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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Sayfa 8

Danimarkalı bilim insanla-
rı, dünyanın en iyi futbol-
cusu olarak kabul edilen 
Lionel Messi’nin, fi zik 
ve beyin özelliklerini 
analiz etti. Araştırma-
cılar, Arjantinli süper 
yıldızın attığı küçük 
ve hızlı adımları sa-
yesinde topa kusur-
suz bir şekilde hükmettiğini belirledi.

Sayfa 19

Danimarkalı turistler Yunanistan’ın yerine 
artık daha fazla Türkiye’yi tercih ediyorlar. 

Danimarkalıların 
tercihi Türkiye

Sayfa 23

Messi’yi çözdüler

9 yıl önce 35 kişinin yakılarak katledildiği  
Sivas Katliamı ile ilgili davada zaman aşımı 
karar verilmesine Türkiye genelinde ve Av-
rupa’nın diğer kentlerinde olduğu gibi Da-
nimarka’daki Aleviler de tepki gösterdiler.

Aleviler siyah 
çelenk bıraktılar

Sayfa 9

Türk sineması Kopenhag’daydı

Haber gazetesi tarafından başkent Kopenhag’daki Park 
Bio sineması ile Danimarka Sinema Enstitüsü’ne bağlı 
Cinemateket sinema salonlarında gerçekleşen Cinema-
Turca-Türkiye Sinema Günleri büyük ilgi gördü. 

Danimarka medyasına gö-
rüşmeyle ilgili açıklamada 
bulunan Başbakan Helle 

Thorning Schmidt, durumun çok 
ciddi olduğunu, Suriye’deki şidde-
ti durdurmak için ne yapılabiliri 
bulmak ve muhaliflere yardım için 
Türkiye ile konuşmaya devam et-
menin önemine dikkat çekti.

Türkiye’ye gelen Suriyeli mül-
tecilerin ülkeye büyük baskı yap-
tıklarına da değinen Danimarka 

başbakanı, Türkiye’nin mülteci 
köyleri oluşturduğunu ve okul aç-
tığını belirtti.

Türkiye kilit ülke
Türkiye’nin Suriye’ye baskı ya-
pacak kilit rolde ülke olduğuna 
işaret eden Thorning Schmidt, Su-
riye’ye silah satan ve halen Esad’ı 
destekleyen Rusya’yı bu baskıyı 
devam ettirmeye dahil edecek ül-
kenin Türkiye olduğunu vurgu-

ladı.
Başbakan Erdoğan’ın, Suriye 

devlet başkanı Esad’ın halkına 
uyguladığı şiddete karşı tepkisi-
ni açıkladığını fakat direk olarak 
bu tepkisini herhangi bir eyleme 
geçirmede tereddüt ettiği ifade 
edildi.

Ayrıca, birçok ülkenin Türki-
ye’nin Rusya’ya baskı yapmasını 
istemesine rağmen Türkiye’nin 
müttefiki olan Rusya ile iyi ilişki-

lerini muhafaza etmeye özen gös-
terdiğine değinildi.

Ticari ilişkiler artsın
Başbakan Erdoğan ile Helle Thor-
ning Schmidt arasında gerçekle-
şen görüşmede ayrıca, bu yüzyılın 
en büyük ekonomi potansiyeline 
sahip ülke olarak işaret edilen 
Türkiye ile ticari ilişkilerin arttı-
rılmasının da gündeme getirildiği 
bildirildi.

Son yıllarda meydana gelen terör eylemlerinin örgüt işi olmaktan çıkıp “yalnız kurt” olarak adlandırılan 
bireysel eylemciler tarafından gerçekleştirilmeye başlaması terör tehdidini canlı tutuyor. Artık ideolojik 
amaçlarla masum insanları öldürmeye yönelik eylemleri takip etmek güçleşirken, özellikle Avrupa ülke-
leri istihbarat birimleri terörün eylemlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından gerçekleştirileceğinin 
bilinemediğini ve bunun da önleme çalışmalarını güçleştirebileceğini belirtiyorlar. 

Terör çehre değiştiriyor

G
eçtiğimiz haftalar-
da, Mohammed Me-
rah adlı teröristin 
Fransa’nın Toulo-

use kentinde 7 kişiyi öldür-
mesi ve eylemlerini de video-
ya çektiğinin ortaya çıkması 
üzerine terör araştırmacıları 
ve güvenlik yetkilileri uzun 
süredir korktukları gerçekle 
yüzyüze geldiler; Terör birey-
selleşiyor, potansiyel terörist-
leri ve terör eylemi planlama 
aşamasında olan kişileri izle-
mek güçleşiyor.

Lors Doukajev, Anders Beh-
ring Breivik ve Mohammed 
Merah. Son yıllarda ortaya 
çıkan bu üç isim herhangi bir 

örgüte bağımlı olmadan, sem-
pati duydukları ideoloji  için 
terör eylemi planlamışlar, 
Doukajev, eylemini gerçek-
leştiremeden yakalanmıştı, 
ancak Breivik ve Merah çok 
trajik sonuçlanan eylemler 
gerçekleştirdiler.

El Kaide terör örgütünün 
lider kadrosunun neredeyse 
tamamen çökertilmesi, Arap 
Baharı ve diğer uluslarara-
sı dengelerdeki değişimler 
sonunda artık ses getirecek 
küresel eylemler düzenleme 
işinin izlenmesi kolay olan 
örgütlerin elinden çıkıp ken-
di kendini esinlendiren kişile-
re kadlığı düşünülüyor.

Breivik’in eylemlerinden bir 
saat önce e-posta yoluyla basın 
kuruluşlarına “Manifesto”su-
nu gndermes ve eylemini kü-
resel  entellektüel bir boyuta 
taşımak istemesi, Mohammed 
Merah’ın eylemlerini videoya 
çekerek propaganda amaçlı 
kullanmayı planlaması terör 
eylemlerinin kitlesel değil 
“bireysel cihad” düzeyinde 
gerçekleştirilmesi talimatının 
yayıldığını düşündürüyor. 

Her ne kadar bahsedilen bu 
üç isim eylemlerini kendi baş-
larına gerçekleştirmiş olsalar 
da aslında bu kişilerin hepsi-
nin belli bir çevre etrafında bu 
noktaya geldiği düşünülüyor.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilerle sorunu ciddi
G.Kore’nin başkenti Seul’de başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yarım saat görüşen Danimarka başbakanı ve 
AB dönem başkanı Helle Thorning Schmidt, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerle sorununun ciddi olduğunu söyledi.
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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.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

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

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

Advokat Kadir Erdoğmuş
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Onur TALAYHAN, Stockholm

İ
sveç parlamentosu-
nun aldığı bu karar 
ülkede yaşayan Türk-
ler arasında hem bü-

yük hoşnutsuzluk hem de 
hayal kırıklığı yarattı..

İsveç’teki Türk sivil top-
lum örgütleri İsveç parla-
mentosu bu kararını geri 
alıncaya kadar her yıl 11 
Mart’ta kınama kararı al-
dılar. 

Bu yılkı kınama mitingi 
Medborgarplatsen (Yurt-
taşlar Meydanı)’de yapıl-
dı. Mitingde yeteri kadar 
katılımın olmaması dikkat 
çekti. Mitingde az sayıda 
konuşmacıya yer veril-
di. Konuşmacılar kararın 
haksızlığına ve parlamen-
toların kendini mahkame 
yerine koyma hakkına sa-
hip olmadığı görüşüne dik-
kat çektiler. 

Parlamento Başkanına 
sunulan mektubu Sultan 
Kayhan okudu. Mektupta 
özetle; ” İsveç’teki Türk 
Sivil Toplum örgütlerini 
temsilen bu yıl yine parla-
mentonun 11 Mart 2010 

yılında aldığı haksız kararı 
protesto ediyoruz. Biz hâlâ 
parlamentonun aldığı bu 
kararın bir çok nedenden 
dolayı yanlış olduğunu dü-
şünüyor ve aynı zaman-
da bu kararın İsveç’teki 
göçmen grupları arasında 
mesafeyi açmış olduğunu 
görmekle ve yine burada 
yaşayan Türk toplumu ile 
göçmen grupların arasının 
açıldığı gibi, Türk toplumu 
bu alınan yanlış karardan 
dolayı ayrımcılığa ve haka-
rete maruz kalmaktadır. 
Bu tür davranış biçimleri-
nin gelecekte daha da ar-
tacağından endişe ve kaygı 
duyuyoruz.

Sayın meclis başkanı, biz 

artık gelecekte daha farklı 
davranışlara maruz kal-
mayacağımızdan ve ileride 
şu ifadelerin bizim için ne 
kadar geçerli olacağından 
emin olmalıyız. Yasa ya 
da başka bir kural ile bi-
rey dışlanmaya veya etnik 
nedenlerden dolayı haksız 
davranışlara maruz kalı-
namaz, kamusal iktidar 
her insanın eşitliğine say-
gılı, kişilerin özgürlüğü 
ve haysiyetini gözönünde 
bulundurarak yürütülmesi 
gerekmektedir. Kamular 
insanların toplumdaki ka-
tılımını ve eşitliğini sağla-
mak için çalışır ve çocukla-
rın haklarını sağlama bağ-
lamında dolayı ayrımcılığı 
önlemelidir” denildi.

İsveçli yazardan karara 
tepki
Mitingdeki tek İsveçli ko-
nuşmacı olan yazar Stefan 
Lindgren konuşmasında 
meclisi suçlayarak, aldığı 
kararın hiçbir dayanağı ol-
madığı söyledi. Türklerin 
birtakım çıkarcı lobi çalış-
malarına kurban edildiğini 
dolayısıyla tarihin çarpı-
tıldığını vurgulayan Lind-

gren konuşmasında, “İki 
yıl önce İsveç Parlamento-
su birinci dünya savaşı sı-
rasında Türklerin Ermeni-
lere, Süryani/ Asur, Kelda-
nilere ve Pontus Rumları-
na soykırım yaptığı kararı 
aldı. Parlamentonun almış 
olduğu bu karar böylece 
bilimsel özgürlüğü kısıtla-
yıp ve aynı zamanda san-
süre yol açmaktadır” dedi. 

Türk örgütlerden 
talepler
Sivil toplum örgütleri Par-
lamento başkanına kara-
rın gözden geçirilmesi ve 
geri alınması yönünde tav-
siye mektubu bıraktılar. 
Türk sivil toplum örgütle-
rinin talepleri ise şunlar:
- Parlamento sözde soy-
kırım kararını yeniden 
gözden geçirmeli ve iptali 
konusunda araştırma yap-
tırması
- Bu kararın Türk grupları 
üzerindeki etkilerinin ve 
sonuçlarının araştırılması
- Parlamentonun Yaşayan 
Tarih (Levande Historia), 
Dünya Kültür Müzesi 
(Världkulturmuseet), Mec-
lis Araştırma Komisyonu 
(Riksdagens Utrednings-
tjänster) gibi kurumlar 
aracılığıyla objektif bir 
biçimde aynı süreç içinde 
Balkan yarımadası, Kaf-
kaslar’da işgal altında olan 
bölgelerdeki durumun 
aydınlatılması ve Türki-
ye’nin uğradığı haksız 
suçlamaların gün yüzüne 
çıkarılması için çalışmalar 
yürütülmesi…

İsveç meclisinin Soykırımlar 
Kararı 2.kez Kınandı
İsveç Parlamentosu 2010 yılı Mart ayında l.Dünya Savaşı esnasında Ana-
dolu’da uygulanan tehcir kararını sözde soykırımın temel dayanağı olarak 
kabul ederek 130 karşılık 131 oyla “Soykırım” olarak kabul etti.

VEFAT VE TEŞEKKÜR

Bundan bir süre önce, yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamayarak aramızdan 

ayrılan sevgili eşim ve annemiz 
Rabia Durnal’ın vefatının ardından, 

zor günlerimizde acımızı paylaşan tüm 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

MACİT DURNAL
Eşi

TEMEL DURNAL
Oğlu
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Müthiş Kampanya

Müthiş hizmet
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Bundan 40 yıl önce Türklerin çalış-
mak için akın ettiği, Türkiye’den 

hatta dünyadan gıptayla bakılan, mo-
dern Batı uygarlığının beşiği olarak bi-
linen Avrupa son yıllarda ne hallere 
düştü.
Küresel ekonomik krizin derinden 

vurduğu yaklaşık 500 milyonluk nüfu-
sa sahip Avrupa Birliği ülkelerindeki 
yüksek orandaki işsizlik bu ülkelerdeki 
demokrasileri de tehdit eder hale geldi. 
Modernleşmenin, sanayileşmenin, ay-

dınlanmanın Avrupa’sı artık, artan iş-
sizliğiyle, yoksulluğuyla, yükselen ırk-
çılığıyla, şiddetle ve ırkçı cinayetlerle 
anılmaya başladı. Sanki, zaman tüne-
linden 30’lu  yılların Avrupa’sına geri 
dönülüyor. 
Avrupa ekonomisine yön veren, ağır 

sanayileri, güçlü ekonomileri ile Av-
rupa’nın yükünü sırtlanan iki büyük 
ülke, Almanya ve Fransa’nın durumu 
hiç de sanıldığı gibi iyi değil. Krizden 
sonra Almanya’da işsizlik oranı yüz-
de 10’u aşmış durumda, Fransa’da ise 
biraz daha yüksek. Almanya’da yok-
sulluğun arttığına, son yıllarda gide-
rek artan ırkçılığa, sistematik biçimde 
işlenen cinayetlere tanıklık ediyoruz. 
Fransa’da da durum pek farklı değil. 
Genel seçimler öncesi aşırı sağın yıldı-
zının parlaması, Cumhurbaşkanı Sar-
kozy’nin aşırı sağa giden oyları topla-
mak için izlediği politika ülkede yaşa-
yan göçmenleri endişelendiriyor. Ülke-
de Afrikalılara, Müslümanlara, Yahu-
dilere ve Romanlara yönelik ayrımcı ve 
ırkçı politikalar yerini giderek şiddete 
bırakıyor. 

Halkının mutluluğu, Kuzey denizin-
den çıkardığı petrolle dünyanın Ku-
veyt’ten sonra en zengin ikinci ülkesi 
olma özelliği ile tanınan Norveç’e bir 
bakın. 
Ülkenin ikinci büyük partisi yaban-

cı düşmanı politikalarıyla bilinen aşırı 
sağcı İlerici Partisi (Fremskridtsparti-
et). Aşırı sağcı, gerici bir partiye İleri-
ci adını verilmesini de anlayabilmiş de-
ğilim. 75 gencin canına kıyan Norveçli 
terörist Anders Breivik de bu partinin 
uzun yıllar üyeliğini yapmış, gençlik 
kollarında yeralmış. 
Ya İsveç! Refah sistemi, yaşam kali-

tesinin yüksekliği, demokrasisi ile bili-
nen bu ülkede de aşırı sağcı İsveç De-
mokratları’nın güçlenmesi ırkçıları ce-
saretlendiriyor. Peter Mangs adındaki 
keskin bir nişancı bir yıl boyunca Mal-
mö kentinde göçmenlere terör estirip, 
seçtiği göçmen kurbanları kurşunla-
mıştı.  
Finlandiya’da da durum pek fark-

lı değil. Aşırı sağın oldukça güçlendi-
ği bu ülkede de eski başbakan Matti 
Vanhanen bile gazetecilere verdiği bir 
yemekte Çingene dilencilere para ve-
rilmemesi gerektiğini söylemeyi ihmal 
etmemişti.
Bir çok yazımda Danimarkalı aşı-

rı sağcıların ne durumda olduklarını, 
10 yıl boyunca, bundan önceki iktida-
rı destekleyen aşırı sağcı Danimarka 
Halk Partisi ile ırkçı gruplar arasın-
daki göbek bağını elimden geldiğince 
anlatmaya çalışmıştım. Irkçıların bu 
ülkede dernekleri, örgütleri, partileri, 
yayınları, medyası olduğunu, dünyada 
devletten ekonomik destek alarak ya-
yın yapan tek Nazi radyosunun (Radio 
Oasen) bu ülkede bulunduğunu yaz-
mıştım. 
İçinde yaşadığımız bu ülkedeki eko-

nomik durumun, işsizliğin, şiddetin 
hangi boyutlara ulaştığını bilmeyen 
yok. Türk gençlerinin nasıl şiddet kur-
banı olduklarını hepimiz görüyoruz. 
Yazılacak daha çok şey var. Ama ma-

alesef hepsine yer darlığından dolayı 
bu köşede yerveremiyorum. Şunu di-
yebilirim;  Avrupa artık 70’li, 80’li yıl-
ların refah ve bolluk  Avrupa’sı değil. 
Yazımızın başlığında Avrupa can çeki-
şiyor demiştik. Böyle giderse bu yaşlı 
kıta artık ölüm düşeğinde olacak. 
Bu ülkelerde doğup, büyüyen Türk 

gençleri artık anne-babalarının ya da 
dedelerinin-ninelerinin geldikleri ül-
keye geri dönmeye başlıyorlar. Kendi-
leriyle konuştuğumuz, burada doğup 
büyümüş, 30 yaşına gelmiş, meslek sa-

hibi olmuş, eğitimli bir çok genç arka-
daşımız ellerinde diplomalarıyla iş ara-
maktan artık bıktıklarını, ayrımcılığa 
maruz kaldıklarını, geleceklerini ailele-
rinin anavatanlarında kurmak istedik-
lerini söylüyorlar. 
Bu konuyla ilgili Belçika’da yaşayan 

Fikret Aydemir adındaki gazeteci bir 
arkadaşımız “Tersine Göç” adında bir 
belgesel film de çekmişti. Kopenhag’da 
gerçekleşen Türkiye Sinema Günle-
ri kapsamında da gösterime giren bu 
filmde yukarıda sözünü ettiğimiz genç-
lerden sözediliyor. Onların Türkiye’ye 
geri dönüş serüvenleri anlatılıyor. 
Özellikle 11 Eylül’den sonra hortla-

yan yabancı düşmanlığı, ırkçılık şimdi-
lerde ekonomik krizle de besleniyor ve 
tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Bu da ar-
tık gençlerimizi bu ülkelerden maale-
sef uzaklaştırıyor. 
Avrupa’daki ırkçı hareket kendinden 

olmayana karşı bir saldırı durumuna 
geçti. 
Müslümanlara, Afrikalılara, Roman-

lara, Asyalılara yönelik ırkçı saldırı ha-
berlerini Müslüman ve Yahudi mezar-
lıklarının tahrip edildiklerini sürekli 
duyuyoruz.
Yukarıda da sözünü ettiğim ırkçı sal-

dırılar yükselmekte olan bu dalganın 
somut örneklerinden sadece bazıları-
dır. 
Kısacası, Avrupa ülkelerindeki seçim-

lerde ırkçılık prim yaptığı sürece ve di-
ğer kültürlere olan tahammülsüzlük 
hastalığından kurtulunmadığı sürece, 
ırkçılık yükseliş içinde, demokrasi de 
her zaman tehdit altında olacaktır. 

HABER

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Avrupa can çekişiyor
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Fransa’da Cezayir kökenli bir 
Müslüman terörist Filistinli ço-

cukların intikamını almak ve Fran-
sa’nın Afganistan’daki uluslar arası 
güç içinde yer almasını protesto et-
mek için 7 kişiyi öldürdükten sonra 
polisle girdiği bir çatışmada kafasın-
dan vurularak öldürüldü.
Müslüman dünyanın önde gelenle-

ri böyle vahşice bir katliamı gerçek-
leştiren kişinin Müslüman olama-
yacağını, gerçek İslam’ın huzur ve 
barış dini olduğunu belirttiler. Hak-
lılar da. Genellikle de bu tür eylem-
lerin ardından kendilerine mikro-
fon uzatılan, telefon açılarak görü-
şü sorulan bir çok Müslüman gözü 
dönmüş eli kanlı kişilerle aynı dine 
mensup olmaktan duydukları rahat-
sızlığı açıkça dile getiriyorlar. Bir 
çok siyasetçi de gayet tutarlı bir ta-
vır takınarak bu eylemlerin fatura-
sının 1,5 milyarlık İslam dünyasına 
çıkarılmaması gerektiğini söylüyor.
Öncelikle artık bir çok Müslü-

man’ın “İslamcı terörist yoktur” te-
kerlemesini bırakması, unutması 
gerekiyor. İslamcı terörist vardır, 
Müslüman terörist de vardır. Ama 
bu İslam dininin terör dini olduğu 
anlamına gelmez, teröre teşvik etti-
ği anlamına gelmez.
Son yıllarda din adına gerçekleşti-

ren şiddet eylemlerine, gerçekleşti-
rilen terör saldırılarına bakınca in-
san ister istemez huzur ve barış me-

sajı verecek olan bir dinin mensup-
ları arasında silaha sarılan bunca 
insanın nereden ilham aldığını da 
düşünmeden edemiyor.
Bu tür terör olaylari meydana ge-

lince de Müslüman olan, ancak ke-
sinlikle terörden uzak duran kişile-
rin, huzur ve barış için çalışan Müs-
lümanların kendilerini zor durum-
da hissettiklerini görüyoruz.
Açıkça yazayım; kendisini Müslü-

man olarak adlandıran ve İslam adı-
na savaştığını söyleyen bir kişi tara-
fından gerçekleştirilen herhangi bir 
terör eyleminin ardından yapılan 
“Bunu yapanlar gerçek Müslüman 
olamaz” açıklamalarının içi boşal-
maya başladı.
Musevi, Hıristiyan, Budist, Hin-

du, Ateist falan bireysel terör eyle-
mi gerkeçkeleştirmezken  nasıl olu-
yor da İslamiyeti vahşi eylemlerinin 
gerekçesi olan bir çok kişi ortaya çı-
kabiliyor?  Bunun dinden kaynakla-
nan nedenleri olduğunu düşünmü-
yorum, ancak hoşgörünün bilinme-
diği, ürkütücü bir cehaletin hüküm 

sürdüğü bir ortamın ürünü olabi-
lirler.
Yanlış anlaşılmasın; İslam dini te-

rörist üretiyor demiyorum. Ancak 
bu tür eylemlerin önüne geçmek 
için; İslam dünyası içinden birileri-
nin çok hummalı, kapsamlı bir en-
formasyon, hatta reform çalışmala-
rına başlaması gerekiyor.
 

İslam Konferansı Örgütü ne iş ya-
par?
Bunu yapacak olan da İslam Konfe-
ransı Örgütü (İKÖ)’dür, ancak sö-
zünü ettiğimiz bu teröristler sadece 
Batı dünyasıyla değil, İslam dünya-
sındaki yönetimlerle de kavgalıdır-
lar. Bu açıdan bakıldığında İslam 
dünyasını bir araya toplamaya çalı-
şan İKÖ’nün kendi toplumları için-
de gerekli reformların yapılmasında 
demorkasilerin getirilmesinde ciddi 
bir çalışma içine girmesi gerekiyor.
Müslümanlar bu reform ve eğitim 

çalışmasını bir an önce başlatmaz-
larsa, başakaları bunu başlatır, böy-
le olunca da kuyruğunu ısıran yılan 

misalı, başkalarına tepkinin sonucu 
olarak, teröristlerin eline bahaneler 
geçmesi kolaylaşır.
Şu ana kadar anlayabiliğimiz ka-

darıyla İKÖ, İslam dünyasındaki 
demokratik gelişmelere yönelik ça-
lışan bir kuruluş olmaktan çok dışa 
dönük bir savunma mekanizmasını 
korumaya yönelik bir organizasyo-
nu andırıyor.
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), 

Birleşmiş Milletler’in ardından 
Dünyanın ikinci en geniş hükümet-
ler arası kuruluş olarak adlandırı-
yor kendini. 57 Müslüman ülke bu 
kuruluşta temsil ediliyor.Örgütün 
web sayfasında yer alan bilgilere 
göre, İKÖ Müslüman dünyanın or-
tak sesi olma görevini üstlendiğini 
bildiriyor.
Dünya insanları arasında ulusla-

rarası barış ve huzuru tesis etmek, 
Müslüman Dünyanın çıkarlarını ko-
rumak gibi amaçlara yer veriliyor. 
Bu kuruluşun başkanlığını ise Tür-
kiye yürütüyor, başkan ise Ekme-
leddin İhsanoğlu.
İslam Konferansı Örgütü’nün en 

kısa zamanda bu konuya eğilmesi 
ve İslam ülkelerinde kapsamlı bir 
eğitim çalışmasını başlatması, bu 
tür çalışmalara destek vermesi ge-
rekiyor. Sağduyulu insan sayısı bir 
gün azalmaya başlayabilir. En kor-
kunç sonuç ise budur.

İslamcı terörist vardır

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk
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Bedava işitme testi
- Sıra beklemeden hemen 
şimdi...
Yönlendirmeye gerek olmadan

Audiovox Kopenhag’da 3 ayrı adreste 
işitme testi yapıyor

Østerbro - Herlev - Greve
Satınalmak zorunda olmadan 14 gün işitme cihazınızı deneyin.

Uzun sıra beklemeden devlet yardımı ile bedava işitme 
cihazınıza sahip olun

Kliniklerimizde 4 yıl ücretsiz test ve bakım servisi garantisi
Her türlü marka işitme cihazlarını ayarlıyor ve teslim ediyoruz.

Siz gelemiyorsanız, biz evinizde ziyaret ediyoruz

Daha fazla bilgi için hemen arayın!

3940 1050 �����������������������������������������������������������������
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10.00'dan 14.00'e kadar

Kahve, çay, meyve suyu dahil
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Kopenhag´ın Frede-
rikberg semtindeki 
evinin önünde 8-10 

kişilik bir grubun saldırısı-
na uğradıktan sonra haya-
tını kaybeden 21 yaşındaki 
Türk genci Cem Aydın top-
rağa verilişinin 40. günün-
de anıldı. 

Önce mezarı başında aile-
si tarafından dua okutula-
rak anılan Cem’in ailesiyle 
birlikte oturduğu eve ait 
toplantı lokallerinde Alevi 
inancına göre bir dini tören 
düzenlendi. 

Törende, Ringsted Alevi 
Kültür Merkezinden dede 
Halil Şahin, Cem için ha-
zır bulunanlardan helallik 
isteyerek dua etti.

Alevi inancında ‘Dar’ 
olarak adlandırılan ölen 
kişinin toprağa verilişinin 
kırkıncı gününde “mezar-
da ruhun bedeni bırakma-
sı” nedeniyle büyük anlam 
taşıyan dini tören sırasın-
da dede Halil Şahin, ölenin 
kul hakkıyla gitmemesi için 
herhangi bir kimseye 
borcu varsa bunun 
söylenmesini ve hak-
kın helal edilmesini 
istedi.

Dede Şahin tören 
sırasında, biri Allah, 
biri Peygamberimiz 
Hz.Muhammed ve 
bir diğeri Hz.Ali için 
3 adet mum yaktı.

Mum yakmadan 
önce bir konuşma 
yapan dede Halil Şa-
hin, Alevilerin mum 
söndürmediğini mum 
ve ışıkların sürekli 
yandığına değinerek 
bunun yanlış anlaşıl-
dığını söyledi.

Cem’in ruhu için 
ikram edilen yemek 
ve irmik helvası son-
rası, dede Şahin dua 
okudu.

Talihsiz Türk genci 
Cem Aydın için dü-
zenlenen dini törene, 

ailesi, akrabaların yanısıra 
çok sayıda arkadaşı ve aile 
dostlarından oluşan kalaba-
lık bir topluluk katıldı. 

Katiller hala 
yakalanmadı
Bilindiği gibi, Cem Aydın 
19 Ocak akşamı Kong Ge-
orgs Vej adresindeki evinin 
önünde uğradığı saldırının 
ertesi günü ailesinin rıza-
sıyla bağlı bulunduğu ya-
şam ünitesi doktorlar tara-
fından kapatılarak yaşama 
veda etmişti.

Kopenhag polisinin, ka-
tilleri halen yakalayama-
mış olması aile ve Türk 
toplumu arasında tedir-
ginliğin devam etmesine 
neden olurken, polisin fail-
leri bir an önce yakalaması 
istendi. 

Polisten çağrı
Gazette.dk haber sitesine 
bir açıklama yapan Kopen-
hag Polisi’nden Kenneth 
Jensen, soruşturmayı ön-
celikli olarak ele aldıklarını 
ve katillerin bulunulmasına 
çalışıldığını söyledi. 
  Jensen, şu ana kadar ka-
tillere ulaştıracak herhangi 
bir ize ulaşamadıklarını da 
belirterek, vatandaşlara po-
lise yardımcı olmaları konu-
sunda çağrıda buludu. 
  Kenneth Jensen, “Mut-
laka bu konuda duyum ya 
da bilgi sahibi olan birileri 
vardır. Onların önemsiz 
görebilecekleri bilgi bile 
bizim işimize yarayabilir. 
Bizi arayıp bildiklerini bi-
zimle paylaşsınlar” dedi.  

(Haber)

Cem Aydın için helallik istendi
19 Ocak akşamı başkent Kopenhag’da evinin önünde 
uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki 
Cem Aydın’ın katilleri hala bulunamazken, Cem 
Aydın toprağa verilişinin 40. gününde ailesi, yakınları 
ve sevenleri tarafından anıldı. 

WEDDING PALACE

DÜĞÜN SALONU
Danimarka’da güzel bir düğün salonu

♥ 1100 kişilik salonu
♥ 350 araçlık otoparkı
♥ Türkiye ortamını aratmayacak  
   salon ortasında fiskiyeli 
   mermer havuzda ışık gösterileri
♥ Doğal ağaçlarla süslü salon
♥ Türk ve Kürt düğünleri için 
   menüler ve paket çözümler

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUM GÜNLERİ VE 
HER TÜRLÜ EĞLENCENİZDE 

HİZMETİNİZDEYİZ.

2012 yılı rezervasyonlarınız için boş 
tarihler mevcuttur. 

Kişi başına 90 Kron’dan 
başlayan fiyatlarla paket 

çözümler. 
2012 yılında hala salonumuz 

hala müsaittir. 
Bizi arayın, size unutulmaz bir 

düğün yapalım

Gydevang 39-41      3450 Allerød
info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk

Daha fazla bilgi için 

Tlf: 70 34 56 78      

WEDDING PALACE

Devlet Yetkili Yeminli Tercüman ve Mütercim 
Statsautoriseret translatør & tolk

ORHAN DOĞRU

Danimarka’daki bütün resmi kurumlarda ve 
T.C Kopenhag Büyükelçiliği’nde kullanacağınız 

her türlü belgenin resmi tercümesi yapılır.
İşyeri:   Tolkeservice Danmark ApS, 
              Glostrup Torv 4, st. th - 2600 Glostrup 
Privat: Kærlunden 36, 2660 Brøndby Strand 
Cep tel: (0045) 28 40 85 96
İnternet: www.orhan.dk
E-posta: orhan@orhan.dk
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D
animarka’da günlük yayınla-
nan Ekstra Bladet gazetesi, 
Danimarkalı turistlerin ge-
çen yıl ilk defa Yunanistan’ın 

yerine Türkiye’yi tercih ettiklerini 
yazdı. 
  Haberde, Danimarkalı turistlerin 
tatil için geçen yıl ilk kez Türkiye’yi 
Yunanistan’a tercihettikleri 
bilgilerine yerverilirken, Sivil 
Havacılık İdaresinin 2011 rakamların-
dan yola çıkılarak,  Türkiye’nin 
artık İspanya’nın ardından ikinci sıra-
da yeraldığını Yunanistan üçüncü sıra-
ya gerilediğini bildirdi. 

“Döner Kebap, Gyros’un önüne geçti” 
ifadesini kullanan gazete, “Ekonomi-
si lime lime olan, işsizliğin çok büyük 
oranlara ulaştığı Yunanistan’ın başına 
sanki halihazırda yeterince şey gel-
memiş gibi, şimdi de komşu Türkiye, 
Danimarkalıların favori yerleri liste-
sinde Yunanistan’ı geride bıraktı” yo-
rumunu yaptı. 

Star Tur Satış Direktörü Stig Elling, 
“Son bir yıldır bu yönde bir gelişme 
var. Birçok Danimarkalı Türkiye’yi 
gönülden kabul etmiş durumda. Yaşa-
dıkları ekonomik krize rağmen, 2011 
yılında Yunanistan’a giden Danimar-
kalı turist sayısında yaklaşık yüzde 10 
oranında bir artış olmasına rağmen 
Yunanistan listedeki iki numaralı yeri-
ni terk etti. Buna karşılık, Türkiye’ye 
giden Danimarkalı turist sayısında 
yüzde 21 oranında bir artış oldu ve bu 

rakamların 2012 yılında da artmaya 
devam etmesini bekliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

“TÜRK YEMEKLERİ VE TÜRKLERİN 
KENDİLERİ DE TERCİH SEBEBİ”

Stig Elling, ”Türkiye’ye seyahat

sözkonusu olduğunda, insanlar 
genellikle seyahat nedeni olarak 
Türkiye’nin havasından ve düşük 
fiyatlarından bahsediyorlar. 
  Ayrıca yemekler ve Türklerin kendi-
leri de tercih sebebi” sözlerini de kul-
landı. 

HABERHABER

Bir Hollywood aksiyon filmi düşünün. Bir 
okul binasına tahrip gücü çok yüksek, za-

man ayarlı bir bomba bırakılmış. Yerinden oy-
natsan patlayacak. Bombanın geri sayımı başla-
mış. Üç dakika sonra patlayacak, iki dakika...
Sahne değişiyor.
Bombayı okula bırakan adam yakalanmış. 

Uzun sakallı, siyah saçlı. Pis pis sırıtıyor. Poliste 
ifade veriyor, ama bir türlü bambanın kodlarını 
vermiyor. İyi polis kötü polis rolleri oynanıyor, 
ama terörist pişkin yutmuyor o rolleri. Bomba 
patladı patlayacak. Yüzlerce çocuk ölecek. Polis 
işkence yapsa belki bombanın kodlarını hemen 
alabilecek ama gel gelelim kanunlar polisin tu-
tukluya işkence yapmasına izin vermiyor.
Cumhurbaşkanını kırmızı hattan arıyorlar; İş-

kence yapalım mı yoksa yapmayalım mı?
‘Yapın’ diye bir ses geliyor hattın diğer ucun-

dan. İşkence yapılıyor. Bombanın kodları alını-
yor ve yüzlerce mahsum çucuk kurtarılıyor. Po-
lis memurları yüzlerindeki zafer ifadesiyle kala-
balığın arasından ayrılıp gidiyorlar.
Bilinen bir sahne. Sık sık filmlerde seyrediyo-

ruz. Heyacanlanıyoruz, geriliyoruz ama bir bu-
çuk saat sonra film bitmiş oluyor, bizde hiç bir 
şey olmamış ve değişmemiş gibi (ki değişmedi, 
çünkü bu bir fantaziydi) gidip yatıyoruz.
Yatıyoruz, çünkü bu bir film, bir kurgu, bir 

fantazi. Günlük yaşamın öyle olmadığını bili-
yoruz. Gerçekten bir düşünelim; Yukardaki sa-
naryoyu hangimiz gerçek yaşamda gördü veya 
duydu. Bombacılar genellikle patlamadan son-
ra yakalınır ya da bırakılan bombaların bir kıs-
mı bulunur ve patlamadan teknik yöntemlerle 
kontrollü şekilde imha edilir. Bazen istihbarat 
servisleri bombalı eylem planı yapacak bir gru-
bu yakalayabilir. Ama yukarıdaki sahne gerçek 
yaşamda hiç görülmeyen ya da binde bir görülen 
bir durum.
Ama çok ilginç Dışişleri Bakanı Villy Sövndal, 

bu film sahnesini gerçek gibi algılayıp, yasal de-
ğişiklik yaparak polise işkence yapma fırsatı ta-
nımak, ‘bombanın kodunu’ söyletmek isitiyor. 
İşkence yapılabilir diyor. Gerekçe olarak da ay-
nen yukarıdaki (Hollywood) sahnesini gösteri-
yor. Fantaziyle gerçeği karıştırıyor. Bunu yapan 
da birinci derecen politikacı ve bakan. Herhangi 
bir parti sempatizanı veya kendini gündeme ge-
tirmek isteyen unutulmuş bir politikacı değil. Bu 
gerçekle fantaziyi birbirine karıştırma, becerik-
sizlikten veya bilememezlikten değil. Geçmiş hü-
kümetlerden süregelen çifte standart politikayı 
biraz daha normalleştirme çabasından.
Danimarka işkenceye karşı (ya da karşıy-

dı). Demokratik ve anayasal sistem ülkenin en 
önemli değerleri arasında. Danimarka bu de-
ğerler uğruna Irak’ta savaşa katılan ve Afganis-
tan’da asker bulunduran bir ülke. Bu ülkelerin 
demokrasiye geçmelerini ve İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesini, demokrasinin bir stan-
dardı olarak, uygulamasını istiyor. Bu beyanna-
mede işkencenin yasak ve hiç bir şekilde kabul 
edilemez olduğu belirtiliyor.
Sonuçta demokratik değerler ne olursa olsun, 

insan hakları bildirgesi ne önerirse önersin, ayrı-
ca Danimarka’nın kendi yasaları ne derse desin, 
tüm bu değer ve prensiplerden taviz verilebilir, 
vazgeçilebilir, eğilip bükülebilir. Yeterki bu giri-
şimin sonuçları Danimarka’ya her anlamda uzak 
olan (ya da uzak tutulan) ülke ve insanları etki-
lesin(!)
Bu çifte standard istemini en azılı milliyetçi 

bile açık açık ifade etmeyecektir. Kaldı ki Sövn-
dal etsin. Önceki hükümet döneminde de olduğu 
gibi, kargaşa, şiddet, korku (Hollywood) senaryo-
ları bulunup ya da bir örnek bulup onu genelleş-
tirerek, yasalar değiştirilecek, sertleştirilecek.

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

Hollywood’dan 
öğrendiklerimiz

Foto: ozlem.dk
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2.846,- 2.996,- 3.446,-

Finlandiya, Norveç, İs-
veç’ten sonra bu yıl 
başından itibaren Da-

nimarka’da da hizmet ver-
meye başlayan Türkiye’nin 
önemli tur operatörlerinden 
Detur bir ilke imza attı. 

Müşterilerine daha iyi hiz-
met vermek amacıyla Mer-
cedes’ten aldığı Travego, 
Sprinter ve Vito marka araç-
larla filosunu kuran Detur, 
tur operatörü olarak kendi 
araçlarıyla transfer yapan 
ilk firma ünvanını kazandı. 

İsveç, Norveç, Finlandi-
ya ve Danimarkalı turist-

lere Türkiye ve Tunus’ta 
hizmet verdiklerini ifade 
eden Detur Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hüseyin Alpay, İs-
kandinav ülkelerinden 2011 
yılında 120 bin turist getir-
diklerini bu sayıyı bu yıl 140 
bine çıkartmak istediklerini 
ifade etti.

Detur olarak artık dışarı-
dan taşıma hizmeti almak 
istemediklerini belirten Al-
pay, ”Tüm yatırım planla-
rımız daha kaliteli hizmet 
vermek için. Bu doğrultuda 
da kendi filolarımızı oluştur-
duk ” dedi. 

Farklı firma ve araçlarla 
yer hizmeti verirken bu ya-
tırımlar ile birlikte taşıma 
hizmetlerine de bir standart 
getirdiklerini belirten Alpay, 
“Kaliteyi arttırmak için ken-
di müşterilerimize, kendi-
miz hizmet vereceğiz. Çok 
farklı firmalarla çok farklı 
araçlarla transfer işini yapı-
yorduk. Artık kendi işimizi 
kendimiz gerçekleştireceğiz. 
Bu filo ile birlikte vermiş 
olduğumuz yer hizmetleri-
ni daha standartlara uygun 
hale getirdik. Bunun içinde 
Mercedes’i seçtik. Yaptığı-

mız araştırmalarda Merce-
des araçları bizim hizmet 
kalitemize uygun ürünlerdi. 
Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 
yatırım önümüzdeki yıl ar-
tarak devam edecektir” diye 
konuştu. 

2010 yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilen FIBA Dünya 
Basketbol Şampiyonası’nın 
seyahat sponsorluğunu da 
yapan Detur, bu yıl yapıla-
cak olan Avrupa Basketbol 
Ligi Dörtlü Finali Finel Fo-
ur’un da sponsorluğunu üst-
lendi.

Detur kendi filosunu kurdu
13 yıllık İskandinavya tecrübesinden sonra Danimarka’da da bu yıl başından 
itibaren hizmet vermeye başlayan Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden 
Detur, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yer hizmetlerinde de 
filosunu kurdu.

TURİZMDE TÜRKİYE YUNANİSTAN’I SOLLADI

Danimarkalıların tercihi Türkiye
Danimarkalı turistler Yunanistan’ın yerine artık daha fazla Türkiye’yi 
tercih ediyorlar. 

Aleviler siyah çelenk bıraktılar
9 yıl önce 35 kişinin yakılarak katledildiği  Sivas Katliamı ile ilgili davada zaman aşımı karar verilmesine Türkiye 
genelinde ve Avrupa’nın diğer kentlerinde olduğu gibi Danimarka’daki Aleviler de tepki gösterdiler.

D
animarka’da ya-
şayan bir grup 
alevi başkent Ko-
penhag’da bulu-

nan Türkiye Büyükelçiliği 
önünde Sivas katliamı da-
vasının zamanaşımına uğ-
ramasını protesto ettiler. 
Yaklaşık 150 kadar göste-
rici Cuma günü akşam sa-
atlerinde 1 saat süren bir 
protesto gösterisi yaptılar. 
Büyükelçilik önünde siyah 
çelen bırakan gösterici-
ler çeşitli sloganlar attılar 
ve hükümete ulaştırılmak 
üzere hazırladıkları bir bil-
diriyi büyükelçiliğe teslim 
ettiler.  

Üzerinde “İnsanlık kat-
liamında zamanaşımı ol-
maz”, “AKP düşer Sivas 
davası düşmez”, “Erdoğan 
şaşırma, sabrımızı taşırma” 
sloganlarının da yazılı ol-
duğu ve Sivas katliamında 
hayatını kaybedenlerin re-
simleri ve isimleri bulunan 
tabelalar taşıyan gösterici-
ler, zaman zaman slogan 
da attılar.

Danimarka Alevi Birlik-
leri Federasyonu Başkanı 
Çağdaş Sağlıcak ve Danış-
ma Kurulu üyesi Turan 
Meriç Büyükelçilik kapı 
zilini çalarak büyükelçi ile 
görüşmek ve protestoları-

nın yer aldığı bir bildiriyi 
büyükelçiye vermek iste-
diklerini söylediler.

Büyükelçi ile görüşmeleri-
ne izin verilen Sağlıcak ve 
Meriç yaklaşık 10 dakika 
kadar süre sonra dışarı çık-
tılar. Turan Meriç gösteri-
cilere hitaben yaptığı açık-
lamada Büyükelçi Ahmet 
Berki Dibek’in kendilerini 
dinlediğini, acılarını anladı-
ğını ve yanlış olduğunu dü-
şündüğü zamanaşımı kara-
rının Yargıtay’dan dönme-
sini umduğunu kendilerine 
söylediğini  anlattı.

Polisin çok sıkı güvenlik 
önlemleri aldığı gösteri es-
nasında herhangi bir olay 
yaşanmazken sık sık taş-
kınlık yapılmaması, çevreye 
zarar verilmemesi uyarıları 
yapıldı.

Çağdaş Sağlıcak Ha-
ber’e yaptığı açıklamada, 
“AKP’nin aldığı yüzde 50 
oyla yüzde 100 oy almış 
gibi davrandığını, bu pro-
testolarının sadece Sivas 
katliamının zamanaşımını 
öne çıkarmak değil aynı za-
manda 4+4+4 olarak adlan-
dırılan eğitim reformunu 

da gündeme getirmek oldu-
ğunu söyledi.

Hafta sonunda Erdoğan’a 
Nürnberg’de verilecek hoş-
görü ödülünün hemen ön-
cesinde zamanaşımı kararı-
nın gündeme geldiğini be-
lirten Sağlıcak, zamanaşımı 
kararı ve Erdoğan’a hoşgö-
rü ödülü verilecek olmasını 
halkların kardeşliğine ve 
Alevilere hakaret olarak ni-
telendirdi
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DANİMARKALI ÇALIŞANLAR FAZLA EFEKTİF DEĞİL. Danimarka’da hükü-
met, çalışanların yeteri kadar üretken olmadıklarını ileri sürerek, üretimin artırılması için 
bir ’Üretkenlik Komisyonu’ oluşturmaya karar verdi. Başbakanlıkta düzenlediği haftalık 
basın toplantısında Danimarka’nın OECD ülkelerinin gerisinde kaldığını ifade eden Baş-
bakan Helle Thorning-Schmidt, ”Bu böyle gitmez, üretimde OECD ülkelerinin gerisinde 
kalamayız” dedi. Danimarka İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre, 1990’lı yıllarda üre-
timde zengin ülkelerin yüzde 30 ilerisinde olan Danimarka’nın son yıllarda yüzde 12’ye 
geriledeği görülüyor. ”Üretkenlik Kurumu”nun başkanlığına ise Kopenhag Üniversitesi 
ekonomi profesörü Peter Birch Sörensen getirildi. 

DANİMARKA 
ÜRETİMDE OECD 
ÜLKELERİNİN 
GERİSİNDE

K
amuoyu yoklamalarına 
göre tarihin en düşük 
halk desteğini alan baş-
bakan Helle Thorning-

Schmidt liderliğindeki Sosyal De-
mokratlar, Danimarka’nın içinde 
bulunduğu ekonomik krizden çı-
kılabilmesi için sosyal refah siste-
minden ödünler verilebileceğinin 
işaretini verdiler.

İskandinavya usülü sosyal re-
fah sisteminin kurucusu olan 
Sosyal Demokratlar, sosyal refah 

sistemi içinde kutsal olup da do-
kunulmazlığı olan hiç bir alanın 
olmadığına vurgu yaparak, “Da-
nimarka’nın içinde bulunduğu 
ekonomik durum sosyal yardım-
larda kısıtlamaya gidilmesini 
gerektiriyor. Önceliklerimizde 
değişiklikler yapmak, bazılarını 
da tamamen iptal etmek zorunda 
olabiliriz” açıklamasını yaptılar.

Söz konusu kısıtlamaların, re-
fah sisteminin temel öğeleri olan 
sağlık ve eğitim sistemiyle emek-

lilik ve sosyal yardım alanlarında 
yapılması düşünülüyor. Sosyal 
Demokratlar’ın hazırladıkları bu 
sunumla 2032 yılına kadar izle-
yecekleri yeni politik hedefleri 
belirlemesi amaçlanıyor.

Halkta sorumlulukları yerine 
getirmekten çok haklarını ara-
ma eğiliminin arttığına dikkat 
çekilen sunumda, “sürekli hak ve 
sorumluluklara dikkat çekilme-
sine rağmen halk sorumlulukları 
yerine getirmede ve dayanışma-

cı olma konusunda fazla duyarlı 
davranmadı. Bu ikisini ekonomik 
kriz ile bir araya getirdiğimizde 
bugüne kadar elde edilen refah 
sisteminin temeline dinamit kon-
muş olunuyor” denildi.

Sosyal Demokrat parti yöneti-
minin hazırladığı ve sorgulanma-
sını istediği bu görüşler, Eylül 
ayında yapılacak parti kongresin-
de masaya yatırılacak.  

 
(Haber)

SOSYAL DEMOKRATLAR DA REFAH SİSTEMİNİ SORGULAMAYA BAŞLADI

Refah sistemi masaya yatırılıyor
İktidara geldikleri günden bu yana halk desteğini giderek kaybeden Sosyal Demokratlar, şimdi de 
sosyal refah sisteminin geleceğini tartışmaya başladılar.

Sosyal Demokratlar liderli-
ğindeki merkez-sol hüküme-
tin hazırladığı reform pake-

ti içinde malülen emekliliğe sev-
kedilen göçmenlerin sayısındaki 
artıştan sözedilmediğine dikkat 
çeken Danimarka İşverenler Der-
neği, Sosyal İşler ve Uyum Ba-
kanlı Karen Haekkerup ile Çalış-
ma Bakanı Mette Frederikssen’in 
malülen emeklilik ile fleksjob adı 
verilen esnek çalışma alanında 
reform yapmalarını istedi. 

İşverenler Derneği’nin açıkla-
dığı rakamlara göre, 2006-2010 
yılları arasında malülen emeklili-
ğe ayrılan göçmen sayısı 20 bini 
aştı.

Açıklamada, sadece 2010 yılında 
malülen emekliliğe ayrılan göç-
menlerin etnik Danimarkalılara 

oranla üç kat daha fazla 
olduğu kaydedildi. Ra-
kamlara göre, 50-59 yaş 
arasındaki her 10 etnik 
Danimarkalı’dan sade-
ce biri malülen emekli-
liğe sevkedilirken, aynı 
yaş grubundaki her üç 
göçmenden biri malülen 
emekliliğe ayrılıyor. 

Malülen emekliliğe sev-
kedilenlerin yüzde 80’ini 
de  60-64 yaş arası İran-
lı ve Bosnalı göçmenler 
oluşturuyor. 

Danimarka İşverenler 
Derneği başkan yardım-
cısı Erik Simonsen, ma-
lülen emekliliğe ayrılan 
göçmen sayısındaki artı-
şa dikkat çekerek, “Ra-

kamlar malülen emek-
liliğin arkasında sadece 
sağlık sorunları yatmadı-
ğını, sosyal sorunların da 
olduğunu da gösteriyor. 
Bu sorunlar belediyeler-
de çözülmeye çalışılıyor 
ve kısa vadeli çözümler 
bulunuyor. Bütün so-
rumluluk belediyeler ile 
sosyal danışmanlardadır” 
dedi. 

Muhafazakar Halk Par-
tisi Sosyal İşler sözcüsü 
Tom Behnke de Simon-
sen’in eleştirilerine des-
tek vererek, “Belediyeler 
malülen emeklilik konu-
sunda söz konusu grup 
karşısında çabuk pes edi-
yorlar. Bizler de parla-

mentoda sorunları konuşmaktan 
başka bir şey yapmıyoruz” dedi. 

Eleştirilere yanıt veren Sosyal 
Danışmanlar başkanı Bettina 
Post, artışın farkında olduklarını, 
ancak malülen emeklilik alanın-
da reforma ihtiyaç duyulduğunu 
ifade etti. 

İnsanların malülen emekliliğe 
rastgele sevkedilmediğini belirten 
Bettina Post, “Bu insanlar yapı-
lan bütün tedavilerden sonuç alı-
namadığı için malülen emekliliğe 
sevkediliyorlar. Tabii ki insanla-
ra yardımcı olmakta daha iyi ol-
malıyız, ama Batı dışından gelen 
göçmen ve mültecilerin büyük 
çoğunluğunun sorunları oldukça 
farklı ve çözümü imkansız” diye 
konuştu. 

(Haber)

Malülen emekli göçmenler iş dünyasını endişelendiriyor
Batı dışından gelen göçmenler arasında malülen emekliliğe sevkedilenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çe-
ken Danimarka İşverenler Derneği, hükümeti bu konuda bir girişimde bulunmamakla suçladı. 

Sevgili okurlar, bu sayıda Sosyal Gü-
venlik Hukuku ve Emeklilik sorun-

larınıza ara veriyoruz.
Diğer önemli bir sorun olan Danimar-

ka mahkemelerinden aldığınız mahkeme 
kararlarının  Türkiye’de uygulamasının 
nasıl sağlayabilirsiniz bunun için neler 
yapmanız gerekir bu sayının yazısını bu 
konuya ayırdık.
Türkiye’de yürürlükte olan hukuk sis-

temine göre, yabancı ülke mahkeme ka-
rarlarının Türkiye’de doğrudan uygulan-
ması mümkün değildir.
Bu kararlar ancak Türk Mahkemeleri 

tarafından TANIMA ve TEMFİZ kararı 
verildikten sonra Türkiye’de hukuki so-
nuç doğurmaya başlayacaktır.
Yabancı ülke mahkemeleri kararları ta-

nınmadıkça tabii ki ‘TAKDİRİ DELİL’  

şeklinde bir ispat vasıtası olarak kullanı-
lır. Kararın sadece tanınması icrai yanı 
yaptırım gücünü vermez. Bu nedenle bu 
kararların Türkiye’de icrası için, diğer bir 
deyişle boşanma kararına bağlı olarak ve-
layet, nakafa ve tazminatları Türkiye’de 
uygulanabilmesi için TENFİZ kararının 
Türk mahkemelerince verilmesi gerek-
mektedir.
Tenfiz kararı verilmesi aynı zamanda 

bünyesinde tanıma kararınıda içerir.

Ülkemizde tanıma ve Tenfiz davala-
rı ağırlıklı olarak ,yurtdışında yaşayan 
Türk vatandaşlarının,yabancı ülkelerde 
eşlerine karşı boşanma davası açması,-
yurtdışında almış oldukları boşanma ka-
rarlarının Türkiyede sonuç doğurabilme-
si için,tanıma ve tenfiz istemi ile Türk 
mahkemelerine başvurmaları şeklinde 
görülmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasını açabilmeniz 
için gerekli belgeler şunlardır.

1-Yurdışında alınmış olan boşanma ka-
rarının aslı, tercümesi, APOSTİL şerhi
2-Boşama kararının kesinleşmiş olması 

(Temyiz süresinin bitmesi gerekir)
3-Tanıma ve Tenfiz için verilecek ve-

kaletnamede bu iş için yetki verildiğinin 
muhakkak vurgulanması ve vekaletna-
melerin fotoğraflı olması.

4-Davaların kısa zamanda sonuçlanması 
ve yurtdışına tebligatların uzunluğundan 
kurtulmak için mümkün ise eski eşten de 
bir başka avukata vekalet alınması işinizi 
kolaylaştırır.
5-Bazı boşanma kararları mahkeme dı-

şında başka makamlarca düzenleniyor, 
bunlar ülkemizde sorun yaratıyor oku-
yucularımızın bu konularda dikkatli ol-
malarını tavsiye ederiz.

HUKUK KÖŞESİ

kocaman@yahoo.comAVUKAT CEVDET KOCAMAN

Danimarkadaki boşanma 
kararınız Türkiye’de nasıl 
geçerli olur? Danimarka Eğitim 

Bakanlığı’nın 
yayınladığı 

resmi ve özel okullar 
başarı grafi ğinde 

SJÆLLANDS 
PRİVATSKOLE zirvede 

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

teşekkür ederiz.

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

�����������������
�����������

������������
����������������������

���������������������

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

���������������

  
                                         OKULUMUZ  

Danimarka  
ORTALAMASI 

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

 

      

 
 

   
   

 

 

2009-2010 Danimarka ilköğretim not ortalamaları

Coğrafya

Danca

İngilizce
Fizik/Kimya
Matematik

Almanca

Sözlü

Yazılı

Yazılı

Düzgünyazı/İmla

Okuma

Tertip/düzen

Sözlü

Sözlü

Aritmetik

Matematik beceri

Yazılı

7,8 7,4
8,3 7,3
7,1 6,3
7,8 6,2
4,9 6,0

10,3 5,6
8,6 7,2
7,7 6,1
5,5 6,0
7,5 6,7
6,3 6,5

OKULUMUZ
Danimarka

ORTALAMASI

2010 - 2011 Danimarka ilköğretim not ortalamaları
2011 YILINI 
BAŞARIYLA 
SÜSLEDİK

Danimarka Eğitim 
Bakanlığı’nın 

yayınladığı resmi ve 
özel okullar başarı 

grafiğinde SJÆLLAND 
PRIVATSKOLE 

arka arkaya 3. kez 
zirvede yeralmaya 

devam ediyor.

ZİRVEDE ARKA ARKAYA 3. YIL
Velilerimizin güvenine, öğrencilerimizin çalışkanlığına, öğretmenlerimize ve 

yönetim kurulu üyelerimize elde ettiğimiz başarıya katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz
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CROSS-OVER

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

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

Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu 
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 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
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Danimarka’nın Köge 
kentinde yapılması 
amaçlanan Kültür 

Merkezi projesi için ilk 
adım geçtiğimiz haftasonu 
atıldı. Köge Cami Derneği 
tarafından düzenlenen bir 
toplantıda bir araya gelen 
vatandaşlarımız, Kültür 
Merkezi projesi hakkında 
bilgi aldılar.

Köge Cami Derneği baş-
kanı Ali Ünsal ve yönetimi 

tarafından düzenlenen ve 
vatandaşlarımızın büyük 
ilgi gösterdiği toplantıya 
Danimarka-Türk Diyanet 
Vakfı başkanı Ahmet Onay 
da katıldı.

18 milyon krona mal edil-
mesi düşünülen Kültür 
Merkezi projesi dev ekran-
da vatandaşlarımıza tanıtıl-
dı ve toplantıda bir milyon 
kron toplanarak, ilk adım 
atılmış oldu.

7 bin metrekare alanda 
2014 – 2015 yılında inşa edi-
lecek merkez içinde caminin 
yanısıra özellikle gençler ve 
kadınlara yönelik etkinlik-
lere ağırlık verilmesi plan-
lanıyor ve Kutlu Doğum 
Haftası, Mevlana gecesi, 23 
Nisan gibi bir çok etkinliğe 

ev sahipliği yapması hedef-
leniyor.

“Bu proje ile gençlerimizi 
bir arada tutmayı, dinimizi, 
dilimizi ve kültürümüzü ko-
rumayı, halkımıza bir kat-
kı sağlamayı amaçlıyoruz” 
diyen Köge Cami Derneği 
Başkani Ali Ünsal, hedefle-
rinde yaşlanan nüfusu gözö-
nünde tutarak ileride huzur 
evi açmayı düşündüklerini 
de belirtti.

Kültür Merkezi projesine 
bağışta bulunmak isteyen 
vaandaşlarımızın aşağıdaki 
hesap numarasına bağışta 
bulunabilecekleri bildirildi. 

(Ercin Akçin)

Reg. nr. 2360
konto nr. 8977 173 753

Köge’de Kültür Merkezi 
projesine büyük ilgi

2011 omsætning: 15 mio kr + tips og lotto: 2765000 kr.
Pris: 1.200.000
Mdl. Leje: 47.417
Areal: 432 Kvm.
Sagsnr: 30077
Kontakt sælger: Hakan 
Telefon: 25396749
Email: hkn3ler@live.dk
>>Læs mere info se hos www.tdportal.dk

Supermarked SPAR til salg 
i REGION HOVEDSTADEN

www.tdportal.dk - erhvervsformidler.dk
Vi dækker alt fra salg og udlejning erhvervslokale mv. 
Selvsalg så behøver du kun at søge et salgssted.
Opret dig som bruger allerede i dag !
Nr: 1 Selv-Salg annonce fra kun 0 kr 1md.
Nr: 2 Selv-Salg annonce med erhvervsformidler.dk
www.tdportal.dk -  erhvervsformidler.dk
Kontakt: Indehaver Harun
Mobiltelefon: 29 91 40 14
E-mail: tdportal.dk@hotmail.dk

DANİMARKA’NIN iLK TÜRK 
EMLAK  PORTALI

 

Nyt laboratorium giver klar besked om 
fødevareintolerance 
 
Din sundhed afhænger af hvordan din krop reagerer på 
forskellige fødevarer. Nu tilbyder Allegenetics som det 
eneste laboratorium i Danmark at teste for 
fødevareintolerance.  
 
Ud fra en blodprøve identificerer Allegenetics, præcis 
hvilke fødevarer man ikke kan tåle, og hjælper med at 
omlægge kosten, så man undgår symptomerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Vi tager 3-4 dråber blod ved hjælp af et prik i fingeren.   
• Blodanalysen foregår i vores certificerede   
   laboratorium ved hjælp af det mest avancerede udstyr   
• Efter to dage får du information om dine testresultater  
   ved en konsultation   
• Vi giver dig en skræddersyet guide til din diætperiode 
 

Kontakt 
Allegenetics Diagnostics 
Laboratory ApS 
Elife Tireli 
Symbion Science Park 
Fruebjergvej 3. 2100 
København Ø 
Tel. 22 92 00 09 
Email:info@genarrayt.dk 

 
 

mavesmertermavesmerter

hud-  
problemeprobleme

koncentrationskoncentrations 
problemer 

depression 
koncentrationskoncentrations

søvnløshed 

fødevare- 
intolerance mavesmerter

astma 

 

overvægt 

 kronisk 
 træthed 

A
vrupa Birliği (AB) 
parlamentosunun 
getirdiği AB’nin 
üst düzey görevle-

rinde kadın ve erkeklerin 
eşit düzeyde olması önerisi 
ardından Danimarka’da 
Sosyal Demokratların da 
kadın kotası getirilmesi 
yönündeki önerisine başta 
kendi tabanı olmak üzere 
çeşitli kesimlerden tepki-
ler gelmeye başladı.

Öneriye Danimarka Sa-
nayici ve İşadamları Der-
neği (Dansk Industri) kar-
şı çıkarken, borsaya kayıtlı 
büyük şirketlerin yönetim 
kurumlarında yeralan ka-
dınlar ise Sosyal Demok-

ratların önerisine sıcak ba-
kıyorlar. 

Önerinin ardından ‘eşit-
lik mi, ayrımcılık mı?’ 
tartışmaları sürerken, Da-
nimarka’da yapılan bir ka-

muoyu yoklaması halkın 
yüzde 80’nin kadın kotası 
getirilmesine karşı olduğu-
nu ortaya koydu.

Ramböll Management/
Analyse Danmark tarafın-

dan Jyllandsposten gaze-
tesi için yapılan kamuoyu 
yoklamasında kadın kota-
sına karşı olan kadınların 
oranı ise yüzde 75. 

Danimarka’da 2009 yılın-
da Eşitlik Bakanlığı tara-
fından yayınlanan bir ra-
por, iş dünyasında zirvede-
ki yöneticilerin sadece yüz-
de 6’sının kadın olduğunu 
ortaya koymuştu. 

Danimarka İstatistik Ku-
rumu’nun raporuna göre 
ise, özel sektörde erkekle-
rin yüzde 80’i yönetimde 
söz sahibi olurken,  kadın-
ların ise yüzde 80’i yerel 
yönetimlerde söz sahibi. 

Eşitlik mi, ayrımcılık mı?
Danimarka’da merkez-sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal 
Demokratlar’ın siyasette ve kamu ile özel büyük kuruluşların yönetim 
kurullarında daha fazla kadın kotası getirilmesi önerisi ülkede yeni bir 
tartışma başlattı. 

B
aşsavcılar İnga 
Bejer Engh ve 
Svein Holden id-
dianamelerinde, 

Breivik’in ceza yasasının 
147A maddesine göre terör 
faaliyetinde bulunmak ile 
yasanın 233. paragrafına 
istinaden planlı cinayet iş-
lemek suçlarından yargıla-
nacağını belirttiler.

Oslo’daki bomba eylemi 
ve Utöya adasındaki katli-
am nedeniyle iki bölümden 
oluşan 18 sayfalık iddia-
namede ayrıca, Breivik’in 
zorunlu olarak tekrar akıl 
sağlığı kontrolünden geçi-
rileceği bildiriliyor.

İddianamede ayrıca, Os-
lo’daki hükümet binasına 

yakın bir 
yerde patlayan 
arabanın içinde 
950 kg. bombanın 
olduğu belirtildi.

Breivik hakkında 
hazırlanan iddiana-
mede,Utöya adasında ha-
yatını kaybedenler öldürü-
lüş sırasına göre yer alır-
ken yaralı kurtulanlarla 
birlikte toplam 119 kişinin 
adı geçiyor.

Savcı Holden, her iki ey-
lemde toplam 600 ila 800 
kişinin söz konusu olduğu-
nu hepsinin isminin iddia-
namede yer almamasının 
unutuldukları anlamına 
gelmediğini ifade etti.

İddianameyi ilk önce ha-
pis yattığı İla hapishane-
sindeki hücresinde yerel 
saat ile 10.00 Breivik’in 
yüzüne okuyan Oslo  po-
lisinden Tore Jo Nielsen,-
cani teröristin gayet sakin 
bir şekilde dinlediğini söy-
ledi.

Türk kızı 17 yaşındaki 
Gizem Doğan’ın da hayatı-
nı kaybettiği Utöya adasın-
daki katliamda, 67 kişinin 
kurşunlanarak, bir kişinin 
boğularak, diğer birinin de 
düşerek öldüğü iddianame-
de vurgulandı.

Utöya adasında öldürü-
lenler yaş gruplarına göre 
iddianamede şöyle yer aldı:

14-17  yaş arası 34 kişi-
(Gizem Doğan bu grubun 
içinde)

18-20 yaş arası  22 kişi
21-25 arası 6 kişi
25 yaş üstü 7 kişi
Norveç tarihinde modern 

zamanın en büyük katlia-
mını yapan aşırı sağcı cani 
terörist Breivik’in yargı-
lanmasına 16 Nisan’da 
başlanacak.

Norveçli cani terörden 
yargılanacak
Norveç’te geçtiğimiz 
yıl 22 Temmuz günü 
başkent Oslo’da 
bomba patlaması 
ve Utöya adasında 
yaptığı katliamla 
77 kişinin hayatına 
kıyan Norveçli cani 
Anders Behring 
Breivik terör ve 
planlı cinayetten 
yargılanacak. 
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Danimarka’da Türk 
mamüllerini satan 
en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

Marketimize gelin, 
ucuz kampanya 
ürünlerimizden 

yararlanın!

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

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

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

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden 
takip edebilirsiniz

Evinizin tüm gıda ihtiyacını 
en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres!

AROMA 
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♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, 
mutlu edin

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

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

D
animarka’da bir çok 
eğitim kurumunda 
yöneticilik ve eğit-
menlik yapan ba-

şarılı eğitimcilerimizden ve 
gazetemizin yazarı Hüseyin 
Duygu, Gribskov beldesindeki 
Üretim okulunda (Produkti-
onsskole) okul müdürü ola-
rak 1 Mart’ta yeni görevine 
başladı. 

8 yıl Ballerup kasabasında 
üç ayrı okulun yöneticiliği-
ni yapan, ardından başka bir 
yüksek okulda yöneticilik ya-

pan ve son olarak da Kopen-
hag Gençlik Kulübü’nün yö-
neticiliğini yapan Duygu, bu 
görevi kendisinin tercih etti-
ğini ifade ederek, ”Gençlerle 
çalışmayı seviyorum. Genç-
lerin eğitim ve meslek sahibi 
olmalarına bir eğitimci olarak 
katkıda bulunabileceğimi dü-
şünüyorum. Bu okul da genç-
lere bu olanağı sunuyor” dedi.

Yeni görevinde başarılı ol-
mak için elinden gelen gayre-
ti göstereceğini belirten Hü-
seyin Duygu, ”Gençlerimizin 

bu ülkenin sunduğu eğitim 
olanaklarından ve önlerine 
çıkan imkanlardan iyi yarar-
lanmalarını öneririm” diye 
konuştu. 

Eğitim, pedagoji konuların-
da akademik eğitim sahibi 
olan Duygu, uzun yıllar çeşit-
li okullarda öğretmenlik yaptı 
ve bir çok eğitim kurumunda 
yöneticilik yaptı. 

Biz de Haber gazetesindeki 
arkadaşları olarak yazarımıza 
yeni görevinde başarılar dili-
yoruz.

Üretim Okulu 
Duygu’ya emenet
Danimarka’daki başarılı 
eğitimcilerimizden ve gazetemiz 
yazarı Hüseyin Duygu, 1 Mart’ta 
Üretim Okulu müdürü olarak yeni 
görevine başladı. 

S
ätra İslam Kül-
tür Derneği tara-
fından organize 
edilen “Gençlerin 

geleceğe daha iyi hazır-
lanmaları ve zararlı alıkş-
kanlıklardan korunmaları 
konulu” konferansa, ara-
larında Stockholm Büyü-
kelçiliği konsolosu Ersoya 
Yılmaz, İsveç İslam Fe-
derasyonu başkanı Tahir 
Akan ve tiyatro sanatçısı 
Erhan Özsoy’un da bu-
lunduğu çok sayıda davet-

li katıldı. 
Konferansın açılış ko-

nuşmasını dernek yöne-
tim kurulu üyelerinden 
Orhan Karan yaptı. Ka-
ran, Sätra bölgesinde otu-
ran ailelere faydalı faali-
yetler yapmak için yoğun 
bir çaba sart ettiklerini 
ve özellikle gençlerin ve 
özellikle gençlerin zarar-
lı alışkanlıklardan uzak 
durarak geleceğe daha iyi 
hazırlanmaları için bu ko-
nuda uzman olan İskandi-
navya Emniyet Müşaviri 
Feyzullah Arslan’ı konuş-
macı olarak davet ettikle-
rini belirtti.

Kürsüye gelen İskandi-
navya Emniyet Müşaviri 
Feyzullah Arslan, gençle-
rin geleceğe hazırlanma-
ları ve daha iyi eğitim al-
maları için ailelere düşen 
görevleri hatırlatarak, 
“Çocuğunun gözyaşını 
silmeyen onunla birlikta 
ağlar, ağlamayıp gülmek, 
çocuklarımızın bizden 
daha ileride olmasını isti-
yorsak, ki bunu mutlaka 
istiyoruz, onlara çok daha 

fazla zaman ayırmalı so-
runlarını aile ortamında 
çözeceklerine inandırma-
lıyız” dedi.  

Konferansın sonunda 
İskandinavya ülkelerinde 
yaşayan Türklerin en so-
runsuz göçmen gurubu ol-
duğunu sözlerine ekleyen 
Arslan, bu ülkelerin polis 
teşkilatlarından gurur du-
yarak bu bilgiyi öğrendi-
ğini kaydetti. 

Böyle toplumun her 
kesimini ilgilendiren 
sosyal konularda kon-
feranslar düzenleyerek 
halkı bilgilendirdikleri 
için Sätra İslam Kültür 
Derneğine teşekkür eden 
Arslan, ayrıca konferan-
sa destek veren Türki-
ye’nin Stockholm ve Ko-
penhag büyükelçiliğine de 
teşekkür etti.

Konferansın ardın-
dan Sätra İslam Kültür 
Derneği yönetim kuru-
lu üyesi Orhan Karan 
konferansın konuşmacı-
sı İskandinavya Emniyet 
Müşaviri Feyzullah Ars-
lan’a bir şilt takdim etti.

Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan 
ailelere seslendi

İsveç’in başkenti 
Stockholm’ün 
Sätra bölgesin-
de gerçekleşen 
bir konferansta 
konuşan İskan-
dinavya Emniyet 
Müşaviri Feyzul-
lah Arslan, aile-
lerin çocuklarına 
daha fazla zaman 
ayırmalarını istedi.  
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Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

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

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

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

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

 Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90

‘’Çocuğunun gözyaşını silmeyen, oturup onun-
la birlikte ağlar’’

Hepimizin bildiği odur ki, bugünün çocuğu 
yarının büyüğüdür. Daha farklı bir anla-

tımla gençler geleceğimiz, göz bebeğimizdir. 
Çocukların geleceklerinin parlak, ailesine, top-
luma ve kendisine faydalı olması, çocukluk-
tan başlayıp ergenlik, gençlik dönemine kadar, 
yani 20’li yaşlara kadar aldığı eğitime bağlıdır. 
Eğitimin başlangıcı da çocuğun doğumundan 
itibaren aile ocağıdır. Bu nedenle çocuklarımı-
zın iyi yetişmesi, geleceğinin aydınlık olması ve 
bizden daha iyi şartlarda, mutlu ve umutlu ol-
ması için onların eğitimi konusunda üzerimize 
düşen görevleri eksiksiz yapmalıyız. Başka bir 
anlatımla, çocukların geleceği aldıkları eğiti-
me bağlı olup, çocukların eleştiriden çok derse 
ihtiyaçları vardır. Bilesiniz ki çocuğa gösterdi-
ğiniz sevginin 100 katını geri alırsınız. Her ço-
cukta bir çok yetenek gizlidir. Hiçbir şey çocu-
ğu mutsuzluk kadar susturamaz ve çocuğun 
çektiği acıların yarası büyüktür. Çocukların 
işlediği hataların sorumlusu anne ve babadır. 
Hani atalarımız ‘’Çocuğa İş Buyuran Ardından 
Kendi Gider’’ demişler ya, o nedenle çocuğa 
yapamayacağı işleri de buyurmamalıyız. 

Şöyle bir geriye dönün, kendi çocukluğunu-
zu, okul yıllarınızı, ergenlik ve gençlik çağla-
rınızı, bir düşünün. O yıllarda sizi neler üzdü, 
neler mutsuz etti, neleri duymak, yaşamak 
istemediniz, babanız anneniz hangi beklen-
tilerinize cevap vermedi, hangi davranışları 
sizi memnun, mutlu ve umutlu etti? Gerekir-
se bunları bir kenara not edin ve empati ku-
run. Siz büyüklerinizden neler beklediniz, ne-
leri yapsalardı çok daha iyi şartlarda olurdu-
nuz, hayatınıza hangi davranışları yön verdi, 
sizi başarılı, mutlu ve umutlu etti. Daha ne-
ler yapsalardı bugünkü halinizden daha iyi 
olurdunuz? Bu cümleleri ve soruları uzatmak 
mümkün. Bunları düşünmekteki amaç, sizin 
çocuklarınıza nasıl davranmanız, hangi davra-
nışlarınız onları daha mutlu ve başarılı olarak 
geleceğe hazırlayacağı. Düşünün, belirleyin ve 

hiç beklemeden hemen uygulamaya koyun. As-
lında insanoğlu beşer ve şaşar, bazen yanlış-
lıkta yapar. Hani derler ya ‘’Yanlış Yapmayan 
İki Kişi Tanıdım, Biri Doğmadı, Biride Öldü’’, 
bu sözden hareketle elbette ki yanlışlarımızın 
olduğunu biliyoruz. Ama önemli olan yanlışla-
rı görüp onlardan vazgeçip gerekirse ilgililer-
den özür dilemektir. Zaten bu da bir erdemli-
lik göstergesidir. Dinimizde de tövbekar olmak 
(hidayete ermek) doğru ve islamiyete uygun 
davranmak konusunu işleyen oldukça ayet 
vardır. Hem dinen, hem ilmen, hem de insan 
olmamızdan ve ana baba olmamızdan dolayı 
yanlış yapmamaya oldukça özen göstermeliyiz. 

Bazen, geçim sıkıntısından, bazen vakit darlı-
ğından bazen de şartlarımızın ve psikolojik du-
rumumuzun ve diğer şartların uygun olmama-
sından dolayı, çocuklarımıza karşı eksik yap-
tığımız bir şeyi davranışı AMA diye başlaya-
rak kendimize haklılık payı vermeye çalışırız. 
Şunu bilesiniz ki, hiçbir AMA veya KEŞKE, 
çocuğumuza karşı eksik yaptığımız görevimiz-
den dolayı ortaya çıkan olumsuzluğu, hatta za-
rarı geri getiremediği gibi, belki 10 kat, 20 kat 
hatta 50 – 100 kat bedelle geri ödemek zorun-
da kalabiliriz. Daha da ötesi telafisi imkansız 
geri getirilemeyecek zararlarla karşılaşabiliriz. 
Çocuklarımızın sağlığı geleceği hatta hiç iste-
meyiz ama hayatı bile riske girebilir, kaybola-
bilir. Belki de onlara daha fazla maddi imkan 
sağlamak için çok çalışıp onları göremediğimiz 
ve onlara veremediğimiz zaman ve ilgiyi daha 
iyi maddi şartlar sunarak telafi ettiğimizi sanı-
rız, ancak bilesiniz ki onlara çok para vererek 
değil, çok zaman ve ilgi vererek memnun ede-

riz, geleceğe daha iyi hazırlarız. Hatta bunu 
farklı düşünüp çok çalışmakla fazla para ka-
zandığımızı sanırız ama kaybettiğimiz sağlığı 
ve çocuklarımızın bizim iyi halimizden mah-
rum kalmalarını, kazandığımız parayla geri 
alamayacağımız gibi, ne sağlığımızı ne de mut-
luluğumuzu geri getirebiliriz. Bilesiniz ki, ya-
şamak için çalışılmalı, çalışmak için yaşamalı 
değil. Bu nedenle her şey kararınca olmalı, an-
cak çocuklarımıza vereceğimiz zaman, sevgi ve 
eğitim olabildiğince olmalıdır. Kayıpta değil, 
kazançta olmalıyız.

Sözün özü, çocuklarımıza gerektiği zamanda 
ve zeminde, hiç geç kalmadan sevgi, ilgi, öğüt, 
tavsiye ve en önemlisi de eğitimi ihmal etme-
den gerekli titizliği göstererek vermeliyiz. Son 
pişmanlığın fayda etmeyeceğini, ah keşke vah 
keşkelerin hiç bir şeyi geri getiremeyeceğini 
bilmeliyiz. Çocuklarımız bilmelidirler ki, biz 
onların en yakın eğiticisi, yol göstericisi, dert 
ortağı ve onların her zaman iyiliğini isteyenle-
riyiz. Çocuklarımız inanmalıdırlar ki ‘’Sorun-
larının Çözüleceği En Emin Yerin Aile Ortamı 
Olduğudur’’ buna mutlaka onları inandıracak 
davranışlarda bulunmalıyız. Onların gelece-
ğe iyi hazırlanması kötü alışkanlıklardan uzak 
durması ve iyi bir eğitim alması için elimizden 
geleni yapmalıyız. Zaten doğduğumuz yerden 
ayrılıp, çok uzaklara doyduğumuz yere gelme-
mizin amacı da çocuklarımızın bizden daha iyi 
şartlara ve daha iyi bir eğitime ve geleceğe sa-
hip olmaları değil midir? O halde bu yolda hiç 
bir eksik bırakmamalıyız ki, sonradan üzülme-
yelim, hatta çocuklarımızın mutluluk ve başa-
rısı bize mutluluk katsın, ömrümüzü uzatsın, 

bizim hayat sigortamız olsun. Ama onların her 
hangi bir sorunları olursa da, bizim çözüm ge-
tiremeyeceğimiz konularda mutlaka uzman-
lara işin ehillerine, doktor, sosyolog, psikolog, 
eğitimci ve diğer işlerinin erbaplarına baş vur-
maktan da çekinmemeliyiz. Dileğimiz çocukla-
rımızın bizden daha iyi, mutlu, umutlu ve ba-
şarılı olması, sorun yaşamamasıdır. Bir başka 
yazımızda çocuklarımıza nasıl davranmamız 
gerektiği, onlarla nasıl sohbet etmemiz ve ne 
zamanlar daha çok onlarla birlikte olmamız 
gerektiğini anlatacağız.

Yazımızın sonunda uzun yıllar Emniyet Mü-
dürlüğü yaptığımdan 155 Polis İmdat telefo-
nuna gelen ihbar ve istekler ile, polis telsiz ko-
nuşmalarından bir iki cümle de yazarak, biraz 
da gülelim.

Emniyet Müdürü olarak görev yaptığım Doğu 
İllerinden birisinde:
155’i arayan şahıs: ‘’Polis amcası çocuğum konuşmayı 
yeni öğreniyor, ona telefonda bir alo dermişin?’’
155’i arayan şahıs: ‘’Polis amcası oğlum çok yaramazlık 
yapıyor, ona telefonda bir bağırır kızarmışın?’’
155’i arayan çocuk: ‘’Polis amca annem bana harçlık 
vermiyor, ona telefonda bana bol bol harçlık ver-
mesini söyler misin?’’

Polis telsiz konuşmalarında
4510 Merkez (Konya Asayiş Şube Müdürü): Merkez 
4530’u Hz. Mevlana’nın yanında bekliyorum.
4530 (Cinayet Masası Amiri, cevap veriyor): Merkez 
yer anlaşılmadı, mezarlığa mı?
4510 (konuşuyor): Merkezdeki Mevlana’ya (Camiye) 
Alaattin Tepesinde bekliyorum.
4530: Emir anlaşıldı Merkez, hemen intikal ediyorum.

Merkezden bütün ekiplere:
Yeni mahallede at arabasıyla hırsızlık olduğunun 
ihbarını alıyoruz. Bölgelerinizde dikkatli ve duyarlı 
olun. 
4552 Merkez: At arabasının rengi belli mi? diye sorar.
Merkez konuşuyor 4552: At arabasının rengi mi olur, 
tahta rengi tahta rengi.
4552 Merkez: At arabasının tahta rengi olduğu 
anlaşıldı.

GENÇLER GELECEĞİMİZDİR

FEYZULLAH ARSLAN haber@haber.dk

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

 ’i arayıp randevu alın 

- Koltukaltı
- Üstdudak
- Boyun

- Kollar
- Boğaz
- Yanak

- Kaşarası
- Sırt
- Göğüs

- Karın
- Bacak
- Sakal sınırı

Baskı-matbaa işleriniz mi var?

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

İSTENMEYEN KILLARDAN KURTULUN

Önce Sonra

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

İSTENMEYEN KIL VE TÜYLER 
HAYATINIZI ZEHİR ETMESİN

AÇILIŞ İNDİRİMİ:

Hemen

İNDİRİM 
TÜM TEDAVİLERDE

Tabela mı astıracaksınız?

Hemen 5039 3980’u arayın, 
size yardımcı olalım.

Bizi bizden memnun kalan müşterilerimizie sorun

Üzerinde menü kartınızın olduğu düz ekranda reklam filmi için bizi arayın. 
50’nin üzerinde işyerine reklam filmi yaptık.

Tasarım ve moms dahil 3999 kr’dan başlayan fiyatlarla

Firmanızın web sitesini de biz kuruyoruz
Profesyonel kadromuzla, içindeki yazıları ve fiyatları çok kolay bir şekilde 

kendinizin değiştirebileceği, yüzde yüz profesyonel siteler kuruyoruz. 
Tasarım ve moms dahil 4999 kr’dan başlayan fiyatlarla

D
animarka’nın 
en büyük Türk 
tur operatörü 
Scanway/Tyrkiet 

Eksperten 2 Nisan’dan 
itibaren Kopenhag ve Bil-
lund’dan Alanya-Gazipaşa 

seferlerine başlıyor. 
2 Nisan’dan itibaren Jet 

Time uçak şirketi ile sezon 
boyunca Alanya Gazipaşa 
uçuşlarını başlatılacağını 
açıklayan şirket yetkilile-
ri, haftada 4 seferle Alanya 

Gazipaşa havalimanına yol-
cu taşıyacaklarını, yüksek 
yaz sezonunda ekstra iki 
sefer daha ilave edileceği ve 
uçuşların direk olarak Ko-
penhag ve Billund’dan ger-
çekleşeceği bildirildi.

Alanya’ya tatile giden Da-
nimarkalı turistler şu anda 
Antalya’ya ve oradan da bir 
saatin üzerinde karayolu 
yolculuğu ile Alanya’ya ge-
liyorlar. Danimarka-Alanya 
Gazipaşa seferlerinin başla-

ması ile bu yolculuk 
bir buçuk saat daha 
kısalacak.  

Scanway Kuzey Kıbrıs’a 
da açıldı
Scanway/Tyrkiet Eksper-

ten, Türkiye’nin yanı sıra 
bu yıl ilk kez Kuzey Kıb-
rıs’a da turlar düzenlemeye 
başladı.  

Alanya/Gazipaşa seferleri 2 Nisan’da başlıyor
Alanya’yı tercih eden Danimarkalı turistler 2 Nisan’dan itibaren ScanwayTyrkiet Eksperten ile 
Alanya’ya daha hızlı ulaşabilecekler. 

Özellikle şu günlerde 9. veya 10. sınıfı bitir-
mek üzere olan gençlerimizin stresini anla-

mamak elde değil. Gençlerimizin mart ayında, 
eğitim yaşantılarını büyük ölçüde etkileyecek ka-
rarı almaları gerekmektedir. Lise seçimi.. 

”Normal liseye girebilir miyim? Ticaret lisesi-
ne gidersem, meslek seçimim kısıtlanıyor. Za-
ten teknik liseye ailem hoş bakmıyor” ve ben-
zeri söylemleri bir ögretmen olarak sürekli duy-
maktayım. 

Elbette, her aile çocuklarının iyi bir eğitim al-
masını, başarılı olmasını isteyecek ve bunun için 
de çaba gösterecektir. Burada anlaşılmayacak 
bir durum yok.  Çocukların eğitim hayatlarının 
henüz başlangıcında ailelerin dikkat etmesi ge-
reken önemli hususlardan biri de; kendi özlem-
lerimizle çocuğumuzun yetenek ve kapasitesi 
arasında gerçekçi bir denge kurmaktır. Çocu-
ğun kapasitesi, anne ve babaların istediği yerle-
re ulaşmaya yeterli olmayabilir. Kendi özlemle-
rimizi, arzularımızı bir kenara bırakarak, daha 
çok ”Çocuğumun yetenekleri nelerdir? Nelere 
ilgi duyar?” mantığıyla hareket etmek gerekir 

ki, gerek bilimsel araştırmalar gerekse edindi-
ğim tecrübeler gösteriyor ki; ilgi duyularak, seve-
rek yapılan işlerde başarı oranı her zaman daha 
yüksektir. Çocuğumuzu, kendi özlemlerimizin 
gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanmamız 
doğru değildir. Hiçbir meslek veya egitim iyi ya 
da kötü diye tabir edilmemelidir. 

Bu meslek seçimiyle ilgili bir diğer önemli nok-
ta ise, rehber ve danışman öğretmenlerin sergi-
lemiş olduğu tutumdur. 

Günümüzde bilindiği üzere Danimarka halk 
okullarında, eğitim danışmanı dediğimiz rehber 
öğretmenler mevcuttur. Bu rehber öğretmenle-
rin görevi, gençlerimizin eğitim seçimlerinde on-

lara destek olmak ve çeşitli imkanları gençleri-
mizin eğitim seçimine göre sunmaktır. Ne yazık 
ki, izlenilen tablo pekte tasvir edildiği gibi görün-
müyor. Çünkü gerek kendi edindiğim tecrübe-
ler, gerek meslektaşlarımdan aldığım duyumlar 
ve gerekse öğrenci ve ailelerden gelen tepkilerde 
gösteriyor ki; bir çok eğitim danışmanı gençleri 
bilgilendirip, imkanları sunmak yerine, açıkça ve 
direk emrivaki hareket etmektedirler. 

”İki dilli gençler liseyi başaramaz veya iş piya-
sasındaki açığa göre sen şunu veya bunu seç” 
gibi aydınlatıcı değil, açıkça emrivaki bir tavırla 
gençlerimizin kararını etkilemeye çalışmaktadır-
lar. Peki neden? Bir eğitim danışmanı öğrenci-

nin liseyi başarıp başaramayacağının tespitini 
nasıl yapar? 

İki dilli öğrenciler ve eğitimleri, senelerdir gün-
demden hiç düşmemiş bir konudur. İki dilli ol-
mayı bir zenginlik olarak kabul etmek yerine, 
halen zaafiyet ve eksiklik olarak gören bir top-
lumda yaşadığımızı unutmayalım. Bu mantık-
la hareket eden bir çok danışmanın, genelleme 
yaparak bütün iki dilli gençlerimizi aynı kefeye 
koyup, onları istemleri dışında yönlendirmeleri 
büyük bir gaflettir. Peki ne yapmak gerekir bu 
durum karşısında? 

Bu konuda velilere ve öğrencilerin sınıf öğret-
menlerine büyük görev düşmektedir. Öğrencinin 
isteği, yeteneği ve kapasitesi göz önünde tutul-
malidir herşeyden önce ve öğrenciye köstekten 
çok destek verilmelidir.  

Gerek ailelerin kendi istek ve arzuları doğrul-
tusunda edindiği tutum, gerekse eğitim danış-
manlarının çocukları dikkate almadan, sistemin 
planlaması doğrultusunda hareket etmelerinin 
doğurduğu sonuç ne yazıkki acıdır. Unutmaya-
lımki, burada harcanan çocuklarımızdır! 

Eğitim Seçimi

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk
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B
ugün yediğim içti-
ğim benim olacak, 
gördüklerimi siz-
lerle paylaşacağım. 

Geçtiğimiz günlerde 14 gün 
süren bir ABD seyahati 
gerçekleştirdim. Bu dev ül-
kenin sadece yüzde 10’u di-
yebileceğimiz bir bölgesini, 
biraz hızlı da olsa gezdim. 
ABD’nin ”Güney” eyaletleri 
Georgia, Mississippi, Alaba-
ma, Tennessee, Louisiana 
ve Florida’yı kapsayan gezi-
de bu yazıyı yazmamı gerek-
tiren izlenimler edindim.

Gençliğini ABD karşıtı, 

solcu olarak geçirmiş, üni-
versitelerde yapılan boykot-
larda ”Kahrolsun Amerika!” 
diye de defalarca bağırmış 
biri olarak şunu baştan söy-
lemeliyim ki Amerika dün-
yanın en ilginç ve heyecan 
verici ülkesi. Bu ülkeye dini 
ya da etnik kökeniniz, siyasi 
görüşünüz nedeniyle kar-
şı olabilirsiniz, belki haklı 
gerekçeleriniz de olabilir, 
ancak günlük yaşamımızın 
temposu ve içeriği bu ülkede 
belirleniyor.

Sadece 48 saatimi geçirdi-
ğim Atlanta şehrinde gör-
düklerim ve edindiğim izle-
nimler bile bu ülkenin; yaşlı 
kıta Avrupa’da yaşayan bi-

zim, sadece bizim değil mil-
yarlarca insanın,  istesek de 
istemesek de günlük yaşa-
mımızda nasıl bir yer dol-
durduğunu görmeye yetiyor. 

Atlanta; Coca Cola, CNN 
ve dev iletişim şirketi 
AT&T’nin genel merkezle-
rinin bulunduğu bir şehir. 
Yine Amerika’da siyahların 
hakları için ölümüne bir 
mücadeleye girişen ve bu 
yolda yaşamını kaybeden 
Martin Luther King’in doğ-
duğu, çocukluğunu geçir-
diği ve vurularak hayatını 
kaybettiği şehir. Atlanta ve 

çevredeki okullardan bir çok 
öğrenci her gün Martin Lut-
her King’in mezarını ziyaret 
ediyor, onun anısına yapılan 
müzede Martin luther King 
ve onun mücadelesi hakkın-
da bilgi alıyor.

Irk ve renk ayrımına karşı 
başlatılan mücadelenin de 
ev sahibi olan bu şehir takip 
eden yıllarda ise yine küre-
selleşmenin neredeyse baş-
kenti olmuş.

Bu üç marka bile günlük 
yaşamımızda bu ülkenin 
nasıl bir yer doldurduğu-
nu görmemize yetiyor. Son 
yıllarda artık yaşamımızın 
bir parçası haleine gelen kü-
reselleşme ve çok dilli, çok 

kültürlü, çok renkli toplum 
yapısı konusunda CNN ek-
ranlarına bakmak bile ye-
terli. Uluslararası haber 
akışını sağlayan bu kanalın 
özellikle kullandığı haber 
spikerleri ve suncularının 
seçiminde çok renkliliği öne 
çıkarması global bir ileti-
şim ve haber ağını sağlama-
sı gözönüne alındığında bu 
Atlanta şehrini yine öne çı-
karıyor.

ABD’ye yola çıkmadan 
önce bir arkadaşım, ”Etrafı-
na iyi bak, onlar bizden 20 
yıl ilerideler, gözlemlerini 
bizlerle paylaş” demişti. On-
ların bizden 20 yıl ileride 
oldukları noktalardan ben-
ce en önemlisi ise alışveriş 
yapacak mağaza barındır-
mayan şehir merkezleri 
oldu. Bir çift ayakkabı, bir 
ceket, ya da en basit bir ev 
gerecini almak için bile şe-
hir dışına çıkacak olmanız. 
ABD’de “Mall” adını verdik-
leri alışveriş merkezleri bir 
çok şehri çepeçevre kuşat-
mış durumda. Bizim 20 yıl 
sonra geleceğimiz nokta da 
bu. Zaten şimdiden başladı. 
Danimarka’da “Storcenter” 
adını verdiğimiz alışveriş 
merkezleri de şehir merkez-
lerini boşaltmaya başladı 
şimdiden.

Yukarıda adını saydığım 
eyaletler arasında otobüs-
le yaptığım yolculuklarda 
içinden geçtiğimiz, köy ve 
kasabaların giriş ve çıkışla-
rında yer alan dikkat çekici 
sayıda fazla kilise ise dinin 
Amerika’da ne kadar yer 
kapladığını gösteriyor. 150 
civarında ev görebildiğimiz 
bir çok kasabada kilise sayı-
sı 7-8 civarında.Rehberimiz  
”Amerika’da insanlar her 
inanca saygı gösteriyor, ye-
ter ki inanç olsun. Ancak 

Amerikalıların dinsizliğe ta-
hammülleri yok” diyor. Bazı 
mola verdiğimiz yerlerde 
sohbet ettiğimiz Amerikalı-
lar ise nereden geldiğimizi 
öğrendikten sonra ilk iş ola-
rak ”Bizim ülkemizde bol 
bol özgürlük var diyorlar” 
Bunu derlerken sahip olduk-
ları özgürlüklerin miktarını 
nasıl belirledikleri sorusu-
nun yanı sıra bizim sahip 
olduğumuz özgürlüklerin 
ne miktarda olduğu bilgisini 
nasıl ve nereden edindikle-
ri aklıma takılıyor. Acaba 
onalr mı daha özgür, bz mi 
daha özgürüz?

Bu adını saydığım bölgenin 
global müzik tüketiminde 
de oynadığı rol yadsınamaz. 
ABD’nin Güney eyaletle-
rinde bulunan Nashville 
country müzik adını verdi-
ğimiz Amerikan folk müzi-
ğinin ana çıkış noktası iken, 
yine komşu şehir Memphis 
Elvis Presley ile başlayan 
Rock’n Roll müziğininin 
doğum yeri…Memphis’ten 
birkaç saatlik bir otobüs yol-
culuğunun ardından ulaştı-
ğımız New Orleans ise dün-
yayı caz müziği ile tanıştır-
mış. Görece kısacık olan ta-
rihinde New Orleans İspan-
yollar, Fransızlar, İngilizler 
arasında el değiştirmiş. Bu 
güzel şehrin son shaipleri 
ise Amerikalılar. Bu, bir çok 
kültürün iç içe yaşadığı gü-
zel şehir mutlaka görülmesi, 
havasının solunması gere-
ken bir şehir.

Pop, Rock, jazz, country 
müzikle adını duyruan bu 
eyaletler yukarıda saydığım 
markalardan çok daha uzun 
süre, çok daha kapsamlı ve 
belirleyici bir şekilde Dün-
ya kültür tüketimine damga 
vurmuşlar.

Amerika, 
Amerika!

New Orleans’ta her yerde caz, her 
yerde müzik var…

Efsanevi Sun Studios - Elvis Presley ilk 
parçasını bu stüdyoda kaydetmiş.

Martin Luther King yaşıyor, yaşatılıyor

Coca Cola müzesinden nostaljik bir tanıdık

Yazı ve fotoğraflar: Sadi Tekelioğlu

H
aber gazetesi 
ve Cinemate-
ket’in işbirliği 
ile 13-30 mart 
tarihleri ara-

sında gerçekleşen ve arala-
rında uluslararası festival-
lerde ödüller kazanmış bir 
çok filmin de bulunduğu 
etkinlikte toplam 15 Türk 
filmi sinemaseverlerle bu-
luştu.

Türkiye Sinema Günle-
ri etkinlikleri 15 Mart’ta 
yönetmen Burak Arlıel’in 
”Türk Pasaportu” filmi ile 
başladı. Park Bio sinema-
sında yapılan etkinliğin açı-
lışına Kopenhag’daki Türk 
Büyükelçiliği yetkilileri, 
Türk toplumunun önde ge-
lenleri, Danimarka’da yaşa-
yan Türk sanatçılar ve bazı 
tanınmış Danimarkalılar 
katıldı. Davette filmin ya-
pımcısı Bahadır Arlıel de 
hazır bulundu.

II. Dünya savaşı dönemin-
de Avrupa’da bir çok ülke 
Musevilere kapılarını ka-
patırken, farklı ülkelerdeki 

Türk konsolosluklarında 
görev yapan Türk diplo-
matların nüfuzlarını kulla-
narak, Musevilere Türk pa-
saportu verişi ve Nazilerin 
soykırımından kurtarışını 
konu alan filmin ardından 
yapılan sohbette, filmi çok 
beğendiklerini ve şaşırtı-
cı bulduklarını söylene bir 
çok izleyici, ”Avrupa tarihi-

nin bu ilginç sayfası neden 
bugüne kadar gün ışığına 
çıkmamış. Türk diplomat-
ların çeşitli ülkelerde ne 
kadar fedakârca ve insancıl 

davranarak görev yaptık-
larını göz önüne seren bu 
filmde, bugüne kadar bil-
mediğimiz bir gerçeği gör-
dük. Türk diplomatların 
Musevileri Nazi soykırımın-
dan nasıl kurtardıklarını 
olayları filmde bire bir ya-
şayan Musevilerin ağzın-
dan dinledik “ dediler.

Etkinlikler kapsamında 
ünlü yönetmenlerimizden 
Yeşim Ustaoğlu’da Kopen-
hag’da konuk oldu.  ”Pan-
dora’nın Kutusu” filminin 
gösteriminde hazır bulu-
nun Ustaoğlu filmin sunu-

munu yaptı. Filmin bitişin-
de izleyicilerle sohbet eden 
Ustaoğlu, izleyicilerden 
gelen gelen sorulara yanıt 
verdi.

Ustaoğlu, filminin Kopen-
hag’da gösterilmesinden ve 
gördüğü ilgiden memnun 
kaldığını söyledi. 

Ünlü tiyatro ve sinema 
oyuncusu, showman ve ya-
zar Cem Özer de etkinlik-
ler kapsamında gösterilen 
“Ademin Trenleri” filminin 
sunumunu yapmak için Ko-
penhag’a geldi ve hayranla-
rıyla buluştu. 

 Türkiye Sinema Günle-
ri etkinlikleri kapsamında 
gösterilen ”Tersine Göç” 
adlı belgesel filmin yönet-
meni Fikret Aydemir de 
festivalin konuğu oldu. Av-
rupa’da doğup büyüyen ve 
Avrupa’dan Türkiye’ye göç 
etmeye başlayan genç nesi-
lin konu aldığı film izleyici-
lerden tam not aldı. 

CinemaTurca direktörü 
Cengiz Kahraman, etkin-
liklerin güzel bir ortamda 
gerçekleştiğini ve Danimar-
kalıların Türk filmlerine 
gösterdiği ilgiden memnun 
olduklarını söyledi. 
»CİNEMATURCA/

Türkiye Sinema Günleri«, 
Kopenhag Belediyesi ve Da-
nimarka Kültür Bakanlığı 
bünyesindeki Danimarka 
Sinema Enstitüsü’nün ana 
sponsorluğuyla gerçekleşti. 

Türk ve Danimarka ba-
sınının da ilgi gösterdiği 
Türkiye Sinema Günleri’ne 
Kast Media bünyesinde 
Danca yayımlanan haber 
portalı gazette.dk, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Ko-
penhag Kültür ve Tanıtma 
Ofisi, Lyngby Kulturhu-
set’teki Ristorante Cinema, 
Danimarka’daki Türk tur 
operatörü Scanway/Tyrkiet 
Eksperten ve Türk seyahat 
acentası TİCKETNET des-
tek verdiler.            

(Haber)

Türk sineması Kopenhag’daydı
Haber gazetesi tarafından başkent Kopenhag’daki Park Bio sineması ile Danimarka Sinema Enstitüsü’ne 
bağlı Cinemateket sinema salonlarında gerçekleşen CinemaTurca-Türkiye Sinema Günleri büyük ilgi gördü. 

Yeşim Ustaoğlu

Cem Özer Haber gazetesi yöneticileri 
ve festival kurulu ile birlikte

Kast Media bünyesinde yayın yapan Haber gazetesi ve haber portalları haber.dk - gazette.dk 
tarafından 13-31 mart tarihleri arasında düzenlenen ve sinemaseverlerin de gösterdiği ilgiyle 
başarılı bir şekilde sona eren Cinematurca Türkiye Sinema Günleri’nin gerçekleşmesinde katkı-
ları bulunan başta Kopenhag Belediyesi ve Danimarka Sinema Enstitüsü olmak üzere Scanway/
Tyrkiet Eksperten’e T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tanıtma Ofisi’ne, Lyngby 
Kulturhuset’teki Ristorante Cinema ve Türk Seyahat Acentası Ticketnet.dk’ye teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜRLER

Cem Özer hayranlarıyla fotoğraf 
çektirdi ve imza dağıttı. 
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Bu kitapta ise, Søren 
Mørch’ün 25 Baş-

bakan kitabından farklı 
olarak Danimarka’nın 
parlamenter rejime geçti-
ği 1949 yılından buyana 
hükümet başkanlığı ya-
pan, şu andaki başbakan 
Helle Thorning Schmidt 
de dahil, 41 başbakanı 
tanıtılıyor. Kitabın ya-
zarı Bent Falbert’in baş-
bakanların tanıtımı ya-
parken seçtiği yola çıkış 
noktası ilginç: Başbakan-
lar sadece gücün en doruk 
noktası değil, bunun yanı-
sıra demokrasi kılığına bü-
rünmüş diktatörlerdir de. 
İşte bu noktadan hareket 
eden Bent Falbert, bu in-
sanların toz konmamış ta-
kım elbiseleri içinde kendi 
büyüklük komplekslerini 

tatmin edebilmek düşün-
cesi içinde olduklarını 
düşünüyor ve bu tanıtım 
kitabıyla bu insanları seç-
menlere anlatmayı amaç-
lıyor.  

Bent Falbert, 25 Baş-
bakan adlı kitabın yazarı 
Søren Mørch’ün kullan-
dığı bilimsel dilden farklı 

olarak, halkın kolay an-
layacağı günlük dili kul-
lanıyor ve bunu bıçak 
gibi keskin ve mizahi bir 
dille yapıyor. Kitapta ay-
rıca tüm başbakanlara 
yakıştırmalar yapılarak, 
onların kendilerine özgü 
imajlarını yansıtacak ka-
rikatürleri çiziliyor. Ör-
neğin; Poul Nyrup Ras-
mussen’in o çok bilinen 
bisiklet kasklı portresi. 
Anders Fogh Rasmus-
sen’in dans yarışmasına 

katılmış eşiyle dansetmesi 
v.s. Kısacası, hoşlanacağı-
nız bir kitap.
41 Statsministre-
Danimarka’nın 41 
Başbakanı. Yazar Gazeteci 
Bent Falbert, Çizer Morten 
Ingemann. Ekstra Bladets 
Forlag Yayınevi. 196 sayfa. 
250,- kr.

İşte yine geldi ilkbahar. Günün ilk 
ışınlarına daha merhaba demeden 

kuş sesleri sabahın ilk habercileri ola-
rak fark ediliyor. Yine yeşilleniyor doğa. 
İlkbahara en hızlı kardelenler beyazla-
şarak koşuyorlar. Papatya falına bak-
maya daha zaman var.
Bu köşeden sizlere şimdiye kadar kül-

tür, politika ve toplumsal konularda ak-
lımın erdiği ve öğrendiğim her gerçeği 
duyurmaya çalıştım.
Şu satırları yazarken akşam erken 

çöktü evimin içine. Haber Gazetesi’ne 
hızlıca bir yazı yazmam gerekiyor ve 
hızlıca bir yazı yazmak istemiyorum. 
Yarın gündem sarsıcı bir haberle ya de-
ğişirse? Yazı okur için ilginç ve güncel 
olmalı.
Bugünlerde gündem emdiği kanla şiş-

miş bir yaratık gibi kocaman ve ilginç. 
Ortalıkta garip ve herkesin yorumla-
makta güçlük çektiği rüzgarlar esmek-
te.
Türkiye’nin siyasi gündemi çok hızlı 

ve geniş kitleleri etkiliyerek değişiyor. 
Hrant Dink Davası, Deniz Feneri Da-
vası, Sivas Davası, 4 + 4+ 4 olarak ifade 
edilen yeni eğitim sisteminin hızlıca ya-
salaştırılması...
Türkiye’de demokrasinin daha iyi yer-

leşmesi ve toplumsal barışın sağlanması 
için hükümetçe başlatılan açılım politi-

kasının ‘külliyen’ çıkmaza girdiği inancı 
yaygınlaşıyor. En başta Kürtler, Alevi-
ler ve Ermeni vatandaşlar giderek hü-
kümetten umudunu kesiyorlar.
Beş yıl önce İstanbul’un göbeğinde iş-

lenen Hrant Dink cinayetinin tam ay-
dınlanamaması, cinayetin gerçek fail-
lerinin bulunamaması, cinayeti işleyen 
örgütün deşifre edilememesi, Ergena-
kon davasındaki belirsizlik ve artık dört 
yıla giden tutukluluk süreleri, Türkiye 
hukuk sisteminin içinde bulunduğu du-
rumun vahametini gösteriyor.
Kısa bir süre önce Hrant Dink da-

vası sonuçlandı. Hrant Dink’in ailesi 
ve Hrant Dink sevenleri açısından bu 
dava bitmemiş ve bitmesi de bu anlaşıy-
la mümkün değildir. Tam bu günlerde 
istanbul’da Hocalı kurbanlarını anma 
mitingi düzenlendi. Hocalı kurbanları-
nı anma mitingi Ermenileri hedef gös-
teren, Dink’in katillerinin lehine slogan 
atılan ırkçı gösteriye dönüştü. İçişleri 
Bakan Şahin de burada bir konuşma 

yaptı. 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bu 

yıl Newroz kutlamalarına ancak 21 
Mart günü izin verileceğini valilere giz-
li bir genelgeyle bildirmiş. Geçen yıl ge-
nel olarak barış içinde, üstelik 21 Mart 
öncesi kutlanan Newroz, bu yıl İçişleri 
ve Hükümet’in istediği üzere yalnızca 
21 Mart günü kutlanacaktı. Ne oldu? 
Kürtler 18 Mart’ta ve istedikleri yerler-
de Newroz Bayramı’nı onbinlerle kut-
ladılar.
1993 yılında 35 kişinin yakılarak öl-

dürüldüğü ‘Sivas Katliamı davası mah-
kemenin zamanaşımı nedeniyle davayı 
düşürmesiyle kapandı. Başbakan Erdo-
ğan, Sivas Katliamı Davası’nda ‘zama-
naşımı’ konusunda soru yönelten gaze-
tecilere ‘Milletimiz için, ülkemiz için ha-
yırlı olsun!’ dedi. 
Başbakan’ın bu açıklamasına Aleviler 

çok büyük tepki gösterdi. Erdoğan’ın 
Almanya’nın Bochum kentine bir ödül 
almak için geleceğini duyan Aleviler 17 

Mart’ta bu kentte onbinlerce katılım-
la Erdoğan’ı protesto ettiler. Nedense 
Erdoğan, Bochum ödül almak için gel-
medi. Bu arada Recep Tayip Erdoğan’a 
Almanya’dan verileceği açıklanan ulus-
lararası liderlik ödülünün geri çekildiği 
bildirildi. 
Türk edebiyatına yalın şiirler ve güç-

lü etkiler bırakan öyküler kazandırmış 
olan Necati Cumalı’dan bir şiirle yazımı 
noktalıyorum. 

Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim
Bir yeşil yaprak
Bir telli böcek...
Yeşeren tohum
Güneşte görsem
Sevinç doldurur içime
Bir günü
Güzel bir günü
Güneşli bir günü
Hiçbir şeye değişmem
Onun için savaşı sevmem
Onun için zulümü sevmem
Onun için yalanı sevmem
Bilirim yaşamaz güneşte
Bilirim yaşamaz yanyana aşkla
Ne haksızlık
Ne korku
Ne açlık

GÜNDEM

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR & YAŞAM KÜLTÜR YORUM

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

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

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

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da sürekli 

bulabileceğiniz galeriler:

25 başbakan
2004’te 24 

Başbakan 
adıyla yayım-
lanmış olan 
bu kitap 2009 
yılında 25 Baş-
bakan adıyla 
daha genişle-
tilmiş şekliyle 
yayımlandı. 
Bu nedenle ki-
tapta bundan 
önceki Başba-
kan Lars Løk-
ker Rasmussen ile şimdiki 
Başbakan Helle Thorning 
Schmidt yer almıyor. Buna 
rağmen kitap, 1900’den bu 
yana işbaşına gelmiş, Da-
nimarka’nın gerek dış po-
litikalarını gerekse iç top-
lumsal yapısını belirlemiş, 
kimi güçlü kimi yetersiz 
kalmış en üst düzey yöne-

ticilerini tanı-
mış olmak açı-
sından oldukça 
aydınlatıcı bir 
yapıt. Zaten 
bu yapıtı orta-
ya koyan yazar 
öyle eften püf-
ten bir yazar da 
değil. Derin bil-
gisine ve değer-
lendirmelerine 
büyük saygı du-
yulan bir kapa-

site: Søren Mørch.
Søren Mørch bu kitabın-

da hükümetin başı olarak 
başbakanlık gücünü ve 
yetkilerini nasıl ele geçir-
diklerini, elerine geçirdik-
leri gücü nasıl ve hangi 
metodlarla kullandıklarını, 
bu gücü elde tutabilmek 
için neler yaptıklarını, bu 

insanların kişiliklerini, 
özgeçmişlerini, politik ba-
şarılarını ve yenilgilerini 
irdeliyor. Søren Mørch bu 
hükümet başkanlarının 
özel yaşamlarına da giri-
yor ve bu kişiliklerin ah-
laki yanlarını, hasletlerini 
de okuyucuya sunuyor. 
Søren Mørch, tüm bunla-
rı bilimselliğin ciddiyetine 
sıkı sıkıya sadık kalarak, 
hiç kimsenin etkisi altında 
kalmadan açık  ve yanlış 
yorumlara yol açmayacak 
bir biçimde irdeliyor ve 
okuyucusuna bu insanları 
iyi tanıyabilmelerinde yar-
dımcı oluyor.
25 Statasministre - 25 
Başbakan. Yazar Søren 
Mørch. Gyldendal Yayınevi. 
2. baskı. 470 sayfa. 131 kr. 
Ile 170 kr. arasında değişen 
indirimli fiyatlar

Danmarks Konger og Re-
genter-Danimarka Kralları 

ve Naipleri kitabıyla Danimar-
ka’nın hükümranlık alanının ilk 
belirlenmeye başladığı yıllardan 
buyana, Danimarka’ya hükme-
den Kraliyet silsilesi tüm ayrın-
tılarıyla tanıtılıyor. Tarihçi Hen-
ning-Dehn Nielsen bu kralları 
tanıtırken, Danimarka’nın M.S 
900’lü yılların sonlarında bir 
devlet olarak belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmadan 500 yıl kadar 
öncesine gidiyor. O zamanlar 
bölgeye hükmeden ve Dan ola-
rak bilinen AŞİRET reislerin-

den de söz ediyor. Danimarka 
yönetim tarihini daha iyi anla-
yabilmek açısından bu bölümde 
yer alan bilgiler, kısaca da olsa, 
önemli.

Tarihçi Henning-Dehn Nielsen 
bu şekilde Vikingler dönemin-
den buyana, bugünkü Kraliçe 2. 
Margrethe de dahil, Danimar-
ka’yı yöneten kraliyet silsilesini 
kronolojik bir sıralamayla su-
nuyor. Kraliyet silsilesi ile ilgili, 
gücü ele geçirmek için Kraliyet 
ailesi içinde yaşanmış entrika-
lar, cinayetler ve daha bir çok 
olaylar sergileniyor. Örneğin; 

Svend Tveskæg babası Haral 
Blåtand’in öldürülmesi olayının 
arkasında mıydı? Kral 5. Fre-
derik sadece sarhoş ve alkolik 
biri miydi? Erik Klipping Fin-
derup’ta bir samanlıkta öldü-
rüldüğünde Marsk Stig ne gibi 
rol oynamıştı? Krallar kendi eş-
lerinden başka gizlice kimlerle 
evlenmişti, kimlerle dost hayatı 
yaşamıştı? Ve benzeri bir çok 
soru. Bu kitapta tüm bu sorular 
yanıtlanıyor.

Başka bir deyişle bu kitap, de-
ğişen monarkların tarihi nasıl 
etkilediklerini gösteren diğer ta-

rih kitaplarından farklı nitelikte 
bir kitap. Kitapta, ailevi ilişkile-
ri daha iyi sergileyebilmek ama-
cıyla kraliyet silsileleri tablolar-
la gösteriliyor.

Orta dereceli ve üst eğitim ku-
rumlarında öğrenimlerine de-
vam edenlerin hiç kuşkusuz ya-
rarına olacak, Danimarka tarihi-
ne ilişkin bir kitap.
Danmarks Konger og Regenter-
Danimarka Kralları ve Naipleri . 
Tarihçi Yazar Henning-Dehn Ni-
elsen. Frydenlund Yayınevi. 389 
sayfa. 299,– kr.

Danimarka Kralları ve Naipleri

Danimarka’nın 41 başbakanı

Sanat yaşamını Dani-
marka ve Bodrum’daki 
atölyelerinde sürdüren 

ressam İbrahim Örs ve Da-
nimarkalı ressam eşi Bodil 
Örs, Danimarka’nın Odense 
kentindeki Filosoffen sanat 
galerisine konuk oldu.

”Sınırları Aşmak”  adıyla 
gerçekleşen sergide Örs çif-
tinin son çalışmaları sergi-
lendi. Sergide Örs çiftinin 
yanısıra sanatçı Tytte An-
dersson’un da eserleri de 
yeraldı.

Birbirlerinin kültürlerin-
den esinlenen İbrahim ve 
Bodil Örs çiftinin eserle-
rinde her iki kültürden de 
yararlandıkları ve birbirle-
rini tamamladıkları dikkat 
çekiyor.

Türk kültürü ve klasik Av-
rupa sanatından, özellikle 
de barok sanatından esin-
lenen İbrahim Örs, mozaik 
tarzındaki çalışmaları ve 
duvar resimleri ile de tanı-
nıyor. Türk ve Avrupa tar-
zını resimlerinde bir araya 
getiren İbrahim Örs´ün, bu 

birleşimlerden kendine has 
bir boyama tarzı yarattığı, 
özellikle de eğri çizgilerle 
resmi birleştirip ayrıştırdığı 
gözleniyor.

1946 yılında doğan ve İs-
tanbul Güzel Sanatlar Aka-
demisi’inden mezun olan İb-
rahim Örs, uzun bir dönem 
öğretim üyeliği de yaptı ve 
bir çok sanat ödüllerini de 
aldı.

Danimarka ve Avrupa so-
yut resim sanatını çıkış 
noktası olarak alan Bodil 

Örs’ün soyut doğa tablola-
rında ise Türk kültürü ve 
doğasından etkilendiği ve 
bunu da güçlü renklerle tab-
lolarına yansıttığı göze çar-
pıyor.

Odense kentindeki Filo-
soffen sanat galerisinde ”At 
Krydse Grænser / Sınırları 
Aşmak” adıyla 13-25 Mart 
tarihleri arasında gerçekle-
şen sergi sanat çevrelerin-
den büyük ilgi gördü. 

(Haber)

Örs çifti Odense’ye konuk oldu

Ressam İbrahim Örs’un son dönem çalışmalarından bir tablo Ressam Bodil Örs’un son dönem soyut doğa çalışmalarından bir tablo

Olimpiyat oyun-
larına bu yaz ev 
sahipliği yapacak 

Londra’da, çeşitli kültür 
ve sanat etkinlikleri de 
düzenlenecek. Bu çer-
çevede, oyunlar Lond-
ra’daki »Shakespeare 
Globe«da 21 Nisan’da 
sahneye konulmaya baş-
lanacak.

Türkçe olarak ise, 

26-27 Mayıs tarih-
lerinde Shakespea-
re’in »Antonius ile Kle-
opatra«oyunu sahnele-
necek. Üç gösterimin 
yapılacağı oyunda, An-
tonuius’u Haluk Bilgi-
ner, Kleopatra’yı Zerrin 
Tekindor, Pompei-
us’u Emre Karayel, 
Cesar’ı ise Mert Fı-
rat oynayacak.

Shakespeare’in oyun-
ları altı hafta boyunca, 
37 farklı dilde, 37 farklı 
oyunla sahneye konu-
lacak.

Bilginer, Shakespeare 
oyunu ile Londra’da
Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı ve şair William Shake-
speare’in oyunları, İngiltere’nin başkenti Londra’da 
aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 37 farklı dilde sahn-
eye konulacak. »Antonius ile Kleopatra« oyununda 
başrolde Haluk Bilginer olacak.

Yazarımız ve Sosyal 
Demokrat Partili 
eski milletveki-

li Yıldız Akdoğan anne 
oldu. 
4 Mart’ta Kopenhag 

Üniversitesi hastanesi 
Rigshospital’de dünyaya 
gelen Ayda Sofia’ya biz 
de Haber kadrosu olarak 
anne-babasıyla uzun bir 
ömür diliyor, Yıldız ve 
Jonas çiftini de tebrik 
ediyoruz. 

Yıldız 
Akdoğan’ın 
mutlu günü

2
6-29 Nisan tarihleri ara-
sında başkent Kopen-
hag’da gerçekleşecek 
olan Kopenhag Şiir Fes-

tivali çerçevesinde  Türkiye’nin 
önde gelen şairlerinden Ataol 
Berhamoğlu şiirseverlerle bir 
araya geliyor. 

Kopenhag’ın Nörrebro sem-
tindeki Möllegade 7 numaralı 
adreste bulunan Literaturha-
us’ta gerçekleşen şiir festivalin-

de Berhamoğlu’nun şiirlerinden 
bir seçki Türkçe ve Danca ola-
rak okunacak.

Şiir Festivali ile ilgili ayrın-
tılı bilgi önümüzdeki günlerde 
gazetemizin internet sayfası 
www.haber.dk’dan takip edebi-
lirsiniz. 

Öte yandan, Danimarka-Türk 
Halk Eğitim Derneği’nin (Den 
Dansk-Tyrkiske Højskolefore-
ning) sonbahar aylarında “H.C. 

Andersen ve Pamuk’un İstan-
bul izlenimleri” adıyla İstan-
bul’a düzenleyeceği edebiyat 
gezisi öncesi gerçekleşecek olan 
“Şairlerin İstanbul’u” adlı gece-
de, Danimarkalı şair Niels Hav 
ile gazetemiz yazarı ve edebi-
yatçı Hüseyin Duygu İstanbul 
üzerine konuşmalar yapacaklar 
ve İstanbul konulu eserleri oku-
yacaklar. 

Gecede ayrıca, Danimarka 

Radyosu gazetecilerinden Helle 
Solvang da Danimarkalı ünlü 
masalcı H.C. Andersen’in 1841 
yılında İstanbul’a gerçekleştir-
diği gezinin ardından kaleme al-
dığı “En Digters Bazar” (Bir şai-
rin pazarı) adlı şiirini okuyacak. 

“Şairlerin İstanbul’u” gecesi 
19 Nisan Perşembe akşamı saat 
20.00’de Kopenhag’ın Nörrebro 
semtindeki Literatur Haus’ta 
gerçekleşecek.

Ataol Berhamoğlu Kopenhag’a geliyor
Türk edebiyatının önde 
gelen yaşayan şairlerinden 
Ataol Berhamoğlu, 
Kopenhag Uluslararası Şiir
 Festivali’nin (Copenhagen 
International Poetry 
Festival) davetlisi  olarak 
Danimarka’ya geliyor. 
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CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

İrfan KURTULMUŞ

B
arcelona forması 
giyen süper yıl-
dız Lionel Mes-
si’nin sırları, 
Danimarkalı 

bilim insanları tarafından 
deşifre edildi. Şampiyonlar 
Ligi’ned, Leverkussen’i 7-1 
yendikleri maçta 5 gol atan 
Arjantinli futbolcuyu, fiz-
yolojik ve beyin özellikleri 
olarak analiz eden araştır-
macılar, ilginç sonuçlara 
ulaştı. 

Danimarka’da ulusal ve 
uluslararası alanda yap-
tığı çalışmalarla tanınan 
Videnskab.com sitesi, ala-
nında uzman dört bilim 
insanına, Lionel Messi’yi 
tüm yönleriyle analiz et-
tirdi. Profesyonel futbol-
cu analizinde uzman olan 
Bispebjerg Hastanesi Labo-
ratuar ve Spor Hekimliği 
Anabilim Dalı (SMC) Şefi 
Jesper Lövind Andersen, 
1.69 boyundaki Messi’nin 
fiziksel parametlere göre 
özel biri olmadığını ifade 
etti.

Andersen, “Messi’nin 
ayaklarını, diğerlerine na-
zaran daha hızlı hareket 
ettirmesi, onun yön değiş-
tirmesinde olağanüstü ol-
masını sağlıyor. Tüm pa-
rametrelere bakıldığında 
olağanüstü bir oyuncu. Öğ-
renmek ve uygulamada mü-
kemmel biri” dedi.
Beyin araştırmacısı Rigs-
hospitalet Hastanesi Nöro-
fizyoloji Klinik Başhekimi 
Troels Wesenberg Kjaer, 
kişinin IQ puanın yüzde 
10’unun doğuştan gelen 
beyin büyüklüğü ile izah 
edilebilir olduğunu dile 
getirdi. Kjaer, bir çalışma 
üzerinde sürekli pratik ya-
pılması durumunda beynin 
durum okumada yetenek-
li haline geldiğini ve bunu 
otomatik olarak uyguladığı-
na dikkat çekti.

Kjaer ayrıca, “Eğer kaleyi 
tutturamadığınız için da-
yak yiyorsanız atış dürtü-
sünü kaybedersiniz. Ama 
topun hedefi vurduğunu 
ve ağları dalgalandırdığını 
görmek olumlu geri bildi-

rim verir. Bu durum Messi 
ve Ronaldo gibi oyuncuları, 
daha iyi futbolcular yapı-
yor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen ağrı, 
kas yorgunluğu ve vücu-
dun fizyolojik sınırlamalar 
ve reaksiyonlar araştırma-
cısı olan Aalborg Üniversi-
tesi profesörlerinden Lars 
Arendt Nielsen, Messi’nin 
maç esnasında sinyalleri 
iyi okuyup uyguladığını be-
lirterek her iki analizciyle 
hem fikir olduğunu ifade 
etti. Nielsen, Messi’yi saha 
içinde üstün kılan vasıflar-
dan birinin kaslarının ağ-
rıyı hissetmede zorlanması 
ve çabuk hareket ettiği için 
birbirleriyle uyumlu hare-
ket etmesi olduğunu vur-
guladı.

Doçent Thomas Bull An-
dersen ise Lionel Messi ve 
Diego Maradona gibi oyun-
cuların fiziksel olarak bü-
yük insanlardan daha faz-
la ve küçük adımlar atma 
avantajına sahip oldukları-
na inanıyor.

Andersen, Messi hak-
kında yaptığı analizinde, 
“Eğer çalım atacaksa pren-
sipte topa sadece doku-
nabilir. Onun bizden çok 
daha fazla adımlar atması, 
topu istediği gibi kontrol 
etmesi için daha fazla im-
kan tanıyor. Böyle küçük 
biri kendi adım hızını 
ayarlayabilir, ancak hızı 
azalır. Küçük olanların 
adım frekansı yüksek ol-
duğundan topu da iste-
diği gibi kolaylıkla 
kontrol edebili-
yor” diye ko-
nuştu.

Sıfır 
tolerans

İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türkiye’de patlak veren şike davası gündem-
deki yerini korumaya devam ediyor.
İstanbul’da yapılan UEFA Kongresine ev 

sahipliği yapan Türkiye’de en çok sorulan soru ya 
da beklenti UEFA’nın şike konusundaki tavrıydı.
UEFA Genel Sekreteri Gianni İnfantino UEFA 

Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası İstanbul Con-
rad Otel’de düzenlediği basın toplantısında, bu bağ-
lamda ‘sıfır tolerans’ olgusundan başka ser verdi 
sır vermedi.
Bir de, Türkiye Şampiyonunu UEFA’nın belirle-

mediğinin altını çizdi.
İnfantino ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu-

n(TFF) F.Bahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne gönderme-
diği itirafında bulunarak, UEFA tüzüğünün uygu-
landığını ve ardından gelen ikinci takım olan Trab-
zonspor’un katıldığını kaydetti.
Şike konusunda yeterli delil olduğuna da değinen 

İnfantino, Federasyonun hızlı disiplin  kararları al-
masını üstü kapalı da olsa ima etti.
Şimdi buyurun konuşun...
UEFA, kendi kuralları ve tüzüğünden asla ve asla 

taviz vermeyeceği mesajını net bir şekilde İstan-
bul’da bizlere bir kez daha bildirdi.
İşin aslının kısacası,  ‘Kardeşim ben onu bunu bil-

mem, varsa bir suç ya da kesin delil kararını vere-
ceksin’ demek olmuyor mu acaba?
UEFA Genel Sekreteri hatta bununla da  kalma-

yıp, hızlı karar alınması gerektiğine de vurgu yap-
tıktan sonra, ‘verilen kararı bizde inceleyeceğiz’ 
dedi.
Hatta ve hatta, şikeyle ilgili olarak elde yeterli de-

lil olduğuna da İnfantino vurgu yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Kongree-

inde yaptığı konuşmada, şikeyle suçlanan şahıslarla 
temsil ettikleri kulüplerin ayrı tutulması gerektiği-
ni vurguladı.
UEFA başkanı Michel Platini, başbakan ile Anka-

ra’da yaptığı görüşmede kendisine de bunun söyle-
diğini ve haklısınız dediğine işaret ettiği basın top-
lantısında, yıllardır sistemin böyle işlediğini ifade 
etti..
Yani, UEFA Disiplin Kurulu bağımsızdır. Suç işle-

yen tüzel kişinin temsil ettiği kurumda cezayı görü-
yor demeye getirdi.
İstanbul’daki 36. UEFA Kongresinde iki gün arka 

arkaya verilen net ve kesin mesajlardan, Türk fut-
bolunu bekleyen büyük bir tehlikenin kapımıza da-
yandığı  görülüyor. Bu aba altından sopa göster-
mek anlamı taşıyan açıklamalardan sonra, sağlıklı 
karar vermek artık bize ait.
Kamu vicdanın yanı sıra, UEFA’yı da tatmin ede-

cek kararlar vermek belki zor olabilir...
Fakat, UEFA kesinlikle bir an evvel karar verin 

çağrısını son kez gündeme getirerek noktayı koydu.
Aylardır sürüncemede olan şike davasında, TFF 

ve Kurulların vermesi gerektiği kaçınılmaz görü-
nen bazı katı disiplin kararları mutlu etmeye bilir.
Eğer sözkonusu disiplin kararları verilmez ve yar-

gılama sonunda ‘şike yapılmıştır  ya da teşvik edil-
miştir’ kararı çıkar ve yürürlükte olan kuralların 
gereği yapılmazsa elin oğlu hiç şüpheniz olmasın 
gerekenin en alasını bize yapacaktır.
UEFA’nın  sıfır tolerans dediği  bu olmalı...

irfan.kurtulmus@haber.dk

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

Felsefi  sözler...

BİRAZ GÜLELİM...INTERNET DÜNYASINDAN
Öğlen saatleri. Tra-

fikteyim. Kırmızı 
ışıkta dururken yandaki 
kalabalığı fark ediyo-
rum. Bir polis otosu ve 
kalabalığın ortasında bir 
genç elini kolunu salla-
yarak konuşuyor. Kulak 
kesilip durumu kavra-
maya çalışıyorum. Ço-
cuk yayalara kırmızı ya-
narken karşıdan karşıya 
geçmiş, tabii bunu gören 
polis ceza yazıyor. 

Çocuk, ’Herkes geçi-
yordu ben de geçtim’ 
gibilerinden kendini sa-
vunuyor. Polis umursa-
maz bir tavırla ekip ara-
basına giderken yaşlı bir 
teyze çocuğa bağırıyor 
-’Kaç oğlum kaç! kıçında 
plakan mı var?!’

Usta’ya başarısı-
nın sırrını sor-

muşlar. 
- “Doğru kararlar” 
demiş.
Hepimizden farklı 
olarak, sürekli doğ-
ru kararları nasıl 
alabildiğini sormuş-
lar. 
- “Tecrübe” demiş.
İyi de kardeşim bu 
tecrübe denen şeyin 
sırrı neymiş? Usta, 
deriiin bir iç geçir-
miş ve şöyle demiş: 
- Yanlış kararlar!

İki deli hastaneden 
kaçmaya karar ve-

rirler gece olunca planı 
yapıp kaçarlar ve ertesi 

gün hastaneye tekrar 
dönerler arkadaşları 
sorar neden kaçtınızda 
tekrar geldiniz? Deliler 
cevap verir bugün pro-
vasını yaptık yarın kaça-
cağız derler...:))

Kurnaz insanlar, okumayı 
küçümserler, basit insanlar ona 
hayran olurlar akıllı insanlar ise 
ondan faydalanırlar.

Francis Bacon

Bir önyargıyı ortadan kaldırmak 
atomu parçalamaktan daha 
güçtür.

Albert Einstein

Messi’yi çözdüler
Danimarkalı bilim insanları, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edi-
len Lionel Messi’nin, fi zik ve beyin özelliklerini analiz etti. Araştırmacılar, 
Arjantinli süper yıldızın attığı küçük ve hızlı adımları sayesinde topa 
kusursuz bir şekilde hükmettiğini belirledi
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