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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
Rock’ın mütevazi çocuğu:
KORAY CANDEMİR

Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 19’da

Danimarka’da İslamiyet ve Müslüman 
karşıtı söylemleri ile tanınan Lars He-
degaard’a silahlı saldırıda bulunuldu.

Sayfa 4

İslam karşıtı 
Hedegaard’a 
silahlı saldırı

Kopenhag’da eğitim veren özel Türk 
okulu Sjaellands Privatskole’nin  öğ-
rencilerinin yaklaşık yüzde 90’ı liseye 
devam ediyor. Üniversiteye devam 
edenlerin oranı da çok yüksek. Me-
zunlarından doktor, hukukçu, mühen-
dis, öğretmen olan öğrenciler var.

Sayfa 18

Başarılı eğitimin 
Kopenhag’daki adresi
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RÖPORTAJ

Danimarka’da yaşayan Türk göçmen-
ler arasında boşanma oranı etnik Da-
nimarkalılar arasındaki oranı yakaladı.

Sayfa 2 

Boşanma 
oranında da 
uyum

»SANATLA İLGİLİ 
HERŞEY İKİNCİ 
SINIF MUAMELESİ 
GÖRÜYOR«

Müzik endüstrisi kendine ihanet ediyor
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DÜĞÜN SALONLARI

Frederikssundsvej 264 
  2700 Brønshøj  
  TLF: 5056 1803

DIAMOND           PALACE

Başkent Kopenhag’da 
merkezi konumu ile, 1200 

Kişilik ayrılabilen salon 
kapasitesi ile en güzel 

gününüzü salonlarımızda 
yaşayın

Türk/Kürt yemek menüsü
Orkestra hizmetleri

Limuzin servisi
Düğün pastası

Video/Fotoğraf çekimi
hizmetleri

Geçtiğimiz Haziran ayında gazeteniz HABER’in kapaktan duyurduğu emeklilik davasında 
mutlu sona ulaşıldı. Gazetemizin Kenan Adıgüzel’in durumuna yer vermesiyle harekete ge-
çen Albertslund Belediye Meclisi üyesi Doğan Polat adındaki vatandaşımız Kenan Adıgü-
zel’in tembel avukatlar ve bürokratların kurbanı olduğunu ortaya çıkardı. Doğan Polat’ın, 
Adıgüzel’in sorununu çözmesinin dayanağı ise neredeyse hiç bilinmeyen bir sosyal anlaşma.

Biz yazdık, sorun çözüldü
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Sadi Tekelioğlu

K
enan Adıgüzel 
40 yaşında bir 
vatandaşımız. 
2005 yılında Da-

nimarka’ya gelmiş. Geldi-
ği yılın hemen ardından 
bir iş bulduğu balık işle-
me fabrikasında iş kazası 
geçirmiş. Seyyar pompa 
ile asitli su fışkırtarak 
makina temizliği yaptığı 
sırada pompanın patla-
ması sonucu elinde, yü-
zünde, yanıklar oluşmuş. 
Kaza sonunda sağ gözünü 
tamamen kaybeden Ke-
nan Adıgüzel’in sol gö-
zünde ise yüzde 70 görme 
kaybı oluşmuş. Ola-
yın ardından 
sen-

dika temsilcileri ile fabri-
ka yetkililerin yaptıkları 
görüşme sonunda fabrika 
hatasını kaybetmiş ve ola-
yın iş kazası olduğu onay-
lanmış.

Herkes yan gelip 
yatıyor

Kenan Adıgüzel’in çile-
si ise bundan sonra baş-
lıyor. Olayın üzerinden 
6 yıl geçmesine rağmen 
araya sendikalar ve avu-
katlar girmesine rağmen, 
Adıgüzel’in çalıştığı fab-
rika kusurunu kabul et-
miş olmasına rağmen Ke-
nan Adıgüzel ne malülen 

emekliliğe ayrılmış, ne 
kendisinin açtığı tazmi-
nat davası bir sonuca 
ulaşmış.

Kenan Adıgüzel’in 
sendikası 3F dosyayı İş 
Kazaları Müdürülüğüne 
(Arbejdsskadestyrelsen) 
gönderdiğini söylüyor. 
“Bizim görevimiz bittti” 
diyor. HABER ga-
zetesi de Kenan 
Adıgüzel’in 
durumunu 
görüşmek 
için ulaş-

maya çalıştı. Ancak HA-
BER gazetesine 3F yet-
kililerinden herhangi bir 
açıklama gelmedi ya da 
bir geri dönüş olmadı.

Kenan Adıgüzel’in avu-
katı Claus Jacobsen de 
Kenan Adıgüzel’in dosya-
sının İş Kazaları Müdür-
lüğü’nde olduğunu, Ke-
nan Adıgüzel’in malülen 
emekliliğe hak kazanıp 
kazanmadığını ve kendi-
sine verilecek tazminata  
bu kurumun karar vere-
ceğini söyledi. Avukat Ja-
cobsen halen beklemekte 
olduklarını, yasalar gere-
ği beklemekten başka ya-
pacak bir şeyleri olmadı-
ğını söylüyor.

Yanlış ameliyatla sol 
gözünü kaybetti

Kendisinden 3 ay önce 
iş kazası geçiren birinin 
davasının bundan üç yıl 
önce kapandığını söyleyen 
Kenan Adıgüzel, Dani-
marka’daki dava süreci-
nin uzamasının elini ko-
lunu bağladığını söylüyor.

“Kazanın ardından gö-
zümü yanlış ameliyat 
ettiler ve bu yüzden sol 
gözümü kaybettim. Dava 
açmak istiyorum. Avrupa 
İnsan hakları Mahkeme-
sine başvuracağım, ancak 
bunun için de iç hukuk 
yollarının denenmiş ve 

tükenmiş olması gereki-
yor” diye konuşan Adıgü-
zel kendisine uzanacak 
bir yardım elini bekliyor.

Kenan Adıgüzel, “Böyle 
bir şey olamaz. Araştırma 
ve soruşturmanın tamam-
landığı bir iş kazasının 
sonucunu almak için 6 yıl 

beklemek mi gere-

kiyor? Hala beni iş dene-
melerine gönderiyorlar. İş 
bulmaya zorluyorlar.  İki 
gözümden birini kaybet-
tim, diğeri ise yüzde 30 
oranında görebiliyor. Bu-
radan umudumu kestim. 
Tazminatımı alıp Türki-
ye’ye gidip tedavimin geri 
kalan kısmını orada yap-
tırmak istiyorum.” Diye 
konuştu.

Ayrımcılık mı 
yapılıyor?

Kenan Adıgüzel HABER 
ile yaptığı söyleşide olayın 
başından beri bir aymaz-
lık ve umrusamazlıkla 
karşılaştığını söylüyor. 
“Herkes benim dosyam 
önüne geldiğinde nere-
deyse ‘Başımdan atayım’ 
tavrı içindeydi. İnanmak 
istemiyorum, ama yeterli 
Danca bilmemem ve ya-
bancı olmam sanırım yet-
kililerin biraz daha ağır-
dan almasına neden olu-
yor. Hastalık sürecinde 
Danimarka parlamento-
sundaki Türkiye kökenli 
milletvekillerine durumu-
mu anlattım, bırakın yar-
dım etmeyi, hiç bir cevap 
alamadım. Burada yeter-
siz Dancamla ve yapayal-
nız en temel insan hak-
kım olan sosyal güvence 
hakkımı elde etmeye ça-
lışıyorum. Büyükelçilikle 
de konuşmaya çalıştım, 
ancak onlara ilettiğim 
yardım çağrısından da bir 
sonuç alamadım” diye ko-
nuşuyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

HABER

Yaklaşık dokuz ay önce işbaşına gelen yeni hükümet, 
bilindiği gibi her cepheden eleştiri topuna tutuldu. 

Hükümet, özellikle seçim vaatlerini yerine getirmemek ve  
ekonomik politikada - ‘sol’ bir çizgi izlemektense -Liberal-
Muhafazakâr bir politika izlemekten eleştiriliyor. 
Yerine getirilmeyen seçim vaatlerine örnek çok. Örneğin 

ilkokul konusunda hükümet her sınıfta iki öğretmen ola-
cağını, çocuk sayısının 24’ ü geçmeyeceğini, kollektif ta-
şımacılıkta bilet fiyatlarının büyük oranda indirileceğini 
vaat etmişti ama bunlardan hiç biri yerine gelmedi. Geliri 
çok çok yüksek olanlar daha fazla vergi ödeyecekti (milyo-
ner vergisi) ama bu gerçekleşmediği gibi, yıllık geliri yük-
sek olanlardan (yaklaşık dörtyüz bin kron) alınan vergi 
de indirilecek. Halbuki yeni hükümet - Liberal-Muhafaza-
kâr hükümetin tersine – daha fazla vergi toplayacağını ve 
buna karşılık da daha iyi kamu servisi vereceğine söz ver-
mişti. 
Yeni hükümetin seçim vaatlerinden kaçtığı ve ‘sağ’ bir 

ekonomik politika izlediği bir gerçek. Buna rağmen ben 
bu hükümetin (veya bu günkü politik dengenin) göçmen 
ve mülteciler için olumlu bir gelişme olduğuna inanıyo-
rum.  
Bu olumlu gelişmelerin en başında ‘yabancılar’ meselesi-

nin gündemden kalkması geliyor. Artık gazateler her gün 
(olumsuz) bir ‘yabancı’ hikayesi yazımıyorlar. Televizyon 
‘yabancı’ haberleriyle dolup taşmıyor. ‘Yabancılığın’ gün-
demden kalkması tabiki bu hükümetin işi değil (böyle 
bir güç kimsede yok), ama seçimden sonra oluşan politik 
denge, ‘yabancılık’ meselesini önemli bir konu olmaktan 
çıkardı. Artık basın mensupları, ‘yabancıları’ kendisine 
ekmek teknesi gören ve aynı zamanda büyük bir politik 
güce sahip olan Pia Kjærsgaard ve yandaşlarının doğru 
yanlış her söylediklerini gazete ve televizyona taşımayı bı-
raktı. Çünkü Kjærsgaard bugünkü güçler dengesinde öne-
mini kaybetti. Sürekli kavga, çelişki ve sorun peşinde ko-
şan basın ve yayın organları artık kavga, çelişki ve soru-
nun kaynağı olarak Kjærsgaard’u görmüyor. Bu yüzden 
onun söylediklerine kulak asmanın veya haber olarak ga-
zete ve televizyona taşımanın bir anlamı yoktu. 
Bu çok olumlu ve önemli bir gelişme. Hatırlanacağı gibi 

son on yıldır bir çoğumuz gazete okumaktan, televizyon 
seyretmekten adeta korkar olduk. Artık daha fazla sorun-
lu, suçlu, uyumsuz, fanatik, Müslüman hikayetleri din-
lemek istemiyorduk. Tesadüfen izlediğimiz haberler ve 
okuduğumuz gazeteler bir çoğumuzu sıkıntıya soktu, bizi 
sinirlendirdi, topluma güvenimizi kırdı. Kendimizden şüp-
helenmeye başladık. Kısaca toplum olarak ruh halimiz bo-
zuldu. 
Bu bağlamda son dokuz ayın gelişmesi bizim ruh sağlı-

ğımız için gayet olumlu bir gelişme. Buna ek olarak ayrı-
ca bizi çok yakından ilgilendiren bir dizi somut adımlar 
atıldı. Herşeyden önce aile birleşimleri kolaylaştırıldı. Pia 
Kjærsgaard’un baskısıyla uygulanan bir dizi engel kaldı-
rıldı veya hafifleştirildi. Örneğin aile birleşiminde Danca 
talebi hafifletildi, eşini getirmek isteyenlerden talep edi-
len yüzbin kronluk güvence yarıya indirildi. Ayrıca çok 
tartışılan ve Danimarka’ya yeni gelen mülteci ve göçmen-
leri kapsayan  ‘starthjaelp’ yürürlükten kaldırıldı. Artık 
bu insanlar yedi yıl başkalarına ödenen sosyal yardımın 
yarısını değil, tamamını alacaklar. Böylece buradaki doğ-
rudan ayrımcılık kaldırılmış oldu. Danimarka’ya gelmek 
isteyenler için uygulanan puan sistemi yürürlükten kaldı-
rıldı. Hatırlanacağı gibi puan sistemi Orta Doğu ve Afrika 
ülkelerinden Danimarka’ya gelmek isteyenlerin önüne bir 
set olarak düşünülmüştü. 
Bunlar yeni hükümet döneminde atılmış somut olum-

lu adımlar. Bizi biraz rahatlatacak bir gelişme. Ama en 
önemli gelişme yukarıda belirttiğim ‘yabancılığın’ gün-
demden düşmesi oldu. 
Bunlara rağmen tabiki hükümet eleştirilebilir. Ekono-

mik, eğitim, işsizlik politikası vs. eleştirilebilir. Zaten bu 
konularda hükümetin ‘sağ’ mı yoksa ‘sol’ mu olduğu hiç 
belli değil. Ama bu durum sadece göçmenleri ilgilendiren 
bir durum değil. Tüm seçmenlerin, tüm vatandaşların so-
runu. Hükümete eleştirilerimizi artık göçmen olarak de-
ğil, bir seçmen, bir vatandaş olarak yöneltebiliriz. Son on 
yıldır tatmadığımız bir duygu.

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

Yeni hükümet 
ve biz

Sosyal yasaların en kapsamlı olduğu, Sosyal refah sisteminin tüm dünya 
tarafından örnek alındığı Danimarka’da bir Türk 6 yıldır hak mücadelesi 
veriyor. Bu mücadeleyi ilginç kılan ise vatandaşımız Kenan Adıgüzel’in 
haklı olup olmaması değil, hakkının bir türlü kendisine verilmemesi.

6 yıllık işkence Albertslund Belediye 
Meclisi’nin Sosyal 
Demokrat, Türk 
kökenli üyelerinden 
Doğan Polat bugüne 
kadar vatandaşlarımızın 
yasalar karşısında maruz 
kaldıkları mağdu-
riyetleri orta-
dan kaldırmayı 
kendine 
hedef  
seçmiş. 

O, halka hizmete aşık

Sayfa 11 Sayfa 11

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

İfade özgürlüğü tehdit altında mı? Burası Afganistan mı?

Sayfa  4 Sayfa  6
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Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
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SKRÆDDERI

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

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk
TDportal.dk har Danmarks 
største netværk af partnere

▪ 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! 

”Selv-Salg”

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

S
osyal Araştır-
malar Enstitüsü 
(SFI) tarafından, 
Danimarka’ya 

Türkiye’den gelen yak-
laşık 60 bin civarındaki 
göçmen arasında yapılan 
bir araştırma, 1980’li yıl-
larda yüzde 3 civarında 
olan boşanmaların oranı-
nın yüzde 12’ye ulaştığını 
gösteriyor.

Araştırmada ortaya 
çıkan bir başka sonuca 
göre ise Türkler arasın-
da boşanmalara daha 
fazla anlayış ve hoşgörü 
ile yaklaşılıyor.

Bundan 30 yıl önce boşanmaların 
toplumdan tecrite kadar varan so-
nuçları olurken, artık boşanmayı 
tercih eden çiftlere yaklaşım daha 
anlayışlı ve boşanmalar daha fazla 
kabul görüyor.

Boşanmaların artmasının nedenleri 
arasında; evlenen çiftlerin genellikle 

görücü usulü veya zorla evlilikler 
yoluyla bir araya gelmiş olmaları, 
boşanmaların ardından sosyal refah 
sisteminin sağladığı olanaklar göste-
riliyor.

Boşanan çiftlerin sosyal güvence-
lerinin Türkiye’dekinden daha fazla 
olması işlemeyen bir evliliği bitirme 
kararında da etkin oluyor.

Diyanet devreye girdi

Türk Diyanet Vakfı ve 
Din Hizmetleri Müşavirli-
ği Türk çiftler arasındaki 
boşanmaların önüne geçe-
bilmek için 29 cami der-
neğinde özel aile kursları 
düzenledi. Bu kurslarda, 
din görevlileri ailenin ya-
şatılması, Danimarkalı 
komşularla ilişkilerin ge-
liştirilmesi ve çocuklarla 
ilgilenmeleri konuları ele 
alındı. 

Kristeligt Dagbladet 
gazetesine bir açıklama-
da bulunan Danimarka 
Türk Diyanet Vakfı baş-

kanı ve Din Hizmetleri Müşaviri Ah-
met Onay, Vakfın Türk aileler için 
telefon danışmanlık hizmetine baş-
ladığını söyledi. 

Onay, “yaşam sadece hak ve özgür-
lüklerden ibare değildir. Aynı zaman-
da karşılıklı görev ve sorumluluklar  
içerir” dedi. 

 (Haber)

Boşanma oranında da uyum sağladık!
Danimarka’da yaşayan Türk göçmenler arasında boşanma oranı etnik 
Danimarkalılar arasındaki oranı yakaladı.
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Özgür Yayıncılık Derneği 
(Trykkefrihedsselskabs) başkanı 

Lars Hedegaard’a yapılan silahlı sal-
dırının ardından geçtiğimiz günler-
de parlamentoda yine Özgür Yayın-
cılık Derneği tarafından düzenlenen 
panelde söz alan Berlingske Tidende 
gazetesi genel yayın yönetmeni Lis-
beth Knudsen’in “İfade özgürlüğü-
nü koruyamazsak demokrasinin 
dna’sını kaybederiz” demesi ol-
dukça düşündürücüydü.
Paneli televizyondan izledim. Bir 

çok konuşmacının da ifade özgürlü-
ğünün tehdit altında olduğunu öne 
sürmesini kaygı verici buldum.
Konuşmacıların da iddia ettikleri 

gibi ifade özgürlüğü Danimarka’da 
gerçekten tehdit altında mı? 
Yabancı ve İslam dini karşıtlarının 

bugüne kadar her türlü hakareti sı-
nırsızca yapabildiği bu ülkede, ifade 
özgürlüğünün tehdit altında olduğu-
nu iddia etmek abesle iştigalden baş-
ka ne olabilir ki?
Demokrasinin temel değerlerden 

biri olan ifade özgürlüğünün asıl mu-
hatabı, bu özgürlüğü güvence altına 
alan veya almayan, sınırlı mı yoksa 
sınırsız mı olacağına karar veren dev-

letler, yönetimler olması gerekir ve 
öyledir de. İfade özgürlüğü de diğer 
temel haklar gibi özünde siyasidir. 
Yani yöneticilerin keyfi müdahelele-
rinden korunması için demokratik 
toplumlarda güvence altına alınmış-
tır. 
Tabii ki, ifade özgürlüğü anayasayla 

güvence altına alınan demokrasinin 
temel taşlarından biridir. Bu özgür-
lükten yana olanlar arasında da el-
bette bazı görüş farklılıklarının olma-
sı mümkün. Bu da zaten bu özgür-
lüğün kapsamı ve sınırlarından kay-
naklanıyor.
‘Danimarka’da ifade özgürlüğü teh-

dit altındadır’ denildiği zaman, bu 
hakkı kullanmak isteyenlere yönetim 
ya da devlet tarafından baskı yapıldı-
ğı algısı oluşuyor.
Lars Hedegaard’un ifade özgürlüğü 

elbette devlet tarafından kısıtlanan 

bir girişim değil. Aksine ifade özgür-
lüğünü sınırsızca ve sorumsuzca kul-
landığı için tehdit edilen Lars Hede-
gaard ve benzeri kişiler devlet tara-
fından koruma altında tutuluyor.
Eğer iddia edildiği gibi bazı kişi ya 

da kişiler, örgütler, teröristler tara-
fından Lars Hedegaard’ın İslam kar-
şıtı çıkışları engellenmek isteniyorsa, 
bunun ifade özgürlüğünün engellen-
mesi olarak değil de, çatışan fikirle-
rin şiddete, teröre başvurması olarak 
görmek gerekmez mi? 
Lars Hedegaard ifade özgürlüğün-

den yararlanarak toplumda bir kana-
at oluşmasına katkı sağlamışsa, He-
degaard bu özgürlüğünü kullanmada 
bir sorun yaşamamıştır, sadece bazı 
kişiler ya da gruplar tarafından hiç 
kimsenin asla kabul edemeyeceği bir 
tepki görmüştür.
Danimarka’da özellikle Peygamber 

karikatürleri yayınlandıktan sonra 
bazı gazeteci, yazar, çizer, politikacı, 
tartışmacınin bazı köktendinci kişi ve 
grupların hedefi haline gelmesi ifade 
özgürlüğünün tehdit altında olduğu 
anlamına gelmiyor. Bir kaç kökten-
dinci zirzopun yaptığı saldırı girişimi 
adli bir olaydır. Öldürmeye ve ölüm 
tehditlerine kadar uzanan her türlü 
saldırı, şiddet kimler tarafından yapı-
lırsa yapılsın kesinlikle cezasız bıra-
kılmamalıdır. Demokrasinin bir diğer 
temel taşı olan hukuk sistemi çerçe-
vesinde gereken adli soruşturmalar 
muhakkak yapılmalıdır. Eğer bu tür 
saldırılar cezasız bırakılıyorsa o za-
man demokrasinin, ifade özgürlüğü-
nün tehdit altında söylemek müm-
kündür. 
Panelde, ülkenin en büyük gazete-

lerinden birinin yöneticisinin konuş-
masında “İfade özgürlüğünü koruya-
mazsak demokrasinin dna’sını kaybe-
deriz”  demesini yadırgadım. 
İfade özgürlüğünün kısıtlandığı, ya-

saklandığı ülkelerde, bu hakkı kul-
lanmak için mücadele edenlere karşı 
yapılan bir haksızlık olarak görüyo-
rum bu açıklamayı. 

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

İfade özgürlüğü tehdit 
altında mı?

D
animarka’nın başkenti Kopen-
hag’daki Frederiksberg semtinde 
bulunan Pelargoniavej sokağında  
gerçekleştirilen saldırıdan Hede-

gaard yara almadan kurtuldu.
Kopenhag polisinden edinilen bilgilere 

göre saldırgan iki kez ateş etti ancak kur-
şunlar Lars Hedegaard’a isabet etmedi. 
Üçüncü kez silahını ateşlemeye çalışan 
saldırgan, silahı tutukluk yapınca olay ye-
rinden kaçtı.

Aşırı sağcı, İslamiyet ve Müslüman düş-
manı görüşleri ile tanınan ve Trykkefri-
hedsselskabet (Özgür Basın Derneği) adlı 
derneğin kurucusu olan Lars hedegaard 
2011 yılının  Mayıs ayında Danimarka Yük-
sek mahkemesi tarafından ırkçı ifadelerde 
bulunduğu gerekçesiyle 5 bin Kron cezaya 
çarptırılmıştı.

Aşırı sağcı yayınları ile tanınan 
Snaphanen.dk adlı sitede yayınlanan 
ve Lars hedegaard’ın kendi evinde gerçek-
leştirildiği bildirilen video röportajında He-
degaard, “Müslümanlar kendi çocuklarının 
ırzına geçiyorlar, Müslüman ailelerde kızlar 
amcaları, yeğenleri ve babalarının tecavüzü-
ne uğruyorlar”sözlerini sarfetmişti, bu sözle-
rinden dolayı hakkında dava açılmıştı.

Kargo kuryesi kılığında geldi
Hedegaard ile aynı blokta oturan bir kom-
şusunun ifadesine göre saldırı Hedegaard’ın 
oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda 
gerçekleşti. Saldırgan kırmızı renkte posta-
cı ya da bir kargo kuryesi kılığında gelerek 

kendisine bir paket vermek istedi. Medyaya 
konuşan komşu, Hedegaard ile merdivenler-
de karşılaştığını ve Hedegaard’ın kendisine, 
“Beni vurmaya çalıştılar” dediğini  söyledi. 
Saldırganın 30 yaşlarında olduğu ve siyah 
sık saçlı bir erkek olduğu belirtiliyor.

El Kaide’nin geçtiğimiz hafta bir videodan 
ABD, Fransa ve Danimarka’yı tehdit etme-
sinin ardından Kopenhag’daki bu saldırının 
gerçekleşmesi dikkat çekti. 

KARİKATÜR KRİZİNDEN SONRA 
DANİMARKA TEHDİT ALTINDA
12 Şubat 2008: Üç kişi Jyllands-Posten ga-
zetesinde yayınlanan karikatürlerin çizerle-
rinden Kurt Westergaard’a yönelik suikast 
planı. Terör planını gerçekleştirenlerden 
biri polis tarafından gözaltına alındı, an-
cak delil yetersizliğinden dolayı daha sonra 
serbest bırakıldı. 
1 Ocak 2010: Yine karikatürist Kurt Wes-
tergaard evinde, eli baltalı ve bıçaklı Soma-
lili bir saldırganın saldırısına maruz kaldı. 
Westergaard evindeki güvenli bir odaya ka-
çarak, polisi aradı ve canını zor kurtardı. 
Polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Somalili 

terörist 10 yıl hapse ve daha sonra da sınır-
dışı edilmeye mahkum edildi. 
10 Eylül 2010: Lors Doukaev adındaki bir 
Çeçen, Kopenhag’daki Hotel Jörgensen’in 
tuvaletinde meydana gelen bir patlamadan 
sonra yine Kopenhag’daki Örstedsparken’de 
kaçarken yakalandı. Tek bacağı takma olan 
Doukaev’in Jyllands-Posten gazetesinin 
Aarhus’daki merkez binasına bombalı sal-
dırı planı içinde olduğu tespit edildi.  Dou-
kaev 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Aralık 2010: Dört kişi Jyllands-Posten 
gazetesinin Kopenhag bürosuna terör sal-
dırısı planlamaktan gözaltına alındı. Gözal-
tına alınanlardan üçünün üzerinde silahlar-
la İsveç’ten Danimarka’ya giriş yaptıkları 
belirlendi. Danimarka Gizli Polis Teşkilatı 
PET, Teröristlerin Kopenhag’ın merkezin-
deki gazete binasını kana bulayacaklarını 
öne sürdü. 

LARS HEDEGAARD İSLAM DİNİ VE 
MÜSLÜMANLAR HAKKINDA NELER 
DEMİŞTİ
(Snaphanen.dk’da bir video röporta-
jında 2009 ): Kendi çocuklarının ırzına 

geçiyorlar. Müslüman ailelerde kızların 
amcaları, kuzenleri ve babaları tarafından 
tecavüze uğradığını sürekli duyuyoruz. 

(Snaphanen.dk’da bir video röporta-
jında 2009 ): Bir Müslüman Hristiyan 
olduğunu söyleyebilir. Mahkmede yalancı 
şahitlik yapabilir. Nasıl işine geliyorsa onu 
söyleyebilir.  Gerçeği söylediği konusun-
da hiç bir zaman emin olunmaz. Tabii ki,  
kültürlerin temelinde gerçekleri söylemek 
yatar. Bir Hristiyan kültüründe çocukla-
rımızı her zaman gerçekleri söylemeleri 
konusunda eğitiyoruz.  Bazen bunu her za-
man yerine getiremiyebilirler. Ama bizim 
kültürümüzde yalan söylenildiği zaman bu-
nun hata olduğu bilinir. İslam’da ise böyle 
birşey yoktur. 

(28 Ocak 2004 Politiken gazetesinde-
ki bir röportajında): 1700’lü yıllardaki 
gibi köylü bir toplum olsaydık, düşmanımı-
zın kim olduğunu deşifre etmekte zorlan-
mazdık, aynı 1900’lü yıllarda çalışanların 
başlıca düşmanının kapitalistler olduğunu 
bilmek kadar kolaydı. Günümüz düşman-
ları ise imamlar.  Çünkü onlar insanların 
neye inanacağını, ne düşüneceklerine karar 
veriyorlar. Ama imamlar kendilerini aydın 
sanan insanlardaki zayıflık olmasaydı bunu 
yapamazlardı. 

(18 Nisan 2010 Berlingske gazetesinde 
yorum):  İslamiyet dışında hiç bir inanca 
bağlı mensupların polise dinimize hakaret 
edildi diye şikayet ettiğini duymadık.  İsa’nın 
Tanrı olmadığı ve sadece peygamber olduğu 
özgürce söylenebiliyorsa, Muhammed’in de 
peygamber olmadığı, politikacı ve askeri bir 
lider olduğunu söylemek, Allah’ın olmadığı-
nı söylemekle aynı olmalı. 

(Sapphos internet sayfasında 24 Ocak 
2013): İslam dininin Kur’an yazılalıdan bu 
yana neredeyse hiç bir değişikliğe uğrama-
dığını, İslam hukukunun ve şeriatın dikte 
ettirildiğini söylemek yanlış olmaz.

(Haber)

İslam karşıtı Hedegaard’a silahlı terör saldırısı
Danimarka’da İslamiyet ve Müslüman karşıtı söylemleri ile tanınan Lars Hedegaard’a silahlı saldırıda bulunuldu.
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Danimarka’da 
yapılan son ka-
muoyu araş-

tırmasında aşırı sağcı 
Danimarka Halk Par-
tisi (DF) üçüncü sıraya 
tırmanırken, son ya-
pılan seçimlerden bu 
yana suların bir türlü 

durulmadığı Sosyalist 
Halk Partisi (SF) dibe 
vurdu.

Greens Aanalyse Ens-
titüsü tarafından 27-20 
Ocak tarihleri arasında 
1001 kişi üzerinde yapı-
lan araştırmada, iktidar 
partileri blok olarak ge-

rileme yaşarken, Sosyal 
Demorkat Parti ile DF 
arasındaki fark 2,1 pu-
ana kadar indi.

Danimarka Halk Parti-
si ulaştığı yüzde 16.9′lük 
oranla üçüncü parti 
olurken, Sosyalist Halk 
Partisi yüzde  5,5’luk 

bir seçmi katılımı sağ-
layabildi.

Kamuoyu araştırma-
sına göre bugün seçim 
olsa Liberal Muha-
fazakar blok yüzde 
55,9’luk oy oranına 
ulaşacak, Kızıl blok 
ise 43,6’da kalacak.

HABER

Andersen’in en ünlü masalların-
dan biridir ’Çıplak Kral’. İki dü-
zenbaz terzi, kralın sarayına ge-

lirler ve krala sadece akıllıların göre-
bileceği elbiseler diktiklerini söylerler. 
Kral da bu elbiselerden ister. Günler 
geçer kral terzilerin yanına provala-
ra gider. Ne boş boş çalışan tezgahlar-
da dokunmakta olan birşey görür ne de 
terzilerin güya özenle kollarında taşı-
dıklarında. Ama kral çok akıllı ya, ter-
zilerin sadece akıllıların görebildiğini 
söylediği kostümleri göremediğini söyle-
yemez. Kralın dillerden dillere dolaşan 
sadece akıllıların görebildiği elbisesini 
halk sabırsızlıkla beklemektedir. Gün 
gelir terziler elbisenin bittiğini kra-
la söylerler. Kralcağızı güya giydirirler 
kuşatırlar, tören yoluna salarlar. Tüm 
halk merakla sadece akıllıların görebil-
diği elbiseyi beklemektedir. Kral uzak-
tan görünür. Herkes “Aman da aman 
ne güzel elbiseymiş.” der, aptal olduğu 
düşünülmesin diye. Ta ki küçük bir ço-
cuk sabredemeyip “Kral çıplak” diyene 
kadar. 
Bu masalın bu topraklarda yazılması 

tesadüf değildir. Danimarka görmedi-
ği elbiseyi beğenen, ’gibi görünmelerin’ 
ülkesidir. Hani bizde derler ya ”Delinin 

biri kuyuya bir taş atar….”
Bu girişe neden olan iki konu var 

uzun süredir aklıma takılan. Biri ka-
dın hakları, diğeri de ifade özgürlüğü. 
Bu iki konuda Danimarka’da yazılan-
lara, çizilenlere, söylenenlere bakarsa-
nız. Kadınların erkekler tarafından acı-
masızca ezildiği, kimsenin korkusun-
dan en küçük bir eleştiriyi bile dile ge-
tiremediği bir toplum gelir gözümüzün 
önüne, oysa bu iki konuda Danimarka 
dünyaya önderlik etmektedir. İfade öz-
gürlüğü en geniş sınırları ile bu ülke-
dedir.
İfade özgürlüğü derken hemen aklını-

za siyasi eleştiri ya da dini eleştiri gel-
mesin. İfade özgürlüğü aklından geçeni, 
düşündüğünü sonuçlarından korkmak-
sızın ve hatta olumsuz sonuçları olma-
yacağını bilerek dile getirme özgürlüğü-
dür. Bu ülkede ülkenin en yüksek tiraj-
lı gazetesinde başbakan hakkında ”Sen 

bir salaksın” diye yazılabilmekte, yine 
çok ünlü bir film yönetmeni de aynı 
cümleyi kullandığı bir kısa film yayınla-
yabilmektedir.
Bundan bir kaç yıl önce Hz. Muham-

med karikatürlerinin siparişini veren 
Flemming Rose ile yaptığım bir söyle-
şide çok ilginç bir cümle sarfetmişti. 
”Danimarka’daki ifade özgürlüğünü bir 
fabrikadaki işçide de görebilirsiniz. İşçi 
çalışma şartlarından memnun değilse, 
aldığı ücreti az buluyorsa bu konudaki 
tatminsizliklerini ’Aman beni işten ar-
tarlar’ korkusu duymaksızın dile getire-
bilmektedir” demişti. Rose’ye göre üze-
rinde titrenilmesi gereken ifade özgür-
lüğü aslında buydu. Flemmig Rose hak-
lıdır, ancak Danimarka’da ifade özgür-
lüğü onun korktuğu kadar tehdit altın-
da değildir. Onun Hz. Muhammeed ka-
rikatürlerini yayınlamasının öncesinde 
ve sonrasında yazılı ve görsel basında, 

konferanslarda herkes en uçuk fikirleri 
dile getirebilmektedir. Fazla derine in-
meden televizyonlarda yayınlanan hiciv 
programlarında seçilen dile ve kullanı-
lan temalara bakmak yeterlidir.
Kadın haklarına gelince. Sanırsınız ki 

burası Afganistan. Gazetelere Danimar-
kalı kadınların durumu ile ilgili yazılar 
yazanlar -ve tabii ki hepsi kadın- öyle 
bir dil öyle bir benzetme kullanıyorlar 
ki, sanki kadınlar köle şartlarında ça-
lıştırılıyorlar, hiç bir konuda söz hakla-
rı yok. Sabahtan akşama kadar dövülü-
yorlar vs.
Oysa kazın ayağı hiç de öyle değil, bu-

gün işyerinde, ailesinde veya sosyal ya-
şamın herhangi bir katmanında zorluk 
yaşadığını düşünen bir kadına yaklaşı-
mı incelerseniz Danimarkalı kadınların 
Afgan kadınlarından biraz daha iyi du-
rumda olduklarını görürsünüz.
Birisi çıkıp da ’Kral Çıplak!’ diye ba-

ğırmadığı için başka birileri çıkıp ”Böy-
le bir sorunumuz var” diyor, sonra öyle 
bir sorun var mı yok mu diye merak et-
meyen insanlar, bu olmayan sorunları 
çözmek için zaman harcıyor, kafa pat-
latıyor. 
Ha bu arada ne mi oluyor? Binlerce 

kişiye iş imkanı çıkıyor..

DF üçüncü 
parti oldu
SF dibe vurdu

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Burası Afganistan mı?
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Sözde ‘İfade Özgürlüğü Derneği’ baş-
kanlığını yapan Hedegaard, geçti-

ğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı. 
Kamuoyu olayı ifade özgürlüğüne ve 
demokrasiye karşı bir saldırı olarak de-
ğerlendirdi ve bir dizi kendini kalbur 
üstü politikacı, köşe yazarı, sanatçı vs. 
olayı kınamak için sıraya dizildi. Ağız-
lardan hep aynı laf çıkıyordu ‘ fanatik 
müslümanların batı demokrasisine ve 
ifade özgürlüğüne saldırısı’.  
Hükümet değişikliği sonrası ‘yabancı-

lar ve müslümanlar’ konusunun gün-
demden düşmesiyle biraz rahatlamış-
tık, ama Hedegaard olayı, rayların dö-
şenmiş ve hazır vaziyette beklediğini 
bir kez daha gösterdi. Birden kendimizi 
Pia Kjaersgaard’un kıskacında bulduk. 
Yoğun bir baskı, aşağılama, olayları ba-
sit kalıplar içinde irdeleme gibi tanıdı-
ğımız mekanizmalar hemen su üstüne 
çıktı. 
Basın Hedegaard’a saldırıyı ‘siz-biz’ 

ekseninde tartışıyor. Durum böyle olun-
ca tartışmadan dışlanıyoruz. Saldırı bizi 
ilgilendiren bir konu olarak görülmü-
yor. Herhangi bir konuda olumlu veya 

olumsuz düşünen bir şahsa uygulana-
cak muamale bizi ilgilendirmez hale ge-
tiriliyor. Tartışmaya alınmadığımız sü-
rece de gündem ‘siz-biz’ tartışması ola-
rak devam ediyor. Bu gündemin uzantı-
sı olarak ‘bizde ifade özürlüğü var, siz-
de yok; bizde demokrasi var sizde yok; 
sizde dini fanatizm var, terörizm var; 
bizde yok’ gibi düşünce şeması tekrar 
tekrar beyinlerimize işleniyor. Dolaylı 
olarak bizim bu tür eylemleri destekle-
diğimiz sonucuna ya da bu konularda 
bizden ‘ifade’ vermemiz talep ediliyor.
Kamuoyu sadece ‘yabancılar’ konu-

sunda böyle işliyor. Başka gruplar söz 
konusu olduğunda, olay aynı olsa da, 
farklı tartışılıyor. Bir örnek vereyim:  
Hedegaard’a suikast girişimiyle he-
men hemen eş zamanlı bir olay gelişti 

Oslo’da.  Norveçli ve 27 yaşlarında bir 
şahıs duyumlara göre ‘parlamentoyu 
bombalamaya gidiyorum’ demiş. Daha 
sonra yapılan araştırma ve tetkiklerde 
polis bu şahsın izini bulmuş ve evinde 
yapılan araştırmada çelik yelek, gaz ta-
bancası, maske ve benzeri şeyler bul-
muş. Yakalanan şahsın aşırı milliyet-
çi bir örgüte dahil olduğu ve Facebo-
ok sayfasında ‘göçmenleri öldüreceğim’ 
diye yazdığı ortaya çıkmış. 
Eğer demokrasiye saldırıya bir örnek 

verilecekse, Oslo’daki olay, Hedega-
ard’a yapılan saldırıdan daha  yerinde 
bir örnek. Oslo saldırısı bir şahsa yapıl-
mıyor. Demokratik sistem veya işleyiş 
biçimi hedef alınmış. Bunun da sembo-
lü parlamento. Ama bakın Danimarka 
basını bu olayı nasıl gündeme taşıdı: 

Politiken, Jyllands Posten, Ekstra Bla-
det gibi bir çok gazate ‘Bombacı yaka-
landı’ diye manşet attı. Bu şahsın Hris-
tiyanlığı, Norveçli olması veya Norveç 
ve Hristiyan kültüründen gelmesi hiç 
gündeme gelmedi, değinilmedi.  Hayır, 
bu şahıs sadece parlamentoyu havaya 
uçurmakla tehdit eden bir şarhoş, bel-
ki ruh hastası veya sosyal sorunlu ya 
da kendini bir ideojik görüşe adamış fa-
natik. 
Peki, Hedegaard’u öldürmek isteyen 

şahıs da de böyle biri olamaz mı? Ne-
den hemen müslümanların temsilci-
si, demokrasi düşmanı bir şahıs olsun? 
Halbuki bu Hedegaard meselesi de, Os-
lo’daki olay gibi gündeme konulabil-
seydi, tartışmalara bizde katılır, bu tür 
saldırıların ne kadar yanlış olduğunu 
aynı zamanda zaten köşeye sıkıştırılmış 
azınlıklar üzerinden kariyer yapmanın, 
ciddi toplumsal sonuçları olduğunu an-
latırdık. Ama ‘yabancılar’ meselesinde 
‘siz-biz’ düşünce şeması o kadar yerleş-
mişki kafalara, hiç bir rasyonel düşün-
ceye kapı açılmıyor. 

HABERHABER

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve bayan 

saatleri satılır.
Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

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

alınır ve satılır.

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

Erol Üçler

C.M. TOTALENTREPRISE

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

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

Konut ve işyerinizdeki her türlü küçük ve büyük ta-
mirat ve  tümden tadilat için profesyonel 

kadromuzla cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz

BİZİ ARAMADAN KARAR VERMEYİN!

C.M TOTALENTERPRİSE
Tlf:  53 70 30 40

Sonu gelmeyen ‘siz-biz’ 
tartışması
ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

2002 yılında zamanın 
merkez sağ koalisyon hü-
kümeti tarafından kaldı-
rılan anadili eğitimi yeni-
den başlıyor. Hükümetin 
aldığı bir kararla ilk etap-
ta deneme amaçlı olarak 
210 ilkokulda 1. ve 4. sınıf 
öğrencilerine Arapça ve 
Türkçe anadili dersleri 
verilecek.

Ülke genelinde belirlene-
cek 210 okulda 3 bin 500 
öğrenciyi kapsayacak de-

neme amaçlı anadili eği-
tim için 30 milyon kron 
ödenek ayrıldığı bildirildi.

Deneme projesi ile öğ-
rencilerin Danca okuma- 
yazma ve matematik ders-
lerine anadilinin ne gibi 
etki yaptığı ölçülecek.

4. sınıf seviyesinde ana-
dili eğitimi alacak öğrenci 
sayısı 3.500 olarak açık-
lanırken, 70 ayrı sınıfta 
400 civarında 1. sınıf öğ-
rencisine de anadili dersi 

verilecek.
2015 yılının sonundqa 

deneme projesinin sonuç-
ları kamuoyuna açıkla-
nacak.

Muhalefet partileri hü-
kümetin kararına sert 
tepki gösterirlerken, ana-
dili eğitimini yeniden baş-
latmak için hükümetin 
sanki arka kapıdan girer 
gibi bir icraatta bulundu-
ğunu öne sürdüler.

(Haber)

Anadili eğitimi 
geri dönüyor
Merkez sağ koalisyon hükümeti 
tarafından kaldırılan anadili eğitimi 
yeniden başlıyor. Hükümetin aldığı 
bir kararla ilk etapta deneme amaçlı 
olarak 210 ilkokulda 1. ve 4. sınıf 
öğrencilerine Arapça ve Türkçe 
anadili dersleri verilecek.

Danimarka’da süre-
siz oturma ve ça-
lışma iznine sahip 

olmadan bulunan; koca 
dayağına, psikolojik teröre 
ve çocuk tacizine göz yum-
maya zorlanan kadınların 
evliliklerini sona erdir-
mek istemeleri durumun-
da oturma izinleri garanti 

edilecek.
Adalet Bakanı Morten 

Bödskov tarafından par-
lamentoya sunulan yasa 
tasarısı, aile içi şiddet 
nedeniyle oturma iznini 
kaybedip sınırdışı edilmek 
korkusundan dolayı bu 
şiddete sessiz kalan kadın-
lara yardımı amaçlıyor.

Kadın sığınma evlerinde 
çok sayıda kadının bulun-
duğu ve bu kadınların  sı-
nırdışı edilmek korkusu 
yaşadıkları için boşanma 
müracaatında bulunma-
dıkları belirtiliyor.

Muhalefet partileri yasa-
ya karşı çıkıyorlar.

(Haber)

Şiddet mağduru kadına oturma izni

Danimarka’da Batı 
ülkeleri dışından 
gelen göçmen ka-

dınlar için sosyal yardımla 
geçinmek yaşam stili hali-
ne geldi. Çalışma Bakan-
lığı tarafından tutulan bir 
istatistiğe göre son 15 yıl 
içinde 24 bin kadından 6 
bininin 10 yıldan fazla sos-
yal yardım alarak yaşamı-
na devam ettiği belirlendi.

16-64 yaş arası genel 
nüfusun içinde yüzde 
3,4’ünü oluşturan göçmen 
kadınların iş piyasası dı-
şında kronikleşmiş şekilde 
sosyal yardımla geçinmesi 
uzmanlar ve politikacılar 
tarafından alarm verici 
olarak nitelendiriliyor.

“Sosyal yardım, acil du-
rumlarda başvurulması 
gereken bir önlemdir, ya-
şam stili olarak hiçbir za-
man düşünülmedi.” diyen 
uzmanlar sosyal yarıdmla 
geçinmenin göçmen kadın-

lar için yaşam stili haline 
gelmesinde belediyeler ve 
işçi bulma kurumlarını 
suçluyorlar. Uzmanlar ay-
rıca sosyal yardımla geçin-
menin bir tür vatandaşlık 
maaşı ya da paralel bir er-
ken emeklilik uygulaması-
nı andırdığını söylüyorlar.

Çalışma Bakanı Mette 
Frederiksen, “Sosyal yar-
dım uygulaması hiç bir 
zaman yaşam stili olarak 

öngörülmedi, biz hiç bir 
zaman anne babaların ço-
cuklarını devletten alacak-
ları para ile geçinecekleri 
bir yaşam stiline hazır-
lamalarını beklemedik” 
dedi. Mette Frederiksen, 
yakında açıklanacak yeni 
bir sosyal yardım reformu 
ile buna son verileceğini 
söyledi.

(Haber)

Göçmen kadınlar 
devletten geçiniyor
Danimarka’da Batı ülkeleri dışından gelen göçmen 
kadınlar için sosyal yardımla geçinmek yaşam stili 
haline geldiği öne sürüldü. 

Binlerce Danimarkalı 
televizyon izleyici-
si, artık televizyon 

kanalı sağlayıcısını kendi 
seçebilecek.

Böylece birçok evin ortak 
bir yerel anten şirketine 

bağlı olması uygulaması da 
ortadan kalkmış olacak.

Çevre Bakanı Ida Au-
ken’in, önümüzdeki ay 
yıllardır süren ortak anten 
uygulamasını değiştirecek 
yasa tasarısını sunmaya 

hazırlandığını açıkladı.
Ida Auken yaptığı açıkla-

mada, “Bundan sonra hangi 
televizyon şirketini isterse-
niz onu seçme hakkınız ola-
cak. Ortak anten kullanımı 
bitecek” dedi.

Ortak anten kullanımı bitiyor Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

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

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

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

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-

������������������������������
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- TÜRK MUTFAĞININ EN 
LEZZETLİ ÖRNEKLERİNDEN 

TANDIR KEBABI İLE

- TÜRKİYE’DEN GETİRDİĞİ, 
UZUN YILLAR TECRÜBESİ 

OLAN AŞÇISIYLA

- 90 KİŞİLİK KAPASİTEMİZ VE 
AİLELER İÇİN ÖZEL 

SALONUMUZ İLE

- İBADETİNİ 
AKSATMAK İSTEMEYEN 

MÜŞTERİLERİMİZ 
İÇİ MESCİDİMİZLE

-TAMAMEN TAZE, KALİTELİ 
VE %100 HELAL ÜRÜN-
LERLE HAZIRLADIĞIMIZ 

YEMEKLERİMİZLE

����������������������������
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Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

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

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

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

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-

% 100 HELAL

TÜRKİYE’NİN ÖZLENEN DAMAK TADINI SİZLERE SUNMAKTAN, 
SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYACAĞIZ

- Otopark sorunu yoktur
- Grup siparişi alınır

- Özel günleriniz için evinize ya da 
işyerinize grup yemek servisi yapılır
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Türk girişimci, soğuk demir 
ustası Erden Tekeli tarafından 
üretimine başlanan üç tekerlekli 
büfe bisikletler, Kopenhag Gıda 
Fuarı’nın ilgi odağı oldu.  

Üç tekelerlekli büfe bisik-
letler çok amaçlı kullanı-
ma uygun olmasıyla hem 
girişimcilere yeni bir kapı 
açacak, hem de büyük şe-
hirlerde oturanların yaşam 
biçimini değiştirecek. Artık 
bir cafeteryaya gitmeden 

kaldırımda, parkta çayımı-
zı, kahvemizi içebileceğiz, 
ya da sandöviç alıp yiyebi-
leceğiz.

Seyyar küçük iş kurmak is-
teyenler için önemli bir ola-
nak sağlayan üç tekelerlekli 
bisikletler Erden Tekeli’nin 
sahibi olduğu Er Teknik ta-
rafından üretiliyor.

Önüne ya da arkasına yer-
leştirilen kasalar sayesinde 
sokak alışverişine olanak 

sağlayan bu büfe bisiklet-
lerin üretimi tamamen Er 
Teknik tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Üç tekerlekli kasalı 
bisikletler, her türlü ihtiyaca 
göre değişiklik yapılabilecek 
esnekliğe de sahip.

Tamamen çevreye duyarlı 
bir çekilde üretilen kasalı 
bisikletler istenirse yardım-
cı motor sayesinde fazla pe-
dal gücü gerektirmeden de 
kullanılabiliyor. Bisikletle-

rin girmesine izin verilen 
her yolda kullanılabilecek 
olan kasalı bisikletler 280 
Kilograma kadar yük taşı-
yabiliyor. Sokak satışı için 
ideal olan bu araçların ken-
di küçüik işini kurmak is-
teyenlerin ilgisini çekmesi 
bekleniyor.

Daha fazla bilgi 
cykelsalgsvogn.dk 
adresinden edinilebilir.

HABER HABER

E
ğitim Baka-
nı Morten 
Östergaard 
tarafından 

ana hatları açıkla-
nan ve “SU” olarak 
adlandırılan, öğren-
ci kredileri reformu 
üniversite ve lise öğ-
rencilerinin tepkile-
rine neden oldu. Hü-
kümet tarafından iki 
milyar kron tasarruf 
sağlamak amacıyla 
hazırlanan reform 
paketi özellikle lise-
yi bitirdikten son-
ra yüksek öğretime 
başlamak için 1-2 yıl 
bekleyen öğrencileri ve eği-
timleri süresince ara vere-
rek mezuniyetlerini gecik-
tiren öğrencileri olumsuz 
etkileyecek.

Hazırlanan reform paketi-
nin ana hatları şöyle:

- Lise ve dengi okulu bitir-
dikten sonra yüksek öğreti-
me başlamak için iki yıldan 
fazla bekleyen öğrencilere 
verilen kredi 6. yılında ke-
silecek.

- Bundan böyle üniversite 
öğrencileri mezuniyetlerini 
6 aydan fazla geciktireme-
yecekler. Sınavlara katıl-
mak zorunlu hale getirile-
cek.

- Öğrencilerin mezuniyet-
lerini ve eğitimlerini zama-
nında bitirmelerini engelle-
yen uygulamalar kaldırıla-
cak, paralel geçişte  önceki 
notların kabul edilmesi ko-
laylaştırılacak.

- Üniversiteler öğrencile-

rin ortalama 3,7 ay daha 
kısa sürede eğitimlerini 
bitirmeleri için gerekli ted-
birleri alacaklar.

- Lise not ortalamasını 
yükseltmek için lise öğren-
cileri tarafından alınan not 
yükseltme kurslarına da sı-
nırlama getirilecek ve sade-
ce hızlandırılmış kurslara 
öğrenci kredisi verilecek.

- Lise ve dengi okul eğiti-
mi veren gençlik okulların-
daki eğitim kısıtlanacak, 

sadece 5 çeşit branş-
ta eğitim verilecek ve 
bunlara öğrenci kre-
disi verilecek.

- Aileleri ile birlikte 
yaşayan öğrencilere 
verilen öğrenci kre-
disi kaldırılacak ve 
aynı zamanda verile-
cek kredinin miktarı 
anne babanın geliri-
ne bağlı olacak. Ai-
leleri ile birlikte ya-
şayan ve ailelerinin 
gelirleri yüksek olan 
öğrencilere daha dü-
şük kredi verilecek.

- Öğrenci kredileri-
nin hesaplanmasında 

kullanılan barem de deği-
şecek ve öğrenci kredileri 
bugün olduğu şekliyle ve-
rilecek sosyal yardımlara 
paralel olarak arttırılmaya-
cak. Bugünkü uygulamaya 
göre bazı durumlarda öğ-
renci kredilerinin hesaplan-
masında kullanılan yöntem 
nedeniyle krediler erilecek 
sosyal yardımlardan daha 
fazla artış gösteriyor.

(Haber)

Öğrenci kredisine tırpan
Eğitim Bakanı Morten Östergaard tarafından  açıklanan “SU” 
olarak adlandırılan, öğrenci kredileri reformu üniversite ve lise 
öğrencilerinin tepkilerine neden oldu. 

D
animarka İsta-
tistik Enstitü-
sü’nün son yap-
tığı araştırma-

lara göre Danimarka’da 
Batı ülkeleri dışından 
gelen göçmen kökenli kız-
ların eğitime devam etme 
oranı etnik Danimarkalı 
kızları yakaladı.

2002 yılında göçmen 
kızlar arasında eğitime 
devam etme oranı, etnik 
Danimarkalıların yüz-
de 51’lik oranına karşın, 
yüzde 43 iken bu oran 
2012 yılında yüzde 61’e 
ulaştı. Bu oranın yaka-
lanması ile birlikte lise 
ve dengi okul sonrası eği-
time devam etme konu-
sunda göçmen kökenli kız 
öğrenciler ile Danimarka-
lılar arasında bir fark kal-

madığı belirtiliyor.
Araştırmadan çıkan baş-

ka bir ilginç sonuca göre 
ise göçmen kızlar arasın-
da boş zamanları değer-
lendirme konusunda ho-
biye yönelenlerin düşük 
olması. Boş zamanlarını 
değerlendirmek için hobi 
edinmek konusunda tem-
bel davranan göçmen kız-
ların eğitime yoğunlaştık-
ları ve bu alanda başarılı 
oldukları belirtiliyor.

Erkek öğrencilerin ben-
zer başarıyı yakalayama-
dıklarını belirten uzman-
lar bu durumun endişe 
verici olduğunu, özellikle 
başladıkları eğitimi yarı-
da bırakan erkek öğrenci 
oranının alarm verici bo-
yutlarda olduğunu söylü-
yorlar.

Göçmen kızlar 
Danimarkalıları yakaladı

Bu bisikletlere ilgi büyük
Başkent Kopenhag’daki Bella Center fuar salonunda 
24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Kopenhag 
Gıda Fuarı’nda Türk girişimci, soğuk demir ustası Er-
den Tekeli tarafından üretilen çok amaçlı kullanıma 
uygun üç tekelerlekli büfe bisikletler büyük ilgi gördü. 

4
0 yaşındaki Kenan 
Adıgüzel 2005 yılın-
da Danimarka’ya 
gelmiş. Geldiği yılın 

hemen ardından bir iş bul-
duğu balık işleme fabrika-
sında iş kazası geçir-
miş. Seyyar pompa ile 
asitli su fışkırtarak 
makina temizliği yap-
tığı sırada pompanın 
patlaması sonucu elin-
de, yüzünde, yanıklar 
oluşmuş. Kaza sonun-
da sağ gözünü tama-
men kaybeden Kenan 
Adıgüzel’in sol gözün-
de ise yüzde 70 görme 
kaybı oluşmuş. Ola-
yın ardından sendika 
temsilcileri ile fabrika 
yetkililerin yaptıkları 
görüşme sonunda fab-
rika hatasını kaybet-
miş ve olayın iş kazası 
olduğu onaylanmış.

Kenan Adıgüzel’in 
trajedisi ise asıl bun-
dan sonra başlamıştı. 
Olayın üzerinden 6 
yıl geçmesine rağmen 
araya sendikalar ve 
avukatlar girmesine 
rağmen, Adıgüzel’in 
çalıştığı fabrika ku-
surunu kabul etmiş 
olmasına rağmen Ke-
nan Adıgüzel ne ma-
lülen emekliliğe ayrılmış, 
ne kendisinin açtığı tazmi-
nat davası bir sonuca ulaş-
mış.

Halk emekliliği için 
1 yıl yeterli
Doğan Polat yaptığı giri-
şimlerde ilginç sonuçlara 
ulaşmış, örneğin Adıgü-
zel’in avukatının yanı sıra, 

Adıgüzel’in hakkını savun-
mak için devreye giren 3F 
avukatı da sanki Adıgü-
zel’in avukatıymış gibi da-
vaya müdahil olarak adını 
yazdırmış. 

Doğan Polat, “Böyle olun-
ca Kenan Adıgüzel’e verile-
cek tazminattan yüzde 10 
pay alma hakkını da kendi-
sine sağlamış” diyor. İlk iş 
olarak Kenan Adıgüzel’in 
avukatlarını azlettirmekle 
işe başlayan Doğan Polat’ın 
ulaştığı bazı yetkililer Ke-
nan Adıgüzel’in Danimar-
ka’da malülen emeklilik 
hakkı kazanabilmesi için 

10 yıl burada ikamet etme-
si gerektiğini söylemişler. 
Bunun ardından Doğan Po-
lat ne vatandaşlarımız tara-
fından ne de Danimarkalı 
sosyal yetkililer tarafından 

varlığı bilinen bir anlaşma-
yı masaya koyarak Kenan 
Adıgüzel’in Danimarka’da 
emeklilik hakkı kazanmak 
için 10 beklemesine gerek 
olmadığına işaret etmiş. 

Polat , Haber gazetesine 
yaptığı açıklamada, “ ‘Vej-
ledning om Konvention 
mellem Danmark og Tyrki-
et om Social Sikring’ adın-
da Danimarka ile Türkiye 

arasında imzalanmış bir 
anlaşma var. Bu anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarını sosyal yasalar-
da Danimarka vatandaşları 
ile aynı konuma getiren bir 

anlaşma. Bu anlaşma-
ya göre Danimarka’da 
bir yıl oturma ve ça-
lışma iznine sahip ola-
rak yaşamış bulunan 
vatandaşlarımız halk 
emekliliği ve malülen 
emeklilik gibi haklara 
sahip oluyorlar.

Bu girişimin ardın-
dan Kenan Adıgüzel 
emeklilik tazminatını 
almaya hak kazandı.

Avukatlar oyalamış
Kenan Adıgüzel’in 
avukatı Doğan Po-
lat’ın başvurusu üze-
rine, davayla ilgili 
tüm belgelerin ve 
itirazların iş kazala-
rı müdürlüğüne (Ar-
bejdsskadestyrelsen) 
gönderildiğini ve on-
larda olduğunu söyle-
miş, ancak İş Kazaları 
Müdürlüğü kendileri-
ne böyle bir başvuru-
nun ulaşmadığı bilgi-
sini vermişler.

Doğan Polat, emek-
lilik ve diğer sosyal 

güvenlikle ilgili konularda 
bir çok vatandaşımızın bu-
güne kadar mağdur olduğu-
nu, Danimarka ile Türkiye 
arasındaki Sosyal Güvenlik 
anlaşmasını dayanak göste-
rerek vatandaşlarımızın bir 
çok hakkını elde edebile-
ceklerini söyledi.

(Haber)

1989 yılından 
beri Albert-
slund Beledi-

yesi’nde yaşamakta 
olan ve mühendislik 
eğitimi sahibi Do-
ğan Polat, dört çocuk 
babası. Halen 
DSB’de yü-
rüttüğü ma-
kinistlik 
görevinin 
yanı sıra Al-
bertslund 
Belediye 
Meclisi’nde 
de yerel politikacı olarak 
görev yapıyor.

Doğan Polat çalışma ala-
nı olarak sadece Albert-
slund Belediyesi’ni seçme-
miş kendisine. Başka be-
lediyelerde ve ülke gene-
linde de mağdur durumda 
olan vatandaşlarımıza hiz-
met ediyor.

Göçmen kökenli emekli-
lerin yurtdışında geçirdik-
leri sürenin kısıtlanması 
konusunda yaptığı araş-
tırma ve girişimler sonucu 
Türk vatandaşlarının bu 
uygulama kapsamında ol-
madıklarını Türkiye’nin 
Danimarka ve AB ile yap-
tığı anlaşmalar gereği 
sosyal alanlarda bir çok 
ayrıcalıkları bulunduğunu 
ortaya çıkarıp belediyeler 
nezdinde girişimde bu-
lunarak uygulamayı de-
ğiştirtmişti. Bu konu hac 
ziyareti gerçekleştirmek 
isteyen emekli T.C. vatan-
daşları için bundan iki yıl 
önce gündeme gelmiş, bir 
çok emekli vatandaşımız 
emekli aylıklarını kay-
betmek tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmışlardı.

Albertslund 
Türk Kültür 
Derneği başkan-
lığını da yürüt-
mekte olan Do-

ğan Polat, en 
son 

olarak geçirdiği iş kazası 
sonunda malülen emekli 
olmak için başvuran, an-
cak Danimarka’da 10 yıl 
oturmadığı için malülen 
emeklilik hakkı bulunma-
dığı kendisine bildirilen 
Kenan Adıgüzel’in duru-
munu ele almış, uygulan-
mayan bir anlaşmayı gün 
yüzüne çıkarmış, Adıgü-
zel’in emekli olmasını ve 
tazminatını almasını sağ-
lamıştı.

Doğan Polat, ayrıca 1999 
yılında Türkiye ile Dani-
marka arasında imzala-
nan ve 2003 yılında yü-
rürlüğe giren Sosyal Gü-
venlik anlaşması ile Da-
nimarka’da yaşayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarının bir çok alanda 
Danimarka vatandaşları 
ile aynı haklara sahip ol-
duğunun altını çizerek 
bundan böyle vatandaşla-
rımızın emeklilik, hastalık 
sigortası, işsizlik ödeneği 
ve sosyal yardım konula-
rında mutlaka yetkilileri 
bu anlaşmanın varlığı ko-
nusunda uyarmaları ge-
rektiğini söylüyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında gazeteniz HABER’in kapaktan duyurduğu emek-
lilik davasında mutlu sona ulaşıldı. Gazetemizin Adıgüzel’in durumuna yer 
vermesiyle harekete geçen Albertslund Belediye Meclisi üyesi Doğan Polat 
vatandaşımız Kenan Adıgüzel’in tembel avukatlar ve bürokratların kurbanı 
olduğunu ortaya çıkardı. Doğan Polat’ın, Adıgüzel’in sorununu çözmesinin 
dayanağı ise neredeyse hiç bilinmeyen bir sosyal anlaşma.

Kenan Adıgüzel’e müjde
Albertslund Belediye Meclisi’nin Sos-
yal Demokrat, Türk kökenli üyelerin-
den Doğan Polat bugüne kadar va-
tandaşlarımızın yasalar karşısında ma-
ruz kaldıkları mağduriyetleri ortadan 
kaldırmayı kendine hedef  seçmiş.

O, halka hizmete aşık

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.

ISSN: 9771602-985002
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Danimarka’da ya-
şayan şair Aytekin 
Arık, “Biz iki yarım 
bir bütünüz” 
adındaki üçüncü 
şiir kitabında gur-
bette yaşamanın 
zorluğunu, horla-
nan insanı, aşka 
susayışı ve geldiği 

topraklara duyulan özlemi anlatıyor. 
Sayfa 19

İnsana dair her şey...

Cengiz Kahraman Yıldız Akdoğan

Siyaseti Sevdirmenin yolları...
Alanya: Bir dünya kenti...

Örnek alınacak bir dernek: 
Yeniceobalılar Derneği

Sayfa  4 ve  14 Sayfa  9

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

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

Yardımsever ve 
konuksever kişiliği 
ile Danimarka’ya 
ilk gelen Türklerin 
kalbinde taht kuran 
ve kendisine Ayşe 
denilmesine mü-
sade eden Marian-
ne Kabakçı ile ilk Türk misafir işçilerle 
tanışmasından, nasıl Ayşe olduğundan, 
Kabakçı soyadının nereden geldiğin-
den uyuma politikalarına, Danimar-
ka’daki Türklerin şimdiki durumuna 
kadar bir çok konuda konuştuk.

Gazipaşa Alanya havaalanına İskan-
dinavya’dan ilk uçuş gerçekleştirildi. 
Scanway/Tyrkiet Eksperten tur ope-
ratörünün ağırladığı 380 kişilik iki 
kafile Danimarka’nın başkenti Ko-
penhag ve Billund kentinden Gazipa-
şa’ya geldiler.

İskandinavya 
Gazipaşa’ya ’merhaba’ 
dedi

Sayfa 12-13

Türkler her 
zaman kalbimde...

Sayfa 15

Eğer iktidarın vicdanına kalmış bir tiyatrodan 
bahsediyorsak zaten konuşulacak konu yoktur!

Kabare Tiyatrosu’nun Kralı

Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

6 yıllık işkence

Sosyal yasaların en kapsamlı olduğu, sosyal refah sisteminin tüm dünya tarafından örnek alın-
dığı Danimarka’da Kenan Adıgüzel adındaki bir Türk 6 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bir balık 
işleme fabrikasında seyyar pompa ile asitli su fışkırtarak makina temizliği yaptığı sırada pompanın 
patlaması sonucu sağ gözünü tamamen kaybeden, sol gözünde ise yüzde 70 görme kaybı yaşayan, 
yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan vatandaşımız kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Ne 
tazminatı verildi, ne de malülen emeklilik hakkı. Bu mücadeleyi ilginç kılan ise vatandaşımızın haklı 
olup olmaması değil, hakkının 6 yıldır bir türlü verilmemesi. Sayfa 8

DIAMOND PALACE
DÜĞÜN SALONLARI
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PARA  HAVALESİ

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

MUHASEBE  VE  TERCÜME 

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

D U Y U R U

Tüm Mart 
ayı boyunca 
abiyelerde 
%50’ye 

varan 
indirimler

Diğer gece 
kıyafetleri, 

çocuk abiyeleri 
ve takılarda da 

%20’ye 
varan 

indirimler

ĀȀ̀ЀԀ ఀऀࠀ܀
Mağazamızda abiye, gelinlik, 
nişanlık, kaftan, takılar, çocuk 

abiyeleri ve sünnet elbiselerimiz 
mevcuttur. Ayrıca özel terzimiz 

ile her türlü dikiş ve tamirat 
işleri yapılır. 

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

Gelinliklerde 
Mart ayı 
boyunca 
%40’a 
varan 

indirimler

K
risteligt Dagbblad gazete-
sinde yayınlanan habere 
göre, Odense Üniversite 
hastanesi bünyesinde 2008 

yılından beri hizmet veren göçmen 
hastalıkları kliniği bugüne kadar 
670 hastayı tedavi etti. Sağlık ocak-
larındaki aile doktorları ya da has-
tanelerdeki klinikler tarafından tes-
pit ve teşhis edilemeyen hastalıklar 
nedeniyle kliniğe gönderilen 670 ki-
şinin, astım, kanser, kireçlenme gibi 
yaygın hastalıklara sahip oldukları 
belirlendi.

Göçmenlerin sağlık sisteminden 

yeteri kadar yararlanamamalarının 
nedenleri arasında öncelikli olarak 
Danca bilmemeleri, sağlık problem-
leri yanı sıra sosyal ve ekonomik 
sorunlarla boğuşmaları gösteriliyor. 
Kliniğe havale edilen hastalardan 
beşte birinin yanlış teşhis kurba-
nı olduğu, üçte birinin de önceden 
gözlemlenemeyen psişik, sosyal ve 
ekonomik sorunlara  sahip oldukları 
belirtiliyor.

Klinikte görevli doktorlardan Mor-
ten Sodemann, klinikte hastalara 
kombine bir tedavi süreci uygula-
dıklarını belirterek “Hastalarımızın 

çoğu, hastalıklarının tedavisini güç-
leştiren sosyal ve ekonomşik sorun-
larla da boğuşuyorlar. Doktorlar, 
hemşireler ve sosyal danışmanların 
ortak çalışmaları sonucu kombine 
bir tedavi yöntemi uyguluyoruz.” 
dedi.

Odense’deki göçmen hastalıkları 
kliniğinde elde edilen tecrübelere 
dayanarak Hvidovre hastanesinde 
de bu ilkbahar aylarında benzer bir 
klinik açılacağı belirtildi.

(Haber)

Sağlık sistemi göçmenleri baştan savıyor
Danimarka’da yapılan bir araştırma göçmenlerin hastalanma oranlarının etnik Danimarkalılara göre daha yük-
sek olduğunu gösterirken, daha korkunç başka bir gerçeği de ortaya çıkardı. Danimarka sağlık sistemi göç-
menleri baştan savıyor, sağlık şikayetleri olan göçmenler ciddiye alınmıyor ve bir çok ciddi hastalık teşhis edile-
miyor. Astım, kanser, disk kayması gibi ciddi hastalıklar bile çok geç kalındıktan sonra ortaya çıkıyor.

Danimarka Savunma Ba-
kanlığı ve Genel Kurmay 
Başkanlığı ülkedeki beş 

askeri garnizonu kapatma kara-
rı aldı. 

Genel Kurmay Başkanı Pe-

ter Bartram, garnizonların ka-
patılması kararına hükümetin 
savunma bütçesinde tasarrufa 
yönelmesi gerekçe göstererek, 
“Savunma Bakanlığı tasarruf ya-
pılabilecek askeri alanları öner-

dim. Beş askeri garnizonun ka-
patılabileceğini kendilerine bil-
dirdim” açıklamasını yaptı. 

Kapatılması öngörülen as-
keri garnizonlar Sönderborg, 
Haderslev, Fredericia (Bülov), 

Bornholm (Almegaard) ve Vor-
dingborg kentlerinde bulunuyor.

Söz konusu garnizonların ka-
patılmasıyla savunma giderle-
rinde 2015 yılında 2,5 milyar 
kron tasarruf edileceği, 2016 yı-

lında 2,6 milyar, 2017 yılında da 
2,7 milyar kron tasarruf yapıl-
ması bekleniyor. 

(Haber)

Kriz orduyu da vurdu
Ekonomik krizden çıkmanın yollarını arayan Danimar-
ka hükümeti askeri alanda da tasarrrufa yönelme kararı 
aldı. Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığından 
askeri giderlerin kısıtlanmasını istedi. Genel Kurmay 
Başkanı da ülkedeki beş askeri garnizonu kapatabile-
ceklerini söyledi. 

2
014 yılında Afganis-
tan’daki askerlerini 
geri çekecek olan 
Danimarka’nın, Af-

ganistan’daki Danimarkalı 
askerlere tercümanlık ya-
pan Afganlı tercümanlara 

Danimarka’da sığınma hak-
kı vermeyeceği öğrenildi.

Uluslararası Af Örgütü 
Amnesty International ta-
rafından yapılan Afganlı 
tercümanlara sığınma ve-
rilmesi çağrısına Danimar-

ka Savunma Bakanı Nick 
Haekkerup, “Tercümanlara 
Danimarka’da sığınma ver-
me planımız yok” açıklama-
sını yaptı.

Danimarka Yabancılar 
Müdürlüğü tarafından ya-

yınlanan bir raporda 
uluslararası askeri güç-
ler için tercümanlık ya-
pan Afganlı tercüman-
ların Taliban güçlerinin 
hedefi oldukları bilgi-
leri yeralmış, Afganis-
tan’daki Danimarkalı as-
keri birlikten yetkililer 
de aynı yönde görüş bil-
dirmişler ve Amnesty In-
ternational de Danimar-
ka hükümetin de gerekli 
adımların atılması çağrı-
sında bulunmuştu.

Iraklı tercümanlara sı-
ğınma verilip de Afganlı 
tercümanlara verilme-
mesinin eleştirilmesi 
üzerine Sosyal Demokrat 
Partili Savunma Bakanı 
Nick Haekkerup, Iraklı 
tercümanların can güven-
liği olmamasından onlara 
özel sığınma verildiğini, 
ancak aynı durumun Af-
ganlı tercümanlar için söz 
konusu olmadığını, Afgan-
lı tercümanların ülkenin 
uzak bölgelerinden sıcak 
çatışmaların yaşanmadığı 

yerlerden getirildiğini ve 
Afganlı tercümanların Da-
nimarka devleti tarafından 
değil, özel bir savunma şir-
keti tarafından işe alındığı-
nı söyledi.

Birlik Listesi Savunma 
sözcüsü Nikolaj Villumsen 
ise bakanın açıklamaları-
na sert tepki göstererek, 
af örgütünün, yabancılar 
müdürlüğünün ve ordunun 
kendisinin bile bu tercü-

manlarının can güvenliğin-
den endişe duymasına rağ-
men bakanın sorumluluğu 
bir özel şirkete yıkmasının 
insani olmadığını söyledi.

Daha önce de, görevini ya-
parken yaralanan bir Afgan 
tercümanın da İngiltere’ye 
yaptığı iltica başvurusu İn-
giliz yetkililerce reddedil-
mişti.

(Haber)

Afgan tercümanlara sığınma yok
Afganistan’da bugüne kadar NATO askerleri için çalışan onlarca tercü-
man öldürüldü ya da yaralandı. Buna karşın Afgan tercümanların Batılı 
ülkelerde hiçbir hakkı yok. Danimarka Savunma Bakanı, Afganistan’da-
ki Danimarkalı askerlere tercümanlık yapan Afganlı tercümanlara Dani-
marka’da sığınma hakkı verilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sivil toplum örgütlerinin sayısı ve et-
kinliği demokrasinin önemli ölçüt-

lerindendir. Örgütsüz toplum ‘’sürü’’ 
olarak değerlendirilir; ancak, ‘’örgütlü 
sürü’’ olmak da mümkün..
Bir grup arkadaş, İsveç’te, geçen yıl, 

katıldığımız sol bir partinin 1 Mayıs tö-
renini üzülerek terk etmek zorunda 
kaldık. Artık neredeyse sağcı partilerle 
aynı politikaları izleyen Sosyal Demok-
rat Parti’ye zaten yakınlık duymamış-
tık. Sosyal demokratlardan sonra en 
büyük sol parti olan İsveç Sol Parti’sini 
de oldukça ‘’sulandırılmış’’ buluyorduk. 
Eğilimimiz daha sol partilerden yanay-
dı. Arkadaşlarla, bu yıl, daha radikal sol 
bir partinin 1 Mayıs törenlerine katıl-
mayı kararlaştırmıştık. Erkenden tören 
alanına gittik. Konuşmaların yapılaca-
ğı, yürüyüşün başlayacağı saat geldi, or-
talarda kimse yoktu. Sadece Malmö’de 
on binlerce üyeye sahip görünen parti-
nin 1 Mayıs törenlerine kimse gelme-
mişti. Ortalarda üç beş titrek ihtiyar ve 
çocuk arabalarıyla gelmiş genç anneler-
den başka kimse yoktu. 50- 100 kişilik 
bir grupla yürümek bize acı verdiği için 
oradan sessizce uzaklaştık..
‘’Derya içre olup da deryayı bilmeyen 

balıklar’’ gibidir İsveç insanı. Dünya-

nın en örgütlü toplumudur belki, ama 
gücünün ayırdında değildir. 9 milyonu 
aşan nüfusa sahip ülkede,  çevre, çocuk, 
kadın, gençlik, engelliler, kültür, sanat, 
spor ve turizm alanından çalışma yürü-
ten onbinlerce dernek var. Beş kişi bir 
araya gelerek bir dernek kurabiliyor. 
Her İsveçli, 5 ayrı der-
neğe üye olabiliyor. Si-
vil toplum örgütlerinin 
üye sayılarının topla-
mı milyonları buluyor. 
Dernekler, üye sayıları-
na göre her yıl devlet-
ten ekonomik yardım 
alıyorlar. Hiçbir iş kolunda sendikasız 
işçi yoktur. İsveç’te bir sendikaya veya 
derneğe üye olmayan kişi hemen he-
men yok gibidir. Polis sendikasının, si-
lahlı kuvvetler sendikasının yetkilileri 
zaman zaman ekonomik ve politik ko-
nularda laf yuvarlamasını çok iyi bilir. 
Ancak, ne amaçla olursa olsun, 5- 10 
bin kişiyi sokağa çıkarmanız mümkün 
değildir.
Bireyselleştirilmiş, edilgenleştirilmiş 

toplum, ‘’Yönetenler en iyisini bilir, en 
doğrusunu yapar’’ anlayışındadır. Bir 
kaç bin kişilik bir miting, İsveç için çok 
büyük bir gösteridir. O yüzden, İsveç-

li yaşlı arkadaşımın, Türkiye’deki 29 
Ekim yürüyüşünü televizyondan iz-
lerken gözlerini faltaşı gibi açarak ba-
na’’Ne o, Türkiye’de devrim mi olu-
yor?’’ diye sorması boşuna değildi.
İsveç’te toplum örgütlü olmasına kar-

şın, sivil toplum örgütleri fazla bir et-
kinliğe sahip değildir. 
Uzmanlara göre, bunun 
nedeni, toplumda artık 
her şeyin göz önünde ol-
masıdır. Hükumetlerin 
aldığı kararlar ve uygu-
lamaları medya tarafın-
dan ayrıntılı olarak ele 

alınıp eleştirilebiliyor, yerel ve merkezi 
yönetimler denetlenip sorgulanabiliyor. 
Sivil toplum  örgütü işlevini artık med-
ya yerine getiriyor. İnsanlar, seslerini 
sivil toplum kuruluşları olmadan da du-
yurabiliyor. Toplanıp gösteri yapmaya 
ise artık gerek yok, çünkü, ‘’devlet en 
iyisini biliyor, en doğrusunu yapıyor’’
Artık, dünyanın her yerindeki karga-

şalığın ve kürsel yönlendirmenin arka-
sında AB ve Soros fonları var...Anadolu-
’daki, ‘’Gavurun ekmeğini yiyen gavu-
run kılıcını çalar.’’ sözündeki gibi, İs-
veç’te ve Avrupa’da, devlet ve AB fon-
larıyla beslenen bazı sivil toplum örgüt-

leri, toplumsal sorumluluklarını terk 
ederek küresel politikaların aracı haliy-
le geliyor.
Skagos Türk Kültür Derneği tarafın-

dan yapılan bir araştırmaya gore, şu 
anda İsveç’te 100 bin dolayında Türk 
yaşıyor. İsvçe’e Türkler 1960’lı yılla-
rın ortalarından itibaren Konya’nın 
Kulu ilçesinden gelmeye başladı. Onla-
rı, K.Maraş, Adıyaman ve Malatya’nın 
çeşitli bölgelerinden gelen ve İsveç’tek 
sayıları 3 bini bulan Tavkirarlılar izledi. 
Türkler, İsveç’e 70’lı yıllarda daha yo-
ğun olarak geldiler.
80’li yıllarda gelenlerin önemli bölü-

münü  siyasi sığınmacılar oluşturdu. 
Süreç, daha sonraki yıllarda aile birle-
şimi yoluyla devam etti. İsveç’te yeter-
li eğitim ve çalışma olanaklarına sahip 
olamayan Türkler, tıpkı Almanyada-
kiler gibi, varlıklarını ‘’en alttakiler’’ 
olarak sürdürürken bir çok dramatik 
sorunla karşılaştılar. İsveç’te,  1990 - 
1992 yıllarında yaşanan büyük ekono-
mik krizin faturasını göçmenler ödedi. 
Türkler, sorunlarına çare bulmak için 
örgütlenmeye başladı. İsveç’te, halen 
Türkler tarafından kurulmuş 50 dernek 
ve 10 federasyon bulunuyor.

alinergis@yahoo.se

Sivil toplum örgütleri ne işe yarar?

ALİ HAYDAR NERGİS, MALMÖ
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Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

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

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

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

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde 
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde 
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine 
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

Önceden deneyip de bırakamadığız sigara alışkanlığını 
elektronik sigara ile bırakın. 

Artık elektrikli sigarayla sigara alışkanlığına 
son verebilirsiniz.  

Ali Alış
Telefon: 53589908

Adı: EGO CE4
Fiyatı: Sadece 500,- dkk.

1 şişe 30 ml. sıvısı fi yata dahildir. 
Değişik tadlarda vardır.

ELEKTRİKLİ SİGARA İLE 
SİGARAYI BIRAKMAK ŞİMDİ DAHA KOLAY

SİZ DE SİGARAYA VEDA EDİN!

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

ŞAH OTO KİRALAMA
Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas’ta araç teslim edilir ve alınr. 

D
animarka dış po-
litikada tarihi bir 
değişikliğe imza 
atarak, yeraltı 

kaynakları zenginlikleriyle 
bilinen Grönland adasında 
uranyum çıkarılmasına ye-
şil ışık yaktı.

Parlamentoda üyesi bu-
lunan partilerin büyük ço-
ğunluğu, Danimarka’ya 
bağlı özerk bir bölge olan 
Grönland’da, özerk yöne-
timin de onaylaması duru-
munda uranyum çıkarıl-
masını ve ihraç edilmesini 
onayladı.  

Kaynaklar, Grönland 
özerk yönetiminin de halk 
sağlığı ve çevrenin gözetil-
mesi durumunda uranyu-
mun çıkarılmasına sıcak 
baktığını belirtiyorlar.

Sol partilerden Birlik Lis-
tesi ve liberal Venstre Par-
tisi ise sözkonusu madenin 
çıkarılmasına karşı çıkıyor. 
Nükleer silahlara, atom 
bombası yapılmasına kar-
şı olan Birlik Listesi, söz-
konusu bölgede uranyum 

çıkarılmasıyla yöre halkı-
nın radyasyon tehlikesi ile 
yaşamasından endişe du-
yuyor.

Venstre ise Grönland’dan 
çıkarılan uranyumun yanlış 
ellere geçebileceğinden en-

dişe duyuyor.
Danimarka Halk Partisi 

de Grönland’a tanınan ba-
ğımsızlığın sınırlarının da-
raltılmasını ve yeraltı zen-
ginliklerinin işletilmesinin 
Danimarka’nın sorumlulu-

ğunda bulunmasını istiyor. 
Yeraltı kaynakları zen-

ginliği ile bilinen Güney 
Grönland’ın Kvanefjeld böl-
gesinde radyoaktif madde-
si uranyum dışında ayrıca, 
günlük hayatımızda önemli 

yer teşkil eden düz ekran 
televizyon, laptop bilgisa-
yarlar, şarj edilebilen piller, 
cep telefonları, hibdir oto-
mobiller, rüzgar türbinleri 
gibi araçların üretilmesin-
de kullanılan metaller, fi-

ziksel, kimyasal ve ışıksal 
özelliklere sahip mineraller 
ve daha bir çok hammadde 
bulunuyor. Bölgede ayrıca 
güçlü  manyetik alana sa-
hip olan kimyasal madde 
Neodimyum mıktanıs da 
bulunuyor ve bu mıknatıs 
rüzgar değirmenleri üreti-
minde önemli rol oynuyor.

Çin gibi olacak
Danimarka’nın uranyum 
madenini çıkarmasıyla dün-
yadaki nadir hammadde-
lerin yüzde 95’ini kontrol 
eden Çin gibi bir güce sahip 
olabileceği öne sürülüyor. 
Avustralyalı maden araş-
tırma şirketi Greenland 
Minerals & Energy (GME) 
tarafından 5 yıldır yapılan 
araştırmaya göre, Grön-
land’da yılda ortalama 40 
bin tonun üzerinde nadir 
bulunan hammadeler çıka-
rılabilecek, bu da Çin’deki 
üretimin yarısı anlamına 
gelecek.

(Haber)

Danimarka uranyum ihraç edecek
Danimarka parlamentosu, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland adasında uranyum çıkarılmasına 
ve ihraç edilmesine yeşil ışık yaktı.  Grönland’da uranyum çıkarılması durumunda Danimarka, dünyanın uran-
yum ihraç eden beşinci büyük ülkesi durumuna gelecek. 

Norveç, 2011 yılında 
onlarca genci katle-
den aşırı sağcı An-

ders Behring Breivik kabu-
sunu tekrar yaşama riskini 
atlattı. Norveç’te bomba 
eylemi yapacağı tehdidinde 
bulunan bir kişi 10 saatlik 
insan avı sounda yakalan-
dı. 27 yaşında olduğu belir-
tilen kişinin İslam karşıtı 
olduğu ve saldırı planladığı 
ortaya çıktı.

Olay, Hönefoss kentinden 
başkent Oslo’ya giden bir 
otobüste üzerinde kurşun 
geçirmez yelek bulunan 
saldırganın telefonla konu-
şurken parlamento binasını 
bombayla havaya uçurma-
ya gittiğini söylemesiyle 
başladı. Bunu duyan otobüs 
şoförü polise haber verdi. 
Başkent Oslo’nun merkezi 
ve parlamento binası ağır 
silahlı polisler tarafından 

ablukaya alınırken önemli 
caddeler trafiğe kapatıldı.

İlk iki gözaltında 
yanıldılar
Polis gece boyunca iki eve 
yaptığı baskın sonunda iki 
kişiyi gözaltına aldı. An-
cak bu kişilerin olayla ilgisi 
olmadığı anlaşıldı. Ertesi 
gün öğle saatlerinde ise Os-
lo’nun Lambertseter sem-
tinde bir eve daha baskın 

düzenleyen polis, aşırı sağ-
cı ve İslam karşıtı Norveç 
Savunma Ligi (NDL) ve 
Avrupa’nın İslamlaşmasını 
Durdurun (SIOE) örgütü 
üyesi olduğu öğrenilen 27 
yaşındaki bir Norveçliyi gö-
zaltına aldı.

Müslüman bakana tehdit
Polis, zanlının yakalandığı 
dairede, bir silah ve kur-
şun geçirmez yelek buldu. 

Bomba tehdidinde bulunan 
şahsın yakalanmasının ar-
dından Oslo’daki abluka 
kaldırılırken, parlamento 
binası önünde polis koru-
ması devam etti.

Oslo polisi, ilk etapta 2.5 
saat sorgulanan zanlının 
ifade verirken zorluk çıkar-
madığı gibi avukat isteme-
diğini açıkladı. Zanlının son 
2 aydır Facebook ve Twit-
ter hesabından “Kuvvetli 

bir şekilde hoşlanmadığım 
göçmen kökenli birini na-
sıl da öldürmek istiyorum” 
gibi nefret ve tehdit içeren 
sözler yazdığı, Norveç’in 
Pakistan kökenli Müslü-
man Kültür Bakanı Hadia 
Tajik’i taciz ettiği ortaya 
çıktı.

Breivik 2011’de Utöya 
Adası’na ve Oslo’ya saldırı 
düzenleyerek 77 kişiyi öl-
dürmüştü.

Norveç ikinci Breivik vakasını ucuz atlattı
Aşırı sağcı Anders Breivik’in 77 kişiyi öldürdüğü Norveç’te benzer saldırı planlayan bir kişi 10 saatlik insan avı 
sonucunda yakalandı.
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D
animarka İstatistik 
Enstitüsü’nün yayın-
ladığı son verilere göre 
Danimarka halkının 

yüzde 10’unu Danimarka köken-
li olmayan kişiler oluşturuyor.

2012 yılında Danimarka’ya 
71.739 kişinin yerleşmesiyle Da-
nimarka sınırları içinde yaşayan 
ve kökeni Danimarka olmayan 
kişi sayısı 600.674’e ulaştı. Bu 
sayının bundan 30 yıl öncekinin 
dört katı olduğu belirtiliyor.

“Danimarka’ya göç”adıyla ya-
yınlanan yeni bir rapora göre 
2012 yılında Danimarka’ya Batı-
lı ülkelerin dışındaki ülkelerden 

gelen göçmen sayısında da reko-
ra ulaşıldı ve 33 bin 824 kişi Da-
nimarka’ya yerleşti.

Danimarka’ya ortadoğu ve 3. 
Dünya ülkelerinden gelen göç-
men sayısı ise son 30 yılda 5 katı 
bir artış göstererek 267 bin Kişi-
ye ulaştı.

Danimarka İstatistik Enstitüsü 
rakamlarına göre Danimarka’ya 
göçte ilk 10 ülke göçmen sayısı 
şöyle:

HABER HABER

Bir önceki yazımda da bahsettiğim gibi 
gerek pedofiliye gerekse parafiliye bir 

ceza düşünemiyorum. Böyle bir eylemin 
ne bir açıklaması ne de bir gerekçesi ola-
bilir. Bu sayımızda çocuk istismarcılığına 
biraz daha değinmek istiyorum. 
Çocuk bir çok şekilde istismar edilir. 

İhmal edilen çocuk, fiziksel şiddet gören 
çocuk, duygusal istismar ve cinsellikle 
istismar edilen çocuk. Ben bu yazımda 
cinsel istismarcılık üzerinde durmak is-
tiyorum. 
Cinsel istismarcılık toplumda en az 

konuşulan ve tartışılan istismarcılık 
şeklidir. Gerek toplumda bir tabu olarak 
görülmesi, gerekse bu konu hakkında çok 
fazla bilginin elde olmayışı, bu gerçekten 
çok önemli olan konuyu hep arka plana 
itmiştir. 
Peki bir insan neden bir çocuğa zarar 

vermek ister? Neden bir çocuğun hayatı-

nı mahveder? Bunların sebeplerine ine-
cek olursak; bazı araştırmalara bakıldı-
ğı zaman, çocukları istismar eden kişi-
lerin; birçoğunun çocukken kendilerinin 
istismara uğradıkları, bazılarının fiziksel 
şiddet gördükleri, bazılarının duygusal 
anlamda sevgi ve şefkatten mahrum ye-
tiştikleri ve bundan dolayı empati duygu-
sundanda mahrum oldukları, bir kısmının 
alkol ve madde bağımlılığından kaynakla-
nan dürtülerine hakim olamadıkları, yine 
bir kısmının cinsel isteklerinin psikolojik-
men aslında çocuklara zarar vermek de-

ğil, onlara bir iyilik yaptığını düşünüyor 
olması gerçekten düşündürücü bir sonuç. 
Bütün bunlar ruhsal birer hastalıktır ve 
ne yazıkki tedavi imkanlarıda çok sınır-
lı. Yarısından çoğu tedavi edilemiyor ve 
maalesef Danimarka’da cezasını bitirmiş 
(!) şahıs tekrar serbest bırakılıyor. Her 
ülkenin kendine göre koyduğu kural ve 
sınırlamalar var bu konuda. 
Pedofilik insanların özelliklerinden ba-

zıları; gerek aile içi gerekse aile dışında 
veya toplumda içine kapanık, saygı ve iti-
bar görmediklerini düşünmeleri. Büyük 

bir çoğunluğu eş, çocuk, iş-güç sahibi olan 
bu insanlar, özellikle internet ortamını 
çok kullanmaktadırlar. Bu nedenle ebe-
veynlerin, çocuklarının internet kullanı-
mına ve kimlerle iletişim kurulduğuna 
dikkat etmeleri gerekiyor. 
Diğer istismar çeşitlerinin bıraktıkları 

sonuçlara göre, en tehlikeli ve kalıcı ola-
nı cinsel istismardır. Bir çok araştırma, 
cinsel istismara uğramış çocukların, özel-
liklede erkek çocuklarının ilerleyen yaş-
larda alkol ve madde bağımlılığı ve bunu 
takiben ilerde istismarcı olma riskini ta-
şımaları, ve yetişkin olduğunda cinsel so-
runlar yaşamaları gibi buna benzer daha 
bir çok sonucun çocuklarda görüldüğünü 
gösteriyor. 
Evet, bu kez biri daha deşifre edildi ve 

ne acı ki, içimizden biri... Lütfen toplum 
olarak sessiz kalmayalım bu hassas konu-
ya. Herşey çocuklarımız için...

Sübyancı ve içimizden biri...

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

Değerli okuyucular, arkadaşlar, dost-
lar 2009-2012 yılları arasında İska-

dinav ülkeleri Emniyet Müşavirliği gö-
revim sırasında siz değerli vatandaşla-
rımla sık sık görüşmelerimiz, konuşma-
larımız ve toplantılarımız oldu. Zaman 
zaman da gazete, dergi ve diğer yayın-
larda bir takım konuları çeşitli makale-
lerle sizlerle paylaştık. 
Hani derler ya “geçmiş zaman olur-

ki hayali cihan değer”. İşte bu atasö-
zünden hareketle Türkiye’de sık sık siz 
Danimarka ve diğer iskandinav ülke-
leri İsveç, Norveç ve Finlandiya’da bir 
çok konuşmada, sohbette gündeme gel-
mektesiniz.  Her gündeme gelişinizde 
de sizleri saygı sevgi ve iyi duygularla 
anmakta ve yaşadıklarımızı yad etmek-
teyiz. Sizleri çok tanımıyanlar bile iyi-
liğinizi, dostluğunuzu ve başarılarınızı 
benim anlatımlarımdan dolayı bilir ol-
dular. Zaten sık sık Danimarka’dan ge-
len vatandaşlarımızla görüşmelerimizde 
sizlerden iyi haber ve selamlarınızı da 
alıyor ve memnun oluyorum. 
Danimarka’da görevli olduğum süre 

içinde zaman zaman yapmış olduğumuz 
toplantı, görüşme ve ziyaretlerde; Fre-
deriksund, Albertslund, Avedöre, Ta-
astrup, İshöj, Ballerup, Roskilde, Sla-
gelse, Holbaek, Koge, Ringsted, Naest-
ved, Aabenraa, Arhus, Brabrand, Esb-
jerg, Nyborg, Ikast, Horsens, Randers, 
Svendborg, Helsingborg, Helsingor, 
Sönderborg, Silkeborg, Herning, Hede-
husene, Fredericia, Fatih, Ayasofya ve 
Kocatepe Camii ve Kültür Dernekleri 
Yönetim kurulu Başkan ve üyeleri ile 
ve de cemaatiyle çeşitli görüş alışveri-
şinde bulunduk. 
Bu toplantı, görüşme ve konuşmalar-

da birbirimizi daha iyi tanır ve anlar ol-
duk. Sorunlarımızı ve dertlerimizi pay-
laşarak azaltmaya, çözüm yolları bul-
maya, sevinçlerimizi paylaşarak çoğalt-
maya çalıştık. Özellikle Kocatepe Camii 
ve derneğinin merkezde olması Büyü-
kelçiliğe yakın bir yerde olması nede-
niyle buraya gelen vatandaşlarımızla 
daha sık görüşüyor ve onların sohbetle-
rine ortak oluyordum. Burada yapılan 
sohbetlerde hemen hemen her zaman 
Cihanbeyli ve Kulu, Ankara Haymana 
ve Gölbaşı, Sivas Şarkışla, Aydın Nazil-
li, Denizli, Uşak ve Afyon’u anıyorduk. 
Danimarka ve diğer İskandinav ülke-

lerinde yaşayan vatandaşlarımızın bü-
yük çoğunluğu yaptıkları işlerden ol-
dukça başarılı olup, ikinci ve üçüncü 
kuşak ise eğitime önem vermektedirler. 
Ancak eğitime daha da önem vermemiz 
gerekmektedir. Danimarkalı yetkililer-
le yapmış olduğumuz sohbetlerde göç-
men grupları içerisinde en çok memnun 
oldukları grubun Türkler olduğunu, 
ancak biraz daha eğitime önem verme-
lerinin gerektiği, kısa zamanda zengin 
olma hayalinden de vazgeçmelerinin 
çok daha lehlerine olacağını dile getir-
mekteydiler. Tabi ki bizlerden mem-
nun olmaları güzel bir şey. Ancak va-
tandaşlarımızın başarıları her nedense 
çok gündeme getirilmeyip, az da olsa 
zaman zaman ortaya çıkan olumsuzluk-

lar gündeme getirilmektedir. Dileğimiz 
olumsuzluklardan çok olumlu davranış 
ve oluşumların gündeme getirilmesidir. 
Hani atalarımızın dediği gibi “marifet 
iltifata tabiidir” sözünün akıldan çıka-
rılmaması gerektiği kanaatindeyim. Biz 
Anadolu’dan gelen ve İskandinav ülke-
lerinde başarılarımızı kanıtlayan grup 
olarak Danimarkalılara yük değiliz. 
Tam tersine onların yükünü alıyoruz, 
onların ekonomilerine katkıda bulunu-
yoruz, yardımseverliğimizi, misafirper-
verliğimizi, çalışkanlığımızı, güzel de-
ğerlerimizi onlara gösteriyoruz. 
Birçok kurum ve kuruluşlarında da 

ikinci kuşak gençlerimiz doktor, mü-
hendis, avukat, savcı, polis ve yönetici 
olarak başarılı görevler yapmaktadırlar. 
Bu gruplarla, özellikle de Türk köken-
li Danimarka polisleriyle sık sık muha-
tap oldum. Kısacası Danimarka’da ve 
diğer İskandinav ülkelerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın başarıları bizleri gu-
rurlandırmakta ve onurlandırmaktadır. 
Onları başarılarından dolayı kutluyor, 
tüm vatandaşlarımıza, dernek yönetim 
kurulu üyelerine ve Büyükelçilik çalı-
şanlarına selam, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Bu kadar ciddi konulardan 
sonra biraz olsun neşelenmek amaçlı 
aşağıdaki cümleleri de bilgilerinize su-
nuyorum. 

- Çevreyi kirletmeyen baca hangisidir? Cvp: 
Peri Bacaları
- Birine bir iyilik yaparsanız o iyilik görev ha-
line gelir. 
- Kafesteki aslan konuşuyor. Bu sana her 
hafta et getiren adam kim? Cvp: Geçen yıl 
kaynanasını yediğim adam. 
- Bunun kadar yağcısını görmedim dedi. Ne 
yapıyor diye sordu. Cvp: Sırf çok yaşa diye-
bilmek için hocanın masasına enfiye ser-
piyor. 
- Karakola telefon eden şahıs: bizim eve 
hırsız girmiş. Polis sorar: yakaladınız mı? 
- Demir, bakır açıkta kalırsa paslanır. Altın 
kalırsa ne olur? Cvp: çalarlar. 
- NİE (ingilizce okuyun- en-ay-i)
- Kadın pizzacıya telefon eder: eve bir 
piza gönderir misiniz. Pizacı: tabi efen-
dim 6 parçaya mı 12 parçaya mı bölelim? 
Kadından cevap: 6 olsun 12 parça yiyemem.
- Anne kızına: hadi kızım dadını öp de uyu. 
Çocuk: olmaz öpmem. Anne sorar: neden? 
Çocuk: geçen gün babam öpmeye kalktı 
tokatı yedi.
- Cihanbeyli’ye yazın tatile Mesut, Harun, 
Mehmet, Ali giderse ne olur? Cvp: Mesut-
beyli, Mehmetbeyli, Harunbeyli, Alibeyli ve 
Danimarkabeyli olur. 
- Doğmadan önce öldükten sonra yenilen 
hayvan hangisidir? Cvp: tavuk. 
- Metin arkadaşına sorar: antikacıya (loppe 
markete) gittin mi? Cvp: evet ama beni kov-
du. Neden diye sorulduğunda: cvp: yeni bir 
şey var mı dedim. 
- Politikacılar ele ele tutuşun ellerinizi fakir 
fukaranın cebinden çekin. 
- Polis sorar: Bu adamı niçin dövdün? Cvp: 
benim servet sahibimi olmamı engelledi. Ne 
yaptı? Cvp: kızını bana vermedi. 
- Karıcığım doktor bana hava değişimi tav-
siye etti. Karısı: iyi inşallah Danimarka’nın 
havası değişir. Cvp: Hayır karıcığım Tür-
kiye’ye Konya’ya gideceğim. 

Kısa bir Danimarka turu...

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr

 Eylül 2009-Eylül 2012 Kopenhag Emniyet Müşaviri

Estetiğin Picasso´su Op. Dr. Fatih Dağdalen, 
9 ve 10 Mart tarihlerinde Kopenhag ve Aarhus 

şehirlerinde seminerler verecektir.
 

9 Mart cumartesi günü Aarhus
Design Hair Free & Fat Free
Ekkodalen 2, 8210 Aarhus V

 
10 Mart Pazar günü Kopenhag

Nanis Beauty Salon
GODTHÅBSVEJ 168, 2000 Frederiksberg

Bilgi için Dora Hospital Danimarka temsilcisini 
61 71 09 08 / 21 83 52 20 numaralarından 

arayabilirsiniz.

Henriette Lund, Danimarka-Türk 
Yüksek Okul Derneği Başkanı

Nihayet inişe geçtik, 
sonrasında ise mo-
dern bir gece treni, 

harika bir yemek salonu ve nazik garson-
lar eşliğinde ikinci durağımız olan güzel 
bir köye vardık. Öyle ki, o an bir rüyaya 
iniş yapmıştım, acımasızca yok olan içim-
deki yaşamın rüyasına. Evet, çok iyi biliyo-
rum, söylemesi kolay belki ama bu pek de 
umrumda değil, aslına bakarsanız bugüne 
kadarki geçirmiş olduğum tüm yaşamımı 
sırf böyle bir yeri bulmak için değiştirebi-
lirdim. 

Gülümseme, sabah kahvaltısı, etrafında 
oturduğumuz yuvarlak yer sinisi ve ekmek 
kırıntılarının döküldüğü, elinizi silebilece-
ğiniz altında serili sofra örtüsü. Üzerinde 
Peynir, yoğurt, günün herhangi bir vaktin-
de istediği yere altın sarısı yumurtalarını 
bırakan, hür tavukların yumurtaları. Kah-
valtı sofrasındaki hemen hemen herşey ev 
yapımıydı. Ve geceleyin, hep beraber yerde 
yattığımız bu şirin odada, hem de insanın 
ailesi dışındaki başka birileriyle güvenle 
uyuduğu gecenin sabahında, insanı hemen 
uyandıran sert bir Türk kahvesi. Bütün 
bunlar ilk edindiğim büyük izlenimlerdi.  

Lisanssız sanki sağır ve dilsiz gibi gibi his-
sediyor kendini. Bu rol için Oscar kazana-

bilirdim, bir tebessüm ve biraz el kol hare-
keti günlük yaşamda anlaşmak için yeterli. 
Hepimiz aynıyız. Bir tebessüm, herkes ta-
rafından bilinen, insana kanat kadar uzak-
lıkta davetkar savrulan bir el, kol “Buyru-
n”u anlatır. İşte bu, uzaklaşmamak şartıyla 
ilerleyebileceğin bir platformdur. Ritüeller 
öğrenilmeli ve yerine getirilmeli, ancak ya-
bancılara karşı bir sabır da mevcut ve tabi 
tahmin edilmesi beklenen sıcak bir mizah. 
Yürek taşıyor ve demir korseyi binbir par-
çaya ayırmak istiyor, ufukta parlayan mavi 
beyaz pembe günbatımı bulutlar karşısında 
gözler kamaşıyor.

Burada hem “Tanrı” hem “Allah” var ve 
her kim var ise tabiatin bahsetmiş olduğu 

muhteşem bir şekilde insanlığın yüceliğini 
anlaması mevcut. Ya da tam tersi mi aca-
ba? Herkes rahat ve geniş, buzağılar ya 
da çanlarıyla müzik yapan inekler ve ku-
zular bile.

İstanbul`un çiçeklenmiş kestane ağaçla-
rıyla, minareler ve camiler arasındaki rüya 
gibi  silueti. 

İşte burada film kopuyor. Tuvalet deliğin-
den hiç beklenmedik bir şekilde süper mo-
dernliğin içine düşen biri için bu modernlik 
acı veriyor. Belki yanlış bir söylem olacak 
ama hiç bir beklentim yoktu, ama yine de 
tüm beklentilerim gerçekleşti 

(Türkçe çeviri: Şule Sertdemir)

İlk Türkiye izlenimlerim...

Türkiye: 60.672
Polonya: 34.005
Almanya: 31.706
Irak: 30.199
Lübnan: 24.690

Bosna-Hersek: 22.404
Pakistan: 22.404
Somali: 17.673
İran: 16.756
Norveç: 16.327

Danimarka’nın 
yüzde 10’u yabancı

Avrupalı Türkler estetik 
cerrahi operasyonları için 
Türkiye’yi tercih ediyor-

lar. Türkiye’de son yıllarda bir 
çok sektörde gözlenen moderni-
zasyon kendini sağlık, güzellik  
ve kişisel bakım alanlarında da 
göstermeye başladı. Türkiye’de 
bu alanda görev yapan bir çok 
uzman Avrupalı Türklere yö-
nelik hizmet vermeye başlayın-
ca Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Türkler, artık Türkiye’de estetik 
cerrahi operasyonları yaptırmaya 
başladılar.

Bu vatandaşlarımızdan biri de 
Aarhus’ta yaşamakta olan Sel-
ma Alıcı. Selma Alıcı İstanbul’da 
Dora Hospital özel hastanesinde 
operatör  doktor Fatih Dağde-
len’e  burun ameliyatı yaptırdı-
ğını anlatarak, “Basından takip 
ettiğim kadarıyla Fatih Dağdelen 
alanında en uzman doktorlardan 
birisi ve aynı zamanda da çok ba-
şarılı” diyor.

Fatih Dağdelen’in geçtiğimiz 
günlerde Danimarka’ya gelerek 

vatandaşlarımızla ön görüşme-
ler yaptığını ve tavsiyelerde bu-
lunduğunu söyleyen Selma Alıcı, 
burun ameliyatını Danimarka’da 
da yaptırabileceğini, ancak ara-
da hem çok büyük, hissedilir bir 
fiyat farkı bulunduğunu, hem de 
operasyon öncesi görüşmelerin 
Türkçe olmasının kendisi için 
rahatlarıcı olduğunu ve güven 
yarattığını söylüyor.” Estetik 
cerrahi operasyonlarının fiyatla-
rını incelerseniz Türkiye’de Da-
nimarka’daki fiyatların yarısına 
bunları yaptırabiliyorsunuz” di-
yor Selma Alıcı.

Estetik cerrahi operasyonla-
rı yaptırmak isteyenlere Fatih 
Dağdelen’i güvenle ve rahatlıkla 
tavsiye ettiğini söyleyen Selma 
Alıcı, bu operasyonu Türkiye’de 
yaptırmanın bir başka avantajı 
ise arada bir de İstanbul’da mini 
tatil yapma imkanı ortaya çıkı-
yor. Ben hem çok memnun kaldı-
ğım bir estetik operasyon yaptır-
dım hem de tatil yaptım.

(Haber)

Estetikte Avrupalı Türk Türkiye’yi tercih ediyor
Türkiye’de son yıllarda bir çok sektörde gözlenen modernizasyon kendini sağlık, güzellik ve kişisel 
bakım alanlarında da göstermeye başladı. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, artık Türkiye’de 
estetik cerrahi operasyonları yaptırmaya başladılar.
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Cengiz KAHRAMAN

B
u okulda huzur var. Bu 
okulu tercih eden veliler, 
çocuklarını bu okula tes-
lim ederken çok ehil elle-

re teslim ettiklerini biliyorlar ve 
çocukları okulu bitirinceye kadar 
bu huzuru hissediyorlar, başarı-
nın tadını çıkarıyorlar. 

Kopenhag’da bulunan özel Türk 
okulu, Sjaellands Privatskole’den 
sözediyoruz. 

Sjaellands Privatskole kuruldu-
ğu günden beri başarıdan başa-
rıya koşuyor. Bu yıl yine Eğitim 
Bakanlığı’nın yayınladığı verilere 
göre 2011-12 bitirme sınavlarında 
ortalamaları Danimarka genel or-
talamasından yüksek.  Geçen yıl 
KREVI istatistiklerine göre 2011 
yılında en yüksek puanı Sjælland 
Özel Okulu aldı. Yine UNI-C ista-
tistik ve analizine göre 12.sırada 
yer aldılar.

Okul Müdürü Durmuş Emin 
Bilge’den nasıl başarılı oldukları-
nı anlatmasını istedik. 

 
Hocam önce bize okulunuzu 
tanıtır mısınız?
Okulumuz 1994 yılında 75 öğren-
ci ile eğitim ve öğretime başladı. 
O günden bu güne eğitim alanın-
da bulunuyoruz ve eğitime önem-
li katkılar yaptık. 210 öğrencimiz 
var, kız ve erkek öğrenci sayımız 
eşit. Önceden öğrencilerimizin 
çoğunluğu kız öğrenci idi ama 
bugün kız ve erkek öğrenciler eşit 
sayıda.

Başarınızın sırrı nedir?
Başarımızın sırrı ekip çalışması-
dır. Başta yönetim kurulu başka-
nımız Faik Korkmaz bey ve yöne-
tim kurulumuza verdikleri destek 
ve katkıları için teşekkür ederim. 
Ayrıca başarımızda emeği olan 
bütün öğretmen, veli ve öğrencile-
rimize teşekkür ederim. Bir ekip 
ruhu ile çalışarak başarıyı hep 
beraber yıllardır yakalıyoruz.
Yalnız notlarımız değil, KREVI 
istatistiklerine göre 2011 yılında 
en yüksek puanı okulumuz al-
dı.UNI-C istatistik ve analizine 
göre okulumuz 12. Sırada.

Halk okulları hangi konuda 
yetersiz kaldı da bu okulla-
rın açılmasına gerek duyul-
du?
Danimarka’da yaklaşık her dört 
okuldan birisi özel okuldur. İrili 
ufaklı  pek çok özel okul vardır 
ve öğrenci oranı halk okulları öğ-

renci sayısına göre yüzde 13’tür. 
Danimarka’da özel okul geleneği 
çok eskidir. İlk özel okul 1852’de 
açılmıştır. 30 civarında da ya-
bancı kökenlilerin açmış olduğu 
okul vardır. 

Özel okulların genel olarak 
açılma amaçları ne? 
Özel okulların amacı; öğrencile-
re daha özgür,  daha esnek bir 
eğitim kazandırmak, öğrencileri 
hayata daha iyi hazırlamaktır.  
Hristiyan, liberal ve bazı mezhep-
lerin kendilerine özgü okulları 
vardır, tabii belirtilen yasaya uy-
mak şartıyla.

“SAĞLAM KİMLİK KAZANDI-
RIYORUZ”

Sizin okulunuzun amacı 
nedir ?
Amacımız : 
I. Öğrencilere sağlam bir kimlik 
kazandırmak için, kendi kültü-
rünü ve dinini tanıtıp öğretmek, 
Danca ve Türkçelerini geliştirip 
güçlendirmek.
II. Demokratik bir hukuk toplu-
munda; saygılı, hoşgörülü, so-
rumluluk duygusu taşıyan, kendi 
haklarını ve görevlerini bilen, 
başkalarının haklarına da saygı 
gösteren anlayışlı, bilgili ve bece-
rikli öğrenciler yetiştirmek. 
III. Velilerle işbirliği yaparak; 
öğrencilerin Danimarka kültürü-
nü öğrenmelerini ve geliştirmele-
rini, uyum sağlamayı, başka kül-
türlere karşı anlayışlı ve saygılı 
olmayı öğretmek.

ÇOCUKLARINI BEBEKKEN 
OKULA YAZDIRANLAR VAR

Okulunuzun halk okulundan 
farkı nedir, yani veli çocu-
ğunu sizin okulunuza niçin 
gönderiyor, sizden beklentisi 
nedir?
Okulumuzda diğer halk okulla-
rında okutulan bütün dersler öğ-
retiliyor. Bunlara ilaveten Dinbil-
gisi (genel olarak İslam) ve Türk-
çe dersleri var. Okulumuz daha 
fazla imkanlar sunuyor. Ben ge-
len velilere mutlaka soruyorum. 
Çocuğunuzu niçin bu okula ver-
mek istiyorsunuz diye.
  Geçmiş yıllarda 10- 15 yıl önce 
birinci sebep dini öğretim, ikinci 
sırada Türkçe geliyordu, diğer 
gerekçeler vs. Ama şimdi birinci 
sırada iyi bir eğitim talebi geli-
yor. Daha sonra Türkçe ve Din 
Bilgisi, daha sonra da İngiliz-
ce’nin erken sınıflarda  başlama-
sı talebi artırıyor. Herkes oku-
lumuzun iyi olduğunu duyuyor, 
biliyor ve uzun bir bekleme liste-
miz var. Bazı aileler çocuklarını 
daha bebek iken yazdırıyorlar, 
bir haftalık, bir aylık yazılan öğ-
renci adaylarımız var. Gelen her 
öğrenciyi alamıyoruz ve sınavla 
öğrenci alıyoruz.

Dinbilgisi ve Türkçe kaçıncı 
sınıfta başlıyor ?
Hazırlık sınıfında başlıyor.

Ya peki, İngilizce?
İngilizce 1. Sınıfta başlıyor. Halk 
okullarında bildiğiniz gibi üçün-
cü sınıfta başlıyor.
Karne veriyorsunuz, klasik tabir-
le Türkiye’deki okullar gibi te-
şekkür ve takdirname belgesi ve-
riyorsunuz öyle mi? Sebep nedir 
anlatır mısınız ?
Evet 1.sınıftan itibaren karne 
veriyoruz. Not ortalaması 8 ve 
daha yukarı olana başarı diplo-
ması veriyoruz. Sınıf birincisine 
ayrıca ödül veriyoruz. Sosyal yön-
den sınıfın en iyi öğrencisine de 
belge  ve ödül veriyoruz. Karne 
öğrencilerin derse ilgilerini i ar-
tırıyor.

Okulunuzdaki demokratik 
yapı nasıl?
Özel okullarda elevråd dediğimiz 

öğrenci konseyinin kurulması 
daha gelecek yıldan itibaren mec-
bur olacak. Ama bu kurum bizde 
13 yıl önce kuruldu. Öğrenciler 
isteklerini aralarında tartışarak 
okul yönetimine iletir. Öğrenci 
konseyi okul yönetiminin ve öğ-
retmenlerin öğrencilerin istekle-
rini anlama ve çözüm yollarını 
bulmada yardımcı oluyor.

AKILLI TAHTALARDAN 
SONRA SIRA IPAD’Lİ 
EĞİTİMDE

Okulda öğrenim araç ve ge-
reçleriniz nasıl?
Son derece modern araç gereç ve 
çağdaş metotlarla eğitim ve öğre-
nim yapıyoruz.
Bütün sınıflarımız beş yıldır akıl-
lı tahtalarla öğretim yapıyor. Öğ-
retmenlerimizi gerekli kurslara 
göndererek kendilerini yenileme-
lerini sağlıyoruz. Gelecek yıldan 
itibaren bazı sınıflara IPad vere-
ceğiz ve onunla devam edeceğiz. 
İstikrarlı bir öğretmen kadromuz 
var, başarılarından dolayı tekrar 
kendilerine teşekkür ediyorum.

Mezun olan öğrencileriniz 
hangi okullara devam 
ediyorlar?

Öğrencilerimizin önemli bir ora-
nı yüzde 80- 90’lar oranında li-
seye devam ediyorlar. Liseden 
sonra haliyle çeşitli üniversitele-
re devam ediyorlar. Üniversiteye 
devam edenlerin oranı da çok 
yüksek. Mezunlarımızdan dok-
tor, hukukçu, mühendis, öğret-
men olan öğrencilerimiz var ve 
şu anda iki tane eski öğrencimiz 
okulumuzda öğretmen olarak ça-
lışıyor. Bu yıl 9. sınıfımızdan 19 
öğrenci mezun olacak, bunlardan 
17’si inşallah liseye devam ede-
cek, bu çok önemli bir oran.

Okullarınıza Danimarkalıla-
rın bakışı nasıl, kanaatları 
nedir?
Bizi tanımayanın önyargıları 
vardır haliyle. Tanıdıktan sonra 
bizi seviyorlar ve bizlerle işbirliği 
yapıyorlar. Halk okullarından, 
öğretmen okullarından zaman 
zaman ziyaretçilerimiz geliyor. 
Bu hafta  bir Danimarka özel 
okulundan 7. sınıf öğrenciler gel-
di, okulumuzda 3-4 saat öğrenci-
lerimizle beraber derslere katıldı-
lar ve çok memnun oldular.
Bu hafta tekrar Danimarka’da 
okuyan  bir grup Amerikalı yük-
sek okul öğrencileri gelecekler. 
Gelecek ay, öğretmen okulunda 
okuyan 40-50 öğretmen okulu öğ-
rencileri ziyaretimize gelecekler. 
Bu gelenler öğretimin nasıl yapıl-
dığını izliyorlar, sorular soruyor-
lar, okulumuz ve Türkiye hakkın-
da bilgi alıyorlar.

Peki sizin öğrencileriniz de 
başka yerlere gidiyorlar mı?
Elbette, 8.ve 9. sınıflar mutlaka 
İstanbul seyahatine gidiyorlar. 
Zaman zaman da başka ülkelere 
de gönderiyoruz.  

Verdiğiniz bilgiler için teşek-
kür ederiz,  Haber gazetesi 
olarak başarılarınızın deva-
mını dileriz.
Biz de gazetenize halkımızı ’’Ha-
ber’’siz koymadığı için teşekkür 
eder, yayınlarınızın devamını di-
leriz.

cengiz.kahraman@haber.dk
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Oğuzhan TORACI                 

S
on zamanlarda, 35 
yıl ve üzeri kariye-
ri olan 35 ünlü ve 
usta tiyatro sanat-

çısıyla gerçekleştirdiğim 
özel söyleşileri bir araya 

getirmek için kitap çalışmalarım son sürat 
devam ediyor. Kimler mi olacak kitapta? 
Yıldız Kenter’den, Haldun Dormen’e, Ay-
ten Gökçer’den Mustafa Alabora’ya, Ayla 
Algan’dan Genco Erkal’a, Gülriz Suru-
ri’den Ali Poyrazoğlu’na ve yakın zaman-
da kaybettiğimiz Macide Tanır ile Tekin 
Akmansoy’da dâhil olmak üzere Türk Ti-
yatrosu’nun bütün starlarını bir araya ge-
tiriyorum, kısmetse yakında huzurlarınız-
da olacak. Neyse, şimdi sizler hazırladığım 
söyleşiye geri dönelim. Geçtiğimiz günler-
de hayli bilinen bir gece kulübü üçüncü yıl 
kutlamaları dolayısıyla rock müziğin sevi-
len isimlerinden Koray Candemir’in sahne 
aldığı özel bir konser organize etti. Mor 
ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’de Koray 
Candemir’i bu gecede yalnız bırakmadı. 
Konser öncesi kuliste biraz sohbet ettik. 
Bugüne kadar herkes, Koray Candemir’in 
Kargo ve Maskott gruplarından ayrılışını 
konuştu, biz ise yeni çıkaracağı solo albü-
münden bahsettik. Buyurun başlıyoruz…

Solist, gitarist, söz yazarı, besteci, 
prodüktör, oyuncu, sunucu… Bunlar 
bildiklerimiz… Peki, sen kendini en 
iyi hangisinde ifade ettiğine inanı-
yorsun?
“Hepsini denedim ama müzikle alakalı 
olan şeyleri kabul ediyorum, diğerleri be-
nimde eğlendiğim tecrübelerdi. Ne oyun-
cuyum, ne sunucuyum, prodüktör oldu-
ğumda tartışılır…”

Ferzan Özpetek gibi tanınmış bir 
yönetmenin “Le Fate Ignoranti” fil-

minde oynadın, Show Tv gibi major 
bir televizyon kanalında müzik ya-
rışması sundun. Bunlar önemsenecek 
işler…
“Öyle tabi de, onlar biraz deneme yanılma 
yöntemiyle öğrenmeye çalıştığım işlerdi 
ama hayatımın merkezinde olan iş, sadece 
“müzik”.

Müzik demişken… Türkiye’de müzik 
sektörü ne durumda?
“Felaket. Müzik üretenlerini beslemeyen 
bir endüstri nasıl düzgün olabilir ki? 
Bence müzik endüstrisi kendi kendine de 
ihanet ediyor…
Sadece müzik endüstrisiyle açıklamak dar 
kalır. Ülkenin nasıl yönetildiğiyle de ala-
kalı, insanların bilinciyle de… Sanatla il-
gili her şey ikinci sınıf muamele görüyor. 
Çünkü insanların başka dertleri var”.

Bir rock solistisin ve Türkiye’de mu-
hafazakâr bir ülke olarak addedili-
yor. Tarzını, tavrını kabul ettirmek 
zor olmuyor mu?
“Zor kabul edildiği doğru ve bununla çok 

uğraştık ilk günden bu yana.
İnatla, inandığın şeyden vazgeçmiyor-
sun… Vazgeçmeyeceğim de hiçbir za-
man…”

Başarmak için zor kabul gören bir 
tarzda kariyer yapmak risk değil mi?
“Bu risk benim umurumda değil ki. İste-
diğim işi yapıyorum. Eğer onu yapmaz-
sam; ben ben olmam, mutsuz olurum. 
Hobi olarak da müziğini yapabilirsin, ona 
karışan olmaz. Ama müzik sevdan ayrı-
ca mesleğin olunca kaygıların oluyordur 
mutlaka…
Yapmayı bildiğim tek iş bu. “Alışmış ku-
durmuştan beterdir.” diye bir laf var ya, o 
misal. “Kargo” albümü ben yirmi yaşım-
dayken çıktı, o günden beri ben hayatımı 
müzikten geçindiriyorum. Benim için çok 
ya da az para kazanmak önemli değil. Sa-
dece bu müziği yaparken hayatımı idame 
ettirmek önemli, bende onu uygulamaya 
çalışıyorum”.

Peki, daha çok talep görmek için ne 
gibi çabaların oluyor?
“Bir cover albüm yaptık mesela, o da po-
püler bir hareketti sonuçta. Çabalamadık 
diyemem ama sonuçlarını da görüyoruz.  
Eskiden daha çok düşünüyordum böyle 
şeyleri ama artık o kafada değilim”.

Önce “Kargo”, sonra “Maskott” gibi 
müzik gruplarıyla çalıştın. Şimdide 
solo albüm hazırlığındasın... Grup so-
listi olarak tanınırken, nerden çıktı 
bu solo fikri?
“Biliyorsun bir Amerika maceramız oldu. 
O dönem, Kargo’dan ekip arkadaşım Ser-
kan Çeliköz ile Maskott’u kurduk. Bana 
kalsa Maskott’u devam ettirirdim ama 
Serkan orada kalmak istedi”. 

Türkiye’ye dönmek istediğinde Ser-
kan Çeliköz ile aranda bir sorun 
oldu mu?
“Aramızda hiçbir şey olamaz, kardeş gibi-
yiz. İlerde belki yine Maskott ile ilgili bir 
şeyler yaparız. Serkan Amerika’da kalın-
ca, elimde de şarkılar vardı ve solo albü-
me konsantre oldum. Ama sabit bir gru-
bum var; albümde de, sahnede de onlarla 
çalışıyorum”. 

Grup olarak dinleyicinin karşısına 
çıktığında; ortaya çıkan iş, grubun 
başarısı ya da başarısızlığıdır. Ama 
şimdi tek başınasın bu arenada…

“Bunu tek başıma kaldırabilecek kadar 
büyüdüm galiba…”

Savaşırım diyorsun…
“Tabi tabi savaşırım”.

Seattle macerası nasıldı?
“Çok huzurluydu, çok medeniydi. Serkan 
ile birlikte üç-dört sene birlikte yaşadık. 
Biraz kafaları sıfırladık, yeni insanlarla 
tanıştık ve ufkumuz açıldı. Orada çok iyi 
müzisyenlerle ve stüdyolarla çalıştık. Bu 
arada sahnede aldık oradayken. Seattle, 
San Francisco ve Los Angeles’ta oldukça 
keyifli konserler gerçekleştirdik”. 

Madem sahne işlerine de başlamıştı-
nız, niye orada devam etmediniz?
“Keşke yirmilerde gitseydik, otuzlarda gi-
dince benzinimiz yetmedi. Amerika’da in-
gilizce bir albüm yapmayı düşünüyorduk 
ama o zaman oraya yerleşmek gerekecekti. 
Ben İstanbul’a çapayla bağlıyım galiba. 
Bir de o kadar emek verdik, kariyer yap-
tık Türkiye’de… Ben buraya bir şeyler 
katmak istiyorum”. 

Amerika’daki müzik sektörüyle, bu-
radaki müzik sektörü arasındaki uç 
noktalar nelerdi?
“Hiç kıyaslamaya bile gerek yok”. 

Orada o kadar üst düzey bir tatmini 
yaşarken; burada da bu kadar savaş-
mak, direnmek, mücadele neden?
“Bizim burada bir kariyerimiz var. Ben 
burada “birisiyim”, orada değilim. De-
dim ya, yirmilerde gitseydik, o içgüdüyle 
ve gençlikle belki yapabilirdik ama orada 
her şeye sıfırdan başlamayı göze alama-
dık. Ben umutluyum şimdi bulunduğum 
durumdan, birazcık kendimi ifade etmem 
iyi gelecek bana”. 

Solo albümünden beklentin ne?
“Sanırım mart sonu gibi albümü çıkara-
cağız, baharda görürüz tepkileri. Güzel 
şarkılarla bezenmiş bir albüm olsun diye 
uğraşıyorum”.

Bitti ama her şey değil mi?
“Yok, hala kayıtlardayız. Vokal kayıtların-
dayız şuanda, yani sonlara yaklaştık. 11 
şarkı olacak”.

Albümü merakla bekliyoruz ama or-
taya iyi bir iş çıkacağına ben şimdi-
den eminim. Sohbetimizi burada bi-
tirirken, son olarak söylemek istedi-
ğin bir şeyler var mı?
“Artık Türkiye’deyim. Bu solo albümüm 
çıktıktan sonra, belki bir tane daha solo 
albüm yaparım. Bahara doğruda konser 
programlarım artarak devam edecek. Kon-
serlerde buluşalım”.

oguzhan.toraci@gmail.com

ROCK’IN MÜTEVAZI ÇOCUĞU: KORAY CANDEMİRMüzik endüstrisi 
kendine ihanet 
ediyor

»SANATLA İLGİLİ HERŞEY İKİNCİ SINIF MUAMELESİ GÖRÜYOR«

“Efsane olmak amacıyla, kendini 
siyasi görüş sahibi olmak zorunda 
hissetmemiş; içini dökmüş, istediği 
gibi bestesini yapmış, sahnesinde 
kocaman olmuş, şarkısını söyle-
miş.”
“Koray Candemir çok içtendir, 

kimse bilmez, anlamaz… Sessiz-
dir… Cool takılıyor derler, hâlbuki 
çekingendir… Samimiyseniz size 
de samimi olur, muhabbetine, ko-
miğine doyum olmaz… Özlenebili-
tesi vardır, özlenir…” 
“Koray Candemir’in Türk Rock’ın 

da bulunduğu nokta tek kelimeyle 
özetlenecek olsa, o da ‘samimiyet’ 
tir.”

SEVENLERİNİN KORAY 
CANDEMİR YORUMLARI…
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Huzurlu ve başarılı eğitimin Kopenhag’daki adresi
Başkent Kopenhag’da eğitim veren özel Türk okulu Sjaellands Privatskole’nin  öğrencilerinin yaklaşık yüzde 
90’ı liseye devam ediyor. Üniversiteye devam edenlerin oranı da çok yüksek. Mezunlarından doktor, hukukçu, 
mühendis, öğretmen olan öğrenciler var.

Sjaellands Privat Skole müdürü Durmuş Emin Bilge, genel yayın yönetmenimiz Cengiz 
Kahraman’ın sorularını yanıtladı.
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animarka PEN Ku-
lübünden yapılan bir 
açıklamada Fazıl Say 
aleyhinde açılan dava-

nın izlenmekte olduğu belirtildi 
ve önümüzdeki günlerde bir dek-
larasyonla Fazıl Say’a olan deste-
ğin dile getirileceği belirtildi.

Danimarka PEN kulübü adına 
konuşan Mille Rode, ” Fazıl Say’a 
yapılan suçlamaları ve hakkında 
dava açılmasını kınıyoruz. İfade 
özgürlüğü pazarlığa tabi değildir. 
İfade özgürlüğünü korumak ve 
savunmak herkesin çıkarınadır” 
dedi. Mille Rode, Türkiye’de açı-
lan davaları izlemenin genellikle 
zahmetli olduğunu belirterek, na-
sıl bir destek sunacaklarını önü-
müzdeki günlerde belirleyecekle-
rini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
Erhan Gülcan tarafından hazırla-

nan iddanamedede, Say’ın dava-
ya konu Tweetler’ini, ifade özgür-
lüğü çerçevesinde bir eleştiriden 
ziyade insan ilişkilerinin gelişme-
sine yarayan kamusal tartışmaya 

hiçbir katkıda bulunmayan ve üç 
büyük dinin mensuplarının ortak 
değerleri olan Allah, cennet ve 
cehennem gibi kavramlara yöne-
lik hislerini nedensiz yere incite-

rek ve bu kavramların anlamsız, 
gereksiz ve değersiz olduğu ka-
naatini uyandıracak şekilde dini 
değerleri aşağılamak kastıyla 
yazdığı kanaatine varıldığı belir-
tilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Şüpheli Say’ın Twitter hesabına 
dileyen herkesin hiçbir kısıtlama 
olmadan girmesi nedeniyle de 
aleniyet unsurunun gerçekleştiği 
öne sürülen iddianamede, Sosyal 
paylaşım sitelerinin kişilerin dü-
şüncelerini kitlelerle paylaşma-
sında çok önemli yere sahip oldu-
ğu kaydedilmişti. İddianamede, 
yazı içeriklerine değişik kesim-
lerden çok sayıda kişi ve sivil 
toplum örgütleri tarafından gün-
lerce gösterilen tepki ve tartış-
malar da gözönüne alındığında 
şüphelinin şikayet konusu yazı-

larının kamusal barışı bozmaya 
elverişli olduğu anlatımıştı. Fazıl 
Say’ın TCK’nin 216/3. , 218/1. 
maddeleri uyarınca “halkın bir 
kesiminin benimsediği dinide-
ğerleri alenen aşağılama” suçun-
dan 9 aydan 1,5 yıla kadar hap-
si talep edilmişti

Say, iddianamenin kabulunun 
ardından önümüzdeki günlerde 
İstanbul Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMAYI KABUL 
ETMEMİŞTİ
Fazıl Say 15 Mayıs 2012 tarihin-
de İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
Erhan Gülcan’a verdiği ifadesin-
de ise Twitter hesabında yazıla-
rı kendisinin yazdığını ancak bu 
yazıların büyük kısmının alıntı 
olduğunu öne sürerek suçlamayı 
kabul etmemişti.

Joakim Graff’ın ödül alan Sø-
ren Kierkegaard (1813-1855) 

biyografisinin yeni baskısı, Søren 
Aabye Kierkegaard’un 200. do-
ğum yıldönümü dolayısıyla geniş-
letilmiş olarak yeniden basıldı. 
Dindar babasının etkisiyle katı 
bir dinî atmosfer içinde yetişmiş 
ve din eğitimi almış olan Søren 
Kierkegaard, dünya tarihinin en 
hayranlık uyandırıcı yazarların-
dan ve varoluşçuluk felsefesinin 
öncülerinden sayılır. SAK (Søren 
Aabye Kierkegaard) kısa adıyla 
yayımlanan 740 sayfalık bu ki-
tap, Søren Kierkegaard’u tanıtan 
bir biyografi ve yaşadığı zamanı 
ve düşünce dünyasını anlatan bir 
dev yapıt.

SAK, Kierkegaard’un yaşamın-

daki büyük anlatımları açıyor, an-
cak bunu yaparken, dahî derece-
sindeki zekadaki sızıntıları, hafif 
çatlaklıkları, keskin zekanın al-
tındaki çılgınlık, yazma şevkinin 
verdiği yükler, ekonomik ve psiko-
lojik gibi küçük ayrıntıları ve yan 
olguları da titizlikle göz önünde 
tutuyor.

SAK’ın gerçek olayları anlatım-
ları, yapmacık şiirsel bir üslup-
la değil, ancak gerçek hikaye ile 
bunun abartılı, yapmacık, güzel 
anlatımlı bir öykü olması arasın-
daki mesafesini olabildiğince kısa 
tutuyor. 

SAK adlı bu yapıt, 5 bölümden 
oluşuyor. Her bölümde Søren Ki-
erkegaard’ın, kronolojik olarak 
her bir yıl içinde yazmış olduğu 

yazılar yer alıyor. Yani, birinci 
bölümde 1835 – 1839, ikinci bö-
lümde 1840-45, üçüncü bölümde 
1846-1847, dördüncü bölümde 
1848-1853 ve beşinci bölümde de 
1854-1855 yıllarında yazmış oldu-
ğu yazılar yer alıyor. Bu şekilde 
okuyucuya Søren Kierkegaard’un 
düşün gelişmesini anlayabilme 
olanağı veriliyor. 

Bu yapıtın eleştirmenlerinden 
Weekendavisen gazetesi eleştir-
meni Poul Behrendt  SAK yapıtı 
için yorumunu şöyle yapıyor: ”Jo-
akim Graff’ın Søren Kierkegaard 
kitabı sadece bir biyografi değil. 
Bu kitap Søren Kierkegaard’un 
yaşamının ve yazılarının, çok tah-
rik edici, meydan okuyucu, prob-
lemlerle dolu, somut ve zengin 

boyutlu ve derin bir bileşimi. O 
kadar ki, edebiyatta bunun bir eşi 
yok. Okuyun, ukuyun, okuyun’

Ancak Haber okuyucularına bir 
hatırlatma; Søren Kierkegaard’u 
anlayarak özümseyebilmek için, 
bu kitabı okumaya büyük zaman 
ayırmak ve her okunanın üzerin-
de düşünmek gerekir. Bundan ne 
demek istediğimizi daha iyi an-
layabilmeniz için kitabın 83.cü 
sayfasından küçük bir örnek:” 
Moralske Naturbeskrivelser –af-
fektion og selvbedrag“ başlıklı ya-
zıdan bir alıntı: ”En betragtelig 
del af aafektionens virksomhed 
ligger akkurat i dette imiterende 
element, efterabelsens attituder 
og i den kalkerende gestik, der 
kan føre til.

Ahmet Telli’nin şiiri, geleceğe kalabi-
lecek şiirdir. Yaklaşık 40 tane şiiri gü-
nümüzde tanınmış sanatçıların sesiyle 
türkü olarak dile getiriliyor. Grup Yo-
rum, Selda ve öteki sanatçılar çalıp söy-
lüyor Ahmet Telli’nin şiirlerini.
Ahmet Telli’nin şiiri, sevdanın, kavga-

nın ve umudun şiiridir. İnsanlığın çeşit-
li biçimlerde gündeminde olan konular, 
Ahmet Telli’nin şiirinde özgün bir an-
layış ve ustalıkla işlenmiştir. Onun ele 
alıp işlediği güncel konular, evrensel  
temaların belli bir dönemdeki görünü-
müdür. Güncelliği  işlerken geçmiş ve 
gelecekle kurduğu ilişki onun şiirini ka-
lıcı kılabilecek özellikleridir.
Bana göre bir şairin/yazarın ne ölçüde 

tarihe mal olacağı, bir ölçüde, tarihin 
ne yönde ilerleyeceğine bağlıdır. İnsan-
lığın binlerce yıllık birikiminin, kültü-
rün, bilimin ve uygarlığın ebedi 
olarak kapitalizmin sınırlarına 
hapsedilemeyeceğini düşünü-
yorsak, iyi şiir için de iyimser 
olabiliriz. İnsanlik eşit, özgür 
ve adil bir dünya  için sesini 
yükselttikçe şiir ve sanat da ya-
şayacaktır.
Ahmet Telli’nin şiirlerine ge-

reksinimiz var. Onun sözcükle-
ri, sevinçli ya da üzüntülü bir 
anımızda, bir sevdada, bir kav-
gada bizim elimizden tutabilir. 
Haksızlığa karşı öfkemize, sö-
mürüye karşı mücadelemize, 

geleceğe olan umudumuza ortak olabi-
lir.
12 Eylül rejimi tarafından 1980 yılın-

da  idam edilen Erdal Eren ve Necdet 
Adalı için yazdığı Nidâ adlı şiirinin son 
dizeleri şöyle:
...Hayatın bir hikâyesi  varsa bizimki 
biraz da bu idi işte
Ölüm en gencimizden yakaladı, on ye-
disindeydi
Şimdi uzun uzun susuyor belliğini yiti-
ren kim varsa

Çağ nedir, unutuş ne; ne zaman bir 
iğne deliğinden geçip
Darası oluyor birikmiş anıların ve 
ölümlerin
Kekeme bir tarih yazıcısının bize ayır-
dığı sayfada
Kanlı bir nidâ işaretiyiz, tarihin imlâ-
sını bozan! 
Yaralı bir nidâyız yaşadığımız bu dün-
yada.
 2013 yılı Ocak ayında Kopenhag’a  

Ahmet Telli’yi Danimarka Kültür Ba-
kanlığı katkısıyla davet ettik. 
Bu davet Danca ve Türkçe şiir 
etkinliklerinin 20. yılını kut-
lamak ve iki ülke edebiyatının 
yakınlaştığını daha da görünür 
kılmak için yapılmıştı. Ahmet 
Telli’nin Kopenhag’a gelme-
si  bizlere unutulmaz güzel bir 
anı bıraktı. Danimarkalı şair-
ler ile aynı etkinliğe katılan Ah-
met Telli’nin şiirleri Danimarka 
dilinde okunduğunda da Dani-
markalı şiirseverlerin coşkulu 
beğenisini kazandı.  Ahmet Tel-

li Kopenhag’da okuduğu şiirleri, yalnız 
Türk şiirinde değil, ama evrensel şiirde 
de, insan eşitliğinin, insan kardeşliği-
nin önemini vurgulayan güçlü örnek-
lerdi.
Kopenhag’da, İsveç’te Ahmet Tel-

li’nin rehberi olma şansını ben yaka-
ladım. Burada kaldığı dört günde onu 
biraz da insan olarak tanıma olanağı 
buldum. Davaranışıyla, söyledikleriyle 
beni olumlu şekilde etkiledi. Akıl ver-
mek yerine paylaşmayı, az söyleyip çok 
dinlemeyi kişiliğinde pekiştirdiğini kav-
radım. Ne zaman sohbet etsek, elinden 
dolmakalemeni hiç eksik etmedi! Yuka-
rıda sözünü etiğim Nidâ şiirinde dolma-
kalemini de dile getirmiş:
..Mürekkep dedim de başıma belalar 
açan mektuplar
Yazardım yeşil mürekkepli pelikan dol-
makalemimle
Hasarlı bie  hayat gibi duruyor  hâlâ o 
pelikan bende
Babamdan yalvara yalvara almıştım 
orta ikide....
Ahmet Telli’nin şiirleri şiir sanatını 

anlatan yıldızları  konu eden gerçekçi 
şiir sanatıdır. İnsanlığın birlikte yaşa-
ma mücadelesini konu eder onun şiirle-
ri. Bu mücadelede Ahmet Telli’nin sila-
hı onun ustaca seçtiği sözcüklerdir. İşte 
böyledir Ahmet Telli’nin şiiri. Onun şi-
iri sanat duvarında çok eski ve çok yeni 
olarak duruyor.

Kopenhag’dan 
Ahmet Telli geçti 
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YAŞAM KÜLTÜR YORUM

Varoluşçuluk felsefesinin öncülerindendi...

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

00’lı Yılların Tarihi
Toplum tartışmalarına 

kaliteli argümanlarıyla 
katılan Tarihçi Søren 

Mørch, bugünkü modern dün-
yanın yapılanmasına neden 
olan ve tarihe damgasını vuran 
büyük değişiklikleri irdeleyen, 
Store Forandringer (Büyük 
Değişimler) adlı yapıtının da 
yazarı. Søren Mørch şimdi de, 
00’lı yılların, yani 2000’li yıl-
ların ilk 10 yılının Danimarka 
tarihini yazdı. Başka bir deyiş-
le, Anders Fogh Ramussen’in 
yönetimde olduğu dönemin ay-
rıntılı bir tarihini yazdı. Ancak 
Søren Mørch bu kez, Nullerne 
adlı bu kitabını yazarken ya-
nına keskin karikatürleriyle 
taınan Karikatürist Roald Als’ı 

da yanına aldı: Søren Mørch 
yazdı. Roald Als çizdi.

Søren Mørch ve Roald Als, 
00’lı ilk on yıllık dönemin bir 
statüsünü yapıyorlar, gidişatını 
toparlıyorlar. Bunu çok ustaca 
ve seçkin bir mizahi üslupla, 
tanınmış kişilikleri ve önemli 
olayları, olguları, gelişmeleri 
kullanarak, anlatarak yapıyor-
lar.

2000’li yılların başında Sos-
yaldemokratlar zayıflamış ve 
liberal Venstre’nin lideri An-
ders Fogh Rasmussen’e başba-
kanlık yolu açılmıştı. Nitekim 
2001 genel seçimleri sonucu 
Anders Fogh Rasmussen, Dani-
marka Halk Partisi DF’nin dı-
şarıdan desteğiyle, Muhafaza-

kar Halk Partisi ile birlikte VK 
azınlık hükümetini kurmuştu. 
Nullerne kitabı, bu dönemin 
Danimarka’nın iç ve dış poli-
tikasında değişiklikler yapan 
önemli siyasi ve sosyal olayları-
nı sistematik ve kolay anlaşılır 
bir şekilde konulara ayırarak 
sunuyor. Bunu yaparken de 
klasik anlamdaki tarih kitap-
larından farklı olarak, mizahi, 
iğneleyici ve kıvrak bir zekây-
la eleştiri tekniğini kullanıyor. 
Burada altını çizmek gerekir 
ki, Nullerne kitabının konusu, 
Anders Fogh Rasmussen değil. 
Anders Fogh Rasmussen sade-
ce 00’lı yılların tarihinin aktör-
lerinden biri.

Kitabı incelediğimizde, 00’lı 

yıllarda çok tartışılan göçmen-
lere ilişkin konular, siyasi güç 
çatışmaları, Muhammet kari-
katürleri, Danimarka’nın yüz 
yılı aşkın tarafsız dış politikayı 
terk edip savaşlara aktif ka-
tılan bir ulusa dönüşmesi, bu 
dönemdeki partiler ve politika-
ları, erken emeklilik (efterløn) 
ve yabancılar, Grönland politi-
kaları ve özerklik, sembol poli-
tikaları ve daha bir çok olgular 
Søren Mørch’ün kalemiyle ir-
deleniyor ve Roald Als’in kes-
kin çigileriyle yansıtılıyor. 

NULLER mutlaka okunması 
ve edinilmesi gereken kitaplar-
dan biri. Kitabın kapak resmi-
ne bakmak bile bu kitabın kali-
tesinanlamak için yeterli.

Nullerne : 00’lı Yılların Tarihi
Yazar Tarihçi Søren Mørch ve Karikatürist 
Roald Als, Politikens Forlag Yayınevi, 300 

sayfa, 300,-kr. 

SAK- Søren Aabye Kierkegaard 
(biyografi). Yazar Søren Kierkega-
ard Araştırmalar Merkezi, Öğretim 
Görevlisi Joakım Garff, Gads Forlag 
Yayınevi, 740 sayfa, 299,- kr. Yayın 
tarihi 8 Şubat 2013

KÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

www.haber.dk www.gazette.dk 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.

www.sinema.dk

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 

Fazıl Say’a Danimarka’dan destek
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say hakkında Twitter mesajları nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini 
değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin mahke-
mece kabul edilmesinin ardından Uluslararası örgütler de fazıl Say’a olan desteklerini dile getirmeye başladılar.

Adaylık başvurusunda; de-
mokrasi yanlısı güçlerle dini 
amacından saptırarak istis-

mar etmek suretiyle bir baskı reji-
mi kurmayı hedefleyenler arasın-
daki tarihsel ve süregelen mücade-
lenin kurbanı olduğu ifade edilen 
ve tutukluluk sürecinin büyük 
çoğunluğunu hücrede geçiren Bal-
bay’ın “Asla öfkeli ve kin dolu de-
ğilim. İntikam almak istediğim tek 
şey intikamın kendisidir” sözlerine 
yer verilerek ne kadar barışçıl bir 
kişi olduğu vurgulandığı belirtildi.

Tutuklu vekil Mustafa Balbay’ın 
hayatını hukukun üstünlüğü, te-
rörle ve yolsuzlukla mücadele, 
demokrasi, insan hakları ve öz-

gürlükleri konusunda kamuoyun 
bilinci yaratmaya adadığı belirti-
lerek, 2004 yılında Türkiye’de de-
mokrasi ve bağımsız hukuk dev-
letini savunan gazeteci ve bilim 
insalarına verilen SERTEL Barış 
Ödülü’nü aldığı, yine Japonya’ya 
yaptığı geziler sonrası yazdığı ya-
zılarla da Abdi İpekçi Barış Ödü-
lü’nü aldığı belirtildi.

Mustafa Balbay’ın aday gösteril-
diği resmi başvuru, İsveç Kraliyet 
Bilimleri Akademisi, İsveç Aka-
demisi, Karolinska Enstitüsü ve 
Norveç Nobel Komitesi tarafından 
değerlendirilerek Mustafa Bal-
bay’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday 
gösterilip gösterilmeyeceği Mart-
Mayıs ayları içerisinde netleşecek. 
Komite tarafından aday olmaya 
hak kazanan isimler ise Norveç 
Parlamentosu üyelerinden oluşan 
ve Oslo’da bulunan Norveç Nobel 
Komitesi tarafından değerlendiri-
lerek Eylül ayında barış ödülünü 
hak eden isim açıklanacak.

Kaynak: ANKA

Mustafa Balbay Nobel Barış 
Ödülüne aday gösterildi
Bir süredir CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını 
sürdüren Kuşoğlu ve Batum, Mart 2009‟dan 
beri yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan tek gaze-
teci ve milletvekili olan Mustafa Balbay’ı, sadece 
Türkiye’de değil dünyada hukukun üstünlüğü, 
demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, basın, 
düşünce, ifade ve siyaset özgürlüğünün “sim-
ge ismi’ haline geldiği gerekçesiyle Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterdi.

Kopenhag ve çevresinde ya-
şayan Uşak’a bağlı Tatar-

lı kasabasından gelen yurttaş-
larımızın bu yıl 23’üncüsünü 
düzenleyeceği kültür ve daya-
nışma gecesine katılımın yük-
sek olması bekleniyor.  

17 Mart Pazar akşamı Ko-
penhag’da Başaksaray düğün 
salonunda gerçekleşecek olan 
geleneksel kültür ve dayanış-
ma gecesine Türkiye’den de 
sürpriz sanatçıların katılacağı-
nı açıklayan Tatar Dayanışma  
Derneği başkanı Aytekin Arık, 

geceden elde edilen gelirin Ta-
tar kasabasının ihtiyaçları için 
kullanılacağını söyledi. Daha 
önceki gecelerden de elde et-
tikleri gelirlerle kasabalarına 
götürülen bir çok hizmete kat-
kıda bulunduklarını belirtti. 

Bu yılki geceye de katılımın 
yüksek olmasını umduklarını 
ifade eden başkan Aytekin 
Arık,  gecede Türkiye’den ge-
lecek sürpriz sanatçıların ya-
nısıra birbirinden güzel çeşitli 
etkinlikler ve eğlencelerin de 
yeralacağını söyledi. 

Tatarlılar 23. kez bir aradalar
Uşak’ın Tatarlı kasabasından gelen yurttaşlarımız 23. 
kültür ve dayanışma gecesinde bir araya geliyorlar.

Danimarka Kültür Bakanlığı ve Ringsted Alevi Kültür Merkezi’nin da-
vetlisi olarak Danimarka’ya gelen şair Ahmet Telli, Ringsted’de katıldığı 
gecede Alevi dostlarına şiirlerinden örnekler sundu. 
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İstikrar arıyoruz...

Türk Futbolu Mart ayı ile birlikte ge-
rek milli takımlar gerekse kulüpler 

bazında uluslararası arenada tam bir sı-
nava çıkıyor.
Milli Takım bazında, 22 Mart Andora 

ve 26 Mart Macaristan 2014 Dünya Ku-
pası elemeleri karşılaşmaları bu yılın ilk 
resmi maçları olması ve kaderimizi be-
lirleme açısından çok önemli.
Çünkü, artık kaybetme tahammülü ol-

mayan milli takım grubunda ikinci yer 
için her iki maçtan maksimum puanla-
rı alarak çıkması ilerideki kalan maçlar 
için büyük ciddiyet arz ediyor. 
2014 Brezilya Dünya Kupasında boy 

göstermemiz artık bizim futbolculara 

bağlı.
Ya işin ciddiyetini tam olarak kavra-

mış halde mücadele edecekler ya da 
önümüzdeki sene evlerinde ekranlardan 
Dünya Kupasını izleyecekler.
Toplumun ve futbol severlerin, mil-

li takımın kaç yıldır bir Avrupa Futbol 
Şampiyonası ve Dünya Kupasına katıl-
mama toleransı artık tükenmiş durum-
da...
G.Saray’ın, Şampiyonlar Lig’inde 

Schalke 04 ile oynayacağı rövanş maçı-
nın ardından yoluna devam etmesi bu 
açıdan da çok önemli...
F.Bahçe’nin, UEFA’da yeni rakibi Vik-

toria Plzen karşısında her iki maçtan 
iyi sonuç alarak çeyrek finale yükselme-
si bir o kadar önemli...
Unutulmamalıdır ki, her iki takımın 

Avrupa arenasında başarıların devamı 

milli takıma da yansıyacağından şüphe 
olmasın.
Avrupa’nın 5 büyük ligi olarak adlan-

dırılan, Almanya, İtalya, Fransa, İngil-
tere ve İspanyol takımların başarıla-
rı milli takımlarına yansıyor ve sürekli 
uluslararası arenalarda yer alıyorlar.
Bizim futbolumuzda ise, sürekli olma-

yan zaman zaman istikrarla kendimizi 
büyükler arasında görmeye çalışıyoruz.
Bakın, G.Saray’ın 2000 yılındaki 

UEFA Şampiyonluğu ile Milli Takımın 
2002 Dünya 3.lüğünden sonra istikrar 
sıfırda sıfır.
Bu kadar kötü müyüz?
Hayır.
İstikrarsızız.
Milyonlarca EURO’ların döndüğü fut-

bolumuzda, sistemin tam oturmamış ol-
ması ve kulüplerimizin çoğunun alt yapı 

zaafları bunun göstergesi.
Bunun en önemli sorunu, kulüplere 

yönelik taraftar, sponsor ve yayıncı ku-
ruluş dahil sürekli başarı isteme baskı-
ları.
Ligin ara transferinde yapılan trans-

ferler, hiçbir Avrupa Lig’inde yapılmadı 
desek yalan olmaz.
Türkiye’nin vergi konusunda Avrupa 

ülkelerine nazaran daha esnek olması 
önümüzdeki aylarda birçok ünlü yıldızı 
ülkemize çekecektir.
Tıpkı Didier Drogba, Wesley Sneijder 

örneğinde olduğu gibi.
Bir de unutmayalım, FİFA U20 Dünya 

Kupası bu yıl Türkiye’de...
Başarılar dilemekten başka ne diyebi-

liriz..!

irfan.kurtulmus@haber.dk

SPOR-YORUM

İRFAN KURTULMUŞ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) bugün 2020 Olimpiyat-
ları’nda yer alacak spor branş-

larını, yapılan oylamayla belirledi. 
Oylama sonunda ata sporumuz güreş, 
2020 Olimpiyatları’nın programında 
yer bulamadı.

2020 Olimpiyatları’nda yer alacak 
sporlar şunlar: atletizm, kürek, bad-
minton, basketbol, boks, kano, bisik-

let, binicilik, eskrim, futbol, jimnastik, 
halter, hertbol, hokey, judo, yüzme, 
modern pentatlon, tekvando, tenis, 
masa tenisi, atıcılık, okçuluk, triatlon, 
yelken ve voleybol.

Istanbul, Tokyo ve Madrid’in ev 
sahipliği için 3 finalist olduğu 2020 
Olimpiyatları’nı düzenleyecek olan 
ülke 7 Eylül 2013¬te Buenos Aires’te 
düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

Ata sporumuz Olimpiyatlardan 
çıkarıldı

EROL SARIKAYA

CENGİZ KAHRAMAN DİNÇER METİNFUAT TALAY

YÜKSEL IŞIK

WWW.HABER.DK                 WWW.GAZETTE.DK

VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7

2200 København N
GLOBAL

Giriş: 
ÜCRETSİZ

GECENİN SUNUCUSU: 
SADİ TEKELİOĞLU

Ayrıca Doğan Şahin 
kabak kemanesi, 
Cahit Ece kavalı, 

Tuner Budanur gitarı 
ile bağlama ustalarına 

eşlik edecekler. 

HABER

GURURLA SUNAR

TÜRKÜ GECESİ
Danimarka’nın en tanınmış bağlama ustaları ile türkülerle dolu muhteşem 

bir akşama siz de davetlisiniz.

HÜSEYİN ÖZCAN

18 NİSAN PERŞEMBE SAAT: 19.00 - 22.00

Batı’da futbol ne 
kadar yaygın ve 
meşhur ise, Pakis-

tan’da da kriket (Cric-
ket) sporu oldukça yay-
gın ve sevilen bir spor 
dalı olarak bilinir. Pakis-
tan’daki kriket derbileri-
nin Fenerbahçe-G.Saray 
derbilerinden daha çok 
seyirci topladığı da bilin-
mekte. 

Geleneksel sporlarını 
Danimarka’da da yaşat-
maya özen gösteren ve 
genç Pakistanlıları bu 
spora özendirmeye ça-
lışan Pakistanlılar, Ko-
penhag’ın Amager sem-
tinde ilk kez kendi klup-
lerine kavuşuyorlar. 

150’ye yakın üyesi bu-
lunan Nörrebro Cricket 
Klubhus, Kopenhag’ın 
Amager semtindeki Klö-
vermarksvej 58 numa-

rada inşaatı devam et-
mekte olan kendi klup 
binalarına önümüzdeki 
aylarda taşınacaklar. 

Kopenhag Belediye-
si’nin uyumu güçlendir-
me anlamında destek 
verdiği ve önümüzdeki 
aylardaki açılışını da 
Kopenhag Belediye Baş-

kanı Frank Jensen’in 
yapması beklenen kriket 
kulübünün inşaatını ise 
inşaat mühendisi Cengiz 
Üçler’in sahibi olduğu 
ACIEN ApS adındaki bir 
Türk inşaat ve mühen-
dislik firması üstlendi. 

,
(Haber)

Pakistanlılar kriket kulübüne kavuşuyor

İ
lk temeli 1939 yılında 
atılan, ancak 2. Dünya 
Savaşı nedeniyle daha 
temel safhası tamam-

lanmadan inşaatı kesilen 
ve 1943’te ikinci kez temel 
atma töreni yapılan İnönü 
Stadı, inşaat tam anlamıyla 
bitirilmeden açıldı. Kapalı 
tribün ve deniz tarafındaki 
açık tribün tamamlanmamış-
tı. Numaralı tribün inşaatı 
ise sürmekteydi. Bu şart-
larda İnönü Stadı 23 Kasım 
1947 Pazar günü düzenlenen 
törenle açıldı.

İnönü Stadı’nın mimari 
planları İtalyan mimar Vietti 
Violi, mimar Şinasi Şahingi-
ray ve mimar Fazıl Aysu ta-
rafından hazırlandı. Tarihi 
stat, 2. Cumhurbaşkanı İs-
met İnönü döneminde, Lütfi 
Kırdar’ın İstanbul Valiliği ve 
Beden Terbiyesi Bölge Baş-
kanlığı zamanında yapıldı.

1950’li yıllarda stadın arka 
tarafında bulunan gazhane 
ve havagazı fabrikası daha 
sonraki yıllarda yıkılarak 
yeni açık tribünler inşa edil-
di. İnönü Stadı’nda ilk maç 
23 Kasım 1947’de Beşiktaş 
ile İsveç’in AIK takımı ara-
sında oynandı. Bu stadyum-
daki ilk golü de o zamanlar 
Beşiktaş’ın futbolcusu olan, 
siyah-beyazlı kulübün onur-
sal başkanı Süleyman Seba 
40. dakikada attı. İlk maç 3-2 
AIK’in galibiyetiyle tamam-
landı.

1947’de açılışında adı İnö-
nü Stadı iken, 1952’de siyasi 
nedenlerle adı Mithatpaşa 
Stadı’na çevrildi, 1973’de 
tekrar İnönü Stadı oldu. 
Dünyanın en güzel manzara-
lı statları arasında gösterilen 
İnönü Stadı, 8 Şubat 1998 
tarihinde Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ile Beşik-
taş Kulübü arasında imza-
lanan sözleşmeyle 49 yıllık 
intifa hakkı verilerek ve söz-
leşmenin tapuya tescil tarihi 
olan 27 Mart 1998 tarihin-
den itibaren Beşiktaş Kulü-
bü’ne ait oldu. BJK İnönü 
Stadı ile ilgili tasarruflarda 
bulunmaya sadece Beşiktaş 
Kulübü’nün yetkili olduğu 
hukuken tescil edildi.

2003-2004 sezonunun ta-
mamlanmasının ardından 
hemen başlayan çalışmalarla 
stat, yeni bir görünüm ka-
zandı. Zemin indirme proje-
siyle, tribünler ile saha ara-
sındaki uzaklık 4 metreye 
indirildi. Bu sayede yüzde 50 
artışla, toplam koltuk kapasi-
tesi de 32 bin 86’ya ulaştı.

Beşiktaş Kulübü yönetimi, 
zamanın ihtiyaçlarını karşı-
layamayan tarihi stadın se-
zon sonunda yıkılarak, aynı 
yerde 40 bin seyirci kapasite-
li yeni stat yapılmasını plan-
lıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İnö-
nü Stadı’nda 166 karşılaşma 

oynadı. Resmi veözel bu 166 
maçın 59’unda Fenerbahçe 
sahadan galip ayrılırken, Be-
şiktaş 56 galibiyet elde etti. 
İnönü Stadı’ndaki 51 karşı-
laşma ise berabere sonuçlan-
dı. İki ekip arasında Dolma-
bahçe’de yapılan maçlarda 
siyah-beyazlıların toplam 
191 golüne, sarı-lacivertliler 
202 golle karşılık verdi.

Beşiktaş-Galatasaray
Beşiktaş ile Galatasaray, İnö-
nü Stadı’nda toplam 162 kez 
karşı karşıya geldi. İki takım 
arasında İnönü Stadı’ndaki 
resmi ve özel maçlarda Gala-
tasaray 57, Beşiktaş 47 kez 
sahadan galibiyetle ayrıldı. 
58 karşılaşmada ise taraflar 
birbirlerine üstünlük kura-
madı. Sarı-kırmızılılar, İnönü 
Stadı’nda siyah-beyazlıfilele-
ri 213 kez havalandırırken, 
Beşiktaş ise 181 gol attı.

Fenerbahçe-Galatasaray
Fenerbahçe ile Galatasa-
ray, İnönü Stadı’nda resmi 
ve özel toplam 130 kez kar-
şılaştı.
İki takım İnönü Stadı’nda 
ilk kez 20 Haziran 1948 ta-
rihinde özel maçta karşılaş-
tı ve Galatasaray 2-1 galip 
geldi. Son randevuda ise 24 
Temmuz 1997’de TSYD Ku-
pası maçını 2-0 Fenerbahçe 
kazandı.

İnönü Stadı tarih oluyor
BJK yönetimi tarafından zamanın ihtiaçlarına cevap veremdiği 
düşünülen İnönü Stadyumu sezon sonunda yıkılarak yerine 40 
bin seyirci kapasiteli yeni stadyum yapılacak.
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KAMPAGNEKORT

Internationale kald  fra 1  øre/
min

  500 MB fri data

One 2 One

150 kr. 
taletid for
100 kr.

50 kr. 
taletid for
40 kr.


