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DANİMARKA’YA İLK KADIN BAŞBAKAN

HELLE
THORNING
SCHMİDT

Danimarka’da 15 Eylül’de
yapılan genel seçimler,
yaklaşık 10 yıldır muhalefette
olan merkez sol bloğun
zaferiyle sonuçlandı.
Seçimleri kılpayı farkla
kazanan Danimarka Sosyal
Demokrat Partisi lideri
Helle Thorning Schmidt
ülkenin ilk kadın başbakanı
oldu.
Sayfa 4-5

Türkiye kökenli iki kadın mecliste

Danimarka’da 15 Eylül tarihinde
gerçekleştirilen genel seçimlerde, Sosyalist
Halk Partili milletvekili Özlem Çekiç ikinci
kez seçilerek meclisteki yerini korurken,
liberal parti Venstre’den aday olan Fatma
Öktem’de parlamentoya girmeyi başardı
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- 550 m2 kapalı depo
- 600 m2 showroom
- 70 m2 büro
- 130 m2 ev (restora edilecek)
- 400 m2 kapalı basit depo (saya)
- 2000 m2 sert zemin açık depo alanı
- 5000 m2 çim bahçe
- İşletme izni + 2 özel ikametgah adresi
- Şehir merkezine 20 km, otoban üstünde
Tlf: 31 21 62 12 - Taastrup

%60 indirim

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür
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Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige
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PeterBrixtofte
Haber’de

Türk dostu olarak da bilinen
Eski Vergi Bakanı ve Farum
Eski Belediye Başkanı Peter
Brixtofte bundan böyle her ay
siz Haber okurları için görüş ve
düşüncelerini paylaşacak
Sayfa 10

Kuzeyin Yeni
Sesleri’nden
ırkçılığa müzikle
yanıt

Türk,
Danimarkalı,
İsveçli ve
Norveçli müzisyenlerden oluşan Talay
& Knuttson müzik topluluğu, son yıllarda İskandinavya
ülkelerinde giderek artan ırkçı
söylemlere müzikleriyle yanıt veriyor.
Sayfa 20
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Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

www.eak-design.com

Kopenhag’da bir tarih kül oldu
Başkent Kopenhag’ın Frederiksberg semtinde bulunan ve Danimarka
kültürü ile özdeşleşen spor, sergi ve konser salonu KB Hallen çıkan bir
yangın sonunda kül oldu.
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8 Eylül sabah saat
5.30 civarında başlayan yangın salonun tüm çatısının
çökmesine neden oldu.
Yetkililer yangından sonra KB Hallen’in artık var
olmadığını tamamen ortadan kaldırılması gerekeceğini söylediler.
Yangının çıkış nedeni
tam olarak netleşmezken,
yangının başladığı gün salonda Sex ve Erotik fuarının başlayacak olması kuşkuları arttırdı. Her yıl yapılan Sex ve erotik fuarına
çeşitli kesimler tepkilerini
dile getirmişlerdi.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

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

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Danimarka kültürü ile
özdeş

Frederiksberg semtinde
bulunan ve bugüne kadar
Dünyaca ünlü bir çok ismin de konser verdiği salon kültürel bir değer ola-

rak görülüyordu.
Salonda The Beatles,
Jimi Hendrix, Lois Armstrong, Pink Floyd, The
Rolling Stones, Duke Ellington, Paul Simon gibi
dünyaca ünlü bir çok isim
konserler vermişti.
Salonda konser verenler arasında ünlü türkücü
Mahsun Kırmızıgül de bulunuyor.

Ayrıca Kopenhag Açık tenis turnuvası kapsamında
dünyaca ünlü tenisçiler
John Mc Enroe ve Boris
Becker’de salona konuk olmuşlardı.

Dizaynı ile de ünlüydü

Danimarkalı ünlü mimarlardan Hans Hansen tarafından projesi çizilen sa-

lonun aydınlatma sistemi
için yine ünlü bir tasarımcı Poul Henningsen sadece
salona özel lambalar tasarlamıştı. Salon 1944 yılında Nazi işgali esnasında
bombalanmıştı.
KB Hallen’in yanması bir
çok Danimarkalı yazar ve
sanatçı tarafından derin
üzüntüyle karşılandı.

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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Cengiz Kahraman
eçtiğimiz 15 Eylül tarihinde Danimarka’da yapılan genel seçimlerde sol blok kazandı kazanmasına, ama
sol bloğun önderliğini yapan Sosyal Demokratlar bu seçimde acı bir gerçekle
yüzleştiler. Hükümetin dümen suyuna
girmek Sosyal Demokratlara pahalıya
mal oldu ve son yüzyılın en kötü seçim
sonuçlarını aldılar.
Sadece Sosyal Demokratlar mı, kötü
sonuç alanlar? Sosyal Demokratların
peşine takılan Sosyalist Halk Partisi de
bunun bedelini ağır ödedi.
Bu anlamda sol bloğun seçimi kazandığı aslında tam olarak söylenemez.
Çünkü sol blok partiler içinde oylarını
tek artıran parti, komünistlerle yeşillerden oluşan Birlik Listesi (Enhedslisten) oldu. Demokrat Liberal Parti de
(Radikale), her ne kadar sol blok ile adı
anılan bir parti olsa da ve seçimlerde
oylarını üçe katlasa da, bu partinin ne
kadar gerçek bir sol çizgide olduğu tartışma götürür. Bu partinin blok politikalarına karşı olan merkezde bir parti
olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Başarılı olan bu partilerin oylarını artırmasındaki en önemli faktör de, bu
partilerin söylemlerinde tutarlı olmalarıdır. Özellikle yabancılar politikası ko-

nusunda hükümetin sert politikalarına
tepki gösterenin sadece bu iki parti olduğunu da göz önünde tutarsak; değişim ve tutarlı politika özlemi çeken Danimarkalı seçmenlerle seçme hakkına
sahip göçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarının bu partilere gittiğini söyleyebiliriz.
İktidardaki merkez sağ hükümetin de
sanıldığı kadar kötü bir seçim yaşadığını düşünmek yanlış olur. Zira liberal
parti Venstre bu seçimlerde en yüksek
oyu aldı ve Danimarka’nın en büyük
partisi oldu. Onunla birlikte Liberal İttifak partisi de hiç umulmadık bir başarı göstererek oylarını ikiye katladı.
Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi bile
Sosyalist Halk Partisi’nden daha az oy
kaybetti. Merkez sağ iktidarını bitiren
Muhafazakarlar oldu.
Sıfır nokta sıfır altı oranında oy farkıyla seçimin galibinin sol blok olması,
demokrasinin dayanılmaz hafifliği olsa
gerek.
Peki, sol bloğun başını çeken Sosyal
Demokratlar ile Sosyalist Halk Partisi nasıl oldu da çok kötü bir seçim çıkardı?
Bu iki partinin lideri Helle ThorningSchmidt ile Villy Sövndal’a bakılırsa,

onlar böyle bir sonuca hazırlıklıymışlar.
Helle Thorning-Schmidt ile Villy
Sövndal’ın merkez sağ iktidarı devirmek için oy kaybetmeyi bile göze alarak bu ittifakı kurmalarını söylemeleri açıkçası hiç mi hiç inandırıcı değil.
Peki, Birlik Listesi ile Radikaller başarılı bir seçim çıkarmasalardı, ne olacaktı, bunu nasıl açıklayacaklardı seçmenlerine?
Sosyal Demokratlar on yıllık muhalefetleri boyunca bir ana muhalefet partisi gibi davranmadılar ve seçilmeleri durumunda ne gibi farklılıklar yaratacaklarını anlatmak yerine sağ partilerin
dümen suyuna girdiler.
Sosyalist Halk Partisi de Villy Sövndal yönetiminde iktidara gelebilmek
için ilkelerinden vazgeçen, varlığı gereksiz bir parti durumuna dönüştü.
Sosyalist Halk Partisi’nin Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon kurabilmek
için 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarının kaldırılmasını ön şart olarak ileri sürmekten vazgeçmesi geri tepen bir
silaha dönüştü. Böylece sosyalistlerin
oyunu da Birlik Listesi kapmış oldu.
Radikaller ile Birlik Listesi ısrarla 24
yaş sınırı, bağlılık şartı, aile birleşimin-

deki sınırlamalar kaldırılsın derlerken,
Sosyal demokratlar ve sosyalistler hükümetten farklı şeyler söylemediler.
Üstüne üstlük Sosyal demokratlar hükümetin bu ve daha bir çok alandaki politikalarına destek verdiler. 2008
yılından bu yana dünyamızı esir alan
ekonomik kriz karşısında ürettikleri
politikalar da seçmene pek inandırıcı
gelmedi. Seçmen erken emekliliğin korunması, işsizlik parası süresinin uzatılması vb. konularda bu iki partinin ne
kadar ısrarcı olacağı konusunda kuşkuya düşmeye başladı.
Aşırı sağın desteği ile 10 yıldır iktidarda olan merkez-sağ yönetimin değiştirilmesinin zamanı gelmişti ve kesinlikle bir değişime ihtiyaç vardı. Ama sosyal demokratlar ile sosyalistler bunu
ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Beceriksizlikleri yüzünden bu değişim çok
sancılı oldu. Bu da, bu partileri yeni
hükümet döneminde bir çok alanda taviz vermeye zorlayacaktır. Radikallerin
yeraldığı bir hükümette sosyal demokratlar ile sosyalistler erken emeklilikten de vazgeçerlerse hiç şaşırmayın.
cengiz.kahraman@haber.dk

Türkiye kökenli iki kadın mecliste
Danimarka’da 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilen
genel seçimlerde, Sosyalist Halk Partili milletvekili
Özlem Çekiç ikinci kez seçilerek meclisteki yerini
korurken, liberal parti Venstre’den aday olan Fatma Öktem’de parlamentoya girmeyi başardı

D

animarka’da 15 Eylül’de
yapılan genel seçimlerde
değişik siyasi partilerden
aday olan altı Türkiye
kökenli adaydan iki kadın aday
parlamentoya seçilmeyi başardı.
Sosyalist Halk Partili Kopenhag adayı Özlem Çekiç ikinci kez
milletvekili seçilmeyi başarırken,
Doğu Jutland bölgesinden aday
olan liberal parti Venstre’li Fatma Yeliz Öktem ilk kez katıldığı
seçimlerden başarı ile çıktı.

yıldır iktidarda bulunan Liberal
Parti listelerinden seçime katıldı.
Aynı oy pusulasında eşi Bünyamin
Şimşek’e karşı da mücadele eden
Fatma Yeliz Öktem’in özellikle Danimarkalı seçmenlerin oylarıyla seçildiği belirtiliyor.
Fatma Yeliz Öktem’in yabancıların tepkili olduğu Liberal Parti
listelerinden seçime katılması özellikle Türklerin tepkilerine neden
olmuş, Öktem, kampanyalarında
bazen tacize varan tepkilerle karşılaşmıştı.
Öktem Türklerin en yoğun olaDanimarkalılar seçtiler...
Parlamentoya seçilmeyi başaran rak yaşadıkları toplu konut blokladiğer Türk kadın aday Fatma Ye- rının bulunduğu Gellerup Parken
liz Öktem ise Danimarka’da 10 bölgesinde kendisine sadece 8 oy

Erol Taşkıran
Jurist - Hukukçu
Telf: 21 28 63 28
mail: juridiskhelp@juridiskhelp.dk
Juridisk Help Hukuk Bürosu
Hukuki hizmetler, Hukuki danışmanlık,
Avukatlık hizmetleri, vermektedir

çıktığını söyledi.
Öktem HABER’e konuşurken,
kendisini çoğunlukla Danimarkalı
seçmenin desteklediğini belirterek
“Bu etnik Danimarkalı seçmenin
bana ve göçmen bir kadın adaya
duyduğu güveni göstermesi açısından önemlidir. Tabii ki Türklerin
bana sadece Türk olduğum için oy
vermelerini bekleyemem. Ama artık muhalefetteyiz. Partimin göçmenlere bakış açısını değiştirmek
için çalışacağım” dedi.
Uzun süredir telefonla tehdit
aldığı da belirtilen Öktem seçim
günü ve akşamı da Türklerin tacizlerinden kurtulamadı. Öktem’in
Facebook sayfasına sosyal Demokrat partiye oy verdiklerini gösteren
bir çok Türk kullandıkları oyların
resmini yüklediler.
Sivaslı bir işçi ailesinin çocuğu
olarak Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’ta dünyaya gelen
37 yaşındaki Fatma Yeliz Öktem,
Danimarka’da Ticaret Okulunu

www.juridiskhelp.dk

haber
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Danimarka’nın ilk kadın başbakanı

Kaybederken kazanmak...
G
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bitirdi. 2007 yılında Odense kentinden aday olmuştu, ancak kazanamamıştı.
Doğu Jutland Bölge yönetiminde
Kadın Komisyonu’nda danışman
olarak görev yapan Öktem, kendisi gibi aynı partiden ve de aynı
bölgeden milletvekili adayı olan eşi
Bünyamin Şimşek ile 2006 yılında
evlendi.
Kendisini tam bir Türkiye aşığı
olarak tanımlayan Fatma Yeliz
Öktem, Modern Türkiye’nin her
alanda savunuculuğunu yapmakla ve de laik dünya görüşüyle tanınıyor.

Danimarka’daki yaşamını konu
alan “Fra Fotex til Folketing” (Süpermarket zinciri Fotex’ten Parlamento’ya) adındaki biyografi kitabıyla geçtiğimiz yıllarda adından
epey sözettiren Çekiç, kitabında
ailesinin Danimarka’ya gelişinden, Fotex süper market zincirinde
kasiyer olarak çalışmaya başladığı
yıllardan, hemşirelik eğitimine ve
parlamentoya giden uzun bir yolculuğu anlatıyor.
2003 yılında Danimarka Hemşireler Sendikası eyalet yönetim
kuruluna seçilen ilk etnik kökenli
üye olan Çekiç, 2001 yılında üye
olduğu Sosyalist Halk Partisi’nden
2007 yılı genel seçimlerinde milKasiyerlikten
letvekili seçildi. Partisinin sosyal
milletvekilliğine...
1976 Ankara doğumlu alanlardaki sözcülüğünü de yapan
olan Özlem Çekiç 1986 Özlem Çekiç, son seçimlerde ikinci
yılında bir işçi ailesinin kez kazanmayı başardı.
çocuğu olarak Danimarka’ya geldi. Danimarka’da hemşirelik eğitimi
aldıktan sonra bir hastanenin pskiyatri bölümünde hemşirelik görevine
başlayan üç çocuk annesi Çekiç, uzun yıllar sendikal çalışmaların içinde
yeraldı. Danimarka’da
evsizler ve yoksullar için
yaptığı çalışmalarla da
tanınan Çekiç, ayrımcılıkla mücadele eden bir
siyasetçi olarak da biliniyor.

Erol Taşkıran
Jurist - Hukukçu

Telf: 21 28 63 28
mail: juridiskhelp@juridiskhelp.dk
Juridisk Help Hukuk Bürosu
Hukuki hizmetler, Hukuki danışmanlık,
Avukatlık hizmetleri, vermektedir

’Helle Thorning-Schmidt’
Danimarka’da yapılan genel seçimler, yaklaşık 10 yıldır muhalefette olan merkez sol bloğun zaferiyle sonuçlandı.
Seçimleri kılpayı farkla kazanan Danimarka Sosyal Demokrat Partisi lideri Helle Thorning Schmidt ülkenin ilk
kadın başbakanı oldu.
Cengiz KAHRAMAN

A

şırı sağın desteğiyle 10 yıldır Danimarka’yı yöneten liberal-muhafazakar merkez sağ iktidar
dönemi sona erdi ve iktidar elde-

ğiştirdi.
Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Halk
Partisi, Birlik Listesi ve Liberal Demokrat
Parti’den (Radikale) oluşan sol blok partiler kılpayı farkla da olsa seçimin galibi
oldular.
Sosyal Demokrat Parti, şimdiki merkez
sağ koalisyon hükümetinin ana ortağı liberal parti Venstre’yi geçemedi. Sosyal
Demokratlar yüzde 24 oranında oy alırken, hükümetin büyük ortağı liberal Parti
Venstre yüzde 26.75 oranında oy alarak
ülkenin en büyük partisi oldu.
Ancak sol blok partiler toplam olarak
oyların yüzde 50.3’ünü alarak hükümeti
kurmak için kolları sıvadılar. Helle Thorning-Schmidt liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti son 100 yılın en kötü seçim
sonuçlarını almasına rağmen Helle Thorning-Schmidt ülke tarihinin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçecek.
Liberal Parti Venstre, Muhafazakar
Halk Partisi, Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak partisinden oluşan sağ blok
partilerin toplam oyları yüzde 49.7’da kaldı.
Oyların tamamının sayılmasından sonra
merkez sol bloğun 179 üyeli parlamentoda
89 sandalye elde ettiği, merkez sağın milletvekili sayısının ise 86¬da kaldığı açıklandı.
Faröye adaları ve Gröndland’dan seçilen
toplam dört milletveikilnden 3’ü sol blok
partilerde yeraldı.
Helle Thorning-Schmidt, sonuçların açıklanmasından sonra sevinç gösterisi yapan
taraftarlarına “Başardık. Bugün tarih yazdık” diye seslendi.

TÜRK MAHALLESİNDE BÜYÜDÜ…

1966 yılında Kopenhag yakınlarındaki Rödovre kasabasında dünyaya gelen Helle
Thorning-Schmidt, Türk mahallesinde büyüdü. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ishöj kasabasında çocukluk yıllarını geçiren
çiçeği burnunda genel başkan, 1983-1992
yılları arası İngiliz İşçi Partisi’nin genel
başkanlığını yapan Neil Kinnock’un oğlu
Stephen Kinnock ile evlendi.
İki kız çocuğu annesi olan Schmidt,
1999-2004 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptı. İlk kez 2003 yılında Danimarka parlamentosuna seçilen
Schmidt, 2005 yılında parti genel başkanı
seçildi. Ancak 2007 seçimlerinde büyük
bir yenilgiye uğradı.
Bu seferki seçimlerde vergilerin ve
kamu harcamalarının arttırılmasını
savundu, fakat diğer Avrupa ülkeleri gibi kemer sıkma önlemleri almayacağı vaadinde bulundu. Helle
Thorning Schmidt’in kadın olması
bir çok gözlemciye göre kampanyada fazla rol oynamadı.
Helle Thorning-Schmidt’in başbakanlığında sol blok partilerin iktidara gelmesi ülkede yaşayan yabancıların yüreğine biraz su serpti. Her ne
kadar yeni başbakan merkez sağ hükümeti döneminde yabancılar yasasında ge-

www.juridiskhelp.dk

tirilen kısıtlamalarda fazla yumuşama sinyali vermese de, koalisyondaki
diğer sol partilerin baskısıyla yumuşamaya gidebileceği umut ediliyor.

ANKARA’YA SICAK
MESAJ

Uyum, ayrımcılık ve refah
sisteminin geleceği konusunda aktif bir politika izleyeceklerinin sözünü veren
Helle Thorning-Schmidt’in
Türkiye’ye bakışı da
bir hayli ilginç. Türkiye’nin aday bir ülke olduğunu HABER’e daha
önceki bir açıklamasında ifade eden Helle
Thorning-Schmidt,
Türkiye’ye üyelik sözü
verildiğini ve Türkiye’nin üzerine düşen görevleri yerine
getirmesi durumunda AB’ye üye olmasının gerektiğini belirterek,
Türkiye’ye verilen sözlerin tu-

tulmasını istediğini ve sadece olumlu beklentiler içinde olduğunu söyledi.

KOCASI BAŞINI AĞRITTI

Gazeteler sonuçları “kadınlar için zafer”
diye nitelediler. Markalı kıyafetleri nedeniyle eleştirilen ve “Gucci Helle” adı takılan Schmidt için Politiken gazetesinin
seçim sonrası yorumu şöyleydi: “Sosyal
demokrat olmak için çok şık, ülkeyi yönetmek için çok genç, halkın kalbini kazanmak için ise çok havalı”.
Lüks tüketim alışkanlıkları ve marka giyimi ile tanınan 44 yaşındaki başbakanın
başı eşinin Danimarka’da vergi muafından
yararlanması konusunun gündeme gelmesiyle ağrıdı. Schmidt-Kinnock çiftinin
Brüksel’de yaşadığı yıllarda ikamet adreslerini Kopenhag’da göstererek vergiden
muaf tutulmaları, aynı zamanda çiftin
Londra’da sahip oldukları daireye vergi
ödememek için 8 yıl boyunca ikametgahı yurtdışında göstermelerinin medyaya yansıması Schmidt’e olan güveni
biraz sarsmış gibi görünüyor.
Yeni başbakanın geçtiğimiz yıllarda
Danimarka’daki özel okullara en
sert eleştirileri yöneltmesine rağmen kendi çocuklarını ve partisindeki diğer bazı milletvekillerinin çocuklarını Danimarka’nın en pahalı özel
okuluna göndermesi,
Danimarka’da yüzde
25 olan KDV’yi ödememek için KDV’si daha
düşük olan (yüzde 19)

Almanya’dan araç leasing yapması Sosyal
Demokrat Parti’nin oylarına olumsuz yönde yansıdı.

SEÇİMLERİN GALİBİ BU
GÜZEL KADINLAR…

Dört milyonun üzerinde seçmenin sandık
başına gittiği Danimarka’daki seçimlerde,
başında kadın genel başkanların bulunduğu iki parti, Birlik Listesi (Enhedslisten)
ve Liberal Demokrat Parti oylarını üçe
katlayan partiler oldu.
Kızıllar ve yeşillerden oluşan Birlik Listesi genel başkanı 27 yaşındaki Johanne
Schmidt Nielsen, partisinin seçim gecesi
için düzenlediği toplantıda partililere konuştu. Nielsen, seçim öncesi verdikleri
sözleri tutacaklarını ve öne sürdükleri koalisyon şartlarının takipçisi olacaklarını
söyledi.
İşsiz kalan kişilerin gönderildikleri zorunlu işe kazandırma kurslarına son vereceklerini söyleyen genç ve güzel başkan, yeni iktidarı mümkün olduğunca solda
tutmaya çalışacakları sözünü verdi.
Hali hazırda parlamentoda 4 milletvekili
ile temsil edilen Birlik Listesi 12 milletvekili çıkardı.
Margrethe Vestager liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (Radikale) sol blok
partilerin en merkezdeki partisi durumunda. Radikaller 8 olan milletvekili sayısını 17’ye çıkardılar ve Helle ThorningSchmidt başbakanlığında kurulacak sol
blok hükümette önemli bir konuma geldiler.
cengiz.kahraman@haber.dk

250x360_kopenhag_istanbul.pdf
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Dünyayı laptop ve latte yönetecek
Sadi Tekelioğlu

K

openhag’da veya herhangi bir
Avrupa başkentinde bir kafeteryaya gidenler; önlerindeki masada
kahve dolu büyük bardaklar, laptop
bilgisayar, cep telefonu ve bazı gazete ve dergiler bulunan gençlere rastlamışlardır. Ben de çok rastladım ve
onlar hakkında, “Madem bilgisayar
başında oturacaksınız, ne diye kafeteryaya gelip para harcıyorsunuz”
diye düşündüm.
Gençler arasında son zamanlarda
çok yaygın bir trend haline geldi taşınabilir bilgisayarı koltuğunun altına alıp evlerine yakın kafeteryaya
inivermek.
Bu trend aslında internet ve bilgisayardan ayrı kalmama endişesine
sahip yeni bir kuşağı göstermenin de
ötesinde yeni bir siyasi akımı da işaret ediyor.
Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, ama bir çok ülkede yapılan
genel seçimlerde hiç beklenmedik
gruplar hatırı sayılır yüzdeye varan
oranlarda oy toplayıp parlamentolara girmeye başladılar, belediye meclislerinde sandalyeler kazanmaya
başladılar.
Evet kafeteryalarda yalnız ya da arkadaşlarıyla oturan ve önündeki bilgisayarı açık olan bu yeni nesil belki
birbirlerinden habersiz aslında ör-

gütlendiler, yeni bir seçmen kitlesi
oluşturdular. Bu grupların başını çeken yok, ancak bu yeni nesil öncelikleri ve tercih ettiği yaşam stili ile adı
konulmamış bir siyasi parti, siyasi
hareket haline geliverdi.
Laptop ve latte kuşağı olarak da adlandırılan bu kişilerin tercihlerine
bakınca şunları görüyoruz: çevre bi-

lincine sahip, sosyal paylaşım siteleri Twitter , Facebook, LinkedIn gibi
platformlarda kullanıcı olarak kayıtlılar, organik yöntemlerle üretilmiş
gıdalar tüketiyorlar, hepsi en az 4
yıllık bir üniversite eğitimine sahip,
Dünyada olup bitenle yakından ilgililer ve dakikası dakikasına küresel
sosyal olaylara izleyip, taraf oluyor-

lar, destek oluyorlar, hepsi de açık
toplumdan yana ve kutuplaşmış siyasete karşılar.
Bundan bir kaç yıl öncesine kadar
bazı partiler bu laptop latte kuşağı ile özdeşleştirilerek alaya alınmışlar, örneğin Radikale Venstre partisi
“Coffee Latte” partisi olarak adlandırılmış, ciddiye alınmamıştı, ancak görüldü ki aradan geçen dört yıllık bir
süre içinde bu parti oylarını arttırarak Danimarka’da dördüncü büyük
parti oluverdi.
İşte bu grubun oluşmakta olduğunu gören partiler bu kesimin oylarına talip olmaya başladılar. Laptop
ve latte kuşağındakiler aralarında siyasi nüans farkı nedeniyle belki günümüzde siyasi tercihlerinde biraz
farklılık gösterebiliyorlar, ancak örneğin Danimarka’da son yapılan seçimlerde ilk kez seçilen bir çok adayın yaş ortalaması ve kampanyalarını nerede yürüttüklerine baktığımız
zaman, her parti liderinin görmezden gelme lüksü olmayan yeni bir
seçmen kitlesi, yeni bir siyasi akımla
karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz.
Evet, laptop ve kafe latte siyaseti
gençleştiriyor, siyasette yeni bir uyanışa neden oluyor.
sadi.tekelioglu@haber.dk
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Sølvgaarden

Kuşların sesini
duymak zordur...

Ure - Guld - Sølv

Kuyumculuk

İşitme cihazı bir güven işidir

MÜJDE !
Bedava
İŞİTME
CİHAZI İMKANI

GREVE / WA
VES’TE DE
HİZMET VE
RİYORUZ

CY

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve
bayan saatleri
satılır.

Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır
Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
Alyans, İnci Kolye veya bileklik,
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler
alınır ve satılır.

zorunda olmadan 14 gün işitme
ACELE EDİN! Satınalmak
cihazınızı deneyin.

Evinizde ziyaret
ediyoruz. Siz
gelemiyorsanız,
biz gelelim.

Örneğin, işitme cihazınızın
size maliyeti sağlık
yardımından
sonra
SEVKE GEREK YOKTUR

olabilir.

4 YIL GARANTİLİ ÜCRETSİZ TEST, AYARLAMA VE BAKIM SERVİSİ

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 42 28
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU
Toplam 1800 kişilik kapasiteli
yepyeni salonlarımızda en güzel
gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın
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Acılı babaya Türkiye’den
destek
Danimarka’da geçtiğimiz Ocak ayında Kolding Hapishanesi’nde öldürülen Türk genci Ekrem Şahin’in babası Ömer
Şahin Yurtdışı Türkler Başkanını Ziyaret etti. Yurtdışı Türkler Başkanı Yurtnaç, »Acınızı paylaşıyoruz, olayın takipçisi
olacağız« dedi.

D

animarka’da
geçtiğimiz Ocak
ayında Kolding
Hapishanesi’nde
öldürülen Türk genci Ekrem
Şahin’in babası Ömer Şahin
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Kemal
Yurtnaç’ı ziyaret etti.
Yurtdışı Türkler Başkanı
Yurtnaç, acılı baba Şahin’e
destek sözü verdi. “Vatandaşlarımızın insan onuruna
yakışır şekilde, rahat yaşa-

masını istiyoruz” diyen Başkan Yurtnaç kendinizi yalnız hissetmeyin, her zaman
yanınızdayız mesajı verdi.
Yurtnaç, “Ülke olarak yurtdışında bu tip hadiselerin
yaşanmasını istemiyoruz,
her türlü hukuk mücadelenizde yanınızda olacağız”
diye konuştu.
Oğlunu Danimarka devletine emanet ettiğini ancak
kendisine ölü olarak teslim
edildiğini vurgulayan baba

Ömer Şahin “Adalet istiyorum, gerçekleri istiyorum”
diyerek Başkan Yurtnaç’a
acılarını paylaştığı için kendisi ve ailesi adına teşekkürlerini sundu.
Danimarka polisinin olayı
ört bas etmeye çalıştığını
savunan Ömer Şahin “Soru
işaretleriyle dolu olan bu
davada yanımızda olmanız
bizi mutlu edecektir” diye
konuştu.

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza
2000 kişiye kadar
yemek servisimiz
vardır.

Kına gecelerinizi
cazip fiyatlarla
hafta içinde
salonumuzda
yapabilirsiniz

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

kiye’den gelenleri, yüzde
10,5’le Polonyalılar ve yüzde 9,2’yle Ruslar izliyor.
Göçmen ailelerin yaş ortalaması 35. Bu, göçmenlerin Almanlardan daha
genç olduklarını ortaya koyuyor. Ancak buna karşın
göçmenler arasında yüksek öğrenim oranı daha
düşük. Yabancı kökenlilerin yüzde 15’inin okul diploması bulunmuyor.
İş piyasasında şansları az
Eğitim düzeyinin düşük
olması göçmen kökenlileederal İstatistik Dai- Yabancı kökenlerin üçte
resi’nin 2010 yılı ve- birinin Almanya doğumlu rin iş piyasasındaki şansırilerine göre, Alman- olduğunu tespit eden İsta- nı azaltıyor. Nitekim, göçmenler arasındaki işsizlik
ya’da yaşayan yabancı asıl- tistik Dairesi, yabancılalıların sayısı 15 milyon 700 rın üçte ikisinin ise ülkeye oranı Almanlar’dan iki kat
bine yükseldi. Bu rakamın sonradan gelenlerden oluş- fazla.
Daha çok vasıfsız işlerde
toplam nüfusun yaklaşık
tuğunu kaydetti.
çalışan
göçmen kökenliler
yüzde 19,3’üne denk gelTürkler başı çekiyor
diğini kaydeden İstatistik
Yabancıların üçte birinin arasında yoksulluk riski
Dairesi, ülkede yaşayan
Avrupa Birliği üyesi ülke- artıyor. İstatistik Daireher beş kişiden birinin ya- lerden Almanya’ya geldiği si’nin verilerine göre, göçmenlerin yüzde 26’sı yokbancı kökenli olduğuna
belirlenmiş. Göçmenler
dikkat çekti.
arasında Türkler başı çeki- sulluk tehlikesi altında.
Göçmen kökenlilerin
yor. Almanya’daki yabancı Bu oran Almanlar arasınyaklaşık 8 milyon 600 bini kökenlilerin yüzde 14,1’ini da yüzde 11,7.
Alman pasaportuna sahip. Türkler oluşturuyor. Tür-
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Aile şirketi gibi parlamento

Coco

Danimarka Parlamentosu koridorlarında dolaşan bir kişi milletvekili odalarındaki
isim levhalarında birbirine benzeyen bir çok soyadı ile karşılaşabilecek.

B

ir çok tanınmış politikacının aile yakınları
bu dönemde de seçilmeyi başardılar.
Bu dönemde parlamentoya
veda eden iki yeğen Sören Krarup ve Jesper Langballe’nin çocukları sırasıyla Marie Krarup ve
Christian Langballe onların yerine seçilen yeni adaylar olurken,
aynı partinin milletvekillerinden
Christian Thulesen Dahl’ın kardeşi Jens Henrik Thulesen Dahl
da yeni yasama döneminde parlamentoda olacak.
Eski Danimarka Dışişleri Bakanlarından Niels Helweg Petersen bu yasama döneminde
parlamentoya veda ediyor, o da
yerine oğlunu bırakanlardan.
Petersen’in oğlu Rasmus Helweg
Petersen yeni seçilen milletvekillerinden. Petersen’in diğer oğlu
Morten Helweg Petersen de ön- Liberal parti Venstre’nin eski
ceki dönem parlamentoda görev genel başkanlarından Uffe ellemann Jensen’in, geçtiğimiz döyapmıştı.
nem Çevre Bakanı olarak görev
yapan kızı karen Ellemann JenKardeşler
Baba oğul/kız devrinin dışında sen artık kardeşini özlemeyecek,
parlamentoda kardeşler dönemi Jakob Ellemann Jensen de yeni
seçilen adaylar arasında.
de başladı.
Liberal İttifak Partisi genel Sosyal Demokrat Parti ile adı
başkanı Anders Smauelsen’in neredeyse özdeşleşmiş olan Hakızkardeşi Mette Bock da yeni ekkerup ailesi de bu dönem temsil ediliyor. İki kardeş Nick ve
seçilen adaylardan.

Zevkinize ve
ölçünüze göre
sadece size
özel dikim

Ole Haekkerup da seçildiler.
Venstre listelerinden seçime giSosyalist Halk Partili Margret- ren ve seçilen iki aday ise ikiz
he Auken’in kızı Ida Auken ikin- kardeş. Villum Christensen Libeci kez aynı partiden milletvekili ral İttifak Partisinden girerken
seçildi. Margrethe Auken de, iki Troels Christensen de Liberal
yıl önce yaşamını yitiren Sosyal Partiden milletvekili seçildi.
Demokrat Parti eski genel baş- Eski Maliye Bakanlarından
�����������������������������������������
kanı ve
Çevre eski Bakanı Svend Henning Dyremose’nin kızı
Charlotte ise bu dönem seçileAuken’in kızkardeşi.
meyenlerden.

İkiz kardeşler

Liberal İttifak ve Liberal Parti

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

(Haber)

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

FISKETORVET ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ
INDIANA MEXICAN RESTORANIMIZA
GELİN,

Almanya yabancılaşıyor
Almanya’da yaşayan her beş kişiden biri göçmen kökenli.
Sayıları her geçen gün artan göçmen kökenliler arasında en
büyük grubu Türkiye’den gelenler oluşturuyor. Ancak göçmenler arasındaki eğitim oranı ise düşük

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

HABER
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15 ÇEŞİT YEMEK, TAZE MEYVA
VE SALATA ÇEŞİTLERİNDEN OLUŞAN
LÜKS BÜFEMİZİ DENEYİN.
�

İSTERSENİZ MENÜ KARTIMIZDAN DA
SEÇİMİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ

�
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SAAT 16’YA KADAR

KR.

SAAT 16’DAN SONRA

KR.

��

��

��

���

�

79.00
99.00

12 YAŞ ALTI 49.00 KR
ZİYARETİNİZDE HABER RABAT DEYİN,
%10 İNDİRİM OLANAĞIMIZDAN YARARLANIN
HERGÜN 11.00 - 22.00 ARASI AÇIKTIR

INDIANA MEXICANSK RESTAURANT
FISKETORVET SHOPPING CENTER
Kalvebod Brygge 59, 1560 København V
Telefon: 3312 1237 - www.indianacafe.dk
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SOSYAL DEMOKRAT
MİLLETVEKİLİ YILDIZ
AKDOĞAN İKİNCE
KEZ SEÇİLEMEDİ

Eylül/September 2011

AKDOĞAN: ŞERİATÇILAR ETKİLİ OLDU. Danimarka’da 15 Eylül’de yapılan genel seçimlerde sayımların son dakikasına kadar kazandı gözüyle bakılan Sosyal Demokrat Parti adayı Yıldız Akdoğan tercihli oyların
sayımı sonunda, partisinin Kopenhag’da çok kötü bir seçim çıkarması nedeniyle, kişisel oylarını arttırmasına
rağmen seçilemedi. Akdoğan seçilememesinin nedenleri arasında demokrasiye tahammülü olmayan aşırı dinci
ve şeriatçı kampanyaların da etkili olduğunu söyledi. Seçim kararı alındığı gün astığı seçim afişlerinin bazı şeriat
yanlısı gruplar tarafından tahrip edildiğini belirten Akdoğan, yine bu aşırı dinci grupların seçimlere kadar olan
sürede kendi seçim bölgesinde kampanya yaparak “Yıldız Akdoğan’a oy vermeyin” telkinlerinde bulunduklarını ve seçim günü de oy verme merkezlerine yakın yerlerde telkinlerine devam ettiklerini bildirdi.

Seçimi kaybeden sert göçmen politikasıdır
Peter Birxtofte, Eski Vergi
Bakanı ve Farum Eski
Belediye Başkanı

1

5 Eylül seçimlerinde çok tuhaf, hatta belli bir
konuda hiç beklenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. Sert göçmen
politikası bu seçimlerin mağlubu oldu.
Kendilerince sağduyulu, insana saygılı bir göçmen politikasına sahip olan üç
parti, yani Demokrat Liberal Parti (Radikale), Birlik Listesi ve Liberal İttifak
partileri seçimlerden çok iyi bir sonuçla çıktılar. Bu üç parti toplam oylarını
yüzde 9,5’tan yüzde 21,2’ye çıkarttılar.
Bu, tarihinde ilk kez oy kaybeden Danimarka Halk Partisine de ders oldu.
Danimarka Halk Partisi yüzde 13,9
olan oy oranını kaybetti ve yüzde 12,3
oranında oy toplayabildi. Bunun dışında Muhafazakar Halk Partisi de Danimarka Halk Partisi ile işbirliği yapmanın bedelini ağır ödedi. Seçmenleri bu
işbirliği nedeniyle partiyi cezalandırdılar ve felaket bir sonuçla seçimlerden

çıktı. Bunun ötesinde Sosyal Demokrat
Parti ve Sosyalist Halk Partisi de Danimarka Halk Partisi’nin dümen suyuna girdiği için seçimlerde hatırı sayılır
oranda oy kaybettiler.
10 yıldır iktidarı elinde bulunduran liberal parti Venstre ise oylarını arttırdı ve özellikle liderleri Lars Lökke Rasmussen rekor sayıda tercihli oy topladı. Lars Lökke yakından tanıdığım bir
siyasetçidir. 2001 yılında Anders Fogh
Rasmussen liderliğinde Venstre partisi
çok sert bir göçmen politikası gütmeye
başladı. Lars Lökke Rasmussen bu durumdan hiç memnun değildi. O günlerde Lars Lökke düşüncelerini sembolik
olarak da ifade edebilmek için Farum’a
geldi ve benimle birlikte basın toplantısı düzenleyerek Farum’da uyguladığımız olumlu ve yumuşak uyum göçmen
politikasını anlattı. Ben onun göçmenler konusundaki fikirlerini biliyorum ve
Lars Lökke her zaman sağduyulu insanı öne çıkaran saygılı bir tutuma sahiptir göçmenler hakkında.
Farum’da tüm göçmenler Danca öğrendiler ve bir iş sahibi oldular.
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Danimarka Halk Partisi orada benim
zamanında kök salamadı ve belediye
meclisine bir üye bile sokmayı başaramadı. Artık Liberal Partinin Türk bir
üyesi de parlamentoya seçildi. Bu bile
başlı başına Venstre’nin Danimarka
Halk Partisi’nden uzaklaşmaya başladığını gösteriyor.
Danimarka siyaseti ve tabii ki seçim
sonuçları her alanda karmaşık bir resim ortaya çıkardı.Sol blokun seçim zaferinden söz ediliyor, ama bu algılama
saçmalıktır. Birlik Listesi’nin elde ettiği
büyük başarıya rağmen Sosyal Demokratlar ve Sosyalist Halk Partisi bu parti
ile ancak yüzde 40,8’lik bir sonuca ulşaabilmişlerdir. Bu tarihi olarak en kötü
sonuçtur.
Sol blok dışındaki partilerin topladığı
oy oranı ise yüzde 59,2 olmuştur, göçmen tartışması nedeniyle Demokrat Liberal Parti Sosyal Demokrat Parti liderinin başbakanlığını destekleme kararı
almıştır
Demokrat Liberal Parti, Liberal Parti
Venstre’den ayrılmış, sosyal liberal ve
insana saygılı bir unsur da barındıran
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haber@haber.dk

Restoran, kiosk, kasap ya da toptancı gibi gıda üzerine işyeri açmak
istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmenizde yardımcı oluyoruz.

FØDEVARE - OG ARBEJDSMILJØ KURSER
► Hygiejnekursus
► Næringsbase prøve/kursus
► Sikkerhedskursus
► Egenkontrol og APV
► Godkendelse/Ny etablering (Kommune + Fødevareregion)

Email:sy@danskelitesmiley.dk

Web:www.danskeliltesmiley.dk

Yeni hükümet koalisyon ortaklarının söylem farklılıkları ve ideolojik ayrımlar nedeniyle ya seçmenlerini hayal
kırıklığına uğratacak bir hükümet programı oluşturacak, ya da eski hükümetin devamı bir politika izleyecek.
Seçim sonuçlarının ardından oluşan sol blok ve bloktaki partilerin ağırlıkları eski hükümetin icraatlarını unutturacak, tamamen farklı bir siyasi hava getirmekten uzak görünüyor.
Sadi TEKELİOĞLU

S

iz bu satırları okurken Danimarka’da
yeni bir hükümet
görev başında olacak. Gazetemizi yayına hazırladığımız saatlerde bu yazıyı kaleme alırken seçimlerin üzerinden 13 gün, Sosyal
Demokrat Parti genel başkanı Helle Thorning Schmidt’e
hükümeti kurma görevi verilmesinin üzerinden ise 11
gün geçmişti.
11 gün boyunca Sosyal
Demokrat Parti, Radikale
Venstre Partisi, Sosyalist
Halk Partisi ve Birlik Listesi, Kopenhag’daki Amager
semtinde bulunan Crown
Plaza Otelinin 25. katında
dörtlü bir bilek güreşine tutuşmuşlardı.

Kırmızı çizgiler

Koalisyon görüşmelerinde
bulunan Radikale Venstre

ile Birlik Listesi partileri
koalisyon görüşmelerinde
kırmızı çizgilerini öne çıkaran iki parti oldular.
Ne pahasına olursa olsun
başbakanlık koltuğuna oturmak isteyen Helle Thorning
Schmidt ise, bu iki partinin
isteklerini karşılayabilmek,
onların kırmızı çizgilerini
pembeleştirmeye çalışmakla zaman harcıyor.
Kırmızı çizgileri olmayan
Sosyalist Halk Partisi ise
Sosyal Demokrat Parti’nin
diğer iki sol blok üyesi partiyi nasıl rahatlatabileceğini
beklemekten ve 3-4 bakanlık
kapmaktan başka bir görev
üstlenmemiş görünüyordu.
Koalisyon
görüşmeleri
başladığında eski bakanlardan, AB komisyonu üyesi
ve Kopenhag eski belediye
başkanlarından Ritt Bjerregaard hükümeti kurmaya
çalışan dört sol blok partisinin önceki hükümetle 112

ayrı konuda anlaştığını ve
yeni hükümet kuracak partilerden en az birinin toplam
59 konuda ortak anlaşma altında imzası bulunduklarını
belirterek sol blokun bu anlaşmalardan vazgeçmesini
istedi, yoksa seçime gitmeye gerek yoktu.
Yeni hükümetin erken
emeklilik uygulamasının
kesinlikle kaldırılmasını isteyen Radikale Venstre’ye
ne söz vereceği, nasıl bir
formül bulacağı merak edi-

lirken, işsiz kalan çalışanların işsizlik parası aldıkları
süreyi üç yıldan iki yıla indiren uygulamaya kesin olarak
karşı çıkan Birlik Listesinin
bu şartında ne derece ısrarlı
davranacağı merak ediliyor.
Bunun yanı sıra yabancılar
yasasında son on yıla damgasını vuran 24 yaş sınırı,
bağlılık şartı ve en son olarak yürürlüğe konulan puan
sistemi konusunda nasıl bir
tavır takınılacağı merak
ediliyordu. Örneğin Radi-

kale Venstre ile Birlik Listesi 24 yaş sınırı ve bağlılık
şartı kurallarının kesinlikle
kaldırılmalarını isteyeceklerini söyleyerek oy toplamışlar, Helle Thorning Schmidt
ise bu kuralların kaldırılmasının kendi oyları ve rızasıyla olmayacağını seçmenlere
anlatmıştı defalarca.

Aynı hamam farklı tas

Bunlara ek olarak hangi
partilerin hükümette yer
alacakları ve önemli bakan-

lıklara kimlerin getirileceği
konusunun ise son olarak ele
alınacak noktalar olduğu belirtiliyordu.
Ortaya çıkacak sonuç sol
blok destekçilerinin şoka
uğramasını ortaya çıkarabilme ihtimali oldukça
yüksek görünüyordu. Zira
olmazsa olmaz şartlar öne
süren partilerin, bol kırmızı
çizgili söylemlerinin ne kadarının hayata geçirileceği
bilinmezken sol bloka oy veren seçmenlerin büyük bir
hayal kırıklığı ile karşılaşmaları olasılığı da o derece
yüksek. Yani tas değişecek
belki ama hamam aynı kalabilecek, bundan önceki hükümetin politikası da devam
edecek gibi görülüyordu.
Sözünden dönen partilere,
tutulmayan seçim vaatlerine hazırlıklı olmamız gereken bir döneme girilecek gibi
görülüyor.
sadi.tekelioğlu@haber.dk

TABELA VEYA IŞIKLANDIRMAYA İHTİYACINIZ VAR MI?

LIGHTZONE, LED ışıklı tabela ve3 LED aydınlatma
konularında uzmandır. LED ışıklı tabelaları uzun ömre
sahiptir ve yüzde 80’e kadar varan oranda elektrik
tasarruf sağlar
Ücretsiz danışmanlık ve önerilerimiz için bizi arayın,
ziyaretinize gelip iyi bir fiyattan teklifimizi sunalım.
Daha fazla bilgi ve uzman ziyareti için için
www.lightzone.dk sayfamıza girebilir veya 3678
3700 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.

GLOSTRUP’taki ÖZ KONYA
KEBAB restoranında
tarafımızdan yapılmış LED
cephe aydınlatması ve dahili,
gömme LED aydınlatmaları
görebilirsiniz.

KURSUSCENTER SJÆLLAND

►
►
►
►

D

animarka’yı göçtakip eden Redox adlı
menlerden temizbir yayıncı kuruluş taIndfødtrets prøve/kursus
(Tilmeldingrafından
senest 28.oktober)
lemek ve göçe
açıklanan radestek
verenleri
cezaporda,
ORG’un
her yıl
Medborgerskab prøve/kursus (Tilmelding senest 28.oktober)
landırmak için 20 yıldır
21 Haziran tarihinde
Indvandringsprøve/kursus
gizli faaliyet yürüten aşı- ateş yakarak bir ayin dürı
sağcıe-learning
ORG adlı örgüzenledikleri ve bu ayin
Der findes også
tün 2005 yılında Ku Klux törenlerde ırkçı slogantil ovenstående
prøve andıran lar atılarak siyah renkli
Klan ayinlerini
düzenledikleri bir ayinoyuncak bebekler yakılde Sosyal Demokrat Par- dığı, 2005 yılında da SosE-mail:
kontakt@kc-sj.dk
www.kc-sj.dk
ti’nin
Türk kökenli mil-web:
yal
Demokrat Parti’nin
letvekili Hüseyin Araç’ın Türk kökenli milletvekiseçim afişlerini yaktıkla- li Hüseyin Araç’ın seçim
afişlerini yaktıkları ortarı ortaya çıktı.
Danimarka’da aşırı sağı ya çıktı.

Roholmsvej, 12 F
2620 Albertslund

Kontor tlf: 70 20 91 11
Mobil: 25 62 81 28
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Hükümet değişecek, icraat da değişecek mi?

YENİ

DANSK ELITE SMILEY’ İN SUNDUĞU HİZMETLER

haber

BU YAZI HÜKÜMET KURULMADAN ÖNCE YAZILDI

Dansk Elite Smiley Godkendt fødevarerrådgiver hos fødevarestyrrelsen

PLASTİK
CERRAHİ KLİNİĞİ
���
���
PLASTİK
CERRAHİ KLİNİĞİ
EKİM AYI BOYUNCA ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) ÜCRETSİZDİR.
���
���

Haftaiçi
hergün saat(VİZİTE)
9-15 arası Tlf:
0030’u arayın,
randevunuzu
ÖNGÖRÜŞME
5004733
DKR’LİK
ÜCRETE
TABİDİRalın
ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) 500 DKR’LİK ÜCRETE TABİDİR

bir partidir. Bu parti için sosyal liberal
demek daha uygun olacaktır ve onların
topladığı oylara sol oylar demek imkansızdır.
İlk bakışta Helle Thorning Schmidt’in
işi çok zor görünüyor, ve kuracağı hükümete de fazla bir ömür biçilmiyor.
Aynısını 1946 yılında başbakanlığa gelen İsveçli Sosyal Demokrat lider Tage
Erlander için de söylemişlerdi. Neredeyse çapsızlık anlamına gelen “sıfır”
tanımalamasını uygun görmüşlerdi ona.
Ancak bu tanımı kullananlar daha sonra pişman oldular, zira kendi rızasıyla
görevden ayrılıncaya kadar 23 yıl başbakanlık yapmıştı Erlander.
Sanırım Helle Thorning Schmidt kendini eleştirenlerin öngördüğünden de
uzun süre görevde kalacak. Toparlayacak olursak bu seçimlerde sert göçmen
politikalarının iflas ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden bu seçim sonuçları, benim uğruna mücadele ettiğim politikanın tescili olması bakımından sevindiricidir ve bu güzel ülkemiz için de en iyi
olanı budur.

HABER

Eylül/September 2011

Gl. Køge Landevej 121, 2500 Valby adresinde bulunan teşhir
salonumuzu (Showroom) ziyaret etmek için 3678 3700
numarayı arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz.
www.lightzone.dk – info@lightzone.dk
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Seçimlerin ardından…
Yıldız Akdoğan

S

evgili okurlar, uzun bir seçim maratonu ardından yine bu köşede
sizlerle birlikteyiz, ama bu sefer maalesef bir milletvekili olarak değil, bir
yorumcu olarak.
İyi bir seçim kampanyası yürüttüğümü, tercihli oylarımı daha önceki
seçime oranla iki kat artırdığımı düşünüyorum. Ama partimin Kopenhag’da büyük oranda gerilemesi benim oylarıma da yansıdı.
Bir dönem daha milletvekili olarak, özellikle sol bloğun hükümete
geldiği bir dönemde hizmet etmeyi çok arzu ederdim. Ama demokraside böyle şeyler de olabiliyor,
matematik kuralları benim yerime
Randers’ten başka birinin seçilmesini sağladı. Seçilememe fazla üzülmedim, umarım gelecek seçimlerde
tekrar geri dönerim. Beni asıl üzen,
seçim kampanyalarında söylenenlerle, seçmenlere verilen vaadler oldu.
Size bir kaç örnek vereyim. Göçmen kökenli seçmenlerin Sosyal Demokratlara ve Sosyalist Halk Partisi’ne oy vermek istemediklerini,
onların yerine oylarını Radikaller
ile Birlik Listesi’ne vereceklerini
duydum. Çünkü Radikaller ile Birlik Listesi göçmen politikasının değişmesini istiyor. Doğrudur. Her iki
parti de 24 yaş sınırının kaldırılmasını istiyor. Her iki partinin de seçimlerde kazanan partilerin olduğu

doğrudur. Birlik Listesi 12 milletvekili çıkarırken, Radikaller de 17 milletvekili çıkardılar. Ama bu iki partinin elde ettiği sonuç ne işe yarar,
sorulması gereken bu olmalıdır. Bu
iki parti ekonomi, sosyal ve dış politikada birbirinden çok farklı düşünmekteler. Bu iki partinin tek ortak
yanı yabancılar politikasıdır, bu da
bir çok seçmenin arzuladığı değişimi yapmaktan oldukça uzak görünüyor.
Yeni hükümet ortakları Helle
Thorning-Schmidt ve Villy Sövndall’a dönecek olursak, her iki de
birbirlerinden tamamen zıt Birlik
Listesi ile Radikaller arasında mekik dokuyacaklar. Birlik Listesi’nin
yeni seçilen üyeleri komünist geçmişi olan yaşlı vekillerle, hala öğrenci olan çok genç kızlardan oluşuyor.
Radikallerin de yeni üyeleri de hiç
bir tecrübesi olmayanlardan oluşuyor. Bu kesim kendisini hem liberal görüyor, hem de sol blokta yer
almak istiyor. Sosyal Demokratlar,
Sosyalistler ve Birlik Listesi erken
emeklilikten, malülen emekliliğe, işsizlik ödeneğinin ödenme süresinden AB politikasına kadar bir çok
konuda hem fikir olurken, Radikaller farklı düşünüyorlar. Şimdi orta
yol bulunmaya çalışılıyor. Bu da
seçmenlere verilen vaadlerin birçoğunun yerine getirilmemesine ne-

den olacaktır.
Ama bütün bu farklılıklara rağmen sosyal, eğitim, konut, yaşlılık
ve yabancılar politikalarında bir uzlaşma sağlanmasını umuyorum.
Görünün o ki, Birlik Listesi yeni
kurulacak hükümette yeralmayacak. Dışarıdan destekleyen bir parti olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini umuyorum.
Aldığım başka bir başka ilginç duyuma göre, bazı Türk-Kürt kökenli
vatandaşlarımız bu seçimlerde etnik kimlik ve din konusunu gündeme getirmeye ve seçmenleri etkilemeye çalışmışlar. Bir adaya siyasi görüşünden, kişiliğinden dolayı
oy vermek istenmemesini anlarım,
ama Konyalı, Çorumlu, Sivaslı diye
ya da Türk, Kürt, Sunni, Alevi, Çerkez diye seçilmesine engel olmaya kalkışmak ilkel bir yaklaşımdan
başka bir şey olamaz. Özellikle Danimarka’daki şimdiki hükümetin
göçmenleri Batılı ve Batılı olmayanlar diye ayırdığı bir dönemde böyle
davranışları anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle çirkin girişimlerde
bulunanlar, umarım bu tür mikro
milliyetçi düşüncelerden bir an evvel sıyrılırlar. Aksi taktirde demokratik bir ülkede üzücü bir gelişme
olacaktır.

FAVORI BAKLAVA

yildiz.akdogan@haber.dk
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Tyrkiet Eksperten
Kopenhag – Alanya
uçuşlarını başlatıyor
Scanway/Tyrkiet Eksperten önümüzdeki
yılın ilkbaharından itibaren KopenhagAlanya Gazipaşa uçuşlarını başlatıyor.

T

atil için
Alanya’yı
tercih eden
Danimarkalı
turistler gelecek yıl Scanway/Tyrkiet
Eksperten ile Alanya’ya
daha hızlı ulaşabilecekler.
Scanway/Tyrkiet Eksperten
önümüzdeki yılın ilkbaharından itibaren KopenhagAlanya Gazipaşa uçuşlarını
başlatıyor.
Alanya’yı tatil için tercih
eden Danimarkalı turist
sayısının her yıl giderek
artması üzerine Danimarka’daki en büyük tur operatörlerinden Scanway/Tyrkiet
Eksperten gelecek yıl Nisan
ayından itibaren direk Kopenhag-Alanya Gazipaşa
uçuşları başlatıyor.
İsveçli Tor Air firmasıyla
anlaşan Scanway/Tyrkiet
Eksperten, Nisan – Ekim
arasında haftada 4 seferle
Alanya Gazipaşa Havaalanına yolcu taşıyacak.
Scanway’dan yapılan açıklamada, Danimarkalı turist-

lerden Alanya’ya direk
uçak konusunda büyük bir
talep olması
üzerine Nisan ayından itibaren Kopenhag-Gazipaşa
seferlerine başlayacakları, yüksek yaz sezonunda
ekstra iki sefer daha ilave
edileceği ve uçuşların direk olarak Kopenhag ve Bil-

lund’dan gerçekleşeceği bildirildi.
Alanya’ya tatile giden Danimarkalı turistler şu anda
Antalya’ya ve oradan da bir
saatin üzerinde karayolu
yolculuğu ile Alanya’ya geliyorlar. Danimarka-Alanya
Gazipaşa seferlerinin başlaması ile bu yolculuk bir buçuk saat daha kısalacak.
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KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR
Değerli Müslüman kardeşlerimiz,
Bu yıl yine gönül rahatlığıyla MB FOOD A/S aracılığıyla kurbanlarınızı
kestirebilirsiniz. En hijyenik koşullarda bu mukaddes görevi yerine getirmenin
gururunu bizlerle yaşamınızı temenni ederiz. Kurban alımları için
rezervasyonlarımız başlamıştır. Bize şimdiden telefonla ulaşıp, kısa sürede
işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Daha geniş bilgi için:

Koyun: 1.400 kr.
Kuzu : 68 kr/kg
Dana : 38 kr/kg

+45 57 61 95 02

Dana parçalama ve
paketleme ücreti
2 kr/kg
Kesimlerimiz 1. gün
Dağıtımlarımız 2-3
gün

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

YAŞVE KURU PASTA
ÇEŞİTLERİNDE ZENGİN ÇEŞİT

Kahvaltı, gözleme
çorba

Doğum günleri, misafir toplantıları,
nişan, düğün ve özel günlere yaş
pasta, her türlü tatlı, börek servisi
yapıyoruz.

Kurban Bayramının
şimdiden tüm İslam
alemine hayırlara
vesile olması dileğiyle

TATLI & BÖREK ÇEŞİTLERİ
Yaş ve kuru pastalar, keşkül, sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf, sarıburma, revani, tulumba
tatlısı ve daha nice tatlı börek, gözleme,
pohça, sandviç çeşitleri.
FALKONER ALLE 84 NO’LU
ADRSİMİZDE HEALTHY
FOOD ADLI YENİ SALATASANDVİÇ BÜFEMİZDE
HİZMETİNİZDEYİZ.

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

Tlf: 58 11 10 10
GÖZLEMEMİZİN
TADINA MUTLAKA
BAKINIZ

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Pastane
Baklavacı
Frederiksborgvej 10 Mobil: 4081 5050 Frederiksborgvej 10
Açılış saatleri:
2400 KBH NV
2400 KBH NV
Hergün saat: 08.00-22.00

MB Food A/S
Korskildeeng 3
2670 Greve

Tel: +45 5761 9502
Fax: +45 4361 0131

www.mbfood.dk
info@mbfood.dk
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Bedriye Zelal Kanat
en dünyadaki hiçbir çocuk gibi kendi kaderini kendin belirlemedin. Doğacağın toprağı sen seçmedin. Açlığı ve
sefaleti sen seçmedin. Bu kadar yükün o
küçücük omuzlarına ağır geldiği yetmiyormuş gibi yıllardır topraklarına, var
olan bir lokmacık ekmeğine bile göz diken aç kurtlar var. Doymak bilmeyen
gözleri hep daha fazlasında olan aç kurtlar.
Topraklarını kağıt üstünde cetveller-

le pay ettiler kendilerine. Din, dil, ırk ve
kültür farkı gözetmeden. Kiminin ailesi sınırın diğer tarafında kaldı da yıllarca hasret kaldılar birbirlerine. Kiminin
dili yeni çizilen sınırda yabancı kaldı. Bir
pasta gibi kestiler koskoca anakarayı..
Aç kurtlar sofrası… Doymadı gözleri..
Şimdide var olan ekmek kapılarını elinden aldılar. Denizden, karadan, havadan
alınıyor ekmeğin elinden.
Daha dünyaya gözlerini açalı ne kadar

YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK
Hizmet alanlarımızı genişlettik. Artık
avukatımız, muhasebe, ticaret ve
oturma izni alanlarında danışmanlık
hizmeti sunuyoruz.

oldu ki? Aslında bu dünyanın güzelliklerini sana anlatmak isterdim…
O hüzünlü bakışların çok şey anlatıyor.. Ne kadar mağdur ve masum olduğunu ve o sefalet içinde ne kadar asil
durduğunu… Yüreğimiz parçalanıyor,
cız ediyor bir yerlerde. Ne kadar har vurup, harman savurduğumuzu anlatıyor o
bakışlarındaki hüzün..
Çaresizliği öğretiyorsun bizlere o küçücük çaresiz halinle…

Nedenlerin niçinlerin barınmadığı o karanlık dünyada sende kendi mücadeleni
veriyorsun. Soruların dahi sorulamadığı,
cevapların bulunmadığıı ülkede, sen erken yolculuklara yelken açıyorsun. “Akranların” diye bir kelimeyi dahi kullanmak istemiyor gönlümüz. Karşılaştırması bile yürekleri burkuyor..
Karanlık dünyaların bir an önce aydınlanması ümidiyle…

DANSK ELITE SMILEY APS

BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk

Part time çalışacak
eleman arıyor

D- SMART

İskandinavya

Servisi

KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

BKS PARTNER’in sizlere sunduğu hizmetler:
HUKUKSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
► Oturma izni başvuruları
► Konut bulma
► Danimarka’dan İsveç’e oturma izni başvurusu
► İsveç’ten Danimarka’ya oturma izni başvurusu
► İsveç’te süresiz oturma izni başvurusu
► İsveç Pasaportuna müracaat
► Avukatlık ve her türlü hukuksal danışmanlık

MUHASEBE VE TİCARİ DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
► Yeni işyeri açman ve muhasebe işlemleri
► Şirket kurma danışmanlığı

BKS Partner Scandinavia AB
Kontor: 0046 - 40 93 01 45
Mobil: 0046 709322852 Fax: 0046 40 12 39 99
Södergatan 12 - 211 34 Malmö
info@bkspartner.com www.bkspartner.com

bzkanat@hotmail.com

SATDISCOUNT
ÇANAKSIZ İNTERNET ÜZERİNDEN
250 KANAL ÇEKEBİLEN WEB TV
ALETLERİMİZ VARDIR

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.
MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

Tlf: 5188 8675

H.C Ørstedsvej 7, kld.
1879 Frederiksberg C

Arananlar nitelikler:
Avukat sekreterliği, ofis
sekreterliği eğitimi
almış ya da bu
alanlarda stajını
yapmış tecrübeli ofis
elemanı aranıyor.
Çalışma saatleri:
09.00-13.00 arası
Çalışma alanları:
Fatura düzenlemek, kurs
kayıtları yapmak,
randevu ayarlamak,
telefonlar ve
mailleri cevaplamak ve
her türlü ofis işleri
Müracaat:
DANSK ELITE SMILEY
APS
E-mail:
sy@danskelitesmiley.dk
Posta ile başvuru:
Roholmsvej, 12 F
2620 Albertslund

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Mağazamızda
her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek çeşitleri
bulunur

GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER

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

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

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

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

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

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90
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”Ben toksam diğerleri beni ilgilendirmez” diyemeyiz

Karanlık kıtanın karanlık çocuklarına…
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Tüm Dünyanın gözü Doğu Afrika’da. Bu bölgede bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kıtlık ve açlık yaşanıyor. Türkiye’nin
yanı sıra bazı diğer devlet ve sivil toplum örgütleri de harekete geçerek felaketi durdurmaya çalışıyorlar. Danimarka’da yaşayan bir grup vatandaşımız da sivil toplum kuruluşu Hasene derneği çatısı altında Somali’ye yardım oluşturdu. Okurlarımızdan
Şevki Şahin Danimarka’dan topladıkları yardımları ulaştırmak için gittiği Somali’de edindiği gözlemlerini sizlerle paylaştı.
Şevki Şahin

B

izler Hasene derneği olarak ağustos ayının 23 ünde
Kenya’daki Somali mülteci kamplarına gitmek üzere bu ülkeye çeşitli Avrupa ülkelerinden 16 kişi
olarak İstanbul’da buluştuk.
Hasene derneği Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan insani yardım derneği olup su kuyusu
açma, yetimler bakımı, katarak
ameliyatı, kurban dağıtımı, doğal
afetler gibi projeleri ve yardımları
olan genelde bütün dünyaya özelde
ise Afrika’ya bu insani yardımları
sizlerin bağışlarıyla ulaştırmaya
gayret ve özen gösteren köklü bir
yardım organizasyonudur.
”İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olanıdır” hadisinden
yola çıkarak bu yardımları aç, yetim, yoksul, düşkün, mazlum, mağdur ve zayıf düşürülmüş insanlara ulaştırmak için gönüllüleriyle
ve bütün gayretiyle bu hizmetleri
ulaştırmaktadır. Hasene derneği
bu yardımları çeşitli ülkelerdeki
partner kuruluşlarıyla koordineli
ve organizeli bir şekilde titizlikle
yapmaktadır.
Bizler Somali’deki bu insani ve
vicdani durumu ”biz toksak başkaları bizi ilgilendirmez” diyerek
geçiştiremezdik ve Avrupa’daki
diğer Hasene Derneği üyeleriyle
irtibata geçip yardım kampanyası
başlatarak bu işe başladık.
Aynı günün akşamı İstanbul’dan
Nairobi havaalınına vardık ve Afrika’ya ilk seferimiz olduğu için
heyecanlıydık, tabii ki bizi asıl düşündüren Somalili aç ve tek amaçları karınlarını doyurmak olan insanların haliydi. Kenya 40 milyon
nüfusa sahip, bunun ise 4 milyonu
başkent Nairobi’de yaşıyor.
Bu şehir Afrika’nın İstanbul’u,
fakat merkezden diğer mahalle-

lere açıldıkça varoşlar başlıyor ve
Afrika’nın tv’lerde gördüğümüz
alışıldık fakirliği ve ezilmişliği
gözler önüne seriliyor.
Nairobi’de iki gün kalarak Türkiye’den sipariş verilip kargo uçağıyla gelen temel gıda maddelerinin
gümrükten çıkmasını bekledik.
Bu beklememizin nedeni havaalanı gümrüğünün bizden bu gıda
maddelerini çıkarmak için rüşvet
istemesiydi, fakat biz de vermemek
için direndik ve partner kuruluşunun da araya girmesiyle rüşvet
vermekten kurtararak bu maddeleri çıkardık.
Nairobi’den gıda maddelerini
partner kuruluşunun bulunduğu
başkentten uzaklığı 400 km’ye yakın olan Garissa Şehrindeki deposunda paketlettirdikten sonra bu
şehirde bir gün kalarak kamplara
doğru yola çıktık.
Bu şehir Somali’ye en yakın şehir
olduğu için buradan uzaklaştıkca
tv’lerden gördüğümüz açlık, işsizlik, çaresizlik ve sefalet insanlarda
ve yaşadıkları ortamlarda kendini
gösteriyordu. Bir yol var, olmasına
var da fakat yol mu, tarla mı, patika mı neyin nesi belli değil?
Her 2-3 saniyede bir kafanızı ya
cama ya da yanınızdaki kardeşinize çarpıyorsunuz, kısaca 4-5 saat
yolunuz böyle geçiyor ve 8- 10
yerde emniyet kontrolunden ge-

AROMA

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

çiriliyorsunuz, gerekçe de mülteci
kamplarından birileri yani Somalili
insanlar kaçar da Kenya’ya dağılıp
iş ve aş sahibi olur, başlarına dert
olurlar korkusu. Ve bu yüzden, bunun telaşından onca kontrol...
Kampalara yaklaştıkça merakımız ve düşüncelerimiz bizi karşılıklı değişik yorumlar yapmaya
götürüyor.
Bizler Dadab kampını da geçerek daha ilerdeki IFO 1 kampına
vardık, çünkü orası daha sonra
kurulmuş ve daha çok yardıma
muhtaç bir kamptı. Sanki oraya
atom bombası atılmış da virane
olmuş bir yerleşim orası. Nasıl tarif edilebileceğini bile bilemeyeceğimiz bir manzara orası kısacası...
Ve yardımlarınızı beklemekte olan
insanlar.
Dünya insanının bir tarafa bıraktığı insanlar. Düşünün oradaki kimi kamplar 20 yılı aşkın süre
varmış orada...yani 20 yıldır bu insanlara çoktan yardımcı olunmuş
olması gerekirdi diye düşünenler
vardır elbette...veya bu insanların
kendi ülkelerine dönmüş olmaları
lazımdı bu zamana kadar.
Ne yazık ki, birileri bu durumu
bilerek meydana getirip bazı ülkeler üzerindeki emellerini böylece
gerçekleştiriyorlar. Aslında Somali
kendini toparlayabilir zengin toprağı olan yer, altı madenleri ba-

kımından sayılı ülkelerden birisi.
Ne garip değil mi, dünyanın çoğu
yerine giden ton balıkları, en kaliteli eti üreten bir topluluğun hali
ve dramı. Bunun vebali bütün insanların aslında ve biz bu durumlara göz yumduk ve “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışıyla
kendi geelceğimizi düşündük hep.
Bir batılı diplomatın beyanını hiç
unutamam. Şöyle söylüyor bu ülkeler hakkında..
”Petrolü denetlersen ulusları,
gıdayı denetlersen insanları denetlersin”
Başlangıçta Batı bu ülkelere ucuz
gıda satarak hem kendi pazarını
korudu, hem de bu ülkelerin tarımını engelleyip öldürdü.
Bir taraftan milyonlarca Somalili insan açlıktan ve susuzluktan
komşu ülkelere göç ederken diğer
taraftan 13-14 yaşındaki çocukların elinde kalaşnikof silahlar var
ve birbirlerini bu dışardan gelen
silahlarla yok ediyorlar.
Bizler bu IFO 1 kampında haberimizi alan ve yardım bekleyen kardeşlerimize 20’şer kg’dan oluşan
16 ton değişik gıda maddeleri içeren paketleri uzun kuyruk oluşturan bu insanlara kendi ellerimizle
dağıttık iki gün boyunca.
Bizler de onlar ile olduğumuz

♥ 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.
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bu iki günde onlar gibi, onların
seviyesine inmeye çalıştık, yani
empati kurduk. Onlar gibi bizler
de bayramı unuttuk, bu yardımların dağıtımı ve mazlum ve mağdur insanları görme telaşından.
Bizleri kaldığımız otele gelerek Garissa belediye başkanı ve o şehrin
milletvekili ziyaret ettiler, takdir
ve tebriklerini dile getirerek şöyle
konuştular:
“Sizlerden Allah razı olsun, Türk
milleti olarak bizleri ve buradaki
insanları hiçbir zaman unutmadınız, gerek devletinizle ve gerekse
sivil toplumunuzla her daim yanımızdaydınız, Ramazan ayı sizlere
de farzken burada oldunuz, buradaki sıkıntıları paylaştınız bizler
ile, çoluk çocuklarınızla değil de
bizler ile bayram yaptınız, Allah da
sizlere devletinize yardım etsin”.
Bizler de bu yaşadıklarımızla
ve izlenimlerimizle bu yardımların ne kadar önemli ve insani
olduğunu bir kez daha önemle
anlamış oluyoruz. Ve bu yardımları sizlerin katkı ve dualarıyla inşallah devam ettireceğiz.
Şu anda yardımlarımız halen devam ediyor, diğer guruplar da
Uganda, Cibuti, Etiyopya’ da yardımları halen ulaştırıyorlar.
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İşitme kliniği Audiovox’tan dördüncü klinik
Klinik ağını giderek genişleten Audiovox İşitme kliniği, Kopenhag’ın Österbro semtinde, ilk işitme kliniği
Herlev kasabasında, Malmö’de akliniklerin ardından şimdi de Greve kasabasında dördüncü kliniğini açtı.

A

udiovox İşitme kliniği, klinik ağını giderek genişletiyor. Bundan yaklaşık 10 yıl
kadar önce Kopenhag’ın Österbro semtinde ilk işitme kliniği merkezini açan Audiovox
Hörecenter, Kopenhag yakınlarındaki Herlev kasabasında
açtığı ikinci kliniğin ardından
İsveç’in Malmö kentinde ve
şimdi de Greve kasabasında
dördüncü kliniğini açtı.
Sanayi kuruluşları, müzisyenler, pedagoglar, avcılar ve
benzeri aşırı gürültülü alanlarda çalışanlara karşı koruma
amaçlı işitme cihazları ile son
altı yıldır uzmanlaşan ve ülke
genelinde adından epeyce sözettiren Audiovox Hörecenter,
kurduğu labaratuarda ayrıca

istenmeyen yüksek seslerden
ve tinitustan (Kulak çınlaması) korunmak için küçük cihazlar da üretiyor.
Ülke genelindeki çok gürültülü sanayi işyerlerinde, şirketler, devlet kurumlarında
yüksek ses testi de yaptıklarını belirten Audiovx Hörecenter Klinikleri yetkilisi Mensur
Paşo, aşırı yüksek sesten korunmak için kendi ürettikleri
işitme cihazlarını da özel ve
kamu hastanelerine sattıklarını ifade ediyor.
Profesyonel kadrosuyla hizmet kalitesini de artırmaya
devam eden Audiovox Hörecenter klinikleri, işitme sorunu olanlara kendi bünyelerindeki kulak doktorları tarafından ücretsiz işitme testi de

yapıyor ve her türlü işitme cihazı satıyor. Bu da tedavi için
verilen uzun bekleme sürelerini kısaltmasını sağlıyor.
Danimarka’daki tüm hastanelerle yakın işbirliği içinde
olan Audiovox Hörecenter klinikleri, ekonomik nedenlerle
işitme cihazı kullanmayan işitme sorunlusu kişilere de belediyeler ve sağlık sistemi kanalı
ile ücretsiz işitme cihazı edinmelerine yardımcı oluyor.
Audiovx Hörecenter Klinikleri yetkilisi Mensur Paşo ayrıca, kliniklerine tedavi için
gelemeyen yaşlıların ve huzurevlerindeki hastaların ayaklarına kadar gittiklerini belirterek, huzurevi personelini de
işitme cihazlarının kullanıcılar üzerinde nasıl kullanıldığı

konusunda eğittiklerini söylüyor.
Klinik ayrıca, Türk müşterilerinin hiç bir dil sorunu yaşamadan Türkçe işitme testi
yaptırabileceklerini ve işitme
cihazı alabilmelerini sağlıyor.
1995 yılından bu yana Danimarka’da yaşayan Makendonya Türklerinden Mensur Paşo,
Makedonya’da işitme alanında
(Audioloji) eğitim aldı. Paşo,
ilk beş yıl Kopenhag’daki Bispebjerg hastanesi Audoloji bölümünde işitme uzmanı olarak
çalıştıktan sonra ilk kliniğini
Österbro semtinde açtı.
Daha geniş bilgi Bølgen 2A,
1. sal adresindeki AudiovoxGreve Hørecenter’den alınabilir.
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Toplu işten çıkarmalar başladı
2008 yılında başlayan mali ve ekonomik krizin ikinci dalgası Danimarak’da da kendini epeyce hissettirmeye başladı.
Danimarka genelinde bu yıl sonuna kadar yedi bin çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi. Bundan özellikle vasıfsız çalışanların
mağdur olacağı bildirilirken, bankacılık alanında yaşanan sıkıntıların da, banka çalışanlarını işlerinden edeceği kaydedildi.

D

animarka İşadamları
Derneği’nden yapılan
açıkalamada, bu yıl sonuna kadar Danimarka’da yedi bin kişinin işsiz kalacağı bildirildi. Her üç firmadan
birinin çalışanınna son vereceği
belirtilen açıklamada, bundan en
çok etkilenen grubun vasıfsız çalışanlanlar olacağı belirtildi.
İskandinavya’nın genelinde 34
binden fazla çalışanı bulunan Kuzeyin en büyük bankası Nordea,
yaklaşık 2 bin çalışanını işten
çıkarırken, Danimarka’nın sayılı bankalarından Jyske Bank da
250 çalışanının işine son veriyor.
Bu yılın sonuna kadar Jutland
yarımadasındaki şubelerinin bü-

(Haber)

haber

yük bir kısmını birleştirmeye ve bazılarını da kapatmaya
yönelen Jyskebank,
bankalar arasında
yerini koruyabilmek
için böyle bir tasarrufa yönelmeyi tercih
ettiklerini açıkladı.

“Teşkilatın büro çalışanlarını işten çıkarması,
polisin işini daha da zorlaştıracak. Büro çalışanlarının işlerinin polise
devredilmesi, teşkilata
daha ucuza malolmayacak. Polisin de bu alanda eğitilmesi gerekecek”
dedi.

Polis masa başına
geçecek

Öte yandan, tasarrufa yönelen Danimarka polis teşkilatı da
150 büro çalışanının
işine son veriyor.
Bundan böyle polis teşkilatında
büro çalışanlarının yaptıkları iş-

leri polisler yapacak.
Büro çalışanları sendikası HK
yetkilisi Heidi Juhl Pedersen,

DSB’nin bir taraftan daha verimli hizmet vermek isterken, diğer taraftan yüzlerce kişinin işinden olmasına neden olacak toplu
işten çıkarmayla karşı karşıya
olması ve büyük bir tasarrufa yönelmesi çalışanları endişlendirmeye başladı.
DSB’de toplu işten çıkarmalar
gerçekleşirse lokomotif ve tren
makinisti, istasyon görevlisi gibi
bine yakın çalışanın işine son veMakinist işsiz
rilebileceği tahmin ediliyor.
kalacak, yolcu
DSB’de toplu işten çıkarmalar
mağdur olacak
çalışanları
etkileyeceği gibi yolcuBu arada, yine başka bir
kamu kuruluşu olan Da- ları da etkileyeceği ve yolcuların
buna hazırlıklı olması gerektiği
nimarka Devlet Demirkaydedildi.
yolları DSB’nin de yüzlerce kişi(Haber)
nin işine son vereceği öğrenildi.

Bir milyar insan aç, bir milyar obez CERN’de fiziğin temellerinden birisi

Banka krizinin bedelini halk ödüyor Avrupa’nın para

Küresel beslenme verilerini ortaya koyan bir rapor, dünya
üzerinde bir milyar insanın yetersiz beslendiğini, bu sayıdan
fazla kişinin ise aşırı kilolu olduğunu ortaya koydu.

Özel mevduat sahipleri için bankalardan tüketici kredisi almak pahalıya
maloluyor. Bankalar, ticari çevrelere verdikleri kredilerin karşılığını özel
mevduat sahiplerinin kredi faizleri ile karşılıyor.

yıkıldı mı?

Atom altı parçacıkların ışıktan daha hızlı hareket
ettiğini ölçtüklerini öne sürdüler!

T

U

luslararası Kızıl Haç
ve Kızıl Aylar Federasyonu örgütü tarafından yayımlanan raporda
dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde on beşinin açlıkla
karşı karşıya oldukları belirtildi.
Dünya Felaketler Raporu
isimli çalışmada bu durumu
oluşturan sebeplerin yükse-

len gıda fiyatları, israf ve
dağıtım problemleri olduğu
belirtildi.
Raporda dünya üzerinde
tüketilen besinlerin yarısını üreten köylülerin ciddi
kısmının da açlık çekmekte
olduklarının altı çizildi.

arihin en kapsamlı fizik deneyinin yapıldığı
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki (CERN)
bilim adamları, atomaltı
parçacıkların ışıktan daha
hızlı hareket ettiğini ölçtüklerini öne sürdü.
Bilim adamları, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse
hiç etkileşmeden geçebilen
temel parçacık nötrinoların saniyede 299 bin 792
kilometre hızla kozmik hız
sınırını aştığını söyledi.
CERN, nötrino huzmesinin, laboratuvarın merkezinin bulunduğu Cenevre’den 730 kilometre
uzaktaki, İtalya’daki bir
laboratuvara ateşlendiğini, nötrino huzmesinin bu
laboratuvara 60 nanosaniyede ulaştığını bildirdi.
CERN araştırmacıları,
sonuçların abd ve japonya tarafından da doğrulanmasını bekliyor. Eğer

ticari kredilerin
çok çok altınanimarka’da bankalar da bulunuyor.
özel mevduat sahipBankalar ticari
lerine verdikleri tükredilerdeki açıketici kredileri karşılığında
ğı kapatabilmek
faizleri artırırken, ticari kre- için yabancı bandilerde faizler daha düşük tu- kalardan yüktuyor. Özel mevduat sahiple- sek faizle kredi
ri aldıkları tüketici kredileri alıyorlar ve bu
karşısında yüzde 6.4 oranın- faiz bedelini özel
da faiz öderlerken, ticari kre- mevduat sahipdi alanlar sadece yüzde 2.7
lerine ödettiriyorlar. Bir de
oranında faiz ödüyorlar.
ticari kuruluşların iflas etMerkez Bankası’nın geçtimeleri durumunda bankanın
ğimiz Ağustos ayında rakam- kaybı tamamen özel mevduat
larına göre, özel mevduat
sahiplerine verilen kredilersahiplerinin bankalarda yak- deki faizlere yükleniyor.
laşık 262 milyar kron parası
Konuyla ilgili olarak günbulunuyor ve bu mevduat
lük Politiken gazetesine bir
sahipleri bankalardaki para- açıklama yapan analiz firmadan daha az miktarda kredi
sı Mybanker ortaklarından
kullanıyor.
Morten Westergaard, bankaAncak Danimarka’daki iş
cılığın, başka bankalardan
dünyasının bankalardaki pa- yüksek faizle kredi alınarak
raları, bankalardan aldıkları yapılmasının çok pahalı maHABER EKONOMİ

D

iddia doğrulanırsa fiziğin
temellerinden; “hiçbir şey
ışıktan hızlı değildir” kuralı yıkılmış olacak.
Albert Einstein’ın özel
görelilik kuramını çökertebilecek bir sonuç ortaya
çıkması durumunda, okul
kitablarında öğrendiğimiz
bir çok formül geçersiz sayılacak.
İnsan oğlunun kafasındaki bir çok soruya cevap
aramamak için kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), yapmış olduğu atomaltı

parçacıkların ışıktan daha
hızlı hareket ettiği deneyinin sonucunun insan oğlunun geçmiş ve geleceği
hakkındaki soru işaretlerinin cevabı olabilecek.
Bu deneme sonuçlarının
bizlere verdiği sonuçlar,
kalıplaşmış doğrularında
zaman ile değişebileceği,
bilgi ve bilimin doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek için sahip olduğumuz
en büyük cevher olduğunu
tartışılmaz bir şekilde ortaya koyuyor.

Açlık ve obezite

Örgütün raporunda dik- kat çekilen bir diğer nokta
ise dünya nüfusunun karşı
karşıya olduğu obezite tehlikesinin boyutları.
8500 m2 SAHİBİNDEN SATILIK ÇİFTLİK
Özellikle hızla gelişmekte
olan Çin ve Hindistan gibi
ülkelerde hızla artan aşırı
kilolu nüfusun, yaşanmakta
olan beslenme yetersizliğiyle birlikte ülkeler için büyük
R
İ
EP !
yük oluşturduğu belirtildi.
EL TINA
K
A
- 550 m2 kapalı depo
Obezite pek çok gelişmiş
Y
Fİ
ülke için de sağlık sistemleri
- 600 m2 showroom
üzerinde ciddi bir yük yara- 70 m2 büro
tıyor. İngiltere’de yetişkin- 130 m2 ev (restora edilecek)
lerin dörtte biri, çocukların
- 400 m2 kapalı basit depo (saya)
onda biri obez.
- 2000 m2 sert zemin açık depo alanı
Araştırmalar her şey şu
anki gibi devam etmesi ha- 5000 m2 çim bahçe
linde 2030′da Amerikalıların
- İşletme izni + 2 özel ikametgah adresi
yaklaşık yarısının, İngilizle- Şehir merkezine 20 km, otoban üstünde
rinse %40′ının obez olacağını
Tlf: 31 21 62 12 - Taastrup
ortaya koyuyor.

Phone 5′in stok konusunda yetersiz kalacağı
ve satışa sunulacağı günün ileri bir tarihe ertelenme ihtimali olduğu iddia ediliyor.
Iphone 5′in çıkmasının
an meselesi olduğuna dair
sayısız haberin yer aldığı
bugünlerde dikkatlerden
kaçan bir noktaya değinen 9to5mac.com’a göre
Apple’ı iphone 5 lansmanı
öncesi ciddi sıkıntılar bekliyor.
Iphone 5′in stok konusunda yetersiz kalacağını
savunan site, yeni jene-

rasyon iPhone’un satışa
sunulacağı günün ileri bir
tarihe ertelenme ihtimali
üzerinde de duruyor.
The New York Times,
bir Apple çalışanına dayandırdığı son haberinde
iPhone 5′in çıkışına sadece haftalar kaldığını belirtirken, yeni telefonun A5
çift çekirdekli işlemci ve
8 megapiksel dahili kamerayla birlikte geleceğini
kaydetmişti.
Apple’a yakın bir diğer
haber sitesi 9to5Mac ise
olaya farklı bir bakış açısı
getirerek iki farklı iPhone

Halk tüketim yerine
tasarrufa yöneldi

Bu arada, küresel ekonomik

Avrupa Merkez Bankası’nın araştırmasına göre, Avrupa’daki borç krizi
para birliğini tehdit ediyor

krizin başladığı 2008
yılından bu yana Danimarka halkının tüketimde büyük oranda tasarrufa yöneldiği
ortaya çıktı. Danske
Bank’ın rakamlarına
göre, bu yılın ikinci üç
ayında Danimarka halkı en düşük tüketimi
gerçekleşti.
Bankanın hesaplarına göre, müstakil bir evde
yaşayan ve otomobili olan
iki çocuklu bir aile 2009 ve
2010 yıllarında aylık sabit
giderlerini ödedikten sonra
elinde geriyor toplam yüzde
24 oranında para kalıyor. işsiz kalma, konut fiyatlarının
düşmesi gibi gelecek kaygısı
taşımaya başlayan Danimarka halkı son beş yıldır tüketimi azaltarak büyük oranda
tasarrufa yatırıyor.

Zevkinize göre mimari tasarım

iPhone 5`de Panik
I

lolduğunu belirterek, “Bankalar, yabancı bankalardan
özel mevduat sahiplerinin
kredileri için değil, sadece
ticari müşterilerinin kredilerini finanse etmek kredi almalıdırlar. Bankaların içinde
bulundukları krizin faturasını özel medvuat sahiplerine
çıkarması çok yanlış” dedi.

birliği tehlikede

A

vrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan bir çalışmada, euro bölgesi ülkelerinin yaptığı denetimsiz harcamalar ve bunun
doğurduğu ülke borçları krizi nedeniyle ortak
para birimi projesinin bütünüyle tehlike altında
olduğu belirtildi.
ECB’nin İcra Kurulu üyelerinden Jürgen Stark
ve üç ayrı uzmanın katılımıyla hazırlanan çalışmada, “Euro bölgesi içinde önemli ölçüde artan
mali dengesizlikler ve üye ülkelerdeki ciddi durum istikrar, büyüme ve istihdama olduğu kadar,
Avrupa Para Birliği’nin sürdürülebilirliğine de
zarar verme riski taşıyor” denildi.
Çalışma, ECB tarafından yayımlanmış olmasına
rağmen bankayı bağlamıyor.

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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.
modelinin önümüzdeki ay satışa çıkacağını, ancak bu çıkış
tarihinin sarkabileceğini
belirtiyor.

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

ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

www.eak-design.com
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Kuzeyin Yeni Sesleri’nden ırkçılığa müzikle yanıt
Türk, Danimarkalı, İsveçli ve Norveçli müzisyenlerden oluşan Talay & Knuttson müzik topluluğu, son yıllarda
İskandinavya ülkelerinde giderek artan ırkçı söylemlere müzikleriyle yanıt veriyor.
”Talay & Knuttson Project” naanimarka’da yaşayan
sıl oluştuğunu
bağlama ve ses sanatHABER’e anlaçısı Fuat Talay’ın ünlü tan Fuat Talay,
İsveçli saksofoncu JoJonas Knuttson
nas Knuttson ile birlikte Daniile 1988 yılında
markalı, İsveçli, Norveçli müStockholm’de yaşazisyenleri ve de farklı etnik ködığı dönemde tanışkenlerden müzisyenleri bir aratığını, daha sonraki
ya getirerek kurduğu “Talay &
yıllarda Jonas ve üç İsKnuttson Project” adındaki müveçli müzisyenle Stockholm’de
zik topluluğu, 16 Ekim’de Aar”Verdens Musik Laboratorium”
hus kentindeki Musikhuset’te bir (Dünya Müzik Laboratuarı’nı)
konser verecek.
kurduğunu söylüyor.
Talay, “2000 yılında Danimarka’ya yerleştikten sonra da Jonas
ile bağlarımız kopmadı. Bir araya
geldiğimiz zamanlarda yeni bir
proje yapma konusunda bir çok
defa konuştuk. Son yıllarda İskandinav ülkelerinde gittikçe artan ırkçı söylemlere verilecek en
iyi yanıtlardan birinin yeniden
böyle bir proje yapmak olduğuAnadolu’nun geleneksel ezgilenu düşündüm, bu düşüncemi Joriyle İskandinav halk müziğinin
nas’a açtığımda kendisi de olumortak yönlerini biraya getiren
lu yaklaştı” diyerek topluluğun
topluluk, konserlerinde gelenekoluşumunu anlatıyor.
sel halk şarkılarının yanı sıra
Jonas Knuttson’un çok iyi bir
Fuat Talay ve Jonas Knuttson’un
bestelediği ve aranjelerini birlikte müzisyen olduğunu vurgulayan
Talay, “Jonas dünyanın her yeyaptığı eserlere de yer veriyor.
rinde aynı zamanda Türkiye’de
de tanınan çok iyi bir caz saksofoncusu. Örneğin İstanbul Caz
Festivali’ne, Akbank caz günlerine defalarca davet edilmiş, Sezen
Aksu’nun Sezen 88 albümü için
Onno Tunç tarafından özellikle
stüdyoya davet edilmiş” diyor.
Projeye Nordisk Kultur
Fon’undan gereken ekonomik
desteği aldığın belirten Talay,
“Bu projede Anadolu’nun geleneksel ezgileriyle, İskandinav
halk müziğinin ortak yönlerini
bulup, parçaları, özüne sadık kalarak, ama birazda caz harmonileriyle besleyerek seslendirdik.
Benim için çok önemli bir projeydi, çünkü bu projeyle İskandinav
Cengiz Kahraman

D

Ressam Cevdet Kocaman’ın
eserlerini Danimarka’da
sürekli bulabileceğiniz
galeriler:

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
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Ölüm adın kalleş olsun!
Hüseyin Duygu

Y

aşamı ve sanatı savunan Danimarkalı müzisyen Per Warming 7 Eylül
2011 tarihinde yaşama aniden veda etti.
Ölüm, susmak zorunda bırakır insanı. Ne zaman gelirse gelsin. Hangi yaşta
gelirse gelsin. İster tek tek, ister topluca. Kastetmiş olmasıdır korkunç olan.
İnsanın taşıdığı bütün o güzelliklere ve
birikime kastetmesidir. Varolmak bir
olanaksa, o olanağa kastetmektir asıl
kahredici olan.
Ölüm. Bir yandan da konuşmaya, yazmaya zorlar insanı. Susturulan karşısında susmamaya. Susan adına konuşmaya zorlar. Acının ele avuca gelmez,
yere göğe sığmaz çılığı adına. Öfkenin
kabında durmayan çırpınışı adına.
Ya susmak zorunda bırakılan sadece
bir insan değil de, bir evrensel düşünceyse, dünyagörüşüyse, sanat anlayışıysa ? Sadece bugün yaşamımızı güzelliştiren, anlamlı kılan bir olanak değil de,
geleceğin aydınlığını da içinde taşıyansa ?
Hep düşünmüşümdür insan ölümün
eşiğindeyken neler düşünür. Bir daha

Yeni kitaplar...
müziğiyle kendi
müziğimiz arasında ne
kadar büyük benzerlikler olduğunu keşfettim.
Örneğin ritimsel olarak
batı müziğinde pek sık
rastlamadığımız 7/8, 9/8’lik
ezgilerin İskandinav müziğinde
de sıkça kullanıldığını gördüm.
Projede yer alan müzisyenlerin
Projede yeralan müzisyenler
ve enstrümanları
Fuat Talay: Bağlama, vokal
Jonas Knutsson: Saksofon
Britt Pernille Frøholm: Hardingfela
(Norveç)
Rafael Sida: Perküsyon (İsveç)
Erik Rydvall: Nyckelharpist (İsveç)
Lisa Lestander: Vokal (İsveç)
Clas Lassbo: Kontrabasçı (İsveç)
Magnus Olsen Maymon: Perküsyon
(Danimarka)
Gul Özerk: Vokal,
Norveç ve Türk halk türküleri (Norveç).
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dönemeyecek olmak, yaşam denilen harika şeyin içinde olamamak çok mu zor
gelir insana? Sevdiklerini bir daha göremeyecek olmak, onlardan ebediyen ayrılmak insanın yüreğini burkar mı? Çaresizce yok olmayı kabullenmek, adını
koyamayacağım bir sızı gibi kuytuluklarında sessizce yol mu alır?
Ölümden konuşmak, bütün bunlardan konuşmak,
bu soruları sormak oluyor
kaç gündür beni oyalayan.
Ölümden konuşmak, arkadaşım Per Warming’den konuşmak oluyor benim için.
Anısı uğruna tabutunu çiçeklerle süslemek, son yolculuğunda ardından yürümek. Eksileni yerine koymamanın bilincinde olmak, ‘var olmanın dayanılmaz acısı’ gibi. Per Warming
iyi bir dünya yaratma eşiğinde bir olanaktı.
Bütün ölümler erkendir demişti ozan.
Bütün ölümler aynı zamanda bir arkadan vurmadır. Yüze gülen bir pusu, göz-

Yeni kitaplar...

lerinin içine baka baka hazırlanan bir
tuzak. ‘Ölüm adın kalleş olsun’ demişti
Enver Gökçe. Bütün ölümler yaşam için
bir kalleşliktir. Yaşam için, yaşanmış
olanlar ve yaşanacak olanlar için. Goethe, yaşadığımız her an kendi hakkını ister demişti.
Herhangi bir insan öldüğinde üzülür insan. Ölen
kişi eğer ailenizden biriyse
çok daha derin ve tarifsiz
olur bu üzüntü. Bir de arkadaşın ölümü koyar adama. Arkadaşınız ailenizden
biri değildir. Yani canınız
kanınız değildir, ama belki de en yakınınızdır! Sizi
her gördüğünde kollarıyla
sarar, gözleriyle sever. Sesi
yaşam sevinci ve güven verir. Sevindiğinizde yanınızdadır, içinden çıkmadığınız sorunlarla boğuşup çırpınıp dururken sıcacık elini uzatır ve sizi aydınlığa taşır. Böyle bir dostu yitirmek koyar
adama.
Arkadaşım Per Warming’e göre mü-

Yeni kitaplar...

zik, politika ve toplum, bir üçgenin birbiriyle ilişkili köşeleri gibidir. O, çağdaş
bir müzük kuramcısıydı. Yaptığı bestelerle melodik çizgilerin muhabbetini
sağladı ve gitarıyla hem kendini hem de
müziğini sevdirdi. Evrensel sanat kalitesinden ödün vermeden seçkin bir halk
sanatçısı olarak aramızdan ayrıldı. Müziğin bu iyi temsilcisin son bestelerinden biri de Nazım Hikmet’in Kız Çocuğu şiiriydi.
Şair Niels Hav bir şiirinde şöyle der :
‘Benim ölmem doğal bir günün birinde.
Zaten herşey ölüyor çevremizde,
Dairelerde oturuyor kimileri bir sürü ölü sinekle...’
Peter Poulsen ise biraz farklı yazıyor:
‘Ağlama, ağlama, ağlama, her şey düzelir sonunda...’

Şarkıların seçkin sesi, iyi bir yaşam savunucusu sevgili Per Warming arkadaşım güle güle...
‘Gitme dayanamam’!
huseyin.duygu@haber.dk

Yeni kitaplar...

MuhameDANEREN-MuhameDAN
hepsini kendi
dallarında en
iyi olanlardan
seçtik” diyor.
İlk konserini geçtiğimiz
Şubat ayında
Stockholm’da
veren topluluk, 16
Ekim’de Aarhus Müzikhuset’te vereceği konserinin ardından Kasım ayı sonlarında da Oslo’da bir konser verecek. Ayrıca
Aarhus’taki konsere Danimarka’da yaşayan müzisyenler Cahit
Ece ve Cengiz Çevik te misafir
sanatçı olarak katılacaklar.

Yazar Tarek Omar. Politikens Forlag Yayınevi.
200 sayfa. 200.- kr.

A

rap kökenli yazar Tarek
Omar, Danimarkalıların, Danimarka’da yaşayan Müslümanlar hakkında
medyada izlediklerinden edinmiş oldukları yüzeysel bilgileri
adeta alaya alıyor. Danimarka’da yaşayan bir Arap olarak
Müslümanlara özgü kültürel,
dini, cinsiyet farklılıkları ve
buna benzer bir çok konunun
müslümanlar arasında nasıl

cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka bir ozanını kaybetti

D

animarka sanat dünyasında edebiyatçı kişiliği
ve müzik dünyasında
yaptığı politik içerikli şarkılarıyla tanınan besteci, ozan Per
Warming geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti.
1975 yılında müziğe başlayan ve 1996 yılında Danimarka
Halk Okulları’nın Halk Şarkısı
dalındaki ödülünü alan sanatçı,
2001 yılında çeşitli sanat ödüllerine imza attı.
Per Warming’in 2000 yılında
‘Yerküre Şarkıları’ ve 2008
yılında da ‘Takvime Karşı
Kitap’ albümü Danimarkalı
dünya şairi Erik Stinus ile
birlikte yayınlandı.
Danimarka diline kazandırdığı kimi Nazım Hikmet

şiirlerini besteleyen sanatçı
dünyanın bir çok ülkesinde insancıl yaşama ve dünya barışına katkı amacıyla oluşturulan
projelerde yeraldı.

(Haber)

görüldüğünü, nasıl algılandığını bir Arap gözüyle anlatıyor ve bu şekilde okuyucusunu
dışa kapalı bir dünyanın içine
götürüyor.
Tarek Omar, kitabına ad verirken ilginç bir kelime oyunu
yapmış. Muhammed ve Danimarkalı söcüklerini birleştirerek MuhameDAN yani Danimarkalı Muhamed anlamına
gelebilecek bir ad vermiş.
Tarek Omar, Müslümanların
iç dünyasına ilişkin öykülerini,
kafasında yarattığı 20 yapay kişiyle sanki konuşuyormuş gibi
bir üslupla anlatıyor. Müslü-

manların cinsiyet konularına
yaklaşımlarını, dindarlıklarını,
etnik yapılarını, siyasi davranışlarıı ve toplumun kıyısında
köşesinde kalmışlıklarını gözler
önüne seriyor. Tarek Omar bu
öykülerile, sünnetli bir çocuğun ulusal kimliğini ilk kez bir
cimnastik dersinden sonra duş
alırken nasıl keşfettiğini, Müslümanlarla intihar bombacılar,
gettolarda kadın hakları mücadelesi, porno meraklısı imamlar, uyuşturucu ticareti, şeytan
çıkartma ve daha bir çok ilginç
konuda Danimarkalıların bilinç
altında nelerin olduğunu anlat-

maya çalışıyor.
Özetleyecek olursak, bugün
Politiken Gazetesi’nde de çalışmakta olan Tarek Omar’ın
MuhameDANEREN adlı bu
kitabı, kendisi de dahil, Danimarka’daki yeni Danimarkalıların yaşadığı ve iyi tanıdığı
müslüman çevrelerde seks, sevgi, Danimarkalılık, islam, kadın
hakları mücadelesi, politika ve
şiddet olayları dile getitriliyor.
Tarek Omar bunu yaparken,
sadece müslümanları Danimarkalılara anlatmıyor, aynı
zamanda bu müslüman çevreleri de bir şekilde eleştiriyor.

Det mørke kontinent? - Karanlık kıta? (Doktora tezi)
Yazar Öğretim Görevlisi
Dr. Frits Hansen.
Aarhus Universitetsforlag
Yayınevi.
695 sayfa. 498,-kr.

F

rits Hansen’in doktora tezi
olarak hazırladığı Det mørke
kontinent?-Karanlık kıta?
Adını verdiği bu yapıt,kitap eleştirmenlerinden büyük övgüler aldı.
Yapıt yada tezin konusu Avrupa ve
Afrika ilişkileri. Ve bu ilişkilerin
çıkış hareket noktası da 1800 lü
yıllar. Bilindiği gibi Afrika, tarih
boyunca Avrupa ülkelerinin, bu
arada belirtmek gerekir ki Danimarka’nın kolonisi olmaktan öteye gidememiştir. Ve sömürgeciliğin
izleri hala görülmektedir.
Kontrol edilemeyen ve akılcılığın bir türlü ulaşamadığı, Dün-

yanın unutulmuş bir köşesidir
Afrika! Acaba öyle mi? Sorusunu
soruyor Frıtrs Hansen. Bu yapıtta
Avrupa’nın çizdiği Afrika tabloları
irdeleniyor. Bu yoldan Avrupa’nın
anlatımlarıyla, öyküleriyle, seyahat anılarıyla Karanlık bir Kıta
imajının nasıl oluşturulduğu anlatılıyor. Tezde Kongo analitik
birleştirici ülke olarak kullanılıyor. Analizlerin gösterdiği o ki,
Karanlık Afrika mitinin sadece sömürgecilerin propagandasıyla oluşmadığı. Uluslararası insan hakları hareketinin ilk kez görüldüğü
1900 yılı dolaylarında Kongo’daki
reform hareketlerinden ürkütücü
bir şekide bahsedilmesi de Karanlık Afrika mitinin yaratılmasında
önemli rol oynadı.
Kongo bu yapıtta neden Afrika
Kıtası’na ilişkin irdelemelerde
temel alınıyor? Frits Hansen, tezine giriş bölümünde bunu şöyle

açıklıyor: 1900 yılı dolaylarında
Kongo ile ilgili global medyadada
çizilen Kongo tablosu bugünün
Irak ve Afganistan tablosuna çok
benziyor. O tarihlerde Dünyanın
ilgisini Afrika’ya çekmek için birbirleriyle yarışırcasına Kongo’dan
olağanüstü çok sayıda yazılar yazıldı. Röportajlar yapıldı. Öyküler
anlatıldı. Romanlar yazıldı. Fotoğraflar yayımlandı. ” Karanlık Kıta’da”esarete son hareketleri hız
kazandı. Tüm bunlar Dünyanın
en büyük sergilerinde çarpıcı bir
şekilde gösterildi, sergilendi. Bir
yandan emperyalist ülkeler, vahşi Afrika’ya medeniyet/çağdaşlık
götürüyoruz kampanyaları yürütürken, ilk kez etkinliklerine
başlayan Insan Hakları Örgütü
Afrika’nın Kongo’sunda başlayan
reform hareketlerini yaymaya çalışıyor, bu bağlamda Kongo’daki
işlenen vahşetleri, insanlık dışı

olayları duyuruyordu..
İşte bu yapıtta, ayrı ayrı bölümlerde, literatürde/edebiyatta Kongo, Kongo’dan yazılar, öyküler, romanlar, seyahat anıları vs. yazan
ünlü yazarların neler yazdıkları,
kauçuğun sanayide ilk kez nasıl
kullanıldığı, bu hammadeye sahip
olabilmek için sanayi ülkelerinin
kullandıkları vahşet (bu durumu
bugünün petrolü paylaşma mücadelesi durumuna uyarlayabilirsiniz), 20. Yüz yılda Kongo’daki
gelişmeler ve tarihin akışı içinde Kongo’nun artık unutulması
ve yeni ilgi alanlarına kaymalar,
globalleşme ile birlikte Afrika
edebiyatı tarihi, Afrika ve serbest
ticaret, birbirleriyle yakın ilişkiler
içinde okuyucuya sunuluyor.
Olumlu eleştirilerin boşuna olmadığı bu yapıt, ayrıca konularla
ilgili çok ilginç ve bol miktarda eski
fotoğraflarla, müzelerde yada özel

kolleksiyonlarda korunan tablolarla ve haritalarla donatılmış.
Det mørke kontinent?-Karanlık
kıta?, üzerinde düşünülerek okunması gereken değerli bir yapıt.
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Hayatımızı daha yaşanabilir hale getirmek için yapacaklarımız
Feyzullah Arslan,
Kopenhag Emniyet Müşaviri

H

ani çocukluğumuzda
duyduğumuz; ’’Hayat
bir gemidir, yoktur yelkeni,
resmime baktıkça hatırla beni’’ cümlesi
varya , işte hayat gerçekten yelkeni olmayan bir gemi olsa gerek.
Bu cümleleri hiç bir yerde görmesek,
okumasak bile, dedemizin, babamızın
askerlik hatırası fotoğraflarında görüp
okumuşuzdur. Bu bahsedilen hayat kimilerinde de kısa, hatta çok kısa olabiliyor. Mutlu, umutlu veya mutsuz olabiliyor. Dileğimiz sizlerin uzun ve sağlıklı
yaşamanızdır. Ancak hayatın kısa veya
uzun olmasından ziyade iyi, mutlu, anlamlı, sağlıklı, faydalı ve başkaları için
de anlam ifade edebilen, bu dünyadan
ayrıldıktan sonra anılan, rahmet okunan bir hayat sürmek önemli olsa gerek.
Hani derler ya “eşek ölür kalır semeri, adam ölür kalır eseri’’. Eseri kalanlardan olmanız ve olmamız da dileğimizdir . İşte birtakım önlemler almak ,
birtakım işlemler yapmak bize düşüyor.
Hatta hiç ihmâl etmemek gerekiyor.
Bu yapabileceğimiz iş ve işlemleri sıralayarak dikkatinize sunmak, hayatınızı daha anlamlı ve mutlu kılmaya biraz
katkıda bulunmak istiyorum.
*Ufak şeyleri dert etmeyin. *Erken

kalkmaya alışın. *Hayatı olduğu gibi
kabul edin. *Tenkit etme isteğinizi bastırın. *Bırakın ara sıra canınız sıkılsın.
*Herkese iyilik etmeye çalışın. *Başkalarını suçlamayı bırakın. *Herkese hakim olmaya çalışmayın. *Konuşmadan
önce dinleyin yazmadan önce düşünün.
*Kusursuz olamayacağınızı kabullenin.
*Sabrınızı geliştiren çalışmalar yapın.
*Her an bir şey öğrenmeye hazır olun.
*Konuşmadan önce derin bir soluk alın.
*Az ve öz konuşun, bilmediğiniz şeyde ısrarcı olmayın. *İnsanların gözlerinin içine bakın, gülümseyin. *Bırakın, çoğu zaman başkaları haklı olsun.
*Aileyi, ev halkını her zaman dinleyin,
onlara vakit ayırın. *Aynı anda birkaç
şey yapmaya çalışmayın. *Beterin beteri var halinize şükredin. *Bu gününüzü son gününüz, yarını yokmuş gibi
yaşayın. *Herkesin onayını alamayacağınızı unutmayın. *Yaptığınız iyiliklere devam edin, onlardan bahsetmeyin.
*Bulunduğunuz durumdan zevk alın,
mutlu olmaya çalışın. *Sizler kadar başkalarının da bildiğini unutmayın. *İncitmeden önce hissedin, nefretten önce
sevin. *Kızdığınızda, öfkelendiğinizde
10’a kadar sayın. *Başka fikirlerde de
doğruluk payı arayın. *Her gün biraz
vaktinizi minnettarlık için harcayın.
*Aile büyüklerinizi, ebeveynlerinizi arayın. *Kırkından sonra değil, farkından
sonra hayat başlar bilin. *Gördüğünüz

her şeyde yaradanın izi olduğunu unutmayın. *Yaradılanı sevin yaradandan
ötürü. *Olduğunuz gibi görünün, göründüğüz gibi olun.*****
Biliniz ki, unutmayınız ki bu hayat sizin. Mutlu olmak hakkınız, yaşaması
gereken sizsiniz. ONU YAŞAYIN, HİSSEDİN, ONDAN HOŞNUT OLUN,
ANLAMLI VE YAŞANILIR KILIN.
Hani şair demiş ya ’’bir yolun varsa
gidecek sona bırakma, bir sözün varsa dilden yüreğe hiç susma, görmen
gerekiyorsa git yanına, okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme elini,
hayat çok zalim, an gelir… elini tutar
kullanamazsın, yüreğini alır senden,
o zaman istesende, dokunamaz, göremez, gidemez, söyleyemez olursun…
İşte hayatı daha anlamlı kılmak için
bunların yanı sıra öncelikli konulardan
birisi de eğitime önem vermektir. Bilmeli ve inanmalıyız ki, eğitim her türlü güzelliğin kaynağıdır. Evdeki, işteki,
hayattaki başarının kaynağı eğitimdir.
Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine oldukça önem vermeliyiz. Unutmayın ki.
gençler geleceğimizdir. Geleceğimizin
bu günden daha iyi olmasını, daha aydınlık olmasını istiyorsak çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz. Şimdiden bu yolda başarılar diliyor, gençleri
de yeni öğretim yılında daha başarılı olmaya davet ediyor, sevgilerimi sunuyorum.

Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Danimarka 15 Eylül’de parlemento seçimleri yaptı ve yeni milletvekillerini seçti. Bizler için, Danimarka için
hayırlı olsun.
Umarım, biz azınlıkların sorunlarını
çözerler. Ancak biz 19 bin Danimarka
vatandaşı, Türkiye kökenli seçmenden
sadece 8 bini seçmen oy kullanmış. İşte
bu, bizlerin sorumluluk anlayışımızla
bağdaşmıyor. Neden iki milletvekili ile
yetinelim? Herkes oy kullansa 4 veya
5 milletvekilimiz olur. Sorunlarımızı
daha kolay çözerler. Yeni seçilen milletvekillerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Bundan dolayı yerel (belediye ) ve
genel (milletvekili) seçimlerinde herkesi oy kullanmaya özellikle davet ediyorum. BİLESİNİZ Kİ OY KULLANMADAN, VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ
YERİNE GETİRMEDEN , EĞİTİME
GEREKEN ÖNEMİ VERMEDEN ŞİKAYET HAKKIMIZ OLAMAZ VE SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLEMEZ ve şikayetlerimiz hep devam eder sorunlarımızla.
Mutluluğu yaşamadan, hakkımızı alamadan huzursuz ve anlamsız bir hayat
sürmeye devam ederiz. Dileğimiz daha
iyiye kavuşmaktır. Bu da sizlerin elindedir ve çözüm sizdedir, çaresiz değilsiniz çare sizdedir. Kalın sağlıcakla.
haber@haber.dk

“Hakikatin örtbas edildiği yerde önce şairler hapsedilir”
Mustafa Burak Sezer İstanbul’da, Danimarkalı şair Neils Hav’la şiir üzerine konuştu. Sezer’e göre Niels Hav,
Danimarka’nın dünyaya sesini duyuran iyi şairlerinden biri. Söyleşide Niels Hav şiir ve yaşam adına yeni şeyler
söylüyor. Edebiyat Ortamı Dergisinin kapak sayfasından duyurulan bu söyleşiden kimi başlıklar şöyle:
Mustafa Burak Sezer: İlk yazdığınız şiiri hatırlıyor musunuz?
Ne hakkındaydı? Ve neden şair
oldunuz?
Niels Hav: Genç insanlar şiir
yazar, ben de 14, 15 ve 16 yaşlarındayken defterimi şiirlerle doldurdum. Ama aslında ilk esinim
Dostoyevski’ydi, okul kitabımda
bir resmi vardı ve anında bu adamın benim adamın olduğunu anlamıştım. Kimse bu tür şeylerin
niçin olduğunu açıklayamaz. 16
yaşımdayken bir denizci ve yazar
olmayı istedim, dünyayı görmeyi arzuladım ve ticari bir gemide
kendime bir iş buldum. Başarılı
olamadım, yolum Norveç’te sona
erdi, yardımsever insanlar eve
gitmem için bana yardım edene
kadar, birkaç hafta Oslo’da evsiz
biri olarak yaşadım. Bu tecrübeden
sonra yıllarca bir şey yazmadım.
Tekrar yazmaya başladığımda, hükümetin vatandaşlarını gözetlemesi üzerine yürütülen tartışmalara
bir cevap niteliğinde olan ilk şiirim
günlük bir gazete olan Politiken’de
hâlâ “karanlıkta kertenkeleleri
yayımlandı.
avlıyorum”. İyi bir şiir, otobandaki
MBS: O günden bugüne değin şi- ölü bir porsuktan ya da bir ufodan
irinde ne değişti? Bir şair olarak daha nadir karşınıza çıkar. Kendeğiştin mi? Ve bugün şiirinin dinizi aynada incelemek beyhude
bir iş, kendimi psikanalize tabi
merkez üssü neresi?
tutmaya niyetim yok; şiirimin geNH: Zor sorular, hayatın en büyük lişip değişmediği konusuna diğergizemi zamanın akıp gitmesi. Her leri karar vermeli. Merkez üssü
şey değişti ve her şey yine aynı. kör bir noktaya yerleşik ve müteHer yeni şiir hâlâ bir armağan, harrik bir hedef halinde, belki siz

MBS: Çalışmaları yaygın biçimde
yayınlanan, çevrilen bir şair ve yazarsın. Şiirlerin, Arapça, İngilizce,
Türkçe, Çince, Flemenkçe, Sırpça
gibi birçok dile çevrildi. ”Buradayız”ın İngilizce’ye çevrilmesinden
sonra sanırım Kanada’da, Danimarka’dan daha popüler oldun.
Harold Bloom gibi pekçok eleştirmen ve şair çeviriye inanmıyor.
Bir üst-dil olarak şiirin başka bir
dile çevrilemeyeceğine inanıyorlar.
Ama işte buradasın, Danimarka
gibi küçük bir ülkeden sesini yükseltiyorsun, şiirinle dünya kalabalığını coşturuyorsun. Bu başarıyı
nasıl açıklayabilirsin?

görebilirsiniz, ben göremiyorum,
her gün kendime hayatın ne anlama geldiğini soruyorum. Ekseriya
kendimi başarısız bir fiyasko olarak hissediyorum, ama iyi bir günde şüphe ve keşmekeşim beni bir
şiire yönlendirebiliyor. Bazen kelimelerle uğraşırken belki çok geç
olsa da bir şiirin ortaya çıktığını
keşfediyorum. Bu olurken metnin
içeriği beni bile şaşırtıyor.

NH: Evet, birçokları şiirin çevrildiğinde asli bir şeyi yitireceğine inanıyorlar. Belki doğrudur ama aynı
zamanda şiirsellik gerçekten yıkılamaz da diyebiliriz. Saklı bir öz
barındıran şiirler, iyi bir çeviride
hayatta kalmayı başarabilir. Her
halükârda, çeviriye ihtiyaç var.
Kendi ulusal dilimize hapsedilmişiz. Şiirlerim Arapça ve Çince’ye
çevrildiğinde Latin alfabesine nasıl
da hapsolduğumuzu anladım. Çeviriler hakkında konuşurken Türkiye ilginç bir örnek. Yüz seneden
daha az bir süre önce, Arap alfabesi Latin alfabesiyle yer değiştirdi.
Bu çok eşsiz bir tarih, Türkiye’de
yazılmış tüm eski metinler modern Türkler tarafından okunacaksa tekrar çevrilmeli ya da düzenlenmeli. Zor bir görev. Yekun
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Radyolarımız sanal ortamda Kerkük’te yıktırılan ilk
Danimarka’nın Jutland yarımadasındaki Aarhus kentinden yayın
yapan yerel Türkçe radyolar artık internetten dinlenebiliyor ve
sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan takip edilebiliyor.

D

animarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’tan yerel yayın yapan “Bizim Radyo” ve
“Kadının Sesi” artık internetten
de dinlenebiliyor.
Sosyal Demokrat Parti milletvekili Hüseyin Araç yönetimindeki radyo, FM kanalı 98,7 frekans üzerinden her Pazar günü
saat 11.00-12.30 arası Türkçe
yayın yapıyor. Aarhus ve çevre
illerden dinlenebilen radyo yayınlarında, özellikle Danimarka’da yeni çıkan yasalar, toplumsal olaylar, vatandaşlardan
gelen sorularla ilgili programlar,
müzik, eğlence ve vatandaşlarımızın etkinlikleri gibi bir çok
konulara yer veriliyor.
Bizim Radyo’nun yayınlarını her Pazar günü saat
11.0012.30 arası internet üzerinden http://www.bizimradyo.webbyen.dk adresinden canlı
olarak Danimark’nın
ve dünyanın herhangi
bir yerinden dinlemek
mümkün olacak. Ayrıca
radyo yayınlarını sosyal
paylaşım sitesi facebook
üzerinden de takip etmek mümkün.
Bizim Radyo’ya 86 18
09 12 numaralı telefondan ve ya da bizimradyo20092@hotmail.com
mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadının sesi de duyuluyor

Yine aynı kentten yayın yapan
ve Jutland bölgesindeki çevre
illerden de dinlenebilen diğer
bir yerel radyo da Kadının Sesi
radyosu. Bu radyo da her pazar
günleri FM kanalı 98,7 frekans
üzerinden saat 12.30-15.00 ara-

sı canlı yayın yapıyor.
Lusin Çanakçı, Neslihan Soyak
ve Liberal Partili milletvekili
Fatma Yeliz Öktem yönetiminde yayın yapan bu radyo kanalı
da internet üzerinden dinlenebiliyor.
Haber, magazin ve müzik ağırlık bu radyo kanalı
dünyanın her yerinden
www.ikf.webbeyen.dk
internet adresinden
dinlenebiliyor ve sosyal
paylaşım sitesi Facebook’tan da takip edilebiliyor.
Kadının sesi radyosune Telefon 86124605 ve
sms icin 20605715 ile
ulaşabilirsiniz.
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(Haber)

tarihi köprü: Taşköprü

D

animarka’nın Aarhus kentinde yaşayan Kerküklü
Türkmen yazar Necmettin
Bayraktar’ın Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı “Taşköprü” geçtiğimiz yaz aylarında Kora yayınevi
tarafından piyasaya çıktı.
Yazar Bayraktar kitabında, 1875
yılında Kerkük’te Ferik Nafız
Paşa ‘nın ilk temel taşını kendi
eliyle attığı ve Kerkük halkının
katkılarıyla yaptırılan, ancak
1954 yılında yıktırılan ilk Türk
tarihi eseri Taşköprü’nün geçmişi bugüne bağlayan bir köprü
olarak nasıl görüldüğüne dikkat
çekiyor.
Taşköprü’yü Kerkük’ün ve
Türkmenlerin bir tarihi
simgesi olarak görüldüğünü ifade eden yazar
Bayraktar kitabında,
bu köprünün yıkımını
değil, yeniden inşa edilmesi için verilen mücadeleyi anlatıyor.
“Taşköprü denilince tarih, simge, destan kelimeleri anlam
ve niteleme olarak ilk
akla gelir. Irak’ın Kerkük’ünde tarihi bir köprü, Türkmenlerin simgesi, asırları aşan bir
destandır” diyen yazar
Necmettin Bayraktar,
kitabın önsözünde yazdığı kısa yazıda şöyle
diyor:
“Taşköprü Kerkük’ün
önemli tarihi simgelerinden biridir. 56 yıl
önce bu köprü yıktırıl-

madan önce şehrin günlük hayatının en büyük görgü tanığıdır...
...Türkmenlerin gönlünde manevi bir yeri ve değeri vardır
bu güzel köprünün. Osmanlı
Taşköprüsünün yıkılması Türkmenlerde büyük hüsran ve üzüntü
yarattı...”
Necmettin Bayraktar 1952 yılında Irak’ın Kerkük kentinde doğdu. İlk, orta, lise ve üniversiteyi
Irak’ta bitirdi. 2010 yılında Açık
Arap Akademisi, Hukuk Fakültesinde master yaptı. Bugün Danimarka’nın Aarhus kentinde yaşamanı sürdüren yazar Bayraktar
Irak’taki bir çok kültür ve sanat
dergilerindeyazılar yazdı.
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CROSS-OVER
Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

olarak, her zamankinden daha çok
iyi çevirmene ihtiyacımız olduğunu söylemeliyim, çünkü birbirimizle önceden hiç olmadığı kadar
çok etkileşim halindeyiz. Eğer şiirlerim başka dillerde iyi sonuç veriyorsa bu her şeyden önce birinci
sınıf çevirmenlerden ötürü oluyor.
Kanada’da Per Brask ve Partick
Friesen yıllardır çalışmalarımla
uğraşıyorlar, onlar şiirlerimin sınırları geçmesini mümkün kıldı.
Türkiye’de ilk şiirlerim birinci sınıf bir şair ve arkadaş olan Kemal
Özer tarafından çevrilmişti. İki yıl
önce öldü ve onu çok özlüyorum.
Şimdi çok şanslıyım çünkü sen ve
Murat Alpar yeni şiirlerimden bir
kısmını çevirdiniz, müteşekkirim.
Çevirmenler üstün bir gayret sarfediyor: imkansızı yapıyorlar.

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 Salı günleri 16.00 - 19.00
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro
Plads bitişiğinde bulunan,

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

mizah &

Bulmaca
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.
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Fırtına liderliğini sürdürdü
Devler Ligi’ne Inter’i yenerek müthiş bir başlangıç yapan
Trabzonspor, Lille’den 1 puan aldı...

Ş

ampiyonlar
Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor
B Grubu ikinci
maçında sahasında Fran-

sa’nın Lille takımı ile 1-1
berabere kalarak puan almayı başardı.
Devler Ligi’ndeki ilk mücadelesinde deplasmanda

İtalyanların güçlü takımı
Inter’i 1-0 yenen bordomavililer kendi sahasında
Fransa’nın Lille takımını
ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi Lille karşısında oyun kontrolünü
kaybeden bordo-mavililer
ikinci yarıya 1-0 mağlup
çıktı.
Adrian’ın oyuna girmesiyle daha sık atak bulabilen Trabzonspor 74
dakikada Colman’ın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca
Trabzonspor, Lille ile 1-1
berabere kaldı.
Bordo mavili takım bu
sonucun ardından puanını 4’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo mavililer gruptaki bir diğer
maçı olan CSKA Moskova
karşılaşmasını 18 Ekim’de
deplasmanda oynayacak.

Galatasaray
Türk futbolunun
en değerlisi
BİRAZ GÜLELİM...
Telsizli telefon !!!

T

Yayın müdürüne canlı yayında şapkasını yedirdiler

1

5 Eylül’de yapılan seçimler öncesinde Liberal İttifak
Partisi yüzde ikilik barajı
aşarsa hasır şapkamı yerim diyen
ulusal televizyon kanalı TV2 yayın
müdürü canlı yayında şapkasını
yemek zorunda kaldı.
Danimarkalı TV yayın müdürü ve
yorumcudan siyasetçilere ve habercilere ders olacak hareket...
Danimarka’da yayın yapan TV2
NEWS haber kanalının yayın
müdürü ve siyasi yorumcusu Henrik Qvortrup iddialı açıklamasının
bedelini canlı yayında hasır şapkasını yiyerek ödedi.
15 Eylül’de yapılan seçimler
öncesinde katıldığı bir televizyon programında kamuoyu
araştırmalarını yorumlayan Henrik
Qvortup, Liberal İttifak partisinin
yüzde ikilik barajı geçemeyeceğini
iddia etmiş, “Barajı aşarlarsa eski
hasır şapkamı yiyeceğim” demişti.

emel bilim adamı
iken bir arkeoloji
araştırmaları konferansına davet edilir.
Amerikalılar anlatmaya başlar;
- Biz ülkemizde
yaptığımız kazılarda
25 metre aşağı indik
ve telefon kabloları
bulduk. Öyleyse bizim atalarımız asırlar
önce telefon kullanmışlardır. Sıra Türkiye’ye gelir ve Temel başlar anlatmaya
- Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 50
metre aşağı indik ama birşey bulamadık.
Öyleyse atalarımız telsiz telefon kullanmışlardır.

Felsefi sözler

Seçim sonuçları açıklandığında Liberal İttifak Partisi yüzde 5’lik oy
toplamıştı. Bunun ardından Danimarka medyası ve seçmenleri
Qvortrup’tan peşine düştüler ve
sözünü tutmasını istediler.
O da TV2 kanalında sabah canlı
yayınlanan Go’ Morgen Danmark
(Günaydın Danimarka programına

katıldı ve kanal aşçılarından birinin hazırladığı hasır şapkalı italyan
yemeğini yedi.
Sabah evden çıkarken 7 yaşındaki
kızının “Baba neden canlı
yayında şapka yiyeceksin” sorusunu “Kızım bu benim işimin bir
parçası” şeklinde cevapladığını
söyleyen Qvortrup aşçıyı övdü.

Kanal aşçısı ise hasır şapkayı
parçalar ayırdığını ve bu parçaları
baharatlı bir sos içinde yağda
kızartarak yemeği hazırladığını
söyledi. Qvortrup yemeği
beğendiğini ve aynı şekilde gelecekte yine şapka yiyebileceğini
söyledi.

Usta’ya başarısının sırrını sormuşlar.
“İki kelime,” demiş;
“Dogru kararlar”
Hepimizden farklı olarak, sürekli doğru
kararları nasıl alabildiğini sormuşlar.
“Tek kelime,” demiş;
“Tecrübe”
“İyi de kardeşim, bu tecrübe denen şeyin
sırrı nedir?” diye sormuşlar.
Usta, derin bir iç geçirmiş ve
“İki kelime,” demiş;
“Yanlış Kararlar”

ÖZLÜ SÖZLER...
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür.
Ama nedense hiç kimse önce kendisini
değiştirmeyi düşünmez.
V.Hugo
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Uluslararası marka değerlendirme
kuruluşu Brand Finance’ın araştırma
sonucuna göre, Türkiye’nin marka
değeri en yüksek futbol takımı
Galatasaray oldu.

K

uruluşun, ‘’Türkiye’nin
En Değerli Markaları’’ araştırmasının
sonuçlarına göre, Türk
futbol takımları arasında
marka değeri en yüksek
kulüp olarak Galatasaray
öne çıktı.

Rapora göre sarı-kırmızılı kulübün marka değeri olarak 55 milyon dolar
fiyat biçilirken, onu takip
eden Fenerbahçe 47 milyon dolar, Beşiktaş ise 45
milyon dolar marka değeriyle gösterildi.

‘’Kırmızı Şeytanlar”
dünyanın zirvesinde

Brand Finance’ın değerlendirme raporunda,
dünyanın marka değeri
en yüksek kulübü olarak, ‘’Kırmızı Şeytanlar’’ olarak adlandırılan
İngiliz devi Manchester

United açıklandı.
Toplam satış gelirleri
son 6 yılda yüzde 199 artış gösterdiği kaydedilen
Manchester United’ın,
marka değerinin 635 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Türkiye dünya sıralamasında 27. sıraya düştü
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin
(FIFA) dünya sıralamasında İspanya yine zirveye
çıkarırken, Türkiye 27. sıraya düştü

U

luslararası Futbol
Federasyonları
Birliği’nin (FIFA)
dünya sıralamasında İspanya yine zirveye çıktı.
Bir önceki sıralamada
zirveyi Hollanda’ya bırakan İspanya, bugün
yayımlanan yeni listede

1605 puanla tekrar ilk
sırada gösterildi. Hollanda 1571 puanla ikinci,
Almanya 1290 puanla
üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye ise yeni listede
3 basamak geriledi ve
kendisine 27. sırada yer
buldu.

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

Listedeki ilk 20 ülke ve puanları şöyle:
1- İspanya 1605
2- Hollanda 1571
3- Almanya 1290
4- Uruguay 1184
5- Portekiz 1158
6- İtalya 1142
7- Brezilya 1132
8- İngiltere 1089
9- Hırvatistan 1057
10- Arjantin 1024
11- Yunanistan 1000
12- Fransa 956
13- Rusya 954
14- Şili 932
15- Japonya 924

16- Fildişi Kıyısı 910
17- Danimarka 893
18- İsviçre 886
19- Avustralya 882
20- Meksika 866

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

SPOR-YORUM

Ne olacak?
İrfan Kurtulmuş

T

ürk futbolu tarihinde hiç bu kadar sıkıntılı ve meşaketli bir
dönem yaşamamıştı. Şike soruşturması kapsamında tutuklanıp hapiste bulunan kulüp başkanları, yönetici ve teknik adamlarla birlikte bazı futbolcuların akibeti daha belli değil. Soruşturma
çerçevesinde adı geçtiği iddia edilen bazı kulüplerde ona keza.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kısa bir süre önce yaptığı
açıklamayla, ‘Bu sezon bitene kadar ne gibi sonuç çıkarsa çıksın vereceği cezai ya da yaptırım kararlarını açıklamayacağını
taahhüt etti.’
Spor-Toto Süper Ligi şimdilik güllük gülistanlık gidiyor.
Alan memnun veren memnun. Ligin tadı, futbolun heyecanı
var mı..? Bilmem... Sizce..! Peki, savcı Mehmet Berk’in hazırlamakta olduğu iddianamenin gizlilği ortadan kalktıktan ve
mahkemeden çıkacak karardan sonra ne olacak? İddia edildiği
gibi hapiste olanlar suçlu ya da suçsuz bulunursa ne yapılacak?
Töhmet altında olduğu iddia edilen takım/takımlar, hapiste yatan başkanlar,yöneticiler, futbolcular ve teknik adamlar
suçsuzsa bunlar nasıl izah edilecek! Savcılığın elinde kuvvetli
deliller olduğu söyleniyor. Ama zan altında olan suç ispat edilene kadar masumdur teranesi hukukun temel kurallarından
biridir.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezonsonu açıklayacağı kararda, eğer suçlu bulunan bir takım ligi şampiyon bitirirse o
zaman ne olacak ve nasıl bir uygulama yapılacak? İşin içinden
çıkınılabilinecek mi? Birçok soru işareti ve teori yürütülebilinir.
Düzenleme yapılmak istenen Futbolda Şiddet Yasasında şike
cezalarının 6 ila 12 aya indirgenmesi sözkonusu olduğu söyleniyor. Eğer bu gerçekleşirse ve söylendiği gibi bu düzernleme
kısa bir sürede yürülüğe girecekse o zaman bu insanları hapiste niye tutuyorsunuz? Kamu vicdanını nasıl ikna edeceksiniz?
Mahkeme kararı sonrası ligden düşmesi gerekenlere bu yaptırımı uygulanmazsa UEFA buna ne diyecek? UEFA, Türkiye’ye
yine bir savcı düzeyinde bir yetkili mi gönderecek? yoksa Türk
Futboluna yaptırımı İsviçre’den mi uygulamaya geçirecek. Bilindiği gibi, UEFA kuralında ‘En ufak bir şühpeye sıfır tolerans’ diyor.
Bravo kadınlara
F.Bahçeli kadın seyircileri çocuklarıyla birlikte önce büyük bir
tebrik etmek lazım...
Tüm dünyaya kendilerinden söz ettirdikleri ve bu davranışlarıyla belki de ileride birçok ülkeye model teşkil edeceklerinden ötürü. Onların bu cesaretli ve tutarlı davranışı futbolda
şiddetin önüne geçmede örnek olabilir. Sproun ve futbolun bir
eğlence oyunu olduğunu ve ailelerin de buna rahatlıkla iştirak
etmeleri gerektiğini gösterdiler. Umarız, fanatikler ve futbolu
çirkinleştirmek isteyenler bundan bir nebze ders çıkarır...
Milli takımın kader maçları
7 ve 11 Ekim tarihlerinde Türkiye-Almanya ve Türkiye- Azerbaycan arasında oynanacak olan EURO 2012 eleme maçları,
Türkiye’nin bu şampiyonaya katılabilmesi için elde etmesi gereken play-off şansı açısından büyük önem taşıyor.
Guus Hiddink yönetimindeki Türk Milli Takımı, geçtiğimiz
ay grubunda oynadığı Kazakistan ve Avusturya maçlarında
erteleme nedeniyle liglerin geç başlamasından etkilendiği gözlendi.
Hiddink’in motive etme uğraşı verdiği morallerin üst düzeyde
olmadığı Türk Milli Takımı gruptaki bu son iki eleme maçından iyi sonuçlar almazsa ki buna kesinlkle inanmak istemiyoruz Türkiye büyük bir hüsran daha yaşar.
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, Türk halkı ve futbolu bunu kaldıramaz.
Tek kelimeyle çok yazık olur. Düşünün 2002’nin Dünya 3.
Türkiye, kaç tane Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonasına katılamıyor.Gözler ve gönüller bu maçlarda kalpler millilerle. Sıkı durun...
irfan.kurtulmus@haber.dk

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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50% 50%
LOW FARES AND

LAVE TAKSTER OG

TOP-UP BONUS

EKSTRA TALETID

Somalia
Iran
Poland
Pakistan
Spain
Nigeria
Libanon
Syria
Iraq
Turkey

Fixed

1,98
0,38
0,28
0,28
0,05
0,28
0,49
1,08
0,18
0,08

Mobile

1,98
0,51
0,98
0,44
0,88
0,58
1,29
1,38
0,69
0,08

All prices are in DKK incl. VAT

Mobile DK

International
from

5

øre/min

38
øre/min

SMS DK

Fixed DK

øre/sms

øre/min

18

8

