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AVUKATI
DİNLEDİ,
MAĞDUR
OLDU

Danimarka Schengen’i
deldi

Danimarka hükümeti, suç ve kaçak
göçü önleyebilmek amacıyla sürekli sınır kontrolleri yapma kararı aldı. Polis
ve gümrük memurları sınırda düzenli
olarak araç ve pasaport kontrollerine
Sayfa 10
başlayacak.

Kuzey’de sular ısınıyor

Avukatları tarafından yanlış yönlendirilerek mağdur olan vatandaşlarımıza bir
yenisi daha eklendi. Turist vizesinin süresi olmasına rağmen avukatının telkinleri
sonucu Danimarka’dan ayrılmayan İsmail Berk’e oturma izni verilmiyor. Sayfa 18

Ekrem Şahin dosyası kapandı
D

animarka Polisi; Kolding cezaevinde 11
Ocak günü, iki yıllık hapis cezasını çekmekte
iken, gardiyanlarla giriştiği
bir kavga esnasında kalbi
durarak komaya giren ve
ardından hayatını kaybeden Ekrem Şahin dosyasını
kapattı.
Yapılan soruşturmada herhangi bir ihmal ya da suç unsuruna rastlanmadığı bildirilirken gardiyanlar hakkında
da soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi.

Polis avukatlarından Klaus
Lauridsen Danimarka’da yapılan otopsilerin sonuçlarının
açıklanmayacağını, olayda
herhangi bir suç unsuruna
rastlanamadığını söyledi.
Lauridsen Şahin ailesinin
kendilerine Türkiye’de yaptırılan otopsi sonuçlarını
vermediğini, Danimarka’da
yapılan otopsinin de soruşturma dosyasını kapatmak
için yeterli temel oluşturduğunu kaydetti.Lauridsen
ayrıca Türkiye’de yapılan
otopsi sonuçları ile Dani-

marka’daki otopsi sonuçlarını karşılaştırarak kesin bir
sonuca ulaşmak için beklediklerini, ancak kendilerine
Türkiye’den herhangi bir
otopsi sonucu ulaşmadığını
söyledi.
Ekrem Şahin’in cezaevinde
hayatını kaybetmesi Türkler
arasında derin üzüntü ve tepki yaratmış, olayın ardından
Şahin ailesi Danimarkalı yetkililerin olayın üstünü örteceği şüphesi içinde bulunduklarını belirterek Türkiye’de
de otopsi yaptırmışlardı.

%60 indirim

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

A

Socialdemokraterne

Sayfa 18

Şampiyon F.Bahçe

H
Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)

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

Kuzey Kutbunda buzlar eriyor. Balıkçılık ve turizm gelişecek, yeni deniz
yolları açılacak. Yer altı kaynakları ise
ağız sulandıran bir başka unsur.

Genç Fenerliler Kopenhag caddeleri
ve belediye meydanında büyük bir
coşkuyla şampiyonluğu gönüllerince
kutladılar.
Sayfa 30

Daha hoşgörülü,
yeni bir Danimarka için

Yıldız Akdoğan
Kopenhag milletvekili adayınız

BAŞAK

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige
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Tyrkiet Eksperten

Aile birleşiminde resmen ayrımcılık
eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Yabancılar yasasında sürekli sertleştirmelere giden ve aile birleşiminde
kısıtlamaları artıran Danimarka, ABD, Kanada, Avustralya gibi bazı
gelişmişi batılı ülke vatandaşlarına aile birleşimlerinde kolaylık getiriyor.

U

yum Bakanı Sören Pind bazı
gelişmiş
batı
ülkeleri vatandaşlarının aile birleşimlerini kolaylaştırma yoluna
gidiyor.
ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’dan Danimarka’ya aile
birleşimi yoluyla gelmek
isteyenlerin aile birleşimlerinin kolaylaştırılacağını ve
göçmenlik sınavından muaf
tutulacağını belirten Uyum
Bakanı Sören Pind, bu ülkelerin vatandaşlarının sadece dil yeterlilik sınavı ile
Danimarka toplumu hakkında bilgi düzeyi testine
tabi tutulmalarının yeterli
olacağını söyledi.
Yabancılar yasasına göre
tüm yabancılara eşit davranılmasının büyük bir sorun olduğunu vurgulayan
Uyum Bakanı Sören Pind,
Danimarka’ya gelecek yabancıları ülkelerine göre
ayırıp değerlendirmek ge-

rektiğini belirterek, “2001
yılından bu yana izlediğimiz politikayı artık terkediyoruz. Pandora’nın kutusu açıldı” dedi.
Hollanda ve Almanya’dan
esinlenerek çok tartışılan
aile birleşimi kuralları kapsamındaki puan sisteminde
değişikliklere gidileceğini
ifade eden Bakan Pind, şu
anki yasayla Danimarka’ya
gerçekten gelmek isteyenlerin önünü kesiyoruz” diye
konuştu.
Bakan ayrıca, Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin İnsani Gelişim İndeksi sıralamasında
en üst grupta yer alan ülkeler ve AB kurallarına göre
vizeden muaf ülke vatandaşlarının Danimarka’ya
gelmelerine izin vereceklerini söyledi.
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Aile birleşimi için aranan
şartlardan biri de göçmenlik sınavı. Göçmenlik sınavına girebilmek için de
3.600 kron harç ödenecek.
Türk vatandaşları ise bu
harçtan muaf tutulacaklar .
Dil kurslarında bir yabancının ortalama Danca öğrenebilmesi için 40-50 bin

3.799,-

Tulipan inklusi
ve fra

3.949,-

(Haber)

Yabancılar yasası kapsamında aile birleşimi kurallarına yeni sertleştirmeler getiriliyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren aile birleşimi yapmak
daha da pahalı olacak.
aile birleşimi yapabilmek
için Danimarka’ya sadece
bir kez gelmiş olmak da yeterli olmayacak ve gelecek
kişiden, aile birleşimi başvurusundan önce en az iki
kez Danimarka’yı ziyaret
etmiş olması beklenecek.
Ayrıca bu ziyaretlerin birinde Danca dil sınavından
geçmesi aranıyor.

lusive fra
Tulipan ink

Scanway Ba

tæt ved Bodrum, by yview - NYHED! i ferieb
der på en fantastis
yen Güllük
k udsigt og hyggeli
udenfor døren.
gt bymiljø lige

gelen yabancıların Danimarka’ya yılda maliyeti
16 milyar kron olarak belirlenirken, gelişmiş batı
ülkelerinden gelen yabancıların Danimarka’ya 4.7
milyar kron kazandırdığına dikkat çekildi.

Parası olmayan eşini getiremeyecek
Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan kurala göre,
aile birleşimi başvurusu
için alınan 5.995 Kron
harç ücreti 7.775 Krona çıkarılıyor. Dört yıl için istenen 63 bin kronluk banka
teminatı da 100 bin krona
yükseltiliyor.
Yeni kurala göre ayrıca,

Forår og sommer i Tyrkiet med alt betalt
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CEPOS tarafından hazırlanan bir raporda, yabancılar
yasasındaki sertleştirmeler
sayesinde devletin büyük
tasarruf elde ettiği ve 2001
yılından bu yana yılda 5.1
Tuhaf hesap
milyar kron tasarruf yapılÖte yandan, iktidar yanlısı dığı bildirildi.
Liberal Düşünce Kuruluşu Batı dışındaki ülkelerden

haber

kron civarında kurslara ücret ödemesi gerektiğini ifade eden Danca dil kursları
derneği başkanı Poul Neergaard, ”2-3 ay gibi kısa bir
süre içinde hızlandırılmış
dil kurslarına giderek dil
sınavlarına giren yabancıların ne kadarı bu sınavlardan başarıyla çıkar,
şüphelerim var” dedi.

Advokat Kadir Erdoğmuş
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.

Scanway B

each i Kusadasi lig
ægæiske hav, m
ger lige ned til de
ed privat strand
t smukke
og tæt ved nogle
seværdigheder.
af Tyrkiets største
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3.749,-

get smukkere.

um - det bliver ikke me
Diamond of Boedr
tastisk - diskret og
Diamond of Bodrum er fan
Udsigten fra det 5-stjerned
charmerende luksus.

All inklusive fra

4.949,-

ferien
Flybilletter til Tyrkiet i sommer
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 3.250,0,Dalaman - 3 uger fra 3.25

Natur Feriel
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ejligheder i dejlige og hyg
ger blot et stenkast fra stra
gelige Bitez, lignden, og har det hyggeligs
tilgroede have.
te poolområde i den
Tulipan inklusive fra

3.349,-

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

70 108 100
Tlf. er åbne hverdage 8-20 og weekend 8-17

www.tyrkieteksperten.dk
TV2 ttv s. 503
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Arap baharı mı, Avrupa’nın kara kışı mı?
Cengiz Kahraman

Ç

oğu 20’li yaşlarda gençlerden oluşuyordu. Aralarında kadınlar, çocuklar ve bebekler de vardı. Çoğunun
yanında bir el çantası bile yoktu. Herşeylerini bırakıp, sadece canlarını kurtarmak için Avrupa’nın o hep övündüğü değerlerine sığınmak için yola çıkmışlardı. Avrupa’yı hoşgörü ve demokrasi kalesi olarak görüyorlardı. Dillerinde ise bir tek kelime vardı: Özgürlük!. Ama umuda, özgürlüğe yaptıkları
yolculuk fazla uzun sürmedi, Akdeniz’in azgın dalgaları arasında yolculukları son buldu.
Gençler, kadınlar ve çocuklardan oluşan 600 kişiyi taşıyan teknenin İtalya’nın Lampedusa adasına ulaşmadan
parçalanarak battığı duyuldu. Sağ kurtulan olmadığı ve mültecilerin boğularak can verdikleri, cesetler arasında bebeklerin olduğu haberleri haber
merkezlerine ulaşmaya başladı.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki ayaklanmaların başlamasından
sonra meydana gelen bu mülteci dramı
ilk değildi. Bazı İngiliz ve Fransız gazeteleri, bir Fransız NATO gemisinin
Akdeniz’de 72 göçmenin bulunduğu
bir teknenin yardım çağrılarına karşılık vermediğini, sürüklenen geminin
hayatta kalan 11 yolcusuyla Libya’nın
Misrata kentine ulaştığını yazmıştı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
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Komiserliği de Mart ayından bu yana
Akdeniz’de en az 3 mülteci teknesinin kaybolduğunu ve 25 Mart’tan bu
yana Libya ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinden kaçan en az 800 kişinin açık
denizlerde kaybolduğunu kaydetmişti. Şimdi Avrupa ve NATO, bir türlü
engelleyemedikleri mültecileri ölüme
terk etmekle suçlanıyor.
Hatırlarsanız, Kuzey Afrika’da, Ortadoğu’da ayaklanmalar başladığında nasıl da alkışlamışlardı o halkları. ’Arap
Baharı’ deniliyordu. Rejimlerine, diktatörlerine, despot liderlerine başkaldıran Ortadoğu halklarını desteklemekte
yarışa girmişlerdi. Bu insanların Batı’nın acil yardımına ihtiyacı olduğu ve
hemen yardım edilmesi gerektiği savunuluyordu. Ama bu isyanlar nasıl sonuçlanacak, liderleri devirmekle bu iş
bitecek mi, o ülkelere demokrasi gelecek mi, ya da bu insanlar Avrupa kapılarına dayanırlar mı, bunlar tartışılmıyordu.
Tuhaftır, bir taraftan bu ülkelerde isyancılara destek verilirken, diğer
taraftan isyanları bastıran başka bir
ülke Bahreyn’e göz yumuluyordu. Bu
da yetmezmiş gibi yabancı askeri güçler Bahreyn’de ayaklanmayı bastırmada yardım ediyordu.
Ne zaman mülteciler Avrupa’nın kapılarına dayanmaya başladılar, isyan-
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cılara alkış tutanlar, jet hızıyla savaş
kararı alanlar, şimdi çeşitli kılıflar uydurarak yine jet hızıyla sınırlarını kapatma yarışına girdiler. Hem de sürekli övündükleri AB ülkeleri arasında
serbest dolaşımı, yani ’Schengen anlaşmasını’ askıya alarak.
Onbinlerce mültecinin topraklarına
akın etmesinden sonra çözüm bulunması için baskıyı artıran İtalya’nın,
diğer Avrupa ülkelerinin de soruna
ortak olmasını istemesi Avrupa Birliği’nde panik havası yarattı. Çünkü bu
durum bir çok Avrupa ülkesini rahatsız ediyordu. Mültecilerin İtalya kıyılarına yığılmasının ardından Fransa
sınırlarda kontrole başladı. Ardından
Almanya. Almanya ve Fransa’nın uygulamaya koyduğu sınır kontrollerine
şimdi Danimarka’da başlıyor ve Hollanda da uygulamaya koymak için girişimlere başladı. O bölgelerden kaçan
göçmenlere İtalya tarafından verilen
geçici oturum hakkı sayesinde diğer
Avrupa ülkelerinde seyahatleri serbest
bırakılınca bu bir çok Avrupa ülkesini
rahatsız etmeye başladı.
Bu durumdan rahatsız olan Danimarka ise sınırlarında pasaport ve gümrük
kontrollerini başlatmaya başka bir kılıf buldu. Doğu Avrupa’dan sızan suç
çetelerini, yankesicileri, hırsızları, insan kaçakçılarını gerekçe gösterdi ve

suç olaylarını düşürmek için bu yola
başvurduğunu söyledi.
Ama asıl amaç, Kuzey Afrika ülkeleri
ve Ortadoğu’dan gelen mültecilerin ülkeye girmelerini önlemekti.
Danimarka’da son yıllarda tabii ki
yankesiciler de, hırsızlar da, çeteler de
artmaya başladı ve bu artış halka büyük bir rahatsızlık ve de korku veriyordu. Bütün bunları tabii ki gözardı
etmemek ve önlem alınması gerekir.
Ancak eğer amaç bu tür suç olaylarının önüne geçmekse, bunun önlemi
neden daha önceden alınmadı da, yangından mal kaçırır gibi Kuzey Afrika’dan mülteciler kapılara dayanınca
alındı. Geçtiğimiz yıllarda da Doğu Avrupa ülkelerinden gelip bu ülkede suç
işleyenler, kaçak çalışanlar vardı. Aslında sınırları kapatmak ya da kontrollere başlamak AB’nin temel kavramlarının da çöpe atılması anlamına geliyor. Bugün Schengen’den taviz veren
AB yarın başka nelerden taviz verir,
bilmiyoruz.
Fakat suçu sadece AB ve yabancı
karşıtı olan Danimarka Halk Partisi’ne yıkmak da doğru değil. Sınırlarda kontrollerin başlamasına hükümet
partileri kadar ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar da, Sosyalist Halk
Partisi de destek verdi.
cengiz.kahraman@haber.dk
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Zevkinize ve
ölçünüze göre
sadece size
özel dikim
Dev gelinlik ve
gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.
Hayalinizdeki
elbiseyi dikiyoruz.

Rosenørns Alle 11
Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21
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ZORUNLU İŞ BAŞVURUSU YAPMALARI KALDIRILIYOR.
Yeni yıldan itibaren işsizler istemedikleri alanlardaki işlere başvuruda
bulunmak zorunda kalmayacak. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren işsizlik
kasasından işsizlik maaşı alan işsizlerin her hafta belirli sayıda zorunlu
iş başvuruları yapmaları kuralı kaldırılıyor. Çalışma alanında bürokrasiyi
azaltma kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu
kurala göre, işsizlik sadece ilgilendikleri ve çalışmak istedikleri alanlardaki
işlere başvuruda bulunabilecekler.

İŞSİZLER
İLGİLENDİKLERİ İŞLERE
BAŞVURACAK
İki yüzlülük...
Sadi Tekelioğlu

B

en Hitler’i anlıyorum sözü nasıl
yanlış anlaşılabilir veya bu söz söylendikten sonra dilenen özürün amacı
nedir?
Danimarkalı dünyaca ünlü film yönetmeni Lars von Trier, Cannes Film Festivali esnasında sarfettiği sözler nedeniyle
yarışmadan ihraç edildi. Festival yönetimi lars von Trier’i istenmeyen adam
ilan etti.
Lars von Trier, aniden, nedensiz bir
şekilde basın toplantısında küçükken
kendini yahudi olarak gördüğünü söylemiş, ardından Susanne Bier’in ortaya
çıkmasıyla yahudilikten vazgeçtiğini, ancak dedeleri arasında Naziler bulunduğunu belirtmişti.
Festival yönetiminden yapılan açıklamada Lars Von Trier’in sözlerinin “kabul edilemez, hoşgörüsüz, ve festivalin
üzerine inşa edildiği insanlık ve cömertlik duyguları ile tezat oluşturduğu” kaydedildi.
Dünya basını ve kamuoyunun önünde
Hitler’i de öven sözler sarfeden Lars von
Trier, “Ne diyeyim, Hitler’i anlıyorum.

Kötü şeyler yapmış olabilir, ancak kendisini severim. İyi bir adamdır” demiş,
ayrıca Nazi estetiğine olan hayranlığını
dile getirmişti.
Bu sözleri Dünya basınının önünde,
Dünya kamuoyunun önünde sarfetmişti.
Yanında oturan bayan oyuncular kendisini uyarıp durumu kurtarmaya çalıştılarsa da fayda etmemiş, Trier şok edici
sözlerini sarfetmeye devam etmişti.
“Aslında Lars’ın söyledikleri Dünya
basınının gündemine ulaşmasa iyi olurdu. Danimarka’ya zarar verdi” Bu cümle var ya, Danimarka’nın, Danimarka
halkının büyük çoğunluğununun ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteren bir cümle. Sosyal paylaşım sitelerinden birinde
karşıma çıktı.
Yani Lars von Trier’in böyle şeyler
söylemesi sorun değil. Yeter ki, Danimarka dışındaki insanların bundan haberi olmasın.
6 Milyon Yahudiyi fırınlarda yakarak
ortadan kaldıran bir adama hayranlığını dile getirmek, Yahudilere hakarettir,
ölen insanların geride kalanlarına haka-
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Çeşitli markalarda
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bayan saatleri
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Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
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rettir, insanlığa hakarettir. Bu hakaretin ardından özür dilemiş durumu kurtarmaya çalışmıştır. Onun özür dilemesi gayet doğaldır, ancak o özürdeki iki
yüzlülüğü savunmak, “Ama, özür diledi ya” diyerek onu ve çıkarlarını savunmak onunla aynı fikirde olduğunu göstermektir.
Basın toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda da yahudi karşıtı olmadığını, Yahudi soykırımının bugüne
kadar gerçekleşmiş en büyük suç olduğunu söylemiş, kendisinin ve çocuklarınınisimlerinin Yahudi isimleri olduğunu anlatmıştı. Von Trier, Danimarkalı
gazetecilerle yaptığı basın toplantsının
çok daha rahat geçtiğini söylerken, Dünya basınının kendisini anlamadığını öne
sürmüştü. Yani Danimarkalı gazeteciler
daha anlayışlı ve kavrama yetenekleri
daha fazla. Dünya basını ise sansasyon
peşinde koşuyor ya da duyduğunu anlamıyor (!) Von Trier’e göre
Hz. Muhammed karikatürleri yayınlandığı zaman nasıl da mangalda kül
bırakmamıştı Danimarkalılar. Bir kez

yayınlamakla da yetinmemiş, defalarca yayınlayarak doyuma ulaşmaya çalışmışlardı. Şimdi ise o zaman adını bile
duymak istemedikleri “özür” sözcüğünün ardına sığınarak ellerini yıkamaya
çalışıyorlar.
Oysa Hz. Muhammed karikatürlerinin
yayınlanmasının gerekçesi ne idi? “Müslümanlar da diğer herkes gibi hakaret,
alay ve aşağılanmayı kabul etmelidirler” Bu gerekçe yüzünden Jyllands-Posten gazetesi özür dilememiş, Danimarka
özür dilememişti. “Müslümanlara ders
olsun”du.
Özür, Danimarka kimliği ve ulusal
onurunun belkemiği olarak görülmüş,
milletçe özür dilememe konusunda kenetlenilmişti. Şimdi ise karşılarında
Müslüman Dünyası değil, Musevi dünyasını görünce paniklediler. Bu kez ulus
olarak Antisemit” damgası yeme riski
de var.
Danimarka köylü mentalitesi, “Kol kırılır yen içinde” zihniyeti bir kez daha
Danimarka’nın başına bela olacaktır.
sadi.tekelioglu@haber.dk

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk
İNANILMAZ UCUZLUK!!!

D- SMART

İskandinavya

Servisi

MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

Sadece 1.698,- kr.
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

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

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.

- 24 cm

-

Sadece 1.098,- kr.

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.

Yeni adresimizdeyiz
Tlf: 5188 8675
H.C Ørstedsvej 7, kld. - 1879 Frederiksberg C
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Kızamık teşhisi 10 gün sürdü
Danimarka’daki doktorların beceriksizliği ve sağlık sistemindeki bozukluk halkı kaygılandırmaya başladı. Kalp rahatsızlığı bulunan ve Aralık ayında kalp ameliyatı olacak olan 4 yaşındaki oğlunun yakalandığı
kızamık hastalığını doktorların tam 10 gün sonra farketmelerinden yakınan baba Cengiz Üçler, “Oğlumu
Danimarka’daki sağlık sistemine emanet etmekten endişe duyuyorum” dedi.

D

animarka sağlık
sistemine güven
gittikçe azalıyor.
Danimarka’da
son yıllarda sağlık sisteminde yaşanan sorunlar,
uygulanan yanlış ve eksik
tedaviler halkın sağlık sistemine olan güvenini zedelemeye başladı.
Doğuştan kalbi delik olan
4 yaşındaki oğlu Mert Üçler’e önümüzdeki Aralık
ayında kalp ameliyatı yap-

tıracak olan baba Cengiz
Üçler, doktorların oğlunun
geçirdiği bir kızamık hastalığını geç farketmeleri
üzerine, “Kalp ameliyatı
geçirecek olan oğlumu Danimarka sağlık sistemine
emanet etmekten korkuyorum” dedi.
Oğlu Mert Üçler’in geçtiğimiz Nisan ayı sonunda kızamık hastası olması
üzerine oğlunu iki kez aile
doktoruna götüren baba

Cengiz Üçler, oğlunun iki
ayrı doktor tarafından muayene edilmesine rağmen
bir teşhis konulamadığını
söyledi.
Kızamık hastalığının belirtileri üzerine Danimarka günlük gazetelerinden
birinde okuduğu bir haber
üzerine aile doktorlarını
tekrar arayan baba Üçler,
gazetede yazan belirtilerle çocuğundaki belirtilerin
aynı olduğunu söylemesi
ve oğlunun kızamık olup
olmadığını sordu. Doktorlar kızamık olabileceğini,
ancak tedavisinin bir hastanede yapılmasını gerektiğini söylediler ve bir hastaneye sevkettiler.
Kızamık şüphesiyle Kopenhag yakınlarındaki
Herlev hastanesinin izolasyon odasında oğlunun
yaklaşık bir gün boyunca
gözlem altında tutulup, üç
doktor tarafından gerekli
tahlilleri yapıldıktan sonra

eve gönderildiğini belirten
baba Üçler, “10 gün sonra
kızamık olduğunu farkettiler, ancak bu süre içinde
oğlum iyileşti” dedi.
Oğlunun hastalandığı gün
Türkiye’deki annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde
annesinin bile taa oralardan kızamıktan şüphelendiğini ifade eden baba Cengiz
Üçler, “Oğlum önümüzdeki
aralık ayında kalp ameliyatı geçirecek, ama içim hiç
rahat değil. Bir kızamık
hastalığına 10 gün sonra
teşhis koyan doktorların
bulunabildiği bir sağlık sisteminde oğlumu buradaki
doktorlara emanet etmekten endişeliyim” dedi.

(Haber)

Sonunda ırkçı
damgasını yedi

Ö

zgür Basın Derneği
(Trykkefrihedsselskabet) başkanı Lars
Hedegaard Danimarka
Yüksek Mahkemesi tarafından ırkçı ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle 5 bin
Kron cezaya çarptırıldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında
bir Noel yemeği esnasında
verdiği bir video röportajında sarfettiği sözler nedeniyle ırkçı damgası yiyen
ve 5 bin Kron cezaya mahkum edilen Lars Hedegaard, cezayı skandal olarak
niteledi.
Aşırı sağcı yayınları ile
tanınan Snaphanen.dk adlı
sitede yayınlanan ve Lars
Hedegaard’ın kendi evinde
gerçekleştirildiği bildirilen
video röportajında Hedegaard, “Müslümanlar kendi
çocuklarının ırzına geçiyorlar, Müslüman ailelerde
kızlar amcaları, yeğenleri

ve babalarının tecavüzüne
uğruyorlar” sözlerini sarfetmişti.
Hedegaard geçtiğimiz
Ocak ayında görülen davada Frederiksberg yerel
mahkemesi tarafından suçsuz bulunmuştu.
Hedegaard bu mahkemede röportajın yayınlanacağından haberdar olmadığı
şeklinde kendini savunmuş, sohbet esnasında diktafon ve video kamerasının
çalışıp çalışmadığını bilmediğini söyleyerek kendini
savunmuş, mahkeme de bu
savunması nedeniyle Hedegaard’ın suçsuz olduğuna
karar vermişti.
Temyiz mahkemesinin
kararı Dnaimarka’da yaşayan bir çok yabancı tarafından sevinçle karşılandı.
(Haber)
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Danimarka Schengen’i deldi
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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

haber

Danimarka hükümeti, suç ve kaçak göçü önleyebilmek amacıyla sürekli sınır kontrolleri yapma kararı aldı. Polis
ve gümrük memurları sınırda düzenli olarak araç ve pasaport kontrollerine başlayacak.

K

uzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu’daki isyanlardan sonra kaçak
göçmenlerin
Avrupa’ya
akın etmesi üzerine Fransa
ve İtalya arasında yaşanan
sınır kontrolleri tartışması
Danimarka’ya uzandı. Ancak Danimarka daha radikal
bir adım attı ve sınır kontrollerini yeniden başlatmaya
karar verdi.
Hükümete dışarıdan destek
veren aşırı sağcı Danimarka
Halk Partisi, hükümetin Danimarka’da 2020 yılına kadar uygulanacak ekonomi
politikalarına destek verme
karşılığında sınır kontrollerini başlatma şartını öne
sürmüştü. Öneri hükümet
tarafından kabul görürken,
ana muhalefet partisi Sosyal
Demokrat Parti ile Sosyalist
Halk Partisi de öneriyi desteklediklerini açıkladılar.
Danimarka Maliye Bakanı Claus Hjort Frederiksen,
“Danimarka sıınırlarında
kontrollerin yapılması konusunda anlaşma sağladık”
ifadelerini kullandı ve ülkesinin Almanya ve İsveç sınırlarında, ayrıca havaalanı ve

limanlarda tekrar sınır kontrolleri yapacağını söyledi.
Hukuk uzmanları ise, AB
anlaşmaları gereğince Danimarka’nın Schengen’in
ruhuna aykırı hareket edemeyeceğini belirtiyorlar.
Uygulama pratikte gümrük
görevlilerinin ve polisin araç
ve pasaport kontrolleri şeklinde gerçekleşecek.
Maliye Bakanı açıklamasını, “Son birkaç yıldır sınır
aşırı suçlarda artış yaşandı
ve bu karar bu sorunu durdurmak adına alındı. Danimarka-Almanya sınırında

yeni elektronik ekipman ve
plaka belirleyicilerin yer alacağı yeni tesisler inşa edeceğiz” şeklinde sürdürdü. Danimarka ayrıca, Danimarka
gümrük memurlarının Danimarka-İsveç sınırı arasından geçen Oeresund Köprüsü’nde sürekli hazır bulunmasını istiyor.
Polis ve gümrük memurlarının sınırda oluşturulacak merkezlerde düzenli
olarak, araba ve pasaport
kontrolleri yapması, ayrıca kamyonlarda gizlenmiş
kaçak göçmenleri bulabil-

mek amacıyla tarayıcıların
kullanımının artırılması da
planlar arasında. Schengen
üyesi Danimarka’da kontrollerin iki üç hafta içinde
başlaması planlanıyor.
Hükümet önümüzdeki 8 yıl
içinde Danimarka bütçesinde yaklaşık 7 milyar Euroluk
bir açık bulunması nedeniyle bu açığın erken emekliliğin ortadan kaldırılarak ve
emeklilik yaşının yükseltilerek kapatılmasını istiyordu.
Danimarka Halk partisi ise
Schengen Anlaşmasından
uzaklaşılması durumunda

hükümeti destekleyeceğini düşmanlığı yatıyor. Ama
açıklamıştı.
bunu yüksek sesle söylemiyorlar. Bunu Avrupa’da kabul edemeyiz. Yabancı düşHalk da destekliyor
Sınır kontrolünün tekrar manlığı her zaman bir savayürürlüğe sokulmasına halk- şa yol açmıştır. En iyi örnek
tan da destek geldi. Halkın de Almanya’dır” dedi.
yarısından çoğunun da sınır İsveçli parlamenter Olle
kontrolünün yapılmasına Schmidt de, yabancılar politikası Danimarka Halk
desteklediği öğrenildi.
Partisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, ”Ancak
İsveç ve Almanya’dan
bu partinin yabancı düşmanı
Danimarka’ya uyarı
Önerinin görüşülmesi sıra- politikası tüm Avrupa’da sosında Alman ve İsveçli si- run yaratıyor. Bu Danimaryasetçiler Danimark’ya sert ka için büyük bir sorundur.
tepki gösterdiler. İsveçli ve Bunu zamanında Bertel HaAlman politikacılar, Dani- arder’e ve Claus Hjort Fremarka’yı yabancı düşmanı deriksen’e söyledim” diye
siyasete prim vermekle suç- konuştu.
ladılar ve bunun Avrupa ve
Kuzey Avrupa işbirliğini bal- İtalya ve Fransa’nın
önerisiydi
talayacağını belirttiler.
Alman Sosyal Demokrat İtalya ve Fransa, Kuzey AfPartili Avrupa Parlamen- rika ülkelerdeki huzursuztosu milletvekili Ulrike Ro- luklar nedeniyle Avrupa’ya
dust, ”Avrupa’da sınırların yönelen mülteci akınını
tekrar kapatılmak istenme- durdurmak için Schengen
Antlaşması’nda geçici bir
si bir skandaldır” dedi.
Danimarka’nın sınır kont- süre değişikliğe gidilmesini
rolü getirmek istemesinin ve sınırların yeniden kontrol
Avrupa işbirliğine tamamen edilmesini önermişti.
ters düştüğünü vurgulayan
Rodust, ”Bu önerinin getiril(Haber)
mesinin temelinde yabancı

PEGASUS HAVA YOLLARI’ NIN CAZİP FİYATLARI İLE
HERGÜN TÜRKİYE`YE UÇUYORUZ.
YAZ SEZONU 2011 İÇİN:
DİREK : ANKARA
DİREK : KONYA
DİREK : KAYSERİ
DİREK : İZMİR

YAZ SEZONU 2011 İÇİN:
BİLLUND’DAN
DİREK: ANKARA, KAYSERİ

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

GLOSTRUP TORV 30 - 2600 GLOSTRUP
TLF: 4343 4318
Ailenizle huzur içinde yemek yiyip keyifli vakit geçirebileceğiniz
yeni restoranımızda sizleri ağırlamaktan gurur duyacağız

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

Şahin Küçükavcı ve Resul Kaya ustaların uzun yıllara dayanan tecrübesi ile 300 kişi
kapasiteli ve rahatınız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız restoranımızda
sizleri de görmekten kıvanç duyacağız. Restoranımızda ibadetini aksatmak istemeyen
müşterilerimiz için mescit de bulunmaktadır
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OTURMA İZNİ BAŞVURULARINDAKİ DÜŞÜŞÜN FATURASI PERSONELE KESİLDİ
Personelde tasarrufa yönelen Yabancılar Dairesi 50 çalışanının işine son verdi. Bu da, hali hazırda uzun
süren işlemleri daha da uzatacağı anlamına geliyor. Yabancılar Dairesi 400 çalışanından 50’sinin işine son
verdi. Daireden yapılan açıklamada, işten çıkarmalara gerekçe olarak tasarrrufa yönelme göstirildi ve 2011
yılında 22 milyon kron tasarrruf hedeflendiği bildirildi. İşten çıkarmalara bir başka gerekçe olarak da, iş
oranının beklenenden daha düşük olması gösterildi. Oturma izinleri kurallarında yapılan değişiklikler ve
harçların yükseltilmesinin başvuruları düşürdüğünü belirten Yabancılar Dairesi müdürü Henrik Grunnet,
bu yılın ilk üç ayında geçen yıllara oranla oturma izni başvurularında yüzde 62’lik düşüş yaşandığını ve
personel fazlalığı olduğunu söyledi. Personelde tasasrrufa yönelmenin Yabancılar Dairesi’ndeki işlemleri
daha da geciktireceği ve başvurulara verilen cevapların daha da uzun sürebileceği bildirildi.

YABANCILAR
SERVİSİ 50
ÇALIŞANINI
İŞTEN ÇIKARDI

Etnik temizlik
Üzeyir Tireli

E

tnik temizlik ifadesi eski Yugoslavya’ da Boşnakların yerlerinden edilip,
göçe ve sürgüne zorlanmasını ifade etmek
için 1990’lı yıllarda literatüre girdi. Boşnaklar, Sırplar tarafından istenmeyen etnik grup ilan edildi. İlanın hemen ardından Sırp ordusu etnik temizlik politikasını
uygulmaya koyarak bir çok Boşnağı canından, yerinden ve yurdundan etti. Etnik temizlik terimi de, insanlığın bir ayıbı olarak, böylece tarihe geçti.
Etnik temizlik politikası Sırplara özgü
bir olay değil. Değişik biçimlerde ve ölçülerde başka ülkelerde de kendini gösteriyor. Danimarka buna bir örnek. Son yılların göçmen politikası, bir bakıma Sırpların
etnik temizlik politikasını andırıyor. Mantık aynı, istek aynı. Sadece temizlik yöntemi biraz uygarlaştırılmış o kadar.
Bunun en çarpıcı örneği uyum bakanlığına getirilen Sören Pind’in yaptığı açıklamalar. Pind, bakan koltuğuna oturur
oturmaz, ‘üçüncü dünya’ ülkelerinden gelenlerle, ‘gelişmiş’ ülkelerinden gelenler

arasında büyük farklar olduğunu, gelişmiş
ülke insanlarının daha kültürlü, eğitimli ve yetenekli olduğunu vurgulayarak, bu
insanların Danimarka’ya daha fazla katkı
yapacaklarını iddia ediyor. Bu yüzden de o
insanlara Danimarka’ya giriş yollarını kolaylaştırmak için politik girişimlerde bulunacağını söylüyor. Paralel olarak da Pind,
eğitimsiz, yobaz ve fanatik olarak gördüğü ‘üçüncü dünya’ insanını, Danimarka’ya
sokmamak için, zaten delinmesi imkansız
hale getirilen kuralları daha da sertleştireceğini açıklıyor. Zaten son 10-15 yıldır
böyle düşünülüyordu ama bu kadar açık
olarak Pind´en önce hiç bir bakan ifade etmemişti.
Pind’in ideolojisi etnik temizlik ideolojisiyle aynı: etnik veya kültürel farklı bir
grup, daha dominant veya iktidarı elinde
tutan grup tarafından beğenilmiyor, aşağılanıyor, insanlık hakları ihlal ediliyor, dolaşım ve yerleşim hakları elinden alınıyor.
Buna ister ırkçılık de, ister etnik temizlik
de, istersen - Danimarka çarpıtmasıyla -

AHS DÆK
www.ahsdaek.dk

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ

‘entegrasyon’ de. İkinci Dünya Savaşı´nda
fiziksel (ve psikolojik) engelliler, topluma
katkıdan ziyade, topluma yük oluyor diye,
kısırlaştırılıyor ve en temel hakları elinden alnıyordu. Böylece Alman toplumuna
ekonomik katkıda bulunmayanlardan temizleniyordu. Pind göçmenleri fiziksel kısırlaştırmaya (şimdilik) zorlamıyor, ama
yıllardır varolan etnik ve kültürel kısırlaştırmaya hız katıyor. ‘Üçüncü dünya’ ülklerinden gelenlere vize, aile birleşimi, oturma izni vb. konularda, ayrıca ve daha sert
engeller konuyor. Neden? Bu insanlar topluma ekonomik yük oluyor diye. Engelliler gibi!
Temizlik politikasının bir uzantısı olarak
ayrıca her altı aya bir, ‘üçüncü dünya ülkesinden gelenlerin Danimarka’ya yükü’
diye, ekonomik hesaplar çıkarılıyor. Böylece sözde ‘üçüncü dünya’ ülke insanları,
etiyle, kemiğiyle insan olmaktan çıkarılıp,
alınıp satılan, gelir ve gideri hesaplanan,
istenmediğinde dışarı tekmelenen bir mal
haline getirliyor. Eski Almanya ve Yugos-

lavya’da olduğu gibi askeri kamyonlarla
tekmelenmiyor ama ekonomik teşvikle;
Danimarka’yı sürekli terk eden ve ‘üçüncü dünya’ ülkesinden gelen insanlara 120
bin kron ödeniyor. Ayrıca belediylerde her
‘şutladıkları’ göçmen için 25 bin kron bonus alsın diye öneriliyor.
Etnik temizlik politikasının uygulandığını kanıtlıyacak başka bir dizi örnekler
(yasal düzenlemeler) var. Danimarka’dan
sürgün edilmek bunlardan bir başkası.
Soygun, cinayet, şiddet ve dolandırılıcık
gibi işlere karışan insanlar ‘ek suç’ olarak,
sürgüne göndermek yani Danmarka’da
kalmasına izin vermemek, yine aynı mantığa hizmet ediyor; bu ülkede istenen ve
istenmeyenler var. Danimarka bu istenmeyen ‘üçüncü dünya’ ükesi vatandaşlardan ‘temizlenecek’. Ekonomik teşvik, sürgün edilme, Danimarka’ya girişi imkansızlaştırmak, en aşağılayıcı ifadeleri kullanmak vs. yakın tarihte işlenmiş insanlık
suçlarını ciddi biçimde tekrar çağrıştırıyor.
tireli@haber.dk

Daha hoşgörülü,
yeni bir Danimarka için

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

ALİMİNYUM EĞRİ
CANTLAR DOĞRULTMA
MAKİNASI İLE
DOĞRULTULUR

OTOMOBİL ALINIR, SATILIR

Yıldız Akdoğan
Kopenhag milletvekili adayınız
Sosyal Demokrat Parti’nin ilk
Türk kökenli kadın milletvekili
İletişim: yildiz.akdogan@ft.dk veya 3337 4005.
Destek için: YILDIZ VALGKAMP’ bir SMS gönderip kampanyama 50 kr.
destek verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.akdogan.dk

AHS DÆK SERVICE ahs@get2net.dk

Roskildevej 376 - 2630 Tåstrup - Tlf: 4352 0022
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İSKANDİNAV ÜLKELERİ ANNE OLMAK İÇİN EN UYGUN YER

Kuzeyli bebekler şanslı
ABD’de 164 ülke arasında yapılan bir araştırmaya göre, dünyada anne
olmak için en iyi ülke sıralamasında İskandinavya ülkeleri başı çekti.
Norveç birinci sırada yeralırken, Danimarka beşinci sırada, Afganistan
ise en son sırada yer aldı.

VE PA

..

MUHASEBE • TERCUME
..
HAVALE BUROSU
Trommesalen 1, 1. sal - 1614 København V
(v. Hovedbanegården)
Tlf: 33 79 33 77 - Fax: 33 79 33 37 - Mobil: 20 66 20 99

N

orveç, anne ve
çocuk ölümü
oranlarının düşük olması, kadınların daha uzun ömürlü olması, okuma oranının
yüksekliği, doğum izninin
en az bir yıl olması gibi
kriterlerle bu araştırmada
ilk sırayı aldı.
“Save the Children” adlı
kuruluşun 12’ncisini hazırladığı annelik araştırmasında, gelişmiş ülkeler
arasında Avustralya ikinci,
İzlanda üçüncü, İsveç dördüncü, Danimarka beşinci,
ABD ise 31’inci sırada yer
aldı.
Araştırma, anneler gününün öncesinde duyuruluyor.
Kadınların ömrünün ortalama 45 yıl olduğu Afganistan’ın, anne olmak için
en kötü ülke olduğu belirtildi. Afganistan’da her
11 kadından biri doğumda
ölüyor ve her 5 çocuktan
biri 5 yaşını göremeden
hayata gözlerini kapatıyor.
Sıralamada anne olmak
için en iyi ülke olan Norveç’te ise kadınların ömrü
ortalama 83 yıl ve sadece
175 kadından biri, 5 yaşına gelmeden çocuğunu
kaybediyor. Norveçte deneyimli sağlık personeli
doğumlarda bulunurken,
Afganistan’da doğumların sadece yüzde 14’ünde
sağlık personeli yer alıyor.
Norveç’te kadınların yüzde 82’si modern doğum
kontrol yöntemlerini kullanırken, Afganistan’da bu
oran yüzde 16.
ABD’nin sıralamada
31’inci sırada yer alması-

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

Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

www.vepa.dk
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nın nedeni de, sanayileşmiş ülkeler arasında anne
ölüm oranının 2100’de 1
ile en üst seviyede olmasıyla açıklandı. Buna göre,
ABD’deki bir kadının hamilelik veya doğum sırasında ölme riski bir İtalyan veya İrlandalı’ya göre
7 kez, Yunanistan’daki
bir kadına göre ise 15 kez
daha fazla. ABD’de ayrıca
her bin çocuktan birinin 5
yaşına gelmeden öldüğü ve
bu oranın yine sanayileşmiş ülkeler arasında yüksek olduğu belirtildi.
Listede Fransa 10, Almanya 11, İngiltere
13’üncü, Yunanistan 19,
Rusya 38’inci sırayı aldı.

iyi ülkeler sıralamasında
55’inci oldu. Türkiye’de
her bin çocuktan 20’sinin, 5’inci doğum gününü göremeden öldüğü belirtildi. Annelerin
hamilelik ve doğumla
bağlantılı ölüm riski
ise Türkiye’de 1900’de
bir olarak açıklandı.
Türkiye’de modern doğum kontrol yöntemlerinin, kadınların yüzde
43’ü tarafından kullanıldığı ve kadınların
ömrünün ortalama 75
yıl olduğu ifade edildi.
En az gelişmiş ülkeler olarak üçüncü ve
ayrı bir grupta değerlendirilen Afrika ülkelerinin bir çoğu, araştırmada en alt seviyeTÜRKİYE 55. sırada
lerde yer aldı. AraşDaha az gelişmiş ülkeler
arasında ikinci grupta yer tırmada ABD ve diğer
sanayileşmiş ülkelerin,
verilen Türkiye ise Küanne ve çocuk sağlığı
ba’nın birinci, İsrail’in
ikinci ve Kıbrıs Rum kesi- için daha az avantajlı
ülkelere yardımda buminin üçüncü olduğu bu
listede, anne olmak için en lunması da önerildi.

Afganistan, bu listede en
son sırada yer aldı.

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
▪ 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

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR HABER’E İLAN
VE REKLAM VERMEK İÇİN

Tlf: 39 616 616

%25 İndirim

(Salı-çarşamba - cumartesi-pazar)
Önce

Sonra

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 33 22 11 66’i arayınız

Ön görüşme
ücretsizdir

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.

Helios Laserclinic - Strandvejen 124 - 2900 Hellerup - Tlf: 39 616 616 - www.laserclinic.dk
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Nefes kesen bütçe savaşı
Berk
ÇOKER

berk.coker@haber.dk

Uzun zamandır tartışma konusu olan hükümetin 2020 yılı yani gelecekteki 10 yılı kapsayan ekonomik planı Danimarka Halk Partisi ve Radikal Sol Parti’nin de desteğiyle kabul edildi. Hükümetin
sunduğu ekonomik plana sol blok partilerinden misilleme geldi. Sosyal Demokratlar ve Sosyalist
Halk Partisi »Dürüst Çözüm 2020 » adını verdikleri bir alternatif planı açıkladılar.

En çok para altyapıya

U

zun zamandır tartışma
konusu olan hükümetin
2020 yılı yani gelecekteki 10 yılı kapsayan
planı en sonunda netlik kazandı.
Ekonomik reformlar planın en
can alıcı noktası olurken, erken
emekliliğin iptali konusu gündemdeki yerini koruyacağa benziyor.
Danimarka’nın önde gelen finans gazetesi Børsen’a verdiği demeçte ekonomiden sorumlu devlet
bakanı Claus Hjort Frederiksen
“2020 planının can damarı, hükümet olarak yapmış olduğumuz
emeklilik teklifi ve eğitime aktarılan kaynaklarda gerçekleştirilecek
reform.” şeklinde konuştu.

yardımı 2020 yılına kadar gayri
milli hasılanın yüzde 27’sini geçmeyecek. Şu andaki harcama yüzde 29 civarında.
- Altyapıya 2020 yılına kadar yapılacak harcama 100 milyar kron
olarak açıklandı, demiryolları yeni
sinyalleme sistemleri için harcanacak 20 milyar kronda bu bütçeye dahil.
- Hastanelere yapılacak yatırım 41
milyar kron olarak belirlenirken,
Almanya-Danimarka arasında
inşa edilmesi düşünülen Fehmarn
köprüsü için devlet bütçesinden
27 milyar kron aktarılacak.
- Kopenhag şehrinin çevresinde
kurulacak yeraltı ağı (metro-cityringen) için 20 milyar kron gözden çıkarıldı. Buna ek olarak,
2020 planını kapsayan
değişiklikler şu şekilde olacak: devlet bütçesinden farklı yatırımlara aktarılacak paranın bir kıs- 2012-2013 yılları arasında hümı erken emeklilikten sağlanacak
kümet bütçesinde bir büyüme
tasarruf ile mümkün olacak. Bu
beklenmiyor, fakat 2014 itibarı
artırımın devlete yıllık getirisi ise
ile kamu bütçesinde aktarılacak
18 milyar kron.
parada gözle görülür bir büyüme
Sosyal Demokratlar ve Sosyalist
gerçekleşecek. Hükümet bu büyümenin yüzde kaç olacağı konusun- Halk Partisi 2020 planına karşı kendi 2020 paketini sunarken,
da yorum yapmaktan kaçındı.
Radikaller hükümete tam destek
- Yaşlıların bakımından, devlet
okullarına kadar aktarılacak para verdi.

TERZİ DİKİŞ
ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı,
genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

Muhalefetten misilleme

H

ükümetin sunduğu
2020 planına misilleme, muhalefetin
büyük ortakları Sosyal Demokrat ve Sosyalist Halk
Partisin’den geldi. “Dürüst Çözüm 2020” adını verdikleri yeni
ekonomik plana göre devlet hazinesine girecek para 47 milyar
kron.
Ana muhalefet partisi ve sosyalistler 2020 yılına kadar oluşacak hedefteki tasarruf rakamının 24 milyar kron olacağını
açıklarken, olağan haftalık çalışma saatini 1 saat ya da günde 12 dakika arttırarak, devlet
hazinesine 15 milyar kron gibi
bir paranın kazandırılabileceğinin altını çizdi.
Sol blok partileri öğrencilerin
daha hızlı bir şekilde öğrenimlerini tamamlamaları için yüksek seviyede bir eğitim sistemi
kuracaklarının sinyalini verdi.
Buna gore 2020 yılına kadar
eğitim alanında sağlanacak tasarrufun 4,8 milyar kron olacağı, hedefin 7,3 milyar kron olduğu belirtildi.
Parti başkanları Helle Thor-

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

YABANCILAR
SERVİSİ MESAİ
SAATLERİNİ
GENİŞLETTİ

Hükümetin 2011 yılını kapsayan ekonomiyi düzlüğe çıkarma
planı toplam tüketimdeki reel
büyümeyi yüzde 4 düşürmüş,
bu da devlet hazinesine 4 milyar krona mal olmuştu. Bunun
önüne geçmek isteyen Sosyal
Demokratlar ve Sosyalistler,
tüketimden devlet hazinesine
2020 yılına kadar 9,7 milyar
kron aktarmayı hedefliyor.
Muhalefetin iki büyük ortağının en önem verdiği konu ise
işsizlikle mücadele. 2020 yılına
Sol blokun diğer tasarruf
kadar 10 bin kişi için iş imkanı
tedbirleri ise şöyle:
yaratmayı hedef belirleyen iki
Özel emeklilik hesaplarından
alınacak vergi ödemelerinin öne parti, büyük bir sosyal kampanya ile sigara ve sağlığa zararlı
çekilmesi, devlet hazinesine
gıdalara (fastfood) yüksek vergi
5,6 milyar kron kazandıracak.
Daha az ölçekte hükümet yatı- getirmenin 5 bin kişiye iş sağrımı 1 milyar kron, vergi oran- layacağını ve devlete 1,5 milyar
kron para kazandıracağını önlarındaki değişimde erteleme
ise 2 milyar kronun devlete geri görüyor. Ülkedeki 100 bin olan
işsizlik oranını 90 bine çekmeyi
dönüşüne imkan sağlayacak.
hedefleyen sol blok, tüm gün
Muhalefet partilerinin 2020
yılına kadar uygulayacağı iyileş- yerine birkaç saatliğine hizmet
verecek kreşlerden sağlanacak
tirme paketi, özellikle 2011 ve
para ile 2 bin kişinin daha iş pi2013 yılları arasında mali düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yasasına dahil olması mümkün
olacak.
ve çalışanların hastalık parasına dair değişiklikleri içeriyor.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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DAHA HIZLI HİZMET İÇİN MESAİ SAATLERİ ARTIRILDI. Yaz tatili öncesi artan başvurulara cevap verebilmek için Kopenhag’da bulunan Yabancılar Servisi açılış saatlerinde değişikliğe gitti.19 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasında Yabancılar Müdürlüğü Perşembe günleri
sabah saat 8.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında açık olacak. Yabancılar Servisi Merkez şefi Björn
Hörning, “Yaz tatili yaklaşınca bize olan başvurularda artış yaşanıyor. Hizmet verdiğimizin kişilerin memnuniyetlerinin devamını sağlamak için böyle bir tedbir aldık” diyerek yaptıkları hizmeti
duyurdu. Yabancılar Servisi’nin diğer açılış saatleri ise şöyle: Pazartesi, Salı, Çarşamba ve
Cuma günleri: 8.30 – 12..00, Perşembe günleri: 8.30 17.30

Siyasi reformlardan herkes faydalanabilmeli
Yıldız Akdoğan

H

ükümetin 2020 yılı reform paketini ne destek veren partilerle bu kararları

açıklamasıyla birlikte seçim söylentileri de hızla yayılmaya başladı. Uzun
süredir beklenen bu reform paketinin
Danimarka ekonomisini düzlüğe çıkarmayı, büyümeyi sağlayacağı ve yeni iş
sahaları açmayı hedeflediğini sanıyorduk. Ama görünen o ki, hükümetin hazırladığı bu paket bu hedeflerin yakınından bile geçmiyor. Bu reform paketinin
sosyal ve adil olmadığını üç önemli noktada görebiliyoruz.

1. Reformlar yoksul kesimin gözardı
edilmesi pahasına yapılmamalı.
Bilindiği gibi hükümet erken emekliliği
kaldırmayı çok istiyordu, ama bu istediklerini tam olarak elde edemedi. Radikaller ve Danimarka Halk Partisi’yle
vardığı anlaşma gereği erken emeklilik
süresini 5 yıldan 3 yılla sınırlamaya gitti. Öte yandan, halk emekliliğini 65 yaşından 67 yaşına çıkardı. Buna gerekçe
olarak da insan ömrünün uzamasını ve
daha uzun süre çalışabileceklerini gösterdi. Artık 60 yaşında erken emekliliğe, 65 yaşında da halk emekliliğine ayrılmak sonra erdi. Hükümet, kendilerining Schmidt ve Villy Søvndal,
sundukları paket sayesinde
devlet hazinesine her yıl aktarılacak paranın 1,7 milyar kron
civarında olduğunu söyledi. Bu
da 2020 itibarı ile 21,5 milyar
kronu işaret ediyor. Buna ek
olarak, iki parti, bu reformların
2020 yılına kadar sadece pozitif
bir yansıması olacağını, uzun
dönemli olumsuz bir ekonomik
etkisi olmayacağını anlattı.
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alırken zor işlerde çalışanları ve erken
yıprananları gözardı etti. Bu insanlar
emeklilik yaşına geldiklerinde emekliliklerini yaşayamadan, huzurevlerine
nakledilecekler. Bu reform paketi bu
nedenle yoksul kesimi derinden etkileyecektir. Biz sosyal demokratlar olarak
erken emekliliğin ve halk emekliliğinin
eski haliyle korunmasından yanayız.

2. Kaygı ve korku üzerine siyaset
yapılmamalı.
Hükümetin reform paketine açık destek veren Danimarka Halk Partisi, bu
desteği verirken karşılığında da hükümetten yabancılar politikasında daha
çok sertleştirmelere gitmesini istedi ve
bunu aldı.
Schengen anlaşmasını, yani AB üyesi ülkeler arasında pasaportsuz seyahati hiçe sayarak, suç olaylarını ve kaçak
göçü engellemek amacını gerekçe göstererek sınırlarda tekrar kontrolün başlatılmasını istedi.
Gümrük ve vergi kurumlarında tasarrufa yönelerek personeli işten çıkaran
hükümet şimdi daha fazla gümrük me-

muru ve polisi sınır kontrollerini yapmaları için işe alacak. Bu hükümetin
ne kadar iki yüzlü davrandığını gösteriyor. Bir taraftan tasarrufa yöneliyorlar,
diğer taraftan Danimarka Halk Partisi’nin baskıları karşısında seslerini çıkaramıyorlar. Gümrüklerde daha fazla
gümrük memuru ve polis için hükümetin kaynak ayırmasından memnun olan
Danimarka Halk Partisi de, Danimarkalıları yabancı hırsızlara karşı koruyan bir parti olmanın mutluluğunu yaşıyor.

52 bin kronluk banka garantisi 100 bin
krona çıkarılıyor. Ayrıca dil sınavları
için 3 bin 200 kron ücret ödenmesi isteniyor. Sınavı kaybedenler yeni sınav
için yine aynı parayı ödeyecekler. Aslında bu zorlaştırmalar, sertleştirmelerle
Danimarka’ya daha fazla göçmen istediklerini gösteriyorlar. Hükümetin kendi Uyum Bakanı bile tuhaf açıklamalarla geliyor. Asimilasyondan yana olduğunu, Danimarkalılara benzeyen, örneğin, Amerikalı, Kanadalı, Avustralyalı,
Japon göçmenlerin ülkeye girmelerinin
kolaylaştırılmasını istiyor. Bir Japon ile
3. Hukuk kurallarının çiğnenmemesi bir Danimarkalı’nın bir Türk ile bir Dagerekiyor
nimarkalıya oranla daha yakın olduğuBir diğer dikkat çeken öneri de Daninu düşünüyor bakan. Ne diyelim.
marka vatandaşı olmayan ve suç işleSosyal Demokratlar ve Sosyalist Halk
yen yabancıların yargılanmadan sınırPartisi ise hak ve sorumlulukların gödışı edilmelerini kolaylaştıran öneri. Bu zönünde tutulduğu daha adil bir uyum
öneri hukuk devletinin ilkeleriyle, depolitikasından yanalar. Yani yurttaş
mokrasi kurallarıyla hiç bağdaşmıyor.
olarak üzerine düşen görevi yapacaksın
Gerçi Danimarka Halk Partisi’nin bu
ve hakkını da arayacaksın. Ülkeye hanönerisi pek ilgi görmedi ama başka sert- gi yabancının girip giremeyeceği konuleştirme önerileriyle yine geleceklerdir. sunda pozitif ayrımcılığın yapılmasına
Zaten aile birleşimi yasalarının daha da da karşıyız.
sertleştirilmesi için çalışmalar yapılıyildiz.akdogan@haber.dk
yor. Eşini getirmek isteyenden istenen

AROMA

BLOMSTER

Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!
Sevdiklerinize çiçek verin, mutlu edin
Düğün, nişan ve özel günlerinizde çeşit
çeşit, rengarenk, taptaze, gül, buket, çelenk
ve çiçek çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri
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Danimarka tarihine göçmenler de yazılıyor

İçinde yaşadığımız bu
günler gün gelip de
tarih olunca, geçmiş
olunca acaba müzeler,
sergi düzenleycileri ve
tarihçiler göçmenleri de
hatırlayıp tarihin bir
sayfası olarak onlara yer
verecekler mi? Verirlerse
de onların tarihte nasıl
bir yeri olur? Ve onların
öykülerini kim anlatır?

”

haber
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bulunduğumuz günlerde göçmenler konusunun tartışılması biçiminden oldukça rahatsız. “Göçmenler medyanın gündeminden
Immigrant Image Archive” adlı arşiv düşmüyorlar ve sıklıkla da olumsuz haberler
çalışmasının yetkililerinden biri olan ile gündeme geliyorlar ve stereotip bir şekilStine Höxbro, “Bizce Danimarka’da de ele alınıyorlar” diye düşünmekteler.
bu geniş grubun hikayelerini anlatacak birileri olmadı bugüne kadar. Onların Müzelerden göçmenlerin
hikayeleri eksik kaldı hep. Eğer bu yapıla- tarihine ilgi
caksa da bu grubu büyük ve ortak özelliği Bu yüzden kişisel hikayeler çok önemli.
tek olan bir grup olarak görmemek gerekir. Göçmenlerin kendilerinin kendilerini anGöçmen grupların geldikleri yere göre, geliş latması önemli hale geliyor. Göçmenler kim
nedenlerine göre farklılaşan hikayeleri var. olduklarını, kendilerini nasıl gördüklerini
Bizler için için en ilgin yön ise kuşkusuz in- kendileri anlatsın diye göçmenlerin kendi
san hikayeleridir” diyor.
albümlerinden fotoğraflar, kendi çektikleri
Stine Höxbro, göçmen müzesi kurma uzun-kısa filmler, görüntüler, ses kayıtlarını
hazırlıkları içinde olan biri. Höxbro, bu kullanıyor arşiv çalışmacıları. Göçmenlerin
günlerde göçmenlerle ilgili, film, fotoğraf, hikayesini tarihleştirme çabalarının bundan
hikayeler kısaca ne varsa toplamakla meş- dört yıl önce başlamasıyla güzel gelişmeler
gul. Tüm topladıkları ise gelecekte Danimar- de yaşanmaya başlamış. Gittikçe artan sayıka’da göçmenlerin tarihinin anlatılmasında da müze göçmenlerin tarihi ile ilgilenmeye
kullanılacak.
başlamışlar. Bugünlerde Kopenhag Şehir
Müze çalışmalarını yürütenler, içinde Müzesi’nde (Köbenhavns Bymuseum) deMik Aidt,
Fotoğraflar : Immigrant Image Archive
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vam etmekte olan göçmenler sergisi bunun
güzel bir örneği.
Kraliyet Kütüphanesi de müzede sergilenen sesli ve görsel malzemenin muhafazasını üstlenmiş. 2012 yılında ise Farum’daki
göçmen müzesi (İmmigrantmuseet) bu
malzemeleri devamlı sergileyebilecekleri
yeni sergi lokallarine kavuşacak.

Sorunu çözmede sanat
yol gösterebilir

Göçmen müzesi oluşturmak için çalışmalar
yapanlar, yaptıkları işi aslında bir sanat projesi olarak görüyorlar. Onlara göre sanatın
amaçlarından biri toplumla ilgilenmek ve
toplumla diyalog içinde olmak. Stine Höxbro, ”Sanat sorunların çözülmesinde izlenecek yolu gösterebilir, yapılması gereken
işlerin nasıl yapılacağına ön ayak olur” diyor. Kopenhag Şehir Müzesi müdürü Jakob
İngemann Parby ise, ”Örneğin Kopenhaglı
olmak bir kimlik değildir. Kimse Kopenhaglı
değildir, ama Kopenhaglı olmaktadır. Bu bir

süreçtir. Bu süreçlerdir bir şehrin kimliğini
yaratan ve belirleyen” şeklinde konuşuyor.
Bir şehre yeni gelenler de daha önceden o
şehirde yaşayanların ortaklıklarını ve durdukları yeri belirler değiştirir” şeklinde konuşuyor.
Göçmen fotoğrafları arşivi 2007 yılında kazanç amacı gütmeyen ve göçün görsel açılarına yoğunlaşmış bir sanat projesi olarak
başladı. Arşiv Danimarka’ya gelen göçmenler hakkında fotoğraf, belge, bilgi ses kayıtları ve görüntüler toplayıp arşivliyor.
Bunan amaçlanan ise, 1950 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsayan ulusal bir
dokümentasyon merkezi oluşturabilmek. Bu
arşivlenecek belgelerin en önemli özelliği ise
göçmenlerin kendi üretimleri olması. Daha
fazla bilgi için: www.chamberarchive.com
ziyaret edebilirsiniz. Katkıda buluınmak
isterseniz de arşiv yetkililerine chamberarchive@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Mağazamızda
her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek çeşitleri
bulunur

GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER

Düğün, nişan ve
özel günlerinizde
çiçek, buket ve
çelenk verilir

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız,
mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir.
Hemen bizi arayın.

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz
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Kuzey’de sular ısınıyor
Kuzey Kutbunda buzlar eriyor. Balıkçılık ve turizm gelişecek, yeni
deniz yolları açılacak. Yer altı kaynakları ise ağız sulandıran bir
başka unsur.

Mayıs/Maj 2011

Sol Blok Filistin
Devleti’ni tanıyacak

Almanya’da Türk
Uyum Bakanı

Sol blok partileri iktidara gelmeleri durumnda
Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladılar.

Almanya’da Uyum Bakanığı
kurulmasına karşı çıkan SPD’li
siyasetçi Bilkay Öney, Baden
Württemberg Eyaleti’nin ilk
yabancı kökenli Uyum Bakanı
olarak belirlenen isim oldu.

Berk Çoker

A
Sadi Tekelioğlu

K

üresel ısınma sonucu
Kuzey Kutbunda buzların erimeye başlaması
coğrafi ve siyasi anlamda da dünyamızın kuzeyinde bir
paylaşım savaşını başlattı. Norveç, Rusya ve Kanada’nın ardından Danimarka’da Kuzey Kutbu
üzerinde hak iddia etmeye hazırlanıyor.
Grönland ve Faröe Adaları
özerk yönetimlerinin Danimarka
bayrağı altında olmaları nedeniyle önümüzdeki 10 yılda ortak bir
strateji izlenerek bölgede hak sahibi olunması planlanıyor.
Danimarka’nın da devreye girmesi ile birlikte özellikle Rusya
ile Batılı ülkeler arasında sert
paylaşım savaşının yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Balıkçılık, turizm, yeni deniz
yolları

Kuzey Kutbu’nun geleceği, bu
bölgede kimin hak sahibi olacağı,
Kuzey Kutbunun bir ülkeye mi
yoksa bölge ülkeler arasında mı

paylaştırılacağı Birleşmiş Milletler tarafından yapılacak çalışmalar sonunda belli olacak.
Danimarka, Kuzey Kutbunun
Faröe Adaları ve Grönland ile ortak kıta sahanlığı oluşturduğunu
bu kıta sahanlığı nedeniyle Danimarka’nın bölgede hak sahibi
olduğu ve Danimarka’nın Tüm
Kuzey Kutbunun sahibi olduğu
iddiası gündeme getirilecek. Önümüzdeki ay resmi olarak açıklanması beklenen plan Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılından
itibaren ele alınmaya başlanacak
ve Kuzey Kutbu üzerindeki hak
sahibinin belirleneceği görüşmelere temel oluşturacak.
Küresel ısınma sonucu buzların hızla erimekte olması sonucu
yeni açılacak ulaşım kanalları,
bölgenin sahip olduğu petrol ve
doğal gaz rezervlerinin çıkarılma maliyetlerinin ucuzlayacak
olması Dünya petrol ve doğal gaz
rezervlerinin yüzde 25’ine sahip
olan Kuzey Kutbu’nu cazip hale
getiriyor. Ayrıca buzların erimesi ile birlikte balıkçılık ve turizm
sektörleri de canlanacağı için eko-

nomik krizden etkilenen bölgeler için Kuzey Kutbunun hayati
önem taşıdığı belirtiliyor.

Kavga 2014’te
başlayacak

Danimarka,Norveç, Kanada, ABD
ve Rusya 2008 yılında ortak bir
karar alarak Kuzey Kutbu üzerinde hak sahibi olması mücadelesini raha kaldırmışlardı. İlulissat Bildirgesi adı verilen anlaşma
gereğince adı geçen ülkeler konuyu Birleşmiş Milletler’in çözmesi konusunda anlaşmışlardı. Kuzey Kutbuna komşu olan ülkeler
2014 yılında kadar bölge üzerindeki planlarını ve hak iddialarını
2014 yılına kadar Birleşmiş Milletlere sunacaklar.
1990’lı yılların ortalarında Faröe Adaları Danimarka’dan tamamen ayrılarak bağımsızlığını
kazanmak için çalışmalar yapmış,
ancak bir süre sonra bundan vazgeçmişti. 179 sandalyeli Danimarka parlamentosu’nda Grönland
ve Faröe Adalarından ikişer temsilci milletvekili bulunuyor.
sadi.tekelioglu@haber.dk

na muhalefet partisi
Sosyal Demokratlar
ve muhalefetteki Sosyalist Halk Partisi ile
Sosyal Liberal Parti (Radikale
Venstre), bu seneki seçimlerde
iktidara gelmeleri durumunda
Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladılar.
Sosyal Demokratların dış ilişkilerden sorumlu sözcüsü Jeppe
Kofod, “yıllardır Filistinlilerin
bir devlete sahip olması gerektiğine inandık, şimdi bizden
kendilerini tanımamızı istiyorlar ve bunu yapacağız.” şeklinde konuştu.

uzlaşmaya varmış, Kuzey Afrika’da aralık ayından beri süregelen Arap Baharı ile birlikte
Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayacak bağımsız bir Filistin devletinin sinyallerini vermişti.

İsrail tepkili

Uluslararası alanda Filistin’in
devlet olarak tanınması girişimlerine İsrail’den sert tepkiler de
gelmeye başladı.
ABD devlet başkanı Barak
Obama’nın kurulacak Filistin
devletinin 1967 sınırlarına göre
ilanı üzerine yaptığı açıklama,
dünya kamuoyu tarafından
olumlu karşılanmış, ancak İsrail ve ABD ve Avrupa Yahudi lobileri bu açıklamaya karşı kamOrtadoğu ateşine körükle
panya başlatmıştı. Bu tartışmanın son halkası Beyaz Saray’da
gidiliyor
gerçekleşen Obama-Netanyahu
Sosyalist Halk Parti ve Sosyal
buluşması idi. Netanyahu yapLiberal Parti bu açıklamaya
tığı açıklamada, 1967 sınırlarıdestek verirken, Muhafazakar
na göre kurulacak bir Filistin
Partili Dışişleri Bakanı Lene
devletini kesinlikle kabul edeEspersen “bir ülkeyi tanırken
gerçek bir siyasi sürecin hayata meyeceklerini, bunun İsrail’in
ulusal güvenliğini tehdit edecek
geçmesi ve zarardan çok fayda
sağlaması çok önemli. Danimar- boyutlarda bir gelişme olacağını
belirtti. Netanyahu’nun vetosuka’nın böyle hassas bir konuna rağmen Obama’nın izleyeceda tek başına hareket etmesi
doğru olmaz, Avrupa Birliği ile ği yol haritası merak konusu.
Filistin özerk yönetiminin
eşgüdümlü hareket etmemiz
gerektiğini düşünüyorum” diye- başkanı Mahmut Abbas, eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş
rek sol bloğu uyardı.
Milletler genel kurul toplantıHükümetin büyük ortağı Lisında uluslararası kamuoyunberal Parti (Venstre) dışişleri
sözcüsü Michael Astrup Jensen, dan Filistin’i tanımalarını talep
edecek.
muhalefetin ateşle oynadığını
İsrail ise kendilerini tamamı
söylerken, aşırı sağcı Danimarile saf dışı bırakacak bir baka Halk Partisi sol partilerin
ğımsızlık talebinin olumsuz soOrtadoğu yangınına körükle
nuçlar doğuracağı konusunda
gittiğini belirtti.
şimdiden Filistin ve bazı batılı
Geçmişte kanlı bıçaklı olan
ülkeleri uyardı.
iki siyasi oluşum El Fetih ve
Hamas, 2011 yılının başından
berk.coker@haber.dk
beri devam görüşmeler sonucu

Danimarkalı öğrenci Mars’taki Metan gazını araştıracak
23 yaşındaki bir Danimarkalı doktora
öğrenci Mars’ta yaşam olup olmadığını
ve metan gazını araştıracak.

M

ars’ta yaşam olup
olmadığı henüz bilinmiyor. Yapılan
araştırmalarda, bilimselliği
kanıtlanmış sonuçlara henüz ulaşılamadı
ve bulgular Mars’ta hayat
olup olmadığı sorusuna bir

kesin bir yanıt vermiyor.
Ancak Kopenhag Üniversitesi Kimya Fakültesi öğrencilerinden 23 yaşındaki
Kristian Barüel Ömsö, aldığı özel bir bursla kızıl gezegenin sırlarını araştıracak.
Çok genç yaşına rağmen

dünyanın sayılı araştırmacıları arasında bulunan
Kristian Barüel Ömsö’ye
Oticon Fonu tarafından
Mars’ın gizemini ortaya çıkarması için 100 bin kronluk burs verildi.
Günlük 24 Timer gazetesinde yeralan bir haberde,
“Çok onur ve gurur duydum” diyen doktora öğrencisi (ph.d) Ömsö, bu parayla 2016 yılında Mars’a insansız yolculuğu yönetecek
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olan Los Angeles’teki bir
profesörü ziyaret etmekte
kullanacağını söyledi.
Kristian Barüel Ömsö,
Mars’ta Metan gazı olduğunu öne sürüyor ve
Mars’tan getirilecek olan
deneylerde Metan gazını
ölçecek. Ömsö, bu ölçümler
sayesinde eğer istenilen sonuçlar elde edilirse, çevreyi
daha az kirleten bio yakıtların nasıl üretileceğini hesaplayacak.

Metan gazı insan ve hayvan dışkısı, bitkilerin sapları ve otlar gibi organik
maddelerin mayalanmasından elde edilen yanan bir
gazdır.
Metan gazının Mars’ta
da bulunduğunu öne süren Kristian Barüel Ömsö,
“Mars’ta o kadar çok metan
gazının olması gerçekten
ilginç. Büyük soru, bu volMars’ta canlı organizmalakanlardan mı çıkıyor yoksa rın olması olasılığı oldukça
canlı organizmaların mı?.
yüksek” dedi.

A

lmanya’da
uyum bakanlığı
kurulması durumunda, göçmenlerin sürekli sorun
olarak görüleceğini ve
bu bakanlığa bağlı kalacağını 2 yıl önce dile getiren 40 yaşındaki Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Bilkay Öney,
kadın kotasına takılan
bakan adayı Macit Karaahmetoğlu’nun yerine
koltuğa oturacak.
Göçmenlerin Alman
toplumuna uyumunun
önemsenmesinin istenmesi durumunda, bu görevin tüm bakanlıkları
kapsayacak şekilde başbakanlığa bağlı kalması gerektiğini savunan
Öney,2009 yılında yaptığı açıklamada Uyum
Bakanlığı’nın görevini,
merkezi Nürnberg kentinde bulunan Federal
Göç ve İltica Dairesinin
yerine getirdiğini ifade
etmişti.
Birlik’90/Yeşiller Partisi’nden 2009 yılında
SPD’ye transfer olan
ve Baden Württemberg
Eyaleti’nin 59 yıllık
CDU iktidarını deviren
SPD / Yeşiller koalisyon hükümetinin Uyum
Bakanı olarak göreve
başlayacak olan Bilkay
Öney aynı zamanda
Türkiye’deki Türk kökenli milletvekilleri toplntılarına ve KKTC’deki
Türk kökeni milletvekilleri zirvelerine düzenli
olarak katılıyor.
Uyum tartışmalarındaki en büyük handikap
ve başarısızlığın, Müslümanların ve yabancıların farklı kültüre ve
dine sahip olmasından

kaynaklanmadığını vurgulayan Milletvekili Bilkay Öney, son dönemde
Danimarka’daki dini
nikaha ceza önerilerini
sert dille eleştirmiş, Almanya’da uyum kurslarına daha fazla yatırım
yapılmasını talep etmiş,
Berlin’deki Türk Film
Haftaları’na ise sahip çıkılmasını istemişti.
Malatyalı Bilkay Öney
Türkiye’deki anayasa
değişikliğiyle ilgili yaptığı yorumlarla da dikkati
çekmiş ve “AKP’nin getirdiği bu anayasa değişikliği olumludur. İnsanların anayasa değişikliğinin neler getirip neler
getirmeyeceğini tam
anlayarak sandıklara
gittiğine ve Türkiye’ye
daha fazla özgürlük getirileceğine inanmıyorum”
demişti.
Baden Württemberg
Eyaleti’nde Uyum Bakanı olarak görevi Dr. Ullrich Goll’den devralması
bekenen Bilkay Öney
aynı zamanda 90’lı yıllarda Hamburg şehrini
kasıp kavuran bir mafya teşkilatında, “Taçlı
Prens” olarak ün salan
Cem Gülay’ın da kuzeni.
Cem Gülay, yeraltı dünyası defterini kapatıp,
“Türken- Sam / Bir Alman Gangster Kariyeri”
kitabını okurla buluşturdu.
Bilkay Öney 3 yaşından bu yana Berlin’de
yaşıyor. Medya danışmanlığı ve işletme eğitimi alan SPD’li politikacı
uzun bir süre TRT kanalında da yönetim asistanı olarak görev yaptı.
(Işın SIGEL, STUTTGART)
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2050’de 728 bin Doğulu göçmen

D

animarka Uyum
Bakanlığı 2050
yılında yabancı
göçünün Danimarka’ya
etkisinin hangi noktaya
geleceğini araştıracak.
Önümüzdeki 40 yıl içinde özellikle Batılı ülkeler
dışından gelen göçmenlerin nüfus artışı ile sosyal
ve kültürel olarak Danimarka toplumu içinde nasıl bir edineceklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan
araştırma büyük ve orta
büyüklükteki şehirlerdeki
gettolaşma konusunda da
yol gösterici olacak.
2009 yılında Danimarka’da Batılı ülkeler dışından gelen göçmenlerin sa-

yısı yüzde 6,6’lık bir oran
ile361 nin kişi olarak
gerçekleşmişti. Bu sayının 2050 yılında 728 bine
ulaşmasının beklendiği
belirtiliyor. Bu sayı ise
yüzde 16,6’lık bir göçmen
oranı anlamına geliyor.
Ne zaman tamamlanacağı belirtilmeyen araştırma ile önümüzdeki
40 yılda Danimarka’nın
hangi ülkelerden göç alacağı öngörülürken şiddetle artması beklenen göçmen nüfusunun sosyal ve
kültürel olarak nasıl bir
konumda olacağı ve Danimarka toplumunu nasıl
etkileyeceği ortaya çıkarılacak.
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FAVORI BAKLAVA

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

YAŞ PASTA
«««««
SERVİSİMİZ
BAŞLAMIŞTIR
Doğum günleri,
misafir toplantıları,
nişan, düğün ve
özel günlere
yaş pasta,
her türlü tatlı,
börek servisi
yapıyoruz.

TATLI
BÖREK
ÇEŞİTLERİ

Yaş ve kuru
pastalar, keşkül,
sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani,
tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek,
gözleme, pohça,
sandviç çeşitleri.

Mayıs/Maj 2009
Mayıs/Maj
2011

Avukatı dinledi, mağdur oldu
Avukatları tarafından yanlış yönlendirilerek mağdur olan vatandaşlarımıza bir yenisi daha eklendi. Turist vizesinin süresi olmasına rağmen avukatının telkinleri sonucu Danimarka’dan ayrılmayan İsmail
Berk’e oturma izni verilmiyor

İÇİMİZDEN BİRİ
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LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ
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SİZİN BAŞARINIZ
BİZİM BAŞARIMIZ
� � � � � � � � � � � �
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Kahvaltı
Gözleme
Çorba

D

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

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

Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

animarka’da yaşamakta olan ilesi ile birlikte
yaşayabilmek için 2005
yılında Danimarka’ya
ilk kez giriş yapan İsmail Berk,
aile birleşimi için her ne kadar
başvursa da yabancılar müdürlüğünden defalarca ret cevabı aldı.
Her yıl üçer aylığına turist vizesi
alarak Danimarka’ya gelebilen
Berk, 2007 yılında avukatının
da tavsiyesine uyarak Danimarka’da kalma kararı aldı.
Bu dönemde Sønderborg’daki
Dybbølskolen okulunun kendisine verdiği vatandaşlık numarası ile hayatını idame eden Berk,
oturma ve çalışma izni alamadığı
için Danimarka devletinin hiçbir
sağlık hizmetinden yararlanamadı. Okul dışında stajına da devam
eden İsmail Berk’e göre yakın bir
zamanda yaptığı son başvurunun
da olumsuz sonuçlanması tamamı ile avukatının hatası.
2007 yılında aldığı ret cevabına rağmen avukatını dinleyerek
ülkeyi terketmeyen genç, son
başvurusuna gelen ret cevabının

�

sadece Danimarka’da kalması ile
bağlantılı olduğunu söyledi. Yetkililerin, ülkeyi neden terketmedin sorusuna ben avukatımı dinledim diyerek cevap veren Berk,
bu süreçte avukatını değiştirdiğini, yeni avukatının elinden geleni
yaptığını fakat şimdi de polisin
kendisine acilen Danimarka’dan
ayrılması grektiğini bildirenbir
mektup gönderdiğini belirtti.
17 yaşında olan Berk’in ailesi
uzun yıllardır Danimarka’da yaşıyor ve kendisinin Türkiye’de
hiçbir yakını yok. Okula ve staja
burada gittiğini belirten İsmail,
Danimarka’ya tamamı ile adapte
olduğunu söylerken, ret cevabına
yaptığı itirazı yenileyemediği için
Danimarka’daki Türk medyası ve Türk toplum liderlerinden
yardım bekliyor.
İki ablası ve abisinin de aile birleşimi ile Danimarka’ya geldiğini
ve hiçbir sorun yaşamadıklarını
vurgulayan Berk, kendisine ret
cevabı verilmesine anlam veremediğini sözlerine ekledi.
Danimarka Sosyal Demokrat

Zevkinize göre mimari tasarım

Parti’nin Türk kökenli millet- �
vekili Hüseyin Araç ile iletişime
geçen aile, kendisinden yardım�
isterken, Araç “17 yaşındaki birinin sınırdışı edilmesi insan ��
haklarına aykırıdır” şeklinde ko��
nuştu.
Araç, olayın vahim olduğunu ��
vurgularken, aileye de İsmail
Berk’in 2005 yılından beri ya- ���
şadığı bürokratik sıkıntıları Da-�
nimarka ve Türk medyasına
taşımalarını, eğer bir sonuç çıkmazsa kendisinin bu konuyu parlamentoya götüreceği garantisini
verdi.
1963 Ankara Anlaşması’nın İsmail Berk’in Danimarka’da kalmasına imkan sağladığının da
altını çizen Araç, kendilerine her
konuda yardımcı olacağını söyledi.
İsmail Berk son olarak son 6
yıldır yaşadığı olayların psikolojisinin olumsuz etkilediğini, bütün ailesinin burada olduğunu
ve Danimarka devletine yararlı
bir vatandaş olmak istediğini dile
getirdi.

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere
sunulmaktadır.

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

www.eak-design.com

23,95.Hot wings
pr. kg.

DÜNYA KALİTESİ

MB FOOD
Danimarka’nın
en
HER
TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ,
ucuzu
enÇEŞİTLERİMİZLE
kalitelisi
TAVUK VE ve
DÖNER

29,95,Kylling
sandwich
strimler
pr. kg.

1994 YILINDAN BERİ MB FOOD
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

27,95,Stegt kylling
bryst
pr. kg.

Farkımız; sağlık, temizlik
ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır.
Tüm sağlık kurallarına
uygun helal mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

285.Gril
Kyllinger
pr. ks.

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

�����
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Önce hangi dil?
Bedriye Zelal Kanat

A

nadili kendimizinkinden farklı olan bir ülkede yaşadığımız için
doğal olarak çocuklarımızın önce hangi dili öğrenmeleri gerektiği konusunda yıllardır araştırmalar yapılmaktadır.
Bunun tam bir yanıtını bulabilmek için
hangi yaş grubu çocuktan bahsedildiği
ve doğal olarak anne ve babanın kendi
dil eğitimi üzerinde durmak gerekiyor.
Dünyanın bir çok yerinde iki dilli olmak bir zenginlik olarak algılanırken,
Danimarka’da yıllardır bir ”eksiklik”
veya ”zayıf nokta” olarak algınlandı ve
buna halen devam ediliyor dersek, yanlış olmaz.
Nitekim bunun doğurduğu sonuçlardan bir taneside, çocukların sadece ulusal dili öğrenmeleri adına ve anadili
eğitiminin sadece anne ve babanın görevi olması sebebiyle, København Belediyesi hariç, diğer belediyelerin anadil
eğitimleri ortadan kalktı.
Çocuğumuzun hangi dili öğrenmesi

gerektiğini tabiki en iyi bilen ebeveynlerdir. Anne ve babanın kararına saygı
duymak gerekir, ancak çocuğunun geleceğini, kültürünü, dinini ve bağlı olduğu sosyal çevreyide göz ardı etmemek
gerekir ki, bu da günümüz toplumunda
çok önemlidir.
Bizler bu ülkede yaşantımızı sürdürüyoruz diye buralı olmayı kabullenmişsek ve çocuklarımızıda ”buralı” şeklinde yetiştirmeyi kabullenmişsek sadece
saygı duymak gerekir, fakat kendi köklerimize sahip çıkıp değerlerimizi korumak istiyorsak ve bunlarıda çocuklarımıza aşılamak istiyorsak o zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor ki, bu
da öncelikle dil eğitimi ile başlar. Çünkü dil bir insanın sadece iletişim aracı
değil aynı zamanda kimliğidir. Dolayısıyla anne ve babanın anadilini çocuklara bilinçli ve sistematik bir şekilde
öğretmesi gerekiyor.
Düzenli olmak kaydıyla bir çocuk aynı

Avrupa Konseyi’nden uyarı
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir raporda, Avrupa
ülkelerinde göçmenlere yönelik önyargıların, ayrımcılığın
ve hoşgörüsüzlüğün giderek yaygınlaştığı bildirildi ve bazı
ülke liderlerinin de buna ön ayak olduğu ifade edild.

A

lmanya eski Dışişleri Bakanlarından
Joschka Fischer’in
önderliğini yaptığı
ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir raporda,
Avruplalıların göçmenlere
bakışının değiştirmesi gerektiği ve çok kültürlü toplumlara alışmaları gerektiği
vurgulandı.
Avrupa’nın önde gelen eski
siyasetçilerinden Almanya
eski Dışişleri Bakanı Joschka
Fischer, AB eski Dışişleri Komiseri Javier Solana ve İn-

giliz tarihçi, yazar Timothy
Garton Ash’ın da aralarında
bulunduğu bir düşünce kuruluşu tarafından Avrupa
Konseyi adına hazırlanan
raporda, Romanlara karşı
uygulanan ayrımcılığın ve
göçmenlere yönelik önyargıların ve hoşgörüsüzlüğün
Avrupa’da giderek yayılmaya başladığı ifade edildi.
Raporda ayrıca, bazı Avrupa ülkesi liderinin de son
zamanlarda göçmenler hakkında sarfettiği yorumlar ve
ifadeler de yeraldı.

Fransa devlet başkanı Nicolas Sarkozy’nin Fransa’da
yaşamak isteyenlerin Fransız norm ve değerler çerçevesinde yaşamaları gerektiği
yönündeki ifadesi, Almanya
başbakanı Angela Merkel’i
çok kültürlü bir toplum düşüncesinin başarısız olduğu
yönündeki açıklaması ve
İngiltere başbakanı David
Cameron’un, Amerika’nın
farklı kültürlerin farklı farklı yaşamalarına teşvik ettiği
yönündeki demeci raporda
yerlıyor.

anda birden fazla dili öğrenebilir. Ancak buradaki ailelerde gördüğümüz,
çocuklar kreşe, anaokuluna veya okula başlamadan önce anadillerini konuştukları; ancak ne zamanki toplum dilini öğrenmeye başladıktan sonra artık
kendisine anadili ile de konuşulsa çocukların yine ”Danca”yı benimsemeleri
ve bu dili günlük kullanmalarıdır. Burada ebeveynlere büyük görev düşmektedir. Karşılaştığım birçok aile kendileri dancayı doğru bilmedikleri halde
çocuklarına danca konuştukları veya
daha önceki yazımdada belirttiğim gibi
ortaya karışık bir dil sunmalarıdır.
”Bugün biografa gidecem” veya ”Yarın
bøf yiyeceğiz” şeklinde ortaya çıkıyor.
İşte bilinçli ve sistematik derken bunu
kastediyorum. Günlük ortaya çıkan bu
cümlelerin her biri çocuğun hafızasına
kazınmakta ve bu da ileride ”dobbelthalvsproget” dediğimiz, her iki dili de
eksik veya yarım öğrenmeleridir.

Teorik olarak bir çocuğun kendisini
ifade etmede ve duygularını, fikirlerini
vs. belirtmede en rahat kullanabileceği
dil anadilidir ve bir çocuğa anadilinde
kelime ve kavramların isimleri öğretildiğinde ikinci bir dilde kelime ve kavramları öğrenmesi çok basit olacaktır.
Yani ”orman” kelimesini anadilinde bilen bir çocuk ”skov” kelimesini öğrendiği zaman hiç zorluk çekmeyecektir,
çünkü o kavram zaten çocuğun beyninde mevcuttur. Fakat hiç ”orman” kelimesi duymamış bir çocuk okula gittiğinde ”skov” kelimesiyle karşılaştığında onun ne anlama geldiğini öğrenmek
için çabalar.
Dolayısıyla bizim ebeveynler olarak
yapmamız gereken şey çocuklarımıza
bilinçli bir şekilde anadilimizi öğretmek ve kesinlikle kendimiz hakim olmadığımız bir dilde çocuklarımıza asla
konuşmamaktır, ki bu en tehlikelisidir.
bzkanat@hotmail.com
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Taze,
ucuz ve
kaliteli
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Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

3 kutu
PINAR
KAHVALTILIK
PEYNİR

140,-

U

Ulusal Araştırma Merkezi (Det Nationale Forskningscenter for Velfaerd,
SFI) araştırmacılarından
Mogens Christoffersen’e
göre, doğum oranlarındaki
düşüş ile ekonomik kriz arasında doğrudan bir bağlantı
bulunuyor. 1930’lu yıllarda
yaşanan ekonomik kriz ile
bir karşılaştırma yapan
Christoffersen, ”30’lu yıl-

38,-

sadece 1 kasadır

100,-

Endüstri mutfakları, restoranlar,
kantinler, Grillbar ve pizza
restoranları, fırın ve
pastahaneler için
Katı yağ ayırıcı sistem (Fedtudskiller)
Gıda ve yemek üretimi yapan tüm
işyerlerinde zorunludur
Keşif, projelendirme, çizim, inceleme
ve gerekli resmi izinlerin temini için
arayınız.

3 kutu
Ekonomik
domates
salçası

30,-

10,-

SİMGE
Sucuk
3 paket

100,-

1 HAZİRAN’A KADAR
SÜPER İNDİRİMLER

USLU
SİYAH
ZEYTİN

5 kg.
TOSYA
Pirinç

5 paket
Ankara
makarna
şehriye

35,-

20,-

25,-

25,-

5,-

30,-

2 kg
TAT
bakliyat

5 KG.
YAREN
KARIŞIK
TURŞU

1 torba
carli sivri
biber

2 PAKET

3 kutu
YÖRÜK
BÖREKLİK
PEYNİR

PINAR
YOGURT

5,-

(Haber)

Fedtudskiller
(Katı yağ ayırıcı sistem)

Cengiz Üçler
İnşaat Mühendisi
Tlf: 2729 0024

Salkım
domates
1 kg.
Domates müşteri başına

Zeytin
Marmarabirlik
Salamura

Danimarka’da doğum oranları düşmeye devam ediyor
ve bu yıl son 20 yılın en düşük doğum oranı yaşanıyor.
larda doğum oranlarında
büyük düşüş yaşanmıştı.
Çünkü büyük bir işsizlik
yaşanmıştı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar
artış gösterdi. O dönemde dünyaya gelen büyük
nüfus iş piyasasından
ayrılıyor artık. Erken
emekliliğin kaldırılmak
istenmesi, emeklilik yaşının uzatılmaya çalışılması
konularını bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor,
Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen gençler son
yıllarda yaşanan ekonomik
kriz nedeniyle bu isteklerini ertelemeyi tercih etmeye
başladılar.

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Danimarka’da doğum oranı düşüyor
zmanlar, doğum
oranlarının düşmesindeki
en
önemli nedenlerinin başında yaşana ekonomik
krizi gösteriyorlar.
Danimarka İstatistik
Kurumu’nun rakamlarına göre, bu yılın ilk üç
ayında Danimarka’da
14 bin 400 bebek dünyaya
geldi ve geçen yıla göre 7.5
oranında gerileme olduğu
bildirildi.
Geçtiğimiz Şubat ayında
4.467 bebek dünyaya geldi. Daha önce de en düşük
doğum oranı 1987 yılında
yaşanmıştı ve o yılın şubat
ayında 4.342 bebek dünyaya
gelmişti.
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BAKTAT
SOSİS
2 KUTU

25,-

2 kutu
Tahin helva
çeşitleri

30,-

1 kg.
Talabya
dondurulmuş
balık

25,-

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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI
ız
m
ı
k
par dir
Oto retsiz
üc
ark
top zla
o
ş
ı
i
Genanağımnizde
i
l
o eriş k
alışvkolaylı

Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Kopenhag ve İshöj’da Kermes

Toplumların gelişimi
Dr. İsa Kuyucuoğlu

O

rtaçağ’dan itibaren toplumlar, geleneksel, modern ve postmodern olarak tanımlanan üç aşamadan geçmişlerdir.
16. yüzyılda Rönesans akımı ile başlayıp 18. yüzyıldaki Aydınlanma dönemine kadar devam eden dönem sosyologlar tarafından geleneksel toplum dönemi olarak tanımlanır. Sosyal ve bireysel
ilişkilerin kesin kurallarla belirlendiği,
hiyerarşik yapıdaki geleneksel toplum
din merkezli (deocentrik) bir toplumdur. Sosyal değişimin fazla görülmediği
ve bireyin toplumda hazır bulduğu değerlere uymasının beklendiği statik yapıdaki bu geleneksel toplumda teknolojik üretim yok denecek kadar azdır.
Geleneksel toplumda kimlik oluşumunun aile, soy ve akrabalık bağlarıyla
yakın bir ilişkisi vardır. Eleştiri ve tartışma kültürünün çok nadir görüldüğü
geleneksel toplumda bireyin görevi toplumdaki geçerli olan değerleri kabul etmektir.

Başlangıcı konusunda farklı görüşler
ileri sürülmekle birlikte, genellikle 18.
yüzyılda Aydınlanma dönemi ile başlayıp 1970’li yıllara kadar süren toplumsal dönem, modern toplum dönemi olarak kabul edilir. Modern toplum insan
odaklı (antropocentrik) bir toplumdur.
Sanayileşme, kentleşme, demokratikleşme ve dünyevileşme gibi aşamalarından
geçen modern toplumun en göze çarpan özelliği gelişme ve sosyal değişimin
yoğun olarak yaşanmasıdır. Teknolojinin gelişip kütlesel üretimin yaygınlaştığı modern toplumda, sınıflaşma ve bir
gruba mensubiyet etkin rol oynamıştır.
Din eleştirisi ve din karşıtı eğilimler
modern toplumda ortaya çıkmıştır. Genellikle Hıristiyanlık teolojisinin dogmalarına yönelik olarak yapılan din
eleştirilerinde, dinin modern yaşamla
uyuşmayan paradokslar içerdiği öne sürülerek, zamanla etkisini yitirip yerini
başka kurumlara bırakacağı tezi bu dönemin başlangıçlarında ortaya çıkmış-

SATILIK PİZZA RESTORAN

10 yıldır sahibi olduğum 60 kişi kapasiteli pizza restoranı
satılıktır. Evlere yoğun servis müşterisi mevcuttur.
Høje Gladsaxe Center, Müracaat Cemal Dağıdır
Tlf: 22 11 5813

tır.
Özellikle din karşıtı söylemi ile öne çıkan Komünizm ve karşıtı totaliter ideolojilerin insanlığı kurtaracağı tezinin
bir ütopyadan ibaret olduğu bu dönemin sonlarında anlaşılmıştır. Dinin var
olmadığı bir dünya kurmayı amaçlayan
bu düşünceye bağlı bloğun 1989 yılının
sonunda dağılmış olması, Karl Marks
ve F. Nietzche gibi din karşıtı klasik
sosyologların dinin zamanla yok olacağı
tezinin geçersizliğini ispatlamıştır.
Özellikle 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan küreselleşme olgusuyla birlikte bilgisayar ve iletişim teknolojisinin
yaygın biçimde kullanılmaya başlamasından sonra başlayıp günümüze kadar
devam eden ve Postmodern adı verilen
toplum hem dinin hemde insanın merkeze alındığı çok merkezli (polycentrik)
bir toplumdur.
Postmodern toplumun en karakteristik özelliği, yüksek teknoloji ve bilgi
üretiminin küresel boyutlarda yaygın-

laşmasıdır. Bireysel hak ve özgürlüklerin öne çıktığı bu toplumsal yapıda bireyin bir sosyal sınıfa mensubiyeti kimlik
tanımlamalarında belirleyici olmuştur.
Çekirdek ailenin önemini yitirdiği bu
dönemde bireyin sürekli değişen yeni
koşullara uyum sağlayabilecek esnek
bir kişiliğe sahip olması beklenir hale
gelmiştir.
Postmodern toplumda bir gelişim projesi olarak din, insanın açıklamakta zorlandığı olayları açıklamasında ve ifade
edemediği duyguları ifade etmesinde bir
referans kaynağı olmuştur.
Farklı organlardan meydana gelen ve
hepimizin üyesi bulunduğu Postmodern toplum içerisinde binlerce çelişki
ve paradoksu barındıran çok boyutlu
bir organizma haline gelmiştir.
Bizler çok boyutlu bu paradoksun neresindeyiz acaba? İsterseniz bu konuyu
başka bir zaman inceleyelim !
kuyucuoglu@gmail.com

İSKANDİNAVYA’DA GÖÇÜN 41. YILI

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

Zamanı iyi kullanmasını bilmek...
Feyzullah Arslan,
Kopenhag Emniyet Müşaviri

“Sen zamanı yönetemezsen,
başkaları seni yönetir.”

Azamanın kıymetini iki kelimeyle çok
talarımız, “Vakit Nakittir” diyerek

güzel anlatmışlardır. Hem de öyle anlatmışlar ki anlatırken vakit harcamayarak, vaktin değerini de vurgulamışlar. Değişen dünyayla birlikte sorunlarımız da değişmektedir. Günümüzde
insanlar için en büyük sorunlardan birisi de zamansızlıktır. Bu sorun toplumun hemen hemen bütün kesimlerini
etkilemektedir. İnsanlar zamanı iyi kullanmadığı taktirde bir takım sorunlarla
karşılaştığı gibi stresli ve mutsuz olabilmektedir. Bunu tam karşılamasa daha
geniş anlama olsa da “zaman herşeyin
ilacıdır” atasözü bu stresi ve mutsuzluğu giderir anlamınada gelmektedir.
Zaman yönetimi bilinciyle hareket edildiğinde, insanlar aileleriyle daha çok
vakit geçirir, arkadaşlarıyla daha çok
beraber olur ve çeşitli hobilere, aktivitelere daha çok zaman ayırabilirler. Bu
da stresi ve mutsuzluğu giderir. Zamanı iyi kullanmak akılcı, bilinçli ve planlı
çalışmaktır.
Zaman yetersizliği konusunda bir şikayetimiz varsa; öncelikle zamanımızı
nelere ve nasıl harcadığımızı tesbit etmeliyiz. Bu tesbiti yaptıktan sonra elde
edilen bilgiler analiz edilmeli, değerlendirilmeli ve zaman kullanma sorunları
tesbit edilip, bu sorunlara çözüm yolları
üretilmelidir. Genel olarak bu sorunlardan kişisel olanlar, organize olmamak,

ertelemek, sürüncemede bırakmak,
kendim yapacağım tutkusu, zaman tahminlerinde yanılma, hayır diyememek
ve belli bir çalışma düzeni ve planı olmamasıdır.
Örgütsel veya kurumsal nedenler ise,
yetki ve görev devrinin olmayışı, karar
verememe, kriz yönetiminin olmayışı verimsiz toplantılar çalışma ortamının koşulları, kuralsız yazışmalar, hızlı okuma tekniklerinin olmayışı, yemek
ve dinlenme aralarının uzaması, gereksiz toplantılar, yardımcılarının verimsizliğidir. Bunlara bir de iletişim ve bilişim sistemlerinin tam kullanılamaması
(telefonlar ve bilgisayarlar), amaç dışı
kullanılması veya gelişmelerden habersiz olunması eklendiğinde iş daha da
karmaşık hale gelmektedir.
Yukardada belirttiğimiz gibi “vakit,
nakittir” yani zamanın maaliyeti yüksektir. Şöyle ki, geçen zaman geri getirilemez, biriktirilemez, depolanamaz,
borç verilemez, ödünç alınamaz ve de
üretilemez. İşte bu nedenledir ki yazımızın başlığını “zaman yönetimi” koyarak zamanın önemini uygulamaya çalıştık.
Kişi ne kadar zeki olursa olsun, ne
kadar çalışkan olursa olsun, ne kadar
eğitimli olursa olsun, eğer zamanı iyi
yönetemiyorsa başarılı olması oldukça
zordur. İşte bu nedenle herkese tavsiyemiz zamanın değerini bilip, onu iyi kullanmak. Kendimden ve çocuklarımdan
örnek verecek olursak, zaman planlamasını, kendimce iyi yaptığımdan, hiç
bir zaman yetişmeyen veya bitirilemeyen işim olmamıştır. İki çocuğumun zaman yönetimini kıyasladığımda, zamanı

iyi yönetende hiç geç kalma, işi sonuçlandıramama ve başaramama konusu
olmamıştır. Ancak kardeş olmalarına
rağmen, zamanı iyi kullanamayan diğerinin zaman zaman problemleri ve şikayetleri olmaktadır. Bunu gidermek için
de zaman yönetimi konusunda eğitmeye çalışmaktayım. Eğer zamanı iyi yönetemiyorsak veya yönetemeyen birilerini tanıyorsak aşağıda belirtilen hususları onlara anlatmak durumundayız.
1. Zamandan ne beklendiğinin belirlenmesi ve hedeflerin ortaya konması ve bu hedeflerin akıcı ve
gerçekci olması gerekir.
2. Önemli olanlarla acil olanın farkı bilinmeli ve
algılanmalıdır. Önemli olanla acil olan belirlenmezse işleri birbirine girer.
3. Öncelikler belirlenmeli ve yanlış önceliklere yer
verilmemelidir.
4. Amaca ulaşmak için tüm faaliyetler
planlanmalıdır.
5. Yapılacaklar listelenmelidir, bu denetimide
kolaylaştırır.
6. Ertelemeden kaçınılmalıdır ve doğru işi doğru
yapmaya özen gösterilmelidir.
7. Mükemmeliyetçi olmanın dozu kaçırılmamalıdır.
Çalışma mekanı iyi düzenlenmelidir.
8. Uzun zaman çalışmak, dinlenmemek, tatil yapmamak zamanı iyi kullanmak anlamında
düşünülmemelidir.
9. Günün, haftanın, ayın ve yılın hangi
zamanlarında daha verimli olduğumuz bilinmeli ve
ona göre çalışma planı yapılmalıdır.
10. Çalışma planımızı iyi uygulatan, bizi doğru kararlar almaya, iyi ve verimli işler yapmaya yönelten
yardımcılarımız, arkadaşlarımız ve çalışanlarımız
bilinmelidir. Bizi verimli kılan hobiler, aktiviteler
(spor, müzik, seyahat vb) belirlenerek yapılmalıdır.

Biz biliyoruz ki, zamanlarını kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. O nedenle
zamanın kıtlığından ve kısalığından şikayet etmemek için onu iyi kullanalım
kıymetini bilelim ve ünlü düşünür “za-
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K

openhag Kocatepe Camii
Derneği Gençlik ve Kadın Kolları tarafından ve
İshöj Cami Derneği tarafından 20-21 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen Kermesler büyük ilgi
gördü.
Kadınlarımız tarafından hazırlanan yiyeceklerin satıldığı kermeslerin açılışını Kopenhag Büyükelçimiz Berki Dibek ve eşi Ceyda Dibek yaptı.
Kopenhag’ın Frederiksberg semtinde bulunan camideki kermese
Danimarkalıların da büyük ilgi
göstermesi dikkat çekti. İshöj’daki
kermese çok sayıda vatandaşımız
katıldı. Kadın kollarının yoğun çalışması ve özverisiyle gerçekleşen,
kermeslerde kadınlarımızın cami
avlusunda yufka açarak yaptıkları
gözlemeler, ev yemekleri ve tatlılar
kermese gelenlere satıldı.
Büyükelçi Berki Dibek, açılışın
ardından dernek yöneticilerinden
dernek çalışmaları ve camilerde
yürütülen etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Kopenhag’daki kermesin açılışına Kopenhag büyükelçimiz Ahmet
Berki Dibek ve eşi Ceyda Dibek’in
yanısıra Büyükelçilik müsteşarı
Oya Tunga, Kopenhag Emniyet
Müşaviri Feyzullah Arslan, Din işleri Müşaviri Ahmet Onay, Sosyal
Demokrat Partili Milletvekili Yıldız Akdoğan, Sosyalist Halk Partili
Milletvekili Özlem Çekiç ve bir çok
vatandaşımız katıldı.

haber 25

Laila

Düğün salonu

Düğün, nişan, doğumgünü, konferans ve diğer
özel günleriniz için cazip imkan ve fiyatlarımızla
sizlere hizmet etmekten kıvanç duyarız

(Haber)
Foto: Ünsal Turan ve Haber

Türkçülük Günü’ne ilgi büyüktü
manın kaybolduğunu bilenler, en çok
üzüntü duyanlardır” sözünü hep hatırlayalım ve “Vakit Nakittir” kelimelerini
hiç aklımızdan çıkarmayalım.
Hani ne demiş Cahit Sıtkı TARANCI “Yaş 35 yolun yarısı” kimi de “Hayat
kırkında başlar” der. Bizlerde sık sık
tekrarlarız zamanla mı insanın dertleri artar ya da zaman geçtikçe mi insanlar dertlerini anlar. Ancak bir gerçek
var ki, zamanla, zamanın değerini daha
iyi anlıyoruz. Ama anladıktan sonrada
kullanacak zamanımız veya gücümüz
kalmıyor. Ya sağlığımız ya şartlarımız,
yada dertlerimiz zamanı kullanmaya elvermiyor, zaman akıp gidiyor bizi öbür
dünyaya yaklaştırıyor.
O halde biz zamanı iyi yönetirsek kendimize, ailemize, çevremize, toplumumuza, ülkemize ve içinde yaşadığımız
dünyaya faydalı katkılarda bulunuruz.
Boşa gecen bir ömür değil, dolu, hayra ve hasenat yaparak geçen zaman bir
ömür geçiren. Bilesiniz ki kimileri zamanı nasıl öldüreceğini, kimileri ise zamanı nasıl kazanacağını düşünür. Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.Hani ne derler
“Yazın gölge hoş, kışın çuval boş”. Hem
gölgeyi hoş, hemde çuvalı dolu olacak
şekilde zamanı değerlendirmeniz tüm
iyi düşünen insanların dileğidir.
Son söz ve somut olarak belirtirsek
salise, saniye, dakika, saat, gün, hafta,
ay, yıl ve asır bizler için ömrümüzden
dolu geçmesi ve faydalı işler yapılması
gereken zaman dilimleridir. Ömrünüzün uzun, başarı ve mutluluğunuzun
çok faydalarınızın dahada artarak devamı dileklerimle...

Danimarka Türk Federasyonu ve federasyona bağlı derneklerin girişimiyle 7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen
67. Türkçülük Günü kutlaması büyük ilgi gördü.
Sınırsız ve ücretsiz park
700 kişi için onaylı salon
Limozinle salona giriş
Her açıdan sahneyi görebilme
İsteğe göre yemek çeşitleri
İllüzyonist ve otel kiralama

K

openhag yakınlarındaki Albertslund
kasabasında Naturcenter piknik alanında yapılan kutlamada konuşan
Danimarka Türk Federasyonu başkan yardımcısı
Bahadır Güler, insanın
hayatında seçemeyeceği ve
değiştiremeyeceği iki olgu
olduğunu, bunların ailesi
ve milliyeti olduğunu belirterek, her ikisine de gereken önemin gösterilmesi
ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Konuşmasında Türkiye’deki ve bölgedeki gelişmelere de dikkat çeken
Güler, “Bir elin beş parmağı gibi ayrı ayrı değil,

yeri geldiğinde bir yumruk gibi bir ve beraber
olmamız gerekir. Bin yıldır aynı toprakları, aynı
bayrağı, aynı kaderi, aynı
inancı ve kültürü paylaşan
insanları birbirlerinden
ayırmak için bir sürü senaryo yazıldı. Güçsüz bir
Türkiye isteyenlerin bu
oyunlarına gelmememiz
gerekir” dedi.
Danimarka Türk Federasyonu başkan yardımcısı
Levent Ökten de, Danimarka´da bulunan tüm
Türk derneklerinin bir
çatı altında toplanarak
güç birliği yapmaları gerektiğini belirtti. Ökten,
tüm derneklerin gençleri-

mize yönelik faaliyetlerini
artırarak sokaktaki gençlerin derneklere yönlendirilmelerinin sağlanması
gerektiğini anlattı.
Kutlamaya katılan çocuklar arasında yapılan
yarışmalar sonunda tüm
çocuklarahediyeler dağıtıldı. Bu günün neden
kutlandığı çocukların anlayacağı bir dilde kendilerine anlatıldı. Daha sonra
toplu olarak Kopenhag
Türk Kültür Merkezi´nin
katılımcılara ikram ettiği
yemekler yendikten sonra
gün düzenlenen diğer etkinlikler ile devam etti.
(Haber)

Bize danışmadan karar vermeyin

Torveporten 8 - 2500 Valby
Ziya Deveci: 20 67 7673
Mehmet Uğur: 26 70 99 08
Mustafa Deveci: 60 13 18 73

www.lailafestlokale.com
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Avrupa Birliği kapısında 40 yıl...
Zeynel Kozanoğlu

K

imilerine göre Avrupa Birliği kapısında kırk yıldır bekletiliyoruz. Devletimizi elinde tutanlara göre Avrupa
Birliği’ne ha alındık, ha alınıyoruz. Ama
aklı selim sahibi kesimler bu konuda
aynı iyimserliği sergileyemiyorlar. Sıradan insanlarımız da iki arada bir derede,
kime hak vereceklerini kimden yana tavır alacaklarını kestiremiyorlar.
Aklımızı kullanmak bizi yüksek yerden gelen bir emirdir. Aklımızı kullanınca, her konuda hem yanlışa düşmekten
kurtuluruz, hem doğruları görmek üzere gözlerimize fer gelir, hem de boş vaatlerle boşuna umutlar peşinde hırpalanmayız.
Ben diyorum ki, Avrupa Birliği’ne girebilip giremeyeceğimiz konusunda aklımızı kullanalım. Şapkamızı dizimize
koyalım ve şöyle enine boyuna bir değerlendirme yapalım. Hatta işimizi kolaylaştırmak için kendimizi köyümüzde
varsayalım.
Köydeyiz, köyde derli toplu bir büyük
aile var. “Bu aile içine bizi de alsalar,”
diye bir hevese kapılmışız. Ne yapmamız
gerekir, nasıl olmamız gerekir? Biz hangi
nitelikleri taşırsak o aile bizi kabul eder?

İşte burada sağlıklı akıl devreye giriyor.
Ve uzaklara gitmeye gerek yok, sadece
şu Danimarka’da, şu Kopenhag’ta içinde bulunduğumuz duruma, çevremize
ve başımızdan geçenlere bakıvereceğiz, o
kadar…
Pek çok kişi öfkelenecek ama, gerçeklerin söylenmesinden kaçınmayınız. Gerçekler konuşulmalı, yazılmalı. Yanlışlardan kurtulabilmenin yolu budur. Kuru
kuruya övünmeler ve kendi kabuğumuz
içine kapanmalar bizi ileri götürmez.
Mayıs başında eşimle Kopenhag’tayız.
Bir otomobil kırmızı ışıkta geçti gitti. Sürücüsünü görmediğimiz halde “Bu bir
Türktür,” dedik, sürücü Türk çıktı. Alış
veriş merkezlerinde, otobüslerde insanımız niye öyle yüksek sesle haykırışarak
konuşuyor?
Yurttaşımız dördüncü katta oturuyor.
Evin önü geniş bir park biçiminde düzenlenmiş. Birkaç haftadır hava güneşli
gidiyor ya, gelin de bu evin balkondan bu
yeşil alanı bir iki saat izleyiverin. Kadın,
çoluk çocuk toplanıyorlar. Geldiklerinde
tertemiz buldukları o alanı, giderken anlatılamaz durumda bırakıyorlar. Çöp kutularının dibinde çöpler.
Bir şeyler yenilsin içilsin diye konulan
Biz ne haldeyiz?
masaların üzerinde yemek artıkları…
Bizim onulmaz bir alışkanlığımız var.
İnsanımızı tedirgin etmekten kaçındıBunu özlü bir sözle de pekiştirmişiz.
ğım için ve de gereksiz yere üzerime öfke
“Kabahat samur kürk olmuş, kimse sırçekmemek için Danimarka’dan örnektına sokmamış.” Evet, biz kendimizi her leri burada kesiyorum. Ancak, Almanzaman sütten çıkmış ak kaşık gibi görü- ya’dan gelmiş bir dost ile söyleşiyorduk
rüz, bir dileğimiz yerine getirilmiyorsa,
ki, önemli bir ayrıntıya parmak bastı.
kusur bizde değildir.
Belediye’nin hukuk bürosunda avukat
Bize öyle geliyor da, gerçek acaba nasıl? arkadaşını ziyarete gitmiş. Hukukçu ar-
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kadaş masasının üzerinde bekleyen yüzlerce dosyayı göstererek arkadaşımıza
demiş ki, “Yahu ben bu Türkleri anlamıyorum,” demiş. “Birbirlerini ihbar etmekten geri duramıyorlar. Olur olmaz her
konuyu, hatta şakaları bile ciddiye alıyorlar,” demiş.
Kırk yıl önce, hatta elli yıl önce köyümüzden gelmişiz. Bu ülkede kendimize yetecek kadar dil öğrenmeye eğilmiş
miyiz? Giyim kuşamımıza, ayağımızda
ayakkabımıza, hiç değilse bu gün köyümüzde yaşayan akrabamız kadar özen
gösteriyor muyuz?

Başkaları adına konuşmak, elbette bana
düşmez ama Danimarka’da insanımızın
yarasına merhem olmaya dünden gönüllü binlerce kişi var, ben bunu sağduyum
ile belirleyebiliyorum.
Danimarka’da uyum sorununun derin
bir biçimde yaşanmakta olması aslında
bu ülkede yaşayan en uyumlu insanımızı
da rahatsız ediyor. Bu nedenle böyle bir
kalkışma halinde yardım eli uzatmaktan
kaçınacak insanımız çıkabileceğini asla
düşünmüyorum.
Bu konuyu planlamak, bir programa
bağlamak ve harekete geçebilmek için
bir lidere ihtiyaç var. Ve bu lider çevreNeler yapılabilir?
sinde kenetlenecek bir gönüllüler grubuGören gözler farkına varıyor, bugün Da- na.. Türkiye Büyükelçiliği’nin görevleri
nimarka’da iki ayrı Türkiye var. 1.- Daarasında yurt dışında oturan insanlarınimarkalı insanlardan asla farkı bulunmızın yaşadığı uyum sorunlarını aşabilmayan, giyimi kuşamıyla, toplum içinde melerine yardım etme gibi bir başlık var
hal ve tavrıyla yadırganmayan insanlamı, bilemiyorum.
rımız.. 2.- Ve bunun yanında pek çoğu
Olmasa bile insanlık gereği olarak Türkendi köylüleri tarafından bile eleştirilkiye’nin Danimarka’da görevlendirdiği
mekten uzak kalamayan kimi yurttaşla- değerli elemanları benim bu önerimi cidrımız..
diye alırlar mı?. Bir takım broşürler haDanimarka’da durumumuz bu olduğu- zırlamaktan, kısa dönemli kurslar açmana göre ne yapabiliriz?
ya kadar pek çok yol var. Bu yollar insaHer fırsatta “Eğitim, eğitim, eğitim,“
nımızı yüceltir. Bizi Danimarka toplumu
demiyor muyuz? Amerika’yı yeniden keş- önünde gerilerde olmaktan kurtarır.
fetmeye gerek yok. İnsanlarımızı eğiteBöyle bir girişimin hiç yararı bulunmaceğiz. Kadınlarımızı, kızlarımızı, ebeleri- sa da insanlarımızı Danimarkalılar için
mizi, dedelerimizi uyaracağız, uyandıra- “Gavur” demekten vazgeçirebilsek bu
cağız. Her fırsatta ve her ortamda bunu bile bir büyük kazançtır. Bir de genç yaşprogramlı ve planlı bir düzen içinde bık- lı insanlarımızın, yolda izde karşılaştıklamadan, uzanmadan sürdüreceğiz.
rında birbirlerinden tanrı selamını esirAdeta seferberlik ilan edeceğiz.
gememeyi öğrenmeleri…
Peki, böyle bir seferberliği sürdürecek
zeynelkozanoglu@gmail.com
eleman var mı elimizde? Fazlasıyla var.
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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

Kültür &Yaşam
KÜLTÜR &
& SANAT
SANAT
KÜLTÜR

Mayıs/Maj 2011

HABER

haber 27

Cannes’da Türk ve Danimarka filmlerine ödül
Nuri Bilge Ceylan, “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmi ile Cannes Film Festivali’nden ‘Büyük Jüri
Ödülü’nü alırken Danimarkalı yönetmen Nicolas Winding Refn’de ’Drive’ filmi ile en iyi yönetmen
ödülünü aldı. Festivalde Danimarka’yı temsil edem ‘Melancholia’ filmi ödüllendirildi. Bu filmdeki
rolüyle Kirsten Dunst en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

6

4 Cannes Film Festvali’nde, “Bir Zamanlar Anadolu’da”
filmiyle Nuri Bilge Ceylan ve “Le gamin
au vélo” filmiyle Eric ve
Luc Dardenne kardeşler,
“Büyük Ödülü” paylaştı.Ceylan, festivalde en son
gösterilen film olması nedeniyle bu ödülü beklemediğini söyledi.
Altın Portakal’dan kovulan Emir Kusturica’nın
elinden alan Nuri Bilge
Ceylan, “Benim uzun ve
zor filmimi seçtiğiniz için
bir kere daha teşekkür ederim” diyerek başladığı konuşmasına ‘Bir Zamanlar
Anadolu’da’nın yarışma
bölümünde gösterilen son
film olmasına gönderme
yaparak “Son gün bu filmi
seyretmek sizin için yorucu
olur diye düşünüyordum”
dedi. 2009’da ‘Üç Maymun’
filmiyle Cannes’dan ‘En İyi
Yönetmen’ ödülünü alan
ve ödülünü ‘yalnız ve güzel ülkesine’ armağan eden
Ceylan, yaptığı konuşmada bu ödülü beklemediğini
söyledi.
Yarışma boyu Altın Pal-

yılında ”İklimler” filmi ile
Cannes’de Fipresci ödülüne layık görülen Nuri Bilge
ceylan, 2008 yılında da ”Üç
maymun” filmi ile en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Nur,i Bilge Ceylan ayrıca 1998 yılında Berlin Film
Festivali’nde ”kasaba” filmi
ile Caligari ödülüne layık
görülmüştü.

Altın Palmiye Malick’in

Festivalde Altın Palmiye’yi
‘The Tree of Life’ filmiyle
Terence Malick kazandı.
Bilim kurgu ve dram unsurlarının yer aldığı film
1950’lerde geçen bir hikaye. Başrollerini Brad Pitt
ve Sean Penn’in paylaştığı
filmde büyüdükçe masumiyetin kaybına tanık olan
çocukların hikayesini anlatıyor.

miye için de büyük şans
verilen, yabancı basın organlarının da övgüyle söz
ettiği ”Bir Zamanlar Anadolu’da” ödülü Dardenne

biraderlerin ‘Le Gamin au
Velo’suyla paylaştı.

Ödüle abone yönetmen

Nuri Bilge Ceylan ödüle yabancı bir yönetmen değil.

2003 yılında yine Cannes
Film Festivali’nde ”Uzak”
adlı filmiyle en iyi erkek
oyuncu ödülü ve Büyük
Ödülü kazanmıştı. 2006

En iyi yönetmen ödülü
Danimarka’ya

Danimarka’da Pusher filmleri ile tanınan ve ilk kez
bir çektiği Amerikan filmi ’Drive’ filmi ile Nicolas
Winding Refn en iyi yönetmen ödülünü aldı. En
iyi yönetmenin ‘Drive’la
Nicolas Winding Refn’e verilmesi ise eleştirmenleri
şaşırtan ödüllerdendi. Refn,
teşekkür konuşmasını iPhone’unu çıkartarak yaptı,
filmin başrolündeki Ryan
Gosling’e “En sevdiğim alter-egomsun” dedi.
Festivalde En İyi Erkek
Oyuncu ödülü ‘Artist’ ile
Jean Dujardin’e verilirken,
En İyi Kadın Oyuncu ise
Lars Von Trier’in ‘Melancholia’ filmindeki rolü ile
Kirsten Dunst’ın oldu.

ÖDÜLLER
* Altın Palmiye:The Tree of Life (Terence Malick)
* Jüri Büyük Ödülü: Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)
/Le Gamin Au Velo (Jean-Pierre et Luc Dardenne)
* En İyi Erkek Oyuncu: Jean Dujardin/ The Artist
* En İyi Yönetmen: Nicolas Winding Refn/ Drive
* En İyi Kadın Oyuncu: Kirsten Dunst (Melancholia)
* En İyi Senaryo: Joseph Cedar/ (Footnote)
* Jüri Özel Ödülü: Maiwenn/ Polisse
* Altın Kamera (Camera d’Or): Las Acacias (Pablo Giorgelli)
* Kısa Metraj: Cross Country (Maryna Vroda)

NAZİ SEMPATİZANI OLDUĞUNU SÖYLEYEN TRİER, ARTIK CANNES’İN İSTENMEYENİ OLDU

Lars von Trier Cannes’dan kovuldu
Cannes Film Festivali’nde ‘Melancholia’ filmi ile yarışan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars Von
Trier Cannes Film Festivali’nden atıldı.

T

rier’in festivalden
kovulmasının nedeni ise ‘Melancholia’
filminin festival kapsamında gösterilmesi nedeniyle
düzenlenen basın toplantısında sarfettiği sözler.
Lars von Trier, aniden,
nedensiz bir şekilde basın
toplantısında küçükken
kendini Yahudi olarak
gördüğünü söylemiş, ardından Susanne Bier’in
ortaya çıkmasıyla Yahudilikten vazgeçtiğini, ancak
dedeleri arasında Naziler
bulunduğunu belirtmişti.
Dünya basını ve kamuoyunun önünde Hitler’i de
öven sözler sarfeden Lars
von Trier, “Ne diyeyim,
Hitler’i anlıyorum. Kötü
şeyler yapmış olabilir, an-

cak kendisini severim. İyi
bir adamdır” demiş, ayrıca
Nazi estetiğine olan hayranlığını dile getirmişti.
Trier, her ne kadar basın toplanısının ardından
özür dilese de ve bir şaka
olduğunu dile getirse de
tepkiler artarak gelmeye
devam etti.
Filmin gösterimi nedeniyle düzenlenen gala gecesinin yapılacağı ve 400
kişinin davet edildiği yemek, restoran tarafından
iptal edildi.Restoran yönetiminden yapılan açıklamada “İşletmenin etnik
aidiyeti böyle bir etkinliği
yapmamızı engelliyor” denildi.
(Haber)
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SÖZ DUVARLARIN!
Hüseyin Duygu

G

eçen haftasonu Hamburg’daydım. Şehir merkezindeki bir duvarda Albert
Einstein’in bir sözü ilgimi çekti. ‘Akıllı olmanın sınırı vardır, ama aptallığın sınırı
asla olmaz ! ’ Nedense duvar yazıları hem
ilgimi çeker hem de bu yazıları öğretici
bulurum.
Gene yıllar önce bir gazetede Şili’deki ilginç bir duvar yazısını okumuştum. ‘Yaşasın başkan Pinochet!’ Sonra da şunlar eklenmiş: ‘Ama Şili’den uzakta!’
Bilirsiniz, baskının olduğu yerde taşlar
haykırır. Halkın coplandığı, kurşunlandığı
yerde duvarlar çığlık atar. Suriye ’de bir
duvarda şunlar yazılmış: ‘İsyancıyı öldürebilirsiniz, ama isyanı asla!’
Gene bir süre önce İstanbul’da bir duvarda şu sözler vardı: ‘Sen olduğundan büyüksün!’

Duvarların dayanıklı bir belleği var. Bolivya’daki Santa Cruz’da iri kalın harflerle şunlar yazılı: ‘İspanyolların ırkımızı ve
kültürümüzü ezdiği 1492 yılına lanet olsun.’
İtalya’da bir binanın önyüzünde şu öykü
anlatılıyor: ‘8 Mart 1908’de 129 kadın
New York’ta bir fabrika sahibi tarafından
fabrikaya kapatıldı, çıkan yangında hepsi öldü.’
Bir başka örnek: Sardinya Adası’nda bir
köydeki küçük bir barın önyüzü politik bir
sanat eserine dönüşmüş. Kapının sağında
Bertolt Brecht’in Hitler’le ilgili bir şiirini
görüyoruz:
‘Etkiliydi bu sürüngen bir zamanlar.
İflahını kesti halk onun. Ama durun:
Zamanı değil daha zafer türkülerinin
Çıktığı delikte başkaları da var.’

Meksika’da şunları okuyorsunuz: ‘Zavallı
Meksika! Tanrıdan ne kadar uzak, Amerika Birleşik Devletleri’ne ne kadar yakınsın.’
Şili de Nikaragua gibi, Hristiyan olduğu
kadar sosyalisttir; bu iki görüş el eledir.
Nikaragua, Papa’yı şöyle bir afişle karşıladı: ‘Tanrı ve devrime şükürler olsun ki, özgür Nikaragua’ya hoşgeldiniz!’ Şili’de de
kısaca şöyle yazılmış: ‘Hristiyanlığın umudu sosyalizmdir.’
İtalya’da bir şehirde bakımsız bir duvarda Kuzey Amerika Kızılderililerinden şu
alıntı var: ‘Son ağaç kesildiğinde, son tarla yok edildiğinde, son balık tutulduğunda ancak göreceksiniz ki, para yenecek bir
nesne değildir.’
Santiago’da bir duvarda Pablo Neruda’nın İspanya İç Savaşı ile ilgili şu dize-

mizah & Bulmaca

leri var:
‘Gelin de görün sokaklardaki kanı
Gelinde görün
akan kanı sokaklarda.
Gelinde görün kanı
sokaklarda akan!’
Kopenhag’ın Nörrebro bölgesinde bir duvar şu gırgır soruyu sormakta: ‘Güneşi ışığının arkasına saklayabir mi insan?’ Kimbilir !
Apaydınlık gün ışığıyla beslenen iyi bir
yaz mevsimi yaşamanızı diliyorum.
Zülfü Zivaneli’nin dizelerinin de duvar
konusunda diyecekleri var:
‘Kaldırın duvarları
Yıkın gitsin hepsini
Ne böyle zulüm olsun
Ne de böyle şarkılar’

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.

huseyin.duygu@haber.dk

Arap şair Adonis şimdi Danimarka dilinde
Hüseyin Duygu

D

animarka’da yaşıyan fizik
profösörü Iraklı Salim
Abdali, artık bir dünya şairi
olarak kabul edilen Arap şair
Adonis’i uzun süren çalışmasıyla Danimarka diline geçtiğimiz ay kazandırdı.
Uluslararası Nazım Hikmet
Ödülü’ni de alan Adonis’in şiirleri şimdi Danimarka dilinde
de okunabilinecek. Bogen adlı
bu eser 443 sayfa ve Forlaget

Underskoven APS Yayınevi
tarafından yayımlandı.
Adonis 1930’da Suriye’de
doğdu. Asıl adı Ali Ahmed
Said Eşber. 1961’de Lübnan
vatandaşlığına geçti.
Beyrut
Üniversitesi’nde
Arap Edebiyatı öğretmenliği
yaptı; 1989’da UNESCO’nun
Arap Devletleri Birliği’nde
görevli delege oldu. Beyrut’ta
Şiir (1957), Mevâkıf (1968)
dergilerini kurdu.
neksel kalıplardan kurtarma
Bu dergiler Arap şiirini gele- ve yabancı şiirleri tanıtma

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

amacını güdüyordu. Adonis,
Avrupa ve Amerika edebiyatı konularındaki derin bilgisi
sayesinde çağdaş Arap şiirinde çok önemli bir yer tutar.
Aynı zamanda eleştirmen ve
çevirmendir; plastik sanatlarla, kaligrafiyle ve kolajla da
ilgilenmektedir.
Paris’te yaşayan Adonis,
“Syria-Lebanon Award of the
International Poetry Forum”
(1971), “Le Grand Prix des
Biennales de Poésie” (1986)

Yeni kitaplar...

Başörtüsü sembolü
Tørklædet som Tegn-Başörtüsü
Sembolü (Globalleşen Bir Dünyada Örtünme ve Demokrasi).
Derleyenler Alborg Üniversitesi’nde araştırmacı Dr. Inge Degn
ve Aarhus Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi ve araştırmacı Kirsten Molly Søholm. Aarhus
Universitetsforlag Yayınevi.
194 sayfa. 198,-kr.

B

aşörtüsü, son yıllarda Avrupanın büyük bir bölümünde,
bu arada Danimarka’da, karşılıklı
kızgın ve sert tartışmaların ana
konularından biri olarak sık sık
gündeme geldi, geliyor. Müslüman
kadınların, kamusal yerlerde başörtü takmalarına karşı oldukça
sert açıklamalar yapıldı, yapılıyor.
Herbiri kendi alanında uzman 8
bilimcinin katkılarıyla hazırlanmış
olan Tørklædet som Tegn- Başörtüsü Sembolü kitabında, örtünmenin,
tarihi ve uluslararası bakış açılarından ve başörtünün kültürel bir işaret olarak ne anlam taşıdığı antropolojik (insan ırkını, farklı türleri
ve inançları, toplumsal adetleri ve
kurumları vb.açılardan inceleyen
bilim dalı), etnolojik (insan ırklarını inceleyen bilim dalı) ve dini
görüşler açılarından anlatılmaya
çalışılıyor. Başörtünün tarifi yapılırken, başörtünün Danimarka’nın
çok eskiden beri süregelen geleneklerine ters düşen ve kadını baskı altında tutan bir nesne olarak algılan-

dığı, bu olgunun Danimarka halkı
ile yabancıları birbirinden ayıran
bir özellik olarak görüldüğü anlatılıyor. Bu yapılırken, Hıristiyan
kültüründe de kendi içinde, bedenin cinsiyet ayırımına göre örtülmesi normlarına da dikkat çekiliyor ve
bu anlamda Danimarka halkının da
örtünmeyi, ahlaklı olmanın olumlu
bir simgesi olarak görmüş olduğu
öne çıkarılıyor.
Bu kitabın giriş bölümünde, başörtünün burka, nikab, hicap v.b
gibi müslüman kadınların kullandığı örtünme biçimlerinin modern
batı kültürüne sokulmuş, modern
batı kültürünün anladığı neyin özel
neyin kamusal, neyin laik neyin dinsel, neyin bireysel neyin kollektif,
neyin kadınsal neyin erkeklere özgü
olduğu anlayışlarına ters düştüğü
belirtiliyor. Bunun sonucu olarak
da Danimarka’da müslüman kadınların çeşitli örtünme biçimlerine
her geçen gün, artan sayıda çeşitli
yakıştırmalar yapılıyor, deniyor. Ayrıca, başörtü tartışmalarının sadece müslümanların yerleştiği Avrupa
ülkelerinde değil, modernleşme açısından geleneksel kültürlerin artık
tarıtışıldığı, halkının müslüman olduğu bir dizi ülkede de yaşanmakta
olduğuna dikkat çekiliyor.
Bu kitapta: Başörtü nedir? Etnik,
dini yada siyasi bir işaret mi? Hakim, öğretmen yada polis, dini semboller taşıyabilmeli mi? Okullarda
başörtülü kızlar cimnastik derslerinden muaf tutulmalı mı? Müslü-

ve “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü” (1995) ödüllerini aldı.
1983’te Mallarmé Akademisi’ne yabancı üye seçildi. Başlıca yapıtları arasında Şamlı
Mihyar’ın Şarkıları, İkinci Güneşler, Zaman Kentler, New
York’a Mezar, Arap Şiirine Giriş sayılabilir. Türkçe’de Ayna
ve Düş, Dalların Güncesi, Güllerin Aydınlığından, Güneşin
Ayetine Uyarak Düş Görüyorum, New York’a Mezar adlı

şiir kitapları, ayrıca Arap Poetikası adlı dört konferanstan
oluşan kitabı var.
Türkçe diline de daha önce
kazandırılan Adonis’in bir şiirinde alıntıyı İbrahim Demirci’nin çevirisiyle sunuyoruz.
(…)
Gözlerin yatağın başucunda
Şarkılarımda korkunun nabzı atar
- Sen kimsin?
- Yolunu şaşırmış ok
Nice dost bir şeye tapmadan yaşar.

Yeni kitaplar...

Den Kolde Krig og Danmark
Soğuk Savaş ve Danimarka

BİRAZ GÜLELİM...
Kredi kartı ile savaş uçağı

K

üçük çocuk babasının kredi kartıyla öyle bir şey aldı ki... İngiliz Hava
Kuvvetleri’nin 26 yıl
kullandığı Harrier tipi
savaş uçağı internet alışveriş sitesi eBay’de satışa çıkarılmıştı. İngiltere’de bir çocuk babasını
kredi kartını gizlice kullanarak 113 bin dolar (
180 bin TL) değerindeki
uçağı satın aldı. Çocuğun babası kısa süre
sonra durumu fark ederek satış işlemlerini iptal ettirdi.

Den Kolde Krig og Danmark-Soğuk Savaş ve Danimarka
(Ansiklopedi). Derleyenler: John T. Lauridsen, Thorsten
Borring Olesen, Rasmus Mariager, Poul Villaume. Gads
Forlaget Yayınevi. 768 sayfa. 399 kr.

B

man kadınların başörtüsü demokratik değerlere karşı bir meydan
okuma mı? Neden hep kadınların
örtünmeleri tartışma konusu da
erkeklerin örtünmeleri, kendi kültürlerine özgü giysileri tartışılmıyor? Ve buna benzer bir çok soru
önyargısız ve bilimsel olarak enine
boyuna tartışılıyor.
Syddansk Üniversitesi Orta Doğu
Çalışmaları Merkezi Tarih Enstitüsü’nde öğretim görevlisi Mehmet Ümit Necef de, bu kitabın son
bölümündeki yazısıyla Türkiye’de
başörtü konusundaki tartışmaları
ve siyasi gelişmeleri derliyor..
Bu kitap sadece bir dizi kavramları aydınlatmak açısından değil,
konuya ilişkin kaynak göstermek
açısından da çok zengin. Tørklædet som Tegn-Başörtü kitabı, okuyucusuna, yeni globalleşme gerçeği
içinde kültürlerarası uzlaşmazlıklar
ve bir arada yaşama konularındaki
tartışmalara daha eleştirel bir yaklaşımda bulunabilmelerini sağlayabilecek bilgiler veriyor.

erlin Duvarı
bundan 20
yıl once yıkıldı ve
45 yıllık soğuk
savaş dönemi
sona ererek tarihin kalın kitabı
içinde önemli bir
dönem olarak yerini aldı. Soğuk
Savaş dönemi
sona ermesine
rağmen bu dönemde Danimarka’da olan bitenlere ilgi büyük ölçüde arttı ve hala bu
ilgi devam ediyor. Danimarka Tarihinde önemli bir yeri
olan bu döneme ilişkin bilgiler ilk kez “ Den Kolde Krig
og Danmark-Soğuk Savaş ve
Danimarka” adlı bu kitapta
konuyla ilgili uzmanlar tarafından derleniyor. 768 sayfalık bu kitapta, 60’tan fazla yazarın katkısıyla Soğuk
Savaş dönemine ilişkin pek
çok farklı konulardaki tarihi olaylar irdeleniyor. Soğuk
Savaş ve Danimarka arasındaki ilişkiler A’dan Å’ya 400
kadar başlıkla ansiklopedi
olarak en geniş anlamda okuyucuya sunuluyor.

Soğuk Savaş denildiğinde akla
ilk gelen hiç kuşkusuz Dünya
büyük politikalarının çatışma
dönemidir. Bu
ansiklopedi, işte
bu dönemde Danimarka toplumundaki yaşamı
mercek altına alıyor ve Soğuk Savaş’ın Danimarka’da, işçi hareketi, iş çevreleri ve ticaret, savunma, güvenlik ve dış politikalar, bireysel ve kurumsal aktörler,
refah devleti, günlük yaşam
ve daha benzeri bir çok olgu
üzerindek siyasal sistemi ve
bunun toplum yaşamı üzerindeki etkilerini irdeliyor.
Ansiklopedinin girişinde Soğuk Savaş döneminin genel
tarihi özetlenerek okuyucu
kitapta yer alan çok sayıdaki
başlıklarla anlatılan olaylara
hazırlanıyor. Ayrıca oldukça
ayrıntılı bir kayıt sistemi sayesinde aranan başlıklar kolaylıkla bulunuyor.
Önemli bir başvuru kaynağı.

SEÇİME DOĞRU...
Dağda özgürce yaşayan bir inek, bir beygir,
bir eşek, dağılıp insanların arasına karışarak
ne yaptıklarını öğrenmeye ve beş yıl sonra
buluşmaya karar verdiler. Her biri başka
yöne yola çıktılar.
Beş yıl sonra buluşma yerine önce inek ile
beygir geldi.
İkisi de perişan bir halde, zayıflamış,
dişleri dökülmüş, kamburları çıkmış, adeta
çökmüşlerdi.
Beygir sordu: “Nedir bu halin inek?..”
İnek iç çekerek anlattı:
“Bu insanlar merhametsiz. Beni durmadan
birbirlerine sattılar. Alan sütümü sağdı. Bir
inek daha varmış, onu yanıma koyup çifte
koştular, aç bıraktılar. Canımı zor kurtardım
be kardeş…”
Sonra beygir anlattı:
“Benim de ağzıma bir demir parçası geçirdiler, ağzımı açamadım. Üzerime bindiler.
O indi öbürü bindi, o indi öbürü bindi…
Binmedikleri zamanlar zincire vurdu-

lar… Belim çöküp de onları taşıyamaz bir
hale geldiğimde arkama kocaman bir araba bağladılar, bu sefer birçoğunu birden
taşımaya başladım. Ben onları taşıdıkça
kırbaçladılar. Canımı zor kurtardım yav inek
kardeş…”
Ve uzaktan eşek gözüktü.
Eşek; ıslık çala çala, taşlara tekme ata ata geldi. Mutluydu.
Şişmanlamıştı, tüyleri parlıyordu, gözleri-

Geleceği yanlış bilen
falcıya ceza!
nin içi gülüyordu, üzerinde lacivert takımlar
vardı.
İnek ile beygir, “Nedir bu halin, neler oldu”
diye merakla sordular, eşek anlattı:
“Bir memlekete vardım, birisi bağırdıkça insanlar onu alkışlıyordu. Ben de yüksekçe
bir yere çıkıp bağırdım. Benim bağırmamı
bilirsiniz, duyan benim yanıma koştu, duyan koştu. Onlar geldikçe ben daha çok
bağırdım…”
“Sonra?..”
“Sonra beni başkan seçtiler…”
“Yani sen başkan mı oldun?..”
“Evet… Bir şey yapmama gerek kalmıyordu,
ben bağırdıkça onlar ‘Memleket seninle gurur duyuyor’ diye alkışladılar. Yiyecek birçok
şey vardı. Ben ise yedim ve bağırdım, yedim
ve bağırdım…”
“Pekiii… Senin eşek olduğunu anlamadılar
mı?…”
Eşek yanıtladı: “Valla yarısı anladı ama diğer
yarısına anlatamadılar…”

R

omanya’da hükümet bir ay önce falcı
ve büyücülere vergi zorunluluğu getirmişti. Uygulamaya tepki gösteren büyücüler, hükümeti “kara büyü” yapmakla
tehdit etmişti. Ancak bu tehdit işe yaramadı! Yeni yasa teklifine göre, kehanetleri doğru çıkmayan falcılar para cezasına
çarptırılacak ya da hapse atılacak.
»Falcıların kraliçesi« Bratara Buzea, »Bu
yasanın geçmemesi için son nefesime kadar mücadele edeceğim« dedi. Geçtiğimiz
hafta senatoda kabul edilen taslak yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

ÖZLÜ SÖZLER...
Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret
ise… Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp dürüst olmayı
dene.
(Victor Hugo)
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Real Madrid’de 3 Türk
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tın madalya kazanmıştır.
Genç futbolcu bir sezonunu ise kiralık olarak
Real Madrid dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’nun kendisini Hollanda’nın köklü
aradığını ve takımda görmek istediğini takımlarından
söyleyen genç yıldız, “İlk başta bunun Feyenord’da
geçirmiştir.
bir şaka olduğunu sandım. Şu anda
Almanya’da
çok heyecanlıyım. Türkiye’yi en iyi
ligin sonlanşekilde temsil edeceğim, Mesut‘la
ması ile Real
sürekli konuşuyoruz ve birlikte çok
Madrid‘le altı
önemli başarılara imza atacağımıza
yıllık sözleşme
inanıyorum““ şeklinde konuştu.
imzalayan Nuri
Şahin
için Madrid kulübü Dortmund’a
Dortmund’un şahiniydi
10.000.000 Avro bonservis bedeli
Almanya doğumlu olan milli futödemiştir.
bolcu, Kırşehirli işçi bir ailenin iki
çocuğundan biridir. Alman kulübü
Borussia Dortmund‘da 2005-2011 Hamit de Real’de
İspanya’nın Real Madrid Kulüyılları arası altı sezon top koşturan
Şahin, toplamda 23 gol atmış, 41 tane bü, Türk Milli futbolcu Hamit
Altıntop’un transferini internet
de gol pası vermiştir. Milli futbolcu
bu dönemde 17 yaş altı Türk milli ta- sitesinden resmen açıkladı.
”Mourinho’nun hizmetine
kımı ile İtalya’da düzenlenen Avrupa
doğmuş
bir kazanan’’ ifadesiyle
Şampiyonası’nda şampiyonluk ve al-

S

5 şampiyon çıktı
Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki
adıyla da Süper Lig’de,

Medya ordusu
Sivasspor-Fenerbahçe
maçına medya büyük ilgi
gösterirken, yaklaşık 300
basın mensubu da karşılaşmayı takip etti.
Televizyon kuruluşları
ve ajanslar stadyum dışında kurulan naklen yayın araçlarıyla, maç öncesi ve sonrası gelişmeleri
dakika dakika aktardı.

Hamit’i, Real Madridliler’e duyuran kulüp internet sitesi, 28
yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık
sözleşme imzalandığını bildirdi. Hamit’in ‘’Kazanan, farklı
özellikleri olan ve tecrübeli’’
bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Real Madrid Kulübü, Türk
futbolcunun Bundesliga dışında
Türkiye Milli Takımı’yla da çok
büyük başarılara imza attığını
vurguladı.

İspanyol AS gazetesinde yeralan
yorumda Hamit için ‘’Güçlü, sahada çok koşan, normalde sağ
kanatta oynasa da ortaya da
uyum sağlayan. Hızlı olmasa da
serbest vuruşları iyi olan. Türkiye Milli Takımı için sağ kanattaki tartışmasız isim. En büyük
özelliği değişik yerlere kolay
uyum sağlayarak oynaması’’
denildi.

Alman futbolu
Türklere emanet

S

T

ürkiye Spor Toto Süper Ligi 34 hafta sontunda F.Bahçe’nin
deplasmanda Sivasspor’u 4-3 yenerek şampiyon olmasıyla son bularak merakla beklenen düğümü çözdü. Üzülen taraf
olan Trabzonspor ise gönüllerin şampiyonu olarak ligi 2. Sırada bitirerek Şampiyonlar Ligine play-off oynayarak katılmaya
hak kazandı.
Çok tartışılacak, her türlü ihtam ve eleştirinin yapılacağı bir
sezon sonrası, yeni sezonda bu tür mesnetsiz tartışmalar ve hatalar zincirinin daha asgariye indirilmesi umuduyla yeni Türkiye şampiyonu F.Bahçe’ye selamlar.

Galatasaray’da

3. Terim dönemi

Bravo Genç Fenerlilere
Bazı Fenerli dostlarla Sivasspor-F.Bahçe maçını Kopenhag’ın
Halmtorvet caddesinde bulunan bir Türk kahvesinde kalabalık
bir genç F.Bahçeli gençlerle birlikte izledik. Kahvede, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, G.Saraylısı, Trabzonlusu, Sivaslısı, Konyalısı olmasına rağmen yaptıkları tezahüratlar, marşlar ve şarkılarıyla vakur davranışları bir centilmenlik örneği olmanın yanısıra
bizlere bir stad havası yaşattıkları için kendilerine buradan bir
teşekkürü borç biliyorum. Kopenhag Belediye meydanına giderek şampiyonluklarını kutlamaları onların hakkıydı ve bunu da
gönüllerince yaptıklarına inanıyorum.
Geçen ayki yazımda yazmıştım. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek
olan F.Bahçe acaba Aykut Kocaman ile yola devam edecek mi?
Yoksa yabancı bir teknik patron mu getirecek..! Trabzonspor
Şenol Güneş’le devam mı diyecek ya da Şenol hoca teşekkür mü
edecek? Önümüzdeki günlerde hep birlikte bunarı göreceğiz.

on dünya kupasında
gözle görülür bir şekilde hissedilen Alman
futbolundaki köklü değişim
meyvelerini erken yaşta vermeye başladı.
Teknik
direktörlüğünü
Dortmund’lu efsanevi futbolcu Steffen Freund’un
yaptığı 17 yaş altı Alman
milli takımında bulunan 22
futbolcudan 8’i Türk kökenli
gençlerden oluşuyor.
Takımını başarıdan başa-

rıya koşturan Freund’un en
güvendiği futbolcular tartışmasız Türkler.
Alman 17 yaş altı milli takımının kaptanlığını da yine
Türk kökenli bir isim olan
Bayern Munich’in genç yeteneği Emre Can yapıyor.
Freund’un her an kadroya
dahil edebileceği ek listede
Freund’un birçok turnu- de üç Türk var, bunlar, Hofva için davet ettiği Türk
fenheim takımından İlkay
kökenli futbolcuların lis- Durmuş, Schalke 04’ten Kadir Gökyar ve Stuttgart’tan
tesi ise şöyle:
Timo Çeçen.
Emre Can (Bayern Münih)
Kaan Ayhan (Schalke 04)
Koray Günter (Borussia Dortmund)
Koray Kaçınoğlu (Duisburg)
Levent Ayçiçek (Werder Bremen)
Robin Yalçın (Stuttgart)
Okan Aydın (Bayer Leverkusen)
Samed Yalçın (Bayer Leverkusen)

alatasaray futbol takımında yaşanan sportif
başarısızlığın ardından
hararetli tartışmaların
yaşandığı mali kongrede seçim kararı çıkmış, eski başkan Adnan
Polat kararı mahkemeye taşımıştı.
Mahkemeden seçim kararına onay
çıkmasının ardından düzenlenen
Galatasaray Kulübü Olağanüstü
Seçim Genel Kurulu’nda rakiplerine büyük bir fark atan Ünal Aysal
Galatasaray’ın 34. başkanı oldu.

En fazla oy alan başkan

Aysal’la birlikte seçime giren eski
başkan Adnan Polat’ın yönetiminden Mehmet Helvacıoğlu ve eski
yöneticilerden Turgay Kıran hiçbir varlık gösteremezken 4 bin 17
kongre üyesinin 2998 oyunu alarak sarı kırmızılı klüp tarihinde en
fazla oy alan başkan oldu. Çiçeği
burnundaki yeni başkan konuşmasında, Galatasaray’ın özellikle fut-

bolda sportif başarıya aç olduğu bir
dönemde başkan olduğunu, yönetimi ile büyük bir sorumluluk taşıdıklarını bildiklerini söyledi. Aysal,
kendilerinden önce kulübe hizmet
etmiş yöneticilerle birlikte çalışacaklarını belirtti.
Aysal konuşmasına şöyle devam
etti: Galatasaray köklü bir kulüptür. Burası demokrasinin mabedi olan yerdir. Bu benim için en
önemli güçtür. Galatasaray’ı hem
saha içinde hem saha dışında en iyi
şekilde temsil edeceğiz” şeklinde
konuştu.

Aysal: Taraftarın başını önüne
eğdirmeyeceğim

Kendisine Adnan Polat’la ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise ”Hepimiz arkadaşız. En güvendiğim
destekçim Adnan Polat olacaktır.
Muhakkak ona her konuda danışacağım. Ünal Aysal taraftarların netice beklediğini bildiğini vurgulaya-

.Saray Başkanı Ünal Aysal, 3.
İmparator döneminin başladığını resmen açıkladı ve G.Saray’da
teknik direktör koltuğu resmen Fatih Terim’e emanet edildi.
“Güçlerimizi birleştirip camiayı yeniden ayağa kaldıracağız. Kararımdan eminim, hiçbir endişem yok.”
diyen G.Saray’ın çiçeği burnunda
başkanı Ünal Aysal, Terim ile 2+1
yıllık anlaşma yaptıklarını söyledi.
Habertürk’te Teke Tek programına
telefonla bağlanan Terim de, sarıkırmızılı kulüple anlaştığını doğrulayarak, ‘’Kazanılan başarılardan, kazanılmayan başarılardan, başarısızlıklardan dersleri alarak, yapabileceğimizin en maksimumunu yapmayı
istiyoruz. Hedef Galatasaray’da en
yüksekler olmuştur. Alınacak dersleri aldık, inşallah onları daha güzel
tarafa çevireceğiz’’ diye konuştu.

Şahin ve Altıntop
Almanya patentli iki Türk Milli Takımın yıldız futbolcusu Nuri
Şahin ve Hamit Altıntop her futbolcunun hayalini süsleyen dünyanın en büyük kulüplerinden R.Madrid’e transfer olarak Mesut
Özil’e arkadaş oldular. Öncelikle bu şerefe nail oldukları için her
ikisini yürekten kutluyor ve büyük başarılar diyorum.
Türkiye’de büyük futbolcu diye bazı isimler sürekli gündeme
getiriliyor. Ama, doğru dürüst iyi bir Avrupa kulübüne transfer
olan son zamanlarda pek yok. Kendimizi aldatmayalım. Önce,
altyapılarda görev yapan hocaların kafası ve Türkiye’de futbolcu zihniyetinin değişmesi lazım.
Ancak o zaman, Alman ekolünde yetişen oranın terbiyesini
almış Nuri Şahin, Hamit Altıntop gibi futbolcular böyle büyük
kulüplere transfer olabilir. Gerisi hayal. Hele hele R.Madrid’de
oynarlar mı gibi spekülasyonlara girmek kıskançlığın verdiği
olgudan başka bir yere gitmez. R.Madrid gibi bir dünya devi,
senin çocuğunu takımda oynatmayacaksa kara kaşı, kara gözü
için boşuna trabsfer etmez. Bu böyle biline...

rak Yeterince basın önünde oldum.
Artık basının önünde değil makine
dairesinde oturup görevimi yapacağım. Taraftarlarımızın da başını
önüne eğdirmeyeceğim, bu sözü
verdim” dedi.

Beşiktaş Havutçu’ya emanet
B
eşiktaş, Bernd
Schuster’den boşalan teknik direktörlüğe getirilen Tayfur
Havutçu’yla 3 yıllık mukaveleye imza attı. 19972006 yılları arasında futbol takımında oynayan ve
kaptanlık yapan Havutçu
ile Beşiktaş 2 yılı garanti 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık
anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübü’nden
dün yapılan açıklamada,
Tayfur Havutçu ile 2+1
yıllık anlaşma sağlandığı
belirtildi. Yönetim kurulu
toplantısından sonra kamuoyuna yapılan açıklama şöyle: “Yönetimimiz,

halen görevde bulunan
teknik direktörümüz Tayfur Havutçu ile gelecek
sezondan itibaren 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır”
ifadesi kullanıldı.
Beşiktaş’ı daha önce
farklı dönemlerde 19
Türk teknik adam çalıştırdı, öte yandan siyahbeyazlı takımda görev
yapan yabancı teknik direktör sayısı 38. Ertuğrul Sağlam ve Mustafa
Denizli’nin ardından teknik direktörlüğe getirilen
Bernhard Schuster’in yar58. teknik direktörü oldu.
dımcılığını yapan Tayfur
Havutçu, siyah-beyazlı ta- Beşiktaş’ta 9 sezon futbol
kımın 20.Türk, toplamda oynayan Havutçu, 45 kez
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de Türk milli takım formasını giydi.

��������������
�
�

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

�������

����

�� ��

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

��������������������

�����������
������������
�����������

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

���

�������

irfan.kurtulmus@haber.dk

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

�������������

�������

Terim yükü ağır
Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü futbol adamların başında gelen Fatih Terim 3. kez G.Saray’ın teknik patronu oldu. Terim, G.saray’ın tarihinde yaşadığı bu en zor dönemde hiç tereddüt etmeden “Sözkonusu G:Saray olduktan sonra gerisi teferruattır” sözünü söyleyerek sunulan görevi kabul ederek ateşten gömleği
bir kez daha giydi.
Çok yakından tanıdığım Fatih hocanın başarılı olacağından hiç
şüphem yok. Yeter ki, destek görsün ve istediği transferler yapılsın. G.Saray’ın yeni başkanı Ünal Aysal, önümüzdeki sezon
takımın sadece Türkiye Liginde mücadele edeceğine rağmen
işe büyük bir ciddiyetle sarılarak ilk flaş transferleri beklemeden yaptı. Gerisinin geleceğinden de şüphemiz yok.
İşte, Türkiye’nin büyük kulüplerinin başkanlarının davranması gereken bir başkan profili.
Avrupa’nın devleri aynen böyle yapıyor. İşi önce olsun sonra
yaparıza bırakmıyorlar. Bu düşüncede transfer yapan takımlarımız bu sene Avrupa’ya erken havlu atarak Türkiye’nin puanını geriletip hüsrana uğramadılar mı? Umarız aynı hatayı bu
sene yapmazlar.

�������������������������������������

�������������������

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

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

�������

�������
����

���

��

����

�� ��

DLÆSNING

Gol kralı Alex
Son haftaya 79 puanla
Trabzonspor’un önünde
sadece averaj farkı ile giren Fenerbahçe son maçını da kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, takımın Brezilyalı
futbolcusu Alex de Souza
attığı 28 golle, 2010-2011
sezonunun gol kralı oldu.
Alex, verdiği 12 gol pası

18. şampiyonluk
Süper Lig’de 2010-2011
sezonuyla birlikte toplamda 18’inci şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, daha önce 1959,
1960-61, 1963-64, 196465, 1967-68, 1969-70,
1973-74, 1974-75, 197778, 1982-83 , 1984-85,
1988-89, 1995-96, 200001, 2003-04, 2004-05 ve
2006-07 sezonlarında
şampiyonluk kupasını
kazandı.

geride kalan 53 sezonda
şampiyonlukları 5 ayrı
takım paylaştı. 1959’da
başlayan ligde şimdiye
dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında, 53 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan
takım çıkmadı.

İrfan Kurtulmuş

Galatasaray Kulübü’nün olaganüstü seçimli genel kurul toplantısında toplam 2998
oy alan Ünal Aysal, seçimi rekor bir oyla kazanarak kulübün 34. başkanı oldu.

G

Genç Fenerliler Kopenhag caddeleri ve belediye meydanında
büyük bir coşkuyla şampiyonluğu gönüllerince kutladılar.
ile ligin en değerli oyuncusu ünvanını da aldı.

Düğüm çözüldü

G

Alman futbol milli takımında bulunan 22 futbolcudan 8’i Türk kökenli gençlerden oluşuyor.

por Toto Süper
Lig’in 53. şampiyonu İstanbul’un
sarı lacivertli ekibi oldu.
Ligin son dönemeci
olan 34. haftada Sivasspor’u deplasmanda 4-3
mağlup eden F.Bahçe
şampiyonluk ipini göğüsledi.

SPOR-YORUM

Galatasaray’da yeni dönem

Şahin: Mourinho aradı, şaka
zannettim!

Şampiyon F.Bahçe

haber 31

GALATASARAY KULÜBÜNÜN 34. BAŞKANI ÜNAL AYSAL OLDU

Türk kökenli Alman vatandaşı Mesut Özil’in ardından bu
sefer de Türk milli takımımızın en önemli oyuncularından
Nuri Şahin ve Hamit Altıntop dünyanın en saygın futbol
kulüplerinden Real Madrid’e transfer oldu.

u sene Almanya futbol ligi Bundesliga’da
şampiyon olan Borussia Dortmund‘dan
Real Madrid‘e transfer olan
Nuri Şahin, kendisini 6 yıllığına
Madrid’li yapan sözleşmeye imza
attı.
Kulübün internet sitesinden
11 mayıs 2011’de yapılan resmi açıklamada, Dortmund’un
şampiyonluğunda büyük pay
sahibi olan 22 yaşındaki orta
sahanın, Almanya’nın en kayda değer futbolcularından biri
olduğu ve gelecek sezon itibarı
ile Madrid kulübünde futbol kariyerine devam etmeye “evet“
dediği belirtildi. Mourinho’nun
Nuri’yi tercihindeki sebebi ’’duran toplarda bir uzman ve gerek
sertliğiyle gerekse isabetiyle sol
ayağıyla çok iyi şut çeken bir futbolcu’’ olması olarak gösterildi.
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Best
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50%

Ekstra taletid
150 kr. taletid for 100 kr.
300 kr. taletid for 200 kr.
Mobil DK

38
øre/min

SMS DK

18

øre/sms

Fastnet DK

8

øre/min

Udlandet fra

8

øre/min

Forhandles på tankstationer, i kiosker og i dagligvarehandlen

