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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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“Bizler nasıl hak
ettiğimiz biçimde
yönetiliyorsak,
tiyatroda hak
ettiği yerdedir!”
Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü

Erken emeklilere
sağlık taraması
Danimarka’da uzun zamandır
tartışılan malülen/erken emeklilik yasasında yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre, 40
yaş altı ve üstündeki malülen
emekliler yeniden sağlık taramasından geçirilecek. Sağlık
durumlarında düzelme görülenlerden yeniden çalışmaları istenecek. Ayrıca yurtdışına
yerleşen malülen emeklilerin
maaşlarında da ciddi oranda
kesinti yapılacak.
Sayfa 17

RÖPORTAJ

Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

RT BILSALG
CAR HAND WASH

Oto galerimiz, tamir ve bakım
atölyemiz, oto yıkama ve
satış servislerimizle
hizmetinizdeyiz

Açılış
kampanyası!
Köpüklü, buharlı,
yüzde yüz hijyenik
iç kabin ve dış
yıkama.

89,-

Gl. Køge Landevej 481
Tlf: +45 22 31 46 76
www.rtbilsalg.dk

Katiller halâ
ortada yok

Geçtiğimiz yıl 19 Ocak günü, 8-10 kişilik bir grubun saldırısına uğradıktan
sonra önce komaya giren ve ardından
hayatını kaybeden Cem Aydın’ın katilleri hala bulunamadı.
Sayfa 9
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Yalanlara inanmaya
devam ediyorlar

‘Tek kart, tek şifre

Hişt hişt, sakin ol!

Cengiz Kahraman

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 4
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Sayfa 6

Akıllı kimlik kartları, nüfus cüzdanları komple değişiyor ve kimliklerde
yeni bir döneme giriliyor. Yeni kimlik
kartlarıyla e-devlet kapsamında tüm
işlemler yapabilecek, e-imza atılabilecek, atm’lerden para çekilebilecek,
hatta pasaport olarak da kullanabilecek.

Sayfa 4
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eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Danimarka Türkiye-Suriye sınırına 10 asker gönderiyor
Danimarka hükümeti, Türkiye- Suriye sınırına 10 asker göndermeye
karar verdi.

A

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

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

”Selv-Salg”

▪ tdportal.dk & erhvervsformidler.dk har udviklet
konceptet ”Selv-Salg”.
▪ Vi dækker alt fra salg og udlejning af
butik/erhvervslokaler mv.
▪ TDportal.dk har Danmarks største netværk af
samarbejdspartnere.
▪ Opret din annonce gratis hos os og få den
præsenteret i op til 40 andre elektroniske og
trykte medier efter eget valg.
▪ Nemt og effektivt. Spar tid og penge!

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere

skerler, NATO’nun Türk
hava sahasını güçlendirmek için başlattığıPpatriot
füzesi çalışmalarına destek
vermek için gönderilecek.
Savunma Bakanı Nick Hækkerup (S) yaptığı basın toplantısında,
»Suriye - Türkiye sınırı ve NATO
arasında iletişim kurma konusunda
destek verecek 10 iletişim uzmanı
gönderiyoruz,« dedi.
Gönderilecek askerler Haderslev’deki DCM kışlasında bulunan
stratejik iletişim ve enformasyon konusunda uzman askerler olacak.
Nick Hækkerup, »Türkiye, Suriye’deki mevcut rejimin ülkeye saldırmasından endişe ediyor ve bir
Nato ülkesi olarak müttefiklerinden
yardım talep etti. Suriye’den Türkiye’ye gelebilecek ve sivil halkı tehdit
edebilecek füzelere karşı Almanya,
Hollanda, ve ABD askeri malzeme
yardımı gönderdi. Başka bir deyişle, Türkiye’ye savunma için katkıda
bulunuldu,« dedi.Danimarkalı as-

Daimarka Savunma Bakanı Claus Haekkerup. Foto: DR.DK

kerler 50 kişiden oluşan bir DCM
bölüğünün parçası olacak. Bu bölükte farklı ülkelerden gelen askerler
bulunuyor.
Danimarkalı askerler son zamanlarda meslektaşlarıyla birlikte Almanya’da eğitim görmüştü. İlk as-

kerler hazırlıklar için Türkiye’ye
gitmek üzere yola çıktı. Danimarkalı askerlerin görevi, diğer ülkelerin askerleri ile görev değişimi yapacakları Nisan ayına kadar devam
edecek.

(Haber)

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

Ocak/Januar 2013

HABER

haber

3

4

HABER

haber

B

irleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu
insanları Danimarka’da yaşıyor. Danimarka’yı da Finlandiya ve Norveç takip ediyor.
Maddi olanaklar, sağlık, eğitim ve
devlet kurumlarına duyulan güven
değerlendirmesi sonucunda gösterilen dünyanın bu en mutlu insanları ile
son 25 yıldır aynı coğrafyada yaşayan
ve aynı havayı teneffüs eden bir gazeteci olarak bu insanlar hakkında bazı
gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istedim bu yazımda.
Dışarıdan bir yabancı gözüyle bakıldığında da, gelişmiş refah sistemi, çevre bilinci ve duyarlılığı, sınırsız eğitim
olanakları, ücretsiz sağlık sistemi ile
çoğu Avrupa ülkesiyle kıyaslanamayacak bir ülke olarak görülüyor Danimarka.
The Guardian gazetesi yazarlarından
İngiliz gazeteci- yazar Patrick Kingsley “Nasıl Danimarkalı olunur/How
to be danish” adlı son kitabında günümüz Danimarka’sını, “Herhangi bir
Avrupa ülkesi ile kıyaslaması mümkün olmayan tuhaf bir kuzey ülkesi”
olarak tanımlıyor.
Ya peki, Danimarkalılar kendilerini
nasıl görüyorlar?
Onlar da, Kingsley’in kitabında anlattığından farklı görmüyorlar kendilerini. Onlar da kendilerini diğer Avrupa ülkelerinden soyutluyorlar. Danimarkalı olmanın farklılıklarını öne çıkarmayı seviyorlar. Hemen hemen her
Danimarkalı kendini demokrat, ifade
ve düşünce özgürlüklerine saygı gösteren, onları sınırsızca kullanabilen ve
aynı zamanda hoşgörülü birey olarak
görüyor.
Pek haksız da sayılmazlar. Dünyanın
en eski krallığına sahip olmasına, bir
çok çetin savaşlar yaşamasına ve topraklar kaybetmesine rağmen, adamların milli marşında bir tek kelime kan,
savaş, kahramanlık vs. gibi sözcükler
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Yalanlara inanmaya
devam ediyorlar
CENGİZ KAHRAMAN
yeralmıyor. 1819 yılında Adam Oehlensclager adlı bir şairin kaleme aldığı
kırlarını, ovalarını, yeşilliklerini, kısacası ülkenin doğasını anlatan “Det er
et yndigt land” (Güzel bir ülke) şiirini
milli marş olarak kabul ediyor.
Krallıkla yönetilen bu ülke monarşiye sınırlamayı getirerek anayasal monarşiye 1849 yılında, monarşik parlamenter sisteme de 1901 yılında geçiyor. İlk parlamenter anayasasını 1849
yılında uygulamaya koyuyor.
Bizdeki Köy Enstitüleri benzeri
ilk halk yüksek okulu 1844 yılında
Grundtvig adında bir papaz tarafından kuruluyor. Kadınlara seçme hakkını bile 1915 yılında veriyor. 1969 yılına pornografiyi, 1973 yılında kürtajı
serbest bırakıyor. İlk Nobel ödülünü
1917 yılında edebiyat dalında Henrik
Pontoppidan adında bir yazar alıyor.
Burada daha saymakla bitmeyecek bir
çok örnek sıralayabiliriz.
Danimarka aynı zamanda çok tuhaf
bir ülke.
Örneğin ülkenin en eski partilerinden olan köylü Liberal partinin adı
‘Venstre’ yani ‘Sol’ parti. 1900’lü yılların başında bu partiden kopan liberallerin kurduğu bir başka partinin adı
da ‘Radikale Venstre’ yani ‘Radikal Sol
Parti’ ama hiç de öyle sanıldığı gibi
radikal sol değil bu parti. Tek farkı
Venstre’ye göre daha sosyal bir liberal
politika izliyor olması. Yine örneğin en
düşük oyu alan bir parti ülke yönetiminde söz sahibi oluyor.
Dünyanın zengin yemek kültürlerine sahip ülkelerle kıyasladığımızda yemek kültürü çok zayıf olan bu ülkede yaratılan yeni kuzey mutfağı (New

Tek kart, tek şifre

cengiz.kahraman@haber.dk

Nordic Cuisine) sayesinde son üç yıldır
üstüste bir Danimarka restoranı olan
NOMA dünyanın en iyi restoranı seçiliyor. Bu restoranda yemek yiyebilmek
için aylar öncesinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.
Düşünsenize, taa çocukluğumuzda
uydurduğumuz tekerlemelerde bile bu
ülkenin adını söylerdik.
İsveç, Norveç, Danimarka
Belçika, Belçika, Hollanda diye başlayan bir tekerleme vardı, İskandinav
ülkeleri ile Benelux ülkelerini tanıtıyordu bize.
Danimarka’nın bugünkü geldiği nokta artık geçmişteki Danimarka’dan
çok farklı. Ama Danimarka halkının
büyük çoğunluğu bunu tam kavramış
değil. Maalesef bu nostaljik havadan
kurtulamadıkları ve köprünün altından çok sular geçtiğini fark edemedikleri için günümüz Danimarka’sındaki
180 derecelik değişikliği kabullenmekte de zorlanıyorlar.
Beç buçuk milyonluk, dünyanın en
mutlu insanlarının yaşadığı bu ülkede
artık refah sisteminin yaldızları birer
birer dökülüyor. Ekonomik kriz, işsizlik aldı başını gidiyor. Sağlık sistemi
demişsin öylesine. Dünyanın en mutlu
insanları arasındaki boşanma oranları
yüzde 60’larda, 70’lerde dolaşıyor.
Danimarkalılar, dünyada intihar oranı istatistiklerinde de başı çekiyorlar.
Her yıl yaklaşık 800 Danimarkalı kendi hayatına son veriyor. Yarım milyona yakın kişi depresyondan muzdarip olduğunu düşünerek antidepresan
ilaçlar kullanıyor. Halkın yüzde 10’u
düzenli olarak bir psikolojik tedavi görüyor. İlköğretim çağındaki çocukların

yüzde 25’i eğitimlerinin bir noktasında okul psikologları ile görüşme ihtiyacı hissediyor.
Halkının hoşgörülü, mutlu olmasıyla övündüğü bu ülkede 10 yıl boyunca
hoşgörüsüz bir parti yönetimde söz sahibi oluyor.
Ülkede yaşayan bazı köktendinci, içine kapanık, uyumsuz göçmenler üzerinden bir siyaset izleyerek faturayı
bütün göçmenlere kesen bu parti oy
depoluyor. Öyle ki, merkezdeki, sağdaki, soldaki bir çok parti, bu partiye giden oyları geri alabilmek için bu
partinin politikalarını izlemeye başlıyor. Mogens Glistrup, Pia Kjaersgaard, Mogens Camre, Jesper Langballe,
Sören Krarup, Sören Espersen, Karen
Jespersen gibi ırkçı söylemlerle siyaset yapan politikacılar bu hoşgörü ülkesinde prim yapıyor. Peygember karikatürleri yayınlayarak ifade özgürlüğünün savunuculuğuna soyunanlar
alkışlanıyor.
Günümüz gerçeklerine gözlerini yumarak nostaljik havadan kurtulmak
istemeyenler kafalarında yarattıkları
bir Danimarkalılık algılayışıyla ülkede yavaş yavaş artan gizli ırkçılığın bir
ucundan tutmaya başlıyorlar.
Tek kutuplu dünyada oynanan büyük oyunların figüran oyuncuları olmaya yeğliyorlar. Son 12 yıldır insan
yardım amaçlı politikalar üretmek yerine savaş yanlısı politikalar izlenmesine ses çıkarmıyorlar.
Kısacası, İslam’ın beş şartını ezbere
söyler gibi, demokrasi, hoşgörü ve özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyenler, nostaljik hava içerisinden bir türlü kurtulamıyorlar. Bu yüzden sosyal refah, eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik ve kurumlara güvenme gibi
unsurlar sanırım halkın söylenen yalanlara toplu halde inanmalarını sürdürmesine neden oluyor.
Ama bilinen bir gerçek var, o da eski
Danimarka’nın yerinde artık kavak
yelleri esiyor.

NÜFUS CÜZDANI YERİNE ÇİPLİ E-KİMLİK KARTI GELİYOR

Akıllı kimlik kartları, nüfus cüzdanları komple değişiyor ve kimliklerde yeni bir döneme giriliyor. Yeni kimlik kartlarıyla e-devlet
kapsamında tüm işlemler yapabilecek, e-imza
atılabilecek, atm’lerden para çekilebilecek,
hatta pasaport olarak da kullanabilecek.
Erhan NACAR

A

kıllı kimlik kartları nüfus
cüzdanları
komple değişiyor ve kimliklerde
yeni bir döneme giriliyor. “Tek
kart tek şifre” uygulamasının da
başlamasını sağlayacak olan bu
sistemde para çekme, sağlık karnesi, nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs pek çok belge tek bir
kartta toplanacak.
İlk etapta 2 milyon kişiye çipli
kimlik kartı verilecek. Türkiye
genelinde 3 yılda çipli kimliği olmayan kalmayacak. Sahtecilik,

dolandırıcılık olaylarına karşı ehliyet ve ruhsatta plastik dönemi
başlıyor.
Vatandaş elektronik ortamda kimlik doğrulama yapılabilecek. Hastane, banka, noter, internet, kredi kartları
hariç master ve visa kartı gibi
her alanda kullanılabilecek.

Özelliği ne?

Yeni kimlik kartlarıyla e-devlet
kapsamında tüm işlemler yapabilecek, e-imza atılabilecek,
atm’lerden para çekilebilecek,
hatta pasaport olarak da kullanabilecek.

Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Bolu’da kullanılıyordu.
Buradaki gözlem ve raporların
sonuçların neticeye ulaşması ile
birlikte tüm yurtta uygulamaya
geçilebileceği konuşuluyor. Hatta
2012 yılında tüm illerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi
öngörülüyor.

Yeni nesil çipli nüfus cüzdanı
başvurusu
nereye nasıl yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti (T.C) kim-

liklerini yenilemek, değiştirmek için bulunduğunuz bölgedeki konsolosluklar aracılığıyla
başvuru yapmanız gerekmektedir.
Türkiye’de yaşayanlar ise ilgili
kuruma (nüfus işleri müdürlüğü), şahsen başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Giderken eski
kimliğinizin yanında 2 adet de
fotoğraf götürmeniz gerekmektedir. Ardından sıraya girip ilgili
memura başvuruda bulunuyorsunuz.

Fransız firmasının yeni hedefi,
1 milyar liralık
e-kimlik ihalesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iki ay sonra 1
milyar lira bedelli ‘e-kimlik’ ihalesine çıkacak. Türkiye’de yaşayanlar ile yurtdışında yaşayan gurbetçileri kapsayacak şekilde 100
milyon çipli kimlik imal edilecek.
Batı ülkeleri ‘güvenlik’ gerekçesiyle kimlikleri kendi kurumlarına yaptırıyor.
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Hişt hişt,
Sakin ol!

Ocak/Januar 2013

HABER

Ocak/Januar 2013

haber

7

������������
��������

Zarah Al Naser, Ellie Joker, Naghme Ashabi og Ajla Prohic adında biri BosnaHersek, ikisi İran, biri de Ürdün kökenli
dört bayan oyuncu tarafından sahnelenen skeçlerde göçmenler hakkında var
olduğu düşünülen önyargılar masaya
yatırılıyor ve cinsellik, ifade özgürlüğü,
sosyal kontrol gibi konular oldukça mizahi bir şekilde sunuluyor.

Foto: DR2

HABER ANALİZ
telik başörtülü) rastlamıştır.

Sadi TEKELİOĞLU

D

animarka Ulusal Tv
kanallarından DR2’de yayınlanmaya
başlayan “Det slörer stadig” adlı
mizah/hiciv programı yayına
başlar başlamaz sert tartışmaları beraberinde getirdi. Programda rol alan oyunculara ölüm
tehditleri yöneltilirken, bazı
çevreler oyuncuları kafir olmakla, dinden çıkmakla suçladılar.
Zarah Al Naser, Ellie Joker,
Naghme Ashabi og Ajla Prohic
adında biri Bosna-Hersek, ikisi İran, biri de Ürdün kökenli
dört bayan oyuncu tarafından
sahnelenen skeçlerde göçmenler
hakkında var olduğu düşünülen
önyargılar masaya yatırılıyor ve
cinsellik, ifade özgürlüğü, sosyal
kontrol gibi konular oldukça mizahi bir şekilde sunuluyor.

çok kızdırdı. Hatta sadece ağabey ve babalar özelinde ele alınan sosyal kontrol olgusunun
bir de kadın boyutunun olduğunu da bu programda görüyoruz. Programda yer alan bir diSuudi Arabistan’da Paradise
ğer skeç dizisinde ise Müslüman
Hotel
genç kızları sadece ağabeyleri
Örneğin bir kafede otururken,
ve babaları değil, kız arkadaşlakatıldıkları bir partiyi neredeyrı ve diğer kadınlar da baskı alse bir seks partisi gibi ballantında tutuyorlar.
dıra ballandıra anlatan MüslüProgramın, sosyal paylaşım siman dört kız, içlerinden biritesi Facebook’ta bulunan sayfanin, içinde domuz eti bulunan
sında programda yer alan oyunyemek yaptığını öğrenince onu
cuların dinden çıktıklarını, kafir
dinden çıkmakla suçluyorlar.
ilan edildiklerini belirten mesajBaşka bir skeçte ise burkaya
lar yer alırken, bazı eleştirilerde
bürünüp Kopenhag caddelerinkantarın topuzu o kadar kaçtı
de arzı endam ediyorlar. Yaratıki, “katli vaciptir” mesajları bile
cılık ise Paradise Hotel’in Suudi
yayınlandı dört bayan oyuncu
Arap versiyonu ile zirveye ulaşıhakkında.
yor. TV3’te yayınlanan Paradise
Kaldet til İslam adlı bir web siHotel dizisinde olduğu gibi lüks
tesinde programın boykot edilbir otelde kapatılmış genç ermesi çağrısında bulunulurken,
kekler ve Burkalı kadınlar birSosyal medyada programda rol
birlerini baştan çlıkarmak için
alanları taşlanarak öldürülmeleçalışıyorlar.
ri gerektiği görüşü bile dile geErkek kardeşlerin boyundurutirildi. Başka bir yorumda ise
ğundan kurtulamamış, zavallı
İslam dini ve Müslüman kadınMüslüman genç kız tiplemeleri,
lar hakkında böyle alay edilemeevlenecekleri kişinin kim olacayeceği, programda rol alan dört
ğına babalarının karar verdiği
kadın oyuncunun birer birer
Müslüman genç kızlar özellikasılması gerektiği görüşleri dile
le erkek Müslümanları nedense

Foto: DR2

getirildi.

netenlerin birden bire zevk ustası kesilip programın komik ve
Dine hakaret
eğlendirici olmadığı hükmünü
değerlendirmesini kim
vermeleri.
yapıyor?
Oysa bu eleştirileri yöneltenEleştirilere genel bir bakış atıl- ler, belki içten içe çözümsüz oladığında ise ortaya oldukça ilginç rak gördükleri sorunların daha
bir tablo çıkıyor. Eleştirilerin
da hasıraltı edilmesinden yana.
özeti şu: Müslüman göçmenleYani içinde bulunulan ve rahatrin büyük bir kısmı programsız edici sosyal kodların varlığı
dan rahatsız olmuşlar. Ancak
kanıksanmış, bu çaresizlik ise
bunu programın kalitesizliği ve bu tür programların dine ve biyersizliği ile açıklamak çok zor. reylere hakaret ettiği eleştirisini
Zira yapılan eleştiriler sanatsal dile getirmekle geçiştiriliyor.
içerik ve kaliteden çok prograÖrneğin; Bir eczaneye girip bir
mın misyonu üzerine yoğunlapaket prezervatif almak isteyen
şıyor. Örneğin gazetelere yanMüslüman bir kızla tezgahtar
sıyan okuyucu mektuplarında
Danimarkalı bayanın diyaloğunyer alan iddialara göre program da Danimarkalıların, genelleyici
göçmenler hakkında var olan
ve önyargılı tutumları eleştiriönyargıları güçlendiriyor, oysa
lirken, Müslüman kesimden bu
programda tam aksine Daniskeçe gelen eleştiri ise aslında
marka toplumunda göçmenler
belki de bu durumun gerçekte
hakkında var olan önyargılar
var olduğunun kabullenilmemeve hatta göçmenlerin birbirleri
si ve yokmuş gibi davranılmaya
hakkındaki önyargıları da eleş- devam edilmesi.
tiriliyor ve önyargılı etnik DaniAslında bir bayanın hangi dinmarkalılarla alay ediliyor. Önden olursa olsun prezervatif sayargıya neden olan sosyal konu- tın almasında bir yanlışlık yok,
ların hepsi oldukça sıhhatli bir
kaldı ki bu satırların yazarı da
şekilde yaşamlarını sürdürüyor: bir çok kez 7 Eleven büfelerinDini baskı, sosyal baskı, sosyal
den kikirdeyerek prezervatif sakontrol vs.
tın alan, Müslüman kızlara (üsDiğer eleştiri ise eleştiriyi yö-

Gülüp geçmek çok kolay
aslında
Programa yönelik eleştirilere
dikkatle bakıldığında aslında
özellikle Müslüman göçmenlerin bazı kavramları içselleştirmede sorunlar yaşadığını görüyoruz.
Hiciv ve eleştiri sosyal platformda, ister medyada tartışma
sayfalarında olsun, ister tv veya
radyoda hazırlanmış program
bazında olsun herhangi bir konuda yükseltilen eleştiriye nedense çok sert ve mahkum edici
tepkiler veriliyor. Her şey siyahbeyaz.
Gülüp geçme kültürü nedense
Ortadoğu’dan Avrupa’ya gelen
göçmenler arasında pek yaygınlaşamadı. Bu bir mizah programıdır. “İster seyredersin, istemezsen de kumanda elinin
ucunda, kanal değiştirirsin diyemiyor” Ortadoğulu Müslüman
göçmenler birbirlerine.
Türkiye’de, Danimarka başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in
ROJ TV konusundaki tutumunu eleştirmek için, onu Abdullah Öcalan’la yatakta, çıplak vaziyette, sevişme sonrası sigara
içer şekilde tasvir eden bir karikatür vardı. Rasmussen’e karikatür hakkında ne düşündüğü soruldu. “Gülüp geçiyorum”
dedi.
Bunu Ortadoğu ülkelerinden
birinin liderine yapın, bakalım
ne oluyor.
Birilerinin Danimarka’da yaşayan Müslüman göçmenlere
“Hişt hişt, sakin ol!” demesi gerekiyor.
Ben ne mi düşünüyorum program hakkında? Çok sevdim
programı. Capcanlı, gerçekten misyonuna sadık bir şekilde özenle hazırlanmış ve özenle
sergilenen skeçler var. Size de
öneririm.
sadi.tekelioglu@haber.dk
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45. Kyllingevinger
Ocak/Januar 2013
Ocak/Januar 2013
2 stk. kyllingevinger på spyd

C.M. TOTALENTREPRISE

Türkiye göz kamaştırdı
75,45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper,
løg og krydderier.

HABER

haber

Katiller halâ ortada
yok
49,-

( Aile salonumuz

HABER

haber

Tandir Restaurant h
med også fa

Nyd vores Ægt
på husets

8

TANDIR KEBAB

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper,
løg og krydderier. 59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg,
chili, hvidløg og
stærke krydderier

Geçtiğimiz yıl 19 Ocak günü, 8-10 kişilik bir grubun
Başkent Kopenhag’daki Bella Center fuar merkezin46. Mix (karisik)
de düzenlenen tatil ve eğlence fuarının gözdesi
bu spyd saldırısına uğradıktan sonra önce komaya giren ve ardından
3 forskellige
75,kalv, kylling og
hayatını kaybeden49,Cem Aydın’ın katilleri hala bulunamadı.
yıl da Türkiye oldu.
hakket kalvekød
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

Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve bayan
saatleri satılır.

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

89,-

89,-

40,-

65,-

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat
48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

65,-

Erol Üçler

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

Pizza

Serveres med ost og tomatsauce

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

60. Margherita .................................................... 40,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos 59,-

Pizza
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry............... 59,-

��������������

KORT

Serveres med ost og tomatsauce
63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing ................ 59,-

40,60. Margherita ....................................................
dressing ................ 59,64. Salatpizza: Kylling, salat og

59,61. Brønshøj speciale:
løg Falafel,
og jalapenos
dressing................. 59,salat og
Salatpizza:
65. kødboller,
62. Chicken: kylling, majs,
ærterpizza:
og karry
...............
59,66. Ortak
hvidløg og dressing .. 65,kylling
kebab,

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te

KORTpå husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser
med også familie pladser.
48. ����������
og dressing
................
59,64. Salatpizza: Kylling,
salat dressing .........49,- Nyd vores Ægte Tyrkiske Te
ost, kylling,
Med
Sandwich:
68.salat
2 stk med pommes frites,
på husets regning.
og dressing.
................
59,65. Salatpizza: Falafel,
salat og dressing ..... 49,ost, falafel,
Med
Sandwich:
69.salat
( Aile salonumuz ve mescit vardir)
citron, og salat
66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing .. 65,Tandir Restaurant har 90 siddepladser
Menuer
Børne
49,dressing .....
Ægte Tyrkisk Pizza 67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og
spanya, Yunanistan ve İtalya’nın ülkeleDetur uçuş kalitesini
med også familie pladser.
rinde devam eden ekonomik kriz nedeniyle
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing .........49,THY
ile
yükseltiyor
70. Kyllingespyd
openhag polisinlefon konuşmasının
tillerin kimliklerinin bekatılmadıkları fuarda, Türkiye fuar alanı55. Kasarli pide
69. Sandwich: deşifre
Med ost,
falafel,
salat og
dressing
..... 49,-frites og ramoulade 39,spyd
pommes
kylling
med
stk
1
( Aile salonumuz ve mescit vardir)
den
yapılan
açıklaedillirlendiği,
ancak
yeterli
nın girişindeki dev standıyla göz kamaşmed ost og æg ................................................ 49,mada, yapılmadiği, ancak
delil
olması
için
gözaltına
tırdı.
71. Kylling nuggets
sı gereken her türlü
herhangi5Menuer
Türkiye’nin Kopenhag Turizm müşavirliği taBørne
med remoulade ..................... 39,nugget fritesaçıklaması
stk alınmadıkları
Ægte Tyrkisk Pizza araştırma
% 100 HELAL
ve soruşbir gözaltı
yapılmıştı.
rafından hazırlanan standında; Türk Hava Yol����������
72.
56. Börek med
turmanın tamamPolis yetkilileri her türlü
ları, Alanya Belediyesi, Bodrum Belediyesi, De70. Kyllingespyd olayına gö���������������������������������������
.............. 39,tyrkisk fetaost, persille
55. Kasarli pide
landığı, dinlemeye
türecek
delile
motiv
üzerinde
durduklaTelefon 38 80 43 00
tur ve bazı otellerin temsilcilerinin de araların1 stk kylling spyd med pommes frites
og ramoulade 39,alınan
50
bin
teulaşılamadığı
rını
belirterek,
Cem
Ayda bulunduğu 8 kuruluşun bulunduğu standamed ost og æg ................................................ 49,73. Pizza
71. Kylling nuggets
belirtildi.
dın’ın ailesi ya da başka
3 yıllık İskandinavya tecrütatilciler büyük ilgi gösterdiler.
med kebab tomat sauce og ost ........................... 39,5 stk nugget frites med remoulade ..................... 39,-

İ

................
59,63. Salatpizza: Kebab,
og dressing
salat og dressing ..... 49,ost, kebab,
Med
Sandwich:
67.salat

65,-

65,-

K

1

Bundan bir süre grupların cinayeti çözmek
besinden sonra DanimarTürkiye standının karşısında yer alan Daniönce Kopenhag Poiçin kendi çalışmalarını
ka’da da geçtiğimiz yıl başınmarka’nın 3. Büyük tur operatörü haline56.
gelen
72. ����������
Börek med
Diverse
lisinden
yapılan
başlatmamalarını
ve polidan
itibaren
hizmet
vermeye
Scanway/Tyrkiet Eksperten standı da tatilcile��������������������������������������� .............. 39,tyrkisk fetaost, persille
Telefon 38 80 43 00
Åbningstider
açıklamada, kase güvenmelerini istediler.
başlayan Türkiye’nin önemrin akınına uğradı.
corbasi)
mercimek
suppe/
(Linse
Suppe
75.
30,..........
73. Pizza
li tur operatörlerinden Detur,
Mandag - lørdag
Scanway Tyrkiet eksperten yıllardır sunduğu
: 11.00 - 23.00
57.artırmayı
Mevlana
hizmette kaliteyi
med kebab tomat sauce
og ost ...........................
39,klasik atraksiyon olan çarkı felek yarışmasına
helligedage
Søndag
12.00 - 22.00
:
76.
Tzatziki
......................................................... 25,Med hakket oksekød,
sürdürüyor.
katılmak için tatilciler uzun kuyruk oluştururpersille,
Türk Hava Yolları’na
ait tomat, grøn peper,
77. Coban Salatasi ............................................. 30,ken, standdaki görevliler çok yoğun ilgi olduğuDiverse
fetaost
Anadolu
Jet
ile
uçmaya
baş-og krydderier. Aydın’ın katillerinin bu- lunduğunu söyledi.
girişimin kendi çalışmanu ve satışların iyi gittiğini söylediler.
Åbningstider
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI
layacaklarının müjdesini velunamaması Aydın ailesini
“Rahmetli
kardeşimin
larını engelleyebileceğiHem Tyrkiet eksperten hem de Detur’dan yaDessert
75. Suppe
- (Linse
suppe/ mercimek
corbasi)
.......... 30,- lørdag
- TÜRKMandag
MUTFAĞININ
EN
: 11.00 - 23.00
ren
Detur
yetkilileri,
Detur
harekete
geçirdi.
Cem
Ayyaşında
bir
çok
kişi
var
ni
söyledi
ve
ferdi
kişi
ve
pılan açıklamalarda gösterilen ilgiden duyulan
213 - 2700 Brønshøj
Frederikssundsvej
57. Mevlana
30,80. Baklava..........................................................
Søndag
helligedage
:
12.00
- 22.00
LEZZETLİ
ÖRNEKLERİNDEN
- İBADETİNİ
yolcularına
THYnin
kalite
ve
76. Tzatziki
.........................................................
dın’ın ağabeyi Doğu Aybunlardan
biri ya da birgrupların cinayeti çözmek
25,memnuniyet dile getirildi ve ilgilenen tatilcilere
Med hakket oksekød,
konforunu yaşatacaklarını bedın, cinayetin faillerinin
kaçı çevrelerinde bu konu- için çalışmalara başlamaTANDIR KEBABI İLE
AKSATMAK İSTEMEYEN
katalog yetiştirilemediği belirtildi.
persille, tomat, grøn peper,
.............................................
77. Coban
Salatasi
30,lirttiler.
kimliğini bildiren ya da
da bir şey
duymuş
olmalı- maları gerektiğini söyledi.
MÜŞTERİLERİMİZ
fetaost og krydderier.
15 Şubat’tan itibaren hafkatillerin yakalanmalarılar” diye konuşan ağabey
Raben, 50 bin civarında
10 Danimarkalı´dan biri Türkiye’ye gidecek
TANDIR
KEBAB LEZZETIN
ADRESI
- TÜRKİYE’DEN
GETİRDİĞİ,
İÇİ MESCİDİMİZLE
Dessert
tada bir gün her Cuma günü
nı sağlayacak bilgi verene Aydın verecekleri
para
telefon konuşması dinleTürkiye Cumhuriyeti, Kopenhag Büyükelçisi
UZUN
YILLAR
TECRÜBESİ
Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
aktarmasız Kopenhag-Antalya
para ödülü vereceklerini
ödülünün
miktarını henüz diklerini ve deşifre çalış-30,Ahmet Berki Dibek ve eşi Ceyda Dibek de Tür80. Baklava
..........................................................
OLAN AŞÇISIYLA
-TAMAMEN TAZE, KALİTELİ
ve Billund-Antalya turlarıaçıkladı.
belirlemediklerini, ancak
malarının tamamlanmak
kiye standını ziyaret ederek Turizm müşaviri
nın
başlayacağını
ifade
eden
VE %100 HELAL ÜRÜNCinayetin üzerinden bir
bir hafta içinde bunu açık- üzere olduğunu söyleyerek
Hasan Sarıtepeci’nin konuğu oldular. Büyükelçi
Detur yetkilileri, Anadolu Jet
yıl geçmesine karşın acıla- layacaklarını söyledi.
kamuoyuna bir çağrıda
- 90 KİŞİLİK KAPASİTEMİZ VE
LERLE HAZIRLADIĞIMIZ
Dibek, burada basına bir açıklama yaparak şunile uçuşlarda Detur yolcuları,
rının hala taze olduğunu
Kopenhag Polisi cinayet bulundu ve bu konuda bilları söyledi: “Ülkemizin bu yıl hazırladığı standı
AİLELER İÇİN ÖZEL
YEMEKLERİMİZLE
THY ile aynı kalitede yemek
söyleyen Doğu Aydın, bu
masası şeflerinden Hans
gi sahibi olanların kendilegörmekten büyük mutluluk duydum. Fuar alaSALONUMUZ
İLE
cinayetin açıklığa kavuşErik Raben ise ailenin ka- rine başvurmasını istedi.
nının en göze görülür yerinde oldukça görkenm- ve içki servisinden ücretsiz yararlanabileceklerini
bildirdiler.
masını
sağlayabilecek
biltillerin
yakalanamamasınli ve etkileyici bir standımız var. 8-10 kuruluş
Anadolu Jet ile uçuşlar Kasım
giye sahip olan mutlaka
dan duyduğu rahatsızlığı
da burada Türk turizmini temsil ediyor. Emekayı sonuna kadar devem edebir kişi ya da kişiler buanladığını, ancak böyle bir
leri geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyo(Haber)
cek.
rum. Geçtiğimiz yıl Danimarka’dan Türkiye’ye
Detur olarak tüm hedefleri400 bin turist gitti. 2013 hedefimiz ise 500 bin.
nin müşteriye kaliteli hizmet
Türk turizmi denince artık akla sadece plaj ve
vermek olduğunu ifade eden
deniz destinasyonlarının olduğu noktalar gelAndaç Duru, THY, Anadolu
miyor. Kış, kongre ve tarih turizmi alanlarında
Jet ile uçmaya başlamalarında önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük atıdaki
amaçlarının da servis ve
lım yapması planlanıyor. Son yıllarda yapılan
Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas’ta araç teslim edilir ve alınr.
uçuş
kalitesini yüksek tutup,
atılımla ilk 5’e girmeye aday bir turizm ülkesi
kaliteli hizmet vermek olduğuhaline geliyoruz. Ülkemizdeki turistik otellerin
nu söyledi.
kalitesi ve modernliği tartışma ve kıyaslama göDetur’dan yapılan açıklamatürmeyecek şekilde üstündür.”
da ayrıca, 24 Mayıs tarihinden
Büyükelçi Ahmet Berki Dibek, önümüzdeki
itibaren Onur Havayolları ile
yıl içinde İstanbul için de önemli projeler yapılTÜRKİYE’NİN ÖZLENEN DAMAK TADINI SİZLERE SUNMAKTAN,
yaz
ayları boyunca Bodrum,
makta olduğunu söyledi ve Türkiye’nin DaniSİZLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYACAĞIZ
Marmaris turları başlayacağı
marka’da turistik olarak elde edeceği başarılabildirildi.
rın Danimarka kamuoyundaki Türkiye algsıını
Detur, geçtiğimiz yıl da
da olumlu yönde değiştireceğini belirtti.
Mercedes’ten
aldığı Travego,
Büyükelçi Dibek, Türkiye’nin çevresindeki ül����������������������������
Sprinter ve Vito marka araçkelerde yaşanan krizlerin de Türk turizmine
����������������������������������������
larla yer hizmetleri filosunu
olumlu etkilerinin olduğunu, ancak bu başarı��������������
kurup,
tur operatörü olarak
nın diğer ülkelerin krizlerinden değil, Türkiye
kendi araçlarıyla transfer yaplanlı ve programlı yürütülen çalışmaları ve gipan ilk firma ünvanını kazanrişimci ruhundan kaynaklandığını söyledi.
(Haber) mıştı.

45,-

45,-

Cem’in katilini bildirene ödül

49,-

49,-

ŞAH OTO KİRALAMA

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

TANDIR�����������������������������
KEBAB

40,-

59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg,
chili, hvidløg og
stærke krydderier

46. Mix (karisik)
3 forskellige spyd
kalv, kylling og
hakket kalvekød 47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

9
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MOBILEDB.DK
SATDISCOUNT
INTERNET TV

Bir defaya mahsus ödemeli, abonesiz 5 yıl kanal garantili, yaklaşık 500
kanal ve 100’ün üzerinde Türkiye kanalı gösteren cihazlarımız gelmiştir.
Sadece uydu anteni değil!
Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data kablolarına
ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek her türlü ürün ve
tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.
- 24 cm

Başbakan ‘yılın sazanı’
Sosyal Demokrat Başbakan Helle Thorning Schmidt
tabloid gazetesi Ekstra Bladet tarafından ikinci kez
‘yılın sazanı’ seçildi.

D- SMART İskandinavya Servisi

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

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

Ocak/Januar 2013

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve Avrupa kanallarını
çekebilen komple çanak seti

Nørrebrogade 216 - 2200 København N
Tlf.: 51 88 86 75

DIAMOND

B

aşbakanın, geçen yılki seçimlerde verdiği
birçok sözü yerine
getirememesi nedeniyle iki yıl arka arkaya bu
ünvanı kazandığı belirtildi.
Başbakan Schmidt, Noel
ve yılbaşı tatilinde olmasına rağmen başkent Kopenhag’da bulunan başbakanlık binasına gelerek gazetenin yazarları Hans Bjerregaard ve Morten İngeman’ın
beraberlerinde getirdikleri
kocaman taze Morina (Torsk)
balığı ile kendisini deniz kızı
gibi gösteren tabloyu aldı.

Oto galerimiz, tamir ve bakım atölyemiz, oto
yıkama ve satış servislerimizle hizmetinizdeyiz

Müthiş açılış
kampanyası!
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OTO YIKAMA

CAR HAND WASH

Hem 0 km. hem de ikinci el kaliteli
temiz otomobiller için bizi arayın.
İkinci el araç alım-satım ve takas yapılır.

Köpüklü, buharlı,
yüzde yüz hijyenik
iç kabin ve dış
yıkama.
Köpüklü dış
yıkamada cila
özellikli deterjan
kullanıyoruz.

Oto yıkama

89,-

Gazetenin her yıl düzenlediği geleneksel yılın sazını yarışmasında okuyucular, bir
yıl boyunca ilginç, sıradışı ve
topluma yararlı ya da yararsız işler yapan tanınmış isimleri seçiyor ve Morina balığı
yılın son günü seçilen şahısa
teslim ediliyor.
Schmidt, okuyucuların layık
gördüğü bu ünvana teşekkür
ederken, 2013’te aday olup
olmayacağını bilmediğini söyledi.

PALACE

DÜĞÜN SALONLARI

Frederikssundsvej 264 , 2700 Brønshøj - TLF: 5056 1803
�������������������������

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

Rezervasyonunuzu 1
Mayıs 2013 gününden
önce yaptırın,
açılış kampanyası
indirimlerimizden
yararlanın!

haber

RT BILSALG

Teşekkür etti

��������������������
��������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������
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www.rtbilsalg.dk

Gl. Køge Landevej 481 - Tlf: +45 22 31 46 76

İsveç’in bilinen, bilinmeyen yüzü...
K

asaba esnafı, zengin olduğunda,
önce arabasını ve eşini değiştirirmiş.. İsveç’in son iki başbakanı; Göran
Persson ve Fredrik Reindfeld de göreve
geldikten sonra, ilk iş olarak eşlerini boşadılar. Sosyal Demokrat Başbakan Göran Persson, iki dönem üst üste
başbakanlık yaptıktan sonra, gözlerini
daha yükseklere dikerek kral olmaya
heveslenmedi; artık yorulduğunu söyledi; başbakanlığı ve parti liderliğini bıraktı. Boşandığı eski eşinin yerine yeni
bir hanım aldı. Sonra da, kocaman bir
çiftliğin üzerine büyük bir malikane
yaptırdı; “Bundan sonra kendi hayatımı yaşamak istiyorum’’ diyerek köşesine çekildi.
Halen iktidarda olan Sağcı partiler koalisyonunun Başbakanı Fredrik Reindfeld de, 2011 yılında başlattığı boşanma
işlemlerini 2012 yılında sonuçlandırdı.
Mahkeme, 18 yaşından küçük çocukları
olduğu için, çifte 6 aylık düşünme süresi tanıdı. Kararlarında bir değişiklik olmayınca boşanma gerçekleşti, 20 yıllık
evlilik, 2012 yılının şubat ayında sona
erdi.
Nasıl ki; “bal, bal!’’ demekle ağız tatlanmıyorsa; “demokrasi, demokrasi!’’ demekle de demokrasi gerçekleşmiyor. Bunun tersi, monarşiler de her zaman zorbalık yönetimi anlamına gelmi-

yor. İsveç Krallığı, demokratik bir ülke- çok ilginçti. İddiaya göre, İsveçli 2 kade sembolik varlığını sürdürüp gidiyor. dın, Stockholm’de tanıştıkları Assange’i
Tanrı geçinden versin, Kralımız Carl
ayrı zamanlarda alıp evlerine götürmüş,
Gustaf ‘a bir şey olsa, yerine geçecek
kendi istençleriyle birlikte olmuş, sonra
kişi şimdiden belli; hem de kral olacak
da polise giderek şikayette bulunmuşkişi erkek değil, bir kadın.. Kralın erlardı... Dava, bana yıllar önce Malmö’de
kek evladı olmasına karşın, ilk çocuğu
izlediğim benzer başka bir davayı anımkız olduğu için, Gustaf’tan sonra yerisattı. O davada da, gece yaşamına düşne büyük kızı Victoria geçecek ve İskün ‘’kara kafalı’’ bir yabancı, İsveçli
veç bir kadın kral/ kraliçe tarafından
bir kadına tecavüz suçlamasıyla yargıyönetilmeye başlanalanıyordu. Yabancı, bir
cak. 2010 yılında evbarda tanıştığı kadınlenen Victoria, geçen
la bir süre eğlendikten
yıl Estelle adlı bir kız
sonra, birlikte kadının
çocuğu doğurdu. Kralevine gitmiş, geceyi birlık, Victoria’dan sonra
likte geçirmişlerdi. KaALİ HAYDAR NERGİS, MALMÖ dın, sabah kalkar kalkkızı Estelle’ye geçecek
ve İsveç kadınlar taramaz doğruca poliste gifından yönetilmeyi sürdürecek. Şimdiderek tecavüze uğradığını söylemişti.
ki Kralın dedesi de, 18 yüzyılda, erkek
‘’Kara kafalı’’ yabancı, mahkemede
egemen İsveç sarayında erkek nesli tü- kendisini şöyle savunuyordu:
kendiği için, Fransızlardan ödünç alı‘’ Bu kadın, benimle bir barda tanışnarak kral yapılmış bir Fransız genera- mış mı;tanışmış... Birlikte bira içmiş
liydi.
miyiz; içmişiz.. Sonra da evine götür2012 yılındamüş mü, götürmüş.. Evde de birlikte iç, Wikileaks kurucusu Julian Assanmiş miyiz; içmişiz...Eee! Geriye daha ne
ge başımızı çok ağrıttı. İsveç Hükümekalıyor?...’’
ti, Wikileaks belgeleriyle ABD’yi zor
Yabancı, o davadan ceza almadan kurdurumda bırakan Assange’ın, tecavüz
tuldu. Ancak, rivayet olunur ki; Temel
suçlamasıyla yargılanmak üzere yakafıkrasındaki gibi, o olay da kendisine iyi
lanıp kendisine teslim edilmesini istebir ders oldu. O günden sonra birlikte
di. Assange hakkında açılan dava da
olduğu kadınlardan, ‘’geceyi kendi is-

tençleriyle paylaştıklarını’’belgeleyen
imzalı kağıt almaya başladı..
Geçen yılın önemli başka bir olayı; yıllar önce, Guantanamo Adasına
Afganistan’dan, Cezayir’den, Pakistan’dan ‘’Müslüman terörist’’ taşıyan CİA uçaklarına hava sahasını açan İsveç’in, 2005 yılından bu
yana Suudi Arabistan’da bir silah fabrikası kurma ve askeri personel yetiştirme çalışması içinde olduğu da geçen yılın Mart ayında İsveç Radyosu tarafından açıklandı.
İsveç’te Türkçe yayın yapan
www.harbigazete.com sitesine göre ise,
geçen yıl, Norveç’e ait C-130J tipi bir
NATO askeri uçağı, Kuzey İsveç’teki
Kebnekaise Dağı’na düştü. NATO üyesi
olmayan İsveç, 12 NATO ülkesiyle birlikte Response (soğuk tepki) tatbikatına
katılmıştı ve uçak bu tatbikat sırasında
düşmüştü. Olayın açığa çıkmasıyla bir
kez daha görüldü ki, her fırsatta tarafsız(!) bir ülke olduğunu vurgulayan İsveç, soğuk savaş yıllarından kalma alışkanlıklarından vazgeçmemiş, tarafsızlık
görünümü altında ABD ve NATO saflarında; ‘’Kızıl bant takmış’’ temsili düşman askerlerine karşı savaşı geleneğini
sürdürüyordu..
alinergis@yahoo.se

12

HABER

haber

Kiliseye Tanrı’ya inanan
papaz arıyorlar
Viborg kentinde bulunan Mejdal Kirke adlı bir kilise
yönetimi, verdiği bir papaz arama ilanında, ’Tanrı’ya
inanan din adamı olması’ şartını koştu.

D

animarka’nın Viborg kentinde bulunan Mejdal Kirke
adlı bölge kilisesi yönetiminin kiliseye yeni papaz
aramak için verdiği ilanda
aradığı vasıflar arasında
‘Tanrı’ya inanan din adamı
olması’ şartı ülkede günün
konusu oldu.
Mejdal Kilisesi yönetim
kurulu başkanı Karl George Pedersen, daha önce
Tanrı’ya inanmayan papaz-

lara rastladıklarını söylerken, din adamının inancını
bir maraton koşucusu gibi
ölçmek düşüncesinde olmadıklarını belirtti.
Kilise Bakanı Manu Sareen, kilise yönetiminin verdiği iş ilanında yer alan ifadelere şaşırdığını ve bunun
iyice düşünülmeden yazıldığına işaret ederken, bunun
zihin kontrolü yapılmadan
verildiğini söyledi.
Papazlar Derneği başka-

ĀȀ̀ЀԀ 

nı Per Bucholdt Andreasen
ise, kilisenin verdiği iş ilanında ’inanan’ ibaresinin
yer almasının düşündürücü
olduğunu kaydetti.
Danimarka’da 2003 yılında, şimdi emekli olan Thorkild Grosböll adında bir
papaz ’Yaratan ve dünyayı
yöneten bir tanrı olduğuna’ inanmadığını söyleyerek büyük tepki çekmiş ve
uzun süre tartışma yaratmıştı..

Ocak/Januar 2013

AB’nin en pahalı ülkesi Danimarka
Danimarka İstatistik Kurumu rakamlarına göre Danimarka, Avrupa Birliği (AB) arasındaki en pahalı ülke.

D

animarka İstatistik Kurumu’nun
açıkladığı 2011 yılı
rakamlara göre Danimarka’da tüketici fiyatları
diğer AB ülkelerindeki ortalamanın yüzde 44 daha
üstünde. Pahalılıkta Danimarka’yı yüzde 25 daha
pahalılıkla İsveç, Finlandiya ve Almanya takip
ediyor.
AB dışında olan ülkeler,
Norveç yüzde 60 oranla,
İsviçre yüzde 50 oranla
Avrupa’nın en pahalı ülkesi olarak gösteriliyor.
Özellikle gıda maddeleri ve alkolsüz içeceklerde
Danimarka’daki fiyatlar
AB ortalamasından yüzde 43 daha pahalı, AB dı-

Danimarka’daki 5 gencimize İnanması
zor ama
3 yıllık eğitim olanağı
gerçek!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
tarafından Türkiye dışında yaşayan gençlere yönelik üç Danimarka’da
yıllık bir eğitim programı düzenlendi.
Mitch adında
bir köpek ölen
eni yetişen
yurt dışında tamamnesillerin
lanmış olması, adasahibini hastaeğitim hayalrın yukarıdaki
nedeki şapelde
yatında balistede yer aln ülşarı sağlamalarına
kelerde okuyor olbuldu
yönelik olarak hamaları ve lise bitir-

Y
şındaki Norveç’te yüzde
83, İsviçre’de ise yüzde 43
daha pahalı.
Ancak AB’nin en pahalı
ülkesi olmasına rağmen
Danimarka’da tüketim de
diğer AB ülkelerine oranı

da yüzde 13 oranla daha
yüksek. Almanya ise tüketimde yüzde 20 oranla tüketimin en çok yapıldığı AB ülkesi olarak gösteriliyor.

(Haber)

  ऀ ࠀ܀ఀ

Mağazamızda abiye, gelinlik,
nişanlık, kaftan, takılar, çocuk
abiyeleri ve sünnet elbiselerimiz
mevcuttur. Ayrıca özel terzimiz
ile her türlü dikiş ve tamirat
işleri yapılır.

HABER
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Diğer gece
kıyafetleri,
çocuk abiyeleri
ve takılarda da

Tüm Şubat
ayı boyunca
abiyelerde

%50’ye

%20’ye

varan
indirimler

varan
indirimler

zırlanan program
için Danimarka’ya
5 kişilik kontenjan
ayrıldı.
Başkanlığın web
sitesinde duyurusu
yapılan ve sadece
internet üzerinden başvuru yapılabilecek program
hakkında verilen
bilgiler şöyle: “Yurtdışı Genç Liderler
Projesi, farklı ülkelerde
eğitim ve sosyal hayatta
başarı gösteren gençlerin
üç senelik bir program dâhilinde eğitim almalarını
öngörmektedir. Bu eğitim,
gençlerin farklı kültür coğrafyalarını temsilen kültürlerarası iletişimini ve
hayatın farklı sahalarında
başarıyı mümkün kılacak
kişisel gelişimini hedeflemektedir. Bunun yanında

siyaset ve kültür tarihi,
uluslararası ilişkiler konulu seminerler ve kültür
gezileri programda yer alacak.
Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Fransa, Holanda, İngiltere’de yaşayan gençlerin
başvurabileceği program
için
Adayların üniversite 1.
Veya 2. Sınıf öğrencisi olmaları, Lise eğitiminin

me notu şartlarını
yerine getirmeleri
gerekiyor. Danimarka için istenen lise
bitirme notu ortalaması 5, üniversite
dönem ortalaması
ise 6 olarak belirlendi.
Başvurular 15 Şubat 2013 tarihinde
sona erecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından HABER’e yapılan
açıklamada henüz Danimarka’dan başvuru gelmediği ve başvuru gelmesinin
çok istendiği belirtildi.
Programla ilgili bilgi: gelecek.ytb.gov.tr adresinden
edinilebilir. Bu sayfada bulunan başvuru butonuna
tıklayarak isteyen adaylar
başvurularını da gerçekleştirebilirler.

SYSTEM TÆPPERENS
�����������

Gelinliklerde
Şubat ayı
boyunca

D

animarka’da inanılmayacak bir
olay sadık bir köpek tarafından gerçekleştirildi.
Jutland yarımadasında
bulunan Kolding kentinde Lassie türünden Mitch
adında sadık bir köpek,
birkaç gün önce ölen sahibini şehir hastanesinin
şapelinde buldu.
Ülkede yayımlanan
Jyske-Vestkysten adlı yerel gazetenin haberine
göre, Noel öncesi sahibi
ölen Mitch adlı köpek tanıdık birinin evinde birkaç gün bakıldıktan sonra kendisini gezdirmeye
gelen İnge Lise Termansen adında bir kadının
elinden kaçtı.
Önceki hafta cumartesi

������������������������
������������

%40’a
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PARA HAVALESİ
MUHASEBE VE TERCÜME
DUYURU
Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerimizin yanı
sıra, 24 yıllık tecrübemiz ve güveninize dayanan
para havalesi hizmetimizi daha iyi şartlar altında
sunmaya başladığımızı memnuniyetle bildiririz.
Danimarka’nın her köşesinden göndereceğiniz
tüm “normal” havaleler bundan sonra, “ekspres”
havalelerde olduğu gibi,
SADECE 1 SAAT İÇİNDE
havale ücretlerinde artış olmadan, yani 50 kr.’dan
başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye ulaştırılacaktır.
Pamir Kalkan
Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

VEPA Revision & Rådgivning / T.A.C. – Transfer And Consulting
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V (v. Hovedbanegården)
Tlf. 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99
www.muhasebe.dk - www.tercüme.dk - www.havale.dk

günü kaçan köpeği bulmak
için Termansen ile birlikte
seferber olan birçok kişi köpeği bulamayınca, polise ve
şehir otobüsleri işletmesine
köpeğin kaybolduğu haberi
verildi.
Polis ve çevre halkı köpeği ararken mutlu haber
hastaneden geldi.
Kolding Hastanesi Şa-

pel’inde tabut içinde içerde
yatan sahibini bulan köpeğin kapı önünde yatarken
bulunduğu belirtildi.
Collie cinsi köpekler, iyi
huylu, asil, zeki, kolay öğrenen ve kuvvetli aile bağı
olan tür olarak tanınıyor.
(Haber)
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DÖRT MEVSiM HiZMETiNiZDEYiZ

varan
indirimler

Valby Langgade 70 - 2500 Valby - Tlf.: 43 64 09 00

KIŞIN HALINIZI YIKATMAKTAN

KORKMAYIN!

Çocuklar ve büyükler için bornozlar ve sabahlıklarımız gelmiştir.
TERZİ DİKİŞ
ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı,
genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

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

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

M2 50,- kr.
Nakliye 125,- kr
Tel :2127 5146

System Tæpperens
Svalehøjvej 5, Port 24 3650 Ølstykke
Tlf: 31410869
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SİZ DE SİGARAYA VEDA EDİN!
Önceden deneyip de bırakamadığız sigara alışkanlığını
elektronik sigara ile bırakın.
Artık elektrikli sigarayla sigara alışkanlığına
son verebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ SİGARA İLE
SİGARAYI BIRAKMAK ŞİMDİ DAHA KOLAY

Adı: EGO CE4
Fiyatı: Sadece 500,- dkk.
1 şişe 30 ml. sıvısı fiyata dahildir.
Değişik tadlarda vardır.

Ali Alış
Telefon: 53589908

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

SATILIK CAFE RESTAURANT - BAR
Ishøj by center’de 70 kişilik oturma yeri, tam donanımlı
mutfağı, cirosu iyi ve daimi müşterisi çok olan
125 metrekarelik Cafe restaurant-Bar satılıktır.

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

Müracaat:
53 58 99 08

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

Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.

Kızıl Haç’tan uyarı:
”Avrupa toplumsal
şiddet olaylarına
sahne olabilir”

haber 15

Mobilya kampanyası - Klasik mobilyalar

Sadece bir haftasonu
% 75’e varan indirim

K

ızıl Haç Avrupa’da giderek artan fakirlik nedeniyle Kuzey Afrika’da
yaşanan ayaklanma
olaylarının Avrupa’da da yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Günlük Politiken gazetesine bir
mülakat veren Uluslararası Kızıl
Haç Komitesi Genel Direktörü
Yves Daccord, zorlu ekonomik
koşullarla boğuşan ve toplumlarda büyük fakirliğin oluşmaya
başladığı özellikle Güney Avrupa bölgesinde meydana gelecek
uzlaşmazlıkları eritmek için bir
plan üzerinde çalışma başlattıklarını söyledi.
Daccord, ilk kez Kızıl Haç’ın
Avrupa dışı yerine birçok Avrupa
ülkesinde fakirlere kendi ülkelerinde yardım etmeye başladığının
görüldüğünü ve Avrupa’nın kendisinin bir kriz noktası olduğunu
belirtti.
Genel Direktör, şu anda 2 milyon İspanyolun Kızıl Haç’tan
yardım aldığını ve Yunanistan’daki örgütlerinin iflas noktasına geldiğini ima etti.
Toplumlardaki sosyal beklentiler ile yetkililerin buna çözüm
bulması arasında büyük uçurumların oluşmaya başladığı yönünde
uyarıda bulunan Daccord, bunun
şiddet içeren ayaklanmalara neden olabileceğini kaydetti.
Mısır ve Tunus’taki ayaklanmaların özgürlükten çok ekmek
kavgası için yaşandığına dikkat
çeken Daccord, insanların başka
çıkış noktaları olmadığı zaman
şüphesiz şiddet ve tedirginlik rizikosunun arttığının, dünyada
yaşanan krizlerden edindikleri
tecrübenin bunu gösterdiğini ve
Avrupa’nın da bu tür gelişmelerden sıyrılamayacağını vurguladı.
Ayrıca, Avrupa Birliği(AB) İstatistik Bölümü Eurostat verilerine göre AB üyesi ülkelerinde 120
milyon kişinin Avrupa fakirlik sınırında yaşadığı ifade edildi.

LYCAMOBILE

Açılış saatleri:
2 Şubat Cumartesi günü saat: 10.00 - 15.00 arası
3 Şubat Pazar günü
saat: 10.00 - 15.00 arası

Elsenbakken 29 - 3600 Frederikssund
Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

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

Arajman
Çelenk
Sepet
Buket
Çiçek çeşitleri

Kızıl Haç bir
AB ülkesine
yardım topladı

Zevkinize göre mimari tasarım

Sevdiklerinize çiçek verin
mutlu edin

♥
♥
♥
♥
♥
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GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER

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

Vesterbrogade 61

1620 København V

-

Tlf: 33 79 40 23

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

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Mavi kartlilara Türkiye’den
emeklilik müjdesi

E

n yakıcı sorun olarak
yurtdışında çalışması bulunan kimselerin ev hanımlığında ya da
boşta veyahut da bir işte çalıştıkları süreleri borçlanarak emekli olmak istemeleri
noktasında yaşanmaktadır.
Ülkemizin 22 ülkeyle yapmış olduğu Uluslararası Sosyal Güvenlik Antlaşmaları
ile Türk veya yabancı ülke
vatandaşı olmanıza bakmaksızın, kişilere emeklilik ve
hastalık yönüyle eşit işlem
yapılmak zorundadır.
Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayıp da yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere, izinli olarak, vatandaşlıktan çıkma izni verilir
ve kendilerine de mavi kart
denilen bir kart verildiği hepinizin bildiği bir uygulamadır.

1999 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla hayatımıza
girdi ve o günden beri konuşuldu, hep gündemde kalmayı başardı ama nedense bir
türlü çıkmadı. Avrupamıza gelen siyasi liderlerimize
hep yurttaşlarımız sordu,
bizlerin hakları ne olacak,
zamanında Avrupa Ülkelerinin vatandaşı olun haklarınız saklıdır dendi ama bu
güne kadar verilen MAVİ
KART EMEKLİLİK çıkmadı!
Bu bir türlü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmese de biz bunu
mahkeme yolu ile başardık.
Ve artık mavi kart sahipleri Sosyal güvenlik kurumunun verdiği red cevabına
aldırmada kazanılan Yargıtay kararını emsal göstererek Türkiye’den emekli olabiliyor!

Kübra NACAR
Sosyal Güvenlik
Müşaviri

k-nacar@hotmail.com
Daha detaylı bilgi için
ücretsiz sosyal güvenlik
danışma hattı:
Tlf: 0090 444 0 860

Ocak/Januar 2013

Emeklilik başvurusunda yurtdışı işe
giriş tarihinin başlangıç sayılması

Y

urtdışındaki çalışma sürelerinin,Türkiye’de borçlanma yoluyla emeklilik taleplerinde,Türkiye’de hiç çalışması bulunmayanların borçlanması ve emeklilik
işlemleri, 2008 yılındaki değişiklikle
artık dogrudan Bağ-Kur üzerinden
yapılmaktadır.
Ancak bu konuda açılacak bir dava
ile, yurtdışında çalışması bulunanların, yurtdışında işe giriş tarihleri,
Türkiye’de sigorta başlangıc tarihi
olarak tespit edilmektedir. Böylece Bağ-Kur yerine SSK`dan emekli
olarak, daha az gün ödemeyle, daha
erken emekli olma ve daha yüksek
maaş almaya hak kazanmaktadırlar.
Bu konuda yerel mahkeme ve yargıtayca verilmiş bir çok emsal karar
bulunmaktadır. Bu sebeple, yurtdışı emeklilik başvurusu yapıldığında
sözkonusu davanın açılması çok büyük avantaj saglayacaktır.
Yine borçlanma basvurusu yapıldıktan ve ilgili dava açıldıktan sonra Türkiye’de yapılacak bir kaç haf-

talık SSK’lı çalışma da tescilin SSK
üzerinden yapılmasını sağlayacaktır.
Yargı kararlarının uygulamada iyice yerleşmesiyle, Türkiye’de ayrıca
bir çalışmaya da gerek kalmayacak
ve doğrudan açılan davanın olumlu
sonuçlandırılması, SSK üzerinden
emekli olmaya yetecektir.
Emeklilikle ilgili yargıya taşınması
gereken bir diğer konu da mavi kart
sahiplerinin emeklilik haklarına ilişkin durumudur. Türk vatandaşlıgından izinle çıkanların, sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı olmasına
rağmen, sosyal güvenlik kurumu, bu
durumdaki mavi kartlıların başvurusunu, vatandaş olmadıkları gerekçesiyle reddetmektedir. Bu red kararına karşı açılacak bir davayla, Türk
vatandaşlığı sırasında yapılmış olan
yurtdışı çalışmalarını borçlanarak,
emekli olmak mümkün olmaktadır.
Mavi kart sahipleri de, Türkiye’den emekli olmak istiyorlarsa, bu
haklarını almak için mutlaka yargı
yoluna başvurmalılar.

GURBETÇİLERİN BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK HAKKI BİTİYOR

Yurtdışı borçlanma hakkıma dokunmayın!

T

ürkiye zamanında ‘döviz
getirsinler’ diye gurbetçilere, yurtdışı sürelerini
borçlanarak emeklilik
hakkı tanımıştı. Artık hakkın
kaldırılması düşünülüyor. Bakan
Çelik, gurbetçilerden emekli olanların sayısının yıllık 150 binlere
ulaştığını ve emekli sayısını artırdığını ifade edince kaldırılması
Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü.
Bu konuda son söz ise Başbakan Erdoğan’a kaldı. Dünyada
yurtdışında bulunan vatandaşlarına, yurtdışı borçlanma hakkı
vererek emekli eden tek ülkeyiz.
Tıpkı emeklilerine çalışma hakkı
verip de onlardan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alan tek
ülke olduğumuz gibi.

1978 yılında, 2147 sayılı Yurtdışı
Borçlanma Kanunu çıkarılmış ve
gurbetçi işçilerimiz ile yanında
bulunan ev hanımı eşlerine, döviz
getirsin diye yurtdışında çalışma süreleri ve ikamet sürelerini
Türkiye’de SSK’ya, Bağ-Kur’a ve
Emekli Sandıklarına borçlanma
hakkı getirilmişti. Önce günlüğüne 1 dolar veriliyordu, sonra
2 dolar oldu, ardından 5 dolara
çıktı, nihayetinde 3.5 dolara düşürüldü. Şimdi ise günlüğü 10
lira ile 65 lira arasında değişiyor.
Ardından da 1985 yılında 2147
sayılı Kanun’u kaldırdık, borçlanmayı ve emekliliği biraz daha
zorlaştırarak 3201 sayılı Yurtdışı
Borçlanma Kanunu’nu getirdik.
Şimdi uygulamada 3201 sayılı
Kanun var.
Sosyal Güvenlik Reformu’nun
ARTIRILIP DÜŞÜRÜLDÜ
Türkiye’nin döviz sıkıntısı çektiği 4. yılının değerlendirilmesi su-

numunda, Bakanlar Kurulu’nda
sosyal güvenlik sisteminin açıklarından biri olarak gurbetçilerin yurtdışı borçlanma hakkı da
Bakan Faruk Çelik tarafından
gündeme getirildi ve Avrupa’da
var olan krizler sebebiyle son yıllarda 100 binlerce gurbetçi yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olmaya başladı.
Türkiye’de hiç sigortalılık süresi olmayan bir gurbetçi erkek
en az 90 bin lira, kadın ise 72
bin lira vererek emekli oluyor. Ki
verdikleri paralar da öyle azımsanacak paralar değil. Bu ödedikleri paralara karşı aldıkları emekli
aylığı 700 ile 800 lira arasında
değişiyor. İlk işe giriş tarihinin
başlangıç saydırılmasıyla gurbetçilerin borçlanma tutarı düştü ve
aylıkları yükseldi.
Erkekler 90 bin lira yerine 54

bin lira, bayanlar 72 bin yerine 36 bin lira ödeyerek
emekli oluyor ve aylıkları 700-800
tl yerine
1200 tl

1

4 Haziran 2012 saat 13.30’da Glostrup’taki Danimarka Emniyet Genel
Müdürlüğü binasındaki genel toplantıya öğretmen Asım Özdemir ve Emniyet
Müşavirliği görevlisi Abdullah Bayhan
ile birlikte katılıp toplantı konuları görüşüldükten sonra yine Glostrup’ta ki
Danimarka Türk Diyanet Vakfı binasına geldik. Daha önceki sözleşmemiz
gereği eğitim danışmanı Konyalı İmdat
Kıran buraya gelecek ve saat 15.00’da
İmdat’ın dayısının oğlu Cafer’e Svenborg’a toplantı için gidecektik. Cafer
Svenborg’taki vatandaşlarımızın kurduğu derneğin başkanıydı. Dernekte yapılacak toplantıya konuşmacı olarak katılıp Emniyet Müşavirliğimiz ve vatandaşların sorunları konusunda açıklamalarda bulunacaktı. Konu daha önce Sn.
Büyükelçimize arz edilmiş, gerekli onay
alınmıştı.
Diyanet Vakfı binasında oradaki görevliler avukat, bayan din görevlisi ve memur Abdürrezzak Sarıkaya ile bir müddet sohbet ettikten sonra Asım hoca
ayrıldı. Bu arada İmdat Kıran’da geldi.
İmdat Bey’i daha önce bir AB projesi
nedeniyle Danimarka’ya gelen mülkiye
müfettişleri grup başkanı Cavit Erdoğan Bey vasıtasıyla tanımıştım. Kendisi
eğitim uzmanı olup bu konuda oldukça güzel işler yapıyordu. Svenborg’daki
Cafer Bey ise hem benim tanıdığım
hem de İmdat’ın dayısının oğluydu.
Biz biliyoruz ki eğitim her türlü güzelliğin kaynağı ve eğitime yapılan yatırımlar en iyi yatırımdı. Bu nedenle
İmdat Bey ile ortak çalışmalar yapmak
Türk toplumu için oldukça faydalıydı. Bu nedenle sık sık birlikte toplantılar yapmaya özen gösteriyorduk. İmdat
Bey’in yaptığı işlerin güzelliğini önceki dönemlerde Konya milletvekili şuan
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sn. Orhan Erdem de anlatıyordu. Milli Eğitim
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daşlarımızın bu tür toplantılara ihtiyacı
olduğu ve her yerde yapılması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyordu. Bu nedenle
dernek ve sivil toplum örgütlerinde bu
tür toplantıları diğer müşavirlerimizle
birlikte Büyükelçiliğimizin koordinesinhaber@haber.dk de sık sık yapmaya özen gösterdik. VaFEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
tandaşlarımızın da bu tür toplantılara
Bakan Yardımcısı O. Erdem, Kültür ve Svenborg’a 10-13 km. mesafeli yerlerdi. katılması kendi yararlarınadır. Bu ciddi
cümlelerden sonra unutmak istediğimiz
Turizm Bakan Yardımcısı A. Arıcı, Kon- Ora meselesinden benim aklıma bizim
ya mv. A. Türkmenoğlu, Muş mv. Favatandaşlarımızın Slagelse’yi hasretlik şeyler olacağına, hatırlamak istediğiniz
şeyler olsun diyor, biraz da gülelim deruk Işık, Uşak mv. M. Aydın ve Isparta bitsin anlamında, Valby’i Vali Bey anyip aşağıdaki satırları bilginize sunuyomv. Nevzat Bey’in Kopenhag’da yapılan lamında, Koge’yi Köy anlamında, Alrum.
“Anadolu Günleri” toplantısına geldiği
berstlund’u Elbistan anlamında, Fresırada bu grubu bir Danimarka okuluna deriksund’u da Faikson anlamında kul- *Hoca eşeğini Akşehir pazarına götügötürüp eğitim programları hakkında
landıklarını anlatarak epey gülmüştük. rür, birisi yaşına bakmak için dişlerine
brifing vermesi oldukça beğeni kazanDemekki Auero’da ora olarak kullanılıp bakarken elini kapar. Eli kapılan kişi:
mıştı. Önemli olan gerekli şeyleri doğru oranında bura olduğu normaldi. Yolcu- “Yahu hoca bu huysuz eşeği kim alır?”
Hoca da: “Zaten satmak için değil eş
yer ve zamanda yerine getirmektir. İm- luk sonunda Svenborg’a ulaştık. Önce
dat Bey de diğer arkadaşları gibi bunu
öğretmen Yüksel Bey’i okulunda, daha dost ne çektiğimi bilsin diye getirdim”
yerine getiriyor, Türkiye’den gelenlere sonrada Cafer Bey ve arkadaşlarını, eş- diye cevap verir.
*Memur vatandaşa sorar: “Doğum tarirehberlik görevini en iyi şekilde yapılerini ve çocuklarını toplantı mahallinhin ne?” vatandaş “29 Ocak” diye cevap
yordu. Kopenhag’daki tüm vatandaşla- de gördük. Hemen konuşmamıza başrımızın da kendilerine düşen görevleri
ladık. Tabiki konuşma karşılıklı sohbet verir. Hangi yıl diye sorduğunda: “Her
yıl” diye cevap verir.
eksiksiz yapmaya çalıştıkları bir gerçek- havasında sorular ve cevaplar şeklinde
tir. Bunlara örnek olarak gazetecilerigeçti. Eğitim konusunda İmdat Bey, di- *Temel telefonda oda servisini çevirir:
mizi, dernek başkanlarımızı ve tüm siğer konularda da ben gereken açıklama- “tu ti tu tu tu” der. Bir türlü anlayamazlar ve orada çalışan bir Karadenizvil toplum örgütlerini gösterebiliriz. Ay- larda bulunuyordum. Toplantı sonrası
rıca Büyükelçiliğimiz ve tüm müşavirler herkes çok memnun, hanımefendiler ise liye tercüme ettirdiklerinde: “iki çay iki
de gerekenleri yapmaktadırlar.
daha da memnundu. Ve bu tür toplantı- yüz yirmi iki nolu odaya” dediği anlaşılır.
Svenborg’a giderken Cafer sık sık tele- ların sık sık yapılmasını istiyorlardı.
*Hasta doktora gider. Doktor sorar:
fonla nerede olduğumuzu soruyor, İmToplantı sonrası özel sohbetlerde oldat da bilgiler veriyordu. Svenborg’a
dukça çok tanıdık çıktı ve görüşmeleri- “Derdin ne?” hastadan cevap: “o kadar
yaklaştığımız bir sırada Cafer’in sorumiz hala sürüyor. Hani derler ya dil in- para verdik, sen söyle doktor”.
suna İmdat “Oradayız” diye cevap vesanın iç dünyasını yansıtan bir aynadır. *Düşmanlarınız hakkını iyi konuşun,
riyordu. Ben de İmdat’a “Orası nereKonuşması gereken yerde susan kişi de unutmayın onları siz yarattınız.
si?” diye sorduğumda “burası” diye cekorkaktır. Hatalı düşünce sahibine, ha- *Karanlıkta mehtapta oturmak iyidir.
Ancak Mehtapla karanlıkta oturmak
vap verdi ve yol kenarındaki tabelayı
talı konuşmak da herkese zarar verir.
daha da iyidir.
gösterdi. Hakikaten tabelada “Auero”
Bilgeye karşı çıkma, inançlı ile tartışdiye yazıyor ve ora diye okunuyormuş.
ma, iftiracı ile konuşma. İşte bu husus- Bu cümlelerle yazıma son verirken tüm
arkadaş, yetkili ve dostlara selam, sevgi
İmdat buranın hikayesini ve az ötedelara dikkat edilerek yapılan konuşma
ve saygılarımı iletiyor, iyi günler ve baki yol üzerindeki Kirkeberg köprüsünü herkese katkı sağlamaktadır. Sanıyogöstererek bu köprünün sırf kurbağarum İmdatla ben de böyle bir konuşma şarılar diliyorum.
lar araçların altında ezilmesin diye yayaptık ki herkes memnundu.
feyzullah.arslan@egm.gov.tr
pıldığını anlatıyordu. Söz konusu yerler
Sık sık yaptığımız toplantılarda vatanEylül 2009-Eylül 2012 Kopenhag Emniyet Müşaviri

Kopenhag’dan Svendborg’a
yolculuk

Malülen emekliler sağlık taramasından geçirilecek
oluyor.
Faruk Çelik, gurbetçilerden
emekli olanların sayısının yıllık
150 binlere ulaştığını ve emekli
sayısını artırdığını ifade edince

de kaldırılması Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü, bu konuda da
son söz Başbakan’a kaldı.
Kübra NACAR
(Sosyal Güvenlik Müşaviri)

Danske Bank’a tepkiler büyüyor

D
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animarka’nın önde
gelen bankalarından
Danske Bank’ın, hesap sahiplerinden
abone ücreti alacağını açıklaması müşterilerin bankadan
kaçmaya başlamasına neden
oldu.
Küçük ve orta büyüklükteki tasarruf sahiplerini hedef
alan yeni ücretli abone sistemine göre en çok, bankada az
parası olan müşterileri etkileyecek.
Danske Bank’ta 750 bin
krondan az parası olan müşterileri hedef alan yeni ücretli abone sistemi tepkiyle
karşılandı. Mevduat sahipleri
hükümetin müdahelede bulunmasını isterken, Sosyal

Demokrat Parti sözcüsü abone sisteminin bir yasa ile engelleneceğini söyledi, ancak
bu açıklamanın hemen ardından hükümetten bir açıklama
geldi ve bu alanda hükümetin
herhangi bir çaılışma yapmayacağı bildirildi.
Maaşlı çalışan kişilerin sahip oldukları maaş hesabı için
yıllık 300 Krona kadar ücret
ödeyecekler. Bankadan yapılan açıklamada ücretli abone
sisteminin banadaki çalışma
verimini ve kârı arttırmak
amacıyla uygulamaya konulacağı belirtildi.
18-27 yaş arası gençler ile
öğrenciler abone ücreti ödemeyecekler.
Bankada 60 bin Kronun al-

tında mevduatı bulunan kişiler yıllık 300 Kron, 750 bin
Krona kadar mevduatı olan
müşteriler 240 Kron, 750 bin
kronun üzerinde tasarrufu
bulnanları ise hiç abone ücreti ödemeyecekler.
Medyaya yansıyan iddialara
göre çok sayıda müşteri Danske Bank’tan ayrılmak üzere
başvuruda bulundu, ancak bu
sayının ne olduğu konusunda Danske Bank herhangi bir
açıklama yapmadı. Bankanın
müşterilerine tahsis ettiği bireysel müşteri temsilciliği uygulamasının da bankada parası çok olan müşterilere sağlanan bir hak olacağı belirtildi.
(Haber)

Danimarka’da uzun zamandır tartışılan malülen/erken emeklilik yasasında yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre,
40 yaş altı ve üstündeki malülen emekliler yeniden sağlık taramasından geçirilecek. Sağlık durumlarında düzelme
görülenlerden yeniden çalışmaları istenecek. Ayrıca yurtdışına yerleşen malülen emeklilerin maaşlarında da ciddi
oranda kesinti yapılacak.

M

erkez-sol koalisyon hükümetinin muhalefet partileri
ile uzlaşarak bu yılın başında yürürlüğe koyduğu
düzenlemeye göre, özellikle 40 yaşın altında olup
malülen/erken emekli olmuş ancak yapılan sağlık
değerlendirmeleri sonucu
esnek işlerde çalışabilme
olanağı olan kişilerden yeniden esnek işlerde çalışmaları istenecek.
40 yaş altındaki malülen emeklilerin, sağlık ve
rehabilitasyon durumlarının belediyelerce oluşturulacak ekiplerce değerlendirilmesi sonrası bu
kişiler 5 yıl süre ile esnek
işlerde çalışmaları istenecek. Daha sonra yapılacak
değerlendirmelerle de bu
işlerde çalışmaya devam
edip etmeyeceklerinin kararlaştırılması öngörülecek.
“Geçici Esnek Çalışma”

(Fleksjob) olarak adlandırılan bu uygulama ile, çalışmasında bir sakınca görülmeyen erken emekliler,
her 5 yılda bir yine esnek
nitelikte bir başka iş değiştirme imkanı verilecek,
ancak buna belediyeler
karar verecek.

Malülen emeklilere sürekli çalşıma imkanı
Malulen/erken emekli olup 40 yaşın üstünde
olan kişilerden ilk kez
geçici esnek işlerde çalışanlara belediyelerce yapılacak değerlendirmeler
sonrası bu işlerde sürekli
çalışabilme imkanı da getiriliyor.

Maaşın yanısıra ek ücret
verilecek

Gerek 40 yaşın altında
gerekse 40 yaşın üstünde
olup malulen/erken emekli
olanların işgücü piyasasında kalarak esnek işlerde
çalışmaya devam etmeleri

halinde almakta aldıkları
aylıkların yanı sıra ek ücret almaları imkanı sağlanıyor ve vergiye tabi gelir
tavanı sınırları yükseltilerek çalışmaları bir şekilde
teşvik ediliyor.

göre, söz konusu emeklilerin Avrupa Birliği (EU),
Avrupa Ekonomik Alanı
(EØS) ülkeleri ile İsviçre
dışındaki ülkelere, bunların arasında Türkiye’de
bulunuyor, sürekli ikamet
amacıyla gitmeleri duruYurtdışına giden malümunda temel miktarın
len emeklilerin maaşında dışında ciddi miktarda
kesinti geliyor
kesinti yapılması öngörüTürkiye’ye yerleşen malü- lüyor.
len emeklilerin maaşlarıBuna göre, yalnız yaşanıda kesintiye gidiliyor
yanlar için yıllık 57 bin
1 Ocak tarihinde yürürkron, evli ya da çocuklu
lüğe giren ve vatandaşlakişilerden yıllık 49 bin
rımızı yakından ilgilendikron kesinti yapılacak.
ren emeklilik yasasındaki
Ancak 1 Ocak 2013 taribir diğer değişikliğe göre, hinden önce sürekli ikasürekli ikamet amacıyla
met amacıyla DanimarTürkiye’ye gidecek vatan- ka’dan ayrılan vatandaşladaşlarımızın aylıklarında
rımız daha önce aldıkları
kesinti yapılması da öngö- malülen emeklilik aylığı
rülüyor.
(førtidspension) miktarı
Bugüne kadar uygulanan ne kadar ise herhangi bir
yasaya göre, yurtdışına
kesintiye maruz kalmakçıkan malülen emeklilesızın almaya devam ederin maaşlarında ciddi bir
cekler.
kesinti söz konusu olmaz(Haber)
ken, yeni uygulamaya
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“O bir özgürlükçü tiyatro neferi”
“BİZLER NASIL HAK ETTİĞİMİZ BİÇİMDE YÖNETİLİYORSAK,
TİYATRODA HAK ETTİĞİ YERDEDİR!” LEVENT ÜZÜMCÜ İLE SÖYLEŞİ

İ

stanbul Şehir Tiyatrosu’nun Ümraniye
Sahnesi’nde buluşmak üzere telefonlaştık. Tahminimden uzunca
bir yol gittim. Tiyatro binasına girdiğimde, Levent Üzümcü oyun öncesi ortalıkta turluyordu. Matine-suare oynadıkları
için o aradaki süreçte gerçekleştirecektik
sohbetimizi. “Kulise bir uğrayalım, sonra
ekipçe yemeğe gideceğimiz yerde sohbete
başlarız.” dedi. Nitekim tiyatronun tam
karşısındaki ocakbaşında aldık soluğu.
İkinci Bahar dizisinin Ali Haydar’ı vardı
ya, aynen öyle sıcak bir ortamdaydık. Yemekler söylendi, sohbet başladı.
Sorularda bir sıralamam olmadı. Neyi
merak ediyorsam onu sordum. Daha önce
yaptığı röportajları okudum. Hep aynı şeylere cevap vermek zorunda kalmış. Tabii
benim sorduklarım arasında da vazgeçilmez klişeler var ama dediğim gibi merak
ettim, sordum. Her bir soruma sıkılmadan
cevap verdi.

Lise macerasından sonra profesyonel
olarak bu işi seçtiniz…
Evet, o arkadaşımla birlikte konservatuar
sınavına girdik. Bin kişinin girdiği, on
kişinin alındığı sınavı kazandık.
Ailenizin tepkisi ne oldu bu işi seçmenize?
Maltepe Askeri Lisesi’nde bir oyun oynuyorduk, sahnede düşmüştüm. Dizlerim
kitlendi, meğer bir hastalık varmış ve
farkında değildik. Emekleyerek bitirdim
sahneyi. Askerler beni ayakta alkışladılar,
hoşuma gitti. Bir zorluk olduğunu ve ona
rağmen sahneyi bitirdiğimi fark ettiler.
Sonra bizi eve bıraktılar, ellerimde çiçekler vardı, ailemle birlikte masaya oturdum “ben oyuncu olmaya kadar verdim”
dedim. Babam hayatımda ikinci defa
“bende senden bunu beklerdim” dedi.
Aileden tam destek yani…
Aynen. İyi ki izin verdiler.
Ailede hiç sanatçı var mıydı?
Yok canım. Annem-babam ilkokul mezunu, ailede ilk üniversite bitiren bendim.
Nerelisiniz?
İzmir. Hayatta en büyük şansım İzmirli
olmak.
Bütün İzmirliler kendini şanslı görüyor, nedir oralı olmanın ayrıcalığı?
Bir yere ait olmak bazen insana ket vurabilen bir şeydir. Elinden geldiğince bir
şeyleri yapmaya çalışırsın ama o yerde
senin kafanda fazla adam yoksa rahatsız
olabilirsin. Ama gel gör ki biz şanslıydık.
İzmir’de büyümek benim için büyük bir
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Danimarka filmi Oscar’a aday
Sinema dünyasının en saygın ödülü olan Oscar adayları açıklandı. Bu
yıl da bir Danimarka filmi en iyi yabancı film dalında aday gösterildi.

Oğuzhan TORACI

Kısa… Öz… Levent Üzümcü…
Tiyatroyla tanışma hikâyenizden
bahseder misiniz?
Bir kıza âşıktım ama kızdan yüz bulamadım. Sonra bana postayı koydu. Aynı
sınıfta okuyorduk, bende başka bir sınıfa
gideyim dedim. Yeni gittiğim sınıfta, bir
çocuk geldi “sen hiç hayatında tiyatro yaptın mı?” dedi, yapmadım deyince o arkadaşımla birlikte lise tiyatrosu kurup, oynamaya başladık.

Kültür &Yaşam
HABER
KÜLTÜR
& SANAT

Ocak/Januar 2013

İşte kategoriler ve adaylar:
En İyi Film
Lincoln
Silver Lininings PlayBook
Zero Dark Thirty
Les Misrables
Life of Pi
Amour
Django Unchained
Argo
En İyi Erkek Oyuncu
Daniel Day-Lewis (Lincoln)
Denzel Washington
Hugh Jackman (Sefiller)
Bradley Cooper (Silver Linings Playbook)
Joaquin Phoenix (The Master)
En İyi Kadın Oyuncu
Naomi Watts (The Impossible)
Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)
Jennifer Lawrance (Silver Linings Playbook)
Emmanuelle Riva (Amour)
Quvenzhané Wallis (Beasts of The Southern Wild)
En İyi Yönetmen
Ang Lee (Life of Pi)
Steven Spielberg (Lincoln)
Michael Haneke (Amour)
Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild)
David O. Russell (Silver Linings Playbook)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Philip Seymour Hoffman (The Master)
Robert De Niro (Silver Linings Playbook)
Alan Arkin (Argo)
Tommy Lee Jones (Lincoln)
Christopher Waltz (Django Unchained)

Danimarka filmi “En Kongelig Affaere” (Sarayda İlişki), Oscar’ın en iyi yabancı filmi dalında yarışacak.

şans oldu. Daha rahat bir şehirdir İzmir,
insanların birine istemediği şeyi baskı yoluyla yaptırması söz konusu değildir orada. En azından öyleydi.

Vayy…
Sevgilim dediğim kadın şuan iki çocuğumun annesi.

Magazin yok diye söz verdim, o yüzden özel hayatla ilgili soru sormuyorum. Biz konumuza dönelim. Türkiye’de tiyatro hak ettiği yerde mi?
Bizler nasıl hak ettiğimiz biçimde yönetiliyorsak, tiyatroda hak ettiği yerdedir.
Peki ya, sahne neyi ifade ediyor?
Tiyatro, bizim olmasını istediğimiz yerde
Beğenilmek ve takdir edilmekle ilgili bir
eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Ve ger- olacaksa, onu biz oraya götürürüz, toplumla birlikte… Bizim kafamızın karıştığı
çekten dünyanın en büyük aktörü olsanız
nokta şu; sanatla uğraşan insanlar, koşan
bile tatmin olacağınız bir iş yapmıyorsutoplumlarda toplumun önünden koşarlar
nuz ya da ben oldum diyebileceğiniz bir
ama duran toplumlarda toplumun önünişin içinde değilsiniz. Müşfik Kenter’in
derslerde dediği gibi “olunacak bir iş seç- den koşmamalılar, yapayalnız kalırlar.
Kabul edelim ya da etmeyelim, sanatın işmedik biz”, sonu yok. Neden yaptığımızı
bilmiyorum. Ama sana bunu gönül rahat- levi vardır.
lığıyla söyleyebilirim; tatminde bir eksikBaşarılı olmak nedir sizce?
liğimiz var.
Birilerinin seni başarılı diye atfetmesiyle,
Konservatuarda okuyan gençler hep senin gerçekte ne olduğunu bilmen arasıntanınmış insanların yaşamlarını me- da müthiş bir fark var. Benim şuan bir
rak eder. Özellikle şöhretli isimlerin televizyon dizisi sayesinde edinmiş olduyaşadığı zorlukları kendilerininkiyle ğum şöhreti benden çok daha fazla önemkıyaslarlar… Levent Üzümcü’nün ya- seyen arkadaşlarım var. Ben altı-üstü bir
televizyon dizisinde oynuyorum. Şehir Tişadığı zorluklar nelerdi?
Çok açık söylüyorum bunu sana, 4 yıl bo- yatroları’nın en tanınan aktörlerinden olmam, Şehir Tiyatroları’nın en iyi aktörü
yunca hemen hemen her gece aç yattım.
olduğum anlamına gelmiyor ki…
En büyük zorluk bu diye söylemiyorum.
Benim babamın parası yoktu, hiç paramız
Ama başarılı insan göz önündedir…
yoktu, fakir bir ailenin çocuğuydum, kıt
Ben oyunculuk yapıyorum. Elimden gelkanaat okumaya çalıştım. 4 yıl boyunca
Eskişehir’de dedemin gönderdiği parayla diğince; doğru, dürüst ve ahlakımla…
Benim babam ilkokul mezunu ama işimi
yaşamaya çalışıyordum.
iyi yapmak ve elime, belime, dilime hâkim
olmak konusunda güzel bir aile içi eğitim
Sonra işler nasıl rayına girdi?
aldım babamdan, annemden…
Bursa ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları’nın kadro sınavına girdim, olmadı.
Ya aileden torpillilere ne demeli?
Sonra İstanbul’a döndüm ama o dönem
Sanatın herhangi bir dalıyla ilgili şunu
bir telefon geldi, Bursa ve Trabzon Devsöyleyebilirim; siz iyi değilseniz, sizin balet Tiyatroları yevmiyeli oyuncu alacaktı.
banızın Robert De Niro olmasının bir anBursa, İstanbul’a yakın ve sevgilimde İslamı yok. Bu meslekte iyiyseniz de, sizin
tanbul’da diye Bursa’ya gittim.
Sahnede olmak için hiç fedakârlıkta
bulundunuz mu?
Sahnede olmak bir fedakârlıktır.

babanızın ayakkabı boyacısı olmasının da
bir anlamı yoktur. Çünkü; iyiyseniz iyisinizdir, kötüyseniz kötüsünüzdür. Nice iyi
aktörlerin kötü oyunculuk yapan çocukları vardı, nice iyi ressamların kötü resim
çizen çocukları oldu. Birde bunu sakın
unutma, özellikle sanatta herkes ne olduğunu çok iyi bilir. Oscar’da verseler, siz
kendinizi beğenmiyorsanız tatmin olamazsınız.
Sizde nedir durumlar?
Kendimi çok beğenen biri değilimdir.
Eleştiririm. Bazen sevdiğim zamanlar
olur. Çok abartmam, kendine tapan biri
değilim. Egosu çok yüksek biride değilimdir ve egolu insanlarla da anlaşamam,
zor iletişime geçerim onlarla.
Sohbetimizin sonunda “yetenek nedir?”
dedim ve fazlasıyla felsefi bir cevapla karşılaştım. Lafı uzatmadan, Levent Üzümcü’nün sorusuyla sohbetimizi bitiriyorum… “Dünya’nın en iyi kayakçısı, maalesef bu yeteneğinin farkına varmadan,
geçen gün 70. yaşında Hakkâri’de öldü.
Hem de hiç kaymadan! Bunun aksini ispat
edebilir misiniz?”
oguzhan.toraci@gmail.com
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önetmenliğini Nikolaj Arcel’in yaptığı ve başrollerinde
Mads Mikkelsen,
Mikkel Boe Fönsgaard ve Alicia Vikander’in oynadığı “En
Kongelig Affaere” (Sarayda
İlişki) filminin ödül alıp alamayacağı 24 Şubat günü belli
olacak.
Danimarka, 1988 yılında
Gabriel Axel’in filmi “Babette’nin ziyareti”, 1989 yılında
Bille August’un “Fatih Pelle”
ve 2011 yılında da Susanne
Bier’in ‘İn a better world’
filmiyle Oscar ödülü kazanmıştı.
“Sarayda İlişki” filmi geçti-

ğimiz Şubat ayında da Berlin’de Gümüş Ayı ödülüne layık görülmüştü.
Bu yıl 71 yabancı film aday
adayı olarak gösterildi. İki
aşamalı bir oylamayla seçilen
En İyi Yabancı Film aday sayısı ikinci oylamada 5’e indi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Anne Hathaway (Sefiller)
Helen Hunt (The Sessions)
Amy Adams (The Master)
Sally Field (The Master)
Jacki Weaver (Silver Linings Playbook)
En İyi Animasyon
Brave
Frankweenie
ParaNorman
The Pirates! Band of Misfits
Wreck-It Ralph

İşte Oscar
adayları…

Oscar adaylarını gecenin sunucusu Seth MacFarlane ve
oyuncu Emma Stone açıkladı. ‘Lincoln’ 12, ‘Life of Pi’ 11
dalda aday gösterildi.
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar ödülleri 24 Şubat gecesi sahipleri-

ni bulacak.
menliğini Ang Lee’nin yapÜnlü yönetmen Steven Spi- tığı ‘Life of Pi’ 11 dalda Oselberg’in ‘Lincoln’ filmi 12
car’a aday.
dalda Oscar’a aday gösterildi.
(Haber)
‘Lincoln’un ardından yönet-

En İyi Yabancı Film dalında yarışacak 5 film:
“Amour” Michael Haneke, Avusturya
“War Witch” Kim Nguyen, Kanada
“No” Pablo Larraín, Şili
“A Royal Affair,” Nikolaj Arcel, Danimarka
“Kon-Tiki” Joachim Rønning ve Espen Sandberg, Norveç

Şair Ahmet Telli Kopenhag’da
Çağdaş Türk edebiyatının
önemli isimlerinden şair
Ahmet Telli, Haber gazetesinin
katkılarıyla gazetemiz
kültür yazarı Hüseyin
Duygu’nun öncülüğünde başkent Kopenhag’da gerçekleşen
geleneksel Danimarka/Türk
Şiir akşamının konuğu oldu.

www.haber.dk

G

azetemiz kültür yazarı Hüseyin Duygu’nun son 20 yıldır Danimarka’da ve Türkiye’de düzenlediği geleneksel şiir akşamlarının bu kez konuğu çağdaş
Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Ahmet Telli oldu.
Şiir akşamında şair Telli, şiirlerinden örnekler sundu.
Danimarka/Türk Şiir akşamında
ayrıca Danimarkalı şairler Niels
Hav ve Pia Tafdrup da şiirlerinden

www.gazette.dk

örnekler sundular, Murat Alpar da
şiirlerin çevirilerini okudu.
Kopenhag’da yaşayan müzisyen
Fuat Talay da, bağlaması ve seslendirdiği eserlerle geceye ayrı bir
renk kattı.

Ahmet Telli kimdir?

1946’da Çankırı’nın Eskipazar ilçesinde doğdu. Hasanoğlan ve Pazarören öğretmen okullarında eğitim
gördü. Bir dönem köy öğretmenliği

www.sinema.dk

yaptı. Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Anadolu’da çeşitli
liselerde öğretmenlik yaptı. 12 Eylül’den sonra uzunca bir süre tutuklu kaldı. 1960 sonrası toplumcu
gerçekçi şiirimizin ikinci kuşağında yer alan özgün şairlerden. İsmet
Özel’den sözcük seçimi ve ses tonu
bakımından etkilendi. Romantik ve
başkaldırıcı şiiriyle bir yandan da
Attilâ İlhan’a yakın durduğu söylenebilir.

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.
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Necef: »Danimarka’da ırkçılık abartılıyor«
Odense’de Sydansk Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mehmet Ümit Necef ve Kopenhag Üniversitesi’nde
Prof. Henning Bech’in birlikte yazdıkları , “Er danskerne racister?” (Danimarkalılar Irkçı mı?) adlı bir araştırma
kitabında Danimarka’da ırkçılığın abartıldığı kadar yaygın olmadığını dile getirdiler.

O

dense’de Sydansk Üniversitesi’nde Öğretim
Görevlisi Mehmet Ümit
Necef ve Kopenhag Üniversitesi’nde Prof. Henning Bech,
bugüne kadar etnik kökenlilere
ilişkin konularda yapılmış olan
bilimsel araştırmalara eleştiriler
getiren bir bilimsel araştırma gerçekleştirdiler.
Mehmet Ümit Necef ve Henning
Bech, gerçekleştirdikleri araştırmanın açıklamalı sonuçlarını, “Er
danskerne racister?” (Danimarkalılar Irkçı mı?) adlı bir kitapla
yayımladılar. Etnik kökenliler konularındaki araştırmaları araştıran ve irdeleyen bu araştırmadan
çıkan sonuç çok kısa bir söylemle; gibi de yaygınlaşmıyor.
Danimarka’da ırkçılık, söylendiği Araştırmacılar Mehmet Ümit
kadar yaygın değil. Kaldı ki, ırk- Necef ve Henning Bech, araştırçılık şimdiye kadar iddia edildiği ma sonuçlarına dayanarak, Da-

nimarkalıların özellikle yabancı
düşmanı olduğu suçlamalarının
bilimsel temele oturmayan iddialardan başka bir şey olmadığını
ileri sürüyorlar. Henning Bech ve
Mehmet Ümit Necef’e göre bu konuda son 30 yıldır yapılan bilimsel
araştırmaların bir çoğu bilimsellik
normlarından uzak.
Ümit Necef ve Bech, göçmenler
ve mülteciler konularındaki bu
araştırmaların bir çoğunun üstünkörü genellemelerle dolu olduğunu, eksik belgelere dayandığını,
konuya ya çok safça iyi niyetlerle
ya da kötü niyetle yaklaşıldığını
dile getiriyorlar.
Araştırmacıların iddialarının bir
çoğunun bilimsel olmaktan çok,
sanılara, varsayımlara ve yanlış
yansıtılmış açıklamalara dayandığını öne süren Ümit Necef ve

Bech, istatistik bilgilerin de çoğu
kez eleştirilmeden üstünkörü kullanıldığını örnekler vererek vurguluyorlar.
İki araştırmacı Mehmet Ümit Necef ve Henning Bech, aslında bazı
araştırmacıların ”ırkçı” olarak tanımladıkları bazı olguların, istatistik bilgiler dikkatlice incelendiğinde, bu olguların ırkçılıktan çok
“kaygı verici” nitelikte olduğunu
belirtiyorlar. Buna örnek olarak
da, “göçmenler arasında suç olaylarının Danimarkalılardan daha
fazla oranda” olduğu şeklindeki
yargıları gösteriyorlar.
Mehmet Ümit Necef ve Henning
Bech, bunun aksine, göçmenlerle
ilgili olumsuz bir durum olduğu
zaman da, bazı araştırmacılar, bu
durumun göçmenlerin davranışlarından değil, Danimarkalı’ların

ırkçı davranışlarından ileri geldiği sonuçları çıkararak kamuoyunu
otomatik olarak ırkçılıkla suçladıklarını örnek gösteriyorlar.
Henning Bech ve Mehmet Ümit
Necef’in araştırma ve inceleme sonuçlarının yayımlanmış olduğu Er
danskerne racister? (Danimarkalılar Irkçı mı?) kitabı, son birkaç on
yıldaki araştırmaları irdeleyen ve
yeni görüşler ortaya atan bir kitap
olması açısından dikkat çekici. Bu
sonuçlar, gelecek günlerdeki göçmenler ve mülteciler konularındaki olası yeni tartışmalara yeni boyutlar kazandıracak nitelikte.
Er danskerne racister?Danimarkalılar Irkçı mı? (Bilimsel
araştırma). Yazarlar Öğretim Görevlisi Mehmet Ümit Necef, Sosyoloji Prof. Henning Bech, Forlaget
Frydenlunds Yayınevi, Ocak 2013,
363 sayfa, 299,- kr.

3 yeni Türk filmi Mart ayında Danimarka’daki sinemaseverlerle buluşacak
Danimarka’daki sinemaseverler, Mart ayında 3 yeni Türk filmi; ”Gelmeyen Bahar”, ”Çanakkale YOLUN SONU”
ve ”Mahmut ile Meryem” filmlerini izleme olanağı bulacaklar.
Gelmeyen Bahar

Şarkıcı Emrah’ın senaryosunu yazıp yönettiği kadına şiddeti konu
alan ”Gelmeyen Bahar” adlı film,
sosyal medyada ağlama garantili bir
film olarak anılıyor.
İlk kez yönetmenlik koltuğuna
oturan Emrah Erdoğan bu ilk sinema denemesiden oyuncu olarak
yeralmıyor. olan filmde usta oyuncular Ayten Uncuoğlu ve Orhan
Alkaya’nın başrolleri paylaşıyor.
Kadına şiddeti işleyen filmin senaryosunda Emrah ile birlikte Tarkan
Ateşmen’in imzası da bulunuyor.
Filmin yapımcılığını ise Yağmur Yapım üstleniyor.

Çanakkale Yolun Sonu

Yönetmenliğini Kemal Uzun ve
Serdar Akar’ın yaptığı ”Çanakkale
Yolun Sonu” adlı film, Çanakkale
Savaşı’nda yaşananları merkezine
alıyor ve isimsiz kahramanlar üzerinden Çanakkale cephesinde yaşanan dramatik öyküyü yeni bir bakış
açısıyla beyazperdeye taşıyor.
Takvimler Nisan 1915’i gösterdiğinde I. Dünya Savaşı’nın en çetin
cephelerinden biri olan Çanakka-

le’de işgalci güçler aylardır sürdürdükleri kuşatmadan aylardır hiçbir
şey elde edememiş haldedirler. Anzak güçleri daha sonra kendi isimleriyle anılacak olan Anzak Koyu’nda
mağlup edilmişlerdir. …
İçinde isimsiz kahramanlar Muhsin ve Hasan kardeşlerin de yer
aldığı Hilal-i Ahmer cemiyetine
mensup destek birliği zorlu bir yol
sonrası cepheye ulaşır. Ne var ki
siperlere girdikleri anda savaşın
tahmin edemedikleri sert ve acımasız yüzüyle karşılaşırlar. Muhsin
oldukça keskin bir nişancıdır ama
her gün ölümle buruna burunadırlar. Yüzbaşı İbrahim Adil, Muhsin’i
keskin nişancı olarak görevlendirmiştir ve yüzbaşıdan istediği tek
şey kardeşi Hasan’ın cephe gerisinde görevlendirilmesidir. Muhsin bir
başka keskin nişancı olan Şeref ile
beraber en ön saflardaki düşman
askerlerini avlarken keskin hüneri ve Ancak’ları tek tek indirmesi
de tüm koya adının duyulmasına
neden olacaktır. Fakat Anzak kuvvetlerinin başındaki İngiliz Binbaşı
Steward’ın bu namlı Türk askerine
karşı manevrası da gecikmeyecek-

tir...

Danca Yeni Yazım Klavuzu

İmkansız bir aşk hikayesi
”Mahmut ile Meryem”

Mart ayında gösterime girecek olan
bir başka filmde, Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı olan “Mahmut
ile Meryem” adındaki film.
Yapımcılığını 24 Kare Film’in üstlendiği ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlıklarının destekleriyle
gerçekleşen “Mahmut ile Meryem”
filmi Yazar Elçin’in romanından
uyarlanmış. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği filmin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Eva Dedova yeralıyor.
1500’lü yıllarda geçen ve Gence’de
başlayan hikaye, Ziyad Han hükümdarının Müslüman oğlu Mahmut
ve Hristiyan Keşiş kızı Meryem’in
imkansız aşk hikayesini ve Çaldıran
Savaşı’nın yakıcı etkileriyle karşılaşan Mahmut’un, hayatın gerçeğiyle
yüzleşmesini anlatıyor.
Filmlerin tarihleri ve gösterileceği
salonları www.haber.dk haber sitesinden takip edebilirsiniz.

(Haber)

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

D

anca Dil Kurumu’nun yeni Yazım
Kılavuzu, 4.500’den
fazla yeni sözcük eklenerek
basıldı. Yeni baskı, bundan
12 yıl önce basılan 3. baskının yeniden gözden geçirilmiş ve günlük dile yeni
giren 4.500 yeni sözcüğün
de eklenmiş olduğu en son
yazım kılavuzu. Buna karşılık, çok az kullanılan ya
da artık kullanılmayan gereksiz bazı eski sözcükler
yazım kılavuzundan çıkarıldı.
Her dilde olduğu gibi
Danca da sürekli bir gelişme içinde ve yeni Danca
Yazım Kılavuzu da bu gelişmeyi yansıtacak şekilde
günlük dil kullanımına giren yeni sözcüklere sözlükte yer veriyor.
Danca Dil Kurumu’nun
hazırladığı Danca Yazım
Kılavuzu 2012, bu kez,
bundan önceki kılavuzlardan farklı olarak, kılavuza
yeni giren sözcüklerin ne
anlama geldiğini de kullanım örnekleri vererek açıklıyor ve kullanıcıya aradığı
sözcüğün doğrusunu bulmaya yardım ediyor. Bir
başka yenilik de sözcüklerin, örneğin fiillerin zaman
çekimlerine yer verilmiş
olması.
Yeni yazım kılavuzuyla,
bundan önceki 3. Baskı yazım kılavuzundaki 1.750
kadar sözcüğün yazım biçimi, noktalama, virgül, ara
çizgi, kısaltmalar gibi bazı
kurallar ve ilkeler, Kültür
Bakanı ve Eğitim Baka-

nı’nın da onaylarıyla değiştirildi.
Danca’nın resmi yazım
kılavuzu olan bu kılavuzun
giriş bölümünde 11 – 22
sayfalarda, bu sözlüğün
nasıl kullanılacağı açıklanıyor. Bunun ardından
toplam yaklaşık 64.000 sözcüğün yer aldığı sözlük bölümü geliyor. Yapıtın son
150 sayfası ise doğru yazım
kurallarına ve bol örnekli
dilbilgisi kurallarına ayrılmış.
Yeni eklemeler ve değişiklikler göz önünde tutulduğunda Danca Yazım Kılavuzu 2012, bundan böyle,
Danca’yı öğrenmekte olanlar, bu dili kullananlar ve
eğitim yapmakta olanlar
için mutlaka edinilmesi gereken bir sözlük.

B

ugünlerde şiirseverlere Danimarka’da en iyi şiir okuyan ozanın kim
olduğunu sorsanız, hiç düşünmeye gereksinim duymadan Niels Hav diyeceklerdir. Ozan şiirlerini sanki yüksek sesle, büyük bir coşkuyla okunsun diye yazar. Onun şiirlerini dinleyen, okunan
şiirlerle kendi düşünce ve duygularının
çok iyi uyum sağladığını hisseder. O,
yazdığı ve okuduğu şiirlerle şiir sanatını daha da çok sevdirir, şiirleri dünyaya ve yaşama yönelik genel bir merak
uyandırır.
Danimarkalı şair ve öykü yazarı Niels
Hav, Danimarka’nın Jutland adlı yarımadasının batısında bir çiftlikte doğmasına karşın, bugün Kopenhag’ın işçi ve
göçmenler semti sayılan Nörrebro’da
beşinci katta çok eski bir dairede eşi ve
kızıyla oturmaktadır. Bu semt belki de
dünyanın her köşesinden gelen göçmeni
içinde barındırdığı için, Danimarka’nın
en renkli ve en hareketli bölgesidir.
Niels Hav’a şiir yazarken hangi malzemeden yararlanıyorsun diye bir soru
yöneltsek, büyük bir olasılıkla şöyle der:
‘Görebildiğim ve bana yakın olan herşeyden yararlanıyorum. Evrenin gizemli yanına kulak vererek, yaşadığımız
günlerin dilini ve sözcüklerini bir şair
gözüyle işliyorum. İşte bu buluşma ya
da kaynaşma şiirlerime anlam veriyor.
Bunu yaparken kavramlara tutsak düşmeden, anlatım kalıplarına boyun eğmeden yazmaya çalışıyorum’. Ozanın
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Şiiri sevdiren ozan:
Niels Hav
HÜSEYİN DUYGU

huseyin.duygu@haber.dk

“Benim Müthiş Kalemim” adlı şiirinden adlı öykü, Danimarkalı bir kadının çok
bir bölüm bile onun şiir sanatının tanık- büyük riskler alarak bir çeşit Türk cillığını yapar:
vesiyle evliliğini kurtarmaya çalışmasını ele alır. Bu öykü hem Danimarka ve
‘Kullanılmış bir kalemle
Norveç’te üniversitelerde ders olarak
yazmayı yeğlerim ben
sokakta bulduğum
okutuldu, kimi üniversite öğrencilerinin
ya da hediye dağıttığı bir tükenmezle
ödevlerine konu oldu.
bir elektrikçinin
Bu yılın haziran ayının ilk günlerinde
bir benzinci ya da
İstanbul Nazım
bankanın.
Hikmet Kültür
Salt bedava diye değil,
Düşünürüm ne
Merkezi ve Tekatacağını da ondan
kirdağ Saray İlBöyle bir kalemin yazçesi Belediyesi
ma eylemine,
tarafından TürBir emeği katacaktır,
kiye’ye çağrıbir çalışkanlığı,
Nitelikli işçilerle büro
lı olarak gideçalışanlarının terini
cek olan Niels
Ve gizemini bütün
Hav, Daha önce
varoluşun.’
de İzmit ve İstanbul’da çeşitli
Bir yandan çok
şiir
okuma
etkinliklerine
katılmıştı. En
sayıda çok farklı insanla iletişim kuran
son
geçen
yıl
2.
Uluslararası
İstanbul
Niels Hav, öte yandan deyim yerindeyŞiir
Festivaline
katılan
ozan,
17 ağusse ‘full-time’ şair olarak yazar ve yaşar.
tos
1999‘daki
büyük
depremde
de acılaEvine yakın bir büroda her gün saatlerra
boğulan
Türkiye
insanına
kalemiyce yazan ozan, kimi zaman da öykü yale destek veren sanatçıların en önünde
zar. 1980 yılında kaleme aldığı ‘Türk’
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yer almıştı. Yıllardır düzenlenen Danca
– Türkçe şiir etkinliklerine de hem düzenleyici hem şair olarak katkıda bulunan Niels Hav, hep buradayım, oradayım ve sizinleyim diyebilen bir arkadaş
olmuştur ve sanatıyla da evrensel bir
şair ve bir dünya vatandaşı olmuştur.
Yenilikçi Danimarka şiirinin seçkin şairlerinden olan Niels Hav, yaşadığımız
gerçeklere başka bir açıdan, yani şair
gözüyle bakar. Ayrıntılarda yakaladığı
ipuçlarını, bütünde altını çizerek işler:
‘Gerçeği aramak, kertenkele avlamaya benzer
karanlıkta.
Güney Afrika’dan geldi üzüm,
Pirinç Pakistan’dan, hurma ise İran ürünü.
Sınırlar açık olsun diyenleri destekliyoruz
Meyve ve sebze için,
Ama kıvırıp kaçmaya çalışsak ne kadar
Kıçımız yine de arkamızda hep.’

Kuzeyin soğuk ve karanlık bir ülkesi
olan Danimarka’da, Niels Hav yaşamıyla ve sanatıyla sürekli insan sıcağını işlemiştir. O, yaptığına ve yazdığına bakarak, nasıl
yaşadığını anlamaya çalışır. Niels Hav
şimdiye kadar hep yaşayanlarla birlikte
olmuştur, üstelik salt bir izleyici olarak
da değil.
Yukarıdaki yazı, önümüzdeki aylarda Türkçe şiir kitabı yayımlanacak olan
ozan Niels Hav hakkında 2010 yılının
Mart ayında bu köşede yayımlanan bir
yazımdır.
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Danimarka’yı Değiştiren Politikalar
D

animarka’nın en saygın
gazetecilerinden Kaare
S. Schou’dan çok dolgun,
bilgilendirici yeni bir dev yapıt
daha. Parlamentolarda, meclislerde ülke yönetimi için yüz
binlerce yasa kabul edilir. Ama
bu yasaların çok büyük bir bölümü vatandaşlarca her an hatırlanan, vatandaş özerinde bir
iz bırakan yasalar değildir. Bu
yasalar sadece güncellik kazandığında bakılan, incelenen yasalardır. Danimarka’yı Değiştiren
Politikalar adlı bu yapıtta ise,

Danimarka’nın mutlakiyet devrinin son bulduğu, parlamenter rejimin getirildiği 1848 yılından bu
yana Danimarka’ya yön veren en
önemli yasaları ve kuşaktan kuşağa derin izler bırakan politikaları toplam 65 anlatı ile sunuyor.
İz bırakan yasalar ve bu yasaların oluşmasına ilişkin kararları
alan politikacılar her zaman Danimarka tarihine büyük yazılarla geçmiş politikacılar değil. Bu
politikacılar, yasama makinesinin
çarklarından geçmiş politikacılar.
Bu 65 anlatımla, ülkede derin iz-

Çünkü Yapman Gerek

K

Retskrivningsordbogen
2012-Danca Yazım Kılavuzu
2012, 4. Baskı. Dansk
Sprognævn (Danca Dil
Kurumu) Yayını, 4. basım,
1054 sayfa, 149,95 kr.
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itabın başlığının tamamı; Fordi du SKAL! – Kærlige spark fra skolelederen: Çünkü Yapman Gerek-Bir
Okul Müdüresinden Tatlı-sert
Bir Tekme. Burada kullanılan
” Tatlı-sert Tekme” sözü, uyarı, tavsiye olarak algılanılması
gereken bir kullanım. Okul müdüresi Lise Engholm’ün bulduğu ve kitabına adına verdiği bu
yakıştırma öğretmen, pedagog,
eğitmen, sosyal işlerde ve benzeri mesleklerde çalışanların
ve en az bir o kadar da etnik
kökenli anne-babaların üzerinde kafa yormaları gereken bir
deyiş.
Etnik kökenli çevreler Kopenhag’ın Nørrebro Semtindeki
Rådmandsgades Skole adlı okulun Müdüresi Lise Egholm’ü
çok iyi tanır. Birçok etnik kö-

kenli çocuk, Lise Egholm’ün
elinden geçmiştir. Birçok etnik
kökenli aile Lise Egholm’ün
güler yüzüyle karşılaşmıştır
ve kendisinden tatlı-sert sözler
işitmiştir.
Sevgi, sorumluluk ve İletişim Müdüre Lise Egholm’ün
ilkesel sloganı. Kendisi çocuk
sevgisi büyük olan bir kişilik.
Ancak bu sevgiyle birlikte, çocuklara ya da nana-babalara ve
öğretmenlere sorumluluk yüklemekten de korkmaz. Pratik,
iş görücü bir kişi olduğu için
de, yapılan bir işten mutlak bir
sonuç bekler. Öğretmenler işlerini gerektiği gibi yapacaktır.
Çocuklar öğrenecektir. Anne
ve baba, ana-babalığının ciddi
bir şekilde bilincinde olacaktır.
Lise Egholm, söylenilecek olanı
olduğu gibi, evirip çevirmeden

ler bırakan yasaların oluşumları,
uzun mücadeleler, politik oyunlar
sonucu aldığı şekilleri görebilme
olanağı buluyoruz.
1848’den bu yana çıkarılan, zaman içindeki ufak tefek değişikliklerlede olsa hala uygulanmakta
olan yasalar arasında, gelir vergisi
yasası, okul yasası, sosyal yardım
yasası, ceza yasası, toprak kanunu, çevre korumaya ilişkin yasalar, tatil yasası, Efterlin denilen
erken emeklilik yasası, yabancılar
yasası, insan hakları yasası, çalışma piyasası yasası, Vatandaşlık

doğrudan söyler. Söylenmesi öyle pek kurallara uymasa
da. Gerekiyorsa karşısındakini
kıracak da olsa söyleyeceğini
söyleyen bir kişiliği vardır. İnsanların yapmaları gerekenleri
yapabilecek güçte olduğunun altını çizen Lise Egholm, ‘hepimiz
ayrı ayrı bir şeyleri iyi yapacak
kadar yetenekliyiz’ diyor. Belki
de haklı da. Lise Egholm hep
çocukların değil, ana-babaların
da terbiye edilmelerinin bir gereklilik olduğunu, çocukları için
yüksek hedefler belirleyerek çocuklarını daha iyi bir yere getirecek hırsta olmalarının önemli
olduğunu vurguluyor.
Lise Egholm ‘Tatlısert’kitabında, göçmenlere ve
mültecilere, halalhippie ve halelujapædagog denilen safça bir
hoşgörüye artık veda edilmesi,
aslında zeki olan bu insanlara
da herkese nasıl davranılıyorsa
öyle davranılması, sorumluluk

hakkı alabilmek için sınav yasası ve daha bir çok yasanın nasıl
oluştuğu ve bu yasalar için verilmiş mücadeleler bu yapıtın içinde
yer alıyor.
Danimarka’nın siyasi ve yasama
tarihine ışık tutabilecek ve kaynak olarak kullanılabilecek nitelikte bir yapıt.
Politik Der Forandrede DanmarkDanimarka’yıDeğiştiren Politikalar
Gazeteci-Yazar Kaare R. Schou,
Forlaget Sohn Yayınevi, 586 sayfa,
399,95 kr.

verilmesi gerektiği temasını işliyor.
Lise Egholm’ün hedefi her zaman bir tek hedeftir: Çocuklara
yaşamlarında en iyi olanakları
vermek. Lise Egholm’ün uyarısı: ”Eğer birbirimize ve çocuklularımıza sorumluluk yüklemezsek ailelerimiz kaybolur, hiç
kuşkusuz toplumumuz yıkılır.”
Bu gözle bakıldığında bu kitap, yanlış olduğunu gördüğü
bir olguyu, yapılması gereken
bir şeyi, bazen cesaretsizlikten
bazen de arzu eksikliğinden yapamayanlar için bir ilham kaynağı. Bu kitap, sevgi ve şefkat,
ilgi duyma ve angaje olma, çocuk terbiyesi, çocuklar ve yetişkinler konularında idarecilik,
sarışınlar, esmerler gibi konuları işleyen bir kitap. Bunun için
de anne-babalara, öğretmenlere
ve eğitim kurumlarındaki liderlere ve yöneticilere tavsiye edilebilecek bir kaynak.

Fordi Du Skal:
Çünkü Yapman Gerek.
Yazar Lise Egholm, Gads Forlag
Yayınevi, 288 sayfa, 269,-kr.
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Zor bir yıl
Futbolumuza böyle dünya yıldızları
emekliliklerini doldurmadan çok önce
gelirse, hem futbolumuzun kalitesi arİRFAN KURTULMUŞ
tacağı gibi, hem de takımlarımız arası
ürk futbolu 2013 yılına merhaba
rekabet çıtası tavan yapacak ve Avrudemekle birlikte zor bir döneme de pa’da daha itibarlı hale geleceğiz.
girdi.
Dünya da endüstriyonel duruma gelen
Gerek Türk Futbol Milli Takımı gefutbol sektörü, reklam alma, izlenme,
rekse Avrupa’da yoluna devam eden ül- sponsorlar açısından devamlı başarıdan
kemizin iki önemli lokomotif takımın
başka birşeyi kabul etmiyor.
elde edeceği başarılar önem arz ediyor.
F.Bahçe’de kadrosuna takviye yapÖncelikle Şampiyonlar Lig’inde Gala- mak istediği önemli isimleri zamanında
tasaray’ın Schalke 04 engelini aşıp yolu- alarak UEFA’da yoluna devam eder ve
na devam etmesi ile UEFA Lig’inde Fe- G.Saray ile birlikte Avrupa arenasında
nerbahçe’nin Beta Borisov’u eleyip var- elde edecekleri başarılarla ülke puanıyla
lığını göstermesi açısından gözler ister
son yıllarda yerlerde sürünmeye başlaistemez bu iki önemli takımımızın maç- yan futbol prestijimizi yükseltirler.
larına odaklanacak.
Spor sayfasında okuduğunuz “BarceloAra transferde G.Saray bu satırların
na futbolcu fabrikası” manşeti ve habeyazıldığı saatte dünya yıldızlarından
ri başta temsil ettiğim Milliyet Gazetesi
Hollandalı Wesley Sneijder’i transfer
olmak üzere Türkiye’de birçok gazete
edip Türkiye’ye getirmekle büyük bir iş ve sitede görüldü.
yaptı.
Burdaki asıl alınacak ders, Sneijder,
Şunun altını çizmekte fayda var...
Kuyt, Meireles gibi dünya yıldızlarına

T

akıtılan milyonlarca euro’ların yanında,
kulüplerimizin kendi alt yapılarına da
önem verip gerekli paraları akıtmaları
olmalı.
Yani, taşıma suyla gemi bundan fazla
yürümez deyimini kırmalıyız.
İnanın, insan Barcelona, Lyon, Real
Madrid gibi kulüplerin alt yapılarından
yetiştirdikleri yıldızlar ve kazandıkları
paraları okuyunca hayıflanmamak elde
değil.
Sonra, biz niye Avrupa’yla yarışamıyoruz diyoruz...
Beşiktaş teknik direktörü Samet Aybaba’nın bir konferansta yaptığı ve TV
ekranlarına yansıyan konuşmasındaki
“Ben BJK teknik direktörü olarak Ümraniye’ye alt yapı çalışmalarını izlemeye
gidemiyorum. Hocalar baraka gibi kulübede futbolcular da burda soyunuyor”
sözleri içler acısı değil de nedir?
Ya da U19 Milli Takımlar Teknik direktörü Feyyaz Uçar’ın geçtiğimiz yıl
geldikleri Kopenhag’da bana yaptığı,

“Büyük kulüplerimizin alt yapı takımlarından 2-3’ü birlikte tek sahada idman
yapıyor” açıklaması neden başarılı olamadığmızın önemli nedenlerinin temel
konusu olmalı.
Türk Milli Takımına gelince, son yıllarda katılamadığımız gerek Dünya Kupası gerekse Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine önümüzdeki yıl Brezilya’da yapılacak 2014 Dünya Kupasına
katılıp katılamayacağımızın belli olacağı
bir yıl olarak bu sene çok önem taşıyor.
Avrupa’da çalışıp yıllardır ülkesine döviz akıtan vefakar insanını halen ‘gurbetçi’ olarak gören Türkiye’de, maalesef
milli formayı onurla taşıyan Avrupa patentli Türk gençleri de aynı muameleden nasibini alıyor.
Türk futbol mantalitesiyle ve Avrupa
eğitimiyle yetişme karışımdan oluşan
Abdullah Avcı’nın patronu olduğu ulusal takım umarız bizi finallere taşır...
irfan.kurtulmus@haber.dk

Barcelona futbolcu fabrikası
İspanya’nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona alt yapısında yetiştirdiği yetenekleri yıldız yapmada tam bir fabrika

sokağa atar gibi boşa hartutuyorlar.
si ve 12 yıldır Katalan takıcarken, Avrupa’nın 5 büyük
Merkezi İsviçre’de bulumın formasını giydiği gibi
arcelona’nın alt
lig’inde takımlar hem para
nan CİES Football Obserbir dünya yıldızı olmasıyla
yapısından yetiharcıyor hem de erken keş- vatory kuruluşunun, İsbirlikte kulübüne sayısız
şen aktif olan 38
fettikleri yetenekleri alt yapanya,Almanya,İngiltereşampiyonluklar kazandırfutbolcunun 14’ü
pılarında yıldızlaştırıyor.
,Fransa ve İtalya gibi
mada imzasının olması göshalen kendi takımında oyÜlkemizde alt yapılaAvrupa’nın 5 büyük
teriliyor.
narken, 24’ü Avrupa’nın 5
ra verilmeyen önemin
lig’inden elde ettiği
Barcelona’nın geçtiğimiz
büyük lig’inde ve iki tanesi aksine, bütçeleri
istatistiklere dayaKasım ayında, Levante’ye
daha alt bir lig’de forma gi- Türk kulüplenarak ve 2.286
karşı oynadığı lig maçın
yiyor.
rinden kat kat
futbolcunun ka13.dakikasında Dani AlYetenek yetiştirmede Bar- büyük olan
tılımıyla yaptığı ves’in oyundan çıkmasıyla
celona’yı, ikinci Fransa’nın Avrupa’nın
araştırmaonun yerine giren Montoya
Olympique Lyon(31 futbol- önde gelen
da, Barcelo- ile kadroda yer alan onbir
cu)ile 3.sırada Real Madrikulüpleri dünna yetenek futbolcununda alt yapıda
d(29)takip ederken, milli
ya genelinde
yetiştirme fabrikası
yetişenlerin olmasına dikfutbolcularımız Arda Turan erkenden keşolarak birinci sıraya
kat çekiliyor.
ve Emre Belözoğlu’nun tafettikleri genç
oturdu.
Avrupa’nın en büyük 5
kımı Atletico Madrid(21)
yetenekleri alt yapıBunların içinde en
Lig’inde yer alan bazı ta10. olarak göze çarpıyor.
larında yetiştirerek
canlı örnek olarak,
kımların alt yapılarından
Türk futbolunun lokomohem para kazaLionel Messi’nin 13 yetiştirdiği ya kendi takımtifleri olan büyük kulüpler
nıyor hem de
yaşındayken Arjan- larında ya da bu ülkelerin
her transfer döneminde mil- uzun yıllar kentin’den Barcelona
çeşitli kulüplerinde aktif
yonlarca dolar ve Euro’ları
di kadrolarında
alt yapısına gelme- olanların çizelgesi şöyle:
İrfan KURTULMUŞ
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Kulüp
FC
Barcelona
Olympique
Lyon
Real Madrid
Stade
Rennais
M.United
B.Munih
Sochaux
Real
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Atalanta
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Madrid
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Schalke 04
Arsenal FC
Athletic
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AS Roma
Stuttgart
Milan AC
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St-Etienne
Hertha
Berlin
Juventus
Aston Villa
Münih 1860

Alt
lig’de
oynayan

Başka
kulüplerde
oynayan(5
büyük lig)

Toplam

Kendi
kulübünde
oynayan

36

2

38

14

24

29

2

31

10

21

27

2

29

8

21

21
20
21
22

3
4
2
0

24
24
23
22

7
9
7
12

17
15
16
10

21
21

0
0

21
21

14
5

7
16

20

1

21

7

14

18
16
14

2
4
6

20
20
20

9
5
6

11
15
14

18
16
18
18
16
16
16
15
15

1
3
0
0
2
1
0
1
1

19
19
18
18
18
17
16
16
16

16
0
12
3
5
4
2
3
6

3
19
6
15
13
13
14
13
10

14
15
15
14

2
0
0
1

16
15
15
15

0
4
8
0

16
11
7
15

Aktif
olan

24

haber

KAMPAGNEKORT

Ocak/Januar 2013

150 kr.
taletid for
100 kr.

50 kr.
taletid for
40 kr.

Internationale kald fra 1øre
min

/

500 MB fri data
One 2 One

