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A Socialdemokraterne

Daha hoşgörülü, 
yeni bir Danimarka için 

Yıldız Akdoğan 
Kopenhag milletvekili adayınız

Kopenhag’a Türk 
kökenli başkan

Türk kökenli Sosyalist Halk Partili 
Kopenhag Büyükşehir Belediye Meclisi 
üyesi Ayfer Baykal Teknik ve Çevre 
Dairesi başkanlığına getirildi. Ayfer 
Baykal Danimarka tarihinde daire 
başkanlığına getirilen ilk göçmen 
kökenli politikacı oldu. 

Bundan güzel uyum 
mu olur?

Uzun yıllar Danimarka’da 
Uzakdoğu sporları 

antrenörlüğü yapan 
ve spor yoluyla 

gençleri sokaktan 
uzak tutan Bayram 

Korkmaz, antrenör-
lüğün yanısıra hakemliği 
ile de Danimarka sınırları 

dışında alanında aranan bir 
kişi haline geldi. 

Sayfa 27

Sayfa 14,15,16,17

Tivoli’de Türkiye Rüzgarı
Yabancı kültürler ve tematik günler ile uzun soluklu bir gelenek oluşturan 

Tivoli eğlence merkezi şimdi de 15-17 temmuz tarihleri arası “Türki-
ye Tivoli’de” konulu festivali ile Türk müzik, dans ve yemek-

lerini sizlerle buluşturuyor. Geçmişte farklı ülkeler temalı 
organizasyonlara imza atan Tivoli yönetimi, bu sefer, her 
Avrupalının görmeye can attığı ve bir o kadar etkilendiği 
Türkiye’ye kapılarını açıyor. 

H
ükümet, işlenilen suçun türüne 
bakılmaksızın, suç işleyen ve ha-
pis cezası alan tüm yabancıların 
sınırdışı edilmeleri ile ilgili yeni 

bir yasa tasarısı hazırladı. Sadece ulusla-
rarası anlaşmaların sınırdışı uygulamasını 
”kesinlikle” engellediği durumlarda şartlı 
sınırdışı cezası verilecek. Şartlı sınırdışı 
kararı, suçun tekrarlanması durumunda 
sınırdışı edilmesine dönüştürelecek. 

Hukukçular uyarıyor
Hükümetin bu önerisine ana muhalefet par-
tisi Sosyal Demokratlar ile Sosyalist Halk 
Partisi de destek vereceğini açıklarken Da-
nimarka’daki İnsan Hakları kuruluşları, ve 
hukukçular hükümeti uyardı. 

Birlik Listesi (Enhedslisten) sözcüsü Line 
Barfod, sol muhalefet partilerin bu tasarı-
ya destek vermelerine anlam veremediğini 
söylerken, Danimarka İnsan Hakları Ens-
titüsü başkanı Jonas Christoffersen da, Da-

nimarka’nın sınırdışı etme davalarını Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesinde kaybetme 
riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Kopenhag Üniversitesi Hukuk profesörü 
Eva Smith de, Danimarka yüksek mahke-
mesinin bu tür davalarda çok dikkatlı dav-
randığına dikkat çekerek, mahkemelere sı-
nırdışı etmek konusunda açık çek vermenin 
ciddi sakkıncaları olabileceğini ifade etti. 

Şimdiki yasalara göre, suç işleyen bir ya-
bancının sınırdışı edilmesi savcılık tarafın-
dan talep edildiğinde mahkeme kararı ile 
gerçekleşebiliyordu. Yeni yasa tasarısına 
göre suç işleyen bir yabancı, cezasını Da-
nimarka’da tamamladıktan sonra otomatik 
olarak sınırdışı edilebilecek. 

Uyum Bakanı Sören Pind tasarının ger-
çekleşmesi durumunda bir çok suçlu ya-
bancının sınırdışı edileceğini belirtti. Pind 
yargıçlara da bir çağrıda bulunarak, alacak-
ları kararlarda tüm sınırları zorlamalarını 
istedi. 

(Haber)

Hapis cezasına sınırdışı
Hükümetin hazırladığı yeni bir yasa tasarısına göre, 
bundan böyle hapis cezasına çarptırılan tüm yaban-
cılar, cezanın süresine ve suçun türüne bakılmaksızın 
sınırdışı edilebilecek. 

Değerli okurlar, 
Gazeteniz HABER 
Temmuz ayında 
tatil nedeniyle 
yayınlanmayacaktır. 
Gelecek sayımız 
26 Ağustos’ta 
yayınlanacaktır.  
İYİ TATİLLER dileriz.
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Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

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

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

Advokat Kadir Erdoğmuş

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

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

Scanway
Tyrkiet Eksperten

Scanway Aqua Resort i Alanya er 4-stjernet og helt 

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

Tulipan inklusive fra 3.949,-

Tulipan inklusive fra 3.749,-

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

Flybilletter til Tyrkiet i sommerferien

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

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

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

charmerende luksus.
All inklusive fra 4.949,-

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

Tulipan inklusive fra 3.349,-

Forår og sommer i Tyrkiet med alt betalt

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
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SKRÆDDERI
En modern makinalar ve 

profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

Karen Lumholdt

Avrupa Birli-
ği, Danimar-
ka’yı sınır 

kontrollerini tekrar 
başlatma konusun-

da uyarınca Pia Kjaersgaard “Defo-
lun gidin” diyor. Ancak ne Avrupa 
Birliği, ne de Danimarka defolup 
gitmeyecek. Pia Kjaersgaard’ın dü-
men suyuna da girmeyecek. Kamu-
oyu araştırmalarında Danimarka 
Halk partisi kan kaybediyor. Dani-
marka iş dünyası ve siyasi partile-
rin çoğunluğu ülkemizin refah sis-
temini koruyabilmesi için kapıla-
rını dünyaya açık tutma konusun-
da hemfikir. Danimarka bir kaç 
yıl sonra fakir bir ülke durumuna 
düşmek istemiyorsa dışarıdan ge-
lecek işgücüne, insanlara ve bilgi-
ye ihtiyacı vardır.  Çevremizde ve 
uzağımızda bir çok ülke bizi geç-
miş durumdadır, ekonomik, olarak 
eğitim düzeyi olarak ve ve tekonol-
jik olarak bu böyledir.

Ancak nüfusumuzun azalması 
nedeniyle de kamu açıkları ve eko-
nomide daralma hayaletiyle ar-
tık karşı karşıyayız. Artık yaban-
cı olan her şeye düşmanlık duyan 
düşünceyi bir kenara atma zama-
nı geldi.

Çok kültürlü ülkeden, çok kültür-
lü topluma

Tarihi olarak homojen bir yapıya 
sahipken yavaş yavaş açılan, çok 
kültürlü bir ülke haline geldi Da-
nimarka. Danimarka toplumunun 
da çok kültürlü bir toplum haline 
geldiğini söyleyebilir miyiz? Ya da 
her birimiz kendi kültürünü yaşa-
yarak yan yana oturuyor muyuz 
bu ülkede?

Yaşadığım Valby semtinden bir 
örnek vermek istiyorum. Burada 
devlet okulları kadar özel okullar 
vardır. Özel okulların özelliği be-
lirli çevrelerden gelen çocuklara 
kapılarını açıyor olması. Aynı şe-
kilde göçmen kökenli öğrencilere 
hitap eden özel okullar da bulunu-
yor. Yani çocuklar kendilerine ben-
zeyen çocuklarla okula gidiyorlar.  
Bu bir sorun mudur peki?  Evet 
paralel toplum kargaşa ve güven-
sizlik yaratır, bunu biliyoruz. İn-
sanlar tanımadığı insanlara güven-
mez ve onlara daha az saygı duyar.

Toplum ilkokullar yoluyla bir bü-
tün haline gelir

Bu yüzden ilkokulların desteklen-
mesi çok önemlidir. Danimarka il-
kokulları mükemmel değildir. Yıl-
lardır birbiri ile çelişen ideolojiler, 
pedagojik yaklaşımlar ve politika-
ların etkisi altında kalmış bu etki-
yi de tam olarak hazmedememiş-
tir. Değerlerin mücadele ettiği bir 
savaş alanı olmuştur İlkokullar.  
Tüm bunlarla mücadele etmek zo-

runda kalan 
öğretmenleri-
mize yazıktır, 
üstelik bir de 
devamlı eleş-
tirilerin hede-
fi olmuşlardır 
öğretmenleri-
miz.

Bunları söy-
lerken Dani-
marka devlet 
ilkokullarının 
ken da kendi-
ne özgü özel-
liği olduğunu 
kaydetmeliyiz. 
Çocuklar öğ-

retmenlerini sevmekte, okula bir 
güvenle gitmekte, en önemlisi de 
öğrenmeyi istemekte, sevmektedir-
ler. Devlet  İlkokullarına giden öğ-
rencilerimiz kendilerine değer ve-
rildiğini hissetmektedirler.

Danimarka’da ilkokul öğrencileri 
Danimarka’nın kendini kıyasladığı 
ülkelerin çocuklarından daha geç 
öğrenmektedirler bazı şeyleri, an-
cak yine de 9. sınıfı bitirdiklerinde 
öğrenmeleri gereken herşeyi öğ-
renmiş olarak mezun olurlar. Üs-
telik Devlet ilkokullarından mezun 
olan öğrencilerimiz kendi ayakları 
üzerinde durabilen, inisiyatif ala-
bilen öğrenciler olarak aramıza ka-
tılırlar.

Bu öğrenciler toplumun tüm yön-
lerini tanıyarak okulu bitirirler,  
sadece durumu iyi olanları tanıya-
rak değil. Ekonomik durumu kötü 
ve sosyal katmanların en altından 
gelen öğrenciler de ileride kendi-
lerine yardımcı olacak ilişkiler ku-
rarlar . Devlet ilokullarında oku-
yan göçmen kökenli öğrenciler de 
etnik Danimarkalı öğrencilerle bir 
arada öğrenim görerek Danca bil-
gilerini geliştirirler. Yapılan bir 
çok araştırma devlet ilkokullarına 
giden öğrencilerin ilkokul boyunca 
kurdukları ilişkilerin kendilerine 
daha sonraki hayatlarında yadsın-
maz bir yardım ve kaynak olduğu-
nu ortaya koymuştur.

Sorumluluk hepimizin
Kendine yeten Danimarkalı men-

talitesi artık biraz daha açıklık ve 
dışa bakışla yer değiştirince iş hem 
eski hem de yeni Danimarkalılar 
olarak hepimize görev düşmekte-
dir. Paralel toplumu ortadan kal-
dırıp kapılarımızı açıp birbirimizle 
daha fazla kaynaşmamız gereki-
yor. Danimarka’da yenilik, geliş-
me ve büyüme için buna ihtiyacı-
mız var.

Devlet ilkokullarından başlamaya 
ne dersiniz? 

(Karen Lumholdt 
Radikal Venstre 

Kopenhag Milletvekili adayı)

Uyum için sorumluluk sırası hepimizde 
TARTIŞMA
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“Türkler Avrupalı değil…”

Cengiz Kahraman

Geçenlerde Danimarka’nın saygın gazetelerin-
den birinde Danimarka Dışişleri eski Bakanla-

rından Uffe Eleman Jensen’in Türkiye’nin AB’ye 
alınmasına sıcak baktığını ele aldığı bir yazısını 
okumuştum. Tuhaftır, Elleman Jensen’in yazısı-
na gelen onlarca yorumdan bir tanesi bile olumlu 
değildi. Hepsi Türkiye’nin AB’ye alınmasına karşı 
çıktığını yazıyor ve Türklerin Avrupalı olmadıkları-
nı ileri sürüyordu. 
Tabii ki, bir kısım Türkiye karşıtı Danimarkalı 

milliyetçinin internet gazetelerinde yaptığı yorum-
lar tüm Danimarka halkını temsil etmiyor, ancak 
büyük çoğunluğun bir kısım nedenlerden dolayı 
Türkiye’yi Avrupa’da görmek istemediğini Dani-
marka’da yapılan anketlerden görebiliyoruz. Anket-
lere göre, Türkiye’yi AB’de görmek istemeyenlerin 
oranı yüzde 80’lerde dolaşıyor. 
Sadece Uffe Elleman Jensen’in yazısına yapılan 

yorumlar değil, Danimarka’daki herhangi bir gaze-
tede Türkiye-AB ilişkileri üzerine yazılan yazılara 
getirilen yorumların hemen hemen hepsinde benze-
ri eleştiriler göze çarpıyor. Söz konusu Türkiye ol-
duğunda, Türklerin Avrupalı olmadığını sadece sı-
radan bir Danimarkalıdan değil, politikacılar, aka-
demisyenler ve bir çok çevreden duyuyoruz. 
Her ne kadar Türkiye karşıtları gündelik, geçici 

sorunlardan yola çıkarak Türkiye’nin AB’ye girme-
sine karşı çıkıyor olsalar da, bazıları için asıl neden 
kanımca bu değil. “Türkler Avrupalı değil” söylemi-
nin arkasında, bilinçaltında başka bir gerçek daha 
yatıyor. Türkiye, ekonomisini ve demokrasisini çağ-
daş dünya normlarına yükseltse bile, bu Türkiye 
karşıtları için hiçbir zaman yeterli olmayacaktır, 
çünkü onların gözünde Türkiye yayılmacı ve istila-
cı bir millettir. 
İnsan hakları, ekonomi, soykırım, işgal gibi baha-

neler öne sürülerek aslında gizlenmeye çalışılan, 
Avrupalının Türk korkusudur. Örneğin Elleman’ın 
yazdığı ve daha bir çok Türkiye lehine yazılan ya-
zılara yapılan yorumlarda dikkatimi çeken tarihe 
yapılan atıflar oldu. Yorumların bir kaçında Elle-
man’ın tarih bilgisi sorgulanıyor ve 1683 yılını ha-
tırlaması isteniyordu. (IV. Murat döneminde Mer-
zifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1683 yılında yaptığı 
ve Osmanlı’nın yenilgisi ile sonuçlanan II. Viyana 
Kuşatması). Özellikle dine, kültüre ve tarihe atıfta 
bulunularak, Türkiye ile Avrupa’nın aynı platform-
da yeralmaması gerektiği ileri sürülüyordu. Türki-
ye karşıtlığının bazen Türkler’den nefret düzeyine 
ulaştığını da görüyoruz. 
Nasıl oluyor da, 500 yıl öncesinde yaşanmış savaş-

lar, yenilgiler, bugün Avrupalının ortak hafızasında 
böyle diri tutulabiliyor? 
Nasıl oluyor da, Vikinglerin saldırıları, Arapların 

İspanya’yı ele geçirmeleri, Avrupa’yı kasıp kavuran 
Engizisyon mahkemeleri, İngilizlerle yapılan yüzyıl 
savaşları, milyonlarca insanın ölümüne neden olan 
İkinci Dünya Savaşı Türk düşmanlığının yerini tut-
muyor? Bunu anlamak gerçekten çok zor. 
Bu konuya ilgi duyanlara, Türkiye’de bu konu 

üzerine yeni bir kitabın piyasaya çıktığını duyura-
yım. Yazar Özlem Kumrular’ın inceleme, araştırma 
kitabı “Avrupa’da Türk Düşmanlığının Kökeni 
- Türk Korkusu” Avrupa’daki Türkiye Karşıtlığı 
ve Türk düşmanlığını geniş bir biçimde ele almış.  
Türkiye karşıtlığı ya da düşmanlığı ülke yönetimi-

ne yön veren sadece Danimarkalı milliyetçilerin bir 
hastalığı değil, bu tüm Avrupalı milliyetçilerin or-
tak hastalığı. Avrupa’da milliyetçiliğin giderek art-
tığı, Danimarka’daki gibi artık bir çok Avrupa ül-
kesinde de yönetime talip olduğu göz önünde tutul-
duğunda Türk korkusu propagandası sürekli gün-
demde tutulacaktır. AB’ye girmek isteyen Türkiye 
umarız bu gelişmenin de farkındadır. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Y
üzde 87 civarında 
katılımın olduğu 
ve tüm sandıklarda 
sayım işlemlerinin 

tamamlandığı seçimde AKP 
yüzde 49,9 ile 326 millet-
vekili, ana muhalefetteki 
CHP yüzde 25,9 ile 135 
milletvekili, MHP yüzde 
12,9 ile 53 milletvekili çı-
kardı. 

Barış ve Demokrasi Par-
tisi’nin (BDP) desteklediği 
36 milletvekili de Meclis’e 
girmeyi başardı. Saadet 
Partisi yüzde yüzde 1.2 oy 
alırken, diğer partiler yüz-
de 1’in altında kaldı. 

Yeni Meclis’te 78 kadın 
milletvekili

12 Haziran seçimiyle Tür-
kiye’deki kadın milletve-
kili sayısı 78’e yükseldi. 
Resmi olmayan kesin so-
nuçlara göre AKP’den 45, 
CHP’den 19, MHP’den 3 
kadın aday milletvekili se-
çildi. BDP’nin desteklediği 
bağımsızlardan da 11 kadın 
aday Meclis’e girmeyi ba-
şardı. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) bir 
önceki dönemde 48 kadın 
milletvekili bulunuyordu. 
Yeni dönemde kadın millet-
vekili sayısının artmasına 
karşın, Türkiye bu alanda 
Avrupa’nın halâ gerisinde 
bulunuyor. 27 üyeli Avru-
pa Birliği’nde ulusal par-
lamentolarda kadınların 
temsil oranı yüzde 24 iken, 
Türkiye’de bu oran son se-
çimde yüzde 14’e yükseldi.

Cumhuriyet tarihinde 
ilk Süryani vekil

Mardin’de bağımsız mil-
letvekili seçilen Erol Dora, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne giren ilk Sürya-
ni milletvekili oldu. Barış 
ve Demokrasi Partisi’nin 
(BDP) adaylığını destekle-
diği  Dora, Süryani Katolik 
Vakfı’nın avukatlığını ya-
pıyordu.

4 Ergenekon sanığı da 
Meclis’te

CHP ve MHP’nin aday gös-

terdiği Ergenekon sanık-
ları Meclis’e girebilecek. 
CHP’nin İzmir adayı Mus-
tafa Balbay, Denizli adayı 
İlhan Cihaner, Ankara’da 
Sinan Aygün, Zonguldak 
adayı Mehmet Haberal şu 
anki sonuçlara göre Mec-
lis’e girebiliyor. MHP’nin 
İstanbul 1. Bölge Adayı En-
gin Alan da Meclis’e girebi-
liyor. Seçime bağımsız aday 
olarak katılan Çetin Doğan, 
Tuncay Özkan ve Doğu Pe-
rinçek ise kendilerini Mec-
lis’e taşıyacak sayıda oyu 
alamadı.

Baykal’dan eleştiri: 
Kendini kandırma!

CHP’nin eski Genel Baş-
kanı Deniz Baykal, seçim 
sonuçlarının hüsran yarat-
tığını belirterek CHP yöne-
timini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu li-
derliğindeki CHP’nin 
aldığı oy oranını be-
ğenmeyen CHP’nin es-
ki Genel Başkanı Deniz 
Baykal, CHP yönetimini 
eleştiri yağmuruna tuttu. 

CHP’nin eski Genel Baş-
kanı Baykal, Posta gazete-
sinden Candaş Tolga Işık’a 
seçim sonuçlarını değerlen-
dirdi.

Kılıçdaroğlu’na »kendini 
kandırma« sözleriyle sesle-
nen Baykal, sonuçları şöyle 
yorumladı: »Ortada CHP 
adına bir başarı yok. Benim 
genel başkanlığım döne-
minde yapılan son ankette 
CHP’nin oyu yüzde 29’du. 
Şimdi ise yüzde 26’ya in-
dik. Biz oy kaybettik, AKP 
oyunu artırdı. Sorunu çöz-
mek istiyorsak önce hasta-
lığı doğru teşhis etmeliyiz. 
Başarılıyız deyip kendi ken-
dini kandırmak büyük ha-
tadır. Ortada bir başarı 
yok.«

AKP 3. kez 
sandıktan 
iktidar 
olarak 
çıktı

Türkiye’de 12 Haziran Pazar günü yapılan milletvekili genel seçimler-
inde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 49,9’unu alarak 
üçüncü kez tek başına iktidar oldu. 
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Sadi Tekelioğlu

Köylüler ne anlar küresselleşmeden...

Danimarka’da son üç dört aydır bir 
ekonomi planı tartışılıyor. 2020 yı-

lına kadar uygulanacak ekonomik plan 
hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hükü-
metin bu planın içeriği ile ilgili kendin-
ce düşünceleri var ve bunları gerçekleş-
tirmek istiyor. Bunun için hükümetin 
diğer partilerin desteğine ihtiyacı var. 
Hükümetin planına destek verme kar-
şısında Danimarka Halk partisi sınır 
kontrollerinin yeniden başlatılması şar-
tını getirdi. Ve hükümet her zaman ol-
duğu gibi Danimarka Halk partisinin 
bu isteğine boyun eğdi.
Ve ekonomik plan unutuluverdi, sınır 

kontrollerinin Schengen Anlaşmasının 
ihlali olup olmadığı tartışılmaya baş-
landı. Özellikle Almanlar Danimarka 
hükümetinin sınır kontrollerini yendi-
den başlatmasına sert tepki gösterdiler 
ve bunun Schengen ruhuna aykırı ol-
duğunu dile getirdiler.
Hükümet tarafından Danimarka ka-

muoyuna sınır kontrolleri anlatılırken, 
sanki Danimarka Schengen anlaşma-

sından vazgeçmiş, bundan sonra Dani-
marka sınırından girecek olan kişilere 
sıkı bir pasaport ve gümrük kontrolü 
uygulanacakmış gibi bir hava doğu-
yordu. Bu kontrolle sınırdan yasal ol-
mayan mal girişi, Doğu Avrupalı çete 
mensuplarının ve sığınmacıların giri-
şi engellenecekti. İşte bu açıklamalar 
dış dünyada da yankı buldu. İsveç, Al-
manya, Fransa ve Hollanda’dan eleşti-
rel sesler yükselmeye başlayınca Dani-
marka iş dünyasının da baskısıyla hü-
kümet yabancı basına yönelik, Avrupa 
hükümetlerini bilgilendirmeye yöne-
lik bir basın bildirisi hazırladı ve artan 
uluslararası eleştirileri bastırmaya ça-
lıştı.
Çok geçmeden anlaşıldı ki Danimarka 

hükümetinin Danimarkalılara anlattığı 
anlaşma ile dış dünyaya basın bildiri-
si ile açıklamaya çalıştığı anlaşma aynı 
anlaşma değilmiş. 
Bu arada Dışişleri Bakanı Lene Es-

persen ile Uyum Bakanı Sören Pind ya-
bancı basının karşısına da çıktılar. Ko-

penhag’daki Uluslararası Basın Merke-
zi’nde ekonomik planı ve sınrı kontrol-
leri konusunu anlatmaya çalıştılar, an-
cak burada dersini iyi çalışmış yabancı 
gazeteciler her iki bakanın da yanlış 
bilgilendirmeye devam ettiklerini bel-
geleriyle ortaya koydular sorularıyla.
Yani burada birilerinin gözü boyan-

maya çalışılıyor. Hükümet, ya Dani-
marka halkına yanlış bilgi veriyor ya 
da dış dünyaya.
Ya da bir başka ihtimal daha var, ki 

ben bu son ihtimalin doğru olduğuna 
inanıyorum. O da; Danimarka hükü-
meti ülkede olan  biteni dış dünyanın 
izlemediğini düşünüyor. Danimarkalı-
lara göre dünya Danimarka’dan ibaret. 
Dış dünyaya, “Siz bizim ülkede olan 

biteni öğrenmek istiyorsanız alın bunu 
okuyun” diye yalan söylüyor.
Danimarkalıların küresselleşmeden, 

iletişimden haberi yok galiba.
Benzeri bir tutumu karikatür krizi 

esnasında da sergilemişlerdi. Hz. Mu-
hammed karikatürleri Jyllands-Posten 

gazetesinde yayınlanacak ve ifade öz-
gürlüğü bir savaş daha kazanmış ola-
caktı, ama yayının ertesi günü dünya-
nın çeşitli yerlerinde gösteriler başla-
yınca şoka girdiler. O zaman da bura-
da olup biten şeylerin başka ülkelerde 
izlendiğini, haber olduğunu anlamakta 
güçlük çektiler. 
Danimarkalılara göre dünya Dani-

marka’dan ibaret.
Yine de Danimarka halkının büyük 

bir kısmı ve kurulu düzen, yani sistem 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan-
ların gördüklerini, duyduklarını nasıl 
anlamaları gerektiğine karar vermek 
istiyor.
Danimarka halkı dünyanın Danimar-

ka’dan ibaret olduğunu düşünüyor, her 
şeyin en doğrusunun bu ülkede bulun-
duğuna inanıyor. Böyle olunca da hü-
kümet nabza göre şerbet veriyor.
Tüm okurlarıma güzel bir yaz tatili 

dileklerimle

sadi.tekelioglu@haber.dk

KOPENHAG’DA 
KARNAVAL 
ŞENLİĞİ

SAMBACI KIZLAR BÜYÜLEDİ. Başkent Kopenhag’da 11-12 Haziran tarihlerinde ger-
çekleşen geleneksel karnaval şenliğinde Kopenhaglılar iki gün boyunca danslar ve müzikler 
eşliğinde doyasıya eğlendiler. Karnaval giysileri içindeki sambacı kızların Kopenhag şehir 
merkezi ve meşhur yaya caddesindeki yaptıkları geçit törenine Danimarkalılar ve yabancılar 
büyük ilgi gösterdiler. Latin Amerikan ülkelerinden gelen sambacıların yaptıkları dans göste-
rilerini iki gün içinde binlerce kişinin izlediği öğrenildi. Kopenhag’ın en büyük parklarından 
biri olan Faelledparken’e gelen karnaval dansçıları burada kurulan sahnelerde gösterilerini 
sürdürdüler. İlk kez 1982 yılında gerçekleşen karnaval 20 yıldır aralıksız devam ediyor.
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Rosenørns Alle 11 
Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21  

33 31 31 37

Zevkinize ve 
ölçünüze göre 
sadece size 
özel dikim

Coco

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

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

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

alınır ve satılır.

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

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv



     Haziran/Juni 2011haber8  Haziran/Juni 2011 9   haberHABERHABER

« « « « «

BAŞAK SARAY 
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza 
ortak oluyoruz

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

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

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Toplam 1800 kişilik kapasiteli 
yepyeni salonlarımızda en güzel 

gününüzde hizmetinizdeyiz 

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

ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

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

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 
toplantılarınıza 

2000 kişiye kadar 
yemek servisimiz 

vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

T
ürk asıllı Sosya-
list Halk Partili 
yerel politikacı 
Ayfer Baykal, Bo 

Asmus Kjelgaard’un göre-
vinden istifa etmek zorun-
da kalması üzerine boşa-
lan Kopenhag Büyükşehir 
Belediyesi Teknik ve Çev-
re Dairesi Başkanlığına 
getirildi. 

Ayfer Baykal Danimarka 
tarihinde daire başkanlı-
ğına getirilen ilk göçmen 
ve Türk kökenli politikacı 
oldu. 

Bo Asmus Kjelgaard, 
Kopenhag’dan seçilmesi-
ne rağmen Frederiksberg 
belediyesinde sevgilisinin 
evinde ikamet etmesinin 
ortaya çıkması üzerine 
başkanlık görevinden isti-
fa etmek zorunda kalmıştı. 
Danimarka’daki seçim ya-
sasına göre adayların aday 

oldukları kentin sınırları 
içinde ikamet etmeleri ge-
rekiyor. 

Kopenhag’ın önemli da-
ire başkanlıklarından biri 
olan Teknik ve Çevre Da-
iresi başkanlığına, Sosya-
list Halk Partisi belediye 
meclisi grubunun 19 oyun-
dan 17’sini alarak seçilen 
Baykal, vizyonları olan 
çevreci bir politikacı oldu-
ğunu söyledi. 

İşinin kolay olmadığının 
bilincinde olduğunu söy-
leyen 34 yaşındaki Türk 
başkan Ayfer Baykal, göç-
men kızı olarak sorumlu-
luğunun farkında olduğu-
nu ve bunu en iyi şekilde 
icra edeceğini belirtti. 

“Kopenhag’ın yaşanabi-
lir en iyi şehir olması için 
çalışacağım” diyen Baykal, 
yaşam kalitesinin gündem-
de tutulduğu bir şehre hiz-

mette damgamı vurmak 
istiyorum” dedi. 

Baykal, CO2 emisyonunu 
düşürmek için toplu taşı-
macılığı ön plana çıkarma-
yı ve bisikletçiler daha iyi 
sürüş koşullarının sağlan-
ması için hizmet vereceği-
ni söyledi.

Baykal ayrıca, Kopen-
hag’ın sorunlu mahalle-
lerine de el atacağını be-
lirtti. 

2009 yılında aldığı 3.665 
oy bireysel oy ile Kopen-
hag Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne Sosyalist Halk 
Partisi’nden üye seçilen 
34 yaşındaki Ayfer Baykal, 
partisinin Kopenhag’daki 
en yüksek oylarını aldı. 
Danimarka doğumlu olan 
Baykal, Sosyal danışman-
lık eğitimi aldı. 

(Haber)

Kopenhag’a Türk 
kökenli başkan 
Türk kökenli Sosyalist Halk Partili Kopenhag Büyükşehir 
Belediye Meclisi üyesi Ayfer Baykal Teknik ve Çevre Dairesi 
başkanlığına getirildi. Ayfer Baykal Danimarka tarihinde dai-
re başkanlığına getirilen ilk göçmen kökenli politikacı oldu. 

Danimarka’da hükü-
mete dışarıdan des-
tek veren Danimar-

ka Halk Partisi göçmen 
kökenli milletvekili aday-
larının kendi dillerinde 
propaganda yapmalarının 
yasaklanmasını istedi. 

Parti milletvekillerinden 
Martin Henriksen tarafın-
dan ortaya atılan öneriye 
göre, Arap, Türk ve Pakis-
tan asıllı milletvekillerinin 
geldikleri ülke vatandaşları 
ile yaptıkları seçim toplantı-
larında kendi dillerini kul-
lanmalarını paralel toplum 
yaratma çabası olarak nite-
lendirdi. 

Ayrıca göçmen kökenli 
adayların temsil ettikleri 
partilerin değerlerinin ter-
sine bazı durumlarda köke-
ni ülkelerin siyasi gündem-
leri doğrultusunda politika 

yaptıkları ve Danimarka 
değerlerinden taviz verebi-
leceklerini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti 
milletvekillerinden Türk 
kökenli Yıldız Akdoğan 
yasaklara karşı olduğunu 
ve demorkatik mesajları 
verebilmek ve göçmenle-
rin Danimarka siyasetine 
daha ilgili olmalarını sağla-
mak için onların dillerinde 
propaganda yapmanın bir 
tehlike oluşturmadığını 
söyledi. 

Yıldız Akdoğan Danca, 
Türkçe, Arapça ve Kürtçe 
broşür bastırıp dağıttığını, 
ayrıca İngilizce ve Almanca 
olarak da propaganda çalış-
maları yapıldığını söyledi.

Yıldız Akdoğan ayrıca, Da-
nimarka Halk Partisi’nin 
önerisini ikiyüzlülük olarak 
nitelendirdi ve Danimarka 

Halk Partisi’nin kendi web 
sitesinde bir süre önce par-
ti hakkında Arapça, Türk-
çe tanıtım bulunduğunu 
söyledi.

Yıldız Akdoğan, çeşitli dil-
lerde basılan broşür, afiş vs 
malzemenin içeriğinin Da-
nimarka değerlerine ters 
düşmediğini, Danca olarak 
hazırlattıkları materyalin 
sadece çeşitli dillere çevril-
diğini belirtti.

(Haber)

Danca dışında seçim 
propagandası yasaklansın
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Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

 DİREK İSTANBUL’a,
iç hat bağlantılı 

Türkiye’nin her yerine 
ve İstanbul 

aktarmalı BEYRUT’a hergün 
uçuyoruz.

 
TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün 

TÜrkiye’nin bütün destinasyonlarına en 
cazip fi yatlarla hizmetinizdeyiz

YAZ SEZONU 2011 İÇİN:                   
DİREK : ANKARA
DİREK : KONYA

DİREK : KAYSERİ
DİREK : İZMİR

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

YAZ SEZONU 2011 İÇİN:                   
BİLLUND’DAN 

DİREK: ANKARA, KAYSERİ

M
armaris’teki beş yıldızl-
ı bir otelde düzenlenen, 
ülkesinin Türkiye fahri 
konsolosları toplantısına 

katılan Büyükelçi Ole Egberg Mik-
kelsen, gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. 

Mikkelsen, Ankara’dan Ege Bölge-
si’ne uzak kaldıkları için sorunları ve 
yapılması gerekenleri fahri konsolos-
lar aracılığıyla çözmeye çalıştıklarını 
söyledi. 

Büyükelçi Mikkelsen, »Türkiye’ye 
bu yıl 320 bin Danimarkalı turist 
bekliyoruz. Türkiye, Danimarka için 
en önemli turist seyahat noktaların-
dan birisi. Turist potansiyelimizin 
yüzde altısı Türkiye’yi tercih ediyor. 
Danimarkalı turistlerin büyük bir bö-
lümü Türkiye’deki ikramdan ve hiz-
metten çok memnun kalıyor« dedi. 

Ülkesinin Türkiye ile turizm ve ti-
caret alanında yoğun bir işbirliği 
yaptığını anlatan Mikkelsen, bu iş-
birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini 
kaydetti. 

Türkiye’nin son on yılda Danimark-
a’ya göre çok daha hızlı büyüdüğüne 
işaret eden Mikkelsen, »Türkiye ile 

enerji konusunda ortaklık üzerine ça-
lışmaktayız. Türkiye çok büyük bir 
ülke ve ticaret anlamında iki ülke 
hiçbir zaman rakip değil. İleri tekno-
loji ürünleriyle Türkiye’ye yardımcı 
olabiliriz ve Türkiye’nin ürettiği çoğu 
maldan istifade edebiliriz. Ancak hiç-
bir zaman rakip değiliz« diye konuş-
tu. 

Türkiye’nin gerekli koşulları yeri-
ne getirdiği takdirde AB’ye girmesi-
ni Danimarka  olarak destekledikle-
rini belirten Mikkelsen, şunları ifade 
etti: 

»Türkiye potansiyel olarak AB’ye 
girmeyi hak ediyor. Türkiye üyeliğini-
Danimarka  olarak biz de çok istiyo-
ruz, bu konuda karşıt bir düşünce-
miz yok. 1990’lı yıllarda Danimar-
ka olarak Doğu Bloğu’nun AB’ye 
girmesi konusunda bir çok adım 
attık ve bu konuda başı çeken ülke 
olduk. AB’ye üye olmak isteyen ülke-
lerin kendi tutumları ve istekleri çok 
önemli. Türkiye AB’ye girmeyi hak 
ediyor. Ancak büyük bir ülke olduğu 
için AB uyum programlarına uyması 
zaman alacak. Ekonomik programlar 
hızlanırsa AB’ye giriş süreci de hızla-
nacaktır. Danimarka Parlamentosun-
daki dikkate değer bir çoğunluk bu 
pozisyonu destekliyor. Bu ucu açık 
bir süreç. Kriterler yerine getirildi-
ğinde ve AB’nin kapasitesi varsa, her 
ülke girebilir bu birliğe.  Dolayısıyla 
Türkiye de diğer ülkelerden bu açı-
dan farklı bir konumda değil». 

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Ole Egberg Mikkelsen, »Türkiye 
potansiyel olarak AB’ye girmeyi hak ediyor« dedi. 

Türkiye’nin AB üyeliğine 
Danimarka’dan destek

İsveç’in zengin ve kök-
lü ailelerinden Wallen-
berg’in sahibi oldubu 

sağlık kuruluşu Aleris, 
Danimarka’daki devlet 
ve belediyelere ait has-
tanelerin işletmeciliğine 
soyundu. Daha iyi hizmet 
sunacaklarını ve devletten 
daha ucuza yönetecekle-
rini iddia eden Aleris şir-
ketinin bu teklifine Dani-
marka hükümeti de sıcak 
bakıyor. 

İktidarın büyük ortağı 
Liberal Parti Venstre’nin 
sağlık sözcüsü Birgitte 
Josefsen, Aleris’in işlet-
meciliği üstlenmesinin 
belediyelerin işini kolay-
laştıracağını, hastanelerin 

ve hastanelerdeki bölüm-
lerin işletmeciliği için özel 
firmalarla anlaşma yap-
maktan kurtulacağını ve 
de işletmenin şu ankinden 
yüzde 30 daha ucuza ma-
lolacağını söyledi. 

Ancak hastane işletme-
ciliğinin Aleris şirketi 
tarafından üstlenilmesi 
fikrine muhalefet partile-
ri ve doktorlar sendikası 
şüpheyle yaklaşıyor. Özel 
şirketlerin para kazan-
mak için bu işe girdiğini, 
ancak kazanç elde ede-
memesi durumunda yarı 
yolda bırakabileceklerini, 
bundan da en büyük za-
rarı hastaların göreceğini 
bildirdiler. 

Hastaneler İsveçlilere emanet
Kısa bir süre önce Danimarka’nın en büyük 
özel hastane zinciri Hamlet’i satın alan İsveçli 
Aleris şirketi, şimdi de Danimarka’daki kamu 
hastanelerinin işletmeciliğine talip oldu. 

HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ, 
TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE 

1994 YILINDAN BERİ MB FOOD 
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Farkımız; sağlık, temizlik 
ve kaliteye gösterdiğimiz 

özende yatmaktadır. 
Tüm sağlık kurallarına 

uygun helal mamüllerimizle 
hizmetinizdeyiz 
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SİZİN BAŞARINIZ 
BİZİM BAŞARIMIZ

MB FOOD 
Danimarka’nın en 

ucuzu ve en kalitelisi

adresi!Lezzetin

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

285.-
Gril 

Kyllinger 
pr. ks. 

29,95,-
Kylling 

sandwich 
strimler 
pr. kg.

27,95,- 
Stegt kylling 

bryst 
pr. kg.

23,95.-
Hot wings 

pr. kg.

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

LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ

DÜNYA KALİTESİ



     Haziran/Juni 2011haber12  Haziran/Juni 2011 13   haber

Berk Çoker

AROMA 

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, mutlu edin

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

ve çiçek çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

HABER HABER

Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, revani, 

tulumba tatlısı 
ve daha nice 
tatlı börek, 

gözleme, pohça, 
sandviç çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

FAVORI BAKLAVA

Doğum günleri, 
misafir toplantıları, 
nişan, düğün ve 

özel günlere 
yaş pasta, 

her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

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

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Kahvaltı 
Gözleme 

Çorba D
animarka’daki okullar 
arası eğitim seviyesi farkı 
yıllar geçtikçe daha da 
büyüyor. Danimarka’daki 

liseler üzerine yapılan bir araştırma, 
okulların düzeyi ve öğrencilerin genel 
not ortalama farklarını gözler önüne 
serdi. 

Eğitim Bakanlığı’nın yakın zamanda 
yayınladığı listeye göre liseler arasın-
daki fark tahmin edilenin çok üstünde. 
En yüksek ortalamanın 7,91 olduğu Da-
nimarka’da en düşük seviyenin 5,37 ol-
ması eğitimcileri kara kara düşündürü-
yor. Ortalamanın 7 olduğu ülkede, en 
düşük geçme notu 02. 

Bazı liseler daha iyi
Araştırma 2010 yılı içersinde ortaokul-
dan mezun olan 37 bin 456 öğrenci baz 
alınarak yapılırken, genel lise, iki yıl-
lık teknik ve ticaret okulları da ankete 
dahil edildi. Eğitimden sorumlu devlet 
bakanı Troels Lund Poulsen yapılan 
araştırmanın oldukça yararlı olduğu-
nu, bu sayede öğrenci ve ebeveynle-
rinin ne tür bir eğitime yönelmeleri 
konusunda daha fazla bilgi sahibi ola-
caklarını belirtti. 

Poulsen, rakamların bazı liselerin di-
ğerlerine göre çok daha iyi bir iş çıkar-
dığını ve bu sayede kendi eğitim düzey-
lerini diğer okullarla karşılaştırma şansı 
bulduklarını söyledi. Bakan ayrıca lise-
lerin, bundan sonra daha belirgin 
ve özgün bir müfredat belirlemeleri 

gerektiğini sözlerine ekledi. 

Kızlar daha başarılı
Araştırmanın en ilginç verilerinden 
bir tanesi, Orta Jylland, Kopenhag 
Eyalet ve çevresindeki eğitimin en iyi, 
Sjælland eyaletindeki eğitim düzeyi-

nin de en kötü olarak belirlenmesi. 
Bir diğer nokta ise, kızların erkeklere 
göre çok daha başarılı olmaları. Buna 
ek olarak, Danimarkalı öğrencilerin ya-
bancı kökene sahip öğrencilerden daha 
iyi bir performans çizmeleri de araştır-
mada belirtilen bir diğer konu. 

Okullar arası eğitim farkı büyüyor

En iyi liseler: 
Aurehøj Lisesi 7.91
Saint Anne Lisesi 7.89
Aarhus Katedral Lisesi 7.89
Eastern Borgerdyd Lisesi 7.87
Ingrid Jespersen’s Lisesi 7.82

En kötü liseler:
Høng Lisesi 5.37
Kopenhag Açık Lisesi 5.49
Herning Açık Lisesi 5.77
Brøndby Lisesi 5.83
Taarnby Lisesi 6.03

En iyi açık liseler:
Lyngby Açık Lisesi 7.06
Serbest Gramer Okulu 7.06
Roskilde Açık Lisesi 6.97
Kuzey Nissum Öğretmen Okulu 6.80
Th. Langes Açık Lisesi 6.78

En kötü açık liseler:
Kuzey Sealand İlkokul ve Açık Lisesi 4.07
Avedøre Lisesi 4.82
Høng Açık Lisesi 4.90
Vestegnen Açık Lisesi 5.01
Carolina Açık Lisesi  5.01

En iyi ticaret liseleri:
Struer Lisesi 7.37
Ringkjøbing Ticaret Lisesi 6.66
Vestfyns Koleji 6.63
Bornholm Lisesi 6.60
Holstebro Ticaret Koleji 6.59

En kötü ticaret liseleri:
Lemvig Koleji 5.37
Kuzey Ticaret Okulu 5.53
Batı Kopenhag Eğitim Merkezi 5.65
Rybné Lisesi 5.70
Ringsted Sælland Ticaret Lisesi 5.72

En iyi teknik liseler:
Selandia Teknik Lisesi 7.14
Silkeborg Teknik Lisesi 7.07
Ringkøbing-Skjern Eğitim Merkezi 7.06
Kuzey Ticaret Okulu 7.04
Grindsted Lisesi 6.99

En kötü teknik liseler: 
Skive Teknik Lisesi 5.96
Aars Teknik Lisesi 6.05
Lolland-Falster Eğitim Merkezi ve Teknik 
Okulu 6.14
Batı Kopenhag Eğitim Merkezi 6.14
Djurs Lisesi 6.15 

4 farklı branşta eğitim veren en iyi ve 
en kötü not ortalamasına sahip okullar: 

Irkçı Neo Nazi örgütü Dani-
marka Nasyonal Sosyalist 
Hareketi’ne (DNSB) üye bir 

grup genç Neo Nazi tarafından 
kurulan parti, hedefleri arasında 
Avrupalı olmayan yabancıları sı-
nırdışı etmek, Danimarka’nın AB 
üyeliğinden çıkmasını sağlamak 
ve de çevre için mücadele etmek 
bulunduğunu açıkladı. 

2013 yılında yapılacak yerel se-

çimlere katılacaklarını ve bazı 
belediyelerde aday gösterecekle-
rini belirten partinin 21 yaşında-
ki lideri Daniel Carlsen, belediye 
seçimlerinde şanslarının iyi oldu-
ğunu belirterek, ”Siyasetçiler Da-
nimarka’ya göçün durdurulması 
konusunda halkı hayal kırıklığı-
na uğrattılar. AB’nin Danimar-

ka’nın iç politikasına müdahele 
etmesine karşı koyamıyorlar” 
dedi. 

Kendisini “Modern Milliyetçi “ 
olarak tanımlayan ve Danimar-
kalıların Partisi’nin tüm Dani-
markalıları kucakladığını ifade 
eden Daniel Carlsen, ”Hangi ide-
olojik görüşe, eğitime ya da sos-
yal sınıfa sahip olursak olalım, 
hepimiz herşeyden önce Dani-
markalıyız” şeklinde konuştu.  

16 yaşında DNSB’ye katılan 
ve 18 yaşında üye de olan Dani-
el Carlsen DNSB’den geçtiğimiz 
Nisan ayında ayrılmıştı.  Daniel-
Carlsen bundan bir kaç yıl önce 
askerliğini Danimarka Kraliyet 
Muhafız Alayı’nda yaparken dik-
kat çekmişti. 

(Haber)

Neo Nazilerden yeni bir ırkçı parti
Danimarka Nasyonal Sosya-
list Hareketi’nden ayrılan 
bazı Danimarkalı Neo Na-
ziler ”Danskernes Parti 
(Danimarkalıların Partisi)” 
adında Aarhus kentinde yeni 
bir ırkçı parti kurdular. 

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

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

Dünyamızın saran yeni tehdit: Siber Savaş

Uzun zamandır yanıbaşımızdaki bü-
yük tehditle ilgili yazmak istiyor-

dum. Çoğumuzun tahmin edemeyeceği 
boyutlarda dünyamıza etkisi olacak ve 
hayatlarımızı çok derinden etkileyecek 
bir gözdağı. Bu ne savaşlar, ne işsizlik 
ne de finansal krizler. Bu tehdidin adı 
Siber Savaş. 
İnternetin mucidi Leonard Kleinrock 

29 Ekim 1969 günü akşamı saat 22:
30’da ilk elektronik mesajın gönderimi-
ni denetlerken, tam 42 yıl sonra bugün 
internetin bu kadar geniş çapta bir sos-
yal hadise haline dönüşeceğini büyük 
ihtimalle öngöremezdi. 
2000’li yılların başına kadar 6 milyar-

da sabitlenmiş gezegen nufüsumuzun 
sadece yüzde 6’sı internet ile tanışıyor-
du. Yıl 2011, nufüs 7 milyara dayanmış 
ve internet kullanıcı sayısı 2 milyar 100 
milyon. 10 sene içersinde yüzde 480 ar-
tış gösteren siber dünya bizleri tamamı 
ile çaresiz, 104 tuşlu Windows klavye-
ye muhtaç hale getirdi. Eskiden devlet-

lerin en büyük ulusal menfaati, zengin 
yeraltı kaynaklarına yakın bölgeler-
de coğrafi ve askeri üstünlük kurmak-
tı. Bu sayede ulusun topraklarını bü-
yütmesi, ilmi anlamda çağ atlaması ve 
kendi halkında sosyal refahı oturtması 
mümkün oluyordu. Şu anda ise dünya-
nın süper gücü Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin tek bir ulusal stratejisi var. 
”İnterneti kontrol edebilirsen, dünya 
senindir.” 
ABD’nin bu kararı almasındaki en 

önemli sebep, tamamı ile siber ortam-
da geliştirilen yüksek askeri teknoloji 
ve nükleer altyapıya dair bilgilerin şer 
ekseni (İran, Küba, Suriye, Kuzey Kore 
ve Libya) ya da diğer rakip devletlerin 
(Rusya ve Çin) eline geçmesini engelle-
yebilmek. Bununla birlikte diğer dev-
letlerin bilgilerini arşivleme ve kont-
rol altında tutma fırsatını yakalarken, 
2006’da Rusya ile Ukrayna arasındaki 
doğalgaz çekişmesinin AB’ni tehdit et-
mesi gibi, ABD internetin musluğunu 

kısma gücünü bir koz olarak elinde bu-
lunduruyor.
Türkiye’de devletin önceliklerinin be-

lirlendiği hükümetler üstü bir dökü-
man olan Milli Güvenlik Siyaset Bel-
gesi, cumhuriyetimizin kuruluşundan 
beri devletin algıladığı farklı tehditleri 
irdelemiş ve çözümler bulmaya çalış-
mıştır. Geçen sene ilk defa, Siber Sa-
vaş tehdidi belgede yeralmış ve Türki-
ye devleti, bu tehlike ile mücadele anla-
mında kurumlarını harekete geçirmiş-
tir. 
Bu ay içersinde ABD’nin hayati dere-

cede önemli özel ve kamu kurumlarına 
Çin ve diğer ülkeler üzerinden yapılan 
siber saldırılar, gelecekte nükleer baş-
lığa, konvasiyonel silahlara ya da insan 
gücüne ihtiyaç duyulmayacağını göster-
mektedir. ABD ordusunun uçak üreti-
cisi Lockheed Martin, ABD Savunma 
Bakanlığı Pentagon ve Merkezi İstihba-
rat Ajansı CIA’ye yapılan farklı zaman-
lı hacker (bilgisayar korsanı) saldırıla-

rı internet altyapılarını çökertmek ve 
ABD’nin mutlak internet kontrolünü 
kırmayı hedeflemektedir. Bu da binler-
ce çalışanın kişisel bilgilerinin ve farklı 
askeri operasyon detaylarının başkala-
rının eline geçmesi demek oluyor.
Bu yeni dalgayı bizim başımıza gel-

miyorsa hacker’lar bin yaşasın diyerek 
savuşturmak hiç sağlıklı bir bakış açı-
sı değil. Çünkü farklı bilgisayar sistem-
lerine girmek için her fırsatı kollayan 
korsanlar, eğer dünyada en iyi korunan 
bu iki siber altyapısına sızabilmeyi ba-
şarıyorsa, sizin Danskebank ya da Ga-
ranti’deki hesabınızı, çalıştığınız şirket-
teki yerel ağı tamamı ile etkisiz hale ge-
tirip işinizi elinizden bir göz yanılması 
ile değil, gün aşırı alabilir. 
Umudum bu hackerlarla mücadele 

eden bilgisayar dehalarımızın hep daha 
hızlı düşünmeleri ve hep bir adım önde 
olmasıdır.    

berk.coker@haber.dk
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15-17 Temmuz tarihleri 
arasında Kopenhag’ın 

kalbinde tarihi lunapark 
Tivoli’de Türkiye 
rüzgarı esecek

Türkiye ve Avrupa’dan 
çeşitli sanat 

dallarında seçkin 
Türk sanatçılar 

sizlerle beraber olacak. 

Türkiye’den ve 
Avrupa’dan klasik, pop, 

rock, fasıl, folklör 
ve DJ Gazi

Türk kahvesi, çay ve 
nargile

Sivas’ın meşhur 
dünyada eşi benzeri 
bulunmayan balıkla 

ayak masajı

15 Temmuz Cuma
Koncertsalen
Saat: 20:00 Hüseyin Sermet
Plænen 
Saat 22:00 The Savage Rose

16 Temmuz Cumartesi 
Plænen’de Panayır
Saat 11:00 Panayır açılışı
Saat 14:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 16:00 Dj Gazi
Saat 18:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 20:00 Dj Gazi
Plænen
Kl. 22:00 Lockum – Türk pop-rock gurubu 

17 Temmuz Pazar
Plænen’de Panayır
Saat 11:00 Panayırın açılışı
Saat 14:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 16:00 Dj Gazi
Saat 18:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 20:00 Dj Gazi
Koncertsalen
Saat 20:00 Benyamin Sönmez ve Muhiddin 
Dürrüoğlu
Plænen
Saat 22:00 Pentagram – Türk Heavy Metal Grubu

PROGRAM

Pentagram – Türk Heavy Metal Grubu

Benyamin Sönmez Muhiddin Dürrüoğlu

Hüseyin Sermet

The Savage Rose
Dj Gazi

Aykut Dalgıç - Folklör ekibi

TÜRKİYE TİVOLİ’DE

Bu yaz Türkiye’ye gidemedik diye üzülmeyin. 
Türkiye ayağınıza geliyor. 

TYRKIET I TIVOLI

Lockum – Türk pop-rock grubu 
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1969 yılında ’da 
Bolu Gerede’de 
dünyaya gelen 

sanatçı, 1979-1982 
yıllarında ünlü bes-
teci ve müzikolog 
Kemal İlerici’den 
özel piyano dersleri 
aldı. 

1980’de Ankara 
Devlet Konservatu-
arı’na giren Dürrü-
oğlu, 1983’te üstün 
yetenekli çocuklarla 
ilgili “Özel Statü” 
kapsamına alınarak 
piyanoda Kamuran 
Gündemir ve Ersin 
Onay’ın, kompozis-
yonda ise ünlü Türk beste-
cisi İlhan Baran’ın öğrencisi 
olarak 4 yıllık lisans eğitimi-
ni 18 yaşında tamamladı.

1987-1989 yılları arasın-
da Eczacıbası Vakfı burslu-
su olarak, Brüksel Kraliyet 
Konservatuvarı’nda Jean 
Claude Vanden Eynden ile 
piyano ve Jacqueline Fontyn 
ile de kompozisyon çalıstı.

1989-1992 yıllarında Belçi-
ka’da yetenekli genç müzis-
yenlerin yetiştirildiği uluslar 

arası bir kurum olan “Cha-
pelle Musicale Reine Elisa-
beth Virtüözite Okulu”nda 
müzik eğitimine devam etti. 
Bu kuruma kabul edilen ilk 
Türk öğrenci oldu. 

Belçika vatandaşlığı veri-
len sanatçı; 1991 yılında Av-
rupa Piyano Yarışmasının 
dört finalistinden biri oldu. 
1992’de “Nany Philippart“ 
yarışmasını ve fulbright 
bursu kazandı. Piyanoda 
doktora eğitimini Fulbright 
burslusu olarak Indiana 

Üniversitesi’nde Ed-
ward Auer ile yaptı, 
kompozisyonda Don 
Freund ile çalıştı.

Piyanist en önem-
li besteleri arasında 
Altı Prelüd, Contact, 
Contact II – Mass-
space, Varioactivi-
té, Le Tourneur ve 
Nebula gösterilebi-
lir. Dürrüoğlu, 
Fransa’nın 
Orleans şeh-
rinde yapı-
lan 20.Yüz-
yıl Müziği 
Piyano Ya-
rışmasında En 

İyi Beste Ödülü’nü ka-
zanmıştır. 1994’ten beri 
Brüksel Kraliyet Konserva-
tuarında oda müziği profesö-
rü olarak görev yapan sanat-
çı, dünyanın birçok ülkesin-
de resital, orkestra ve oda 
müziği konserlerine devam 
etmektedir. 

Trail Blazer (1992)
Anatolia (1997)

Popçular Dışarı (1998)
Unspoken (2001)

Bir (2002)
1987 (2008)

Tivoli’de Türkiye Rüzgarı
Yabancı kültürler ve tematik günler ile uzun soluklu bir gelenek oluşturan Tivoli eğlence merkezi şimdi de 
15-17 temmuz tarihleri arası “Türkiye Tivoli’de” konulu festivali ile Türk müzik, dans ve yemeklerini sizlerle 
buluşturuyor. Geçmişte farklı ülkeler temalı organizasyonlara imza atan Tivoli yönetimi, bu sefer, her 
Avrupalının görmeye can attığı ve bir o kadar etkilendiği Türkiye’ye kapılarını açıyor. 

F
estival meydanında, bü-
yük müzik platformları 
kurulacak ve bu stant-
larda Türk rock müziği 

çalınacak, Türk DJ’ler remixleri 
ile festivale renk katacak. Türk 

pazarı adı verilen bölgede nargi-
le tüttürmeniz ya da Türk mut-
fağının lezzetlerinden tatmanız 
mümkün olacak.  
Dünyanın büyük klasik müzik 

ustalarını ağırlayan Tivoli kon-

ser salonunda Türkiye’nin ünlü 
piyanistlerinden besteci Hüseyin 
Sermet, çellist Bünyamin Sön-
mez ve bir diğer dünyaca ünlü 
Türk senfonik besteci ve piya-
nist Muhiddin Dürrüoğlu sahne 

alacak. Klasik müzik konserle-
rine ek olarak Türkiye’nin en 
büyük heavy metal grubu Pen-
tagram “Türkiye Tivoli’de” prog-
ramı kapsamında izleyicileri coş-
turacak.  

T
ürkiye artık sadece folk-
lor ekipleri ya da saz sa-
natçıları değil, batı kla-
sik müziğinin ve Türk 

heavy metalin önemli temsilcileri 
ile Avrupa’ya çıkartma yapıyor. 
Pentagram yurtdışındaki adı ile 
Mezarkabul ”Tyrkiet i Tivoli” or-
ganizasyonu kapsamında Kopen-
hag’ın en büyük eğlence merkezi 

Tivoli’de müthiş bir konsere imza 
atacak. 

Beş köşeli ters yıldız amblemi 
ile metal piyasasına giriş yapan 
Pentagram, Türkiye’nin tartış-
masız en büyük, metalci jargo-
nuna göre ”en baba” heavymetal 
grubu. 1990 yılında grup ile aynı 
adı taşıyan ”Pentagram” ve bu-
nun peşisıra Trail Blazer ve Ana-

tolia albümlerine imza atan Pen-
tagram, Türkiye’yi trash speed 
metal türü ile ilk tanıştıran grup-
tur. Özellikle Anatolia albümleri 
Türkiye’de 100 binin üzerinde 
satınca, yurtdışında birçok heavy 
metal dinleyicisinin de fihristine 
girmiştir. Müziğinde yoğun bir 
şekilde Türk halk müziği ve or-
yantal etkileri bulunan Pentag-
ram, Doğu’nun Metallica’sı ola-
rak da anılmaktadır. 

Bir süre duraklama dönemine 

giren grup, 1999’daki Marmara 
depremi nedeniyle Türkiye’ye 
giden, içinde ABD Başkanı Bill 
Clinton ve bir çok devlet başka-
nının bulunduğu bir seyirci top-
luluğuna karşı, 12 Kasım 1999’ 
da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’ nda “Gündüz Gece” par-
çasını çalarak, devlet başkan-
larını, tabir-i câizse coşturmuş-
tu.Danimarka ve Almanya’da 
birçok konser veren müzik gru-
bunun konserleri hep kapalı gişe 

olmuştur. Pentagram yakın za-
manda yeni albümünün kayıtları 
için start vermiştir. 

Grup, şarkılarında Türk ezgi ve 
efsanelerinden esinlenmiş, özel-
likle Aşık Veysel’in şiirlerini eser-
lerinde kullanmıştır. Uzun ince 
bir yoldayım, Bu alemi gören sen-
sin bunlardan bazılarıdır. 

Grubun albümleri: 
Pentagram (1990)
Live At The Trail (1991)

Türkiye’nin farklı noktaların-
dan gelen bir grup müzisye-
nin yolu Avrupa’nın kalbi

Brüksel’de birleşti. İş dünyasının 
yanı sıra tüm eğitim hayatlarını 
müzikle geçiren üyeler tutkuyla 
bağlı oldukları müziği Avrupa’da 
da yapmaya devam ediyorlar.

Avrupalılara Türkiye’deki farklı 
müzik tadlarını dinletmek hedefiy-

le yola çıkan grup üyeleri yaklaşık  
üç yıldır Brüksel’de pek çok festi-
val ve proğramda sahne aldı.

Avrupa’da yaşayan Türkler ve 
farklı müziklere ilgi duyan herkese 
kapılarını sonuna kadar açan grup 
üyeleri, Türkiye’nin belleğine iş-
lemis bir çok şarkının yeni düzen-
lemeleriyle dinleyenlerine unutul-
maz anlar yaşatma iddiasıyla yola 

çıkıyorlar.
Grup üyelerinin her biri daha 

önce Türkiye ve Avrupa’da bir çok 
farklı gruplarda yeralmıştır.

Ayrıca grup üyeleri kendilerine 
ait beste çalışmalarına da ağırlık 
vermektedirler.

 Kenan : Vokal
Evrim / davul
Orkun / Bass

Ayşegül / Klavye
Ömer / gitar

1
955 yılında İstan-
bul’da doğan Hüse-
yin Sermet, müzik 
eğitimine Ferhunde 

Erkin yönetiminde Ankara 
Devlet Konservatuarı’nda 
başladı. 1968 yılında Türki-
ye Cumhuriyeti devletinin 
yürürlüğe koyduğu “Altın 
Çocuk” kanunu ile sağlanan 
sponsorlar sayesinde Paris’e 
giden sanatçı, Nadia Boulan-
ger ve Olivier Messiaen gibi 
dünyaca ünlü isimlerle ile 

çalışma fırsatı bulmuştur. 
Bunu takiben Maria Kurci-

o’den ders alan Sermet, bir-
çok uluslararası yarışmada 
ödül kazandı. 1983 yılında 
İngiltere’de düzenle-
nen Kraliçe Eliza-
beth yarışmasında 
finale kalmasının 
ardından dünya kla-
sik müzik çevreleri-
nin dikkatlerini üzerine 
çeken sanatçı, Avrupa’daki 
birçok kültür merkezi dışın-

da Meksika ve Japonya’da 
geniş yankı uyandırmıştır. 

Sermet’in piyano dışında 
bestecilik tarafı da 
oldukça ağır bas-
maktadır. Rüya ve 
Kabus bestesinin 
dünya prömiyeri, 
Tokyo Senfoni Or-

kestrası tarafından 
İstanbul İş Sanat’ta 

yapılmış ve besteci bir-
çok Avrupa ülkesi ve Ame-

rika’da konserler düzenle-

miştir. 
Sanatçının disk kayıtları 

MIDEM Klasik Müzik ve 
prestijli  Fransız klasik mü-
zik dergisi Diapason d’Or 
(Altın Ses Merdiveni) ödül-
lerine layık görülmüştür. 
Sermet ayrıca Türkiye Cum-
huriyeti tarafından devlet 
sanatçısı ünvanı ile ödüllen-
dirilmiştir. Sanatçının Bo-
ğaziçi ve Marmara Üniver-
siteleri’nden fahri doktora 
ünvanları vardır. 

Gerçek bir çello si-
hirbazı olan Benya-
min Sönmez, eşsiz 

bir tona sahip enstrümanı 
ile müzik dünyasının en 
gelecek vaadeden müzis-
yenlerinden. Bizans renk-
leri ve Barok zerafetini 
müziğinde birleştiren Sön-
mez, 1983 yılında Alman-

ya’nın Bremen ken-
tinde doğdu.

Çello eğitimine 
oldukça geç bir 
yaşta 14 yaşında 

Ankara Konserva-
tuarı’nda başla-
yan sanatçı, çok 
kısa bir süre-
de sadece üç yıl 

sonra ulusal çello 
yarışmasını kaza-

narak büyük bir başarıya 
imza attı. 

Aynı sene içersinde BBC 
televizyonunun düzenledi-
ği Genç Sanatçı Konserler 
Dizisi’ne seçilen çellist, 
olağanüstü performansı 
ile dünyaca ünlü Mstislav 
Rostropovich’in de öğren-
cisi olan Rus çellist Nata-
lia Gutman ile eğitimine 
devam etti. 

Bunu takip eden 5 sene-
de (2002-2007) Stuttgart 
ve Moskova’da bulunan 
sanatço, Rostropovich, Ge-
ringas, Muller, Rudin ve 
Bylsma’dan yüksek lisans 
dersleri aldı. Şimdiye ka-
dar birçok festivalde çalan 
Sönmez, Adam Çello Fes-
tival ve Yarışması’nda “En 
İyi Luigi Boccerini Yorum-
cu Ödülü”nü kazanmış, 
36. İstanbul Müzik Festi-

vali açılış konserinde Viya-
na Oda Filarmoni Orkest-
rası ile izleyicilere keyifli 
dakikalar yaşatmıştır. 

Dünyada birçok ülkeye 
davet edilen ve hakkında 
çok olumlu yorumlar ya-
yınlanan Benyamin Sön-
mez, 18. yüzyılda yaşamış 
Venedikli ünlü lütiye (telli 
müzik aletleri yapan kişi) 
Mateo Goffriller’in çello-
sunu çalmaktadır. 

Besteci piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ile Çello sihirbazı 
Benyamin Sönmez’den Tivoli’de müthiş düet

Çello sihirbazı 
Benyamin Sönmez

Besteci piyanist 
Muhiddin 
Dürrüoğlu

PENTAGRAM Tivoli’de

Kopenhag’da Turkish Delight: Lockum

15 Temmuz Cuma
Koncertsalen
Saat: 20:00 Hüseyin Sermet
Plænen 
Saat 22:00 The Savage Rose

16 Temmuz Cumartesi 
Plænen’de Panayır
Saat 11:00 Panayır açılışı
Saat 14:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 16:00 Dj Gazi
Saat 18:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 20:00 Dj Gazi
Plænen
Kl. 22:00 Lockum – Türk pop-rock gurubu 

17 Temmuz Pazar
Plænen’de Panayır
Saat 11:00 Panayırın açılışı
Saat 14:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 16:00 Dj Gazi
Saat 18:00 Aykut Dalgıç - Folklör ekibi dans gösterisi
Saat 20:00 Dj Gazi
Koncertsalen
Saat 20:00 Benyamin Sönmez ve Muhiddin Dürrüoğlu
Plænen
Saat 22:00 Pentagram – Türk Heavy Metal Grubu

PROGRAM

berk.coker@haber.dk

Berk 
ÇOKER

Dünyaca ünlü Türk piyanist Tivoli’de 

Topluluk 2001 yılında 
halk bilimi araştırma-

cıları bilgisayar yük. müh. 
Yesim Dalgıç ve eşi bilgisa-
yar yük. müh. Aykut Dalgıç 
tarafından kurulmuştur.

Topluluğun kuruluş ama-
cı, siyasi etkilerden arınmış 
bir ortamda, aslına uygun-
luğunu ve sanatsal yönü-
nü on planda tutarak Türk 
Halk Oyunlarını yapmaya 
olanak sağlamak, konuyla 
ilgili teorik eğitim vermek, 
Türk Halk Oyunlarına Av-
rupa çapında ciddi bir tanı-
tım olanağı yaratmak, Tür-
kiye’de oyunların yöresinde 
araştırma projeleri yürüt-
mek, Türk Halk Oyunlarını 
Avrupa’da bilinçli bir şekil-
de yarınlara taşıyabilecek 
teorik ve pratik alt yapısı 

yeterli gençler yetiştirmek-
tir.

Topluluk ülkemizde Kırk-
lareli, Edirne, Tekirdağ, 
Silivri, Adana, Tarsus, Mer-

sin, Silifke, Ordu, Trabzon, 
Akçaabat, Tonya, Sal Paza-
rı, Denizli, Tavas, Bodrum 
gibi yerlerin yanısıra Yuna-
nistan’da Batı Trakya, Ro-

dos, Girit ve Makedonya’da 
Üsküp, Doyran civarlarında 
halk oyunu araştırmaları 
gerçekleştirmiştir.

HETAT TÜRK HALK OYUNLARI TOPLULUĞU’NDAN GÖSTERİLER
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H
ükümetin büyük 
ortağı Liberal 
Parti’nin (Vens-
tre) elinde bulu-

nan belediyelerden hükü-
met ve uyguladıkları katı 
göçmen kanunlarına sert 
bir kınama mesajı geldi. 

Belediye başkanları ve 
meclis üyeleri, göçmenler 
üzerinden yapılan olum-
suz tartışmaların ve alınan 
sert önlemlerin sonlandı-
rılmasını isterken, bu ki-
şilerin topluma dahil edil-
mesi için yapıcı adımlar 
atılmasının gerekliliğine 
dikkat çektiler. 

Liberal Parti’nin 23 be-
lediyesinden 12’sinin be-
lediye başkanı, yerel po-
litikacıların durmadan 
yenilenen ve sertleştirilen 
göçmen kanunlarına ge-
rektiğinden fazla odaklan-
dıklarını ve günlük hayatı 
ilgilendiren daha önemli 
konuların tartışılması ge-
rektiğini belirttiler. Bazı 
belediye başkanları geliş-
melerle ilgili söyle konuş-
tu:  

Ringsted Belediye Başka-
nı Niels Hermansen: “Ka-
nunların sertleştirilmesi 

dışında hiçbir şey duymu-
yoruz, hükümeti dışarıdan 
destekleyen parti (Dani-
marka Halk Partisi) ne 
zaman meclise bir teklif 
sunsa, genellikle ya göç-
menleri hedef alıyor ya da 
hukuka uygun-
luğu tartışılıyor. 
Bu gelişmeler 
umrumda değil 
ve süreçten ra-
hatsızım”. 

Helsingør Be-
lediye Başkanı 
John Hecht-Ni-
elsen da aynı 
fikirde. “Artık 
sınıra dayandık. 
Bundan daha faz-
la sertleştirilme 
yapılması gerek-
siz. İnsan gücüne 
ihtiyacımız var. 
Bundan dolayı 
ülkemizin poli-
tikacılarının bu 
olumsuz söylem-
lerden kaçınma-
ları lazım”.

Søren Pind: Bu 
ülkede ifade 
özgürlüğü var

”Mavi Blok (Muhafaza-
kar ve Liberal Parti iktida-
rı) belediye başkanlarının 
göçmen politikalarını eleş-
tirme konusunda özgür 
olduklarını belirten Pind, 
bu konudaki her türlü tar-

tışmaya fikirleri ile katılan 
ya da eleştiren kişiye saygı 
duyuyoruz.”  şeklinde ko-
nuştu. 

(Haber)

HABERHABER

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve 
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz. 

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

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

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER
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S
osyal Demokrat Parti si-
yasi sözcüsü Henrik Sass 
Larsen, Danimarka’daki 
özellikle sağ görüşlü bur-

juva gazetelerine sert eleştiriler 
yöneltti ve bu yayın kuruluşlarını 
burjuva görüşler dışındaki görüş-
lere yayınlarında yervermemekle 
suçladı. 

Larsen, bu medya kuruluşlarına 
verilen devlet sübvansiyonunun 
kesilmesini istedi.

Burjuva gazetelerini hoşgörüsüz 
olmakla suçlayan ve sağ ideolo-
jiyi savunmayanlara bu gazete-
lerde söz hakkı verilmediğini id-
dia eden Larsen, Danimarka’nın 
önde gelen üç büyük gazetesi 
Berlingske Tidende, Jyllands-Pos-
ten ve Börsen gazetelerinin hü-
kümet yanlısı yayın yaptıklarını 
ve tartışma sayfalarında muhale-
fetin görüşlerine yer vermedikle-
rini ileri sürdü.

Bu gazetelere devlet tarafından 
verilen desteğin kesilmesini öne-
ren Larsen, Danimarka’da med-
yanın diğer Avrupa ülkelerine 

oranla daha sağa kaydığını da 
öne sürdü.  Henrik Sass Larsen, 
“Siyasi yelpazenin diğer tarafında 
yeralan partilere bu kadar önyar-
gılı yaklaşan bir medya, acaba 
Avrupa’nın başka bir de-
mokratik ülkesinde var 
mıdır? Sanmıyorum” 
diye konuştu.

Sosyal Demok-
rat Partili Dışişleri 
eski Bakanı Mogens 
Lykketoft da Dani-
marka’da medyanın 
son yıllarda sağa 
kaydığını savundu. 
Son haftalarda tartı-
şılan Erken Emeklilik 
(Efterlön) tartışmala-
rında burjuva med-
yanın yayıncılığını 
oldukça taraf-
lı bulan 

Lykketoft, “Sağa kayma sadece 
gazetenin köşe yazarları ve baş-
yazarlarında değil, haber yapı-
lırken bile seçilen açı, kullanılan 

dil ve demeç alınan uz-
manların seçiminde 

de görülüyor. 
Hükümetin 
çalışmaları-
nı eleştiri 
süzgecinden 

geçirmeden 
yayınlamaya 
başladılar” 

dedi.
Kültür Ba-

kanı: “Demok-
rasimiz ve ifade 
özgürlüğü ile ta-

mamen zıt”
Muhafazakar 

Partili 
Kül-

tür Bakanı Per Stig Möller ise 
burjuva medyasına yöneltilen 
eleştirilere sert yanıt verdi. Sos-
yal Demokratların devlet deste-
ğinin geri çekilmesini istemesini 
“Bu çok tehlikeli bir öneri” diye 
yanıtlayan Kültür Bakanı Möller, 
“Bu öneri, Kızıl blokun iktidara 
gelmesi durumunda, medyayı, 
sanatçıları, kültür insanlarını gö-
rüşlerine göre nasıl sıralayacağı-
nı gösteriyor. Siyasetçinin dayat-
masıyle değil, demokrasi içinde 
kültür yaşamı özgürce yaşanması 
için verilen mücadeleye tamamen 
zıt bir görüş bu. Demokrasimiz 
ve ifade özgürlüğü tutumumuzla 
hiç bağdaşmıyor” diye konuştu.

Gönderdiler de yayınlamadık 
mı?
Berlingske Tidende gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Lisbeth 
Knudsen de, Sosyal Demokrat-
ların yönelttiği eleştirileri yersiz 
bulduğunu belirterek, “Taraflı 
yayıncılık yapmıyoruz. Henrik 
Sass Larsen’in de, diğer politika-

cıların da görüşlerine, yorumla-
rına her zaman açığız ve yerveri-
riz. Bugüne kadar yorumunu ya-
yınlamadık diye Larsen’den bize 
hiç bir şikayet gelmedi. Onlar 
gönderdi de biz mi yayınlamadık” 
diye yanıtladı.

Larsen’den ‘U’ dönüşü
Sosyal Demokrat sözcü Henrik 
Sass Larsen,  medyanın değişik 
kesimlerinden gelen ve Kültür 
Bakanı Möller’in “Demokrasi için 
tehlikeli bir çıkış” açıklaması ar-
dından sübvansiyonun kesilmesi 
önerisini şaka maiyetinde söyle-
diğini belirterek bir ‘U’ dönüşü 
yaptı.

Danimarka’daki tüm medya ku-
ruluşlarına yılda yaklaşık 5.5 mil-
yar kronluk (Yaklaşık 734 milyon 
Euro) devlet yardım yapılıyor. Bu 
miktarın yüzde 85’i ise ulusal TV 
kanallarından DR, TV2 ile JP/Po-
litiken Hus ve Berlingske Media 
arasında pay ediliyor. Geri kalan 
yüzde 15 ise diğer medya kuru-
luşları arasında paylaştırılıyor.

Muhalefetten medyaya yandaşlık suçlaması
Danimarka’da ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar ülkenin önde gelen büyük gazetelerini ve 
medyalarını hükümet yanlısı yayıncılık yapmakla suçladı ve devlet sübvansiyonunun kesilmesini istedi.

Danimarka’da ön 2020 
yılına kadar uygulana-
cak ekonomi politikala-

rına destek verme karşılığında 
sınır kontrollerinin yeniden 
başlamasını şart  koşan Dani-
marka Halk Partisi’nin bu is-
teğini hükümet kabul etmişti.

Almanya’nın Danimarka Bü-
yükelçisi Christoph Jessen Da-
nimarka’nın tavrını “duygusal 
milliyetçilik” olarak adlandır-
mış bunun üzerine sınır kont-
rolleri şartını öne süren ve hü-
kümete dışarıdan destek veren 
Danimarka Halk Partisi genel 

başkanı Pia Kjaersgaard da, 
“Alman büyükelçisi  ilginç bir 
yaklaşımda bulunmuş. Ken-
di ulusu, çok acıklı sonuçları 
olan duygusal milletçilik ser-
gilemiştir.” şeklinde yorum ya-
parak İkinci Dünya Savaşı’nda 
meydana gelen Yahudi soykırı-
mını kastetti.

Almanya İçişleri Bakanı 
Hans-Peter Friedrich de tar-
tışmaya katılarak, “Danimar-
ka’nın Schengen anlaşmasını 
delmesini kabul edemeyecekle-
rini söyledi.

Danimarka başlatılan uygu-

lamanın sadece rastlantısal 
gümrük kontrolu olduğunu 
öne sürerken, Almanya sınır-
larda gümrük memurlarının 
yerine polislerin insan kont-
rolu yaptığını ve bunun kabul 
edilmeyeceğini, bu konunun 
takipçisi olacaklarını açıkla-
dılar.

Öte yandan Alman komed-
yenler Danimarka’nın bu uy-
gulamasıyla dalga geçerlerken, 
gazetecilerde sınırlarda yaptık-
ları haberlerle Danimarka’yı 
alay ettiler.

(Haber)

Danimarka-Almanya Nazi restleşmesi
Danimarka’nın Schengen Anlaşmasını hiçe sayarak sınır kontrollerine başlayacak olması Almanya ile Danimarka arasında 
restleşmeye neden oldu. Tartışmanın boyutu o kadar büyüdü ki Nazi suçlamaları da havada uçuşmaya başladı.

AHS DÆK

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

OTOMOBİL ALINIR, SATILIR

ALİMİNYUM EĞRİ 
CANTLAR DOĞRULTMA 

MAKİNASI İLE 
DOĞRULTULUR

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

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

TAMİRİ VE AYARI, 
SİGORTA HASARI

ahs@get2net.dk

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

A Socialdemokraterne

Daha hoşgörülü, 
yeni bir Danimarka için 

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
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Dalan mamülleri şimdi Danimarka’da
Dalan-Wellness-Hamam Mamülleri
ve daha fazlası www.kkwellness.dk da.

Müjde !!!

.

Belediyelerden hükümete eleştiri
Hükümet partilerinin elinde tuttuğu belediyeler, göçmenler üzerinden yapılan olumsuz tartışmaların ve alınan 
sert önlemlerin sonlandırılmasını istediler ve uyum için yapıcı adımlar atılmasının gerekliliğine dikkat çektiler. 
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Sosyologlar tarafından “Post-modern” 
olarak tanımlanan günümüz toplu-

munun  özellikleri nelerdir?  Adet, gele-
nek ve göreneklerin ve sağlam aile bağ-
larının  giderek etkisini yitirmeye başla-
dığı Post Modern toplumda hangi değer-
len ön plana çıkmaktadır? 

Günümüzün toplumunda birey kendi-
sini bir çok alternatifin içinde bulmakta-
dır. Küresel boyutlarda yaşanan bu top-
lumsal değişimi bazı sosyologlar modern 
dünyanın kırılması, bazıları da moder-
nizmin devamı olarak görürler.

Bu sosyologlara göre Postmodern top-
lumunun  üç önemli özelliği vardır. Za-
man ve mekan ayrışması bu özelliklerin 
en önemlilerindendir. Günümüzün son 
derece gelişmiş iletişim araçları bireyin 
mekan ve zamana olan bağlılığını orta-
dan kaldırmıştır. İnsanlar artık istedik-
leri yer ve  zamanda kendilerinden çok 
uzaktaki insanarla iletişim kurabilmek-
tedir. Başka insanlarla konuşmak veya 
herhangi bir şekilde iletişim kurmak için 
belli bir fiziksel mekan ve yere olan ge-
reksinim ortadan kalkmıştır. Internet 
ve televizyon gibi iletişim araçları birey 
ve toplumları tarihin hiç bir döneminde 
görülmemiş bir biçimde birbirine yakın 
hale getirmiştir. Postmodern toplumun 
başlangıcında bilişim ve iletişim alanın-
da yaşanan gelişmeler günümüzde haya-
tın diğer alanlarını da kapsayacak şekil-

de genişlemektedir. 
Postmodern toplumun ikinci özelliği 

ise sosyal hizmetlerin kurumsallaşması-
dır. Bu bağlamda geleneksel ailenin en 
önemli görevlerinden biri olan çocukla-
rın yetiştirilmesi, eğitimi ve yaşlıların 
bakımı gibi temel görevler artık kurum-
lar tarafından yapılır hale gelmiştir. Ço-
cukların eğitim ve öğretiminde en büyük 
sorumluluk şüphesiz anne babalarındır. 
Fakat günümüzün çok katmalı bilgi top-
lumunda anne babaların her konuda ço-
cuklara yardımcı olması imkansız hale 
gelmiştir. Bu nedenle çocuk ve gençle-
rin bakımı, eğitim ve öğretimi kurum-
lardaki pedagog ve eğitimcilere, yaşlıla-
rın bakımı ise bakımevlerindeki eğitimli 
bakıcılara bırakılmıştır.  Bu gelişmeler 
tüketim toplumunda devletin istihdam 
içindeki yurttaşların çocuk ve yaşlılara 
bakmak gibi nedenlerle işlerini aksatma-
ması için aldığı önlemler çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. 

Rasyonel  ve bilimsel ilkeler çerçevesin-
de hizmet veren eğitim kurumları ve ba-
kım evlerinde modern teknolojinin kulla-
nılmasının etik boyutu bu bağlamda tar-
tışılan diğer bir konudur.  Son yıllarda 
bakımevlerinde kullanılmaya başlanan 
makine ve robotların insanın maddi ve 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılasa bile, sosyal 
bir varlık olarak insaının sosyal ve duy-
gusal gereksinimlerini ne derece gidere-

bileceği tartışma konusu olmaktadır.
Postmodern toplumun üçüncü özelliği 

de dönüşürlülük, yani tasavvur ve olgu-
ların yorumunda daha dönüşürlü, daha 
analitik bir yöntem izlenmesidir. Günü-
müzde bireyler meydan gelen olguları ve 
yaşadıkları olayları ayrıntılı bir biçim-
de inceleyip soruşturmadan kabul etme-
mektedir. Örneğin öğretim kurumların-
da öğrencilerin belli bir plan ve müfre-
dat içinde edindikleri bilgileri öğrenmek-
le kalmayıp, niçin öğreneceklerini de bil-
mesi, eğitimcilerin öğretecekleri konula-
rı öğrencilerin niçin öğrenmeleri gerekti-
ğinin argümanlarını ortaya koyması, ge-
rek öğretim kurumlarında gerekse çalış-
ma hayatında ilgili aktörlerin konulara 
farklı açılardan bakması veya bir proble-
mi değişik yöntemlerle çözme becerisine 
sahip olması beklenmektedir. 

Bir çok seçenek ve alternatifin bulun-
duğu karmaşık yapıdaki Postmodern 
toplumda bir problemi profesyonel yön-
temlerle çözmek ve bir projeyi en yararlı 
biçimde gerçekleştirmek çoğu kez yeter-
li bulunmamakta, çözülen problemin ve 
sonuçlandırılan projenin etik sorgulama-
sı yapılmaktadır. 

Kürtaj, insan kopyalama, ötenazi (aktif 
ve pasif ölüm yardımı) gibi insan yaşa-
mını ilgilendiren uygulamalar mantıksal 
veya ekonomik açıdan doğru kabul edil-
se bile, etik açıdan eleştirilmektedir. Bu 

bağlamda Postmodern toplumsal kurum-
lar insanın etik içerikli sorularına cevap 
bulmakta zorlanmaktadır. 

Geleneksel toplumlarda bireyin çalış-
ma ve eğitim alanında uyacağı kurallar 
önceden belirlenmiş olduğu halde, Post-
modern toplumlarda bireyin kendi özgür 
iradesiyle yaptığı tercihler ön plana çık-
maktadır. Devamlı olarak değişen top-
lumda bireyin değişime uyum sağlamak 
için sürekli öğrenerek kendisini yenile-
mesi, okul ve iş hayatındaki değişik ko-
şullara uyum sağlayabilen esnek bir kişi-
liğe sahip olması beklenmektedir.

Modern toplum maddi ve fiziksel an-
lamda insana bir çok imkanlar suna-
rak hayatı kolaylaştırmış, fakat insanın 
var oluşu ile ilgili  (eksistansiyel) etik ve 
metafizik sorunlarını çözemeden yerini 
Postmodern topluma bırakmıştır. Mo-
dern toplumun devamı olan Postmodern 
toplumun insanın bu nihai sorunlarını 
nasıl çözeceği günümüzde önemli bir so-
rudur. 

Alternatiflerin çokluğu içindeki post-
modern toplumda insanın kendine ve 
kültürüne has evrensel değerleri koruya-
rak topluma uyum sağlaması önem arz 
etmektedir. 

NOT: Hepinize  güzel bir yaz tatili di-
liyorum.

kuyucuoglu@gmail.com   

Postmodern toplumun özellikleri
Dr. İsa Kuyucuoğlu

Feyzullah Arslan,              
Kopenhag Emniyet Müşaviri

Uzaklarda bir köyde, ko-
cası, çocuğu doğmadan 

ölmüş, tek başına yaşayan 
hamile bir kadın, kendisine 

arkadaş olması açısından dağdan yaralı 
olarak bulduğu bir gelinciği evinde bes-
lemeye başlar. Gelincik kadının yanın-
dan bir an bile ayrılmaz. Her ne kadar 
evcil bir hayvan olmasa da oldukça uy-
sallaşır. Birkaç ay sonra kadının çocuğu 
doğar. Tek başına tüm zorluklara göğüs 
germek ve yavrusuna bakmak zorunda-
dır. Günler geçer ve kadın bir gün bir-
kaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak 
ve yavrusunu evde bırakmak zorunda 
kalır. Gelincikle bebek evde yalnız kal-
mışlardır. Aradan biraz zaman geçer ve 
anne eve gelir. Gelinciği ve kanlı ağzı-

nı görür. Anne çıldırmışcasına gelinci-
ğe saldırır ve oracıkta öldürür hayvanı. 
Tam o sırada içerideki odadan bir be-
bek sesi duyulur. Anne odaya yönelir... 
ve odada beşiği, beşiğin içindeki bebeği 
ve bebeğin yanında duran parçalanarak 
öldürülmüş bir yılanı görür... Hani Al-
bert Einstein “İnsanlardaki önyargıyı 
parçalamak, benim atomu parçalamam-
dan çok daha zor” dediği gibi buradada 
ön yargıların insanlara nasıl yanlışlar 
yaptırdığını ap açık görmekteyiz. Bu ne-
denle önyagılarımızdan kurtulmak için 
her türlü çabayı göstermeliyiz.

DUYDA İNANMA
(KULAKDAN KULAĞA)
Müdür, Amire:

- Yarın güneş tutulacak. Bu her za-
man görülen bir olay değildir. Öğren-
cileri harici elbiseleri ile okulun içtima 

alanına getirin de olayı görsünler. Ben-
de orada bulunup kendilerine gerekli 
bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağar-
sa, tabii bir şey göremeyiz. Ozaman öğ-
rencileri konferans salonuna götürür-
sün.

Amir, Başkomisere:
- Müdürün emri ile yarın sabah dokuz-

da güneş tutulacak. Bu her zaman gö-
rülen bir olay değildir. Şayet hava ka-
palı olursa bir şey görülemeyecektir. Bu 
durumda tutulma konferans salonunda 
harici elbiseyle yapılacaktır.

Komiser, Başmümessile:
- Yarın sabah dokuzda hava güzel 

olursa, harici elbise ile müdür tutula-
cak. Konferans salonunda yağmur ya-
ğarsa, okulun meydanında manevra ya-
pılacak. Çünkü bu her zaman görülen 
bir olay değildir.

Başmümessil, Öğrencilere:

- Yarın sabah dokuzda konferans salo-
nunda müdürü tutacağız. Sabah hepi-
niz talim teçhizat ile hazır olun.

Öğrenciler kendi aralarında:
-Yarın sabah bizim amir, müdürü tu-

tuklayacakmış.
Siz siz olun kulakdan duyduğunuza 

inanmayın. Hani derler ya duyda inan-
ma, sizde kulaktan kulağa duysanız da 
kesinlikle olayı değerlendirip doğrulat-
madan inanmayın, yoksa yukardaki gibi 
güneş tutulmasını müdürün tutuklan-
ması gibi duyabilirsiniz. Ayrıca duyduk-
larınızı başkalarına aktarırken sadece 
duyduğunuz gibi, üzerine herhangi bir 
ilave yapmadan değerlendirip doğrulat-
tıktan sonra anlatın.

(Feyzullah Arslan’ın Gül Güldür 
Düşündür kitabından alınmıştır)

Önyargılarımızdan kurtulmalıyız...

Son gelen PISA raporuna göre iki dilli 
öğrencilerimiz Danimarkalı akranla-

rına göre boş vakitlerinde en çok okuyan 
grup olarak belirtildi. Araştırmacılar bu 
sonucu son derece dikkate değer olarak 
adlandırıyor ve ebeveynlerin öğrencileri-
nin okuma hayatında ne kadar etkili ol-
duklarının bir göstergesi olarak belirtiyor. 

Raporun detayında; 1. sınıftan itibaren 
çocuklarıyla her gün kitap okuyan ebe-
veynlerin çocuklarının okuma testlerin-
de çok başarılı oldukları belirtiliyor. İki 
dilli çocuklarımız arasında, yabancı oranı 
yüzde 40¬in üzerinde olan okullarda oku-
yan öğrencilerimiz arasında her gün ki-
tap okuyan öğrenci ile haftada bir kaç kez 

kitap okuyan öğrenci arasında çok büyük 
farklılıkların olduğu ve bunun kesinlik-
le öğrencinin 15 yaşındaki okuma testine 
dahi yansıdığı belirtiliyor.

Araştırmacılar iki dilli çocukların Da-
nimarkalı çocuklara göre boş zamanları-
nı daha iyi değerlendirip akranlarından 
daha çok kitap okumalarını ilginç (!) bulu-
yor. Ayrıca birinci nesil ile ikinci nesil iki 
dilli çocuklar arasında hemen hemen hiç 
fark bulunmadığı da ilginç bir sonuç. 

En büyük fark fen bilimleri derslerin-
de (fizik, kimya, biyoloji) kendini gösteri-
yor ve Danimarkalı öğrenciler ile iki dilli 
çocuklarımız arasındaki performans far-
kı çok fazla. 2000 yılındaki sonuçlar bile 

bu son sonuçlardan daha olumlu görünü-
yor. Yukarıda da belirttiğim gibi okumada 
ilerleme kaydedilmiş ve matematikte ise 
Danimarkalı öğrencilerle iki dilli öğrenci-
ler arasında hemen hemen hiç fark görül-
müyor. 

Yapılan değerlendirmede;  9 yıllık seviye 
yükseltme çabalarına rağmen, değerlen-
dirme kültürünün daha çok önem kazan-
masına rağmen ve iki dilli çocuklar için 
özel Danca dersi okutulmasına rağmen, 
sonuçların pekte iç açıcı görünmediği be-
lirtildi. 

2000 ve 2003 sonuçlarına göre ikinci ku-
şağın daha başarılı olduğu ortaya çıktı ve 
bu istatistik bilgileri en çok Türkiyeli, Pa-

kistanlı ve eski Yugoslavya cumhuriyet-
lerinden oluştuğuda ayrıca belirtiliyor ra-
porda. 

Çok önemli de olsa bir istatistiğe veya 
beraberindeki sonuç raporlarına körü kö-
rüne bağlı kalmak doğru değil ancak önü-
müzü görebilmek açısından önemli diye 
düşünüyorum. En azından nerede olduğu-
muzu bilmek, veya daha çok hangi bölüm 
üzerinde çalışmamız gerektiğini bilmek 
açısından PISA¬nın faydalı olduğunu dü-
şünüyorum. Ve çok daha başarılı sonuçlar 
alacağımıza inanıyorum. 

Tüm Haber okuyucularına sağlıklı ve 
neşeli bir yaz geçirmelerini diliyorum. 

bzkanat@hotmail.com

PiSA sonuçları
Bedriye Zelal Kanat

���������������������������

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

D
animarka’nın 
Aarhus ken-
tinde uzun 
süredir imam 
olarak görev 

yapan Fatih Aksay, Dini ni-
kahın resmi kabul edildiği 
Danimarka’da dini nikahın 
resmileşme süreci ve ev-
rimini siz Haber Gazetesi 
okuyucuları ile paylaştı. 

İmam Fatih Aksay ile 
yaptığımız ropörtajdan bazı 
önemli başlıklar: 

Dini nikahın Danimar-
ka’da resmi nikah kabul 
edilmesi konusunu biraz 
açar mısınız? 

- Yıllardır bu şekilde nihak 
kıyıp vatandaşlarımıza yar-
dımcı olmaya calışıyoruz. 
Dini nikah hakkını 1995 
yılında Kiliseler bakanlı-
ğından aldık ve bu konuyu 
Türkiye’de birçok gazete 
ve televizyon kanalında da 

işliyoruz. 
  Gerek Avrupa’dan gerek-
se Türkiye’den turist ola-
rak gelmiş kişilerin nikah 
akitlerini dini olarak kıyı-
yoruz ve vermiş olduğumuz 
belge de belediyelerde res-
mi döküman olarak kabul 
ediliyor. 

Bu hakkı nasıl elde ettiniz?

- Dini nikah aktinin resmi 

belge olması için ilk başvu-
ruyu 1989 yılında Aarhus 
İslam Cemaati adına ve 
imam olarak ben yaptım. 
Uzun bir sürecin ardından 
bu hak bize verildi. Hak 
isme verildiği için, ismim 
bütün belediyelere gönde-
rilerek, dini nikah kıyma 
hakkım olduğu herkese ile-
tildi. İslam dininin kural-
larına göre kıydığım nikah 
öncesi çiftler tarafından 

alınması gereken en önemli 
evrak, belediyeden alına-
cak ”evlenmelerine sakınca 
yoktur” belgesi. Bu sayede 
nikah belediyede de resmi-
lik kazanıyor. 

Sizin uygulamanız vatan-
daşlarımız için ne gibi 
kolaylıklar sağlıyor?

- Dini nikah yetkisinin bü-
yük kolaylıkları da var. 

Bunlardan bazıları, dini 
nikahın aynı anda resmi 
olması, vatandaşlarımız ve 
diğer müslümanların iki 
kez nikah kıymasına gerek 
kalmıyor. Nikah camiler, 
evler veya salonlarda orga-
nize edilebiliyor ve de en 
önemlisi acelesi olanlar için 
hemen nikah kıyabiliyoruz, 
diğer yerlerde bir ay sonra-
sına gün veriliyor. 

Bu yetki başka yerlerde de 
var mı?

- Dini nikah kıyma hakkını 
Danimarka’da oturttuktan 
sonra 1993-95 yılları ara-
sında yaşadığım  İsveç’in 
Göteborg şehrinde yaptığım 
başvuru ile buraya da al-
dırdım. O zaman Göteborg 
Sulh Ceza hakimi ile yap-
tığım görüşme sonucu bu 
hakkı elde etmiştik. Kendi-
si bizi davet etti. İslam’da 
evlenme ve boşanma üzeri-
ne uzun uzadıya bir sohbet 
ettik. Bu konuya dair eksik 
bilgilerini giderdiğimi söy-
leyerek, dini nikah kıyma 
yetkisi verdi. Verilen hak 
geri alınmaz esasına uygun 
olarak İsveç’te onbeş yıl 
önce elde ettiğimiz bu yet-
kiyi hala kullanıyoruz.  
  İslam’da ”Mihri” yani er-
keğin kadına verdiği hedi-
yeler de (para, ev, araba, 
mal, mülk) bu bağlamda 
İskandinav ülkelerinde 
dini nikah kıyma hakkını 
elde etmemiz de önem arz 
etmektedir. Verilen mihr 
tamamı ile kadına aittir. 
Onun hakkıdır. Bu da İs-
lam’da cinsiyet eşitliğine 
dair güzel bir örnektir. Öte 
yandan birçok Avrupa ülke-
sinde bu yetki maalesef alı-
namıyor ya da yok. Bunun 
ne kadar büyük kolaylıklar 
sağladığını deneyimlerim 
sonucunda gördüm. 

(Haber)

HABER

Danimarka’da dini nikah resmidir 
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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.

Fedtudskiller 
(Katı yağ ayırıcı sistem)

Cengiz Üçler
İnşaat Mühendisi

Tlf: 2729 0024

Danimarka İşçi Hareketi İş 
Konseyi, Danimarka’da 
yoksulluk sınırında olan 

kişi sayısında son 7 yılda yüzde 
55 artış olduğunu ve 2009 yı-
lında yoksul sayısının 234 bine 
ulaştığını açıkladı. 

Avrupa Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
Danimarka’daki yoksulluk sınırı 
hakkındaki rakamlarının endişe 
verici boyutta olduğunu belir-
ten Danimarka İşçi Hareketi İş 
Konseyi’nden Jonas Schytz Juul, 
Danimarka’nın Avrupa sıralama-

sında 11 sıra aşağıya düştüğünü, 
AB İstatistik Kurumu’nun ra-
porlarına göre de Danimarka’da 
yoksulluğun son 10 yılda hızla 
arttığını söyledi. 

Danimarka’da yoksulluk sını-
rında yaşayan yoksul sayısın-
daki artışın artık kaçınılmaz 
bir gerçek olduğunu ifade eden 
Jonas Schytz Juul, bu olumsuz 
gelişmenin önüne bir an evvel 
geçilmesi ve yeni bir sosyal, eko-
nomik alt sınıfın yaratılmaması 
gerektiğini bildirdi. 

İşçi Hareketi İş Konseyi, Da-

nimarka’da yoksulluk sınırının 
yaşanması ve bu sınırdaki insan 
sayısının artmasının hükümetin 
izlediği politikayla yakından ilgi-
si olduğunu ve adaletsiz dağılım-
dan kaynaklandığını öne sürdü. 

Juul, 450 saat kuralının sert-
leştirilmesi, işsizlik ödeneği süre-
sinin kısaltılması ve çocuklu aile-
lere verilen yardımda kısıtlama-
ya gidilmesinin gelecekte daha 
büyük sorunlar yaratacağı ifade 
etti ve gelirlerin düşmesiyle yok-
sulluğun artacağına dikkat çekti. 

Juul, ”Giderek artan yoksullu-

ğun önüne geçilmesi için siyaset-
çilerin bir an evvel inisiyatifi ele 
almaları gerekir ve yoksulluk ya-
ratacak bazı sosyal kurallar iptal 
edilmelidir” dedi. 

Öğrencilerin yoksulluk sınırı 
sayısını arttırdığına dikkat çeki-
len açıklamada, öğrencilerin de 
bu sınıra dahil edilmesi duru-
munda OECD raporuna bu sını-
rın 346 bine çıktığı bildirildi. 

Danimarka’da resmi olarak 
yoksulluk sınırı ile yapılmış bir 
istatistik bulunmuyor. 

(Haber)

Yoksul sayısı çeyrek milyona ulaştı
Danimarka İşçi Hareketi İş Konseyi, Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
raporlarına dayanarak Danimarka’da 234 bin kişinin yoksulluk sınırında yaşadığını açıkladı.  

Böyle bir dizemiz vardır bilirsiniz. 
Şair öfkelenmiş, yenileştirilmiş bi-

çimiyle “Dinime dil uzatan bari Müslü-
man olsa…” demiş. Deniz Baykal’ın son 
çıkışını görünce ister istemez bu dizeyi 
hatırladım. Kılıçdaroğlu için demiş ki, 
“İnandırıcılığını yitirdi.”
Şaşırdım. Sanıyorum pek çok kişi de 

şaşırmıştır. Kılıçdaroğlu üzerinde, hat-
ta hatta CHP üzerinde konuşacak son 
kişi Deniz Baykal’dır.. Benim yaşımda 
bir kişi, bunu nasıl fark etmemiş görü-
nür. Arkadaşım sen partinin başından 
anınla, şanınla gitmiş gibi bir tavır için-
desin. Gerçi insan unutkandır ama, bu 
kadar çabuk değil.
Senin yerinde bir başkası olsa… Hadi 

neyse bu cümleyi ben tamamlamayaca-
ğım.
Kılıçdaroğlu ne gibi bir kusur işledi? 

“Yüzde otuzdan fazla oy alırım,” demiş. 
Dediğini tutturamamış. Öyle derken 
neye güveniyordu? Güvendiği dağlara 
gül mü yağdı, kül mü yağdı, bunu niye 
hesap etmiyorsunuz? Adamcağız parti-
nin başına gelir gelmez hır gür’ü baş-

lattınız. Hafta geçmedi, bir sorun yarat-
tınız. Taa seçim gününden bir gün ön-
cesine kadar.. İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı’nı çileden çıkarmanın alemi 
var mıydı?
Bu ülkede milyonlarca kararsız var. 

Gözlerini dört açmış bekliyorlar. Ve siz 
bunu bile bile kavgadan uzak duramı-
yorsunuz. Antalya’dan aday gösterilme-
nin mantığını kime nasıl ispat edebilir, 
Deniz Bey? Geçtiğimiz yerel seçimde 
belediye başkanlığını ele geçirmiş bir 
partili midir? Antalya AKP nin elin-
deyken, o kente nasıl girip çıkıyor, ben 
bunu merak ediyorum. Hangi yüzle gi-
rip çıkıyor?
Erdoğan’ın Rize’sine bakıverin. Kılıç-

daroğlu’nun geldiği ile bakıverin..
Kampanya boyunca Kılıçdaroğlu dışın-

da kimse çalışmadı. Çalıştıysa da yurt-
taş bunun farkına varmadı. Bir de oy-
lamaya çeyrek kala Aziz Kocaoğlu’nun 
çıldırtılması gibi, Gürsel Tekin’le par-
tinin İstanbul İl başkanı arasında ya-
şanan olay gibi, Süheyl Batum’un çıkı-
şı gibi, Önder Sav sorunu gibi olaylar 

arka arkaya geldi ve “Bu parti içinde 
bunlar birbirini yiyor, iktidar olsalar ne 
yapacaklar?” görüntüsünü seçmenin ka-
fasına kazıdılar. Sonra “Sen bana niye 
oy vermedin?” Ya da “Sen yüzde otuz, 
demiştin, hani nerede?” gibi yamukluk-
lar delikanlıca değil.
Yirmi yıl önce Deniz Baykal İzmir’in 

Bademler köyünde, parti otobüsü içinde 
bana şunları söyledi: “Madem Mahmut 
Türkmenoğlu hakkında kitap yazıyor-
sun. Bir gün Ankara’ya Genel Merke-
ze gelirsin. Ortaya bir ses alma aygıtı 
koyarız. Ben anlatırım, gerekirse sen 
sorarsın. Güzel bir çalışma yaparız, ta-
mam mı?”
Ankara’ya gittim. Genel Merkeze ulaş-

tım. Erol Çevikçe Deniz Beyin yanı-
na girdi, çıktı. “Siz arkadaşa yardımcı 
olun,” demiş. Erol Çevikçe’nin bana ge-
tirdiği haber bu idi. Bir anlamda “Kar-
deşim savın başınızdan gitsin,” demeye 
gelirdi bu.
Deniz Baykal insanlar önünde her za-

man hep inandırıcılığını korumuş biri 
midir?

Öyle olsa bile benim gözümde yeri pek 
de parlak değildir. 
Uzun lafın kısası, Kemal Kılıçdaroğ-

lu’na vakit tanıyın efendiler. Her kafa-
dan ses çıkararak partiyi büsbütün dibe 
vurdurmayın. Karşı taraf yüzde elli 
oy aldıktan sonra CHP Cumhuriyetin 
daha bir bekçisi haline geldi. Cumhuri-
yet elden gidiyor, Atatürk’ün cumhuri-
yetine sahip çıkın.
Bir de Deniz Bey  ne olur, partinin ya-

kasını bırakın artık.
Bakın ben çalıştığım kurumdan ayrı-

lalı otuz üç yıl oluyor. Sizin ve benim 
yaşımda herkes artık emekli.. Torun-
larla halleşiyoruz. Danimarka’da doğup 
büyüyen yirmi yaşında torunum Anıl 
Bülent Biçkin’i geçen ay aldım, onun 
sürdüğü araba içinde Dumlupınar’dan 
İnebolu’ya kadar “İstiklal Yolu” üzerin-
de gezi yaptım ki,  bana verdiği haz beş 
kat CHP genel başkanlığından daha da 
büyük idi.
Ne olur, siz de deneyin.

zeynelkozanoglu@gmail.com

Zeynel Kozanoğlu

“Dinime Dil Uzatan…”

HABER

İrfan Kurtulmuş

Kopenhag Kocate-
pe Camii Gençlik 
ve Kadın Kolları, 

imamları Dr.Mustafa Yüce 
ve eşi Nefide Yüce için ağ-
latan bir veda töreni dü-
zenledi.

Diyarbakır Dicle Üni-
versitesi İlahiyat Fakül-
tesinde Öğretim üyeliği 
görevine getirilmesi nede-
niyle 3 yıldır görev yaptığı 
Kocatepe Camiinden önü-
müzdeki ay ayrılacak olan 
imam Dr. Mustafa Yüce ve 
eşi gençler ve kadınların 
düzenlediği sürpriz veda 
programında gözyaşlarını 
tutamadılar.

İstiklal marşıyla başla-
yan programda Kocatepe 
Camii dernek başkanı Faik 
Canbaz bir veda ve teşek-
kür konuşması yaptı.

Canbaz konuşmasında, 
3 yıl öncesine giderek ca-
mide yaşanan sıkıntıların 
ardından yeni din görev-
lisi olarak göreve atanan 
Mustafa Yüce ve eşinin ön 
ayak oldukları projeler ve 
kadınlarla genç kızları or-
ganize etmelerine vurgu 
yaptı.

Gençlik kolların hazırla-
dığı veda konuşmasında 
bu kalpler sizleri hiçbir 
zaman unutmayacak ve 
yaptıklarınız asla unutul-
mayacak sözleri herkesi 
ağlattı.

Sinevizyon gösteriyle ge-
zilen yerler ve aktiviteler 
tanıtılırken, 3 erkek çocu-
ğu Kopenhag-Diyarbakır 
telefon konuşmalı tiyatro 
gösterisi büyük alkış aldı.

Yasin, Kuran’dan ayet ve 
caminin ilahi korosunun 
ilahilerin yanısıra, Bal-

lerup Camii din görevlisi 
Muhammed Ünal’ın ilahi-
leri ve İshöj Camii imamı 
Abdurrahman Senol’un 
duası herkesi duygulan-
dırdı.

Kocatepe Camii din gö-
revlisi Dr.Mustafa Yüce 
yaptığı teşekkür konuşma-
sında, eşiyle birlikte duy-
gularını anlatacak ifade-
ler bulmakta zorlandığını 
söyledi.

Hüzünlü vedalaşma

T
ürklerin ilk cami-
si olan Kocatepe-
, Frederiksberg be-
lediye sınırları içeri-

sinde  yer aldığı için yapılan 
davete kalabalık bir etkinlikle 
katıldı. 

Aralarında Çin, Gana, 
G.Kıbrıs Rum Kesimi, Irak, 
Hindistan, Endonozya gibi 
birçok ülke büyükelçilikle-
ri bazında ülkelerini tanıtan 
standlarla kutlamalara katılır-
ken, Türkiye’nin tanıtımında 
Kocatepe Camii dışında pek 
etkileyeci bir standın bulun-

maması dikkat çekti. 
Türkiye’nin tanıtımını el-

lerinden geldiği kadar en iyi 
şekilde yapmaya çalışan Koca-
tepe Camii, yöresel kıyafetler 
giymiş gençlerimiz yöresel lez-
zetlerden oluşan Türk mutfa-
ğına özgü yemekleri Danimar-
kalılara ve diğer ülke vatan-
daşlarına ikram ettiler.

Katılanların büyük beğeni-
sini kazanan Türk mutfağın 
yanısıra, Kocatepe Camii Ço-
cuk Korosunun verdiği kon-
ser tüm izleyicileri adeta mest 
etti. 

Organizasyonu düzenleyen 
Frederiksberg Belediyesi yet-
kililer, özellikle Türk standına 
gelerek duydukları memnuni-
yeti dile getirerek katılımdan 
ötürü teşekkür ederken Koca-
tepe Cami derneği ile ileride 
ortak projeler yapma arzusun-
da olduklarını dile getirdiler.

Yetkililer ayrıca, Kocatepe 
Camii Çocuk Korosunu ileride 
daha başka kültürel faaliyet-
lerde yer alması için şimdiden-
n düzenlenmesi planlanan 5 
ayrı etkinlik için davet ettiler.

Kocatepe Camii Din görevlisi 

Dr.Mustafa Yüce, cami derne-
ği olarak ilk kez böyle bir et-
kinliğe katıldıklarını söyledi. 

Kültürümüz ve camimizin 
tanıtılması noktasında bu 
tür programlara daha geniş 
kapsamda katılmanın önemli 
olduğunun altın çizen Yüce, 
yöresel lezzetlerin sergilendi-
ği stand’da Türkiye’yi tanı-
tan bröşürler ile danca yazılı 
caminin kültürümüzdeki yeri 
adlı kitapçığında katılanlara 
hediye edildiğini belirtti.

(Haber)

Kocatepe uyum gününe damgasını vurdu

İshöj Kültür Okulu Türk 
Halk Müziği korosu şefi 

Erol Sarıkaya yönetiminde-
ki yaklaşık 40 kişilik Türk 
Halk Müziği (THM) korosu 
ve saz ekibinin İshöj Kültür 
Merkezi’nde verdiği konser 
büyük ilgi gördü. 

Beş yıl aradan sonra geçti-
ğimiz Ocak ayında Erol Sa-
rıkaya tarafından İshöj’da 
yeniden kurulan THM ko-
rosu ve saz ekibinin verdiği 
konser büyük beğeni topla-

dı. Koronun 
seslendirdiği 
türkülere 
dinleyiciler 
de eşlik 
ettiler. 

Başta Kopenhag Büyükel-
çimiz Ahmet Berki Dibek, 
İshöj Belediye Başkanı Ole 
Björstorp ve İshöj Kültür 
Okulu müdürü Paul Ro-
senbaum olmak üzere çok 
sayıda davetlinin izlediği 
konserde koro ve saz ekibi 

Anadolu’nun çeşitli yöre-
lerinden birbirinden güzel 
türküleri seslendirdiler.

THM korosunun bağlama 
hocalığını Hasan Özdemir, 
Kabak kemane hocalığını 
ise Ali Zekeriya Topaç ya-
pıyor. 

(Haber)

İshöj’da Türkü Şöleni

Kopenhag Emniyet 
Müşavirliği’nin giri-

şimleriyle düzenlenen bir 
toplantıda, Danimarka’da 
görev yapan Türk köken-
li hukukçular ve polisler 
Kopenhag’da bir araya gel-
diler. 

Kopenhag Emniyet Mü-
şaviri Feyzullah Arslan 
tarafından düzenlenen ve 
başkent Kopenhag yakın-
larındaki Rödovre bele-
diyesi toplantı salonunda 
gerçekleşen toplantıya, 
Danimarka’da görev yapan 
Türk kökenli hukukçu, 

avukat, savcı ve polislerin 
yanı sıra T.C. Kopenhag 
Büyükelçiliği müşavirleri 
ve emniyet teşkilatı perso-
neli de katıldı. 

Tanışma amaçlı gerçekle-
şen toplantıda, vatandaş-
larımızın suçun mağduru 
veya faili olmaması için 
nasıl önleyici tedbirlerin 
alınacağı ve vatandaşları-
mızın sorunlarının en kısa 
sürede olumlu biçimde 
çözümünde nasıl yardım-
cı olunacağı konuları ele 
alındı ve bilgi alışverişinde 
bulunulması istendi. 

Katılımcılar ayrıca, bir 
dernek çatısı altında bir 
araya gelme konusunu da 
gündeme getirdiler. 

Kopenhag Emniyet Mü-
şaviri Feyzullah Arslan, 
hukukçularımızın ve polis-
lerimizin her türlü konu, 
öneri ve istekler için çe-
kinmeden kendilerini ve 
büyükelçiliği arayabilecek-
lerini ifade ederek, “Va-
tandaşlarımızın sorunun 
kaynağı değil, çözümün 
parçası olmasını istiyo-
rum” dedi. 

(Haber)

Hukukçularımız bir araya geldiler

Başkent Kopenhag’ın içinde yer alan Frederiksberg Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Uyum Günü” kutlamasında Türkiye, Kopenhag Kocatepe Camii tarafından temsil edildi.
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Bilinçli bireyi tanımlayan kimi özel-
likler :

Karar vermesini öğrenmiştir.
Kendisini tanımayı ve öğrenmeyi öğrenmiştir.
Olanakların farkına varmayı öğrenmiştir.
Değişimlere karşı koymayı (uyum sağlamayı) öğren-
miştir.
Sorunlarının bilincine varmayı öğrenmiştir.
Evet ya da hayır demeyi öğrenmiştir.
Uyanmasını öğrenmiştir.

Bilinçli birey olmak toplumsal ha-
yatın ve bilincin her alanını kaplıyor, 
“ben” olma ”ben de varım” demek an-
lamına geliyor. İnsan bir tarih-kültür 
çevresinde doğar ve kişiliği de bilin-
ci de bu tarih-kültür çevresinde şekil-
lenir. Her kuşak, toplumsal-kültürel 
kurgunun değişmesine neden olacak 
bir gelişme olmadıkça, koşulların yo-
ğun baskısı altında, “birey” olma bi-
lincine ulaşamaz. Toplumsal-kültürel 
yapı, insanın kendi özbilincine varma 
koşullarını sağlıyor ya da sağlamıyor..
İnsan toplumsal, tarihsel olduğu ka-

dar duygusal bir varlıktır. Duygusal-
lığı, eylemlerini ve istencini etkiler. 
Uşak/efendi kapsamında, insanın öz-
bilinç sahibi olmak için, hayatını or-

taya koyarak saygınlık için mücadele 
vermesi gerekiyor. Özbilinçli insanlar  
ödevlerinin ve sorumluluğunun bilin-
cindeki yurttaşlardır. 
’Birey olmamaya uyarlı’ gelişmemiş 

insanlar bir toplumun ya da ülkenin 
kaderini bilinçsizce belirliyorlar. Oysa 
bizim “birey”den beklediğimiz kendi-
nin, kendi ile ilişkin olarak eylemleri-
nin ayrımında olmalı, onları denetle-
yen ve yönlendiren bir iradeye sahip 
olmalıdır. Daha önemlisi özgür olma-
lıdır. Birey olmanın ön koşulu onun 
özgürlüğüdür. 
Bireyselleşmiş insan, kendisiyle ba-

rışık, kendine ait değerleri ve yaşam 
biçimi olmakla belirgindir. Kendisiyle 
barışık olması, kendine ait bir iç dün-
ya kurmasını kolaylaştırır. Toplumla 
çatışma yerine, toplumdan farklılıkla-
rını yaşarken bile topluma uyarlı ol-
masını olanaklı kılar. Bir özne olarak 
sıfatlarıyla değil, varlığıyla saygındır. 
Toplumsal statüleri abartmaz ve bu 
statülerle var olmaz. Esen rüzgara 
göre değişken değildir, dolayısıyla kit-
le psikolojisinin bağlılığından uzak-
tır. Kendi içinde yaşadığı özgürlü-

ğü ve eşitlik duygusunu çevresine de 
yansıtır. Kimseden kölelik beklemez, 
kimseye efendilik etmez. Üretkendir. 
Yargılayıcı değil, anlayışlıdır. Başka-
larının farklılıklarını kabullenir, des-
tekler.
“Birey olmak sadece reddetmek de-

ğil, reddettiğimiz şeylerin yerine neyi, 
nasıl ve neden koyacağımızı kavra-
makla mümkündür.” Biz bilinci için 
önce sağlam bir ben bilincinin yerleş-
mesi gerektiğini bilip varlığını yitir-
meden bütün içinde eriyip, yok olup 
gitmeden öz ile bir olarak aynı za-
manda kendi farklılığının ve kıyme-
tinin de bilincinde olmaktır. Birey ol-
mak “gerçek insan” olmak demektir. 
“Kendi olmanın ayırtına varamayan-

ların, kendince farklı bir bakış açısı-
na, eleştirel, sorgusal değerlendirme-
ye ulaşamayanların, birey olması zor”
Birey olamamış, kendini oluştura-

mamış, var olmaktan varoluşa dönü-
şememiş, varlık nedenini yanıtlaya-
mamış, her gerçek insanın ayrı bir 
dünya olduğunun bilincine ulaşmamış 
insanların sayısı günümüzde hiç de az 
değildir. Birey, kişiselliğin ve kişilik-

liliğin değerini vurgulamış, seçmenin 
ve karar vermenin değerini önemse-
miştir. 
Nazım Hikmet 1947 yılında kaleme 

aldığı ”Dünyanın en tuhaf mahluku” 
şiirinde şöyle diyor: 

”Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kar-
deşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içinde olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
- demeğe de dilim varmıyor ama -
kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!” 

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Bilinçli Birey

Republikken Dan-
mark-Danimarka’da 

Cumhuriyet kitabı, bu-
günlerde Danimarka’da 
”toplumsal değerlerin” 
yoğun bir şekilde tartışıl-
makta olduğu bir sırada 
piyasaya çıktı. Kitap bu 
nedenle bugünkü top-
lumsal değerler tartış-
malarına katkıda bulu-
nan önemli bir görüşler 
sunumu. Önem özellikle 
kitabın yazarının kim-
liğinden dolayı. Aarhus 
üUniversitesinde öğretim görevlisi ta-
rihçi Michael Böss uzun yıllardır bu 
konuda yazılı ve elektronik medyada 
tartışmalara bilimsel yaklaşımlarla 
katılan bir kişi.

Michael Böss, toplumsal değer tar-
tışmalarının çok uzun bir süredir 
yanlış bir temele oturtulduğunu, 
toplumsal değerler tartışmalarının-
hatalı bir şekilde yabancılar politika-
sıyla eşit tutulduğunu öne çıkarıyor. 
Michael Böss, gerçekte tüm önemli 
politik sorunların arkasında; refah, 
toplum ekonomisi, hukuk devleti, te-
mel eğitim okulları, kamu sektörü, 
demokrasi, kilise ile devlet ilişkileri 
gibi toplumsal değerlerin olduğunu 
vurguluyor. Böss, iki siyasi kanadın 
yabancılar konusuna odaklanmaları-
nın, sadece siyasi kutuplaşmalara ve 
Danimarka’yı ikiye bölmelerine yol 
açmakla kalmadığını, ülkenin, siya-
sal iklim bozukluğunun ve ciddi viz-
yon eksikliğinin acısını da çektiğini 
anlatmaya çalışıyor. Yazara göre bu 
durum, son yıllarda Danimarka top-
lumuna ve değerlerine ne olduğu ko-

nusundaki gerekli tartış-
maları da engelledi.

Bu nedenle de Micha-
el Böss Danimarkalı-
lar’ın,içinde bulunulan 
ekonomik krizden çıka-
bilmeleri, ülkenin Av-
rupa’nın bir kenar ma-
hallesi olmaması için, 
ortak değerleriyle ve 
pr ojeleriyle kendilerini 
anlamak/tanımak zorun-
da olduklarının altını 
çiziyor. 

Kendini sosyal-liberal 
cumhuriyetçi olarak gören Micha-
el Böss, değer tartışmalarında siyasi 
yelpazenin ortasında bir yol izliyor. 
Kitabında yukarıda sözü edilen de-
ğerlerin Danimarka toplumu, devleti 
ve bireysel olarak vatandaşlar için ne 
anlama geldiğini irdeliyor. Michael 
Böss bugün Danimarka’nın sadece 
ekonomik sorunları değil, demokrasi 
sorunları da olduğu görüşünde. Mic-
hael Böss’e göre, artık bir gereklilik 
haline gelen birleştirici yeni bir de-
ğerler politikası belirlenmeli ve bu 
politika Danimarka’nın tarihî gele-
nek ve göreneklerine uygun olarak 
sosyal, demokratik ve etik bir boyut 
taşımalı. Aksi taktirde, anayasal dü-
zenlemeler ve makul konuşmalar bir 
halkı ve ulusu birbirine kaynaştırma-
ya yeterli olmaz.

Kitapta, ayrı ayrı bölümlerde Dani-
marka tarihi kısaca özetleniyor, halk 
ve vatandaşlık kavramları, devlet ve 
halk yönetimi, Danimarka ile Avrupa 
ve Dünya ilişkileri, İnsanlık ve evren-
sellik kavramları ve ilişkileri irdele-
niyor. 

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

Broderskabet-Kardeşlik
Broderskabet-Kardeşlik (tarihî otantik roman)Yazar Robyn Young. İngilizce’den 
Danca’ya çeviren Svend Ranild. PeoplePress Yayınevi. 571 sayfa. 299,-kr.

Yazar Robyn Young 3 kitaptan oluşan bir 
tarihi roman dizisi yazdı. Bunlardan iki-

sinin Danca’ya çevirileri tamamlanarak biri 
Ekim 2010’da, ikincisi de 30 Mart 2011’de 
yayımlandı. . Ayin adlı üçüncü kitabın da ya-
yına hazırlıkları yapılıyor ve Ağustos ayında 
piyasaya çıkması bekleniyor.

Tarihî roman olan bu kitaplar gerçek olay-
lara sadık kalınarak ya-
zıldığı için bir çeşit tarih 
olarak da algılanabilir ve 
o niyetle okunabilir. Ga-
zetemizin bu sayısında 
bu dizinin ilk kitabı olan 
“Kardeşlik” adlı kitaptan 
söz edeceğiz. İkinci kitap 
olan ”Haçlı Seferi” kitabı-
na da gazetemizin gelecek 
sayısında yer verceğiz.

20 ülkede yayımlanan 
ve büyük ilgi gören birin-
ci kitap Kardeşlik, Hıris-
tiyan İmparatorluğunun 
zayıflamakta olduğu dö-
nem ile Mülümanların 
büyük güç olma yolunda 
yükseldikleri dönemdeki 
son Haçlı Seferini konu 
alıyor. Bu roman, öldürü-
cü çarpışmaları, acımasız 
entrikaları ve derin bir aşkı anlatan büyük 
bir tarihî dram. 

Romanın geçtiği yıllar 1260’lı yıllardır ve 
son Büyük Haçlı Seferi’nin sonları yaklaş-
maktadır. 

Yıl 1260 ve Londra’dayız. İki arkadaş Will 
ve Garin şövalye kardeşliği merkezinde şö-
valyelik eğitimini almaktadırlar. Aynı anda 
Suriye’de Memluklar ile Moğollar arasında 

kanlı çarpışmalar olmaktadır. Bu kanlı sa-
vaştan Memluklar zaferle çıkarlar. Eski bir 
esir olan Memluk Ordu Komutanı Baybars 
gücü eline geçirir ve Haçlı Seferi’ndeki Hı-
ristiyanlara karşı savaşmak için kendini Sul-
tan ilan eder. 

O sıralarda, Anima Templi’nin (Şövalye-
ler içinde gizli bir tarikat/kardeşlik) yazdığı 

Gral adlı, üç büyük din ara-
sında uzlaşma vaizlerinin 
yer aldığı ve büyük sır ta-
şıyan ve kayıplara karışan 
bu kitabın bulunması ge-
rekmektedir. Bu tarikatın/
kardeşliğin ve tüm şövalye 
kardeşliğinin yok edilme-
sini, ne pahasına olursa ol-
sun bu gizli kitabın ele ge-
çirilmesini isteyen çok güç-
lü düşmanları vardır.

İki can yoldaşı Will ve 
Garin ile birlikte yüksek 
rütbeli bir şövalyenin genç 
ve güzel yeğeni Elwen bu 
tarihï romanın ana kahra-
manlarıdır. Elwen, Will ve 
Garin’in arasındadır. Her 
ikisinin de gönlünde Elwen 
yatmaktadır.  İşte bu üçlü, 
büyük sır taşıyan kaybol-

muş kitabı bulma görevinin içine bir şekilde 
çekilirler. Ve tarihin akışını değiştirilecek 
nefes kesici bir dille anlatılan olaylar dizisi 
başlar. 

Kardeşlik adlı bu kitap bu dizide yazılan 3 
kitabın birincisi ve olayların birinci bölümü. 
Kitabın son 6 sayfalık bölümünde de, kitap-
ta kullanılan yer adları, bazı önemli kavram-
lar ve kişilliklerin açıklamaları yer alıyor. 

Danimarka’da Cumhuriyet 
Republikken Danmark-Danimarka’da Cumhuriyet (Toplumsal tartışma kita-
bı). Yazar Michael Böss. Informations Forlag Yayınevi. 383 sayfa. 349,-kr.

Uzun yıllar Danimarka’da da 
yaşayan ve Kopenhag Kültür 
Ataşeliği de yapan Cevdet 

Kocaman’ın başkent Ankara’daki 
Bilkent Üniversitesi Kütüphane 
Galerisi’nde gerçekleştirdiği resim 
sergisine kor diplomasi büyük ilgi 
gösterdi. 

Başta Danimarka büyükelçisi ol-
mak üzere Norveç, İsviçre ve diğer 
Kuzey ülkelerinin büyükelçilerinin 
yanısıra bir çok ülkenin Ankara’daki 
diplomatik temsilcisi de sergiye ka-
tıldılar. Ayrıca, Danimarka’nın en 
büyük bira üreticisi Carlsberg ve 

Tuborg da serginin açılışına spo-
nosor oldular ve konuklara Dani-
marka birasını ikram ettiler. 

Sergide Cevdet Kocaman’ın İskan-
dinavya temalarından oluşan 40’a 
yakın yağlıboya tablosu yeraldı. 
Serginin açılışını yapan Danimar-
ka’nın Ankara büyükelçisi Ole Eg-
berg Mikkelsen, Kocaman’ı sadece 

seçkin bir Türk 
ressam olarak 
görmedikleri-
ni ifade ederk, 
Kocaman’ı aynı 
zamanda Türk 
yakın tarihinin 
ve Türk-Dani-
marka ilişkile-
rinin yaşayan 
canlı sembolü 
olarak ve deği-
şime öncülük 
eden 68 kuşağı-
nın da bir üyesi 

olarak gördüklerini söyledi.

Danimarka Büyükelçisi 
Mikkelsen şunları dedi: 
“Kocaman bir diplomat olarak iliş-
kileri güçlendirmek için anlayış ve 
diyaloga ağırlık verirken, sanatçı 
olarak renkler ve biçimler yoluyla 
bunu zarif bir biçimde ortaya ko-
yuyor. Bu sanatçının gerçek başa-
rısıdır. Cevdet Kocaman hem Tür-
kiye’den hem de İskandinavya’dan 
beslenen bir sanatçıdır. Bunu sanat-
çının kullandığı renklerden,  Dani-
marka esinlenişinden, bahçesindeki 
tavuklarla dolu tipik bir Danimarka 
evini yapmasından ve Türk kır ya-
şamını anlatmasından görebiliyoruz. 
Kuzeyin soğukluğuyla Türkiye’nin 
sıcak atmosferini birleştirmesini çok 
iyi biliyor”.

Cevdet Kocaman’ın eserlerini ve 
çalışmalarını www.cevdetkocaman.com 

sitesinde de takip etmek mümkün. 

KÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

Galleri Vickie
Sankt Gertruds Stræde 4 
1129 København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30 
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm 
Ulriksholmvej 96, Kølstrup 
5300 Kerteminde
Telefon:  6449 1300 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da 
sürekli bulabileceğiniz 

galeriler:

Bozkırda Kuzey Rüzgarı
Uzun yıllar Danimarka’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ressam Cev-
det Kocaman’ın Ankara Bilkent Üniversitesi’ndeki sergisinin açılışını ve 
ev sahipliğini Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Ole Egberg 
Mikkelsen üstlendi.

İrfan Kurtulmuş

Başkent Kopenhag’ın 
merkezdeki ünlü cad-
deleri ve belediye mey-

danı bu ay için de alışılmışın 
dışında bir Anadolu rüzgarı 
yaşadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 
Anadolu Kültür Günleri, 
THY’nın ana sponsorluğunda 
Danimarka-Türk İşadamları 
Derneği(DATİAD) tarafından 
organize edildi.

Anadolu Kültür günlerine, 
T.C. Kopenhag büyükelçisi 
Ahmet Berki Dibek’in yanısı-
ra Kırgızistan Başbakan Yar-
dımcısı İbrahim Djunosov”un 
sürpriz bir şekilde katılması 
büyük memnuniyet yarattı.

Danimarkalı Türk kökenli 
milletvekilleri Yıldız Akdo-
ğan, Hüseyin Araç  ve Özlem  
Çekiç, de Anadolu Kültür gün-
lerine katılırken, Çekiç iki gün 
boyunca Vatan Şaşmaz’la bir-

likte sunuculuk yaptı.

Şevval Sam ve 
Göğebakan’ın konserleri 
meydanı salladı
Anadolu Kültür Günleri kap-
samında Kopenhag’a gelen 
Türk Sanat müziğinin ünlü 
seslerinden Şevval Sam ile 
rock muziğin usta ismi Mu-
rat Göğebakan’ın ayrı ayrı 
verdikleri konserler büyük 
beğeni topladı.

Şevval Sam, Tekirdağ yö-
resinden başladığı türkü ve 
şarkılarıyla sevenleri ve hay-
ranlarını adeta mest ederken 
uzun süre sahneden inemedi.

Murat Göğebakan, kendi-
ne has uslubu ve yorumuyla 
belediye meydanını dolduran  
binlerce kişiyi coşturdu. Ko-
penhag belediye meydanını 
dolduran 10 bin Türk her iki 
sanatçıya büyük sevgi gösteri-
sinde bulundu. 

Orhan Hakalmaz ve Kemal 

Kutlu gibi sanatçılarda Kopen-
hag’da sahne aldı.

Mehter ve semazen 
büyüledi
Anadolu Kültür Günleri, Kül-
tür Bakanlığı Mehter takımı-
nın Kopenhag’ın dünyaca ünlü 
Tivoli eğlence parkın önünden 
belediye meydanına kadar yü-
rümesiyle başladı. 

Kopenhag’ın en büyük ve 
işlek caddesi Vesterbrogade 
mehter gösterisi için trafiğe 
kapatılırken, mehteri ilk kez 
gören Danimarkalılar ve tu-
ristler  bol bol fotoğraf çekerek 
alkışlarla destek verdiler. 

Kültür Bakanlığı’nın sema-
zen grubun gösterisi renk 
katarken, Tuana Sanat Gru-
bu’nun İstanbul temsilciliğin-
den gelen halk oyunları ekibi 
de Türkiye’nin değişik yörele-
rinden oyunlar sergiledi. 

Belediye meydanına kuru-
lan standlarda Danimarkalı-

lara kültürümüz tanıtılırken, 
Keçiören Belediyesi’nin ebru 
sanatçıları “suya yazılan sa-
natı” en güzel şekilde icra 
etti. MB Kebab &Food’un 
650 kg’lık döneri ise etkinlik-
lerin unutulmazları arasında 
yerini aldı.

Kırgızistan Başbakan 
Yardımcısı türkü söyledi
Anadolu Kültür günleri onuru-
na verilen resepsiyona katılan 
Kırgızistan Başbakan Yardım-
cısı İbrahim Djunosov, resep-
siyonda sahne alarak Kırgızca 
“Ana” türküsünü söyleyerek 
büyük bir sürpriz yaptı.

Sanatçı bir kişiliğe sahip olan 
Djunosov, Kırgızistan’dan 
binlerce kilometre uzakta 
Türklerle biraya gelmekten 
mutlu olduğunu ifade ederek, 
“Biliyorsunuz Türklerin ana-
vatanı Orta Asya’dır. Sizlere 
anavatanınızdan selam getir-
dim” dedi.    

Kopenhag’da Anadolu esintileri
Türk yazar Orhan Pamuk’un 2006 

yılında Nobel Edebiyat ödülünü ka-
zanmasının ardından yayınladığı ilk 

kitap olan Masumiyet Müzesi (Uskyldens 
Museum), şimdi de Danimarkalı okurların 
beğenisine sunuluyor. Elisabeth Ellekjær’in 
İngilizce’den Danca’ya çevirdiği eser, 10 Ha-
ziran 2011 tarihi itibarı ile kütüphane ve ki-
tabevlerinde raflara yerleşecek. 

Pamuk’un son 6 yıldır üzerinde çalıştığı 
aşk romanı Masumiyet Müzesi 1970’lerin 
İstanbul’unu anlatırken, kitabın kurgusu 
eski eserlerinde olduğu gibi yine dahice. Ya-
zarlığa 1982 yılında ailesi ve yakın bir ar-
kadaşının tavsiyesi ile başlayan Pamuk’un 
kitapları şu ana kadar 7 milyon bastı ve 50 
dile çevrildi. Yazarın şu ana kadar Masu-
miyet Müzesi ile birlikte 9 kitabı Danca’ya 
çevrildi. Diğer ki-
tapları: Beyaz Kale 
(Det Hvide Slot), 
Kara Kitap (Den 
Sorte Bog), Sessiz 
Ev (Tavshedens 
Hus), Benim Adım 
Kırmızı (Mit Navn 
er Rød), Sne (Kar), 
Det Nye Liv (Yeni 
Hayat), İstanbul 
(Istanbul) ve Öte-
ki Renkler (Andre 
Farver)  

Kitabın Konusu:
Tekstil zengini Basmacı ailesinin iyi oku-
muş 30 yaşındaki oğulları Kemal’in Sibel ile 
nişanlanmaya doğru giden bir ilişkisi vardır. 
Sibel’e çanta almak için gittiği dükkânda 
yıllardır görmediği 18 yaşındaki uzak akra-
bası Füsun ile karşılaşır. Füsun’dan etkile-
nen Kemal, zamanla Füsun ile buluşmaya 
ve birlikte olmaya başlar. Füsun tezgahtar-
lık yapmanın dışında üniversite sınavlarına 
hazırlanmakta ve Kemal ile birlikte mate-
matik çalışmaktadır.

Günler süren buluşmaları Kemal’in Sibel 
ile nişanlanmasından sonra kesilir. Kemal, 
Füsun’u Merhamet Apartmanındaki aynı 
dairede aynı saatte sürekli beklemektedir; 
fakat Füsun, buluşmaya gelmemektedir. 
Füsun’a ulaşamayan Kemal mutsuz günler 
geçirmeye başlar. Sibel’den ayrılır ve Füsun 
ile birlikte olduğu dairede Füsun’un eşyaları 
ile birlikte zaman geçirir. Kemal’in en bü-
yük korkusu Füsun’u kaybetmektir. 

Masumiyet Müzesi 
Danca da yayınlandı
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Ders almak
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mahmut Özgener 
kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısıyla 3.5 

yıldır yürüttüğü başkanlık görevini bırakma kararı aldı-
ğını açıkladı.
Özgener, bir spor adamına yakışır duruşu ve efendili-

ğiyle lafı ağzında fazla dolandırmadan Türk futbolun ka-
nayan yarasına tam tuzu bastı. Hem de ne basma...
Özgener’in geç kalmış bir iftirayı giderken kamuoyuna 

aktarması, belki bazı kesimlerde kafalara dank eder de 
futbolumuzda yeni bir beyaz sayfanın açılmasına ön ayak 
olur. 
Milyarların döndüğü, çıkarların ve ticari ilişkilerin ön 

planda tutulduğu, bazı yönetim ve yönetici tarzların 
Türk futboluna maddi imkandan çok, zarar verdiklerini 
ortaya koydu Özgener.
Türk futbolun son yıllarda istikrarsızlığını da buna bağ-

layabiliriz. Çünkü, gerek yönetici gerekse futbolcu bazın-
da kafalar ve zihniyetler değişmediği sürece kaostan ve 
üzüntüden başka bir şey elde edilemez.
Kulüp yöneticilerinin, önümüzdeki sezonun başlamasıy-

la birlikte televizyon ekranları ve  mikrofonlar önünde 
her hafta boy göstermeleri yerine kulüplerin idare işle-
riyle ilgilenmeleri dileğiyle.

Transfer borsası
Türkiye Spor Toto Süper Liginin bitmesiyle kulüplerimiz 
yoğun bir transfer kaosuna girdi.
Futbol menajerleri ve simsarların cirit attığı bu dönem-

de akıllı transferler yapmak işin en sağlıklı yönü. Yal-
nız, bizde halen menajer tavsiyeleriyle yabancı futbolcu 
transferleri yapan birçok kulüp var. Yapmamalı mı? El-
bette yapmalı. Ama onların getirdiği kasetlere bakarak 
değil.
Avrupalı kulüplere imrenmek elde değil. Adamlar, bir 

sezon boyunca kendi alt yapı antrenörlerini çeşitli ülke-
lere göndererek almak istedikleri futbolcuları kendi göz-
leriyle izliyor ve karar verdikten sonra futbolcu, menaje-
ri ve kulübüyle yle pazarlığa oturuyor. Bizde böyle yapan  
kulüp sayısı pek fazla değil. Ondan sonra da devre ara-
sında daha önceki bir yazımda yazdığım gibi ‘yama trans-
ferlere’ yeniden kulübün milyonları saçılıyor.

Avrupa önemli
Yaz tatili sonrası Avrupa’da futbol şöleni yeniden start 
alacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, ligler ve milli 
takımların EURO 2012 eleme son maçları tam bir futbol 
festivali oluşturacak. 
F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Bursaspor ve G.Ante-

pspor Avrupa’da boy gösterecekler.
Öncelikle, şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. Takım-

larımızın geçen seneki başarısız ve hüsranla sonuçlanan 
Avrupa maceralarının tekerrür etmeyeceğini ümit ede-
lim.
Ülke puanlarının aşağıya yuvarlandığı son yıllarda is-

tikrarlı olamamanın nedeninin altında Türkiye ligindeki 
istikrarsızlık yatıyor. Bu milli takıma da yansıyor. Eleme 
maçlarında aldığımız sonuçlar ve zayıf rakipler önünde 
zorlanmalar bunun en iyi göstergesi.
Türkiye, grubunda en iyi ikinci olma çabasını başarıyla 

veremezse Guus Hiddink yerinde durmaz. Türk halkı da 
yeni bir hüsranı kaldırmaz. Bu nedenle, yeni futbol fede-
rasyonu başkanı olmasına kesin gözle bakılan Mehmet 
Ali Aydınlar ve yeni yönetimine Allah kolaylık versin.
İyi ve bol güneşli tstiller...

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    R
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Yıllardır uzakdoğu spor-
larında gençlere hizmet 
eden Bayram Korkmaz, 

artık Danimarka dışında da 
aranan isim haline geldi.

1982 yılından beri Danimarka’da 
yaşayan 44 yaşındaki, iki çocuk ba-
bası Bayram Korkmaz gerçek bir 
başarı hikayesi. Ülkeye yerleşme-
sinin akabinde bir-
çok sosyal akti-
viteye katılan ve 
Danimarka’ya 
uyum sürecini 
kısa ve san-
cısız atlatan 
vatandaşımız, 
tam 6 yıl son-
ra aşığı oldu-
ğu uzak doğu 
sporları olan 
Kick Boks ve 
Thai Boks ant-
renörlüğüne baş-
lamış. 1991 yılında Chin-gu Full 
Contact okulunu resmi bir spor 
derneği olarak açan eski sporcu-
nun en büyük amacı, kim olursa 
olsun herkesi özellikle de gençleri 
bu sporla tanıştırarak onları so-
kaklardan korumak.

Korkmaz, 1984 yılında bir ar-
kadaş tavsiyesi ile Tae kwon do 
(Kore dilinde ”ayak ve bileğin 
sanatı” anlamına gelmektedir) 
sporuna başlar ve bir süre 
sonra Kick Boks’a yö-
nelir. Şu anda ken-
disi Kick Boks’ta 5. 

Dan siyah kemer sahibi. 
Bu sene yirminci yılını 

dolduran Chin-gu Full 
Contact okulundan 
ise bir sürü şampi-
yon çıkmış. Okulun 
talebeleri değişik ki-
lolarda Dünya, Avru-
pa, İskandinavya ve 
Danimarka’da altın 
madalya kazanmış 
ve herkesin imrenek 
baktığı bir uzakdo-
ğu sporları fabrikası-
na dönüşmüş.    

Haber Gazete-
si’nin sorularını 

yanıtlayan Bay-
ram Korkmaz, 
”Bu yirmi yıl 
içersinde birçok 
genç benim oku-
lumda ders gör-
dü, bunların çoğu 
aile ve iş sahibi, 

tahsilleri de var. 
Hepsi topluma birer 

faydalı kişi oldular, 
bu spor onları sokak-

lardan uzak tuttu. Ka-
pıyı herkese açmamın 

sebebi, her ülkede olduğu 
gibi burada da bir toplum 

sözleşmesine ihtiyaç duyul-
masındandır. Spor kardeş-
lik ve dostluktur, insanlar 

arasındaki barikat ve önyar-
gıları kaldırma şansı verir.” 

şeklinde konuştu.   

Hakemlikte de başarılı
Bu büyük başarıya ek olarak 1991 
yılından beri Danimarka genelinde 
hakemlik yapmakta olan Korkmaz,  
son 4 senedir uluslararası hakem 
olarak dünya çapında gerçekleştiri-
len birçok organizasyonda tarafsız 
yönetimi ile alkış topluyor. Son üç 
yıldır Türkiye Muay Thai Federas-
yonu’nun Danimarka temsilciliğini 
yürütmekte olan Korkmaz, Fede-
rasyonun düzenlediği Türkiye ve 
Avrupa şampiyonasında da hakem-
lik yaptı. 

Biz de Haber gazetesi olarak ken-
disine başarılar diliyoruz!  

Bundan güzel uyum mu olur?
Uzun yıllar Danimarka’da Uzakdoğu sporları antrenörlüğü yapan 
ve spor yoluyla gençleri sokaktan uzak tutan Bayram Korkmaz, 
antrenörlüğün yanısıra hakemliği ile de Danimarka sınırları dışında 
alanında aranan bir kişi haline geldi. 

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

BİRAZ GÜLELİM...

Daily Telegraph gazetesi, Çin’de 17 yaşındaki 
bir gencin, bilgisayar devi Apple’ın tablet bil-
gisayar ürünü iPad’ın 2’inci sürümünü almak 

için yaklaşık 3 bin 300 dolara böbreğini sattığını yaz-
dı.
Habere göre, internette gördüğü bir ilana cevap ve-
rerek böbreğini satan gencin olan biteni sonunda an-
nesine anlatmasıyla olay ortaya çıkıyor. Annenin de 
derhal polise başvurduğu belirtiliyor. 
Sadece soyadıyla “Zheng” diye anılan genç, güney-
deki Guangdong eyaletinde bir televizyon kanalına 
yaşadıklarını anlatırken “İpad2 almak istiyordum ama 
param yoktu. İnternetten dolaşırken böbrek karşılığı 
nakit verileceğini söyleyen bir ilan gördüm” diyor.
“Zheng”, pazarlıklar sonrası kuzeydeki Hunan eyale-
tine gidiyor, burada yerel bir hastanede yapılan ope-
rasyon sonrası üç gün içinde taburcu ediliyor. Karşı-
lığında 20 bin Yuan, yani 3 bin 300 dolar alıyor. Daily 
Telegraph’ın haberine göre Çin’de internette organ 
ticareti, hükümetin bu uygulamayı engellemeye yöne-
lik girişimlerine rağmen yaygın şekilde yapılıyor.
Geçen yıl Japon televizyonlarında bir grup “organ 
nakli turistinin” yeni böbrek sahibi olmak için Çin’de 
80 bin ABD doları ödedikleri yolunda bir habere yer 
verilmişti.
Çin’de resmi istatistiklere göre bir milyonu aşkın insa-
nın organ nakline ihtiyaç duyuyor.
Daily Telegraph ancak bunun 10 bin, belki daha azı-
nın yeni organlara kavuşabildiğini ve bu durumun da 
karaborsayı teşvik ettiğini yazıyor.

Çinli genç, iPad 2 için 
böbreğini sattı

Hindistan’ın Haydarabad kentinde 
yaşayan bir mühendis ve ekibi, 
giyenleri aşırı soğuklarda sıcak tu-
tan, aşırı sıcaklarda serinleten bir 
pilli ceket icat etti. Kranthi Kiran 
Vistakula’nın geliştirdiği, pilleri 
sekiz saat dayanan ve 1 kilogram 
ağırlığındaki ceket, termoelektrik 
bir cihazla, hafi f Peltier plastik lev-
halar barındırıyor. 
Hindistan ordu personelinin 
Siaçen buzulunda denediği ceket-
lerin, eksi 40 derece soğuk havada 
bile başarıyla kullanılabildiğini kay-
deden mühendis, bu teknolojiyi 
başka alanlara da yaymak istedik-
lerini, örneğin donmaya karşı aynı 
şekilde geliştirdikleri ayakkabıların 
da askerlerce beğenildiğini ifade 

etti.
İneklere de ceket yapacak 

Massachusetts Teknoloji En-
titüsü’nden (MIT) mezun olduk-

tan sonra memleketi Haydara-
bad’a dönen Vistakula, bu giysileri 
boyun, diz ve dirsek ağrılarına 
iyi gelecek şekilde tıbbi malzeme 
olarak da geliştirmek istediklerini 
söylüyor. 
Keşfi ni geniş çaplı üretime 
dönüştürmek üzere Haydarabad 
yakınlarında bir fabrika kurmakta 
olan Vistakula, ceketlerin yanı sıra 
ayakkabı, atkı, eldiven ve soğuğa 
karşı kullanılan kulaklık imalatına 
geçmeyi tasarlıyor. 
İneklerin serin ortamlarda daha 
fazla süt verdiklerini fark eden 
Hint mucit Vistakula, yaz aylarında 
süt üretimini artırmak amacıyla 
inekler için de ‘dev beden’ ceket-
ler yapmayı düşünüyor. 

Klimalı ceket icat edildi
Hint mühendis Vistakula’nın pilli ceketi, aşırı soğuk ve aşırı sıcak 
havada hayat kurtarıyor
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Mobil DK

38
øre/min

SMS DK

18
øre/sms

Udlandet fra

8  
øre/min

Fastnet DK

8
øre/min

50%
Ekstra taletid
150 kr. taletid for 100 kr.
300 kr. taletid for 200 kr.
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CHEAP CALL RATES IN DENMARK AND TO THE WORLD

50%
EKSTRA 

50%
EKSTRA

SAMLET VÆRDI 
150 KR.

Best for 

calling

home


