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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

Çocuk olamadan anne 
olan çocuklar... Bravo Mtiliga!

Sayfa  4 Sayfa  6

Sosyal Demokratlar 
kan kaybetmeye 
devam ediyor. 
Verilen vaadlerin 
yerine getirilmemesi 
Sosyal Demokrat 
seçmenleri kaçırıyor. 
Yapılan kamuoyu 
yoklamaları Sosyal Demokratların son 
108 yılın en düşük desteğine sahip 
olduğunu gösteriyor.  Sayfa 4 

Vodvil Tiyatrosunun efsane ismi: Haldun Dormen
Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

Danimarka ulusal kanallarından 
DR1’de yayınlanan bir belgeselin 
ardından Danimarka halkı daha önce 
bulundukları organ bağışı beyanlarını 
geri çekmeye başladılar. Sayfa 9

Organ bağışından 
vazgeçiyorlar

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İs-
veç Akademisi, Karolinska Enstitüsü 
ve Norveç Nobel Komitesi tarafından 
kişilere ve kuruluşlara çeşitli dallarda 
verilen dünyanın en prestijli ödülle-
rinden Nobel ödülleri bu yıl da sahip-
lerini buldu. Sayfa 19

Nobel ödülleri 
sahiplerini buldu
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bu ülkede 
eğitime 
önem 
verilmiyor!”

Breivik’in Utöya Adası’nda yaptığı katliamda 
yaşamını yitiren Gizem’in anne ve babası, 
caninin ifadelerinin Gizem’in katili karşısında 
hiç korkmadan cesurca ölüme gittiğini 
gösterdiğini söylediler.

Yüzyılın katili Breivik’in Norveç’te katlettiği 69 gençten biri olan Gizem Doğan’ın 
(17) ailesi Milliyet Kopenhag Temsilcisi aynı zamanda gazetemiz spor yorum 
yazarı İrfan Kurtulmuş’a konuştu. Baba Abdulkadir Doğan ifadelerden anlamış 
ki; Gizem katiliyle burun buruna geldiğinde omuzlarını kaldırıp meydan 
okumuş ve cesurca ölmüş. Gülerken birden ağlamaya başladığını anlatan 
anne Gülderen Doğan ise »Artık ben yarım bir insanım« diyor.

İrfan Kurtulmuş’un röportajı 12’de...

CANİNİN ÖNÜNDE 
DİMDİK DURMUŞ

RÖPORTAJ

Verilen sözlerin 
tutulmaması 
seçmenleri 
kaçırıyor

GLOSTRUP TORV 30 - 2600 GLOSTRUP - TLF: 434343 18

Damak zevkinize uygun, yüzde yüz helal malzeme ile hazırlanmış, çorba, 
sıcak yemek, ızgara ve kebap çeşitleri, diğer et yemekleri,salatalar ve 

tatlılardan oluşan menümüzle hizmet vermedevam ediyoruz.

Öz Konya Kebab Glostrup

www.facebook.com/OzKonyaGlostrup

Ailenizle huzur içinde yemek yiyip keyifl i 
vakit geçirebileceğiniz restoranımızda sizleri 

ağırlamaktan gurur duyacağız
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Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
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SKRÆDDERI

En modern makinalar ve 
profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

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
Bayramınız Kutlu Olsun

Star Allian-
ce üyesi Türk 
Hava Yolları, 

Danimarka’nın dün-
yaca ünlü oyun eğ-
lence parkı olan Le-
goland’da da temsil 
ediliyor. 

Dünyaca ünlü oyun-
cak firması Legoland 
tarafından Billund’da 
inşa edilen oyun eğ-
lence parkında bulu-
nan Billund Havaala-
nı maketindeki pistte 
bundan böyle THY 
uçağı yer alacak.

Legoland ile Türk 
Hava Yolları arasın-
daki işbirliğinin bir sem-
bolü olan ve Lego takozla-
rından yapılan uçak ünlü 
tenisçi Caroline Wozniacki 

tarafından Legoland yetki-
lilerine teslim edildi.

Türk hava Yolları Bil-
lund müdürü Osman Sa-

han,  “Legoland’daki ma-
ket alana uçağımızı ,indir-
mekten bizler de mutlu-
luk duyuyoruz. Bu; Türk 

Hava Yollarının gel-
diği noktayı göster-
mesi açısından önem-
lidir. Billund gibi 
gelişmekte olan bir 
noktaya Türk Hava 
Yolları gibi büyümek-
te olan bir marka gel-
miştir” dedi.

Tören esnasında Le-
goland genel müdürü 
Henrik Höhrmann 
da, “Billund Havaa-
lanı; Legoland’i zi-
yaret etmek isteyen 
turistler için önem-
li bir alandır. Türk 
Hava Yollarının da 
Billund’da seferler 

başlatmasıyla Legoland ve 
Billund şehri de bundan 
yararlanacaktır” dedi.

(Haber)

THY Legoland’a indi
Danimarka’nın dünyaca ünlü oyuncak fi rması Legoland tarafından 
Billund’da inşa edilen oyun eğlence parkında bulunan Billund 
Havaalanı maketindeki pistte bundan böyle THY uçağı yer alacak.
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Son günlerde gerek Danimarka’da 
ve gerekse uluslarası medyada, 
Pakistan’da Taliban tarafından 

kafasından vurulan 14 yaşındaki kız 
çocuğu Malala Yusufzai konuşuluyor. 
Aslında Malala Yusufzai saldırıya ma-
ruz kalan binlerce kız çocuğundan sa-
dece bir tanesi. Ama bu olayın bu ka-
dar ses getirmesinin nedenlerinin ba-
şında Yusufzai’nin bu körpecik yaşına 
rağmen Pakistan gibi bir ülkede kız ço-
cuklarının okuma, eğitim alma hakkını 
savunması geliyor. 
Birleşmiş Milletler (BM), kız çocuk-

larının uğradıkları ayrımcılığa, çocuk 
yaştaki kızların evlendirilmelerine 
dikkat çekmek için geçtiğimiz yıl, 11 
Ekim 2012 tarihini ‘Dünya Kız Çocuk-
ları Günü’ ilan etmişti. Karar tasarısı-
nı ise Kanada ve Peru ile birlikte Tür-
kiye hazırlamıştı.
İlginç bir raslantı değil mi? Yusufzai, 

‘Dünya Kız Çocukları Günü’ ilan edil-
diği 11 Ekim tarihinden iki gün önce 
vuruluyor. 
Ne acıdır ki, hem tasarıyı hazırlayan 

Türkiye’ de, hem de tasarıyı onayla-
yan 193 BM üyesi ülkenin hemen he-
men hepsinde kız çocuklarına yönelik 

ayrımcılık, cinsel taciz, istismar bugün 
almış başını gidiyor.
Batı’da sübyancılık, çocuk pornocu-

luğu. Doğu’da ise töre, gelenek, çocuk 
yaşta evlendirilen, para karşılığı dede-
leri yaşlarındaki erkeklere satılan kız 
çocukları.
Buna ister hastalık, ister yaygın bir 

gelenek deyin, her ikisinde de mağdur 
olanlar, yaşama hakları ellerinden alı-
nanlar maalesef sadece kız çocukları.  
Başlık parası, borç karşılığı verilen-

ler, kumaları ve onların çocuklarıy-
la birlikte yaşayanlar, tarlada, ev işle-
rinde çalıştırılanlar, doğum esnasında 
ölenler maalesef bu küçük kızlar.
Tuhaf değil mi? Gelişmiş ülkelerde 

kız çocuklarının yaşadıkları sorunlar 
oldukça düşükken, namus kavramının 
çok yükseklerde tutulduğu az gelişmiş 
ya da gelişmekte olan ve özellikle Müs-

lüman ülkelerde namus, töre cinayetle-
ri, kız çocuklarına yönelik istismarlar 
da epeyçe yüksek.
BM’ye karar tasarısını sunan Türki-

ye’ye bakacak olursak, son yıllarda ya-
şamın gittikçe nasıl muhafazakarlaş-
tığına, gelenekselleştirildiğine tanık 
oluyoruz. Türkiye’de çocuk gelinlerin 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Çocuklar 
daha evcilik bile oynayamadan evlilik 
oynuyorlar, büyümeden önce eş, son-
ra da anne oluyorlar. Her üç evlilikten 
birisinin çocuk yaştaki kızlarla yapıl-
dığı Türkiye’de, Başbakan en az üç ço-
cuk istediğini söylemekten çekinmiyor. 
Başbakanın bu emri yerine gelsin diye 
de bu evliliklere ise göz yumuluyor.
Türkiye’de 180 binin üzerinde çocuk 

gelin olduğunu, çocuk yaşta evlendiri-
len kızlarda ölüm oranın oldukça yük-
sek olduğunu, bu kız çocuklarının töre-

ye, şiddete kurban gittiklerini, biliyor 
muydunuz?
Ya peki, bu tasarıyı onaylayan ülke-

lerdeki kız çocuklarının durumuna ne 
demeli?
Afganistan ve benzeri ülkelerde ço-

cuk yaşta evlendirilen kızların durumu 
»uygun ve yaygın« bir gelenek olma-
ya devam ederken, bir başka Uzakdo-
ğu ülkesi Tayland’da kız çocukları seks 
turizmi adı altında Batılı turistlere pa-
zarlanıyor. Batı’da sübyancılık giderek 
yaygınlaşıyor. Doğu Afrika’da her gün 
binlerce kız çocuğu din kisvesi altında 
sünnet ediliyor. BM rakamlarına göre 
günde sünnet edilen kız çocuğu sayısı 
6 bin civarında.
Kafalar değişmediği ve bütün bu 

olanlar çok büyük bir insanlık su-
çu olarak görülmediği sürece 11 Ekim 
2012’nin “Dünya Kız Çocukları Günü” 
ilan edilmesi ve bir günlük hatırlanma-
sı neyi değiştirir ki? 
Dünyanın bir tarafında ülkeyi (Dani-

marka’yı) kadınlar yönetirken, diğer 
tarafta kız çocuklarının okumasını is-
temeyen ve 14 yaşındaki bir kız çocu-
ğunun kafasına kurşun sıkan zihniyet.. 
Ne diyelim!

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Çocuk olamadan anne 
olan çocuklar...
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D
animarka günlük ga-
zetelerinden Börsen 
tarafından yaptırılan 
son kamuoyu yokla-

masına göre Başbakan Helle 
Thorning Schmidt önderliğin-
deki Sosyal Demokratlar tari-
hin en düşük desteğine sahip-
ler. Kamuoyu yoklamaları bir 
seçim olması durumunda Sos-
yal Demokratların yüzde 16.5 
oranında oy alacağını gösteri-
yor. Bu oranın Sosyal Demok-
ratların son 108 yılda aldığı en 
düşük oran olarak nitelendiri-
liyor.

Siyasi gözlemciler, geçtiğimiz 
yıl 15 Eylül’de yapılan genel 
seçimlerde Sosyal Demok-
ratların iktidara gel-
mesinden bu güne 
kadar 350 bin seç-
menin partiye 
destek vermek-
ten vazgeçtiği-
ni belirtiyorlar.

Sosyal De-
mokratlar geç-
tiğimiz genel 
seçimlerde yüz-
de 25.5 oranın-
da oy almışlardı 
ve parlamentoya 
44 milletvekili 
sokmuş-
lar-

dı. Son kamuoyu yoklamasına 
göre bir seçim olması duru-
munda parti sadece 29 millet-
vekili çıkarabiliyor.

Kamuoyu yoklamalarına 
göre, Sosyal Demokratlar, Sos-
yal Liberal Parti (De Radikale) 
ve Sosyalist Halk Partisi’den 
oluşan Merkez-Sol Koalisyon 
hükümeti ile hükümete dışa-
rıdan destek veren Birlik Lis-
tesi’nin toplam oy oranı yüzde 
42.8 olarak ifade ediliyor.

Sosyal Demokratlarda gözle-
nen büyük düşüşün nedeni ola-
rak seçimlerde verilen sözlerin 
yerine getirilmemesi ve küresel 
ekonomik kriz nedeniyle hü-
kümetin uyguladığı ekonomi 

politikalarının daha 
önceki liberal-sağ 

hükümetinden 
farklı olma-

ması göste-
riliyor.

(Haber)

Verilen sözlerin 
tutulmaması seçmenleri 
kaçırıyor
Sosyal Demokratlar kan kaybetmeye devam 
ediyor. Verilen vaadlerin yerine getirilmeme-
si Sosyal Demokrat seçmenleri kaçırıyor. Ya-
pılan kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat-
ların son 108 yılın en düşük desteğine sahip 
olduğunu gösteriyor. 

Vilhelmsen hızlı başladı
Parti üyelerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak Sosyalist Halk 
Partisi genel başkanlığına seçilen Annette Vilhelmsen başkanlığının 
kesinleşmesinin hemen ardından hızlı bir başlangıç yaptı.

D
ışişleri bakanı ve SF 
genel başkanı Villy 
Sövndal’in parti genel 
başkanlığını bırakacağı-

nı açıklamasının ardından genel 
başkanlığa Sağlık Bakanı Astrid 
Kragh ile birlikte aday olan Vil-
helmsen, parti üyelerinin ezici bir 
çoğunluğunun oylarını alarak ge-
nel başkanlığa seçilmişti.

Oylama sonuçlarına göre 7.290 
parti üyesinden 4.793’nün oyları-
nı alarak genel başkanlığa seçilen 
Vilhelmsen, başkanlık için yaptığı 
kampanya boyunca seçilmesi ha-
linde bazı bakanların değişeceğini 
ve hükümet programının da göz-
den geçirileceğini dile getirmiş, 
başkan seçilmesinin ardından 
yaptığı konuşmada ise Sosyalist 

Halk partisinin koalisyonda kal-
maya devam edeceğini söyle-
mişti.

Başkan seçilmesinin ardından 
ilk görüşmesini başbakanlık 
konutu Marienborg’da başba-
kan Helle Thorning Schmidt 
ile gerçekleştiren Vilhelmsen, 
Thor Möger Pedersen’i Maliye 
Bakanlığı görevinden alarak, SF 
eski genel başkanlarından Holger 
K. Nielsen’i Maliye Bakanı olarak 
ataması dikkat çekti. 

Ole Sohn’un da Ticaret 
Bakanlığı görevinden isti-
fa etmesi üzerine Anette 
Vilhelmsen kendisini Ti-
caret Bakanı olarak atadı. 

(Haber)
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2014 Dünya Kupası grup elemeleri-
nin dördüncü turu maçı için İtalya 
karşısına çıkan ve maçı 3-1 kaybe-

den Danimarka takımında maç öncesi 
üzerinde uzun süre düşünülmesi ve tar-
tışılması gereken bir kriz yaşandı.
FC Nordsjaelland takımı oyuncusu 

Patrick Mtiliga ilk 11’de yer almadığı-
nı öğrenince takımla ısınmaya çıkmadı 
ve Milli akım antrenörü Morten Olsen 
tarafından soyunma odasından ve milli 
takımdan atıldı.
Buraya kadar okuyunca Mtiliga’nın 

disiplinsiz hareket ettiğini, davranışı-
nın sporcu ahlakına ve takım ruhuna 
uymadığını düşünebilirisiniz, ancak o 
noktaya gelmeden önce oluşan olaylar 
futbolun; atılan gol, kazanılan maç ve 
para ile ölçülmeyeceğini gösteriyor.
Grup elemelerinin üçüncü maçında 

Bulgaristan karşısına çıkan takımda Si-
mon Wass ve Patrick Mtiliga aynı mev-
kide dönüşümlü olarak oynuyorlar, an-
cak Bulgaristan maçının ardından Mor-
ten Olsen, İtalya maçı için ani bir ka-
rarla Simon Poulsen’i kadroya alıp İtal-

ya maçına davet ediyor. Simon Poulsen 
maç öncesi sınma hareketleri esnasın-
da sakatlanınca Olsen onun yerine Sil-
berbauer’i görevlendiriyor ve yedek bı-
rakmayı tercih ettiği Mtiliga’ya dönüp 
ısınmaya başlamasını ve hazır olmasını 
söylüyor. 
Bunun üzerine Mtiliga da, kendini 

konu mankeni olarak hissetmiş olsa ge-
rek, “Ben oynamayacağım” diyor.
Bu olayın ortaya çıkmasının ardından 

herkes ağzına geleni söylüyor, tepkile-
rin hedefinde ise Mtiliga var. Yaptığı 
hareketin ahlaki olmadığı söyleniyor. 
Futbolsevelerin neredeyse hepsi, hatta 

tüm futbol camiası Morten Olsen’in ya-
nında saf tutmuş durumda.
Ancak olayların gelişimini izlediğimiz-

de Mtiliga’ya uygulanan davranış, amaç 
ne olursa olsun, onur kırıcıdır. “Sen bu-
radasın ama aslında yoksun,  olmasan 
da olur” demektir. Mtiliga da buna tep-
ki göstermiştir.
Şampiyonlar Ligi futbolu mahvetti
90’lı yıllarda Avrupa’da ortaya çıkan 

ve futbolu neredeyse sanal bir ülke, 
yeni bir din haline getiren, sporcudan 
çok hukuk danışmanlarının, sponsor 
firmaların ve ekonomi danışmanlarının 
yönettiği, kendi kuralları ve ahlaki ko-
deksi olan Şampiyonlar Ligi ve Avru-
pa Ligi ucubeleri yüzünden futbol artık 
spor olmaktan çıktı ve futbolcular da 
makina gibi görülmeye başladı.
Mtiliga başarısızlığa uğrayan göçmen 

politikalarında izlenen ana yol olan tu-

tuma karşı çıkmıştır. Kendisine öneri-
leni değil, kendi istediğini öne çıkarmış-
tır. Kendi isteğinin peşinden gitmiştir 
ve bedelini de ödemeye hazır olduğunu 
dile getirmiştir.
Gizli ırkçılık varsa şaşırmam
Bu yüzden Morten Olsen’e ve tüm fut-

bol camiasına futbolcunun insan oldu-
ğunu ve duyguları olan ve futbol zeka-
sıyla hayatını kazanan insanlar olduğu-
nu hatırlattığı için Mtiliga’ya teşekkür 
borçluyuz.
İster kulüp takımı olsun ister ulusal 

takımlar olsun sponsorlar işin içinde. 
Sponsorlar da o kadar çok parayı bas-
tırınca belli bir davranış ve “estetik ve 
renk” görmek istiyorlar. Takım yöneti-
cileri de buna uygun davranıyorlar.
Şu ana kadar o sözcük kullanılmadı, 

ancak göçmenlerin Danimarka’da ma-
ruz kaldığı uygulamaları ve kendilerine 
çoğulcu toplum tarafından biçilen rol 
ve verilen yer düşünüldüğünde Patrick 
Mtiliga’nın gizli ayrımcılık, hatta ırk-
çılık kurbanı olduğu ortaya çıkarsa hiç 
şaşırmayacağım.

Bravo Mtiliga!

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

A
arhus Belediyesi, 
emeklilik kuralla-
rında değişikliğe 
giderek belediye 

sınırları içinde yaşayan 
emeklilerin yurtdışında 
daha uzun süre kalabilme-
lerine olanak sağlayan uy-
gulamayı başlattı.

Aarhus Belediyesi’nin 
uygulmaya koyduğu deği-
şikliklere göre belediye sı-
nırları içinde yaşayan ma-
lülen emeklilerin de dahil 
olduğu emekliler, belediye-
den emekli maaşlarını ala-
rak yurtdışında 6 ay kadar 
kalabilecekler.

Danimarka’daki emek-
lilik yasasındaki yeni dü-
zenlemeye göre emekliler 
yurtdışında en fazla 2 ay 
kalabiliyorlar. Yurtdışında 
daha uzun süreli kalma-
lar emeklilerin yaşadıkları 
belediyeler tarafından be-
lirleniyor ve belediyeden 
belediyeye değişiyor. Bi-
reysel incelemeler sonunda 
belediyeler daha uzun süre 

kalmak isteyen emeklilere 
yurtdışında 3-4 ay kalmala-
rına izin verebiliyor.

Aarhus Belediyesi, emekli-
lik kurallarını kendi emekli-
leri için yorumlayarak yeni 
bir uygulamaya gitme kara-
rı aldı. Temyiz Kurulu’nun 
beş yıl önce verdiği temsili 
bir karara atıfta bulunan 
belediye yetkilileri,  Tem-
yiz Kurulu’nun kararında 
bir emekli Danimarka’da 
vergisini ödediği ve Dani-
marka’da ikametgahını 
koruduğu ve emeklinin be-
lediyeye başvurarak yurt-
dışında kalacağı süreyi bil-
dirmesi durumunda Avrupa 
Birliği dışındaki ülkelerde 
6 aya kadar kalabileceğini 
gösterdi.

Aarhus Belediyesi Emek-
lilik dairesi yöneticilerin-
den Birthe Andersen yap-
tığı açıklamada, uzun süre 
yurtdışında kalmak isteyen 
emeklileri bireysel değer-
lendirmeye aldıklarını ifa-
de ederek, ”örneğin emekli 

bir Türk aile belediyemize 
başvurması durumunda Da-
nimarka’daki ikametgahını 
koruyarak Türkiye’de 5 ay 
29 gün kalabilir” dedi.

Şimşek: Belediyemiz 
sevindirdi
Aarhus Belediye Meclisi 
üyesi Bünyamin Şimşek de 
belediyenin yeni uygulaması 
hakkında Haber’e konuştu 
ve şunları söyledi: “Aarhus 
belediyesi olarak bu konuda 
da öncülük yaptığımız için 
memnunum. Bu konu, par-
ti çıkar ve siyasetini aşmak-
taydı, çünkü yaşlılarımızın 
ve emeklilerimizin hayat 
zenginliği ve özgürlükleri 
ile ilgili bir konu idi. Yerel 
siyasette yaptığımız çalış-
malar sonucu bu konuda 
Aarhus Belediyesinin net 
karar alması ve uygula-
mada esneklik ve cesaret 
göstermesi beni, yaşlıları-
mız ve büyüklerimiz adına 
sevindirdi.”

Bu konuda çalışma yapan 
her kuruluş, dernek ve siya-
setcilere teşekkür ederim.

Araç’tan emekli vatan-
daşlarımıza çağrı
Sosyal Demokrat Parti eski 
milletvekili ve Aarhus Bele-
diye Meclisi üyesi Hüseyin 
Araç da, Aarhus Belediye 
Meclisi’nin bu uygulama-
da değişikliğe gitmesini se-
vindirici olduğunu belirtti. 
Diğer belediyelerde de bu 
uygulamanın yürürlüğe 
konması konusunda giri-
şimler olduğunu ifade eden 
Araç, bütün belediyelerde 
bu uygulamaya geçilmesini 
arzu ettiğini söyledi. Vatan-
daşlarımıza bir çağrıda da 
bulunan Araç, ”Türkiye’de 
2 aydan fazla kalacak emek-
li vatandaşlarımız, bunu ya-
şadıkları belediyeye bildir-
meyi ihmal etmesinler, aksi 
taktirde büyük sorunlarla 
karşılaşırlar” dedi.

(Haber)

Aarhus Belediyesi’nden 
yeni bir uygulama
Aarhus Belediyesi’nde yaşayan emeklileri sevindirecek bir 
uygulamayı yürülüğe koydu, belediyeye bildirmeleri duru-
munda bundan böyle yurtdışında altı ay kadar kalabilecekler.

Kamuoyu araştırma 
şirketi Epinion ve 
Radius İletişim ta-

rafından gerçekleştirilen 
araştırmaya göre Dani-
marka halkı, meslek er-
babı olarak en çok hemşi-
relere, doktorlara, polis-
lere ve öğretmenlere gü-
veniyor.

En az güvenilen meslek 
grupları ise; emlakçılar, 
gazeteciler, politikacılar 
ve Spindoktor olarak da 
adlandırılan siyasetçilerin 
danışmanları.
Araştırmayı gerçekleşti-

ren uzmanlar halkın gü-
ven sıralamasını oluştu-
rurken ilişkide bulundu-

ğu meslek grubu ile ara-
sındaki para alışverişinin 
belirleyici olduğunu söy-

lüyorlar. Örneğin; devlet 
sektöründe çalışan kişi-
lere, ücret ödemediği için 
halkın daha çok güven-
diği belirtilirken yine bu 
grup çalışanlarının ulvi 
bir amaç için çalışan kişi-
ler olarak görüldüğü be-
lirtiliyor.

(Haber)

Gazetecilere ve politikacılara güven yok
Danimarka’da yapılan bir araştırma halkın en çok güvendiği meslek gruplarının 
genellikle resmi sektörde çalışan gruplar olduğunu ortaya koyuyor.
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Dünyanın en güçlü askeri örgütü olan Ku-
zey Atlantik İttifakı NATO, genel sekreter 
Anders Fogh Rasmussen ile bir yıl daha 

devam etme kararı aldı.
NATO ‘dan yapılan açıklamada, 4 yerine 5 yıl 

genel sekreterlik yapacak olan Rasmussen’in gö-
rev süresinin 31 Temmuz 2014’te sona ereceği 
bildirildi. 

Görev süresi uzatıldıktan sonra bir açıklama 
yapan genel sekreter Rasmussen, NATO üyesi 
ülkelerin verdiği desteğe ve güvene layık olmaya 
çalıştığını ifade ederek, görev süresince NATO 
Füze Savunma Sistemi çerçevesinde oluşturulan 
’Füze Kalkanı Projesi’ni hayata geçirdiklerini, 
ancak başta Afganistan’da denetimi yerel güçlere 
devretme, müttefik ve partner ülkelerle ittifakı 
daha da güçlendirme gibi daha yapılacak bir çok 
iş olduğunu söyledi.

NATO’nun 2014 başlarında toplanması plan-
lanan bir sonraki zirvesinde, Rasmussen’in kol-
tuğunu devralacak isim üzerinde mutabakat 
aranacak.

Danimarka eski Başbakanı Rasmussen, İtti-
fak’ın 2009 yılında Fransa ve Almanya’nın ev-
sahipliğindeki Strasbourg-Kehl zirvesinde uzun 
müzakerelerin ardından Türkiye’nin de onay 
vermesiyle Genel Sekreter seçilmişti.

Rasmussen’in koltuğu için Avrupalı birçok siya-
setçinin adı geçse de şimdilik tek somut aday İtal-
ya’nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini.

(Haber)

NATO, Rasmussen ile 
devam kararı aldı
NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen’in görev süre-
si 1 yıl  daha uzatıldı. Rasmus-
sen’in görev süresi  31 Tem-
muz 2014 yılında sona erecek. 

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

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

alınır ve satılır.

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

Erol Üçler

D
animarka’da bir 
yıl önce geçirdiği 
trafik kazası sonu-
cu yattığı hasta-

nede ailesine kısa zamanda 
beyin ölümü gerçekleşeceği 
öne sürülerek organ bağışı 
için imza alınan 19 yaşın-
daki Carina Melchior adlı 
kızın mucizevi bir biçimde 
yaşama dönmesi organ bağı-
şında bulunanları endişelen-
dirmeye başladı. 

Devlet televizyonunda 
(DR1) 10 Ekim Çarşamba 
akşamı yayınlanan ”Ölmek 
istemeyen kız” (Pigen der 
ikke ville dö) adlı belgesel-
de, doktorların kısa sürede 
beyin ölümü gerçekleşece-
ği öngörüsünü öne sürerek 
ailesinden organ bağışı için 
imza aldıkları Carina’nın 4 

gün sonra komadan uyanıp, 
neredeyse tüm bedensel fa-
aliyetlerini yerine getirecek 
şekilde iyileşmesi anlatılı-
yor.

Kazanın ertesi günü has-
taneye gelen aile üyelerine 
doktorlar tarafından genç 
kızın hayatından ümit bu-
lunmadığı, beyin ölümünün 
en kısa zamanda gerçekle-
şeceği belirtilerek organları 
bağışlamak isteyip isteme-
dikleri sorulmuş, aile organ 
bağışını kabul etmişti.

Programda tedaviye dahil 
olmayan doktorların ve pro-
fesörlerin de görüşü alınmış 
ve doktorlar raporlar ışığın-
da Aarhus’taki hastane dok-
torlarının hatalı davrandık-
larını tespit etmişlerdi.

Aarhus Üniversi hastane-

sinde tedaviyi yapan doktor-
ların beyin ölümü gerçek-
leşmeden respiratörü kapat-
makla hatalı davrandıkları 
belirtiliyor

Kızın annesi Maibritt, kı-
zının yoğun bir fizik teda-
viyle bugün dahi iyi bir nok-
taya geldiğini ve haftada bir 
gün birlikte ata bindiklerini 
söyledi.

Programın yayınlanması-
nın ardından Organ bağışı 
için daha önceden beyanda 
bulunan çok sayıda kişi be-
yanlarını geri çekmek için 
donör kayıt bürosunu arar-
ken,1.4 milyon kişinin izle-
diği belgeselin 1995 yılından 
sonra en çok izlenen prog-
ram olduğu ifade edildi. 

(Haber)

Organ bağışından vazgeçiyorlar
Danimarka ulusal kanallarından DR1’de yayınlanan bir bel-
geselin ardından Danimarka halkı daha önce bulundukları 
organ bağışı beyanlarını geri çekmeye başladılar.

Bundan bir yıl önce geçirdiği trafi k kazası sonrası Aarhus Üniversite hastanesine kaldırılan Carina Melchior’un 
anne ve babasına doktorlar tarafından genç kızın hayatında ümit bulunmadığı ve beyin ölümü gerçekleşeceği 
öngörüsü öne sürülerek ailesinden organ bağışı için imza alınmıştı. Ancak Carina, dört gün sonra komadan 
uyanıp iyileşmeye başlamıştı. Carina bugün yaşıtları gibi normal bir yaşam sürüyor.

Danimarka’da üçlü 
merkez-sol koalis-
yon hükümetini 

oluşturan partilerin hep-
sinin başkanı kadın. Da-
nimarka kraliyet tahtın-
da da bir kadın oturuyor. 
Beş buçuk milyonluk bu 
küçücük ülkeyi kadınlar 

yönetiyor. 
Danimarka üçlü koalis-

yon hükümeti, Başbakan 
Helle Thorning-Schmidt 
Sosyal Demokrat Parti 
genel başkanı, Ekonomi 
Bakanı Margrethe Ves-
tager Liberal Demokrat 
Parti (De Radikale)Ge-

nel Başkanı ve Sosyalist 
Halk Partisi genel baş-
kanı ve Ticaret Bakanı 
Annette Vilhelmsen’den 
oluşuyor. 

Danimarka, Kraliçe II. 
Margrethe’nin yanısıra, 
koalisyon hükümetinin 
3 kadın lideri ve hükü-

mete dışardan destek 
veren Birlik Listesi’nin 
siyasi sözcüsü Johanne 
Schmidt-Nielsen ile bir-
likte artık 5 kadın tara-
fından yönetilen dünya 
da tek ülke ünvanını al-
mış olacak.

(Haber)

Danimarka’da üçlü merkez- sol koalisyon hükümetini oluşturan parti-
lerin hepsinin başkanları da, hükümete dışarıdan destek veren parti-
nin siyasi sözcüsü de, kraliyet tahtında oturan da kadın. Kısacası 
Danimarka’yı kadınlar yönetiyor.

Danimarka bu kadınlara
emanet

C.M. TOTALENTREPRISE

İşyeriniz ve konutunuz için ihtiyacınız olan 
her alanda tesisatçı temin edilir. 

● Elektrik tesisatı
● Sıhhi ve su tesisatı
● Boya, badana
● Ahşap döşeme
● Kapı, pencere değişim ve tamiratı
● Marangoz 
● Duvarcı ve fayans ustası
● Kartonpiyer (Alçıpan kaplama ustası)

Konut ve işyerinizdeki her türlü küçük ve büyük 
tamirat ve  tümden tadilat için profesyonel 
kadromuzla cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz

BİZİ ARAMADAN KARAR VERMEYİN!
C.M TOTALENTERPRİSE

Tlf:  53 70 30 40
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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

HABER

Uluslararası kalite standarlarında sağlık hizmeti veren ve sizi daha mutlu edecek 
değişimler için ünlü Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Fatih Dağdelen ve uzman 
ekibi, güler yüzlü sağlık için sizleri Dora Hospital’a bekliyor.

Uzmanlık dallarımız: Plastik cerrahi ve estetik

Adres: Fulya Mah. Yavuz Sok. No: 7 (Otim - Beyaz TV karşısı) Fulya -Şişli, İstanbul. Telefon: 0090 212 337 32 32 - 0090 212 337 32 00
www.dorahospital.com.tr - info@dorahospital.com.tr 

  • Saç ekimi
  • Burun estetiği
  • Meme estetiği: meme büyütme/küçültme ve dikleştirme
  • Karın germe
  • Liposuction
  • Yüz estetiği; botox, dolgu
  • Kepçe kulak estetiği
Ağız ve diş sağlığı
  • İmplant
  • Laminate
  • Porcelen
  • Porcelen dolgu
Göz sağlığı ve hastalıkları
  • Lazer
  • Katarakt
  • Göz estetiği
Tüp bebek ve kısırlık tedavisi

Danimarka iletişim nr.: 61 71 09 04

Op. Dr. Fatih Dağdelen
17 ve 18 Kasım tarihlerinde Kopenhag ve Aarhus 
kentlerinde vatandaşlarımıza yönelik seminerler 

düzenleyecektir.

ANADOLU EMLAK & İNŞAAT KİMDİR?

Şirketimiz yaklaşık 10 yıldır; İstanbul, Eskişehir 
ve yatırımcıların cazibe merkezi Yalova’daki 6 

şubesi ve 20 personeliyle İnşaat, Emlak ve Gayri-
menkul Yatırım Danışmanlığı konusunda faaliyet 
göstermektedir. 

GELECEKTEKİ YATIRIMLARINIZ İÇİN NEDEN 
MARMARA BÖLGESİ?
- Yatırımcılar için; İstanbul Kanal Kent Projesi, 
3’üncü Köprü projesi ve 8 önemli projenin onay 
aşamasında olduğu Marmara-Port Projeleri derken 
Marmara Bölgesini Türkiye’nin hatta Asya’yı Avru-
pa’ya bağlayan bu bölgeyi yatırımcılar için yatırıma 
en açık ve en kazançlı bölge haline getirmektedir.
- İstanbul-Yalova-Bursa-İzmir otoyolu ve Körfez 
Köprüsü’nün temeli atılmış olup; Yap-İşlet-Devret 
modeli ile yapılacak Köprünün en geç, 3-4 yılda, 
otoyolun ise en geç 5 yılda bitirilmesi ve halen 1,5 
saatlik körfez geçişinin 6 dakikada geçilmesi plan-
lanmaktadır. 
- Asrın projesi olarak da adlandırılan Kanal kent pro-
jesi ve Güney Marmara bölgesini kapsayan Marma-
ra-Port projelerinin, İstanbul ve çevresini ekonomik 
ve ticari anlamda sadece bölgesel değil, Barcelona, 
Hong-Kong ve Dubai  gibi..dünyanın cazibe merkezi 
haline getireceği değerlendirilmektedir.
- Yukarıda sayılan büyük çaplı projeler İstanbul 
ve çevresini Dünya Metropolü yapma yolunda ilk 
adımlar olup; belirtilen projeler ile bağlantılı gayri 
menkul yatırımlarının kısa sürede % 300 ile % 3,000 
oranında artmasının ilk verilerini vermektedir…

ANADOLU EMLAK & İNŞAAT CEO’SU  
Aydın TEKİNER;
Siz Danimarka’da yaşayan yurttaşlarımız için gü-
venli, sorunsuz hizmet anlayışı ile tüm Türkiye ve 
özellikle Marmara Bölgesinde bulunan Gayrı men-
kul sorunlarınızı çözmek. Gelecekteki gayrı men-
kul yatırımlarınızda sizin yanınızda olmak, güvene 
dayalı hizmet anlayışını sunmak ve gayri menkul 
yatırım danışmanlığı konseptini sizlerle paylaşma-
yı amaçlamaktadır. 
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İrfan KURTULMUŞ, Trondheim          

N
orveç’li cani terörist An-
ders Behring Breivik’in 
geçen yıl 22 Temmuz 
günü Utöya adasında 

yaptığı katliamda hayatını kaybe-
den 17 yaşındaki Türk kızı Gizem 
Doğan’ın anne ve babası Trondhe-
im kentindeki evlerinde Milliyet 
Kopenhag temsilcisi ve gazetemiz 
spor yorum yazarı İrfan Kurtul-
muş’a konuştu.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda 
var. Anne Gülderen kızını kaybet-
menin verdiği acının etkisi, Türk 
medyasında çıkan bazı asılsız ren-
cide edici haberler ve kızının üze-
rinden malzeme yapılmaması dü-
şüncesiyle kesinlikle fotoğrafta yer 
almak istemedi.

Evlerine gazeteci kabul etmeyen 
ve uzun süre ısrarımız üzerine ka-
bul ettikleri halde aralarında tar-
tıştıklarını söyleyen anne Gülde-
ren, bundan böyle kesinlikle evle-
rine herhangi bir gazeteciyi kabul 
etmeyeceklerinin altını çizdi.

Büyük travmayı aşma müca-
delesi veriyorlar
Daha 17 yaşındayken cesurluğu, 
haksızlıklara karşı çıkışı, devrim-
ciliği, sosyal yaşantısı, kültürüne 
ve dinine sahip çıkmasıyla gelece-
ğin istikbal vaadeden politikacıla-
rından olması beklenen Gizem’in, 
hayatta olmaması nedeniyle ailesi 
geçirdikleri bu büyük travmayı aş-
mak için uğraş veriyorlar.

Her hafta psikologa giden anne 
Gülderen ve baba Abdülkadir, ge-
ride kalan Arda ve Berk adında 7 
yaşındaki ikiz çocukları için yaşam 
mücadelesi verdiklerini dile geti-
rirlerken, Gizem’in artık hayatta 
olmamasını kendilerinin de yarıla-
rının gitmiş gibi görüyorlar.

Gizem benim herşeyim di diyen 
anne Gülderen bunu, ‘Artık ben 
yarı benim’ diyerek vurguluyor.

Bazen gülerken bunun ağlama-
ya dönüştüğünü ve çok iniş çıkış-
lar yaşadıklarını belirten anne ve 
baba, isyan etmedikelrini Allah 
sığındıklarını ifade ettiler.

Kızının ölüm haberlerinden müt-
hiş etkilendiğini belirten annesi 
Gülderen, geçenlerde psikologa 
giderken yolda kanadının biri kop-
muş bir milim tek kanadın tuttu-
ğu güvercinin mücadelesini gördü-
ğünde Gizem’in duygularını düşü-
nünce nasıl ağladığını ve psikologa 
bunu anlattığını ifade etti. 

Gizem cesurca öldü
Aşırı sağcı terörist Anders Behring 

Breivik’in başkent Oslo’daki İsti-
naf Mahkemesinde yargılanması 
duruşmalarını avukatının aldığı 
özel izinle 3 Türk tercüman eşli-
ğinde hergün takip eden baba Ab-
dülkadir Doğan, caninin ifadele-
rinden kızının cesurca öldüğünün 
anlaşıldığını söyledi.

Cani duruşmada verdiği bir ifade-
sinde, Utöya adasında 4 şeyi hatır-
ladığını anlatmış.

Breivik’in hatırladığı 4.şey, or-
manlık alanda bir ağacın orda 
yakaladığı Norveç’li bir genç kı-
zın sağa sola işaret göndererek 
löb,löb(kaç,kaç ya da koş koş an-
lamında kullanılır) diye bağırma-
sı üzerine seslendiği kişinin siyah 

saçlı göçmen bir kız olduğunu ve 
omuzlarını kaldırarak kaçmaması 
dikkatini çekmiş. Gözlerini Brei-
vik’e dikmiş dimdik ayakta duran 
kızın Gizem olduğu mahkemede 
belirtilirken cani bağıran kıza si-
nirlendiği için ona 3, Gizem’e de 2 

kurşun sıkmış. 

Her Cuma mezarlıktalar
Trondheim kentine 10km uzaklık-
taki Tiller semtinde oturan Doğan 
ailesi, buraya yakın olan MOHOLT 
müslüman mezarlığına defnettik-
leri kızlarının mezarını her cuma 
günü ziyaret ederek  dua ediyor-
lar. Cuma günü başka hiçbir şey 
yapmıyorlar. 

Kalp şeklindeki mezar taşında, 
‘Bismillahirrahmannirrahim’ Gi-
zem Doğan ve Norveç’çe doğum 
ve ölüm tarihin önünde Utöya ile 
en altta ‘Seni özlüyoruz’ yazıyor.

Gizem’in Norveçli arkadaşları 
da, haftada birgün mezarlığa gi-

dip mum ve çiçek koyarak kendi 
inançlarına göre onu anıyorlar. 

Acılı anne Gülderen’in ‘manevi 
babam’ dediği bitişik komşusu 
Norveçli Reidar hergün kapılarını 
çalarken, diğer komşular ve ço-
cukları Gizem’in acısını aile tek-

rar yaşamasın diye anne ve babayı 
gördüklerinde başlarını öne eğilip 
uzaklaşıyorlar.

Annesi haber verdi
Olay gününü konuşmak istemeyen 
ve bu nedenle psikologa gitmeye 
bir süre ara verdiğini söyleyen(Git-
meye başlamış)anne Gülderen, Os-
lo’da hükümet binalarının bulun-
duğu yerde ilk bomba patlatma 
eylemin ardından Utöya adasında 
iktidardaki İşçi Partinin Gençlik 
Kolları kampında olan kızını tele-
fonla arayarak olaydan haberdar 
ettiğini söyledi.

Kızının ‘anne merak etme bura-
sı emniyetli yer’ diye kendisini te-
selli ettiğini vurgulayan anne, bu 
konuşmanın kızıyla yaptığı son ko-
nuşma olduğunu kaydetti.

Gizem’in çok yardımsever bir ya-
pıya sahip olduğunu belirten anne 
ve babası, Utöya adasında yaşam 
mücadelesi verdiği sırada bile kız-
larının cep telefonuyla UNİCEF’e 
maddi yardımda bulunduğunu be-
lirttiler.

Gidemediği drama okulu 
Gizem, Norveçli cani Breivik’in 
kurşunlarına hedef olmasaydı 
geçen yıl sonbaharda Trondheim 
Tiyatro okulunda drama eğitimi 
görecekti.

Kentte yaptığı faaliyetlerle her-
kesin hayran kaldığı Gizem okula 
başlayamadı ama 30 kişilik gidece-
ği sınıfın öğrencileri ve öğretmeni 
Robert Morsund, Danimarkalı bir 
yazarın Türkiye üzerinden dramı-
nı anlattığı bir olayı onun için bir 

tiyatro sahnesine çevirerek elde 
ettikleri 85 bin Norveç kron geliri 
onun anısını yaşatmaya verdiler.

G.Antep Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey’in kentte oluşturduğu, 
Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme 
Merkezine bu parayı veren öğret-
men ve arkadaşlarından oluşacak 
bir grup önümüzdeki Şubat ayında 
yeniden bu kente gelerek Gizem’i 
yad edecekler.

Babayı mahkemeye şikayet 
etti
Gizem’in babası Abdülkadir, du-
ruşmalarda caniyle çok göz göze 
geldiklerini anlattı.

Duruşmalarda gözleriyle sürekli 
Breivik’i taciz ettiğini vurgulayan 
baba Abdülkadir, avukatı vasıta-
sıyla kendisini şikayet eden caniyi 
mahkeme arka tarafa oturtarak 
birbirleriyle göz göze gelmemeyi 
sağlamış.

Utöya adası müze olsunu 
önerdi
Breivik’in adada katlettiği 69 gen-
cin geride kalan ailelerin bazıla-
rıyla görüştüklerini söyleyen Gi-
zem’in anne ve babası destek gru-
bu oluşturduklarını belirttiler.

Baba Abdülkadir, 19 Temmuz 
günü Norveç Başbakanı Jens 
Stoltenberg’e yanında tercüman 
vasıtasıyla Utöya adasının müze 
haline getirlmesini önerdiğini ve 
bunun ülke medyasında büyük 
yankı yaptığını kaydetti.

Bu konuda oluşturdukları 66 
kişilik grup olduğunu söyleyen 
baba, facebooktan şimdiye kadar 
4bin500 olmulu imza topladıkla-
rını ve bin kadar mağdur ailenin 
olduğuna vurgu yaptı.

Türk medyası cezasını yanlış 
yazdı
Breivik’e verilen 21 yıllık ha-
pis cezasının karar duruşmasını 
kendine hakim olamaz birşeyler 
yaparım düşüncesiyle bulunduğu 
Trondheim kent mahkemesinden 
izleyen Abdülkadir Doğan, Türk 
medyasının bunu yanlış yazdığını 
öne sürdü.

Cezanın Norveç tarihinde verilen 
en ağır ve büyük ceza olduğuna işa-
ret eden Gizem’in babası, cani Bre-
ivik’in ilk 10 yılı tecritte yatacağı-
nı bu süreden sonra mahkemeye 
başvurarak şartların iyileştirilmesi 
davası açabileceğini söyledi. 21 yıl 
yattıktan sonra 10 artı 10 yıl süre-
nin uzatılabileceğini ve ömürboyu 
hapisten çıkmayacağını sözlerine 
ekledi.

(KAYNAK: MİLLİYET GAZETESİ) 

Kızım dimdik ve cesurca öldü
Breivik’in Utöya Adası’nda yaptığı katliamda yaşamını yitiren Gizem’in anne ve babası, caninin 
ifadelerinin Gizem’in katili karşısında hiç korkmadan cesurca ölüme gittiğini gösterdiğini söylediler.

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

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

GLOSTRUP TORV 30 - 2600 GLOSTRUP  - TLF: 434343 18 

Damak zevkinize uygun, yüzde yüz helal malzeme ile hazırlanmış, 
çorba, sıcak yemek, kebap, diğer et yemekleri ve tatlılar

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek 
Kurban Bay�amını Kutlarız

Şahin Küçükavcı ve Resul Kaya ustaların uzun yıllara dayanan tecrübesi ile 200 kişi 
kapasiteli ve rahatınız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız restoranımızda 

sizleri de görmekten kıvanç duyacağız. Restoranımızda ibadetini aksatmak 
istemeyen müşterilerimiz için mescit de bulunmaktadır

Ailenizle huzur içinde yemek yiyip keyifli 
vakit geçirebileceğiniz restoranımızda sizleri 

ağırlamaktan gurur duyacağız

www.facebook.com/OzKonyaGlostrup
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S
on yıllarda gittikçe 
önem kazanan este-
tik ameliyatları için 
Avrupalı Türkler bu 

ameliyatların ucuz olduğu 
Türkiye’yi tercih etmeye 
başladılar.

Hem Dora Hospital per-
soneli ile iletişimin Türkçe 
- Almanca - İngilizce -Arap-
ça-Fransızca -İtalyanca-İs-
veççe-Arnavutça-Kürtçe –
Soraniceve-Danca olmasının 
sağladığı kolaylık ve güven 
hem de fiyatların Avrupa ül-
kelerine göre çok daha cazip 
olması Avrupalı Türkleri bu 
tercihe yönlendiriyor.

 
UÇAK BİLETİ BİZDEN
İlklerin öncüsü Türkiye’deki 
Ünlü Hastane Dora Hospi-
tal  Avrupalı Türklere yö-
nelik uçak biletiniz bizden 

kampanyasını da başlattı;
Bu kampanya doğrultusun-

da estetik hakkında sizlerin 
en çok merak ettiği soruları 
cevaplıyoruz…

 
Burun Estetiğinin Şekli 
Ne zaman Belli Olur?
Ameliyattan 6 gün sonra alçı 
çıkarıldığında burun biçimi 
kabaca belli olur ancak he-
nüz şiş ve hafif ödemli du-
rumdadır. Bir ayda % 09 bi-
çimi belli olur. Tam biçimini 
alması, 1-3 ay daha incelmesi 
ile 6 – 12 ay sürebilir.

Yüzün en karakteristik 
yapısı olan burun sadece 
estetik bir organ değil aynı 
zamanda nefes alma orga-
nımızdır. Estetik cerrahi 
uygularken Op.Dr. Fatih 
Dağdelen, burnun kusursuz 
görünümü kadar fonksiyonel 

yapısının bozulmamasına ve 
nefes alma problemlerinin 
düzeltilmesine de önem ve-
rilmektedir.

Bunun için burnun ope-
rasyon sonrası nasıl bir 
görünüm alacağını hasta-
larımıza sanal olarak bil-
gisayar ortamında gösterip 
karşılıklı fikir alış verişi 
yaparken aynı zamanda 
burun iç yapılarını, fizyolo-
jisini , anatomik yapılardaki 
bozuklukları da inceleyerek 
nefes  yollarını rahatlatmayı 
planlamış oluyoruz.

Her iki teknikte amaç has-
tanın yüzüne uyumlu hasta-
ya özel tasarımlı bir burun 
ve sonucun hastanın mem-
nun olacağı şekilde planlan-
malıdır.

 
Tamponsuz Burun 

Estetiği Yapılıyor mu?
Hastalarımız bize en çok 
ağrı ve operasyon sonrası 
bez tamponların çıkarıl-
ması esnasında oluşabile-
cek acı hakkında sorular 
yöneltirlerdi. Ama şunu 
belirtmekte yarar var, ar-
tık hastalarımız operasyon 
sonrası burunda hemen 
hemen hiç ağrı hissedil-
mediğini ve şişliğe rağmen 
normal hayatlarına hemen 
dönebildiklerini artık bili-
yorlar. Tamponlar yerini, 
kendinden hava kanalları 
olan ve çıkarılırken has-
talarımızın hiç hissetme-
dikleri silikon tabakala-
ra bıraktılar. Uygulanan 
cerrahi müdahaleye bağlı 
olarak da artık burun dı-
şındaki atellerimizi daha 
erken zamanlarda (5-6 
gün gibi) çıkarabiliyoruz. 
Tüm bu gelişmeler tabii 
ki hasta konforunu çok 
etkiliyor ve rinoplastiye 
talebi arttırırken korku-
larını azaltıyor.

Göğüs estetiği ameli-
yatlarının muayene 
aşamaları nelerdir?

Öncelikle bir meme muaye-
nesi yapılır. Sonrası bir ta-
kım ölçümler alınır. Ameli-
yat öncesi meme büyüklüğü-
ne göre hangi tekniği uygu-
lanacağı hasta ile konuşulur. 
Eğer hasta meme ameliyatı 
olacaksa gerekli hastalardan 
mutlaka operasyon öncesi 
meme ultrasyonu veya 40 
yaşın üzerindeyse mamog-
rafi istenir. Memede her 
hangi bir patolojik durum 
olmadığında mamografi so-
nucunda hastanın ameliyatı 
gerçekleştirilir.

 
Göğüs estetiği ne kadar 
sürer?
Memenin büyüklüğüne ve 
yapılacak tekniğe göre de-
ğişiklik gösterir. Ortalama 
olarak meme büyültme-
de  yarım saat  saat meme 
küçültme ve dikleştirmede 
ise 1-1.5 saat arasında sür-
mektedir.

 
Göğüs dikleştirme 
nedir?
Göğüs dikleştirme ameliya-
tı yapmaktaki amaç meme 
sarkmıştır, meme başı aşa-
ğıdadır, derisi bollaşmıştır, 
hacmi çok fazla değildir , 
ama toparlanmaya ihtiyacı 
vardır. Sadece fazla olan deri 
çıkarılarak meme dikleştir-
me ameliyatı yapılabilir.

 
Karın germe ameliyatı 
kimlere yapılabilir?
En uygun adayları, diyet 
ve egzersizle giderilemeyen 
karında yağ fazlalığı ile bir-
likte deri fazlalılığı da olan 
kadın ve erkeklerdir. Do-
ğum yapan bayanların da 
çoğunluğunda esneyen ve 
bollaşan karın derisi topar-
layamamış, sarkık kalmış 
olanlarında yapılmaktadır. 
Karın derisinde sık görülen 
çatlakların ise göbek seviye-
si altında kalan kısmı tama-
men çıkarılabilmektedir. Gö-
bek üzerinde kalan kısımlar 
ise ameliyattan sonra göbek 

altına doğru inmektedir.
 

Ameliyattan sonra iz 
kalır mı?
Estetik operasyonlarda es-
tetik dikiş dediğimiz dikiş 
yöntemi kullanılmaktadır. 
Dikişler estetikte olsa bıçak 
değen heryerde iz kalır fakat 
biz bu izleri belli olmayacak 
yerlere saklarız Bu dikiş bir 
süre sonra derinin kendini 
onararak izini fark edilme-
yecek seviyelere gelir tabi 
bu kişiden kişiye değişir ve 
ortalama 1 yıllık bir süreçtir. 
ayrıca artık dikişleri kendi-
liğinden eriyen ve içerden 
konulan dikişler olarak ter-
cih etmekteyiz böylece dikiş 
alma gibi ağrılı ve korkutan 
süreç ortadan kalkarak kon-
for ön plana çıkmaktadır.

 
Yağ alma (Liposuction) 
güvenilir bir metod 
mudur?
Eğer tecrübeli ellerde ve 
dikkatle yapılırsa, cerrahi-
nin major riskleri oldukça 
düşüktür. Bu gibi durum-
larda, pek çok plastik cerrah 
hastanın tam teşekküllü bir 
hastanede bir gün boyunca 
izlenmesini uygun bulmak-
tadır.hekim işlem öncesi de-
ğerlendirmede hastayı risk 
almadan yapılacak bir işlem 
olarak yönlendirir.

Ne gibi durumlarda saç 
ekimi yapılamaz?
Ense bölgesi ve aynı zaman-
da vücut kılları uygun olma-
dığı zaman saç ekimi uygun 
olmamaktadır. Hastalığı 
(Kalp, yüksek tansiyon) veya 
alerjisi olan hastalar bunla-
rı belirtmek durumundadır. 
Ön muayene yapıldıktan 
sonra detaylar konuşulup 
karar verilir.

Kökleri nerden alınır?
Ensenin haricinde farklı böl-
gelerden alınabiliyor mu?

Saç ekiminde önemli olan; 
sık, sağlıklı ve estetik bir 

görünüm kazandıracak saç 
köklerini enseden veya vu-
cüdun herhangi bir yerin-
den alarak saçsız bölgelere 
ekmektir.

 
Ekilen saçlar zamanla 
dökülür mü?
Ense üzerinden alınan saç 
kökleri dökülmez. O bölge-
deki köklerin genetik yapı-
sı, biyolojisi ömür boyu can-
lı kalmaya hiç dökülmemeye 
göre kodlanmıştır. Nakil et-
tiğimiz yerde de aynı hücre 
yapısını korur ve ekim yapı-
lan saçlar dökülmez.

 
Ekilen saçların hepsi 
çıkıyor mu?
Ekilen saçlar saçın dökülme-
meye kodlanmış bölgesinden 
alındığı için asla dökülmez 
ve kişinin kendisinden alın-
dığı için yüde yüz tutar.

(Haber)

Estetiğin Picasso’sundan 
Danimarka’da 

seminer  

Kasım ayı sonunda Kopenhag Park Bio ve 
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında

Türkiye’nin önde gelen estetik, 
plastik ve rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı olan  Op. Dr. Fatih Dağ-
delen, sık sık katıldığı yurtiçi ve 
yurtdışı eğitim programları ve ulus-
lararası kongrelerde estetik-plastik 
cerrahisindeki en son gelişmeleri 
yakından takip ederek, sağlık sek-
töründeki günlük değişen trendleri 
yakalamayı hedef aldı.
  Bu yenilikleri dünya ile eş zamanlı 
olarak Türkiye ye getirmek ve ken-
disine başvuran kişilere uygulama-
yı prensip edinen Dr. Dağdelen, 
Türkiye de yapmış olduğu ope-
rasyon sonuçları nedeniyle hem 
Plastik Cerrahi camiasından hem 
de medyadan büyük ilgi gördü ve 
başta Amerika olmak üzere bir çok 
ülkede Estetiğin picassosu olarak 
anıldı ve sempozyumlara konuş-
macı olarak davet edilmiştir.
  2001 yılında Dora Klinik Estetik 
ve Plastik cerrahi merkezini 2009 
yılında Dora Hospital‘ı kuran  Op. 
Dr. Fatih Dağdelen, uzmanlık alan-
ları içerisinde burun, meme, vü-
cut, yüz, genital bölge estetiği ve 
kombine operasyonlar (Komple 
değişim) ve saç ekimi konuları bu-
lunmaktadır.

Operatör Dr. Fatih 
Dağdelen kimdir?

Türkiye’nin önde gelen Estetik cerrahı ve Danimarka’daki Türklerin  bir çoğunun da yakından 
tanıdığı ve güvenilirliği aynı zamanda hizmet kalitesi ile en çok tercih ettiği İstanbul’daki Dora 
Hospital‘ın ünlü plastik cerrahı Op.Dr. Fatih Dağdelen 17-18 Kasım tarihlerinde Kopenhag ve 
Aarhus’ta vatandaşlarımızla bir araya gelerek estetik ve plastik cerahi alanında estetik ile 
değişim konusunda vatandaşlarımıza yönelik seminer ve bilgilendirme etkinliği düzenleyecek.

Otomobil almak ciddi iştir.
Hem ihtiyacınıza en uygun aracı bulacaksınız, hem de fi yatları, görünümü ve kalitesi yerli yerinde olacak.

Yüzde 100 profesyonel personelimizle size en uygun aracı bulmak için hizmetinizdeyiz. 
Her bütçeye, her ihtiyaca uygun araçlarımız bulunmaktadır.

Otomobilinizi cazip kredi olanakları ile edindirmenin yanısıra değiştirmek istediğiniz zaman da en uygun 
fi yatlarla geri alıyoruz ya da en karlı şekilde araba değiştirmenizde danışman olarak da yardımcı oluyoruz.

Araba almadan bizi arayın, pişman olmayın.

Otomobillerimizin tümünün servisleri yapılmış, belgeli, garantili araçlardır. Garanti kapsamındadır. 
Satılan araçlar yüzde 100 km garantili, ipoteksiz ve borçsuzdur.

DMT auto 

Yurtdışından özel sipariş üzerine araç temin etme hizmetimiz de bulunmaktadır. 
Siz seçin kararınızı verin. Biz arabanızı bulalım.

Mercedes E250 2,2 CDi aut. BE 4d. 
12. 2009  Dizel
Km 310.000
DKK 339.900

VW Jetta 1.9 TDİ
2006 Metalik siyah -Diesel
Km 250.000 
DKK 109.000

Peugeot 207 1,4
2007 Metalik mavi-Benzinli
Km 94.000 
DKK 79.000

Opel Corsa 1,4 16V Comfort 3d 2003 
Metalik lacivert-Benzinli
Km 89.000 
DKK 39.900

BMW 320i 2,0 4d
2006Metalik mavi- Benzinli
Km 160.000
DKK 159.900

Opel Vectra 1,9 CDTi 150 
Elegance st.car 5d 
12/2007 Metalik siyah-Diesel
Km 189.000 
DKK 109.000

Diplomat araçları hizmetimiz de bulunmaktadır.

Ndr. Fabriksvej 7 B-C • 8722 Hedensted 
TLF: 51 42 36 06 - www.dmtauto.dk

10 yıllık hizmet tecrübesiyle yılda 250-300 müşterimize araç edindiriyoruz.
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Danimarka ve diğer İskandinav ül-
kelerinde yaşayan siz değerli Kon-

yalı, Sivaslı, Uşaklı, Aydınlı, Denizli-
li kısacası Anadolulu okuyucular; 2012 
yılı yazına, daha sonra da sonbahar’a 
elveda derken, 25 Ekim’deki Kurban 
Bayramına merhaba! Bayram sonun-
da, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramına 
da merhaba diyerek iki bayramı birlik-
te kutlayacağız.İki bayramı birlikte kut-
lamak hele de tatil sonrası geçirdiğimiz 
mutlu günlerin sevinç ve huzurunu ya-
şarken ayrı bir mutluluktur diye düşü-
nüyorum. Bu vesile ile “güzellik, birlik, 
beraberlik dolu herzaman bir öncekin-
den daha huzurlu ve mutlu bir kurban 
bayramı diliyor, herkese selam, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” Cumhuriyet’in 
89.yılı da kutlu, mutlu ve geleceğinizin 
daha umutlu olması dileklerimi ve te-
mennilerimi iletiyorum.
Kurban Bayramını kutlarken, 2012 

yılı yaz tatilini, hatta çoğumuz için 
memleket ve eş-dost, akraba hasretini 
giderdiğimiz mutlu ve güzel geçen gün-
lerin de muhasebesini yaparken, bay-
ram nedeniyle uzaktaki yakınlarımızı 
aramayı da ihmal etmeyelim. Bu arada 
şimdiden 2013 yılı plan ve programımı-
zı, yaz tatilinizi 5N-1K (Ne, Nerede, Ne 
zaman, Niçin ve Kim) formülüyle eksik-
siz yapmaya çalışalım. Tabiki bu planla-
rı yaparken kısa ve orta vadeli planlar 
şeklinde düşünmeliyiz. Kısa vadeli plan-
lar aylık, orta vadeli planlar yıllık, uzun 
vadeli planlar ise 2-3 ve daha uzun yıl-
ları kapsar. Bu planlar yapılırken tüm 
aile fertlerinin istek ve düşüncelerini 
alıp uygulanacak planların ailenin asga-

ri müştereklerine uygun olması olduk-
ça önemlidir. Gideceğiniz yeri bilmiyor-
sanız, vardığınız yerin önemi yoktur. 
Planlarımızı yaparken Allah’ın izniyle, 
gönlümüz bu konuda rahat, niyetimiz 
kuvvetli, düşüncelerimiz yapıcı, duygu-
larımız mutlu, inançlarımız ve beklen-
tilerimiz umutlu, kalbimiz şuan sahip 
olduklarımıza şükür duyuyorsa ve plan-
larımız, amaçlarımız, örf ve değerleri-
mize uygunsa, Allah’ın izniyle herşey 
yolunda gidecektir. Rahmetli dedem ve 
kıymetli babam bir işe niyetlenirken 
“Allah izin verirse, ölmez de sağ kalır-
sam………işi yapacağım” diye söze baş-
larlardı ki, bu da çok hoşuma giden bir 
cümle idi. 
Öte yandan özellikle tatil ve diğer iş-

lemlerde kullandığımız; PASAPORT, 
NÜFUS CÜZDANI, MAVİ KART, EH-
LİYET, OTURMA İZNİ, ASKERLİK 
TECİLİNİZ, GEREKLİ BÜTÇENİZ 
hususlarının da gözden geçirilip, gere-
kirse ilgili yerlerden temin edilmesi, 
uzatılması, son ana bırakılıp sıkıntı çe-
kilmemesi ve bunları bize verecek Kon-
solosluk ve diğer ilgili birimlerin de işi-
ni kolaylaştırmak gerekmektedir. Tüm 
bunları yaparken bize yardımcı olan, iş-
lerimizi kolaylaştıran insanlara da vefa 

duygularımızı ihmal etmemeliyiz. Hani 
Hz.Mevlana “ Gelin tanış olalım, işi ko-
lay kılalım, sevelim sevilelim…“ derken, 
vefa konusunda da bir başka deyişinde;

 Vefa nedir bilir misin? 
_ Vefa, arkanda bıraktığını giderken 

yanına almamaktır.
_ Vefa, dostluğu asaletine, bir dua son-

rası verilen sözlere hayallere ihanet kıl-
mamaktır.
_ Vefa, ötelerin sonsuz nihayeti karşı-

sında cehennemi hafife almaması, ulvi 
güzellikleri dünyaya satmamasıdır. Di-
yerek tüm insanların vefalı olmasını 
vurgulamıştır.

Evet dostlar, sevgili okuyucular :
Vefalı olmak varken, vefasızlık niye…. 
Gülmek varken surat asmak niye…
Güldürmek varken ağlatmak niye….
Güzel sözler söylemek varken, kap-

leri kırmak niye…(Benim yazdığım ve 
birçoğunuza verdiğim GÜL GÜLDÜR 
DÜŞÜNDÜR adlı kitabımda anlatıldığı 
gibi.)  Hayat çok kısa dostlar, bu yalan 
dünyada hiçbir şey kırdığımız kalplere 
değmez. Çok kısa süre önce, rahmete 
eren değerli sanatçı Neşet ERTAŞ“  Ah 
yalan dünya, yalan dünya- yalandan yü-

züme gülen dünya ---Kendim ettim ken-
dim buldum --- Gül gibi sararıp soldum 
eyvah----Nedeceksin bu kadar malı, işte 
görünüyor dünyanın halı--- Türkü söy-
ler dillerimiz, Ne güzeldir ellerimiz, tür-
kü sever türkü söyler, Türk’üm diyen 
…. Dizelerini söylerken hep güzel has-
letlerimizi dile getirerek türkülerle de-
yişlerle ne güzel tarif etmişti bizleri… 
Değerli sanatçımız Neşet ERTAŞ’I bir 
kez daha rahmetle anıyoruz. Bu kadar 
ciddi sözlerden sonra dilerseniz BİRAZ 
DA GÜLELİM…

1- Adam gazetede ilanını okuduğu sir-
ke telefon etmiş:
_ El ilanınızdaki iddanız doğru mu?
_ Hangi iddamız?
_ Görecekleriniz karşısında diliniz tu-

tulacak yazmışsınız da...” Eğer doğruy-
sa karımı ve kaynanamı alıp geleceğim 
de”.

2- Komiser hırsızlık zanlısına sorar:
_ Bu beyefendinin cebindeki altın zin-

cirli saati nasıl çaldın?
_ Meslek sırrıdır komiserim söyleye-

mem.
_ İyi ben de söyletmesini bilirim…
_ O da sizin mesleğin sırrı komise-

rim…

Kalbinizde mutluluk, yüzünüzde gülü-
cükler eksik olmasın, Kurban Bayramı-
nız kutlu ve mutlu, günleriniz umutlu, 
Türkiye’den bizden sizlere selam, sevgi 
ve saygılar olsun, dostluk ve arkadaşlık-
lar baki kalsın dileklerimle…..

f_arslan@egm.gov.tr

SONBAHAR’A VEDA, 
KURBAN BAYRAMINA MERHABA

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü haber@haber.dk

 Eylül 2009-Eylül 2012 Kopenhag Emniyet Müşaviri

AROMA ♥ 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

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER

Vesterbrogade 61 
1620 København V 

Tlf: 33 79 40 23

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Doğayı odanıza taşıyın

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

PINAR LYGTESKOV 
BLOMSTER

Mağazamızda her zaman uygun 
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 

gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Jysk Sengetöj, Netto, Lidl gibi marketlerin 
olduğu Gladsaxe Center’de 60 kişilik salonu 

ile Pizza restaurant satılıktı. 
Turu mevcuttur. 

Söborg Gladsaxe Center’de sahibinden 
satılık pizza restaurant

Müracaat:
Tlf: 22 11 58 13

SATILIK RESTAURANT

Saz çalmayı öğrenmek mi istiyorsunuz?
PRATİK SAZ KURSU VERİLİR

Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de saz çalmayı öğrenebilirsiniz. 
 8 Kasım akşamı saat 17.00’de başlayacak olan kursa siz de katılın. Kurs 

günleri ve tarihleri katılımcıların ortak isteği doğrultusunda 8 Kasım’da belirlenecektir. 

Müracaat:
Hafta içi: saat:11.00-15.00 arası

Tlf:  3322 1766 
E-posta: hckahraman@gmail.com

Saz çalmayı öğrenmek mi istiyorsunuz?
PRATİK SAZ KURSU VERİLİR

Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de saz çalmayı öğrenebilirsiniz. 
 8 Kasım akşamı saat 17.00’de başlayacak olan kursa siz de katılın. Kurs 

günleri ve tarihleri katılımcıların ortak isteği doğrultusunda 8 Kasım’da belirlenecektir. 

Saz çalmayı öğrenmek mi istiyorsunuz?Saz çalmayı öğrenmek mi istiyorsunuz?
PRATİK SAZ KURSU VERİLİR

Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de saz çalmayı öğrenebilirsiniz. 
 8 Kasım akşamı saat 17.00’de başlayacak olan kursa siz de katılın. Kurs 

günleri ve tarihleri katılımcıların ortak isteği doğrultusunda 8 Kasım’da belirlenecektir. 
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www.gazette.dkwww.haber.dk

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

Şimdi Frederiksberg’de de hizmetinizdeyiz
«««««

FAVORİ

Falkoner Alle 84, 2000 Frederiksberg - Tlf: 5811 1010

Türk ev yemekleri büfesi

Börek, pasta ve tatlı çeşitleri Sıcacık taze gözleme

Geleneksel Türk kahvaltısı

AÇILIŞ SAATLERİ
HERGÜN: 11.00 - 22.00

İskender Döner 
servisimiz başlamıştır

FREDERIKSBERG ALLE 29
1820 FREDERIKSBERG

www.kingostrafikskole.dk
kontor@kingostrafikskole.dk

Müracaat:
Zeki Demir

Tlf: 24 91 96 68

Ehliyet mi alacaksanız? Öyleyse, en doğru seçim biziz.
Gayret sizden, hizmet bizden.

Paket dışı ekstra giderler
Tercüman:             400,- kr.
Polis/Dosya ücreti:              780,- kr.
Ekstra direksiyon sürüşü:  325,- kr.

Ödemeler kurs 
başlangıcında peşin 

yapılmaktadır.

Danca kurslarımız için 
Tlf: 33 79 79 79

Türkçe Ders Saatleri: 
Pazar günleri: 14.00-16.00

BAYRAM KAMPANYASI

Özel paket şimdi özel fiyata

İÇİNDEKİLER: 
- Türkçe teori dersi
- 4 ders Kapalı pist
- 4 ders Buz pisti
- 16 ders direksiyon sürüşü

7.499,-
ZORUNLU  PAKET

Sadece

Zorunlu ilk yardım kursu
şimdi

BEDAVA

İÇİNDEKİLER: 
- 29 timers teorilektioner
- 4 timers maneuvrebane
- 4 timers glatbane
- 16 timers kørsel i trafikken
- Gratis førstehjælpskursus

6.499,-
LOVPAKKE

Sadece

TÜRKÇE SÜRÜCÜ KURSU YENİ ADRESİMİZDE HİZMETİNİZDEYİZ
FREDERIKSBERG ALLE 29
1820 FREDERIKSBERG
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“Ben vazgeçtim sanattan, bu ülkede 
eğitime önem verilmiyor!”

Nobel Edebiyat Ödülü Çinli 
yazar Mo Yan’ın

N
obel Edebiyat Ödülü’ne 
Çinli yazar Mo Yan layık 
görüldü. Kariyeri boyunca 
sansüre maruz kalan Mo 

Yan, gelmiş geçmiş en ünlü Çinli ya-
zar olarak biliniyor.

Nobel komitesi eserlerindeki “ev-
ham verici gerçeklik” nedeniyle Mo 
Yan’ın ödüle layık görüldüğünü be-
lirtti.

Amerikalı yazar William Faulk-
ner’den esinlendiğini kabul eden, ro-
man ve kısa hikaye yazarı Mo Yan, 
1,2 milyon dolar para ödülünün de 
sahibi oldu.

1955’te dünyaya gelen yazar, gel-
miş geçmiş en ünlü Çinli yazar ola-
rak anılıyor. Kariyeri boyunca san-
süre maruz kalan Mo Yan’ın eserleri 
birçok kez korsan yollarla okurlara 
ulaştı.

1987 yapımı ‘Red Sorghum’ adlı 
filme ilham veren iki romanıyla Av-
rupa ve ABD’de ünlenen Mo Yan, 
Franz Kafka ve Joseph Heller’e 
Çin’in verdiği cevap olarak niteleni-
yor.

Mo Yan kimdir?

İlk eseri 1981’de yayımlanan 57 ya-
şındaki Mo Yan onlarca öykü yaz-
mış.

Yan ile ilk kez bir Çin vatandaşı 
Nobel Edebiyat ödülü almış oldu. 
2000’de ödül alan Gao Xingjian Çin 
kökenli olmakla birlikte Fransız va-
tandaşıydı.

Asıl adı Guan Moye olan yazar Çin-
ce “konuşma” anlamına gelen Mo 
Yan mahlasıyla yazıyor.

Halk Kurtuluş Ordusu’nda asker-
ken yazmaya başlayan Yan, 1987’de 
yayımladığı ‘Kızıl Süpürge Darısı: 
Bir Çin Romanı’ eseriyle uluslara-
rası ün kazandı. Bir filme de konu 
olan roman, Çin’in doğusundaki kır-
sal bölgelerde 1920 ve 30’larda uygu-
lanan şiddeti konu ediniyor.

Yan eserlerinde tarihsel konuları 

ele almayı yeğliyor. 1911 devrimi, 
Japonya’nın Mançurya işgali ve Mao 
Zedung’un Kültür Devrimi bu konu-
lar arasında yer alıyor.

Ün kazanmış eserleri arasında bu-
lunan Büyük Göğüsler, Geniş Kal-
çalar 1995’te yayımlandığında cinsel 
içeriği ve Komünist Parti çizgisi dı-
şında bir sınıf mücadelesi tarifi yü-
zünden tartışmalara neden olmuştu.

Ordu, kitabı piyasadan çekmesi 
doğrultusunda yazara baskı yapmış, 
ancak kitap birçok korsan baskı yap-
mıştı.

On yıl sonra kitap İngilizceye çev-
rildiğinde Yan, Asya Erkek Edebiyat 
Ödülünü aldı.

Çin’deki “tek çocuk” politikasını 
konu edinen son romanı Kurbağa, 
geçen yıl Çin’in en önemli edebiyat 
ödüllerinden olan Mao Dun Edebiyat 
Ödülü’nü kazandı.

Nobel Barış ödülüne Avrupa 
Birliği layık görüldü

Nobel Komitesi, AB’nin son 60 yıldır 
Avrupa’da barışa katkısından dolayı, 
oy birliğiyle ödüle layık görüldüğünü 
belirtti.

Komite Başkanı Thorbjoern Jag-
land “AB, 60 yıldan fazla süredir 
barış, uzlaşma, demokrasi ve insan 
haklarına katkıda bulundu” şeklinde 
konuştu.

Nobel Komitesi, birliğin 2. Dünya 
Savaşı sonrasında birleşmeyi ba-
şardığını ve 1989’da Berlin Duvarı 
yıkıldıktan sonra eski komünist ül-
kelerde istikrarın sağlanmasına yar-
dımcı olduğunu söyledi.

Komite, AB’nin başarılarını sayar-
ken Türkiye’ye de yer verdi.

Açıklamada “Geçtiğimiz on yılda 
Türkiye’nin üyelik olasılığı ülkedeki 
demokrasi ve insan haklarının gelişi-
mine katkıda bulunmuştur” ifadele-
rine yer verildi. İsveç Akademisi ge-
çen seneki barış ödüllerini üç kadına 
vermişti.

2011 Nobel Barış Ödülü, Liberya 
Cumhurbaşkanı Ellen Johnson -Sir-
leaf, Liberya’daki savaşı sona erdir-
mek için mücadele eden aktivistler-
den Leymah Gbowee ve Yemen’de 
demokrasi yanlısı hareketin önde ge-
len isimlerinden Tavakkul Karman 
arasında paylaştırılmıştı.

Nobel Fizik Ödülü ve Kuantum 

Dünyasının Gizemleri

2012 yılı için Nobel Fizik Ödülü 
kuantum optiğin öncülerine, yeni 
bilgisayar devriminin yolunu açan 
kaşiflere Fransız Serge Haroche ve 
Amerikalı David J. Wineland’a ve-
rildi. Ödül iki kaşife eşit olarak pay-
laştırıldı. 

Serge Haroche ve David J. Wine-
land birbirlerinden bağımsız olarak 
ayrı parçacıkların kendi kuantum 
mekaniksel doğalarını koruyarak 
maipüle edilmesi ve ölçülmesi daha 
önce ulaşılmaz olarak görülen de-
neysel yöntemleri buldular ve geliş-
tirdiler. 

Nobel Kimya Ödülü ABD’li 
Bilimadamlarının

Amerikalı bilimadamları Robert Lef-
kowitz ile Brian Kobilka, 2012 Nobel 
Kimya Ödülü’nün sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 
iki bilim adamının “önemli sinyalleri 
dışarıdan hücre içine ileten, hücre 
duvarındaki G-proteini-kenetli resep-
törlerle” ilgili yaptıkları çalışmayla 
ödüle layık görüldüklerini duyurdu.

Ödüle layık görülen kişi, ayrıca 8 
milyon İsveç Kronu para ödülünün 
de sahibi oluyor. 

Nobel Ekonomi Ödülü ABD’ye...

İsveç Bilimler Akademisi bu 
yıl Nobel Ekonomi Ödülü’nü ABD’li 
ekonomistler Thomas Sargent ve 
Christopher Sims’e verdi.

Akademi, Nobel Ekonomi Ödülü’ne 
bu yıl Thomas Sargent ve Christop-
her Sims’i, “makroekonomide sebep 
ve sonuç üzerindeki deneysel araş-
tırmalarından” ve onların çalışmala-
rının “modern makroekonomik ana-
lizlerin temelini oluşturmasından” 
ötürü layık gördüğünü açıkladı.
Sargent ve Sims’in çalışmala-
rı, politika değişiklikleri ya da 
artan petrol fiyatlarının üreti-
m, enflasyon veya istihdam üzerin-
deki etkilerini anlamanın yollarını 
gösteriyor.
Sargent’in çalışmaları sistemik po-
litika değişiklikleri üzerine, Sims’in 
ise artan petrol fiyatları ya da hane 
halkı tüketiminde hızlı düşüş gibi 
ekonomideki şoklara odaklanıyor.

 (Haber)

Oğuzhan TORACI                

S
anırım tiyatro ca-
miasında Haldun 
Dormen ile Göksel 
Kortay’ın sıkı dost 

olduğunu bilmeyen yok-
tur. Göksel Hoca’nın öğ-

rencisi olduğum için Haldun Dormen’den 
randevu almak konusunda biraz torpil-
liydim. Telefonlaştık, kararlaştırdık… Ve 
o gün geldi… 

İstikamet Teşvikiye’ye… Hüsrev Gere-
de Anıtı’nın önüne geldiğimde bir daha 
arayıp adres tarifi almak istedim meğer 
anıtın hemen arkasında bulunan soka-
ğın başındaki apartmanlardan biriymiş. 
Dış kapıdan itibaren kırmızı halı döşen-
miş binaya girdim. Bu arada bina içinde 
yanlış katta, yanlış kapıyı çalınca tesa-
düfen Zafer Algöz’ün evine denk geldim. 
Bahaneyle kendisinden de röportaj sözü 
alarak, bir üst kata çıkarak doğru daire-
yi buldum. Kapıyı Haldun Hoca’nın yar-
dımcısı açtı ve kendisinin çalışma odası-
na doğru yöneldik, odaya girdiğimde hız-
lıca selamlaşma merasimi bitirip sizlerin-
de merak ettiğinizi düşündüğüm soruları 
yönelttim. Buyurun başlıyoruz…

İstanbullu bir paşanın torunu ve 
dönemin en önemli işadamlarından 
olan Sait Ömer Bey’in çocuğuyken, 
nereden çıktı bu tiyatro merakı?

Babam, kendi işlerine girerek devam et-
tirmemi istiyordu. O dönem Amerika ve 
İngiltere’yle çalışıyordu. Kendisi aydın 
bir insan olduğu için saygı gösterdi bu 
mesleği seçmeme ama bir şartı vardı ve 
“çok iyi bir eğitim alacaksın, o şartla ka-
bul ederim.” dedi. Çok çok mutlu olmadı 
herhalde ama bunu hiçbir zaman belli 
etmedi. 

Peki, izin çıktıktan sonra bu mace-
ra nasıl başladı?

Galatasaray Lisesi’ndeyken başladım, 
orada çok bir şey yoktu ama olduğu ka-
darıyla yapmaya çalışıyordum. Sonra 
Robert Kolej’e gittim, orada daha çok 
imkân vardı ve oyunlarda oynamaya 
başlamıştım. 

Ya Amerika serüveni…

Kolejden sonrada Amerika’ya gidip, Yale 
Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’ne gir-
dim. Döndüğümde de profesyonel olarak 
tiyatroya başladım. Galatasaray’dayken 
ve daha öncesinde de sürekli oyunlar 
seyrettiğim için; hep tiyatrocu, sinemacı, 
sanatçı olmak istedim. Başka hiçbir şey 
düşünmedim.

Bu kadar yorgunluğa değecek bir iş 
miymiş? 

Ben yorulmuyorum ki, tiyatro hayatımın 
en önemli parçasını ifade ediyor. Sahne-
ye çıkmaktan mutluluk duyuyorum. İyi 
ki yaşıyorum, iyi ki bunu yapıyorum di-
yorum. Binlerce çıktığım sahne, binlerce 
oyun koyduğum sahne ama hep ilk gün-
kü heyecan.

İyi bir oyuncu olduğunuz kadar, iyi 
bir tiyatro izleyicisi misinizdir?

Evet, oldukça iyi izleyiciyim. Birçok 
oyuncu arkadaşım benim kadar tiyatroya 
gitmiyor. Ben derslerden dolayı gençlerle 
çok vakit geçirdiğim için onlarla beraber 
oyunlara gidiyorum, onların oynadıkları 
oyunları mutlaka görüyorum. İyi bir şey 
varsa kesinlikle kaçırmam. Türkiye’de 
tiyatronun iyi bir yerde olması ve böyle 
güzel şeyler yapılması hoşuma gidiyor.

Madem yeri geldi sormadan olmaz, 
Türkiye’de tiyatro hak ettiği yerde 
mi sizce?

Kalite bakımından en üst seviyede. İyi 
eserlerimiz, iyi oyuncularımız, iyi yönet-
menlerimiz, iyi dekor-kostümcülerimiz 
var. Tiyatrolarımızın konumuyla ilgili 
çeşitli ispatlarımızda zaten ortada ama 
seyirci bakımından hak ettiği yerde de-
ğil.

Seyircileri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Eskiyle, yeni dönem arasında 
çok fark var mı?

Olmaz mı? Eskiden biz haftada 9 tem-
sil oynardık, şimdi ise 2–3 temsil zor 
oynanıyor. Bunun birçok sebepleri var. 
Tabii ki televizyonun etkisi çok büyük. 
İnsanlar evlerinde daha rahat oturup, 
televizyon seyretmeyi yeğliyorlar. Çünkü 
kalkacak, sokağa çıkacak, dolmuşa bi-
necek, onunla-bununla tartışacak, oyuna 
gelecek, sonra oyunu beğenip-beğenmeye-
cek. Ama bunun yanında televizyon çok 
daha kolayına geliyor; oturuyor ve ku-
mandayla istediği şeyi izleyebiliyor. Bir-
de eskisi kadar ucuz değil tiyatro. Orta 
düzey bir ailenin tiyatroya gitmesi çok 
pahalı. Kişi başı 25–30 lira biletler. Bir 
aile 3 kişi gitse oyuna, o verdiği 90 liray-
la çocuğunun okul masraflarını karşılar 
ya da evinin ihtiyaçlarını alır. Her oyun 
bu kadar pahalı da değil ama yinede 30 
lirada az para değil. Bence devlet tiyat-

rosunun asıl seyircisi orta sınıf. Ama bu 
seyirciyi de özel tiyatrolar kaybetti maa-
lesef. Kimse bunun farkında değil.

İndirim yapıp, sürümden kazansın 
özel tiyatrolarda…

Denemek mümkün değil ki. Nasıl yap-
sınlar? Benim tiyatrom yok artık onun 
için gayet rahatım ama iyi bir prodük-
siyon yapmak istiyorsanız iyi bir dekor 
40–45 bin liraya çıkıyor. İyi oyuncuya ve 
iyi yönetmene de tatmin edici bir para 
vermeniz lazım. Bunlar karşılayabilmek 
içinde bilet fiyatları yüksek. Tiyatro ga-
rantili bir iş değil artık. Bu arada Dev-
let ve Belediye tiyatroları ucuz. Onun 
için Lüküs Hayat tuttu ve 25 yıldır kapa-
lı gişe oynanıyor. Seyirci hem eğleniyor, 
hem ucuza seyrediyor. 

Son olarak sormak istediğim bir şey 
var, hükümetin sanata desteği ne 
durumda?

Herkes kadar eleştirmiyorum. Çünkü ben 
vazgeçtim sanattan, bu ülkede eğitime 
önem verilmiyor ki. Eğitim çok ihmal 
edilir hale geldi. İşte Devlet Tiyatroları, 
Belediye Tiyatroları var, azda olsa özel 
tiyatrolara destek veriyorlar. Bir şeyler 
yapıyorlar ama gerektiği kadar yapıyor-
lar mı tartışılır! Tabi, tiyatroları kapat-
maları da beni çok üzüyor.

Sohbetimizi sonlandırıp, fotoğraf çeki-
mi için salona geçiyoruz. Fotoğraflarda 
sohbet ediyormuş havası yaratmak için-
de biraz oyunculuk performansı sergili-
yoruz. Arada ayaküstü “devlet ve şehir 
tiyatroları” hakkında yorumunu almak 
istiyorum, “devlet yaparsa iyi yapar, çün-
kü para sıkıntıları yok!” diyerek son nok-
tayı koyuyor.

oguzhan.toraci@gmail.com
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VODVİL TİYATROSUNUN EFSANE İSMİ: HALDUN DORMEN

Şilili ünlü yazar İsabel 
Allende’ye Danimar-
ka’nın en büyük ede-

biyat ödülü olan ünlü ma-
salcı Hans Christian Ander-
sen Edebiyat Ödülü verildi. 

Odense kentinde verilen 
500 bin Danimarka Kronu 
ödül, Danimarka Velihat 
prensi Frederik tarafından 
verildi. 

Dünya genelinde 60 mil-
yona yakın kitabı satılan 
Şilili yazar Allende, ödül tö-
reninde yaptığı konuşmada, 
H.C. Andersen Edebiyat 
Ödülü’ne layık görülmek-
ten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ”Danimar-
ka’ya ve Danimarkalı okur-
larıma bir teşekkür borcum 
var. Bu ödüle büyük önem 
veriyorum. Çünkü masal 
anlatma ustası Andersen’in 

büyüsünün bana da geç-
mesini umuyorum. Onun 
masalları benim çocuklu-
ğumu şekillendirdi. Şimdi 
de yazar olarak büyük bir 
hayranlık içinde onu ilham 
kaynağı olarak görüyorum. 
Bu ödül için ne kadar te-
şekkür etsem azdır” dedi. 

Odense Merkez Kütüpha-
nesi’nde okuma etkinliğine 
de katılan ünlü yazar, ünlü 
masalcı Andersen’in yaşadı-
ğı evi de ziyaret etti. 

Hans Christian Andersen 
Edebiyat Ödülü 2007 yılın-
da Brezilyalı yazar Paulo 
Coelho’ya ve 2010 yılında 
da Harry Potter fantastik 
bilim kurgu serisinin İn-
giliz yazarı J.K. Rowling’e 
verilmişti. 

(Haber)

Isabel Allende, 1942 yılında Pe-
ru’nun başkenti Lima’da doğdu. 

Ancak birkaç yıl sonra ailesi Şili’ye 
göç etti. 
  Isabel Allende, amcası, Şili Dev-
let Başkanı Salvador Allende’nin 
1973’te öldürülmesinden iki yıl 
sonra kocası ve çocuklarıyla bir-
likte Venezuella’ya sığınmak zo-
runda kaldı. 
  17 yaşında gazeteciliğe başlayan 
Allende, bir süre sonra San Fran-
cisco’ya yerleşti, ABD’nin önde 
gelen üniversitelerinde edebiyat 
dersleri verdi. 
  1982’de yayınlanan ilk roma-
nı Ruhlar Evi’ni, 1984’te Aşktan 
ve Gölgeden, 1985’te Eva Lu-
na adlı romanları, 1989’da Eva 

Luna Anlatıyor adlı öykü kitabı 
izledi. 
  Sonsuz Düzen adlı romanı 
1991’de, Paula 1994’te, Kaderin 
Kızı 1999’da, Sararmış Bir Fotoğ-
raf  2000’de, Yüreğimdeki Ül-
kem 2003’te yayınlandı. 
  Allende 2002-2004 yılları arasın-
da Canavarlar Kenti, Altın Ejder 
Kenti ve Pigmeler Ormanı adlı ro-
manlardan oluşan gençlik üçleme-
sini kaleme aldı. 
  Türkiye’de tüm yapıtları Can Ya-
yınları arasında yer alan Allende, 
hemen tüm öykü ve romanlarında 
gerçekçi bir anlatım ve siyasal bir 
yaklaşım ile büyülü gerçekçiliğin 
gerçeküstücü geleneğini ustaca 
kaynaştırdı.

Allende’ye Danimarka’dan 
büyük ödül
’Ruhlar Evi’ adlı kitabıyla tüm düny-
ada tanınan Şilili yazar İsabel Allen-
de’ye Danimarka’nın en büyük ede-
biyat ödülü verildi. 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da sürekli 

bulabileceğiniz galeriler:

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

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

Isabel Allende…

Nobel ödüllleri sahiplerini buldu
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve 
Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere ve kuruluşlara çeşitli dallarda verilen 
dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 

Haldun Dormen, 1959’da halkla ilişkiler alanında 
dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile ev-
lenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı 
bir oğlu dünyaya gelmiştir. Haldun Dormen, anı-
larını “Sürç-ü Lisan Ettikse”, “Antrakt”, “İkinci Per-
de” adlı kitaplarında toplamıştır. Bulvar komedisi 
ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönet-
menidir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen 
“Devlet Sanatçısı” unvanını almıştır.

Tiyatro eğitimini ABD’de Yale Üniversitesi’nde 
aldı. İstanbul’a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul 
yönetimindeki Küçük Sahne’ye girdi ve “Cinayet 
Var” adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez seyirci 
karşısına çıktı. Bir buçuk yıl Muhsin Ertuğrul ile ça-
lıştıktan sonra Beyoğlu Parmak sokağın arkasında 
60 kişilik bir salonu olan Cep Tiyatrosu’nu kurdu.

1966’da sinemacılık yapan Dormen, bu dönemde 
iki film yönetti: “Bozuk Düzen” filmi 3. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülü-
nü, “Güzel Bir Gün İçin” filmi ise 4. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde en iyi komedi filmi ödü-
lünü aldı. Ödüllere rağmen filmler gişe başarısı 
sağlamayınca sinemadan vazgeçip yeniden tiyat-
roya döndü.

KISA KISA...
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Pia Lund Poulsen bu ki-
tabında yabancılarla ev-
lilikleri, evlilik yoluyla 

Danimarka’ya göçleri irdeliyor. 
Burada okuyucuya hemen hatır-
latmak gerekir ki bu söz konusu 
evlilikler genel anlamda yaban-
cılarla evlilikler. Sadece Türk-
lerle Danimarkalılar arasındaki 
evlilikler değil. Nitekim kamuo-
yundaki, evlilik nedeniyle Dani-
marka’ya göçler ve aile birleşimi 
tartışmalarında, odak noktası 
genelde müslümanlar üzerin-
de toplanır. Ancak, bu kitapta 
kendileriyle röportaj yapılan ki-
şiler, Danimarkalılarla evlilik 
yaparak Danimarka’ya göç et-
miş olan müslüman olmayanlar 
arasından seçilmiş. Ancak, kitap 
okunduğu zaman, ortaya çıkan 

sonuçlar, müslümanların yaptık-
ları evliliklerde görülen durum-
lardan farklı değil. 

Bundan 50-60 yıl öncesine ka-
dar, evlilikler genelde aynı ülke-
nin insanları arasında olurdu. 
Ancak ”globalleşme” dünyayı 
artık çok küçülttü. İnsanlar bir-
birleri ile iyice yakınlaştı. İnsan-
lar artık kime gönül bağlıyorsa, 
vatandaşlığına, ırkına, diline, 
bir çok durumda dinine bakma-
dan evlenir oldu. Bu da bir çok 
insanın ülkesini terkemesi ve 
eşinin ülkesine göç etmesi sonu-
cu doğurdu. Yabancılarla evli-
lik istatistiklerine bakıldığında 
Danimarkalı’ların, Türkiye de 
dahil sadece yakın ülkelerdeki 
insanlarla değil, akla gelmeye-
cek, adını hiç duymadığımız ül-

kelerden insanlarla evlendikleri 
de görülüyor. 

Bu yıl Farum’da açılan ”Im-
migrationsmuseet” adlı “Göçler 
Müzesi’nin”  Danimarka’ya göç-
lerin tarihi araştırmalarının bir 
ürünü olan bu kitap, günümüz-
deki, farklı kültürlerden insan-
lar arasındaki evlilikler sonucu 
Danimarka’ya göçleri, kişisel 
röportajları temel alarak oku-
yucuya sunuyor. Kitapta, farklı 
kültürleri buluşturan evlilikle-
rin beraberinde getirdiği kaçınıl-
maz kültür çatışmaları, kültürel 
zenginlikler, neden başka bir 
ülkede değil de Danimarka’da 
birleşimin yeğlendiği gibi sık sık 
gündeme gelen konular ele alı-
nıyor.

Kitapta, farklı kültürler ara-

sındaki evliliklerde yaşamın 
çoğu zaman dikenli bir yolda 
yürümek gibi zor olduğu, ilgili 
makamlarla, zorlu işlemlerle uğ-
raşmak, daha doğrusu mücadele 
etmek zorunda kalındığı, bu tür 
evliliklerin zaman zaman aşk 
evliliği, zaman zaman da kapağı 
Danimarka’ya atmak için men-
faat evlilikleri olduğu temeları 
işleniyor.

Kitabın yazarı Pia Lund Poul-
sen, kültürel farklılıkların uzlaş-
mazlık sınırlarının belirgin bir 
şekilde çizildiği çağımızda, her-
şeye rağmen kültürel farklılık-
ların nasıl aşılabileceğine, farklı 
kültürlerin birlikte nasıl yaşa-
yabileceklerine ilişkin görüşler, 
tezler de öne sürüyor. Pia Lund 
Poulsen, Kopenhag Üniversitesi 
mezunu antropolog. Özel çalış-
ma alanı da göçler, göçmenlere 
ilişkin konular ve kültür farklı-
lıkları.

Girit görkemli tarihi, mükemmel doğa-
sı, verimli toprakları, sıcakkanlı in-

sanları ile Yunanistan’ın en büyük, Ak-
deniz’in beşinci büyük adası. Çok kaliteli 
zeytin yağı, şarap, balık ve sebze çeşitleri, 
kekik balı, yabani otlar, keçi eti, koyun yo-
ğurdu ve yerel peynir çeşitleriyle, temiz 
doğası ve eşsiz manzaraları da uzun ve 
sağlıklı ömrün öteki tılsımları.

Milattan önce 5000 yılına kadar Girit’te 
yaşam olduğu biliniyor. Girit Adası’ın üç 
tane büyük kent var. Sırasıyla Herakli-
on, Hanya ve Retimnon. Osmanlılar Girit 
Adası’nda  1669 dan 1898’e kadar kalmış-
lar. Osmanlılar’dan sonra bağımsız yaşa-
yan Girit Halkı, 1912 yılında Yunanistan’a 
dahil oluyor. 1941-1944 yıllarında da Al-
man İşgali yaşıyor.

Sonbahar tatilini geçirmek için geldim 
Girit’e. Daha Hanya Havaalanı’nda uçak-
tan iner inmez burnunuza kekik kokusu 
geliyor ve sıcacık hava sarıyor bedeninizi.

Girit doğudan batıya giitiğinizde 260 ki-
lometre, kuzeyden güneye gittiğinizde 60 
kilometre. Bu büyüklükte ve zenginlik-
te bir adayı bir haftada gezmek pek kolay 
değil. Pek yabancılık çekmeyeceğiniz, her 
anlamda Türkiye’ye yakın bir ada. İnsan 
malzemesiyle, yemeği ve içkisiyle, müziğiy-
le ve ağıtlarıyla.

Arkadaşım Yorgos’un önerisi  üzerine 
Hanya’ya 17 kiometre uzaklıkta Stavros 
Koyu’na geldik. Bu koyu çevresindeki dağ, 

10 kilometre gibi uzaklıktan bakıldığında 
sahilde sırtüstü yatan bir kadına benziyor. 
Stavros koyu ile dağın birleştiği noktada 
Anthony Quinn’in oynadığı, Mikis Theoda-
rakis’in müziğini yaptığı ünlü Zorba filmi 
1964 yılında çekilmiş. Şimdi burada Zorba 
adını taşıyan yemek yerleri var.

Fethiye’yi andıran Stavros, denizin doğal 
bir liman oluşturması sonucu kuzeyden 
gelen sert dalgaların kırıldığı bir koy. Ne-
fis bir kumsal ve mavi bayraklı denizi var 
Stavros Koyu’nun.

Buradan Hanya’ya doğru ilerledik. Kü-
çük bir tırmanışı göze alıp kaleye çıkan-
ları, Hanya’nın güzel manzarası bekliyor. 
Kent, geleneksel mimari dokusunu büyük 
ölçüde koruyor. Tarih boyunca Osmanlı ve 
Venedik arasında el değiştiren şehirde her 
iki kültürün de izleri halen taptaze. Li-
mandaki tarihi manzara oldukça etkileyi-
ci. Rengârenk Venedik evleri arasında mi-
naresiz ama heybetli bir Osmanlı camisi, 
deniz feneri, Venedik faytonları ve harika 
bir gün batımı, sakin bir Akdeniz akşamı 
sizi aşık edebilir. İlk bakışta Hanya Yuna-
nistan’a ya da öteki Yunan adalarına hiç 
benzemiyor, Osmanlı, Venedik etkisi öne 
çıkıyor.

Anlatıldığına göre burada Konya’dan Ar-
navutluk’a oradan da Girit’e göç ettirilmiş 
Türk nüfusu varmış. Bu eziyete dönüşmüş 

sıkıntılı durum Türkçe’deki ‘Hanya’yı ve 
Konya’yı görmek’ deyiminin doğmasına 
yol açmış.

Hanya kenti ve çevresi çok turistik ol-
muş. Çok sayıda restoranın ve turistik 
eşya satan dükkanların Hanya Lima-
nı’nında toplanması şehirin özgünlüğünü 
yitirmesine yol açıyor. Yine de sahilde yü-
rümek, balıkçı resoranlarında yemek yiyip 
Girit şarabı içmek çok tercih ediliyor.

Bir haftalık gezimde kısa bir süreliğine 
Heraklion ve Retimnon kentlerine de yo-
lum düştü. Hanya ile Hereklion arasın-
da adanın üçünçü büyük şehri Retimnon 
yer alıyor. Sadrazam Kara Mustafa Camii, 
Rethimnon’daki en heybetli cami. Türk 
nüfusunun 1924 mübadelesine kadar ağır-
lıklı olduğu bu kentte Venediklilerin 1574-
1582 yılları arasında inşa ettikleri kale de 
görmeğe değer.

Adanın en büyük şehri Heraklion ya da 
Osmanlı ismi ile Kandiye. 150 bin nüfuslu 
Heraklion Akdeniz gemi turizminin önem-
li limanına sahip. Venedik döneminden 
kalma Ag. Markos ve Ag. Titos kiliseleri 
ile Osmanlı tarafından fethi 24 yıl süren 
ünlü Kandiye Kalesi’ni görmenizi öneri-
rim.

Yorgos ile uzun uzun uzo sohbetleri yap-
tık, Türk – Yunan yakınlaşmasından kaza-
nacaklarımızı saymakla bitiremedik. Girit 
Adası sağlıklı ve uzun bir yaşam sürme-
nin yeri.

İyi Bir Yaşam Adası Girit

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR & YAŞAM KÜLTÜR YORUM

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

Güney Jutland Gazileri
1864 yılında kaybedilmiş 

Güney Danimarka’nın 
1920 yılında tekrar Dani-

marka’ya geri verilmesiyle, o ta-
rihe kadar Almanya’nın elinde 
olan bu bölgedeki 200.000 Da-
nimarkalı yeniden Danimarka 
Krallığı vatandaşı oldu. 1864 ye-
nilgisinden sonra Almanya’nın 
Slesvig’i ele geçirmesinden son-
ra 1920 yılına kadar yabancı 
bir devletin hükümranlığında 
yaşadığı duygusu içinde olan 
bu insanlar, 1920 yılında adeta 
evlerine geri dönmüş hissi için-
deydi. Bismark Almanyası, 1864 
yılında Danimarka’yı yenerek 
adate haritadan yok olma nok-
tasına getirmişti. Ancak, Alman-
ya Birinci Dünya Savaşı’ndan 
yenik çıktıktan sonra Sevr Ant-
laşmasıyla, Almanya’nın Kuzey 

Almanya’daki Danimarka’dan 
savaşarak aldığı toprakları masa 
başında kendisinden alınmış 
ve Danimarka’ya geri verilmiş-
ti. (Ek bilgi: Almanya hala Da-
nimarka ve Almanya arasında 
Sevr Antlaşması ile çizilmiş olan 
bugünkü sınırı tanıdığını res-
men açıklamadı.)

Güney Danimarka’nın, ana-
vatan Danimarka ile yeniden 
bütünleşmesinden sonra, zama-
nın kralı Christian X. bir kısım 
Güney Danimarkalı’ya ”gazi” 
nişanı verdi. 1864 savaşını ya-
şamış bu gaziler de savaş anı-
larını, o dönemde yaşadıklarını 
kâğıda dökerek Danimarka’nın 
Nişan Tarihi Arşiv Dairesi’ne 
gönderdi. Bu şekilde, şimdiye 
kadar önemsenmemiş bir ulusal 
ve kültür tarihi hazinesi unutul-

muşluktan kurtarıldı. 
Syddansk Üniversitesi’nden 

Emekli Tarih Prof. Knud V. 
Jespersen, bir çeşit tarih nite-
liğindeki bu yapıtıyla,1864 ga-
zilerinin kendi yaşadıkları bu 
anılarını derleyerek, hem 1864 
savaşının hem 1864 – 1920 yılla-
rında Güney Danimarkalı’ların 
Almanya’nın hükümranlığı al-
tında yaşamış olmanın ve bu ya-
şam koşullarının canlı bir tablo-
sunu çiziyor.

Bu kitapta anıları yer alan ga-
ziler sadece 1864 savaşındaki 
Dannevirke, Dybbøl, Als, Batı 
Denizi adaları, Femern ve hatta 
Fredericia’daki çarpışmalara ka-
tılmakla kalmamışlar. Bu gazi-
ler, Almanya’nın hükümranlığı 
döneminde Alman ordusunda 
da kullanılmışlar ve 1870-71 Al-

manya-Fransa savaşına, 1914-18 
1. Dünya Savaşına sürülmüşler. 
Bunun yanı sıra Almanya’da, 
Fransa’da, Rusya’da ve İngilte-
re’de savaş tutsağı olarak da ya-
şamışlar.

Gazilerin 1864-1920 dönemin-
deki yaşam öykülerinde sade-
ce savaş anıları değil, zamanın 
Prusya yönetiminin Danimarka 
kökenli halka uyguladığı basına 
ve kültür yaşamına sansür ve 
sınırlamalar ve diğer günlük ya-
şamla ilgili baskılar da dile ge-
tiriliyor.

Güney Danimarka halkının 
1864-1920 dönemindeki yaşamı 
sadece o zamanların güncel tar-
tışmaları olarak kalmamış, ge-
lecekteki Danimarkalılık bilin-
cinin güçlenmesinde önemli rol 
oynamıştır.

Vejen Hjem – Sønderjyske 
skæbner 1864-1920/ 

Güney Jutland Gazileri
Yazar Tarih Prof. Knud J. V. 

Jespersen, Gads Forlag yayınevi, 
320 sayfa, 299,- kr.

Danimarkalı ile evlilik

På tværs og på trods-Danimarkalı 
ile Evlilik. Yazar Pia Lund Poulsen,  
Frydenlund Yayınevi,  205 sayfa,  
269,- kr.

Danimarka’nın Kral Kanunu, 
Avrupa’daki mutlakiyet ile 

yönetilen tüm devletler arasında 
bilinen tek yazılı anayasadır. Mut-
lakiyet rejiminin olduğu hiç bir Av-
rupa ülkesinde yazılı bir anayasa 
olmamıştır. Danimarka Kral Kanu-
nu 1665 yılından 1849 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır.

Danimarka’da mutlakiyet 1661 
yılında ilân edilmiştir ve ülkenin 
kayıtsız şartsız tek hakimi kraldır. 
Kralın hükümranlığı tartışılmaz-
dır. Kral, aynı anda hem ülkenin 
dünyevi tek yöneticisi ve başıdır, 
hem de Tanrı’nın ülkedeki tek 
temsilcisidir. Kral, ülkede herşeyin 
üstündedir ve yeryüzündeki en üst 
baştır, tüm yasaların üstündedir. 
Gerek dünyevi gerekse dini, hiç bir 

üst makam Kral’ın üstünde ola-
maz. Kral’ın üstünde olan sadece 
Tanrı’dır.  Kral’ın bu yetkileri 14 
Kasım 1665’te bir anayasa niteli-
ğinde kaleme alınmıştır. Tüm bun-
lara rağmen Kral Kanunu, Kral’ın 
yetkilerinden daha çok, Kral silsi-
lesinin, yani krallığın kimden kime 
ve nasıl geçeceğinin bir açıklaması 
ağırlıklı bir kanun.

Kral Kanunu, Thomæson’un el-
yazısıyla 1720 yılında basıldı ve 
bugün, aslının aynı olarak yeniden 
yayımlandı. Bunun nedeni şöyle 
açıklanıyor; Kral 3. Frederik tara-
fından 1661 yılında ilân edilen ve 
1665 yılında yazılarak kâğıda dö-
külmüş olan bu Kral Kanunu, ka-
muoyunun bilgisine yönelik olarak 
ancak 1700’yılları başından sonra 

basılmıştır ve Thomæson’un elya-
zısıyla yazdığı bu kitap, elyazısıyla 
basılmış en son baskılardan biridir. 
Bu elyazılı baskı, bundan böyle, 
elyazısıyla baskıya bir bakıma son 
vermektir. Bu yıllarda artık, ile-
tişim aracı olarak matbaa baskısı 
kullanılmaktadır.

Thomæson’un bu elyazısı Barok 
stilinin tüm zenginliklerini içeren 
kaligrafik elyazısı ustalığın en gü-
zel örneğidir ve bu elyazısı aynı 
anda hukuk tarihini, elyazısı sana-
tı tarihini ve Danimarka tarihini 
içermektedir . En önemli özelliği 
de 1720 yılında yazılmış olmasına 
rağmen bu elyazısı halen bugün de 
okunaklıdır ve okunabilmektedir. 

Kral Kanu kitabı, iki bölümde 
sunuluyor. Birinci bölümde, Kral 
Kanunu bugünkü iletişim aracı 
matbaa baskısıyla ve modern harf-

lerle, ikinci bölümde de aynı kanun 
maddeleri Thomæson’un elyazısıy-
la okuyucuya  daha doğrusu, güzel 
sanat meraklısına sunuluyor.

Kitabın birinci bölümünde, Hu-
kuk Tarhi Prof. Ditlev Tamm, Kral 
Kanunu’un temellerini ve mutlaki-
yet rejimine geçişin kısa bir özetini 
yapıyor.

Ek bilgi; Kral 3. Frederik’in ilân 
ettiği mutlakiyet rejiminin ana-
yasası niteliğindeki Kral Kanunu 
maddelerini, Kral’ın sekreteri Pe-
der Schumacher (daha sonra ken-
disine Griffenfeld adı ile asalet ün-
vanı verilmiştir) tarafından formu-
le edilerek kaleme alınmıştır.

Sonuç; Bugün basılarak piyasaya 
sürülen Kral Kanunu kitabı hem 
bir belge niteliğindedir hem de mü-
kemmel bir elyasısı sanatı eseridir. 
Meraklılarına duyurulur. 

Aslı Deniz AKIN

O
, kökleri Karadeniz’e 
tutunmuş, Türk asıllı 
bir Alman yönetmen.  
Yazdığı, yönettiği hatta 

oyunculuğunu yaptığı yirmiden 
fazla film ve aldığı onlarca ödülle 
dünyanın tanıdığı bir isim. Yıllar 
önce “Ben şimdi kısa filmler çeki-
yorum, büyüyünce inşallah uzun 
metrajlı filmler çekeceğim.” der-
ken, şimdilerde Cannes Film Fes-
tivali’nde Hollywood’un tanınmış 
isimleriyle birlikte jüride yer alan 
bir Türk.

İlk kısa metrajlı filmini 21 ya-
şında çeken Fatih Akın, ilk uzun 
metrajlı filmini ise 24 yaşında 
gerçekleştirdi.  Genç yaşında 10 
milyon mark bütçeli filmi Soli-
no’ya imza atan Fatih Akın, ‘Yıl-
dızlarla çalışmaktan çok çekiniyo-
rum.’ diyecek kadar da mütevazı 
bir isim. Filmlerinde sosyo-kül-
türel konuları ve aileyi vurgu-
layan yönetmen, Duvara Karşı, 
Yaşamın Kıyısında ve İstanbul 
Hatırası: Köprüyü Geçmek  gibi; 
Türkiye’yi ve Türkleri ele aldığı 
film ve belgesellerine bir yenisini 
daha ekledi.

Fatih Akın, Trabzon yakınla-
rındaki Çamburnu köyü halkının 
2007 yılında beldelerine kurulan 
çöp depolama merkezine karşı 
verdikleri mücadeleyi anlatan 
belgeseli “Cennetteki Çöplük / 
Polluting Paradise”’da yine Çam-
burnu köyünü yani  kendi top-
raklarını ele aldı. Belgesel, Can-
nes Film Festivali’nin “özel gös-
terimler” bölümünde seyirciyle 
buluştu.

Fatih Akın, vizyonunu ve gele-
cek projelerini Artı90 ile paylaştı.

İNSANLARI YALANLARLA 
DOLDURUYORLAR

Sonbaharda Türkiye’de vizyona 
girmesi planlanan ve hakkında 
çok konuşulan Belgesel ‘Cennet-
teki Çöplük’ için ünlü yönetmen 
şunları ifade ediyor: “Belgesel 

Türkiye’de çok olumlu tepkiler 
aldı, buradaki asıl amaç insanla-
rın sesi olmaktı çünkü çevre so-
runları dünyanın her yerinde var 
ve insanlar kandırılıyorlar.
  Bu belgesel belki küçük bir köy-
de geçiyor ama bu aslında tüm 
dünya için büyük bir sorun. Her 
yerde aynı sorunlar, aynı yalan-
lar yaşanıyor. 
Benim için memleketi, köyü kur-
tarmak ve insanlığa bir şekilde 
gerçekleri gösterebilmek önemli 
bir amaç.”

TÜRK KİMLİĞİMDE 
ÇÖZÜMLEMEK İSTEDİĞİM 
NOKTALAR VAR

Özel gösterimden sonra babasıyla 
arasında bir şakalaşma olmuş Fa-
tih Akın’ın, babasına Türkiye’yi 

çok çirkin göstermedim değil mi, 
diye sormuş ünlü yönetmen çün-
kü özellikle Türkiye ile ilgili film-
lerinde, ülkeyi en iyi şekilde tem-
sil etmek ve insanlığa faydalı ola-
bilecek mesajlar vermek öncelikli 
bir kaygı Fatih Akın için. 

“Kimliğimin yarısı Türk ve bu 
kimlikle çözümlemek istediğim 
noktalar, merak ettiğim uçlar 
var. Aslında filmlerimde ve belge-
sellerimde bir yandan onları çöz-
meye çalışıyorum. Türkiye benim 
için büyük bir keşif ve her sefe-
rinde yeni maceralar yaşıyorum.”

65. Cannes Film Festivali’nde, 
kısa metrajlı filmler kategorisin-
de yarışan Türk yönetmen Rezan 
Yeşilbaş’ın ‘’Sessiz” adlı filmi “Al-
tın Palmiye’’ ödülüne layık görül-
dü. Türk yönetmenlerin dünya 
sinemasındaki başarısında kül-

türel birikimin ve Türk kökenli 
olmanın başarıda büyük etkisi 
olduğunu düşünüyor Fatih Akın 
ve ekliyor:

“Dışarıda doğup büyümenin ge-
tirdiği çelişki bana zenginlik ka-
tıyor çünkü ben Türkiye’ye hem 
dışarıdan hem de içeriden baka-
biliyorum. O nedenle her şey çok 
iyi çok güzel demek yerine, olay-
ları farklı şekillerde yorumlayabi-
liyorum. 

Bir suluboya düşünün siyahla 
beyaz karışınca ortaya üçüncü 
bir renk çıkar bende iki kültürün 
karışımlarından etkileniyorum.”

SPOR VE KÜLTÜR DÜNYAYI 
KURTARIR

“Yurt dışında ırkçılığı benimse-
mediğiniz sürece dışlanmıyorsu-

nuz. Pek çok Türk futbolcu ve 
politikacı artık yurt dışında başa-
rılarıyla tanınıyor. İslamofobinin 
aşılması için spor ve kültür yadsı-
namaz unsurlar. 
  Her krizde bir suçlu aranır özel-
likle 11 Eylül’den sonra bu azın-
lıklar, oldu maalesef. Türklere 
de Almanya’da bakış açısı çok 
değişti. 80’lerdeki bakış açısıyla 
şu anki çok farklı. O zamanlar 
Türklere nasıl olsa dönerler ül-
kelerine deniliyordu, bir şekilde 
Türkler asimile olamamıştı. An-
cak şimdi dediğim gibi yurt dı-
şında pek çok başarıya imza atan 
isimler var ve hepimizı aynı amaç 
için, huzur bulmak için çabalıyo-
ruz. 
  Bunun için spor ve kültürde bü-
tünleşiyoruz. Aile içi şiddet, genç-
lik sorunları ve işsizlik problem-
lerine gelince, bu sorunlar Tür-
kiye’de de Almanya’da da var. 
Bunun için tek çözümün eğitim 
olduğuna inanıyorum.”

BİR TÜRK BOKSÖR’ÜN 
HAYATI

Belli ki Fatih Akın, dünya sine-
ması için farklı bir karakter ol-
makta kararlı… 
   Belgeselcilikle konulu film ya-
pımını birlikte sürdüren, filmleri-
ne bu nedenle belgeselin renkle-
rini iliştirebilen bir beyin kimyası 
ve sanat anlayışından söz ediyo-
ruz… O da zaten yeni projesini 
tam bu şekilde tarif ediyor:

“Uluslararası bir filmin senar-
yosunu yeni tamamladım. Arena 
Boks Kulübünün sahibi, boks me-
najeri Ahmet Öner’in yaşamını 
anlatacağı bir belgesel çekeceğim.

Film Ahmet’in hikâyesinden çı-
karak, globalleşen zamanda dövü-
şü anlatacak.” Filmin çekimleri, 
Kolombiya, Türkiye ve Miami’de 
yapılacak .”

asli.akin@ytb.gov.tr

Belgesel kıvamında filmler yapmak
Fatih Akın, Almanya’daki Türk toplumunun gurur duyduğu bir isim… O, ilk 
kısa metrajlı filmini çektiği 21 yaşında da “geniş ufukların” insanı olduğu 
göstermişti. Şimdi Cannes Film Festivali’nde jüri masasında oturuyor…FATİH AKIN

“Türk asıllı Alman yönetmen” tarifi Fatih Akın için çok önemli. Çünkü o, kendini iki topluma da ait görüyor ve özellikle 
Türkiyeli tarafı çok yeni sentezlerin doğmasına neden oluyor. Bir yanda belgeseller, diğer yanda konulu filmler…

Kongeloven Thomæsons Håndskrift- Kral 
Kanunu Thomæson’un Elyazısı 

(Tarihî Belge). Derleyenler Christian 
Ejlers, Jesper Düring Jørgensen ve Ditlev 

Tamm. Akademisk Forlag Yayınevi, 
278 sayfa, 200,- kr.

DANİMARKA’NIN KRAL KANUNU
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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

Yine mi yokuz..!

Türkiye 2014 Dünya Kupası gibi bir 
büyük organizasyona yine katıla-

mama tehlikesi ve üzüntüsüyle ah’lar 
vah’larla çalkalanmaya devam ediyor.
Hollanda, Macaristan, Romanya, An-

dora ve Estonya’lı eleme grubundan en 
iyi ikincilerden biri olarak çıkar yine bir 
play-off oynarız hayallerimiz galiba Bu-
dapeşte’de suya düştü.
Su’dan bahsettikte... 
Biz ülke olarak ‘bir bardak soğuk su 

iç’ tabirini sık sık kullanırız...
Guus Hiddink’e ödenen milyonlarca 

EURO paralara rağmen, bu sene yapı-
lan Avrupa Futbol Şampiyonasında yer 
alamamızın ardından yeni kan olan Ab-
dullah Avcı’yla ümitlenmiştik.
Abdullah Avcı, Milli Takımı gençleş-

tirme umutlarımızı ilk aday kadro seçi-
minde abartmış ikincisinde bunun yal-

nızca umutlarda kaldığını göstermişti.
Kulüplerimizin son yıllarda Avrupa 

arenalarından erken elenişleri, alt ya-
pılara yeterli özenin gösterilmemesi ha-
liyle milli takımı da etkiliyor ve etkile-
yecek.
Türkiye’de Avrupa standardında üs-

tün bir futbol yok.
Avrupa’nın  6.büyük ligiyiz diyoruz 

ama, oynadığımız futbol büyük ülke fut-
boluna yakışıyor mu?  
Bir de Almanya, Fransa gibi ülkelerde 

doğup büyüyen ve o ülkelerin futbol eği-
timiyle yetişen millilerimiz ile yerliler 
arasındaki düşünce farkını çözmüş gö-
rünmüyoruz.
Onları bırakın, daha ilk eleme ma-

çında Selçuk İnan sorunu ikinci maçta 
Emre-Hamit polemiği ayyuka çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) her 

türlü olanakları sağladığı milli takım-
dan başarı elde edemiyorsa bir yerde 
yanlışlık var demektir.
Ya çalışılan adamlar yanlış ya da dış 

etkenler teknik ekibi etkiliyor.
Ki..  Bu takım tüm ülkenin takımı.
Hollanda’yı geçelim..!
Evimizde Romanya’ya, deplasmanda 

Macaristan’a yenildik. Bu ülke takımla-
rı  bizden çok mu iyi?
Tam 6 puanlık bu iki karşılaşmadan 

sıfır çekiyorsak Brezilya’da ne işimiz 
var..?
Estonya ve Andorra’yı sadece yenecek-

sek o zaman futbol mu oynuyoruz?
Yazık.
2002 yılındaki Dünya üçüncülüğünden 

beri kör topal gidiyoruz, ki o üçüncülük 
de fikstür avantajı ile ulaşılmış bir ba-
şarı idi.
Türkiye gibi futbol hastası bir toplu-

ma sahip bir ülke, bu tür büyük turnu-
valara katılamamaya daha ne kadar da-
yanacak?
Büyük paraların döndüğü ligimizde 

bunun hakkı tam olarak veriliyor mu?
Romanya, Macaristan, Estonya ve An-

dorra gibi rakipler söz konusu olduğun-

da...
Onları küçümsüyor, değerlerinin biz-

den daha düşük olduğu, yok marangoz-
lar, elektrikçilerle, balıkçılarla, polisler-
le oynuyoruz  havalarına giriyoruz. Peki 
biz kimiz? Antrenörünü dostluk ilişkile-
riyle atayan, oyuncular arasında grup-
laşmalar olduğu ayyuka çıkmış bir grup 
muyuz yoksa iddia edildiği gibi?
Sonuç... 
Boyumuzun ölçüsünü alıp yerimize 

böyle oturuyoruz..
Sayın Avcı, göreve devam edeceksen 

kendi futbol felsefeni hiç kimsenin etki-
sinde kalmadan konuştur.
Bunu yapmazsan, yakında sen de 

Türk futbolun unutulanları arasına gi-
rersin.
Ya tamamen gençlere yönel ve gelece-

ğin takımını yarat ya da “her şeye doy-
muş oynamak istemiyor demesinler diye 
lütfen oynayanlarla” devam edeceksen 
bırak git.

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...

Temel, gece 
vakti me-

zarlıktan geç-
mek zorunda-
dır, ama çok 
korkar.
Arkadaşları 
‘korkma yahu’ 
derler:
- Mezarlıktan geçerken şarkı söylersin; 
hiçbirşey olmaz.
Temel çaresiz bu öneriyi kabul edip 
mezarlığa girer.
Zifiri bir karanlık, Temel korku içinde 
ve başlamış bir türkü
söylemeye:
- Ay Akşamdan Işıktır!
Ve hemen ardından müthiş bir koro:
- Yaaaylalar, yaylalar!.. :))

SPOR-YORUM

İRFAN KURTULMUŞ

Yaylalar, 
Yaylalar...

Einstein konferanslarına hep 
özel şoförü ile gidermiş. Yine 

bir konferansa gitmek üzere yola 
çıktıkları bir gün şofö-
rü Einstein’a;
»Efendim, uzun za-
mandır siz konuşma-
nızı yaparken ben de 
arka sıralarda oturup 
sizi dinliyorum ve ne-
redeyse söyleyeceğiniz 
her şeyi kelimesi keli-
mesine biliyorum« de-
miş. Einstein gülüm-
seyerek ona bir teklif-
te bulunmuş:
»Peki, şimdi gideceğimiz yerde 
beni hiç tanımıyorlar. O halde bu-
gün palto ve şapkalarımızı değişti-
relim, benim yerime sen konuş,ben 
de arka sırada seni dinlerim.«
Şoför, gerçekten çok şahane ve ba-

şarılı bir konuşma yapmış ve soru-
lan bütün soruları doğru
cevaplamış. Tam yerine oturacağı 

sırada bir kişi, o güne 
kadar konferansta so-
rulmamış ağır bir fi-
zik sorusu sormuş.
Şoför, hiç duraksama-
dan soruyu soran kişi-
ye dönüp: 

»Böylesine basit bir 
soruyu sormanız ger-
çekten çok
garip« demiş.
Sonra da salonun ar-
kasında oturan Eins-

tein’ı işaret ederek şöyle devam 
etmiş:
»Şimdi size arka sırada oturan şo-
förümü çağıracağım ve sorduğunuz 
soruyu,
göreceksiniz, o bile cevaplayacak.«

Delilik şüphesiz aptallıktan dasha iyidir. 
Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşu-
dur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın 
var olmamaya devam edişidir. 

(Albert Einstein)

Başarılı bir insan olmaya çalışmayın; de-
ğerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı in-
san, hayattan verdiğinden fazlasını alır. 
Değerli insan ise, hayattan aldığından 
fazlasını verir.

(Albert Einstein)

Einstein ve şoförü

İki deli hastaneden 
kaçmışlar o kadar 

koşmuşlarki şehrin or-
tasına geldiklerinde ne-

fes nefese kalmışlar. Aksilik 
ikisininde acil tuvalet ihtiyacı gelmiş, 
büyük olan ordan geçen genç bir deli-
kanlıya:
- »Afedersiniz burada tuvalet var mı? 
Arkadaşla çok şıkıştık.« Deli oldukla-
rını anlayan genç ilerde cadde ortasın-
da duran çöp varıllerini göstererek:
- »İşte burası tuvalet.«
Dalgasını geçer ve gider. Bizmkileri 
hemen çöp varillerinin üzerine çıkar-
lar. Büyük tuvaletlerini yapmaya baş-
larlar. Bu arada delileri gören halk 
seyretmek için etrafına toplanır. Bir 
kalabalık bir kalabalık büyük deli ya-
nındaki deliye:
- »Ulan iyiki acele etmişiz şu tuvalet 
sırasına, bak bizi bekliyorlar.«

İki deli

A 
Milli Takımımız 500. 
maçını 14 Kasım’da Da-
nimarka ile oynayacak. A 
Milli Takımımız ile Dani-

marka, Ali Sami Yen Spor Komp-
leksi Türk Telekom Arena’da 

14 Kasım Çarşamba günü saat 
21.00′de başlayacak özel maçta 
karşı karşıya gelecek. Danimarka 
maçı, Milli Takımızın 89 yıllık ta-
rihindeki 500. karşılaşması olacak. 
Karşılaşma öncesinde 500. maç çe-

şitli etkinliklerle kutlanacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz şimdiye ka-

dar oynadığı 263′si resmi, 236′sı 
özel olmak üzere geride kalan 499 
maçta, 180 galibiyet, 116 beraber-
lik alırken, 203 kez de rakiplerine 

yenildi. Türk milli takımı bu maç-
larda 646 gol atarken, kalesinde 
745 gol gördü.

A Milli Takım düzeyinde Dani-
marka ile Türkiye bugüne kadar 
5′i özel, 3′ü resmi olmak üzere 8 

kez karşı karşıya geldi. Türkiye, 
ilki 1962 yılında oynanan bu kar-
şılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraber-
lik alırken, 3 kez de rakibine ye-
nildi. Türkiye attığı 6 gole karşılık 
ise, kalesinde 10 gol gördü.

500. milli maç Danimarka ile

Türkiye-Danimarka Milli Takımları arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalar şöyle:
Tarih                    Ev Sahibi Takım                                                          Misafi r Takım  Organizasyon
03.09.2005        TÜRKİYE            2-2     DANİMARKA                    DÜNYA ŞAMPİYONASI 2006 GRUP ELEME
13.10.2004        DANİMARKA   1-1     TÜRKİYE                             DÜNYA ŞAMPİYONASI 2006 GRUP ELEME
18.02.2004        TÜRKİYE            0-1     DANİMARKA                    ÖZEL MAÇ
19.06.1996        TÜRKİYE            0-3     DANİMARKA                    AVRUPA ŞAMPİYONASI 1996 FİNALLERİ
08.04.1992        TÜRKİYE            2-1     DANİMARKA                    ÖZEL MAÇ
11.04.1990        DANİMARKA   1-0     TÜRKİYE                             ÖZEL MAÇ
30.05.1966        DANİMARKA   0-0     TÜRKİYE                             ÖZEL MAÇ
12.12.1962        TÜRKİYE            1-1     DANİMARKA                    ÖZEL MAÇ

A Milli Futbol Takımı ile Danimarka, Ali Sami 
Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da 14 
Kasım Çarsamba günü özel maçta karşı karşıya 
gelecek.Danimarka maçı, Milli Takımızın 89 yıllık 
tarihindeki 500. karşılaşması olacak. 
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