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Başbakan canlı yayında 
hesap verdi
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS  www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Danimarkalıların 
tatil tercihlerinde 
Konya ilk 10’a 
girerek 
şaşkınlık 
yaratttı. Sayfa 9

Konyalılar anketi patlattı

Başbakan Helle 
Thorning-Schmidt, 
Danimarka 
Adalet Bakanı’nın 
söylediği yalandan 
haberdar 
olmakla 
suçlanıyor.

Sayfa 11

2002 yılında yürürlüğe giren Danimarka aile 
birleşimi kurallarının kamuoyuna açıklanan 
hedeflerin hepsinden uzak olduğu, hiç bir 
işe yaramadığı, aksine 20 binden fazla gen-
cin hayatını olumsuz yönde etkilediği öne 
sürülüyor.

YASALAR İŞE YARAMADI
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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, bornoz 
takımları 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”

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 21 27 17 44’ü 
arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR 
HABER’ İLAN VE 

REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

S
osyal Demok-
ratlar önderli-
ğindeki merkez 
sol hükümetin 

yabancılar yasası kap-
samındaki aile birleşi-
mi kurallarında hafif-
letmeler yapması aile 
birleşimine yansımaya 
başladı.

Yabancılar Müdürlü-
ğü rakamlarına göre, 
2013 yılında aile bir-
leşiminde 2012 yılına 
oranla yüzde 50 artış 
görüldü.

Daha önceki liberal sağ 
hükümet döneminde aile 
birleşimi yapılabilmesi için 
Danimarka’ya aile birle-
şimi yoluyla gelecek olan-
larda tanınmış üniversi-
telerden yüksek eğitim, iş 
tecrübesi gibi puan sistemi 
için gerekli şartlar aranı-

yordu. Ancak hükümetin 
değişmesinden sonra 2012 
yılı mayıs ayında bu şart-
lar hafifletildi ve bazıları 
da kaldırıldı.

Danimarka’daki aile bir-
leşimindeki artış 2002 
yılındaki seviyeye ulaştı. 
2012 yılında 3 bin 200 ki-
şiye aile birleşimi izni veri-

lirken, geçtiğimiz yıl 4 bin 
700 kişiye aile birleşimi 
yapma hakkı tanındı.

Adalet Bakanı Karen Ha-
ekkerup, aile birleşimin-
deki söz konusu artışın 
önümüzdeki yıllarda düşe-
ceğini, şimdiki artışın da 
geçmiş yıllardan bu yana 
bekletilen başvuruların 

sonlandırılmasından 
kaynaklandığını açık-
ladı.

Bakan Haekkerup, 
kuralların yumuşatıl-
masından memnuniyet 
duyduğunu da ifade 
ederek, “Aile birleşimi 
yapmak için elit üni-
versitelerden mezun 
olmak gerekmiyor. Biz-
den önceki hükümetin 
uygulamaya koyduğu 
eğitim küstahlığını or-
tadan kaldırdık ki, in-
sanların önünde bir en-

gel olmasın” dedi.
Liberal Parti Venstre’nin 

Uyum sözcüsü Inger Stöj-
berg, kuralların çok hafif-
letildiğini, vasıf aranma-
sından  vazgeçilmesinin 
yanlış olduğunu öne sür-
dü.

(Haber)

Aile birleşiminde patlama
Aile birleşimi kurallarında hafifletmeye gidilmesi hissedilmeye başlandı.
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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,-

TANDIR KEBAB - LEZZETİN ADRESİ
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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

TANDIR KEBAB LEZZETİN ADRESİ
FREDERIKSSSUNDSVEJ 213  -  2700 BRØNSHØJ

TLF: 3880 4300

TLF: 3880 4300

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

LEZZETİN ADRESİ
FREDERİKSSUNDSVEJ 213  

2700 BRØNSHØJ
TLF: 3880 4300

İbadetini aksatmak istemeyen 
misafirlerimiz için mescidimiz vardır

Yemeklerimiz tamamen taze, kaliteli, ve 
%100 helal ürünlerle hazırlanmaktadır

Restoranımız çevresinde otopark sorunu yoktur
Grup siparişi alınır

Özel günleriniz için evinize ya da işyerinize grup 
yemek servisi yapılır

TÜRKİYE’NİN ÖZLENEN DAMAK 
TADINI SİZLERE SUNMAKTAN VE 

SİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE 
AĞIRLAMAKTAN KIVANÇ DUYACAĞIZ

Türk mutfağının en lezzetli 
örneklerinden TANDIR KEBABI ile

Pide ve et yemekleri çeşitleriyle
Türkiye’den getirdiği, uzun yıllar 

tecrübeli aşçısıyla
90 kişilik kapasitesi ve aileler için özel 

salonu ile

DAVET, DOĞUMGÜNÜ VE HER 
TÜRLÜ ZİYAFETLERİNİZ İÇİN

HİZMETİNİZDEYİZ

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,-

TANDIR KEBAB - LEZZETİN ADRESİ
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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

TANDIR KEBAB LEZZETİN ADRESİ
FREDERIKSSSUNDSVEJ 213  -  2700 BRØNSHØJ

TLF: 3880 4300

TLF: 3880 4300

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

%100 HELAL

HABER HABER

İnsanların hiç yalan söylemedik-
leri, yalan sözcüğünün ne anla-
ma geldiğinin bile bilinmediği, 

söylenen herşeye inanılan bir dün-
yada yaşadığınızı düşünün. Ne güzel 
olurdu değil mi, yalansız bir dünya-
da yaşamak.
“Yalanın İcadı” (The Invention of 

Lying) adındaki 2009 yılı Amerikan 
yapımı bir filmde, insanların hiç ya-
lan söylemedikleri, söylenen herşe-
ye inanılan bir dünyada sıradan bir 
adam olan Mark’ın yalan söylemeyi 
keşfetmesi anlatılıyordu. Politika-
cısından reklamcısına, sporcusuna 
kadar herkesin aklındakini doğru 
olarak söylediği, yalan sözcüğünün 
ne anlama geldiğinin bile bilinme-
diği bir dünyada, bu keşifle beraber 
Mark insanlara yalan söylemenin ne 
kadar işe yarayabileceğini gösteri-
yordu.
Türkiye ve Danimarka siyasetinde 

son zamanlarda yaşananlar, uzun 
zaman önce izlediğim bu filmi ha-
tırlattı bana. Film aslında insanı bir 
kaç düzeyde düşündürüyor. Ger-
çi, yalanın büyüğü küçüğü olmaz, 
yalan yalandır. Her ne kadar ba-
sit pembe yalanlar da vahim sonuç-
lar doğursa da, milyonlarca insanın 
inandığı bir yalanın sonuçları daha 

ağır oluyor. Biri ya da birileri yalan 
söylüyor ve bu yalanlarla insanlar 
kontrol edilmek, onlara yön veril-
mek isteniyor.  
Bazen önemli bir kişinin söyledi-

ği pembe bir yalana bile milyonlarca 
insan inanıyor. 
Belki hatırlayanlarınız vardır. 

Amerika’da eski başkanlardan Bill 
Clinton görevine başlarken ettiği 
yeminde, ‘‘Hiçbir koşul altında ya-
lan söylemeyeceğine dair şeref sözü 
veriyorum” demişti ama ardından 
pembe bir yalan söylemişti. Clinton, 
Beyaz Saray stajyeri Monica Lewins-
ky ile Oval Ofis’teki kaçamak ilişkisi 
konusunda halkına yalan söylemişti. 
Clinton yalan söylediğini daha sonra 
itiraf etse de, halkına yalan söyleyen 
bir lidere ulusun kaderi teslim edi-
lir mi, yarın başka bir konuda yalan 
söylemeyeceği ne malum sorusunu 
gündeme getirse de, doğurduğu so-
nuç o kadar ağır olmadı. 

Ama Amerika Dışişleri eski bakan-
larından Colin Powell ve bir çok Ba-
tılı lider Birleşmiş Milletler’de ıs-
rarla Irak’ta kimyasal ve biyolojik 
silahlar olduğu yalanını söyleyerek, 
uzun yıllar süren bir savaşı başlat-
mış, milyonlarca insanın ölmesine 
ve evsiz yurtsuz kalmasına neden ol-
muştu. 
Tuhaftır, pembe yalan söyleyen 

Clinton halkın karşısına çıkıp yalan 
söylediğini açıkladı ve sorguya çekil-
di. Ama milyonlarca insanın ölümü-
ne neden olan yalancılara birşey ya-
pılamadı ve yapılamıyor.
Bazen basit yalancıları cezalandı-

rıyor, vahim sonuçlar doğuran ya-
lancıları ise alkışlıyor, baştacı yapı-
yoruz. 
Geçenlerde Danimarka başbakanı 

Helle Thorning-Schmidt parlamen-
toda oluşturulan bir komisyon ta-
rafından halkın gözü önünde başka 
politikacılar tarafından kelimenin 

tam anlamıyla sorguya çekildi. Ne-
deni de, başbakanın yalan söylemesi 
ve parlamentoya yanlış bilgi verme-
siydi. İlginç değil mi? Politikacının 
halka yalan söylemesi doğal, ama 
başka bir politikacıya yalan söyle-
mesi tuhaf karşılanıyor. Tuhaf bir 
çelişki. Başbakanı sorguya çeken po-
litikacılar da halka yalan söylüyor-
lar. 
Türkiye’de ise yalanın bini bir 

para. Doğruyu söyleyeni 9 köyden 
kovarlar misali, yalan söylemeden 
siyaset yapmak bile tuhaf karşılanı-
yor. Yalan söylemek ayıp değil. Öyle 
ki, artık çoğu politikacı düşünerek 
yalan söylemiyor. Önce yalan söylü-
yor, sonra düşünüyor, durumu göz-
den geçirdikten sonra ille de gere-
kiyorsa, ancak o zaman doğruyu da 
söylüyor. Öyle ki insanlar da yalan 
olduğunu bile bile inanmayı ve al-
kışlamayı sürdürüyorlar. 
Yalan söylememek yazılı olmayan 

evrensel bir kural. Yani hepimizin 
değeri, kuralı. Yalan söyleyen bir ki-
şiyi, politikacıyı yalanın büyüğü, kü-
çüğü ayrımı yapmadan sorgulamı-
yorsak, kendimize dönüp bakmamız, 
kendi ahlakımızı sorgulamamız ge-
rekiyor. Çünkü yalanı sorgulamayan 
adaleti de sorgulayamaz.

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Yalanın İcadı...

www.haber.dk www.gazette.dk
Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  

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

MOBILEDB.DK

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10

Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data 
kablolarına ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek her 

türlü ürün ve tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.   

SADECE ANTEN DEĞİL

Mustafa Özçelik (Tavukçu) ÇANAK ANTENE SON!
Teknolojinin en son harikası ALBAX 

TV ile kablosuz internet ile de çalışan 
HD kalitesinde, hem de antensiz tüm 
ulusal ve yerel Türk kanalları, belgesel 
kanallar, tüm Avrupa liglerinden futbol 
maçlarını yayınlayan 20’nin üzerinde 

spor kanalı olmak üzere 200’e 
yakın kanal.

albax.cinema.com sitesinden de 
ayrıca ücretsiz film izleyebilirsiniz.

1.500 DKK' dan 
başlayan fiyatlarla

SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi

Yan oda kampanyası
Aynı anda farklı kanalları izlemek için 

ikinci makinanın fiyatı sadece 
1.000,- kr. Hem de abonesiz.

Son aylarda bakan isti-
faları ile gündeme gelen 
Danimarka, siyaset ve hu-
kuk dersi vermeye devam 
ediyor. 
Hakkında, Adalet Baka-

nı’nın söylediği yalanlar-
dan haberdar olduğu suçla-
maları ortaya atılan Dani-
marka Başbakanı, iki gün 
içinde tüm halkın izlediği 
canlı  yayında suçlamalara 
cevap verdi. 
Başbakan Helle Thor-

ning-Schmidt, 10 Aralık’ta 
Parlamento Hukuk Ko-
misyonu’na yalan beyanda 
bulunduğu için görevinden 
istifa eden Adalet Bakanı 
Morten Bödskov’un komis-
yona sunduğu yalan beyan-
dan haberdar olmakla suç-
lanıyor. 
Parlamento Hukuk Ko-

misyonu’nun, kurtarılmış 
bölge olarak adlandırılan 
ve uyuşturucu ve esrar 
satışıyla tanınan Christi-
ania’ya yapacağı ziyare-

tin güvenliğin sağlanama-
yacağı gerekçesiyle iptal 
edilmesi sürecinde, Adalet 
Bakanı Morten Bödskov 
ve Danimarka istihbara-
tının (PET) oynadığı rol 
konusunda yanlış bilgilen-
dirildiği gündeme gelmişti. 
Bödskov, ziyaretin iptaline 
gerekçe olarak polis şefle-
rinden birinin katılmaya-
cağını söylemiş, oysa ip-
talin gerçek gerekçesinin 
PET’in “güvenliği sağla-
yamayız” gerekçesi olduğu 
ortaya çıkmıştı.
Morten Bödskov tarafın-

dan Başbakan’a komisyona 
yapılacak açıklama konu-
sunda üç ayrı müsvedde 
gönderildiği ve bunlardan 
gerçeği yansıtmayan belge-
yi başbakanın onayladığı-
nın ortaya çıkması üzerine 
Başbakan, Parlamento Hu-
kuk Komisyonu’nda hesap 
vermeye çağrıldı. 
Kamuoyuna açık olarak 

düzenlenen hesap verme 

oturumu çeşitli gazete ve 
televizyonların web sayfa-
larında canlı olarak yayım-
landı. 
Başbakan Helle Thor-

ning-Schmidt, komisyonda 
kendisine sorulan sorulara 
verdiği cevaplarda, iptal 
sürecinde herhangi bir uy-
gulama hatası görmediğini 
ve bu yüzden müdahalede 
bulunmadığını söyleyerek 
kendisini savundu. 

(Haber)

Başbakan canlı yayında hesap verdi
Başbakan Helle Thorning-Schmidt, Danimarka 
Adalet Bakanı’nın söylediği yalandan haberdar 
olmakla suçlanıyor
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HABER gazetesini Politiken gaze-
tesi bünyesinde 2002 yılında ya-

yınlamaya başladığımızda Danimar-
ka’nın gündeminde yeni hükümet ve 
aile birleşimi yasaları vardı.
İşbaşına gelen Liberal Muhafaza-

kar hükümet ilk işlerinden biri ola-
rak aile birleşimini sınırlayan yasaları 
sertleştirmiş, 24 yaş sınırı ve bağlılık 
şartı uygulamalarını yürürlüğe koy-
muştu.

BU kurallar nedeniyle onlarca ço-
cuk annesiz ya da babasız büyümüş, 
bir çok evlilik başlamadan bitmişti. 
Bu kuralları savunan hükümet üyele-
ri, uygulama sayesinde zorla evlilikle-
rin önüne geçileceğini, genç kızların 
erken yaşta evlenmek yerine eğitim-
lerine devam edip tamamlayacakla-
rını, meslek sahibi olacaklarını öne 
sürmüşlerdi. Hatta bu tezlerini pekiş-
tirebilmek için özellikle zorla evlilik-
lerin çok büyük, kanayan bir yara ol-
duğunu öne sürmüşler, ve bunu des-
tekleyebilmek için yasanın iddia ettiği 
nedenlerin dışında eşinden boşanmış 
bir Kürt kökenli kadını bulup ekra-
na çıkarmışlardı. Bu kadın her akşam 
haber programlarına çıkıyor, salya 
sümük ağlıyor, kendi anne babasına, 
ailesine, kültürüne sövüp sayıyordu. 
Ardından bir kaç kadın daha buldu-
lar ve bu yasaları en gaddar bir şekil-
de uygulamaya başladılar. Hali hazır-
da sonuçlanmayı bekleyen aile birleşi-
mi başvurularından hiç birinde zorla 
evlilik izi bulamamışlar, kamuoyuna, 

evlendiği eşinin yanına gelmek için 
bekleyen kişilerin zorla evlendirildik-
lerini ispat edememişlerdi.
YASA uygulandı ve yaklaşık 20 bin 

kişi bu yasa ve kurallar yüzünden 
mağduriyet yaşadı. Kimi daha başla-
madan, Danimarka hükümeti yüzün-
den, biten evlilikler yüzünden mut-
suz oldu. Kimisi burada oturan eşi-
ni uğurladı, bir çoğunun oğlu kızı ise 
hiç bilemeden ve duysalar da hiç bir 
zaman anlamayacakları nedenlerden 
ötürü ya annesiz ya babasız büyüdü-
ler. Bu yasanın kamuoyuna açıklanan 
nedeninin dışında aslında başka bir 
nedeni vardı. 

YASAYI ve kuralı uygulayanlar ka-
dar bu yasadan mağdur olanlar da 
çok iyi biliyorlardı. Amaç, Danimar-
ka’ya Türk, Kürt, Pakistanlı, Arap 
göçmenlerin, daha doğrusu Müslü-
man göçmenlerin gelmesini engelle-
mekti.

GEÇTİĞİMİZ günlerde, Danimar-
ka aile birleşimi kurallarının 10 yıllık 
uygulama dönemi sonundaki etkileri-
ni ele alan ve Aarhus Üniversitesi ta-
rafından yayınlanan ”Evlilik ve göç” 

adlı kitap aile birleşimi kurallarının 
sonuçlarını irdeliyor. Bu kitapla ilgili 
gazetemizin kapağında da yer verdi-
ğimiz haberi detaylarıyla okuyabilir-
siniz.

AKADEMİSYENLER  tarafından 
hazırlanan kitabın sonuç bölümlerin-
de 24 yaş sınırı, bağlılık şartı, konut 
şartı, bakma yükümlülüğü, 28 yaş 
şartı gibi kuralların hiç birinin ka-
muoyuna açıklanan sonuçlara hizmet 
etmediği, sadece kısa bir dönem aile 
birleşimi sayısını frenlediği kaydedi-
liyor.

24 yaş sınırı nedeniyle özellikle 
Türk göçmenler arasındaki evlilik ya-
şının yükseldiği, zamanın Uyum Ba-
kanı ve bu kuralların en ateşli savu-
nucusu Bertel Haarder’in önerisinin 
aksine Türk gençlerinin başka ulus-
tan biriyle evlenmedikleri, yine kendi 
kültürü ve anavatanından eş bulduk-
ları, göçmen kökenli genç kızlar ara-
sında artan eğitim oranının ise göç ve 
uyum sürecinin doğal bir sonucu ol-
duğu, yine söylenenlerin aksine geç 
evlenmesi istenen kişiler arasındaki 
işsizlik oranının düşmediği, bu genç-

lerin bugün de iş sahibi olamadıkları-
nın istatistiksel olarak ispat edildiği 
vurgulanıyor.
Kitaptaki en ilginç sapptamalardan 

biri ise Danimarka dışından kendine 
eş bulmayı düşünecek olan gençlere 
ve onların ailelerine gözdağı vermek 
için sabit oturma izni almak için geç-
mesi gereken sürenin 7 yıla çıkarıl-
masının hali hazırda Danimarka’daki 
eşinin yanına gelen tarafların hayatı-
nı tam bir zindana çevirdiği dile geti-
riliyor. Zira 7 yıl dolmadan başlayan 
geçimsizlik oturma izni konusunda 
gücü elinde bulunduran tarafa üstün-
lük sağlıyor, özellikle koca dayağı yi-
yen kadınların bu evliliğe mahkum 
hale getiriyordu. Öyle ya, boşansalar 
ya da kadın sığınma evine gitseler sı-
nırdışı tehlikesi ile karşı karşıya ka-
lacaklardı. Yani evlenmemiş gençleri 
gerçekleşeceği bile bilinmeyen şiddet-
ten korumak için uygulamaya başla-
nan yasa evli bir çok kadını koca da-
yağına mahkum etmişti.

YUKARIDA bahsettiğim kitabı 
okurken en çok da şimdi bu yazdık-
larımı bundan 12 yıl önce de yazdığı-
mı, sadece ben değil aklı başında bir 
çok insanın bu düşünceleri o zaman 
da dile getirdiğini çarersizlikle hatır-
lamak oldu. Hatırlamanın yanı sıra 
beyaz ve Hıristiyan olunmadığı süre-
ce Danimarka’da yabancıların isten-
mediğini bir kez daha farketmek de 
cabası….

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Salya sümük ağlayanlar nerede?

HABER

SUNAR

Tøjbutiks lokale til leje med en lille afståes.
Butikken er centralt beliggende ved centrum af Roskilde. 
Nær Stationscenter og Roskilde togstation. 
Nær Algade/gågade – Roskilde er en god handels-by med 
god og varieret detailhandel i bymidten. 
Butikken har 5 stor vinduesparti og er en hjørne butik. 
Butikken indeholder et stort salgslokale, mindre baglokale 
og fælles toilet Butiks lokalet er på 138 m2. 
Månedes leje i alt 16.152.- + moms 4.038.- I alt 20.190.- 

PS: Man kan også købe alle inventar hvis men ville ringe 
på tlf: 22 53 30 70

BUTIKS LOKALE TIL LEJE 
I ROSKILDE

Çelebi Havacılık
Çelebi Havacılık, Fra-
port’u 2011 yılının 
aralık ayında satın 
aldı...

Garanti Bankası
Garanti Bankası, Hol-
landa menşeili Lease-
mart Holding BV şir-
ketini Aralık 2011’de 
satın aldı...

Beko
Beko, Alman devi 
Grundig’i Aralık 
2007’de satın aldı...

Yıldırım Holding
Yıldırım Holding, Ak-
deniz’in en büyük 
aktarma limanların-
dan Malta Freeport’u 
Kasım 2012’de satın 
aldı...

Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Grubu, 

Alman seramik devi-
ni Ocak 2008’de satın 
aldı...

Ülker
Ülker, Belçikalı çiko-

lata firması Godiva’yı 
2007 yılının Aralık 
ayında satın aldı...

Doğuş Çay
Doğuş Çay, Kraft Fo-

ods’un cips alanın-
da faaliyet gösteren 
markalarını Nisan 
2013’te satın aldı.

Arçelik

Arçelik, Güney Afrika 
firması Defy Applian-
ce’ı Temmuz 2011’de 
satın aldı...

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları, 
Bosna Hersek Ha-
vayolları olan B&H 
Hava Yollarının yüz-
de 49’unu 2008’de, 
yüzde 51’ini ise Aralık 
2010’da satın aldı...

Halkbank
Halkbank, Balkanlar-
da faaliyet gösteren 
IK Banka’yı Mayıs 
2011’de satın aldı...

Ziylan
Flo markası ile tanı-
nan Ziylan Grubu, 
İtalyan ayakkabı fir-
ması Lumberjack’i 
Mayıs 2012’de satın 
aldı...

Kale Grubu
Kale Grubu, İtalyan 
seramik firması In-
dustrie Fincuoghi’yi 
Temmuz 2011’de sa-

Türklerin aldığı yabancı şirketler

İşte Türklerin aldığı yabancı şirketler...

Tüm dünyayı saran ekonomik krize, Türkiye’de ortaya çıkan son siyasi gelişmelere rağmen Türk şir-
ketler yurtdışına açılıyor. Son dönemde Türk şirketlerin satın aldığı yabancı şirketler artış gösterdi. 
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Afganistan’daki 
Danimarka birliğinde 
askerlik yapan Brian 

Nielsen adındaki Danimarkalı 
bir savaş gazisi asker, 
parlamento binası önünde 
başka bir Danimarkalı 
askerle birlikte Afgan 
halkından özür dileyen, 
Danimarka’nın Afganistan’a 
asker göndermesini kınayan, 
NATO’yu eleştiren  bir protesto 
gösterisi yaptı. Brian Nielsen, 
daha sonra sosyal paylaşım 
sitesi Facebook’ta Brian 
Deva Magisk ChillZen adıyla 
açtığı bir sayfada da protesto 
resimlerini paylaştı. 
Brian Nielsen karton bir 
kutu üzerine yazdığı, “Bize 
terörizmle mücadele etmek 
için oraya gideceğimizi 
söylemişlerdi. Aldatıldık. Savaş 
kar etmek için yapılıyor. NATO 
terörizmdir. Özür dilerim 
Afganistan” pankartıyla, diğer 
bir asker de “Danimarka, 
askerlerini geri çek” 
pankartıyla protesto ettiler. 

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

D
animarka ceza ya-
sasında bulunan 
ve paragraf 140 
olarak da anılan, 

kabul edilmiş dinlere ha-
kareti yasaklayan yasanın 
önümüzdeki aylarda kaldı-
rılabileceği belirtildi.

‘Devlet tarafından inanç 
toplumu olarak kabul edil-
miş gruplara yönelik olarak 
yapılan hakaret ve aşağıla-
maya dört aya kadar hapis 
cezası verilir’ şeklindeki 
yasa kullanılarak bugüne 
kadar sadece üç kez dava 
açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ki-
lise Bakanı Manu Sare-
en’in bu yasağın kalkması 
yönünde görüş bildirmesi 
üzerine tartışılmaya başla-
yan yasak hakkında Sosyal 
Demokrat Parti, Liberal 
Parti Venstre, Muhafaza-

kar Halk Partisi ve Sosya-
list Halk Partisi halen ceza 
yasası konseyinden gelecek 
görüşü beklerken, parti 
sözcüleri kişisel olarak yap-
tıkları açıklamalarda yasa-
ğın kalkması yönünde gö-
rüş bildirdiler.

Politiken gazetesinde 
uzun bir tartışma yazısı 
yayınlayan Kültür Bakanı 
Marianne Jelved ile parti-
nin parlamento grup baş-
kanı Sofie Carsten Nielsen; 
dinin, insanlara uygulanan 
baskılar konusunda eleşti-
rilebileceğini, bazı dindar 
kişilerin incinmelerinin, 
ifade özgürlüğüne kısıtla-
malar getirilmesinden daha 
az önemli olduğunu belirt-
tiler.

“Dine hakaretin yasak ol-
duğu bir çok ülkede bu ya-
sak azınlıkları baskı altında 

tutmak, diğer dini görüşle-
re yaşam hakkı tanımamak 
için kullanılıyor. Dine ha-
karet yasağını savunmak 
bu tür uygulamalara da 
destek vermek anlamına 
gelir” diyen Sofie Carsten 
Nielsen, “Kadınların evde 
oturmaları gerektiği yönün-
de vaaz veren imamlar ile 
AIDS’le mücadele etmek 
için prezervatif kullanı-
mına karşı lobi çalışması 
yapan Vatikan’ın da eleş-
tirilebilmeleri gerektiğini 
söyledi.

Her ne kadar bugüne ka-
dar sadece üç kez kişiler 
hakkında dine hakaret da-
vası açılıp bunlardan ikisin-
de ceza verilmişse de son 
yıllarda dava açılmasa da 
çok sayıda dine hakaret  şi-
kayetinin yetkili mercilere 
iletildiği biliniyor. Bunla-

rın en çok tartışılanları ise 
Jens Jörgen Thorsen adlı 
sanatçının Hz. İsa filmi 
senaryosu, Kvikly süper-

market zincirinin satışa çı-
kardığı ve üzerinde Hz. İsa 
ve Meryem Ana resimleri 
bulunan sandaletler ile Jy-

llands Posten gazetesinde 
yayınlanan Hz. Muhammed 
karikatürleri oldu.

(Haber)

Dine hakaret yasağı kalkıyor
Danimarka ceza yasasında bulunan ve kabul edilmiş dinlere hakareti yasaklayan yasanın kaldırılabileceği belirtildi

Danimarkalı 
gazi askerler 
Afganlardan 
özür diledi
Afganistan’da görev yapan 
Danimarkalı gazilerden 
Brian Nielsen, NATO’yu 
terörist olmakla suçladı 
ve Danimarka’nın Afga-
nistan’daki askerleri geri 
çekmesini istedi.

KEKE  İBO 
GURURLA SUNAR

Danimarka’da ilk kez
Vejeteryan çiğ köfte

KEKE’S GRØNNE KØKKEN
Urfa’nın dünyaca meşhur 
çiğköftesini Danimarka’ya 

tanıtıyoruz. 40 yıllık 
tecrübemizle ilk kez 

vejeteryan çiğ köfteyi 
menümüze alarak bir yenilik 

gerçekleştiriyoruz.

Nörrebro’daki mekanımızda 
üç çeşit döner (tavuk, kuzu 
dana) salata ve vejeteryan 

yemeklerimizle sizlere 
hizmet etmekten kıvanç 

duyacağız.

Düğün, nişan, ve her türlü 
toplantı ve eğlenceleriniz için 

sipariş alınır.

ADRES:
RANTZAUSGADE 10, 2200 KBH N
TLF: 3535 0439 - 2330 6139
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D
animarka’da 2002 yılında 
yürürlüğe giren aile bir-
leşimi yasaları ve etkileri 
üzerine yapılan bir araş-

tırma çok çarpıcı sonuçlar ortaya 
koyuyor.

2001 yılında işbaşına gelen Libe-
ral- Muhafazakar koalisyon hükü-
metinin Danimarka Halk Partisi-
nin de baskısıyla yürürlüğe koy-
duğu aile birleşimini sınırlayan 
yasalar ve kuralların o günkü ko-
şullarda yasalara gerekçe oluştu-
ran hiçbir konuda işe yaramadığı 
ortaya çıktı.

Aarhus Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü tarafından yapılan araş-
tırmalardan derlenen ve Annika 
Liversage ile Mikkel Rytter tara-
fından yayına hazırlanan Aegtes-
kab og Migration- Konsekvenser 
af de danske familiesammenförin-
gsregler 2002-2012 (Evlilik ve göç 
– 2002-2012 arasında Danimarka 
Aile birleşimi kurallarının sonuç-
ları) adlı kitapta, yürürlüğe giren 
aile birleşimi kurallarının binlerce 
gencin hayatını derinden etkilediği 
belirtilirken, göçmenler arasında 
evlenme yaşının yükseldiği, ancak 
bunun özellikle göçmen kökenli 
genç kızların daha fazla oranda 
eğitime yönelmeleri sonucunu do-
ğurmadığı belirtiliyor.

Özellikle 24 yaş sınırının gençleri 
erken evlilikten koruyup, onların 
eğitimine yönelmelerini sağlayaca-
ğı iddiasının geçerli olmadığının is-
tatistiklerce de kanıtlandığı belir-
tiliyor. 24 yaş sınırının en önem-
li etkisinin özellikle Türkiye’den 
gelen göçmenler arasında evlilik 
yaşını yükselttiği, ancak gençlerin 
eş seçimlerinde herhangi bir deği-
şikliğe neden olmadığı belirtiliyor. 
Yasanın hazırlık aşamasında hü-
kümet üyelerince öne sürülen “Bu 
kızlar evlenmezse eğitimlerini ta-
mamlarlar” iddiasının da geçerli ol-
madığını ortaya çıktığı belirtiliyor. 
Göçmen kökenli gençler arasında 
lise ve yüksek eğitime devam etme 
oranının yükseldiğinin gözlendiği, 

ancak bu artışın aile birleşimi ku-
ralları nedeniyle değil uyum süre-
cinin doğal bir sonucu olduğu be-
lirtiliyor.

Kuralların tartışıldığı dönemde 
üzerinde önemle durulan zorla ev-
lilikler ve görücü usulü evliliklerin 
engelleneceği tezinin de tartışılma-
sı gerektiği belirtilen kitapta, aile 
birleşiminde bulunanan her çiftin 
zorla evlilik suçlamasıyla karşı 
karşıya kaldığı belirtiliyor. O de-
niemde hiç bir yetkilinin zorla ev-
liliğin kesin tanımını yapamadığı 

belirtilirken, 2002 yılında kuralla-
rın yürürlüğe girmesi öncesinde, 
1998-2002 yılları arasındaki dö-
nemde hükümet tarafından ikna 
odaları uygulamasının yürürlüğe 
girdiği, ancak ikna odalarında sor-
guya çekilen 10 çiftten hiç birinin 
zorla evlilik kurbanı olmadığının 
ortaya çıktığı belirtiliyor.

Gençleri korumaya yönelik ola-
cağı iddiasıyla çıkarılan kuralların 
özellikle Türkiye’den gelen ithal 
gelin ve damatların hayatlarını de-
rinden etkilediği belirtilen kitapta, 

süresiz oturma ve çalışma izni al-
mak için geçmesi gereken sürenin 
de 7 yıla çıkarılmasıyla,özellikle 
boşanmayı gerektirecek kadar ge-
çimsizliklerin yaşandığı evlilikler-
de aile birleşiminden yararlanarak 
Danimarka’ya gelen tarafın büyük 
zorluklar yaşadığı. Danimarka’da 
oturan tarafın ise bu süre şartını 
elinde koz olarak kullandığı sonuç-
larına ulaşıldığı yer alıyor kitapta.

Üstü kapalı olarak da olsa kitapta 
Danimarka aile birleşimi kuralla-
rının “istenmeyen göç”ü önlemeye 

yönelik olduğu belirtilerek kural-
ların yürürlüğe girmesinin ardın-
dan ortaya yeşil kart uygulaması-
nın çıkması buna gerekçe olarak 
öne sürülüyor.

Danimarka aile birleşimi kural-
larının binlerce kişinin günlük ya-
şamını ve gelecek planlarını doğ-
rudan etkilediği belirtilirken süreç 
esnasında ortaya çıkan İsveç mo-
deli nedeniyle de yaklaşık 20 bin 
çiftin Güney İsveç’e yerleştiği be-
lirtiliyor.

(Haber)

PARA  HAVALESİ

SADECE  1  SAAT  İÇİNDE *
50 kr.’dan başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye 
ulaştırılmaktadır. 

İrtibat:    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

Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerinin yanı 
sıra, 25 yıllık mesleki tecrübeleri ve sizlerin 
güvenine dayanan para havalesi hizmetleri 
sayesinde Danimarka’nın her köşesinden 
gönderebileceğiniz, dilediğiniz miktardaki 
havaleleriniz 

ile ilgili

HABERHABER

Baskı işine mi ihtiyacınız var?
İşyerinize yeni tabela mı lazım?

2 Print size en iyi hizmet ve iyi fiyatları sunar

Fikir aşamasından bitmiş ürüne kadar size yardımcı oluyoruz.
Profesyonel grafikçilerimizle ve kendi basımevimizde küçük-büyük müşteri ayrımı yapmıyoruz

Her türlü tabela ve menü kartı işleriniz için hizmetinizdeyiz

Pizzeria I Sandwich Bar I Cafe I Restaurant I Take away
Afiş I Pankart I Kartvizit I Fiyat Listesi I Grafik Dizayn

İş yeriniz için düz ekrana uygun her türlü dijital reklam için de bizi arayınız

Bizi ziyaret edin

1
8 Ocak Cumartesi sabaha 
karşı Slagelse’deki The Old 
Irısh Pub adlı bardan aşırı 
alkollü olduğu gerekçesiyle 

atılan ve kapıda tartışıtığı güven-
likçilerin polis çağırması sonucu 
bıçağını çektiği iddia edilen 48 
yaşındaki üç çocuk babası Mu-
ammer Arslan’ı polisin pasifize 
etmek için açtığı ateş sonucu ya-
şamını yitirdi. 

Polis kurşunuyla yaralanan Mu-
ammer Arslan kaldırıldığı hasta-
nede iki gün sonra yaşamını yitir-
di. Arslan’ın cenazesi Isparta’nın 
Yalvaç ilçesinde toprağa verildi. 

Muammer Arslan’ın polis kur-
şunuyla öldürülmesinin ardından 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Slagelse’de yaşayan Türkler Mu-
ammer Arslan’a iddia edildiğinin 
aksine dört kez ateş edildiğini 
öne sürerlerken, polisten yapılan 
açıklamada Arslan’a tek el ateş 
edildiği ve kurşunun kasığına isa-
bet ettiği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi facebo-
ok’ta da Muammer Arslan’ı an-
mak için bir grup oluşturuldu. 
‘Til minde om Muammer Arslan. 
Skuddræbt af politiet. Hvil i fred’ 
adıyla oluşturulan grupta olay-
la ilgili gelişmeler hakkında bilgi 
verildi. 

Türkler tepkili

Muammer Arslan’ın polis kur-
şunula hayatını kaybetmesinin 
ardından Danimarka’da yaşayan 
bir çok Türk tepkisini dile getir-
di. Sarhoş olduğu iddia edilen bir 
kişinin elinde bıçak bile olsa ateş 
edilerek öldürülmesinin kabul 
edilemeyeceğini, bu olayın sonu-
na kadar araştırılıp, Muammer 
Arslan’ın ölümüne neden olacak 
şekilde yaralayan polisin yargı-
lanmasını istediler. İstatistiklere 
göre son 10 yıllık dönemde Dani-
marka’da  11 kişinin polis kurşu-
nuyla hayatını kaybetti.

Şahit ifadeleri polisten yana

Bu arada, Muammer Arslan’ı vu-
rarak yaralanmasına ve ardından 

ölmesine neden olan polislerin 
verdiği ifadelerin görgü şahitle-
rince de doğrulandığı belirtildi.

Olay yerine gelen iki polisin 
avukatı  Torben Koch, olay anın-
da polisin üç kez ateş ettiğini, 
bunlardan ilkinin uyarı ateşi ol-
duğu ve diğer ikisinin de Muam-
mer Arslan’a yönelik olduğunu 
söyledi ve olay anında orada olan 
güvenlik görevlileri ve diskotek 
müşterilerinden 8-9 kişinin de 
polislerin ifadelerini destekler şe-
kilde ifade verdiklerini belirtti.

Polisler avukaltarı Torben Ko-
ch’a; Muammer Arslan’ın iddia 
edildiğinin aksine sakin bir şekil-
de elinde bıçakla diskotek önün-
de durmadığını, bar görevlile-
rinden birine elindeki 30 santim 
uzunluğundaki bıçağı saplamak 
için hamle yaptığını, kendileri-
ne karşı da saldırgan tutumunu 
sürdürdüğünü ve bunun üzerine 
polislerin ateş açarak Muammer 
Arslan’ı etkisiz hale getirmek is-
tediklerini söylediler.

Avukat Koch, görgü şahitlerinin 
ifadelerinin de polislerin ifadeleri 
ile aynı olduğunu söyledi.

Polis Şikayet Konseyi 
görüntüleri istedi

Bağımsız Polis Şikayet Konseyi 
başkanı Kirsten Dyrman, Ekstra 
Bladet ve BT gazetelerinin var ol-
duğunu ve gördüklerini iddia et-
tikleri görüntünün sahibini ken-
dilerine başvurmasını ve görün-
tüleri vermesini istedi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Slagel-
se’deki The Old Irısh Pub adlı 
bardan aşırı alkollü olduğu gerek-
çesiyle atılan ve kapıdaki güven-
lik görevlileri ile tartıştığı esnada 
bıçak çeken Muammer Arslan 
adlı Türk olay yerine gelen poli-
sin açtığı ateş sonucu yaralanmış 
ve kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetmişti.

Ekstra Bladet ve BT gazeteleri 
olay anını cep telefonuyla kame-
raya çeken bir Türk’ün kendileri-
ne görüntüleri satmak istediğini, 
söylemişler ve görüntülerin ola-
yın açıklığa kavuşturulabilmesi 
açısından önemli bir delil mater-

yali olabileceğini açıklamışlardı.
Bu arada Muammer Arslan’ın 

hayatını kaybetmesiyle sonuçla-
nan vurulma anının görüntüle-
rini elinde bulunduran ve kim 
olduğu belli olmayanTürk’e de, 
Danimarka’daki Türklerden tep-
kiler gelmeye başladı.

Bağımsız Polis Şikayet Konseyi 
başkanı, görüntüleri elinde bu-
lunduran kişiyi görüntüleri ver-
mesi için zorlayamayacaklarını 
söyledi. DUP kısa adıyla bilinen 
konsey başkanı, olayın gelişimi 
hakkında niçin Muammer Ars-
lan’ın ifadesini almadıkları ko-
nusundaki soruya ise cevap ver-
medi.

Bir Türk öldü, başka bir Türk 
para kazanmaya çalışıyor

Slagelse ve Danimarka’da 
yaşayan Türkler Muam-
mer Arslan’ın polis kur-
şunuyla öldürülmesinin 
yarattığı şaşkınlığı ve 
kızgınlığını yaşarken, 
olay anını görüntüleyen ve bu gö-
rüntüleri medyaya pazarlamaya 
çalışan Türk’ün kim olduğunu 
merak etmeye başladı.

Bir çok vatandaşımız olayda 
polisin keyfi davranıp davranma-
dığını merak ederken, aynı du-
rumda olan kişi bir Danimarkalı 
olsaydı aynı şekilde ateş edile-
rek etkisiz hale getirilip getiril-
meyeceğini de merak ediyor. Bu 
yüzden soruşturma açılması ve 
görüntülerin ortaya çıkmasını 
isteyen vatandaşlarımız  trajik 
olayın görüntülerinden para ka-
zanmaya çalışan kişiye bir çağrı-
da bulunarak görüntüleri bir an 
önce yayınlamasını istediler.

Ekstra Bladet ve BT gazetele-
rinde var olduğu ve seyredildiği 
iddia edilen görüntülerinin ya-
yınlanmamasına gerekçe olarak 
görüntüleri çeken kişi ile fiyatta 
anlaşılamamış olması gösterildi. 
Ekstra Bladet gazetesi Genel Ya-
yın Müdürü Poul Madsen, görün-
tüleri elinde bulunduran kişinin 
çok yüksek bir fiyat istediğini 
söyledi.

3 çocuk babası 48 yaşındaki va-

tandaşımız Muammer Ars-
lan’ın vurularak öldüğü 
anı telefonuyla çeken ve 
görüntüleri medyaya sat-
maya çalışan kişinin kim 
olduğu merak ediliyor. 
Gazetemize konuşan bir 
çok vatandaşımız, gö-
rüntüleri elinde bulun-
duran kişinin bunu para 
kazanma amacı olmadan 
medyaya ve polise verme-
si gerektiğini söylediler.

Ekstra Bladet ve BT gö-
rüntülerin bir Türk tara-
fından çekildiğini 
açıkladılar.

Muam-

mer Arslan’ın vurulma anını so-
ruşturan polis yetkililerinden ya-
pılan açıklamalarda ise olay anını 
gösteren başka görüntüler de bu-
lunduğu belirtildi.

Olaydan sonra gazetemize ko-
nuşan bazı vatandaşlarımız, kaza 
anı, cinayet anı ve kavga olayla-
rını çekmenin artık bir alışkan-
lık haline geldiğini belirttiler ve 
bu tür kayıtların para kazanmak 
için yapılmasının eylemi daha da 
iğrenç hale getirdiğini söylediler.

Ateş edilmesine gerek yoktu

Ekstra Bladet ve BT gazetelerin-
de yer alan haberlerde geçtiğimiz 
Cuma günü Slagelse’de bir bar 
önünde polis tarafından vurulan 
ve ardından kaldırıldığı hastane-
de hayatını kaybeden Muammer 
Arslan’ın etkisiz hale getirilmek 
için vurulmasına gerek olmadığı 
öne sürüldü.

Her iki gazete elemanları tara-
fından izlendiği ve bir Türk tara-
fından çekildiği belirtilen görün-
tülerde Muammer Arslan’ın polis 
memurundan 1,5 metre mesafede 
ve oldukça sakin olduğu belirti-
liyor.

Türklerin gösterisi iptal edildi

Öte yandan, Muammer Arslan 
için kent belediye meydanında 24 
Ocak Cuma günü yapılması plan-
lanan gösteri iptal edildi.

Polis aldığı bir ihbar üzerine, 
Nazi bir grubun karşıt gösteri ya-
pacağı gerekçesiyle herhangi bir 
çatışma olayına fırsat vermemek 
için kentte oturan Türklerden 
gösteri yapmamalarını istediği 
belirtildi.

Olaya büyük tepki duyan kent-
te yaşayan Türkler, gösteriyi po-
lisin orantısız güç kullanmasına 

karşın yapmak istediklerini söy-
lerken, aileninde gösterinin şim-
dilik yapılmasını istemediği öne 
sürüldü.

18 Ocak Cumartesi sabahı 2 
polisin evine gelerek oğlunu po-
lisin vurduğunu bildirdiklerini 
belirten baba Hüseyin, oğlunu 
hastanede devamlı ziyaret etti-
ğinde kasığından yukarısının ve 
bağırsaklarının büyük hasar gör-
düğünü ve oğlunun 16 saat çeşitli 
ameliyatlar geçirdiğini kaydetti.

Muammer’in cenazesi adli tıp 
yetkilileri tarafından serbest bı-
rakılırken, cenaze öğleden sonra 
başkent Kopenhag’daki Rigshos-
pitalet hastanesinden Slagelse’de 
bulunan Türklere ait Vakıflar 
Yeni Camii’ne getirildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet 
Onay’ın kıldırdığı cenaze namazı 
sonrası Türkiye’ye götürülmek 
Kopenhag Kastrup havalimanına 
götürüldü. Üç çocuk babası Mu-
ammer Isparta’nın Yalvaç ilçesin-
de toprağa verildi.

(Haber)
(Foto: İrfan Kurtulmuş)

Polis kurşunu Danimarka’da 
bir Türk’ün canını aldı 
Geçtiğimiz 18 Ocak tarihinde Slagelse kentinde polis kurşunuyla yaralanan 48 yaşındaki üç çocuk 
babası Muammer Arslan kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Muammer Arslan’ın  acılı babası Hüseyin 
Arslan, oğlunun suçsuz yere vurulduğunu 
öne sürerken, iki polisin 7 kurşun sıktığını 
iddia etti.

2002 yılında yürürlüğe giren Danimarka aile birleşimi kural-
larının kamuoyuna açıklanan hedeflerin hepsinden uzak ol-
duğu, hiç bir işe yaramadığı, aksine 20 binden fazla gencin 
hayatını olumsuz yönde etkilediği öne sürülüyor.

24 yaş sınırı işe yaramadı
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K
openhag’daki Bella Center Fuar merkezin-
de 17-19 Ocak tarihleri arasınde bu yıl 32. 
si gerçekleşen “FERIE & FRITID i BEL-
LA” turizm ve seyahat fuarında Danimar-

kalılara çeşitli tatil olanakları sunuldu.
42 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda, Türkiye standı 

fuarın gözde standları arasında yeraldı. Fuar mer-
kezinin tam girişinde Kültür ve Tanıtma Müşavir-
liği tarafından düzenlenen standta  başta THY ol-
mak üzere, Alanya Tanıtım Fonu, Antalya Tanıtım 
A/Ş, otel ve seyahat acentaları DETUR, Ticketnet 
Danimarkalı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Kopenhag Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşa-
viri Hasan Sarıtepeci, Danimarkalıların Türkiye’ye 
olan tercihinin her yıl daha da arttığını belirterek, 
”Türkiye Danimarka’da parlayan bir destinasyon” 
dedi.

Sarıtepeci sözlerini şöyle sürdürdü:  ”Türkiye’ye 
duyulan ilgi her geçen gün artıyor. Son 10 yıldır sü-
rekli artış içinde. Geçtiğimiz yılki Gezi olayları ve 
Danimarka’da havaların güzel geçmesi nedeniyle 
geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5’lik bir gerileme 
yaşansa da büyük bir artış yaşandı. 2013 yılının ilk 
11 ayında Türkiye’ye giden Danimarkalı sayısı 400 
bini aştı ve bu rakam yaza kadar daha da artacak-
tır. Halkın neredeyse yüzde 10’u Türkiye’yi tercih 
ediyor”.

Danimarkalıların sadece deniz ve güneş tercih et-
mediklerini dile getiren Sarıtepeci, kültür turizmin-
den, spor, av, termal, sağlık turizmine kadar deği-
şik dalları da tercih ettiklerini kaydetti.

Danimarkalıların en başta Alanya olmak üzere 
Antalya, Belek, Bodrum ve Güney Ege sahillerini 
tercih ettiklerini ifade eden Sarıtepeci, İstanbul’a 
da ilginin büyük olduğunu, golf ve futbol başta ol-
mak üzere spor turizmine de büyük ilgi olduğunu 
söyledi.

Fuarda ayrıca, Diş doktoru Ahmet Şen, Türki-
ye’de diş, göz, saç ekimi ve botoks olmak üzere 
farklı dallarda sağlık turizmi olanakları sunarken,  
Alanya’daki tanınmış emlak şirketlerinden Trust 
United, Alanya ve çevresindeki lüks konutları Da-
nimarkalılara tanıttı. Şirket yöneticisi Durmuş Öz-
gen, ilk kez Danimarka’da bir fuara katıldıklarını 
ifadere ederek, İsveçli, Norveçli ve Finlandiyalılara 
Alanya ve çevresinden çok konut sattıklarını, Dani-
markalılara da konut almaya teşvik etmek için fua-
ra katıldıklarını belirtti.

(Haber)

HABER HABER

 
Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da 
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki 
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan 
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması 
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır 

Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22 
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden  

70 27 03 66 
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.   

Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız 
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır 
 

 

Danimarkalıların tercihi Türkiye
İskandinavya’nın en büyük turizm ve seyahat fuarlarından Kopenhag Turizm Fuarı’nda  Türkiye’ye büyük ilgi olduğu gözlendi.

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

Danimarkalıların tatil 
tercihlerinde ilk 10 
sırada bulunan şe-

hirleri belirlemek için yapı-
lan bir araştırmada Konya 
ilk 10’a girerek şaşkınlık 
yaratttı. 

Skyscanner.dk adlı tatil 
ve bilet rezervasyon site-
sinin bilet siparişleri üze-
rindeki istatistiklere daya-
narak yaptığı araştırmada 
Türkiye’den İstanbul ve 
Konya ilk 10’da yeraldı.

Bilet rezervasyonların-

daki artışa göre yapılan 
sıralamada İtalya’nın Flo-
ransa şehri birinci sırada 
yer alırken, diğer şehirler 
sırasıyla şöyle yer aldı: Gi-
rit, Alicante, Konya, Tah-
ran, İstanbul, Ho Chı Minh 
City, Belgrad, Toronto, ve 
Mumbai

Konya’nın ilk sırada yer 
almasının nedeni olarak 
Danimarka’da yaşayan 
Konyalıların bilet rezer-
vasyonları olduğu sanılır-
ken Konya’ya yapılan uçak 

bileti rezervasyonların-
da 2012’ye oranlar yüzde 
43’lük bir artış gözlendi.

Aynı sitede yer alan ve 
dünya genelinde en popüler 
ülke ve şehirlerin belirlen-
diği araştırmada Türkiye 4. 
sırada yer alırken Antalya 
8. sırada yeraldı.

Danimarka’da yaşayan 
yaklaşık 60 bin Türkiye 
kökenli göçmen arasıdna 
Konyalıların yüzde 65’lik 
bir çoğunluğu oluşturduğu 
sanılıyor.

Konyalılar anketi patlattı
Danimarkalıların tatil tercihlerinde Konya ilk 10’a 
girerek şaşkınlık yaratttı. 
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İsveç’in efsane lideri Olof Palme’nin 
öldürülmesinden sonra Sosyal De-

mokrat Parti’nin başına geçen İngvar 
Carlsson, uzun, geniş bir yüze sahip 
olduğu için ‘’ayakkabı suratlı’’ olarak 
anılırdı. Sonradan gelen liderlerden hiç 
biri Palme kadar sevilmedi. Daha önce 
de bir yazımda belirttiğim gibi, İngvar 
Carlsson, 2 dönem liderlik ve başba-
kanlık görevinden sonra gençlerin önü-
nü açmak için kendi isteğiyle görevden 
ayrıldı. Yerine Göran Persson geldi. 
Göran Persson, sosyal demokrat hare-
keti mutasyona uğratan, yüz yıllık ‘’İs-
veç modeli’’ni küresel ekonomiyle uz-
laştıran bir lider oldu. ‘’Politikada veya 
iş yaşamında biti canlanan kişi, önce 
arabasını, sonra eşini değiştirirmiş..’’ 
Göran Persson da, başbakanlığının son 
günlerinde ikinci eşinden de ayrılarak 
üçüncü kez evlendi. Büyük bir çiftliğin 
üzerine görkemli bir bir villa yaptırdı; 
‘’Bundan sonra kendi hayatımı yaşaya-
cağım’’ diyerek parti liderliğini ve baş-
bakanlığı bıraktı. 
Persson’dan boşalan Sosyal Demokrat 
Parti başkanlığına kadın lider Mona 
Sahlin’i getirildi. Ancak, Sahlin’in, 
1990 yılından beri peşini bırakmayan 

bir şanssızlığı vardı. O dönemde, Sos-
yal demokrat hükumette bakanlık yap-
tığı günlerde yolu bir şekerci dükkanı-
na düştü. 200 Kron ( yaklaşık 60 TL) 
değerinde ‘’Toblerone’’ marka bir çiko-
lata satın aldı. Ancak, ödemeyi, kendi 
özel kartı yerine bakanlığın kredi kar-
tıyla yaptı. Vergi dairesi bu uygunsuz-
luğu saptadı. Gazeteler günlerce yazdı, 
televizyonlar günlerce hakkında yayın 
yaptı. Adı ‘’Tobleroneci Bakan’’ a çıkan 
Mona Sahlin, istifa etti. Sonraki yıllar-
da bu olay unutulmadı, yaşamının her 
önemli döneminde bir fatura olarak 
önüne kondu. Sosyal Demokrat Par-
ti’de sadece bir dönem genel başkan-
lık yaptı. 2010 yılında alınan seçim ye-
nilgisinden sonra, Başbakan olamadan 
parti liderliğinden ayrıldı. 
İsveç Sosyal Demokrat Partisi, ilkele-
rinden uzaklaştıkça erimesini sürdür-
dü. Mona Sahlin’in yerine gelen Håkan 
Juholt ise, sosyal demokrat eğilimli Af-
tonbladet gazetesinin ortaya çıkardığı 
bir skandaldan sonra ayrılmak zorunda 
kaldı. Juholt, milletvekiliyken birlikte 
yaşadığı kız arkadaşının evini kendisi-
ne aitmiş gibi göstererek sevgilisinin 
devletten toplam 160 bin Kron tutarın-
da kira yardımı almasını sağladı. Skan-
dalın ardından Juholt, borcun tamamı-
nı devlete geri ödeyerek istifa etti. 
Buraya dek Sosyal Demokrat Parti’de-
ki lider istifalarını sıraladık. Bir de iki 
dönemden beri iktidarda bulunan libe-
ral ve sağcı partilerden bakan istifaları 

var. Bu istifalar incelendiğinde, insan 
ister istemez, ‘’ İsveç hükumetlerindeki 
bakanlar, istifa etmek için adeta baha-
ne arıyor.’’ izlenimine kapılıyor. 2006 
yılından bu yana iktidarda bulunan sağ 
koalisyonda çeşitli nedenlerle 4 baka-
nın istifasına tanık olundu.  
2006 yılında, sağ koalisyonun ilk gün-
lerinde, Ticaret Bakanı Maria Bore-
lius’un istifası geldi. Borelius, 15 yıl 
önce önce, çocuklarına bakan hizmet-
çiyi kaçak çalıştırmış; kayıtdışı olarak 
ödediği ücretin vergisini de yatırma-
mıştı. Bir sohbet sırasında dile getirdi-
ği bu konudaki sözleri ihbar kabul edil-
di. Vergi dairesi hemen harekete geçti. 
Başbakan Fredrik Reinfeldt, Maria Bo-
relius’un istifasını istedi. 
Kültür Bakanı Cecila Stego Chilo da, 
evinde kullandığı televizyonun yıllık 
1500 Kron ( yaklaşık 300 Tl) tutarında-
ki bandrol ücretini devlete ödememiş-
ti. Haberin gazetelerde yer almasından 
sonra Cecila Stego Chilo, borcun tama-
mını ödedi; ardından da kötü örnek ol-
duğu için İsveç halkından özür dileye-
rek istifa etti. 
Sağ hükumet koalisyonunun Milli Sa-
vunma Bakanı Sten Tolgfors ise geçen 
yılın mart ayında, İsveç’in, Suudi Ara-
bistan’da silah fabrikası kurma gizli 
projesinin basına sızması üzerine isti-
fa etmek zorunda kaldı. İsveç yasaları, 
diktatörlükle yönetilen ülkelere silah 
satılmasına veya ülkelerde ortak silah 
fabrikası kurulmasına izin vermiyor. 

Zenci kökenli bayan Nyamko Sabuni, 
sağcı hükumetin en sevilen bakanla-
rından biriydi. İsveçe’e 12 yaşınday-
ken gelmişti. Babası Kongo’lu siyasi 
bir göçmendi. Bakan Sabuni, geçen yı-
lın ocak ayında bir sabah düzenledi-
ği sürpriz bir basın toplantıyla bakan-
lıktan ve milletvekilliğinden istifa etti. 
Sabuni hakkında herhangi bir yolsuz-
luk savı yoktu. İstifa nedeni çok yalın-
dı: Politikaya atıldığı güne dek sakin 
ve huzurlu bir aile yaşam sürdürmüş-
tü. Milletvekili ve Bakan seçildikten 
sonra ikiz erkek çocuklarına zaman 
ayıramamıştı. Eşinden boşanmak üze-
reydi. Bu süreçte yıpranmamaları için 
çocuklarıyla daha fazla ilgilenmek isti-
yordu. Bir de, zorla değil ya; politikaya 
alışamamıştı.. 
Çalışma Bakanı Sven Otto Littorin de, 
başka bir masum gerekçeyle istifa etti. 
Eşinden boşanma işlemlerini sürdüren 
Littorin’in 3 çocuğu vardı. Bakan oldu-
ğu için gazetelerde boşanmasıyla ilgi-
li çokça haber çıkıyordu. Çocuklarının 
bu tür haberlerden etkilenerek yıpran-
mamaları için bakanlık görevinden ve 
milletvekilliğinden istifa etmeyi uygun 
bulmuştu. Daha sonra Amerika’ya yer-
leşecek; orada gözlerden uzak, sessiz ve 
sakin bir yaşam sürdürecekti..  
Ne diyelim? Gökten üç elma düşmüş; 
biri okuyanların, biri dinleyenlerin, biri 
de ders alması gerekenlerin başına...

alihaydarnergis@gmail.com
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Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

İsveç’te başbakan ve bakan istifaları

HABER

Değerli okuyucular; hepinize selam, 
sevgi ve saygılarımı iletiyor iyi gün-

ler diliyorum.
Bu yazımda Danimarka Emniyet Mü-

şavirliği görevim sırasında (2009-2012) 
siz değerli dostlarla yaptığım sohbet-
lerden sizlerin anlattığı bazı anılarınızı 
tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum.
Kocatepe Cami lokalinde sohbet et-

tiğimiz Danimarka’ya ilk gelen 1. ku-
şak abilerden Haydar, Murat, Nevzat, 
Mahmut, Yusuf, Hacı, Hasan, Mehmet, 
Mustafa, Hüseyin, Faik, Vahit, İrfan, 
Mesut, Öcal, Metin, Vural, Serkan, Erol 
ve ismini sayamadığım birçok arkadaş-
tan çok güzel anılar dinledim. Bu anı-
lardan özellikle Danimarka’ya ilk geliş 
yıllarında yaşananlar hem çok anlam-
lı hem de yaşayanların kıvrak zekala-
rını ve becerilerini ortaya koyması ba-
kımından önem arz etmektedir. Bun-
lardan Ankara’lı Haydar, Trabzon’lu 
Murat ve Konya’lı Nevzat Bey’lerden 
duyduğum anıları anlatmak istiyorum. 
Haydar amcanın anlatımıyla: Danimar-
ka’ya ilk geldiği yıllarda ormanda ağaç 
kesme işlerinde çalışıyorlarmış. 7-8 ki-
şilik grup yiyecek içecek ihtiyaçlarını 
yakında bulunan bir bakkaldan yapı-
yorlarmış. Bakkalın sahibi Danimarka-
lı bir bayan olup işçileri sağlık kontrolü 

yapan doktora, Türklerin hiç et alma-
dıklarını, daha çok ekmek aldıklarını, 
et yemedikleri için de hasta olabilecek-
lerini anlatmış. Bu sözler üzerine dok-
tor Türklerin kan tahililini yapıyor. An-
cak tahlil sonucu et yiyememekten do-
layı eksik çıkacak değerler tam tersine 
yüksek çıkıyor. Tabi bunun nedenlerini 
araştırmalarına rağmen bulamıyorlar. 
Konuyu bizimkilerine anlatıyorlar ve 
mutlaka et yemeleri gerektiğini söylü-
yorlar. Bu anlatımdan dolayı olayı anla-
yan Haydar amca bana aynen şöyle di-
yordu: biz marketten helal kesim olma-
dığından veya domuz eti olabileceğin-
den dolayı et almıyorduk. Ancak yasak 
olmasına rağmen gizlice geceleri sülün-
lere (kuş) tuzak kuruyor onları yakalı-
yor, tüylerini toprağa gömüyor, kendile-
rini de pişirip bir güzel yiyorduk. Hatta 
bir kişi bazen 2-3 sülün yiyebiliyordu. 
Her ne kadar Danimarkalılar bizi et ye-
miyor biliyorsa da tam tersine biz daha 

çok ve taze et yiyorduk diye gülerek an-
latıyordu.
Yine bir gün ormanda ağaçtaki elmayı 

düşürmek için uğraşıyordum ki şef gö-
rerek onun kontrol edilmeden yenilme-
sinin  zararlı olacağını söylediğini an-
latıyordu. Haydar ve Nevzat amca. Bu 
olay üzerine şef patrona bizlere daha 
çok meyve göndermesi hususunu ilet-
mişti. Oysa ki biz kışın ormanda yaşa-
yan kuş ve hayvanlara verilmek üzere 
gönderilen meyvelerden iyi olanlarını 
seçip yiyorduk. Dolayısıyla meyve sıkın-
tımızda hiç yoktu diye anlatıyorlardı. 
Bu iki olayda da görüldüğü gibi zorun-
luluktan dolayı çekilen sıkıntılar bizim-
kilerin pratik zekası sayesinde kolay çö-
zümleniyordu. Hele Nevzat Gökmen’in 
arkadaşlarının hastalığı sırasında ya-
şadıkları sıkıntı ve buldukları çözümü 
kendi ağzından dinleyip şimdi hatır-
layamadığım şiirini de dinlerseniz ol-
dukça neşeleneceğinize eminim. Yine 

taksici Mesut, Metin, Hami, Seyfullah, 
Tahsin ve diğerlerinden dinleyeceğiniz 
anılar oldukça renkli ve neşelidir. Öte 
yandan gazetecilerimiz Sadi, Cengiz, 
Ünsal, İrfan, Hasan ve diğer arkadaşla-
rın anılarının tadına doyum olmayaca-
ğını belirtmek isterim. Aslında bu anı-
ları toplayıp yazmayı planladım ancak 
çeşitli nedenlerden dolayı yazamadım. 
Dileğim bu hususun birileri tarafından 
yazılı hale getirilmesidir. Bu güzel anı-
ları 1. kuşak abilerimizden dinlemenizi 
özellikle tavsiye ederim. Size sağlıcak-
la kalın derken gülmeniz için aşağıdaki 
cümleleri bilginize sunuyor iyi günler 
diliyorum.
- Suya düşünce ıslanmayan şey nedir? 
Cevap: Gölge
- Adama sormuşlar demir ile bakır açık-
ta kalırsa paslanır. Altına ne olur? Ce-
vap: Çalarlar
- Hırsız neyi çalmaz? Cevap: Kapı zilini
- Adam kan ağlamış, kansız kalmış
- Ben Aydan Şener, diğeri de Ben Dün-
yadan Ali demiş
- Adam kirişi kırmış tavan çökmüş
- Geç geldiğinde evdekilere ne söyler-
sin? Cevap: Ben sadece “ben geldim” de-
rim, gerisini onlar söylerler.
- Sizlerin hiç geç kalmaması dileğiyle…

GEÇMİŞTEN ANILAR

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

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı) Cami Eksenli Din Hizmetleri DİN VE SOSYAL HAYAT

www.haber.dk www.gazette.dkDanimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da 

Danca takip edin.

Doc.Dr. Ahmet Onay, 
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İslam dininde cami, 
Allah’a ibadetin ve 

kulluğun dünya üze-
rindeki sembolik mekanlarından biri, 
hatta en önemlisidir. İslam’ın o yerdeki 
en veciz ifadesi ve ispatıdır. Kur’an ifa-
desiyle cami, Allah adının içinde çokça 
anıldığı, kalplerin huzur bulduğu kutsal 
bir mekandır. Cami, muhabbetin, kul-
luğun ve aynı ulvi gayede toplanmanın 
bir göstergesi, insanın yaratılış ama-
cının bir timsalidir. Bunun için, Hz. 
Adem (A.S.) tarafından yeryüzünde in-
sanlar için inşa edilen ilk bina Kabe’dir. 
Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade 
edilmektedir: “Şüphesiz, insanlar için 
ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, alem-
lere rahmet ve hidayet kaynağı olarak 
kurulan Kabe’dir.”1 Peygamber efendi-
miz (S.A.V.) de Medine’ye hicretlerin-
de ilk iş olarak bir cami inşa etmiş; ve-
fat edene kadar da kendisi o caminin 
imamlığını yapmıştır.
Dinî, sosyal ve kültürel bakımdan 

cami, İslam tarihi boyunca bir eği-
tim-öğretim ve kültür merkezi olmanın 
yanında bir devlet müessesesi olarak 
da karşımıza çıkmaktadır. Cami, günü-
müzde de, benzer fonksiyonlarını de-
vam ettirmektedir. Sahip olduğumuz 
Müslüman kültür ve kimliğinin deva-
mında, birlik ve beraberliğimizin koru-
nup pekiştirilmesinde, yaygın ve güç-
lü bir eğitim kurumu olarak fonksiyon 
icra etmektedir. 
Cami eksenli din hizmetleri, cami 

1  Al-i İmran Suresi: 96.

sembolü etrafında, ibadet yerinin kutsi-
yetiyle anlam ve derinlik ifade eden ve 
dinî bir sorumluluğun ifası olarak de-
ğerlendirilen faaliyetlerin tamamını içi-
ne alır. Bu hizmetlerin merkezinde ön-
celikle ve ağırlıklı olarak camilerdeki 
din görevlileri gelmektedir. Dolayısıyla, 
cami görevlileri tarafından yürütülen 
salt dinî vecibeler yanında, dinî bir an-
lam yüklenerek yapılan her türlü sos-
yal ve kültürel faaliyet cami eksenli din 
hizmetlerinin temelini oluşturur. 
Günümüzde cami eksenli din hizmet-

leri yerine daha çok cami hizmetleri 
veya imamların görevleri gibi ifadeler 
kullanılmaktadır. Bu ifadeler, caminin 
ve cami görevlilerinin toplumdaki fonk-
siyonunu tam olarak ifade etmede ye-
terli değildir. Zira, cami kavramının sa-
hip olduğu çağrışımlar ile bu bağlamda 
yürütülen hizmetler ve yapılan faaliyet-
ler daha kapsamlıdır. Cami eksenli din 
hizmetleri, işte bu anlam genişliğini ifa-
de eden bir kavramdır. Bu tanıma uy-
gun olarak, yurt dışında yürütülen din 
hizmetlerinin tamamı diyebileceğimiz 
önemli bir kısmı, cami eksenli din hiz-
metlerinden başka bir şey değildir.
Caminin doğal özelliği, Allah’a ibadet 

ve topluma hizmet için kutsal bir me-
kan olmasıdır. Din görevlileri de, iba-
det ve topluma hizmet gibi ulvi gayeler-
le cami eksenli din hizmetleri içinde yer 
alarak bu temel fonksiyonu icra etmek-
tedirler. Eğitim hizmetlerinin temelini 
okul ve öğretmen oluşturduğu gibi, din 
hizmetlerinin de temelini cami ve din 
görevlisi yani imam teşkil etmektedir. 
İmamsız bir cami ve onlarsız da din hiz-
meti düşünmek mümkün değildir. 
Yurt dışında Cami görevlileri, manevi 

sorumluluğu ağır bir görev yürütmek-
tedirler. Onlar, İslam dininin doğru bir 
şekilde anlatılmasında, cemaatin huzur-
lu bir şekilde ibadetini yapmasında ger-
çekten de büyük bir özveriyle çalışmak-
tadır. Din görevlilerinin vazifesi sadece 
cami içi din hizmetleriyle sınırlı değil-
dir; onlar, cami dışı din hizmetleri için 
de zaman ayırmak zorundadırlar. Genel 
olarak bakıldığında, bir cami görevlisi-
nin cami dışı din hizmeti olarak yaptığı 
faaliyet sayısı oldukça fazladır. Ayrıca, 
bu tür hizmetleri iyi bir şekilde yerine 
getirebilmeleri için cami görevlilerinin 
gerekli yeterlilik ve tecrübeyi kazanma-
ları, bunun için de özel bir çalışma ve 
gayret göstermeleri gerekmektedir. 
Cami dışı din hizmetleri olarak adlan-

dırdığımız hizmet ve faaliyetler, toplu-
mu zinde tutan ve halk arasında kay-
naşmayı sağlayan temel dinamikler ara-
sındadır. Herkesin görmeye alışık oldu-
ğu ancak, çoğu kez varlığının ve devam-
lılığının kaynağı araştırılmayan toplum-
sal dayanışma, huzur ve bireyler arası 
hoşgörü ortamının sağlanmasında bu 
dinamiklerin payı büyüktür. Dinî esas-
larla anlamlandırılan bu dinamiklerin, 
kültürel zenginlikler arasında nesilden 
nesile aktarılmasında, başta din görev-
lilerinin cami dışında yürüttükleri söz 
konusu faaliyetlerin önemli yeri bulun-
maktadır.
Tarihin derinliklerinden gelen kültür 

mirası ile dini duygu ve heyecanının ko-
runmasında ve pekiştirilmesinde din 
görevlileri oldukça önemli bir fonksiyon 
icra etmektedirler. Toplumun birlik ve 
beraberliğinde, ailelerin dirlik ve düze-
ninde, zorluklar karşısında gösterilen 
sabır ve metanette, bireylerin huzur ve 

mutluluğunda din görevlilerinin üslen-
dikleri sessiz rol derinden ve güçlüdür.
Cami ve cami eksenli din hizmetleri-

nin, toplum düzeninde ve bireysel ha-
yattaki önemi tartışmasızdır. Bu hiz-
metlerin yürütülmesinde merkezi ko-
numda bulunan din görevlisinin üst-
lendiği fonksiyonun önemi ve değeri de 
aynı şekilde tartışmasızdır. Dolayısıyla 
bu hizmetlerin ve bu hizmetleri yürü-
tecek görevlilerin kurumsal ciddiyetiy-
le bilinen uzmanlarınca planlanıp belir-
lenmesi son derece önemlidir. Bir ata-
sözünde “yarım doktor candan, yarım 
hoca dinden imandan eder!” denilmesi 
de bundandır. Görevi ve mertebesi ne 
olursa olsun keyfine göre reçete yaza-
cak doktor arayanın derdine şifa bula-
mayacağı aşikârdır; aynı şekilde, ben 
şuyum diyerek keyfine göre hareket 
edecek hoca arayanın da İslam dairesin-
de hidayet bulamayacağı şüphesizdir. 
Diğer taraftan, doktorluk taslayarak 

ilaç önerenlerin veya ilaçların dozu-
nu belirlemeye kalkışanların sebebiyet 
verdikleri sakatlık ve ölümler hatırlan-
dığında; hocalık taslayarak dinden ve 
imandan ahkam kesenlerin sebebiyet 
verdikleri türlü sapıklıklar ve İslam da-
iresinin de dışına çıkan kaymalar ile Al-
lah’ın rızasından uzak kalındığı unutul-
mamalıdır. 
Bu itibarla cami ve cami eksenli din 

hizmetleri, Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (SAV) sünnetine uygun ge-
leneği temsil eden “ehli sünnet velcema-
at” doğrultusunda kucaklayıcı bir anla-
yışla, alanın uzmanı olan din görevlile-
rince yürütülmesinin ne denli önemli, 
değerli ve gerekli olduğunu belirtmemiz 
yerinde olur. 

D
animarka başbakanı Helle 
Thorning Schmidt, geçtiğimiz 
Aralık ayında Nelson Mande-
la’nın cenaze töreni için gitiği 

Güney Afrika’da, merasim esnasında 
ABD başkanı Obama ve İngiliz başba-
kan David Cameron’la çektiği ‘selfie’den 
sonra şimdi de başkent Kopenhag’ın Ös-
terbro semtindeki evinin önündeki kar-
ları kürerken çekilmiş resmiyle dünya 
gündemine oturdu.

Başbakan işe gitmeden önce evinin 
önüne çıkıp karları küremeye başladı-
ğında, aynı zamanda gazeteci de olan 
komşusu Michael Frandsen da boş dur-
madı ve başbakanın sıradan vatandaş 
gibi mahalle sakini görevini yapmasını 
fotoğrafladı. Akşam saatlerinde sosyal 
medyaya düşen fotoğraf bir anda yıldı-
rım hızıyla paylaşılmaya başladı.

Danimarka’da yaşayan Türkler’de Tür-
kiye’deki arkadaşlarına “Bakın bizde na-
sıl bir başbakan var” yorumu ile resmi 
gönderdiler.

Fotoğrafı çeken Michael Frandsen, her 
gün başbakanı evine girip çıkarken gör-
düğünü söyleyerek, “Ama kapısnının 
önüne çıkıp kar küreyeceğini beklemez-
dim. Penceremden bakınca bir kadının 
karları temizlediğini gördüm, biraz dik-
katle bakınca bunun başbakan olduğunu 
farkettim ve resmi çektim” dedi.

Başbakan kar küredi, sosyal medya yıkıldı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Pazartesi sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Danimarka 
başbakanını yeniden medyanın gündemine taşıdı.

Foto: Michael Frandsen’ın bu fotoğrafı Facebook’tan alınmıştır)
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Dünyaca ünlü Avust-
ralyalı aktör Russell 

Crowe’un yönetmenliğini 
ve başrolünü üstlendiği, 
Çanakkale Savaşı sonra-
sını anlatan “The Water 
Diviner” adlı filmde ünlü 
komedyen Cem Yılmaz , 
Mert Fırat ve Yılmaz Er-
doğan da oynayacak. 

Üç ünlü oyuncu, film-
de Türk subayları olarak 
karşımıza çıkacak. Fil-
min kadın başrol oyuncu-
su ise James Bond filmi 
“Ouantum of Solace”ta da 
oynayan, son olarak “Ob-
livion”da Tom Cruise’la 
başrolü paylaşan Olga 

Kurylenko olacak. 
Türkiye çekimlerine 

önümüzdeki şubat ayında 
başlanacak “The Water 
Diviner”ın tüm dünyada-
ki co-producer’ı, Muzaf-

fer Yıldırım ve Menderes 
Utku ortaklığındaki Mars 
Entertainment Group 
oldu. Şirket, filmin tüm 
dünya gelirlerine ortak. 

B
u yıl 86. yaşını kut-
layan Oscar Ödül-
leri’nde 2014 aday-
ları belli oldu. Los 

Angles’ta gerçekleştirilen 
basın toplantısında adayla-
rı aktör Chris Hemsworth 
ve Akademi Başkanı Cheryl 
Boone açıkladı. Buna göre 
5 ana kategori dahil toplam 
10 ödüle birden aday olan 
David O. Russell’ın yönetti-
ği, Türkiye’ye ”Düzenbaz” 
ismiyle gelen ”American 

Hustle” ön plana çıktı. 
Bununla birlikte başrolü-

nü Sandra Bullock’un oyna-
dığı Yerçekimi’de (Gravity) 
10 adaylıkla Oscar yarışın-
da varım dedi. Bir drama 
olan 12 Years a Slave’de 9 
dalda Oscar’a aday göste-
rildi. Ödüller sahiplerini 2 
Mart 2014 Pazar gecesi El-
len DeGeneres’ın sunumuy-
la Los Angeles Dolby Theat-
re’da gerçekleşecek törenle 
bulacak.

UNESCO 2002 yılını ‘NAZIM HİK-
MET’ yılı ilan etmişti. 15 Ocak 

2002’de 100.cü doğum yılı kutlanan 
dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet, 
hem ülkesinde hem de yurtdışında bir-
çok etkinlikle anılmış, Kopenhag’da da 
aynı yıl iki ayrı etkinlikle anılmıştı.
Nazım Hikmet Kültür Derneği bu yıl 

da 31 Ocak Cuma günü Kopenhag’da 
‘Nazım’la Yeniden Tanışmak’ adlı bir 
etkinlik düzenliyor. Etkinliğe Türki-
ye’den çağrılı olarak şair Sezai Sarıoğlu 
ve müzisyen Şenol Morgül de katılacak.
Bazen düşünürüm! Dünyada bu kadar 

hem şanslı hem de şansız başka bir şair 
var mıdır diye? Kendi ülkesinde halen 
milyonlarca insanın onu sevip okuması 
şanslı yanı. Bu kadar yıldan sonra hala 
vasiyetinin yerine getirilmemesi ve me-
zarının hala Moskova’da olması kimin 
utancı?
‘Yoldaşlar, ölürsem o günden önce 

yani
Öyle gibi de görünüyor.
Anadolu’da bir köy mezarlığına gö-

mün beni
Ve de uyarına gelirse

Tepemde bir de çı-
nar olursa
Taş maş da iste-

mem hani…
Bilindiği gibi 1902 

yılında bir paşanın 
torunu ve Dışişleri 
memuru bir baba-
nın oğlu olarak Se-
lanik’te dünyaya ge-
len Nazım Hikmet 
Ran’ın yaşamı 3 Ha-
ziran 1963 yılında 
Moskova’da nokta-
landı. Şiir yazmaya 
erken yaşlarda baş-
layan Nazım Hik-
met, eğitim amaçlı 
gittiği Moskova dö-

nüşü (1924) Aydınlık 
dergisinde yayınladı-
ğı şiirleri yüzünden 
ilk defa hapishaney-
le tanıştı. Şiirleri ya-
saklanan ve yaşamı 
boyunca yazdıkla-
rı yüzünden 11 ayrı 
davadan yargılanan 
Nâzım Hikmet, İs-
tanbul, Ankara, Çan-
kırı ve Bursa ceza-
evlerinde 12 yılı aş-
kın süre yattı. 1951 
yılında Türk vatan-
daşlığından çıkarıldı. 
En fazla Bursa ceza-
evinde yattı. Bu yıl-
ları en iyi Güney Öz-

kılınç Nazım Hikmet’in Bursa Ceza-
evi Yılları adlı kitabında anlatıyor.
Nazım Hikmet’in şiirleri bugün de 

çok güncel. Şiirleriyle halkını, emekçile-
ri çok sevdiğini dile getirdi, bugünlerde 
hamasi nutuk atanlar gibi her fırsatta 
halkını soyup soğana çevirenlere, ülkeyi 
yandaşlarına ve yabancılara peşkeş çe-
kenlere kafa tuttu. Özellikle son yıllar-
da yazdığı şiirlerinde sosyalist düşünce 
ve ‘Toplumsak gerçekçilik’ öne çıkar. 
Nazım aynı zamanda bir sevda şairiydi 
ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isim-
lerindendir. Bugün dünyada 20. yüzyı-
lın en gözde şairleri arasında gösteril-
mektedir.
Sevgilim yalan söylersem sana
Kopsun ve mahrum kalsın dilim
Seni seviyorum demek bahtiyarlığın-

dan
Sevgilim yalan yazarsam sana
Kurusun ve mahrum kalsın elim
Okşayabilmek saadetinden seni…

Doğumunun 112.ci yılında anısı önün-
de saygı ile eğiliyorum bu komünist ve 
romantik şairimizin.

NAZIM HİKMET 
112 YAŞINDA

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk
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KÜLTÜR YAŞAM

İ
nsanlık aslında, günlük 
yaşamını sürdürebilmek 
içgüdüsüyle, taş devrin-
den buyana hemen he-

men hiçbir zaman kendine 
bir sınır tanımamış, sürekli 
olarak karnını doyuracağı 
yerlere yönelmiştir. Bu olgu 
dünyanın her yerinde güçlü 
bir şekilde kendini göstermiş-
tir. Bir düşünecek olursak, 
insanlar bundan 600 yıl kadar 
önce, bugünkü teknolojiden 
tamamen yoksun, gölleri ya 
da ufak tefek denizleri değil 
okyanusların korkunç dalga-
larını zorlayarak kıtalar keş-
fetmişlerdir. Neden? Son 40 
– 50 yıldır Türkiye’den, Bal-
kanlar’dan Arap ülkelerinden 
ve daha birçok az gelişmiş ül-

kelerden insanlar Avrupa’ya, 
daha doğrusu Batı Avrupa’ya 
ve diğer gelişmiş batı ülkele-
rine göç ediyorlar. Neden? İn-
sanlar, kendi ülkelerinde bu-
lamadıkları refahı başka bir 
ülkede bulabilmek umudunda 
da ondan. Bunun yanı sıra, 
iş gücünün emeğini daha iyi 
değerlendirebileceği ülkelere 
yönelmesi, dini siyasi, ırkı ve 
diğer nedenlerden baskı altın-
da olanların ülkelerini terk 
etmek zorunda kalmaları, ül-
kelerin ekonomilerine katkı-
da bulunacak emek gücüne 
davet çıkarmaları da göçleri 
sürekli gündeme getirdi ve 
getirmekte.

Bir çok ülke gibi Danimarka 
da bu göçlerden nasibini al-

mış bir ülke. “Indvandrerne i 
Danmarks historie - Danimar-
ka Göçmenler Tarihi” kitabı, 
eski çağlardan buyana tarih 
boyunca Danimarka’ya olan 
göçleri ve çeşitli göçmen gu-
ruplarının Danimarka’ya yer-
leşmelerini ilk kez toplu bir 
şekilde sunan bir tarih kitabı. 
Kitapta, taş devri insanının 
kendi av bölgelerinden başka 
av bölgelerine göçmek zorun-
da kalmaları olgusundan, bu-
günün modern işçi göçlerine, 
dünyanın ateşli bölgelerinden 
kaçan mültecilerin kendileri-
ne barınak olacak yer arama-
ları olgularına kadar göçler 
tarihi bir kronolojiyle irdele-
niyor.

Kitap sadece, Danimarka’ya 

göçleri somut verilerle anlat-
makla yetinmiyor. Tarih bo-
yunca Danimarka’ya gelmiş 
bu insanların, Danimarka 
toplumuna ekonomik ve kül-
türel etkileri de ayrıntılı ola-
rak tartışılıyor. Altını çizmek 
gerekir ki, bu kitap sadece 
1960’lı yıllar sonrası göçleri-
ni ve sonuçlarını ele almıyor. 
Bu bölüm 550 sayfalık kita-
bın yaklaşık son 125 sayfasını 
oluşturuyor. Ilk 400 sayfada 
da, taş devrinden buyana çe-
şitli dönemlerde Danimar-
ka’ya gelerek yerleşmiş çok 
farklı etnik kökenli gurupla-
rın göçleri irdeleniyor.

Bu yapıt her ne kadar 2007 
yılında yayımlanmışsa da ha-
len güncel. 

Danimarka Göçmenlik Tarihi

Indvandrerne i Danmarks historie - 
Danimarka Göçmenler Tarihi

Yazar Bent Østergaard. Syddansk 
Universitetsforlag Yayınevi. Yayın tarihi 2007. 

562 sayfa. İndirimli fiyatı 99,-kr.

www.haber.dk www.gazette.dkDanimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da 

Danca takip edin.

Uşak’ın Tatarlı kasabasından 
gelen yurttaşlarımızın kurdu-
ğu Tatarlılar Dayanışma Der-

neği 1 Mart´ta 25. yılını kutluyor.25. 
yıl nedeniyle Uşak’tan yerel sanatçı 
Naim Akbaş geceye konuk oluyor. 

Kopenhag ve çevresinde yaşayan 
Uşak’a bağlı Tatarlı kasabasından 
gelen yurttaşlarımız her yıl düzenli 
olarak düzenledikleri, gelenekselleşen 
kültür ve dayanışma etkinliklerinin 
25. yılını kutluyor. 

1 Mart tarihinde Kopenhag yakın-
larındaki Nazar düğün salonunda 
gerçekleşecek olan etkinliğe Uşak’ın 
tanınmış yerel ses sanatçılarından 
Naim Akbaş ve Odense’de yaşayan 
Türk Halk Müziği sanatçımız Leyla-
can Dönmez de sazı ve türküleriyle 
konuk oluyor. 

Gecede ayrıca, çekilişler, yarışmalar, 
sinevizyon gösterisi gibi birbirinden 
güzel çeşitli etkinlikler ile eğlenceler 
de yeralıyor.

Tatarlılar Derneği 25. yılını kutluyor 

Oscar’a iki film 10 dalda aday
Sinema dünyasının en önemli ödülleri Oscar’ın adayları açıklanıyor. American Hustle ve Gravity 10 dalda birden 
Oscar’a aday gösterildi. Danimarka filmi Jagten (Av) da Oscar’da en iyi yabancı film dalında yarışacak. 

Danimarkalı yönetmen 
Thomas Vinterberg’in yö-
nettiği ve başrolünü Mads 
Mikkelsen’in oynadığı Da-

nimarka yapımı Jagten 
(Av) filmi Oscar’da en iyi 
yabancı film dalında yarı-
şıyor.

Danimarka filmi de Oscar’da aday

EN İYİ FİLM 
American Hustle / Düzenbazlar 
Captain Phillips / Kaptan  Phillips 
Dallas Buyers Club 
Gravity / Yerçekimi 
Her 
Nebraska 
Philomena 
12 Years a Slave / 12 Yıllık Esaret 
The Wolf of Wall Street / Para Avcısı 
 
EN İYİ YÖNETMEN 
Alfonso Cuarón / Yeçekimi 
Steve McQueen / 12 Yıllık Esaret 
David O. Russell / Düzenbazlar 
Alexander Payne / Nebraska 
Martin Scorsese / Para Avcısı 
 

EN İYİ KADIN OYUNCU 
Amy Adams / Düzenbaz 
Cate Blanchett / Mavi Yasemin 
Sandra Bullock / Yerçekimi 
Judi Dench / Philomena 
Meryl Streep / August: Osage County  
EN İYİ ERKEK OYUNCU 
Christian Bale / Düzenbaz 
Bruce Dern / Nebraska 
Leonardo DiCaprio / Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) 
Chiwetel Ejiofor / 12 Yıllık Esaret 
Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club  
EN İYİ YABANCI FİLM 
The Great Beauty/ İtalya 
The Broken Circle Breakdown / Belçika 
The Hunt (Jagten)/ Danimarka 
The Missing Picture / Kamboçya 
Omar / Filistin

2014 Oscar Ödülleri adayları listesi

Danimarka’nın önde 
gelen film eleştir-
menleri sinema 

dünyasının geçtiğimiz yıl 
ürettiği filmlere olan saygı 
ve üretkenliğe olan teşek-
kürlerini göstermek için il-
ginç bir kampanyaya imza 
attılar. 

Sosyal medyada yürütülen 
kampanyada eleştirmenler, 
Lars von Trier’in merakla 

beklenen ”Nymphomaniac” 
filminin afişinden esinlene-
rek benzer pozlar verip ka-
mera karşısına geçtiler ve 
afişin benzerini kendi isim 
ve resimleri ile yeniden 
ürettiler.

”Bizler fildişi kulesinde 
oturan erişilmez, burnun-
dan kıl aldırmayan tipler 
değiliz. Sinemayı ve sizleri 
çok seviyoruz. 2013 yılı için 

teşekkür ederiz” sloganıyla 
fotoğraflarını paylaşmaya 
başladılar.

Yıldızlar topluluğu olan 
ve önümüzdeki günlerde 
gösterime girmesi beklenen 
Nymphomaniac filminde 
Charlotte Gainsbourg, Con-
nie Nielsen, Uma Thurman 
Stellan Skargaard gibi ünlü 
isimler rol alıyorlar.

(Haber)

İlginç teşekkür…

İşte Danimarkalı eleştirmenlerin afişi ve orijinal afiş:

Crowe’un Türk subayları
Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat, ünlü aktör 
Russell Crowe’un yeni filmi “The Water Diviner”da üç 
Türk subayını canlandıracak
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F
utbolda devre arası tatili başlar-
ken gözler de transferlere çevril-
di. 2011-2012 sezonu Danimarka 
şampiyonu olan FC Nordsjael-

land takımında hücuma dönük sağ kanat 
oyuncusu olarak görev yapan 21 yaşında-
ki genç oyuncu Oğuzhan Aynaoğlu, dev-
re arası tatilinde Türkiye süperlig takım-
larından Bursaspor ile 3.5 yıllık sözleş-
meye imza attı. 
Teknik Direktör Christopher Daum yö-
netimindeki Bursaspor ile 7 Ocakta An-
talya’daki kampa katılan ve ilk maçına 
çıkan Oğuzhan Aynaoğlu, Bursaspor’da 
kanatlarda ve özellikle sağ kanatta hücu-
ma dönük olarak görev yapacak.

Bursaspor gibi büyük bir takıma gel-
mekten mutluluk duyduğunu ifade eden 
Oğuzhan Aynaoğlu, 1.80 boyundaki kuv-
vetli fiziğiyle özellikle birebir pozisyon-
larda rakiplerine üstünlük sağlıyor. Yük-
sek tekniği ve hızıyla da dikkat çeken ba-
şarılı futbolcu zaman zaman sol kanatta 
da görev alıyor.

Daum: `İstediğimiz 
oyunculardı`

Takımının yeni oyuncularıyla basının 
karşısına geçen Alman teknik adam 
Daum, Oğuzhan`ın ve Fernandao’nun 
Bursaspor`a büyük katkı sağlayacağına 
inandığı söyledi. 

Daum, “Her iki oyuncuyu da uzun süre-

dir takip ediyordum. Fernandao`yu sezon 
başında almak istemiştik ama olmamış-
tı. Bizim aradığımız özellikle bir santr-
for. Oğuzhan da, hem genç hem de bizim 
aradığımız tipte bir oyuncuydu. Çok iyi 
transferler yaptığımızı söyleyebilirim. 
Sahadaki performanslarını hep birlikte 
izleyeceğiz” dedi.

Denizlili bir işçi ailesinin oğlu olarak 22 
Mart 1992 yılında Danimarka’da doğan 
Oğuzhan, daha 2 yaşındayken oturduk-
ları Glostrup semt takımın miniklerinde 
meşin yuvarlağın peşinden koşmaya baş-
ladı. 13 yaşına geldiğinde Danimarka’nın 
en büyük futbol kulüplerinden Brond-
by’nin dikkatini çeken Oğuzhan, 2 yıl 
burada kendisini geliştirdi.

Daha 15 yaşındayken FC Nordsjaelland 
kulübünden transfer teklifi alınca ilk 
etapta 6 aylık bir sözleşmeye imza atan 
genç oyuncu  16 yaşındayken Danimarka 
U-17 kadrosuna davet edildi. Ardından 
U-18, U-19 ve U-20 milli takımlarında da 
görev yaptı.

iki yıl önce oynanan Şampiyonlar Ligi 
E Grubundaki FC Nordsjaelland – Shak-
tar Donesk maçında da görev yaparak, 
ardından yine Şampiyonlar Ligi’nde aynı 
grupta Chelsea ile yapılan karşılaşmada 
da kadroya alınarak bir ilki gerçekleşti-
ren Oğuzhan Aynaoğlu, sadece Danimar-
ka’da değil tüm İskandinavya ülkelerin-
de top koşturan Türkler arasında Devler 
Ligi’nde oynayan ilk oyuncu olmuştu.

FC Nordsjealland’dan Bursaspor’a
Danimarka Süperligi takımlarından 
FC Nordsjaelland’da oynayan genç 
Türk futbolcu Oğuzhan Aynaoğlu, 
devre arası tatilinde Bursaspor’a 
transfer oldu. Genç futbolcu 
Bursaspor’a 3.5 yıllığına imza attı.

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon 
kentinde iki gün süren icra 
kurulu toplantısında Euro 

2016 prosedürünün son hali, fi-
nallerin maç takvimi ve katılacak 
ülkelerin torba numaraları belli 
oldu.

 
Ferguson’a büyük onur
İcra kurulu toplantısının ardından 
düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan UEFA Başkanı Michel Pla-
tini, geçen sezon emekliye ayrılan 
Manchester United’ın eski çalıştı-
rıcısı Alex Ferguson’un ”Elit Tek-
nik Direktörler Elçisi” atandığını 
açıkladı. Platini’nin ardından söz 
alan Ferguson da bu göreve layık 
görülmenin büyük bir ayrıcalık 
olduğunu ve bu durumdan gurur 
duyduğunu dile getirdi.

Bu yeni göreviyle Ferguson, 
UEFA’nın her yıl düzenleyece-
ği teknik direktörler toplantısına 
başkanlık edecek. Ayrıca, UEFA 
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Fut-

bol Şampiyonası’nın formatının ge-
liştirilmesine de yardımcı olacak.
Türkiye 3. torbada
Toplantıda, Euro 2016’yla ilgili 
gelişmelerlere de değinildi. UE-
FA’nın yaptığı milli takımlar sı-
ralamasına göre belirlenen turnu-
va elemelerine katılacak 53 takım 
arasında İngiltere’ye bağlı özerk 
bir yer konumundaki Cebelitarık 
da yer aldı. İspanya ilk sıradan 1. 
torbaya girerken, Türkiye, 3. tor-
badan turnuvaya katılma hakkını 
kazandı.

Euro 2016’nın kura çekiminde, 
evsahibi kontenjanından turnuva-
ya direkt katılacak Fransa’nın dı-
şındaki 53 takım, 6’şarlı 8 grup ve 
5’erli 1 gruba ayrılacak.

Birinci torbada yer alan takım-
lar, Grup A’dan I’ya kadar birer 
birer dağılacak. Ticari nedenlerle 
İngiltere, Almanya, İtalya, İspan-
ya ve Hollanda, 6’şarlı gruplarda 
yer alacak.

Evsahibi Fransa da kura çeki-

minin ardından beş takımın yer 
alacağı gruba dahil edilecek ve 
elemelerdeki başarı durumuna 
bakılmaksızın turnuvaya direkt 
katılacak.

 
Birbirleriyle maç yapamaya-
cak takımlar
Grupların belirleneceği kura çeki-
mi, 23 Şubat’ta Fransa’nın Nice 
kentinde düzenlenecek. İcra Ku-
rulu’nda alınan karara göre, kura 
çekiminde İspanya ile Cabelitarık 
ve Azerbaycan ile Ermenistan po-
litik nedenlerden dolayı birbiriyle 
aynı grupta yer alamayacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamla-
yan takımlar ve en çok puana sahip 
üçüncü takım, Euro 2016’ya direkt 
katılacak. Diğer 8 grup üçüncüsü 
ise 2015’in kasım ayında play-off 
maçlarında karşılaşacak ve böylece 
Fransa biletini alacak son 4 takım 

da belirlenecek.
Euro 2016 elemelerine katılacak 

takımlar, 2014 Eylül ile 2015 Ekim 
ayları arasında mücadele edecek. 
Elemelerdeki takımların grupları-
nın belli olmasının ardından fiks-
türleri de belli olacak.

UEFA’nın ’’Futbol Haftası’’ ola-
rak adlandırdığı yeni uygulaması-
na göre, Euro 2016’ya katılacak 
takımların belirleneceği eleme 
maçları, perşembe ile salı günleri 
arasında oynanacak. Hafta sonun-
da oynanacak maçlarının başlama 
saatleri TSİ 19.00-21.45 arasın-
da perşembe, cuma, pazartesi ve 
salı günleri karşılaşmaları ise TSİ 
21.45’te oynanacak.

Bu formata göre, ’’Futbol Haf-
tası’’nda iki karşılaşmaya çıkacak 
milli takımlar, maçlarını perşembe 
ile pazar, cuma ile pazartesi veya 
cumartesi ile salı günleri arasında 
oynayacak.

Torbalarda yer alan takımların 
tam listesi ve Euro 2016 takvimi 
ise şöyle:
Torbalar
1. Torba: İspanya, Almanya, Hollanda, İta-
lya, İngiltere, Portekiz, Yunanistan, Rusya, 
Bosna Hersek

Türkiye, Euro 2016’ya üçüncü torbadan katılacak
Fransa’da düzenlenecek ve ilk kez 24 takımın direkt 
katılacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 
2016) kura çekimine, Türkiye 3. torbadan katılacak.

2. Torba: Ukrayna, Hırvatistan, İsveç, 
Danimarka, İsviçre, Belçika, Çek Cum-
huriyeti, Macaristan, İrlanda Cum-
huriyeti
3. Torba: Sırbistan, Türkiye, Sloven-
ya, İsrail, Norveç, Slovakya, Romanya, 
Avusturya, Polonya
 4. Torba: Karadağ, Ermenistan, İs-
koçya, Finlandiya, Letonya, Galler, Bul-
garistan, Estonya, Beyaz Rusya
5. Torba: İzlanda, Kuzey İrlanda, Ar-
navutluk, Litvanya, Moldova, Make-
donya, Azerbaycan, Gürcistan, Kıbrıs 
Rum kesimi
6. Torba: Lüksemburg, Kazakistan, 
Lihtenştayn, Faroe Adaları, Malta, 
Andorra, San Marino, Cebelitarık
 
Maç tarihleri
1. Maçlar: 7-8-9 Eylül 2014
2. Maçlar: 9-10-11 Ekim 2014
3. Maçlar: 12-13-14 Ekim 2014 
4. Maçlar: 14-15-16 Kasım 2014 
5. Maçlar: 27-28-29 Mart 2015 
6. Maçlar: 12-13-14 Haziran 2015 
7. Maçlar: 3-4-5 Eylül 2015 
8. Maçlar: 6-7-8 Eylül 2015 
9. Maçlar: 8-9-10 Ekim 2015 
10. Maçlar: 11-12-13 Ekim 2015
 
Play-Off Maçları Tarihleri: 
1. Maçlar: 12-13-14 Kasım 2015 
2. Maçlar: 15-16-17 Kasım 2015 
Finallerin kura çekimi: 12 Aralık 2015 
Finallerin oynanma tarihi: 10 Ha-
ziran-10 Temmuz 2016



    Ocak/Januar 2014haber20

Prøv eksemPelvis Telenors nye kamPagnekorT:

1.000 kr. 
TaleTid for 

229 kr.

  køb din 

 TaleTid På 

TankoPnu.dk

GYLDIGHED 30 DAGE

 FRI 
DATA
10 KR.

PR. DAG

 

KAMPAGNEKORT

1 ØRE  
 PR. MINUT

GYLDIGHED 30 DAGE

 FRI 
DATA

10 KR.
PR. DAG

 

KAMPAGNEKORT

1 ØRE   PR. MINUT

Ring i DK for

øre
/min1

1000 kr. 
taletid giver hele 

230  min. 
til Tyrkiet.


