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Travel
House

Şahin Yıldız
Travel House
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

Helle’nin işi zor

“Başbakan Anders Fogh Rasmussen’i koltuğuından sadece ben
indirebilirim” diyerek partinin başına geçen Sosyal Demokratların Genel Başkanı Helle Thorning-Schmidt, göreve geldiği
günden beri partisini bir türlü çıkışa geçiremedi. Schmidt bir
darbe de karikatür krizinde yedi. Jyllands Posten gazetesinde
geçtiğimiz Eylül ayı sonunda yayınlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin etkileri şimdi de Danimarka iç siyasetinde hissediliyor. Karikatürler, Danimarkalı seçmenlerin siyasi tercihlerini
temelden değiştirirken en büyük kan kaybı ise Sosyal Demokratlarda gözleniyor. Net bir politika üretemeyen ve kitlelerle
ilişkisinde de bulanık söylemler üreten partiden kaçanların
adresi ise yabancı düşmanları.

Sivaslı ’HADİSE’ Avrupa’yı kasıp kavuruyor
Britney Spears, Bionce ve Jennifer
Lopez karışımı, Belçika’nın ilk Türk
kökenli 20 yaşındaki pop sanatçısı
Hadise, şimdi de 13 Ocak’ta çıkardığı son single’ı ‘Ain’t No Love Lost’
ve bu şarkının Türkçesi ‘Burdayım’
ile iddalı. Yeni çalışmasını bir kaç
ay sonra da Türkiye’de çıkarakcak
olan Hadise, ‘Urban Pop’ stili ile
söylediği şarkılarıyla Avrupa’da bir
anda dikkatleri üzerine çekti.

Daha fazla bilgi için bizi mutlaka arayın
Vesterbrogade 130 A - Kopenhag V
Tlf: 33 21 21 13 - Fax: 33 21 52 11
www.anatolienrejser.dk

YAŞAM

Siz hiç Türk Hamamı’na
gittiniz mi?

Sayfa 23

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 14 Nisan
Cuma günü yayınlanıyor

»Çanak antenim çekmiyor«
derdine paydos. Bizi arayın,
tüm kanalları izleyin.
Daha geniş bilgi sayfa 7’de

www.peles.dk
www.mbkebab.dk
ISSN: 9771602-985002

Devamı sayfa 16’da

fiyatlarla Kopenhag
ve Billund’dan direk
Antalya`ya tek gidiş uçak

TÜRK FİLM GÜNLERİ

Devamı sayfa 4’te

Foto: Nana Reimers

Anatolien Rejser
595 Kron’dan başlayan

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service
VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

Retortvej 3 (v..Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 76

Yılların tecrübesiyle her marka
oto alım - satım, tamir ve bakım
işleri özenle yapılır.

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz
Valby Biler ApS

Gammel Køge Landevej 174
Valby Langgade 54
2500 Valby
Tlf: 36 45 35 75 Fax: 36 45 35 42 Mobil: 22 14 09 37
E-mail: salg@valbybiler.dk
www.valbybiler.dk
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Kocatepe Camii mahkemelik oldu

Ok yaydan çıktı aslında iyi de oldu

İ

ki ya da daha fazla insan arasında gün yüzüne çıkmayan gerilimler olabilir. Bu gerilim uzun süre devam edebilir. Gerilimin kaynağı bellidir de hiç bir taraf bunu çeşitli nedenlerle dile getiremeyebilir veya
dile getirilirken seçilen yöntem yanlış olduğu için gerilim giderilmez, sorun çözülmez. Bu, bireyler arasında olabileceği gibi toplumlar arasında da yaşanabilir.
Şubat ayında zirveye çıkan karikatür krizi uzun süredir Danimarka toplumu ile Danimarka’da yaşayan
Müslüman göçmenler arasındaki böyle bir gerilimin
doruk noktasını oluşturdu. Gerilen yay bırakıldı ve
hem Danimarka toplumu, hem de göçmenler eteklerindeki taşları döktüler. Sanki iki küs çocuğun barışmasını takip eden hava gibi bir hava esmeye başladı artık. Sanılanın aksine güven zedelenmedi, her iki
toplumu oluşturan bireyler birbirlerinin varlığını biraz daha hissettiler. Artık her kesimden saygılı davranma sinyalleri gelmeye başladı. Bugüne kadar dile
getirilmeyen beklentiler dile getirilmeye başladı.
Çeşitli oluşumlar kuruldu ve her iki taraftan da nasıl daha uygar bir birliktelik oluşturabiliriz soruları
sorulmaya başlandı. Ortadoğu’daki tepkilerin aksine Danimarka’da yaşayan göçmenlerin uygarca tepki
göstermeleri birileri tarafından umarız kaydedilmiştir.
Artık bundan sonra yapılacak şey karşılıklı saygı ve
güveni zedeleyecek davranışlardan uzak durmak, birbirimizin burada olduğunun ve beraber yaşayacağımızın bilincine varmaktır.
Bu kriz, başlangıcı ne kadar nahoş da olsa faydalı olmuştur. Belki bir iki ay içinde bunun olumlu etkileri
hissedilmeyecektir, ama krizin hafiflemesinin ardından başlayan diyalog çabaları ve bu diyalogda izlenilen tavır umut vericidir.

Karanlık sinemalara girin

Aydınlık filmler seyredin demiş ünlü Macar Sinemacı
Zoltan Fabri. Yine bir başyazımızda size filmden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz yaz aylarında tanıtım sponsorluğu yaptığımız Kopenhag Uluslararası Film festivalinin ardından mini bir festivalle karşınızdayız şimdi
de. 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Glostrup’ta
son iki yıl içinde yapılmış ve sizin de belki izleme olanağı bulamadığınız filmlerden oluşan bir demet sunuyor size HABER gazeteniz ve Glostrup Bio. Bu sinema Günleri adını verdiğimiz şenlikte sizleri Türk sinemasının ünlü isimlerinden bazıları ile tanıştırmayı
da hedefliyoruz.
Bizi izlemeye devam edin.
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ülkiyeti Türkiye
Cumhuriyeti’ne
ait olan başkent
Kopenhag’daki
Kocatepe Camii’nde sular
bir türlü durulmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet
İşleri Başkanlığına bağlı
Kopenhag Diyanet Vakfı, Kocatepe Cami’nin bir
Türk derneği tarafından
izinsiz bir şekilde kullanıldığını belirterek, dernek
hakkında dava açtı.
Vakıftan yapılan açıklamada, başkent Kopenhag’ın
Frederiksberg semtinde H.C
Örstedsvej 29C adresinde
bulunan Kocatepe camide
faaliyet gösteren derneğin
camiyi boşaltmamakta ısrar
ettiği ve sorunun Danimarka adli makamlarına iletildiği bildirildi.
Dernek tarafından Kocatepe Cami Derneği adının
Danimarka-Türk Kültür
Aktivite Merkezi olarak da
değiştirildiğine dikkat çe-

kilen açıklamada, camide
görev yapan din görevlisine de müdaehele edildiği
ve din hizmetlerinin etkili
ve verimli bir şekilde yürütülmesinin engellendiği ileri
sürüldü.
Mayıs ayı sonlarına doğru açıklanacak mahkeme
kararını beklediklerini belirten Vakıf yöneticileri, bir
dernek hiç bir izin almadan
Türkiye Cumhuriyeti’ne ait
binamızı işgal etmiştir ve
şu anda işgalci konumdadır.
Din Hizmetleri Müşavirliği,
din görevlimiz ve vakıf hakkında bir çok asılsız iftiralarda bulunulmuştur” açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, Müşavirlikçe hazırlanıp bütün
din görevlilerine gönderilen
ve çerçevelenip caminin içinde münasip bir yere asılması
talimatı verilen, din görevlisi tarafından caminin içine
Dernek tarafından caminin
kapatılarak ve camiye ait

paralara vakıf tarafından
el konulacağı ileri sürülerek
cemaatin yanlış biglilendirildiğini belirten vakıf yöneticileri, dernek yöneticisinin bir
çok usülsüzlükler, yolsuzluklar yaptığın, bunun da belgeler ve tanıklarla ispatlandığını ifade ettiler.
Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Emin Bayar,
Danimarka’da faaliyet gösteren 40 yakın cami derneğini
tek çatı altında toplayabilmek için büyük çaba sarfettiklerini belirterek, dernekleri vakıf bünyesinde bir araya getirmişken, sözü edilen
derneğin ayrımcılık yapma
konusunda ısrarlı davrandığını ve emellerine ulaşamayınca da Danimarka’daki
Türk toplumunu Türk devletiyle karşı karşıya getirmeye çalıştığını söyledi.
Bu arada, 350’ye yakın
cami cemaati de aralarında
imza toplayarak, Kocatepe

Camii’nde görev yapan din
görevlisi hakkında dernek
yöneticisi tarafından ortaya
atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdiler. Bazı dernek
üyeleri de, dernek yöneticisinden şikayetçi olduklarını
dile getirdiler ve derneğin
kendisini fes etmesi ya da
yönetimin istifa etmesi gerektiğini belirttiler.
Dernek başkanından
yanıt
Danimarka Türk Kültür ve
Aktivite Merkezi başkanı
Selahattin Altınkaya tarafından yapılan açıklamada ise
Din Hizmetleri Müşavirliği
tarafından dernekleri hakkında asılsız iddialar ortaya
atıldığı ve bu iddiaları kınadıkları belirtildi. Altınkaya,
“Derneğimiz mahkemenin
vereceği kararı bekliyor ve
sorunun yasalar çerçevesinde çözüleceğini umuyoruz” dedi.
(Haber)

Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

Tam eğitim paketi (Yasa gereği)
1. Sınırsız teori dersi ve testler
2. Kapalı pist
3. Buz pisti
4. 16 ders (toplam 24 ders)
direksiyon eğitimi
Türkçe hizmet için:
Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668
Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79

Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.

*
İ
YENEL
ÖZ ET
M
HİZ

Online direksiyon rezervasyonu
hizmetimiz başlamıştır. Telefon
etmenize gerek kalmadan
evinizdeki bilgisayarınızdan sürüş
saatinizi belirleyin

Sezon özel indirimi :
Toplam paket fiyat

7.999 Dkr:

(
Teori dersleri
Teori
dersleri
Cumartesi günleri
Cumartesi günleri
saatsaat
11.00
- 13.30
verilir
11.00
- 13.30arası
arası verilir

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi
Sınav kayıt gideri
Tercüman

Kingo’s Trafikskole - Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C
kontor@kingostrafikskole.dk

www.kingostrafikskole.dk

260 Dkr.
650 Dkr.
300 Dkr.

Tyrkiet Eksperten
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København, Billund, Ålborg & Århus'dan

ANTALYA

Kas-Ara

Kastrup, Billund,
Ocak
Århus ve Ålborg,dan �ubat
1/4-31/10 arasõ
1 hafta
1650
Hergün
2 hafta
1850
3 hafta
2050
4 hafta
2250
5 hafta
2350
Açik
2550

ANKARA
KONYA
KAYSERI

Kastrup&Billund'dan

Her
Per�embe
Pazar

DALAMAN
M�LAS

8

�STANBUL

2650
2700
2850
3000
3000
Nisan

Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

1700
1850
2150
2400
2600
3000
Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

Kastrup ve Billund'dan

Per�embe
Pazar

1-9
Nisan
Arasõ
Mayõs
1700
1800
1900
2100
2100
2400
2400
2550
2700
2800
3000
3100
ANKARA

14+15

Kastrup,Billund&Ålborg'dan

Her
Cuma
Cumartesi
Pazar

Haziran

29+30

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

�ZM�R

Mar

Haziran

Kastrup&Billund'dan

Her
Çarsamba
Per�embe
Cuma

2006 UÇAK F�ATLARI -02

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

02/0218/03
1400
1600
1800
2000
2200
2400

10-16
Arasõ

17-25
Arasõ

1800
2100
2400
2550
2800
3100

Temmuz

Temmuz

2300
2500
2600
2800
2900
3100

16-30
Arasõ

2600
2700
2800
2850
2900
3400
3100
3500
3200
3500
3500
3600
KONYA

1-15
Arasõ

2700
2850
3400
3200
3100
3000

25

8+9+10

22+23+24

29+30

4+5+6

2850
3050
3100

2950
3050
3100
3100

2950
3050
3100
2650
3100
3000
Temmuz

4.hafta
2600
2700
3200
3350
3350
3600

1.hafta
2600
2650
2950
3450
3450
3600

2750
2850
2900
2750
3000
3100
Haziran
3.hafta
2200
2400
2500
2600
2800
3600

3

2.hafta
2700
2850
3050
3500
3500
3600

Haziran

2750
1750
2850
1850
2200
2150
2300
2350
2400
2550
2500
2650
KAYSER�

1750
1850
2150
2350
2550
2650

Haziran

Temmuz

15+16+17

2750
2850
2900
3000

Ekim

16-31
Arasõ

2700
2700
3400
3100
3100
3000

1+2+3

5-12

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2600
3600

1-15
Arasõ

Haziran

21+22

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2700
3000

27-30
Arasõ

Eylül

A�ustos

14
7

Temmuz

28

5

21

2800
3000
3000

3.hafta
2700
2800
3300
3000
3000
3400

4.hafta
2650
2750
3250
2950
2950
3350

Temmuz

12

2900
3000
3050
3000
A�us

2900
3000
3050
3000
Eylül

2550
2650
3150
2850
2850
3400
A�us

Ekim
2450
2550
3050
3150
3250
3300
Eylül

Apr
1700
1900
2100
2400
2700
3000

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2800
3100

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2650
3700

3.hafta
2300
2500
2600
2700
2900
3700

4.hafta
2700
2800
3300
3450
3450
3700

1.hafta
2700
2750
3050
3550
3500
3600

2.hafta
3500
3700
3700
3600
3600
3700

3.hafta
2800
3300
3400
3100
3100
3500

4.hafta
2750
2850
3350
3050
3050
3450

2650
2750
3250
2950
2950
3500

Ekim
2550
2650
3150
3250
3350
3400

19/03

02/04

09/04

16/04

18/06

22/06

03/08

10/08

05/10

12/10

15/10

Arasõ

1900
2700
2900
3100
3300
3500

2700
2900
3100
3300
3500
3700

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

Arasõ

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

2200
2300
2500
2600
2700
2800

Arasõ

2900

Onur Hava Yollarõ ve Atlas Jet ile Istanbul'dan Türkiye'nin di�er �ehirlerine ilave fiatlarõmõzõ sorunuz.
ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 500,- DKR. 2-12 YA� ARASI %25 �ND�R�M.
Yilbasi, Paskalya ve Sonbahar tatillerinin gidi� ve/veya geli�lerinde 500 dkk. ilave ücret alõnõr.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 120 dkk'dõr.
Bu fiat listesi 10/12-2005 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir.

Billund uçu�larõna + 50 - Ålborg ve Århus uçu�larõna +100 dkk ilave edilir.

KOPENHAG

Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf : 33 93 41 00

Telefon : 70 108 100

Kastrup Lufthavn Termõnal 2

Kastrup Lufthavn Termõnal 2
2770 Kastrup
Tlf : 33 13 64 00

Billund Lufthavn

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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Karikatür krizi Sosyal Demokratlara yaramadı
Sadi Tekelioğlu

Ne oldu o kadına...

B

en aslında tüketimi arttırmaya yönelik olarak
icat edilmiş önemli günlerin üzerine düşmem,
ayrıca vicdan temizlemek için icat edildiğini düşündüğüm özel günlere de pek ilgi göstermem. Ama
geçtiğimiz hafta içinde dünya Kadınlar Günü kutlamaları, anmaları vardı. Bu yüzden kadınları sollayıp geçmenin imkansız olduğu günlerden biriydi
dünya Kadınlar Günü.
O gün, bundan yıllar önce karşıma çıkan ve kendisine İtalyanca bir kadın ismi takmış olan o kadını düşündüm.
O zamanlar çalıştığım Sabah gazetesindeki yazılarımdan beni tanıyıp telefonumu bulup beni aramıştı. Belli ki yalnızdı. Eşinden ayrılmış, doğum sonrası girdiği ruhsal bunalım sonucu psikolojik dengesi
bozulmuş ve çocuğu devlet tarafından elinden alınmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi, kendi anne babası
da hasta ve zahmetli olduğu için onunla ilişkilerini
kesmişlerdi. Tüm bunları bana bir çırpıda anlatıvermemişti. Zira onun anadili de yoktu. Ne Danca
öğrenebilmiş, ne de Türkçe’yi düzgün konuşabiliyordu. Beni aramasının nedeni de, benden yardım
istemesiydi. Çocuğunun devlet tarafından bakılsın
diye verildiği Danimarkalı aileden alınıp bir Türk
aileye verilmesini istiyordu.
O, çocuğunu görmek koklamak, onunla konuşmak istiyordu, aslında çocuğuyla anlaşabilecekleri
bir ortak dile de sahip değildi ya...
Kimsesi yoktu, kimsesinin olmasını istiyordu.
Günlük yaşamında kimseyle konuşamıyor, sadece
haftada iki kez onunla birlikte alışveriş yapmaya
gelen hemşireyle konuştuğunu söylüyordu. Ne konuşuyorlardıysa artık.
Onun yüzünü hiç görmedim, hiç karşılaşmadım
sadece sesini duydum. Demek ki bir insanı düşünmek bile o insanı unutmamasını sağlayabiliyormuş
insanın.
Dünya kadınlar gününde salonlarda konuşmalar
yapılırken, kadın hakları bir gün de olsa konuşmalarımıza konu teşkil etmişken ben onu düşündüm.
Sevgili kadınlar gününüze ve birbirinize sahip çıkın...
sadi.tekelioglu@haber.dk

Jyllands Posten gazetesinde geçtiğimiz Eylül ayı sonunda yayınlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin
etkileri şimdi de Danimarka iç siyasetinde etkilerini
göstermeye başladı. Karikatürler Danimarkalı seçmenlerin siyasi tercihlerini temelden değiştirirken
en büyük kan kaybı ise Sosyal Demokratlarda gözleniyor. Net bir politika üretemeyen ve kitlelerle
ilişkisinde de bulanık söylemler üreten partiden
kaçanların adresi ise yabancı düşmanları.
Sadi Tekelioğlu

S

adece Danimarka’da değil, genel olarak İskandinav ülkelerinde de sol partilerden kaçışa
neden olan karikatür krizi genel olarak burjuva partilerin oy patlaması yaşamasına neden oluyor.
Ramböll Management kamuoyu
araştırma şirketi tarafından yapılan
bir araştırmaya göre bugünlerde yapılacak bir seçimde Sosyal Demokratlar
9 üye birden kaybedecekler. Oyların
21.6’sını alabileceği öngörülen Sosyal
Demokratlar ile Danimarka Halk partisi arasındaki fark ise sadece 6 üye
parlamento üyesi olacak.
Şanssız mı?
Danimarka siyasi hayatında karikatür
krizinden olumsuz anlamda en çok etkilenen politikacı ise Helle Thorning
Schmidt. Başkan seçildiğinden beri
karikatür krizi öncesinde de popülerlik araştırmalarında bir türlü Sosyal
Demokrat seçmenlerin kalbini kazanamayan Schmidt, aslında başkanlık
görevine oldukça şanssız başladı da
denilebilir. Öncelikli olarak tarihi bir
seçim yenilgisinin ardından başkanlık
görevine gelen Schmidt siyasi konjonktür açısından da başkanı olduğu
partiye puan kazandıracak söylemleri
üretebilecek siyasi gelişmelerden de
mahrum kaldı.
Özellikle karikatür krizinde işbaşındaki hükümetin söylemleri paralelinde
gelişen olaylar, Parlamentodaki partilerin hükümete sorunu çözmesi için
köşeye sıkıştırmamaları konusunda
anlaşmaya varmaları da Sosyal Demokratların ve tabii ki başkan Helle
Thorning Schmidt’in bir başka şanssızlığı oldu.

Thorning Schmidt belki de
Sosyal Demokratların genel
zaafını devam ettiriyor olmasında aramalı nedeni.
Karikatür krizinde de, bir
çok siyasi alanda olduğu
gibi Sosyal Demorkat partiye özgü net bir politika üretemeyen ve bunu da kitlelere
net olarak açıklayamayan Sosyal
Demokratlar bu krizde aslında
ne Liberallerden ne de Muhafazakarlardan farklı bir söylem geliştiremedi. Yarım ağızla da olsa
Jyllands-Posten gazetesinin karikatürlerini tasvip etmediklerini,
ama ifade özgürlüğünden taviz
verilmemesi gerektiğini söyleyerek bir anlamda doyurucu bir siyasi mesaja ihtiyaç duyan seçmenlere hiç bir şet veremdi. Halbuki
ister Jyllands Posten’i protesto,
ister kırgın Müslümanlara yönelik bir tavır belki de partiden oy
kaybını önleyebilirdi.
Ama krizde seçtikleri yöntemle
Sosyal Demokratlar karikatürleri tasvip eden seçmenlerinin
kolayca Danimarka Halk Partisi’ne kaçmasını sağlarken, net bir tavır
bekleyen ve karikatürleri yersiz bulan
seçmenlerin Demokrat Liberal partiye
kaymasını engelleyemediler.

Göçmen tesellisi
Ancak mutlaka bir teselli gerekiyorsa
Sosyal Demokratlar için, göçmenler
arasında yapılan bir kamuoyu araştırması gösterilebilir. Mart ayı başında
yapılan bir kamuoyu araştırması oy
hakkına sahip olan göçmen ve mültecilerin yarısının hala Sosyal Demokrat partiye sadık olduklarını gösteriyor. Göçmnelerin yüzde 49’u Sosyal
demokratları destekleyeceklerini beNet söylem eksikliği
lirtirlerken, yüzde 21,4’ü Demokrat
Başkan seçildiği günden beri kamuoyu Liberal (Radikale) parti diyor. Yüzde
araştırmalarında Sosyal Demokratla- 7 oranında göçmen de Sosyalist Halk
rın puan kaybetmesini izleyen Helle partiyi destekliyor.
Foto: Lars Svankjaer

Flashtrafikskole ApS
Daha önce hiç direksiyon başına geçmemiş olsanız
da, okumakta güçlük çekseniz de,
araba kullanmaktan korksanız da sorun değil.
Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, gelin sizi de
ehliyet sahibi yapalım

Pizza, restoran, cafe mobilyaları
ve dekorasyonları

www.ostergaard-i.dk
Tlf. 97 15 31 11

+

50

Peşinat ödemeden, faizsiz 6 Üç haftalık hızlandırılmış
taksitle ödeme imkanlarıyla kurs sadece 6.500 Dkr.
ehliyet sahibi olun.

Her ay yeni ders gruplarımız başlamaktadır. Bayan
sürücü öğretmenlerimiz de vardır. Size en uygun
dönem için bizi mutlaka arayınız
Flashtrafikskole
Køgevej 104, 1
2670 Taastrup
Tlf: 4399 6222, Fax: 4399 6222
Kayıt başvuruları için e-posta: kontakt@flashtrafikskole.dk

Haber gazetesindeki
ilanı görerek gelen
müşterilerimize tüm
seanslarda
0 indirim
4
%
yapıyoruz
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

Pişmiş
kebap,
hjemmelavet
burger

12 yıldır hizmetinizde

Tüm sağlık kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Farkımız; sağlık,
temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz
Sjaelland adasında DANKA Catering MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND
bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır

Korskildeeng 3
2670 Greve

MB KEBAB FOOD A/S

Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk E-mail:info@mbkebab.dk
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Aleviler resmi tanınma istediler

Dileklerimiz hala tutabilir
Cengiz Kahraman

1

990’lı yılların sonuna doğru yaklaştığımızda, bilim, teknoloji ve iletişim çağı olan 21. yüzyılı büyük bir heyecanla
beklemeye başlamış, o zamanlar kullandığımız bilgisayarların
milenyuma uyumlu olup olmadığı endişesine bile kapılmıştık.
Yeni yüzyıla ilk adımımızı atacağımız saatlerde tutulan dileklerin başında ise savaşsız, mutlu, sevgi ve barış dolu bir
dünya geliyordu.
İletişim çağının altın yıllarını yaşamaya başladık. Bir çoğumuz teknolojiye ayak uydurmakta zorlanır olduk. Dünyayı evlerimize taşıdık. Mars’ı keşfe çıktık. Uzaya milyoner turistler
göndermeye başladık. Mutluyduk, ama dileklerimiz tutmadı.
Savaşlar sona ermedi, aksine daha da arttı. Etnik, dini çatışmalar gördük.
20. yüzyılın başlarında Osmanlı’nın, Ortadoğu’nun sınırlarını dönemin süper güçleri İngiltere ve Fransa eline aldığı cetvelle çizmişti. 20.yüzyılın ortalarında ise Hitler ve daha sonra
Stalin çizmişti aynı sınırları.
20. yüzyılın son çeyreğinde ise yeni büyük bir süper güç olmak için yola çıkan ve kendi aralarında sınırları kaldıran Avrupa’nın göbeğinde etnik çatışmalara seyirci olduk. Yeni ülkeciklerin kanlar akıtılarak sınırlarının çizilmesine tanık olduk.
20. yüzyılın başlarında Fransa ve İngiltere’nin çizdiği Ortadoğu sınırlarını 21.yüzyılda ABD’nin kendine göre çizmeye
başladığını gördük.
ABD’nin Irak’a demokrasi götürmek, Müslüman dünyayı
ehlileştirmek için müdahele ettiğini savunanlarımız oldu.
Doğu’ya kendi gözüyle bakıp bir kimlik biçen ve adını Oryantalizm koyan Batı’nın, Doğu’nun da kendisini nasıl tanımlaması gerektiğini söylemeye kalktığını öğrendik. Doğulunun
da Batı’ya karşı çıkarken kendi kökleri ve geleneği yerine, oryantelizmin kendisine sunduğu Batı’ya karşı çıkmaya başladığına tanıklık ettik.
21. yüzyılda yeni dünya dizaynının çizilmesine, sömürgeciliğe, yoksulluk ile gelişmişliğin arasındaki gerginliğe “Medeniyetler çatışması” adını koyduk.
“Medeniyetler Çatışması”nın varlığını kabul etmiş olduk ve
önüne geçebilmek için şimdi de “Medeniyetler İttifakı” oluşturduk. Akdeniz’i bir barış gölüne dönüştürmeye çalışırken,
Ortadoğu’yu kan gölüne dönüştürdük. Gelişmişlik ile din arasında bağlantılar kurmaya başladık.
Hz. Muhammed’i alaya alan karikatürler yayınlayan bir Danimarka gazetesine kutsallarımıza saygı göstermediler diye
haklı olarak tepki gösterdik. Tahrik edildik, ama bayrak yakarak, büyükelçilikleri ateşe vererek kantarın topuzunu kaçırdık.
Avrupa’nın göbeğinde yabancı düşmanlarının İslam ve şiddet sözcüklerini birlikte kullanarak yönelttiği suçlamalara hedef olduk.
21. yüzyılın daha sadece altıncı yılında olmamıza rağmen zaman tünelinden ortaçağa doğru gider olduk.
Ben, hala ümidimi kesmedim. Ünlü yazarımız Çetin Altan’ın
da dediği gibi “enseyi karartmayın” dileklerimiz hala tutabilir,
geç kalmış sayılmayız diyorum.
cengiz.kahraman@haber.dk

D

animarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF),
Kilise Bakanlığı’na, Aleviliğin de resmi olarak kabul edilen inanç toplumları arasına
alınması için başvuruda bulundu.
DABF başkanı Feramuz Acar tarafından Kilise Bakanlığı’na teslim
edilen başvuru dilekçesinin yanı
sıra Alevi kültürü hakkında çeşitli
dillerde bilgiler içeren dosyalar, Video kasetleri, ses kayıtları ve dergiler de bakanlığa iletildi.

Başvuru dilekçesini teslim ettikten sonra bir açıklama yapan Feramuz Acar, Aleviliğin Almanya’da
resmi kabul gören inanç akımları
arasında yer aldığını belirterek,
aynı şekilde Danimarka tarafından
da kabul edilme beklentisi içinde
olduklarını söyledi, Acar, ”Resmi
kabul bir çok pratik sorunu çözecektir. Örneğin Türkiye’den dede
getirmek istiyoruz, yasal statüye
sahip olmadığımız için getirtemiyoruz. Oturma çalışma izni alamı-

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi
Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.
Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

(Haber)

Rasmussen’den Türklere büyük ilgi
Başbakan Anders Fogh Rasmussen, karikatür krizi sonrası göçmenlerle yapacağı ikinci toplantıya kalabalık bir grup Türk temsilciyi
davet etti.

R

asmussen’in, ülkede yaşayan etnik
grup
temsilcileriyle 22 Mart’ta başbakanlık konutu ‘Marienborg’da gerçekleştireceği
toplantıya 8 Türk’ü de
davet etmesi ve toplantıya imamların çağrılmaması dikkat çekti.
Başbakan Rasmussen
bu toplnatıya ayrıca, parlamentoda çeşitli partilerden milletvekili olarak görev yapan Türk milletvekili Hüseyin Araç (Sosyal
Demokratlar), Filistinli
Naser Khader(Radikal
Liberal) ve Pakistanlı

Kamal Qureshi(Sosyalist
Halk Parti) ilk defa birlikte davet etti. Üç milletvekili de bu toplantıya
katılacağını belirtti.
Başbakanlıktan gönderilen davette, toplantının uyum sürecinde karşılıklı görüş alışverişinde
bulunmak amacı
taşıdığı belirtildi.
Toplantıda karikatür krizininde gündeme geleceği
öğrenildi.
Rasmus-

SATDISCOUNT

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!

yoruz. İnancımıza yönelik olarak
herhangi bir sözlü ya da fiili saldırı olduğu zaman yasal kovuşturmanın bir inanca yönelmiş olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bu nedenle
bugünkü başvuruyı yaptık” dedi.
DABF altında Danimarka genelinde kurulmuş olan 9 Alevi derneğinden bazılarının temsilcileri
de başvuru dilekçesinin tesliminde
hazır bulundular.

www.satdiscount.dk

ARTIK KAYBOLMAYA
PAYDOS!!!
Navigatorlerimizde
Türkiye yol haritası da
bulunur.
Dakikalarca adres aramanıza gerek yok.
Otomobilinize NAVIGATOR takın, Kapıdan
kapıya, hem de kendi dilinizde
en kısa sürede ulaşın.

Bizi mutlaka arayın
Nørrebrogade 222/Heimdalsgade 1 2200 KBH N
Tlf/Fax: 35 81 59 99
Edwin Rahrsvej 32. Stand 92 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 15 10 Fax: 86 25 15 91

sen’in bu toplantı için,
özellikle halkın seçtiği etnik kökenli milletvekili,
yerel politikacı ve önemli
kurullarda görev yapan
kişilerle görüşmek istediği bildirildi.
Rasmussen’in
davet ettiği çeşitli ülkelerden
20 kişi arasında
bulunan 8 Türk
şunlar; Hüseyin
Araç (milletvekili),
Su-

san Araç, Bünyamin
Şimşek(Aarhus
kenti
encümen azaları),Şükrü
Ertosun (Etnik azınlıklar
konsey başkanı),Seyit Ahmet Özkan(İshöj belediye
başkan yardımcısı),Turan
Savaş(Fredericia kenti encümeni), Muhsin Türkyılmaz(Vejle kenti encümen
azası) ve Ali Ünsal(Köge
kenti encümen azası).
Rasmussen, geçtiğimiz
ayda Müslüman Demokratlar temsilcileriyle buna
benzer bir toplantı yapmış
ve bu toplantıda 3 Türk
yer almıştı.
(Haber)

KELHASAN IMPORT
GAVE SHOP
Amagerbrogade 107 2300 KBH. S
Tlf: 3297 7341 - 2712 4000
klsbekiro@hotmail.com
äHalılar
äEn yeni CD’ler
äHediyelik eşyalar
äKasetler
Kelhasan İmport, Yeniceoba Dilan Sarraf işbirliği ile
Yeniceoba ve Konya’ya güvenilir ve hızlı bir şekilde
para havalesine başlamıştır.

Mart ayı içinde özel indirim !!! Özel desenli
halılarımızın 1 metresi 350 Dkr’den,
250 Dkr’ye indirilmiştir.
Bu fırsatı kaçırmayın !!!!
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Göçmenler ve Danimarkalılar
birbirlerini ziyaret edecekler

U

yumun yolu birlikte yemek yemekten ve eğlenmekten geçer. Böyle
düşünen Michelle Hviid, 22
Nisan tarihinde Kopenhag,
aalborg, Odense ve aarhus’ta
birbirini hiç tanımayan göçmenlerin ve Ddanimarkalıların birbirlerini evlerinde ziyaret ederek birlikte yemek
yemelerini ve eğlenmelerini
sağlamak istiyor. “Önemli”
adı verilen proje için şimdiden bir çok kişi kesin ilgisini
ifade etmiş durumda.
Danimarka’da yaşanmakta
olan uyum sorununun çözümüne katkıda bulunmayı
amaçlayan proenin fikir babası (annesi?) Michelle Hviid proje ile 1500 göçmen veya
Danimarkalının karşılıklı
olarak birbirlerini ziyaret
etmelerinin hedeflendiğini
söylüyor. 22 Nisan tarihinde
birbirleriyle tanışan insanların görüşmeye devam edeceklerini sandığını söyleyen
Hviid, Dünyanın değişik ülkelerinde “Running Dinners”
adıyla tanınan uygulamanın
Danimarka’da gerçekleştirilebilmesi için her kesimden
ilgi ve yardım bekliyor.
Danimarka Devlet Televizyonu DR tarafından da bir
kamera ekibi tarafından gö-

rüntülenecek ve canlı yayınlanacak olan proje uyarınca
kayıtlı kişiler kendilerine bildirilen adreste saat 16.00’da
çay içecekler. Başka bir adreste saat 18’de yemek yiyecekler ve kahve ve tatlı için
ise başka bir adreste saat
20’de hazır bulunacaklar.
Böylelikle bir çok kişinin
kısa bir sürede birbiriyle
tanışıp selamlaşmasının sağlanacağını söyleyen Michelle
Friid, “Tabii ki bir günlük tanışmayla sorunlar çözülmez.
Ama tanımadığımız kişilere
kapımızı açmamız, ileride
gerekli olan diyaloğun başlaması için önemli bir adım
teşkil edecektir. Böylelikle
birbirimizin benzer ve farklı
yanlarını daha iyi anlayabiliriz” diye konuşuyor.
Kişilerin üç etaptan oluşan
projeye sırasıyla 50, 75 ve
75 kron ödeyerek katılabilecekleri belirtiliyor. Aile olarak kayıt yaptıranlar ise bu
etaplardan sadece ikisinde
yer alacaklar.
Roje herhangi bir kar amacı
veya ticari çıkarlar gözetile-

rek yapılmıyor, ama herhangi
bir şekilde kar ortaya çıkarsa
da bu para Kızılhaç’a devredilecek.
Bu proje hakkında daha
fazla bilgi almak ve de kayıt yaptırmak isteyenler
www.vigtigt.dk adresini ziyaret edebilirler.
(Haber)

Running dinners nedir?
Yalnız yaşayan ve kendisine bir
eş, sevgili ya da arkadaş arayan insanların veya ailelerin denedikleri
bir yöntem olan “running dinners”
birbirini hiç tanımayan insanların
ücret karşılığı kayıt yaptırarak,önceden kararlaştırılan bir şekilde
birbirlerini ziyaret edip tanışmaları yöntemine dayanıyor. Ücretini
ödeyip kayıt yaptıran kişiler bir
gecede üç ayrı adreste sırasıyla,
çay yemek ve kahve ziyaretlerinde
bulunuyorlar.
Avrupa’nın değişik ülkelerinde
kurulmuş çeşitli “running dinners
firmaları yalnızlığını paylaşmak isteyen insanlara belli dönemlerde
“running dinner” düzenleyerek
yardımcı olmaya çalışıyorlar.

17 Mart’tan itibaren Kopenhag’da Parkı Bio,
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında

Çanak anteniniz çekmiyor ya da çanak anten takmanıza izin verilmiyorsa bizi arayın
Kr. 75’

Kr. 150,OCTAGON her türlü kartla
çalışır alıcı

»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«
ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!

Ezan okur, oyunlar bulunur
Kr. 1.498,-

Artık »Çanak antenim
çekmiyor« diye sorun
yapmayın.
Bundan böyle tüm Türk
kanallarını Danimarka’nın
her yerinden, evinizin her
cephesinden sizler için
özel getirdiğimiz
çanak antenlerle
çekebileceksiniz.

Bizi mutlaka arayın

Emilatör yüklü alıcı

HEAD

Her türlü modül bulunur

Kr.500’ den başlayan fiyatlarla
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“Ritt Bjerregaard:

RÖPORTAJ

“Hemşehrilerimle gurur duyuyorum”
Kopenhag Büyükşehir Belediye Başkanı Ritt Bjerregaard, başkan seçildikten sonra verdiği ilk röportajlardan birinde gazeteniz Haber’i konuk etti. Kopenhag belediye binasındaki odasında Haber gazetesini kabul
eden Ritt Bjerregaard, karikatür krizi ve görev süresinde Kopenhag’da gerçekleştirmek istedikleri projeler
konularında bilgiler verdi.
Cengiz Kahraman

K

arikatür krizi Danimarka ve Danimarkalılar
hakkında dünyada var
olan imaja çok zarar verdi. Bir çok Danimarkalı diğer ülkelerde ulusal kimliklerini gizleyerek
dolaşırlarken ülkenin başkentinin
belediye başkanlığı koltuğunda
oturan Ritt Bjerregaard’a krizin
Kopenhag’ın imajını nasıl etkilediğini zorduk.
Bjerregaard, “Şehrimle gurur
duyuyorum. Karikatür krizinde
Kopenhaglılar çok sağduyulu davrandılar. Gerek göçmen kökenli
Kopenhaglılar, gerekse etnik Danimarkalı Kopenhaglılar örnek
bir davranış sergileyerek tepkilerini mümkün olan en uygar şekilde
dile getirdiler” dedi.
Karikatür krizinin dış politik cephesinin kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Bjerregaard başkentlilerin sorumlu davranmalarının
kendisini sevindirdiğini bildirdi.
Ucuz konutlar yolda

Belediye başkanı seçilmeden önce
verdiği 5 bin ucuz konut projesi
için çalışmaların başladığını belirten Ritt Bjerregaard, Kopenhag’da
7 ayrı arsanın bu iş için ayrıldığını
söyledi.
Bjerregaard, daha önce de belirttiği gibi yapılacak konutların
kiralarının 5 bin krondan fazla
olmayacağını ve bu konutlar için
önceliğin gettolaşmaya uğramış
toplu konut bölgelerinde oturan-

lara verileceğini bildirdi.
Kopenhag’da tüm Müslümanlara
hizmet edecek bir Cami ve İslami
kültür merkezinin inşaatından
yana olduğunu tekrarlayan Ritt
Bjerregaard, ”Biz cami inşaatı
için gerekli arsayı vermeye hazırız. Hatta önceki dönemlerde önerilmiş Amager semtinde bir arsa
hala güncelliğini koruyor. Üstelik
şimdi gerçekleştirilmeye hazır bir
proje de bulunuyor. Burada tek ek-

sik Müslümanların inşaat için gerekli parayı bulmaları. Bunun için
de dış kaynak mı kullanırlar, yoksa Danimarka’daki Müslümanlar
kendi olanaklarnı mı kullanırlar
bu bizim karışacağımız bir konu
değil” dedi.
Ritt Bjerregaard, Kopenhag’da
yaşayan göçmenlerden bir dileği
bulunduğunu da dile getirdi ve
özellikle göçmen çocukların annebabalarına hitap ederek, çocuklarını spor kulüplerine kaydettirmelerini ve çocuklarının devam ettiği
spor kulüplerinde aktif olarak katkıda bulunmalarını istedi.
Göçmenleri sadece çocuklarını
spor yapmaya teşvik etmekla kalmamalarını isteyen Bjerregaard,
genel anlamda da göçmenlerin
spor yaparak yaşam stilinin beraberinde getirdiği bir çok hastalıktan korunabileceklerini söyledi. Bunun için göçmenlere yönelik olarak bazı spor ve jimnastik
projelerinin başlamakta olduğunu
söyleyen Bjerregaard, bu tür merkezlerin yaygınlaştırılacağı müjdesini verdi.

Eğitim alanına da değinen Ritt
Bjerregaard, birçok göçmen velinin
de göçmen öğrencilerin yüzdesinin
yüksek olduğu sınıflara çocuklarını
göndermek istemediğini, ilkokullardaki sınıflarda göçmen öğrenci
yüzdelerinin değişeceğini söyledi.
Halk okullarının göçmenlerin
Danimarka toplumuna uyumları
açısından önemli olduğuna değinen Bjerregaard, “Uyumun en
iyi adresi halk okullarıdır. Halk
okullarının cazibesinin arttırılması ulusal ya da dini özelliklere
dayanan özel okullara ilgiyi azaltacaktır” dedi.
Ritt Bjerregaard ayrıca, Kopenhag’da göçmenler arasındaki
işsizliği engelleyebilmek için de
Kopenhag Belediyesi’nin iş yaptığı şirketlerle çeşitli sözleşmeler
imzalayarak onları sosyal bir sorumluluk almaya davet edeceklerini belirterek, “Onları daha fazla
sayıda göçmen işsize iş vermeleri
konusunda yönlendireceğiz” diye
konuştu.
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır
Akrabalarınızla buluşmak için
TRAVEL HOUSE’u seçin

Ulusal havayolu şirketleri ile
dünyanın her yerine
IATA güvencesiyle yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu
ile ilgili her türlü, eksiksiz hizmet.

STOCKHOLM’deki teyzenizi
HAMBURG’daki yeğeninizi
BRÜKSEL’deki babaannenizi
OSLO’daki amcanızı
AMSTERDAM’daki dedenizi
BERGEN’deki nişanlınızı

Artık Avrupa’nın tüm
başkentleri ve diğer önemli
merkezlere en ucuz uçak
biletini anında bizden
temin edebilirsiniz.

Ya da TÜRKİYE’nin neresinde
olursa olsun akrabalarınızı

Ziyaret etmek için
Önce Travel House’a gelin !!!!

Travel House ApS

Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
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MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ
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Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
BİLAL ÖZER:
Mobil: 2123 5256

Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci,
senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
HERGÜN KOPENHAG - İSTANBUL
16 MAYIS’TAN İTİBAREN HER PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, CUMARTESİ GÜNLERİ
KOPENHAG-ANKARA
23 MAYIS’TAN İTİBAREN HER SALI, PERŞEMBE GÜNLERİ KOPENHAG-KONYA
28 MAYIS’TAN İTİBAREN HER PAZAR KAYSERİ
İSTANBUL AKTARMALI TÜRKİYE’NİN HER ŞEHRİNE UYGUN FIYAT VE BAĞLANTILAR
İÇİN REZERVASYON KONUSUNDA ACELE EDİNİZ.

Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı
yolculuklarınız sonunda toplayacağınız puanlar size
bedava bilet kazandırsın !

&
National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde
oto kiralayabilir, istediğiniz yerde
teslim edebilirsiniz.

Sağlık turizmi hizmetlerinde de tercihiniz MERAM REJSER
Travel House artık sağlık turizmi ile de hizmetinizde. İsviçre Hastanesi ve
Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu Estetik Cerrahi Kliniği ile başlattığımız işbirliği ile artık,
hem istanbul’da tatil yapabilecek, hem de tecrübeli doktor ve hemşire
kadrolarının emin ellerinde muayene ve tedavilerinizi yaptırabileceksiniz

§ Kalp ve Damar Hastalıkları
§ Kulak, Burun, Boğaz,
§ Baş ve Boyun Cerrahisi
§ Göz Hastalıkları
§ Kardiyoloji
§ Ultrasonografi
§ Psikiyatri
§ Kadın Hastalıkları ve Doğum
§ Diş Hastalıkları ve Çene cerrahisi
§ Dahiliye Çocuk Sağlığı ve hastalıkları

§ Burun Estetiği
§ Karın Germe
§ Meme Büyütme
§ Meme Küçültme
§ Meme dikleştirme
§ Yüz Germe
§ Botox
§ Peeling
§ Kepçe Kulak Operasyonu
§ Estetik Göz Kapağı Cerrahisi
§ Dudak İnceltme veya Kalınlaştırma

MERAM REJSER,
Uluslararası JCI sağlık standartlarına
sahip Memorial Sağlık Grubu’nun da
Danimarka, İsveç ve Norveç
temsilcisidir.
Türkiye’de ilk kez bir
hastane bünyesinde bulunan, 5 yıldızlı
otel konforunda
Memorial Konukevii’nde hasta ve hasta
yakınlarının 7 gün 24 saat
konaklama imkanı da bulunmaktadır.
Memorial hastanesinde Göz (katarakt)
ameliyatları, Genel cerrahi, Ortopedi ve
Üroloji servislerinin yanı sıra diğer türlü
sağlık sorununuzda hizmet
verilmektedir.
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Danimarkalılar, Müslümanlarla
uzlaşmaya 60 bin imza topladı

D

animarka’da,
Jyllands-Posten gazetesinin yayımladığı Hz.Muhammed karikatürleri tasvip etmeyen ve
uzlaşma isteyen Danimarkalıların açtığı sitede bir ay
içinde toplanan 60.136 imza
dışişleri bakanı Per Stig Möller’e verildi.
İmzaların bir örneği aralarında Türkiye’nin Kopenhag
büyükelçiliği başta olmak
üzere, Mısır,Cezayir,Pakistan,Bosna-Hersek,Endonezya ve Filistin temsilciliğine

de iletildi.
Dışişleri bakanı Möller’e
‘forsoningnu.dk’ (şimdi uzlaşma)adlı sitede toplanan
imzaları veren Aalborg kentinde öğretim üyesi Hans
Hüttel, karikatür krizinde
tarafların yeterli olarak dinlenmediğini belirtti. Hüttel
ayrıca, bunun atılan küçük
bir adım olduğunu, uzlaşma sürecinin uzun olduğuna değinerek, ‘bu uzlaşmak
isteyen başka bir Danimarka’nın olduğunu gösteriyor’
dedi.

Dışişleri bakanı Möller ise,
bunun faydalı bir insiyatif
olduğunu ve Danimarkalıların yollarına devam etmek
istediklerinin bir göstergesi
olduğunu söyledi.
İslam dünyası ile batı’yı
karşı karşıya getiren ve
kanlı gösterilerin yaşandığı
krize neden olan karikatürler 30 Eylül 2005 tarihinde
Jyllands-Posten gazetesinde
yayınlanmıştı.

(Haber)

Uyum Kurullarına ilgi yok

B

undan önceki seçim döneminde oluşturulan uum kurulları seçimlerine
göçmen ve mülteciler ilgi göstermediler. Karar alma yetkisi olmayan ve sadece
tavsiye niteliğinde görüşler bildiren uyum
kurulları halen Ddanimarka genelinde sadece 63 belediye tarafından oluşturulmuş
durumda.
Kopenhag, Aarhus ve Odense’de dün yapılan seçimlerde seçimlerde oy verme oranı
yüzde 10’u geçmezken diğer belediyelerden
de benzer haberler geldi. Bazı belediyeler
uyum kurullarında yer alacak kişileri atama yoluyla belirlerken, bazıları da seçim
yapıyorlar.
Göçmen ve mültecilerin seçimlere ilgisizliğine neden olarak iki noktaya dikkat

çekiliyor. Birincisi bu tür seçimlerde genel
olarak oy verme oranı düşük çıkıyor, ikinci
önemli nokta ise uyum kurullarının herhangi bir karar verme yetkisinin bulunmaması
gösteriliyor.
Etnik Azınlıklar Konseyi başkanı Şükrü
ertosun, uyum kurullarının daha çekici
hale getirilebilmesi için kurullara belli bir
bütçe ayrılmasını ve belediyelerde alınacak
her karar öncesi zorunlu olarak uyum kurullarından görüş alınması uygulamasının
yararlı olabileceğini söylüyor. Ertosun, ”Bu
iki gelişme sağlanırsa uyum kurulları hem
göçmenler, hem de politikacılar için daha
da çekici hale gelebilir” diyor.
(Haber)
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Karikatürleri Müslüman
ülkeler de yayınlamış
Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde 30 Eylül
2005 tarihinde yayımlanan, dünyada büyük kriz ve
kanlı gösterilere neden olan Hz.Muhammed karikatürlerinin sadece Hristiyan Batı ülkelerindeki medyalarda değil, Müslüman ülkelerdeki yayın organlarında
da yayımlandığı ortaya çıktı. Karikatürleri yayınlayan
birçok Müslüman ülkenin olduğu listede Türkiye’nin
olmaması ise dikkat çekti.

D

animarka
Gazetecilik
Yüksek
Okulunun
internet dergisi
Ejour’den edinilen bilgiye
göre, 56 ülkede 143 gazetede karikatürler tek ya da
birden fazla olmak suretiyle
yayımlandı.
Hristiyan ülkelerin medyalarının yanısıra, karikatürler aralarında Fas, Cezayir, Mısır, Bosna-Hersek,
Ürdün, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Yemen
gibi birçok Müslüman ülkede yazılı ve görsel medya ile
internet sitelerinde yayımlandığı ifade edildi.
Alfabetik sıraya göre, 56
ülkeyi ortaya çıkaran ve
birçok Müslüman ülkenin

olduğu listede Türkiye’nin
olmaması dikkat çekti.
Müslüman ülkelerde, bu
karikatürleri yayınlayan
yayın organları yöneticilerin büyük çoğunluğunun
meslekten uzaklaştırmakla birlikte, tutuklandıkları
kaydedildi.
Cezayir’de karikatürleri yayınlayan iki editörün
hapse atıldığı, Malezya’da
çıkarılşan yasayla karikatürlerin yayınlanmasının
yasaklandığı, Endonezyada
birçok editörün işine son
verilip haklarında hukuki dava açıldığı, Ürdün’de
gazetenin editörünün işine son verilmesiyle birlikte
tutuklandığı, Suudi Arabistan’da da bir gazetenin

kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, Fransa’da ‘France Soir’
gazetesinin genel yayın yönetmeninin işten kovulduğu vurgulandı.
Ejour’un internet sitesinde yapılan açıklamada, 56
Ülke listesinin, Danimarka
Gazetecilik Yüksek Okulunun geçtiğimiz Şubat ayında tüm dünya medyasını tarayarak ortaya çıkardıkları
bildirildi.
Karikatürleri en çok yayınlayan ülklerin başında
Amerika (14 yayın organı)
ve Norveç (7 gazete) yer
alan ülkeler olarak gözüküyor.
(Haber)

ÖZLEM REJSER
Tüm seyahatlerinizde her türlü eksiksiz hizmet

Hasretinizi Özlem Rejser ile giderin
60 Yaş ve
üzeri

Hava Yolları- 2006 Ücretleri
16 Nisan-19 Mayıs (Direkt uçuş)
İSTANBUL
ANKARA

2.600 Kr.
2.900 Kr.

2.400 Kr.
2.650 Kr.

16 Nisan - 19 Mayıs (İstanbul aktarmalı)
ANKARA-ANTALYA-KONYA-KAYSERİ-İZMİR
Diğer şehirler

3.150 Kr.
3.450 Kr.

2.900 Kr.
3.100 Kr.

20 Mayıs-09 Haziran (Direkt uçuş)
İSTANBUL
ANKARA
KONYA-KAYSERİ

2.800 Kr.
3.100 Kr.
3.050 Kr.

2.650 Kr.
2.850 Kr.
2.800 Kr.

20 Mayıs - 09 Haziran (İstanbul aktarmalı)
ANKARA-ANTALYA-KONYA-KAYSERİ-İZMİR
Diğer şehirler

3.350 Kr.
3.650 Kr.

3.100 Kr.
3.350 Kr.

10 Haziran-23 Temmuz (Direkt uçuş)
İSTANBUL
ANKARA
KONYA-KAYSERİ
10 haziran - 23 Temmuz (İstanbul aktarmalı)
ANKARA-ANTALYA-KONYA-KAYSERİ-İZMİR
Diğer şehirler

YENİ HİZMET, YENİ ÜRÜNLER VE YENİ ANLAYIŞ
16 yıllık tecrübe ve birikimimizle sizlere en iyi şekilde
hizmet vermeye devam ediyoruz
Yaz rezervasyonlarınız ve talepleriniz için bizi hemen arayınız.
Amacımız sizlere hem Türkiye genelinde, hemde Dünya’nın
her yerine unutamayacağınız güzel tatiller yaşatmak.
Seyahat planlarınızı yaparken A’dan Z’ye her konuda
hizmetinizdeyiz.
Sizler için hazırladığımız diğer hizmetler:
Grup Seyahatları - TarifeLi Uçuşlar - Direk Uçuşlar
İş Seyahatları - Spor ve Aktivite Turları - Oto Kiralama
Avrupa ve Dünya Turları.

İSTANBUL - ANKARA - KAYSERİ - ANTALYA - İZMİR - KONYA - BODRUM
DALAMAN - ADANA - DİYARBAKIR GAZİANTEP
3.200 Kr.
3.500 Kr.
3.450 Kr.

3.750 Kr.
4.050 Kr.

2.850 Kr.
3.100 Kr.
3.050 Kr.

İSTANBUL, 1 HAFTA 2200,ANKARA, 1 HAFTA 2750,-

3.300 Kr.
3.550 Kr.

Marti Tours bir T.T.&I. –Turkish
Trade&Investment kuruluşudur.
Diğer kuruluşlar:

Sankt Jørgens Alle 4, kld.
1615 København V
Tlf:43442277 Fax:4344226 Mobil: 21 42 94 58
ozlemrejser@hotmail.com
www.ozlemrejser.com

Snowflake

Studiestræde 57
1554 København V
Tlf: 33 93 60 50
Fax: 33 93 14 10
Cep: 51 90 14 14 info@martitours.dk www.martitours.dk

OBA REJSER

haber

Güvenli bir seyahat için

ONURair

Türk Hava Yolları ve Onur Hava Yolları
ile aşağıdaki şehirlerimize, aktarmasız
direk uçuşlarımız başlamıştır.
lANKARA
lANTALYA
lİSTANBUL
lBODRUM

lDALAMAN
lİZMİR
lKAYSERİ
lKONYA

Ayrıca, ADANA, DİYARBAKIR, MARDİN VE DİĞER
ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR.
Büro

Telefonlarımız:
Hidayet Hatipoğlu

Erkut Erser

43 54 24 33 - 40 74 37 18 - 25 59 37 31
Diğer
ülkelere de
uygun
fiyatlarda
uçak bileti
satılır.

Tatil için
bizi arayın,
tatilinizin
tadınız
kaçmasın.

OBA REJSER

Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks : 43 54 24 65
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TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ’NE ÖZEL KAMPANYA
İTHALATÇIDAN DİREK SATIŞ

Sadece Türk futbol kulüplerine özel kampanya. KİMPEX firması, mühendislik eğitimini
Türkiye’de tamamlamış olan Pakistanlı Khalid Jahangeer tarafından işletilmektedir.
Kulüpler mağaza fiyatlarının yüzde 60’ı oranında tasarruf edebilirler.

Futbol

Kampanya

Antrenman topları: Kimpex Torina & Kimpex Danmark. Str. 5,4 & 3
Normal fiyat 129/149 Dkr.

50 Dkr.

Antrenman topları: Kimpex Super & Kimpex brazil Str. 5,4 & 3
Normal fiyat: 169/189 Dkr

75 Dkr.

Maç topları: Kimpex diamant, Str. 5,4 & 3
Normal fiyat: 350 Dkr.

100 Dkr.

Rüzgarlık: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 250 Dkr.

100 Dkr.

Uzun şortlar: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 150 DKR.

60 DKR.

Futbol Çorapları: (Tozluk) (35-40-45)
Normal fiyat: 50 Dkr.

20 Dkr

Formalar: 128 Bedenden XXL’e kadr ölçüler
Normal fiyat: 129 Dkr.

60 Dkr.

Futbol şortları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 99 Dkr.

40 Dkr.

kaleci formaları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 149 Dkr.

80 Dkr.

Çocuklar için kaleci eldivenleri :
Normal fiyat: 100 Dkr.

40 Dkr.

Kaleci eldivenleri: ölçüler 7-11
Normal fiyat: 250 Dkr.

100 Dkr.

Antrenman üstlükleri: (overtraeks vest) Beden: 152 M, XL
Normal fiyat: 39 Dkr.

20 Dkr.

Futbol forma, şort ve antrenman üstlükleri çeşitli renklerde ve renk kombinasyonlarında mevcuttur.
Tüm parçalarıyla boks malzemeleri de bulunmaktadır. Bizi arayın.
Türk Futbol kulüpleri için devamlı kampanya fiyatlarımız mevcuttur. Bizi arayın, tanışalım.

Name for quality
E. Christensens Vej 11, Box 247
7430 Ikast, Denmark
Tlf.: (+45) 97251125 Fax: (+45) 97251120
www.kimpexsports.dk

İşte olanaklarımız:
700 kişilik salon (500+200), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi başına
cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Kavurma veya Çoban kavurma
(kuzu,dana eti, tavuk) Pilav, Cacık,
Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon
kirasi ve masa dekorasyonları fiyata
dahildir.
Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla
masa dekorasyonu,Türk ve Kürt
müzikleri, çerez
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto
ve çeşitli mezeler. Masa dekorasyonları
sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

Cazip Kına gecesi fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

İstediğiniz tarihte eğlencenizi
düzenlemek için bizi hemen arayıp
rezervasyonunuzu yaptırınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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Kadınlar hala eşit değil
Yıldız Akdoğan

Mart Dünya Kadınlar Günü dün8
yanın her yerinde değişik etkinliklerle kutlanıyor. Kimileri sokakta
yaptığı mitinglerle, kimileri konferanslarla, kimileri danslarla anarken, kimi de bu özel günün anlamını yitirdiğini düşünerek bu günü sitemle anıyor. Maalesef kimileri de
ne anar de ne kutlar, çünkü kendilerine adanmış bir günün olduğundan haberleri bile yoktur.
Danimarka’ da ise 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü küçüklü büyüklü etkinliklerle kutlanır. Bu yıl da farklı olmadı. Konuşmacı olarak katıldığım bir kaç etkinlikte bu özel günün temelinin Danimarka’da atıldığını vurguladığımda bazı şaşkın
gözlere rastlamadım da değil. Malum şu anda dünyanın her yerinde
daha çok “islamofobik” ülke olarak
tanındığımız için böyle önemli bir
günün de bu ülkede doğduğunun altını çizmek gerekir düşüncesiyle hatırlatmak istedim.
Evet, kadınlara özgü bir günün olması gerekir düşüncesi ilk kez, 2627 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda
ortaya atılmış ve de kabul edilmişti.
Fikir sahibi ise Clara Zetkin isimli
bir Alman sosyalist kadındı. Konferansın amacı ve açtığı imkanlardan

dolayı konferansdan “Kopenhag kadınlar kararı” olarak sözetmek yerindedir diye düşünüyorum. Bu karardan bir yıl sonra, 19 Mart’ta ilk
kez Avusturya, Danimarka, Almanya ve Isviçre’de kutlanılmaya başlandı. O dönemde yüz binlerce kadın ve erkek (!) değişik aetkinlikler
yapıp, oy verme, seçme seçilme hakları, meslek edinme ve mesleki eğitim görme hakları istemişlerdi. Dört
yıl sonra, 1915’te Danimarka kadını oy kullanma hakkını kazanmıştı. (Türkiye’de de bu hak 1930’da
gerçeklesti). Kadınlar kararından
ve de verdikleri kavgadan yıllar sonra, Birleşmiş Milletler 1977’de 8
Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını nihayet kabul etmişti. Artık kadınlar senede bir
kere de olsa dünya çapında dayanışmayı ve kadınların toplumdan beklentilerini vurgulayabileceklerdi.
1910’dan bu yana, kadınlar günün
ve haklarının durumuna bakıldığında, az gelişmiş ülkelerde, özellikle
Müslüman ülkelerde kadınların durumu ve temel hakları aslında çok
fazla değişmedi. Çok gelişmiş ülkelerde ise tam tersi yaşandı, örneğin
Batı ülkerinde kadının toplumdaki
rolü farklı bir önem taşımaya başladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
Batı’daki sanayi toplumunun geliş-

mesiyle birlikte kadına iş hayatında
daha geniş yer verildi. Kadın artik
sadece bir anne veya ev kadını değil
aynı zamanda işçiydi. Ayrıca kadın
gerek ailenin gerek toplumun ekonomik kalkınmasında önemli bir rol
oynamaya başladı.
Ancak temel haklara bakıldığında
gelişmeler olsa da, halen 2006 yılında tam eşitlik durumu söz konusu
değil. Kadınlar gününün temelinin
atıldıığ ülkede, yani Danimarka’da
halen eşitlik konusundaki farlılıklar
yaşanıyor. Örneğin ücret konusunda kadının aldığı ücret erkeğe göre
halen düşük, yönetici düzeyinde kadın sayısı yine çok az. Parlementodaki kadın sayısı yarı yarıya olması gerekirken sadece yüzde 36,9
oranında kadın parlementer var.
Bu duruma Suudi Arabistan, Arap
Emirlikleri ve Kuwait gibi Mülüman ülkelere bakıldığında kadınlar
parlementoda temsil bile edilmiyor!
Tabii bu ülkelerin demokrasiyle alakası olmadığından dolayı şaşırtıcı
da değil. Bu durumda da çok gelişmiş ve özellikle feminizmin geliştiği
İskandinavya ülkeleriyle karşılaştırma yapmak doğru olmaz.
İskandiavya ülkeleri arasındaki
karşılastırma ise gayet ilginç. Örneğin İsveç’teki kadın parlementer
oranı yüzde 45,3, Norveç’te ise yüz-

de 38,2 ikinci.
Finlandiya ise yüzde 37,5 ile üçüncü sırada. Önemli yönetim kurullarında da Norveç ve İsveç çok daha
ileride. Ayrıca bu etnik kökenli kadınlar için de geçerli. Danimarka’daki eşitsizlik sorunu, özellikle
ülkede yaşayan Müslüman kökenli kadınlara da yansımakta. Detaylı bir araştırma yapılmamış olsa da,
işsizlik konusuna gelince “yabancı”
kadınlar çok zorlanıyorlar. Ayrıca
üst düzeyde hemen hemen hiç yabancı kadın yok. Politiken gazetesinin haberine göre sadece kurum
ve kuruluşlarda çalışan 2400 yöneticiden sadece 800’ü kadın ve bu rakam arasında sadece 9 kişi etnik kökenli.
Evet kadın hakları Danimaka’da
başlamasına rağmen az gelişmiş ülkelerle karşılastırıldığında olumlu
gelişmeler göze çarpıyor. Fakat kendi çapındaki ülkelerle karşılaştırıldığında halen geride. En büyük eşitsizlik ise yabancı kadınların başına
patlıyor.
Danimarka bu konuda zamana
göre eşit hak dağıtamıyor. Kadın
hakları ve dayanışma bir bakıma sadece Chritina ve Helle’lerin değil,
artık Ayşe ve Fatma’ların kavgası
oldu.

yildiz.akdogan@haber.dk

Seyahatin
Doğru Adresi
60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZELİNDİRİMLER

20 Mayıs ile 20 Temmuz Yaz 2006 fiyatları 2.950 DKK ile 3.150 DKK arasında değişen direk
Konya, Kayseri, Ankara ve Antalya fiyatları ve diğer destinasyonlar için satışlarımızı başlamıştır.
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KAYSERİ
KONYA
ADANA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
TRABZON
SAMSUN

Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün

1 Hafta - 2.200
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.950
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750
1 Hafta - 2.750

2 Hafta - 2.400
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 3.150
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950
2 Hafta - 2.950

12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık
12 Aylık

ABER OTO KİRALAMA

2.600
3.150
3.150
3.150
3.150
3.450
3.150
3.150
3.150
3.150

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
DOĞRU REJSER
numaralarından arayabilirsiniz.
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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Şemdinli iddianamesinin düşündürdükleri…
Ceyda Karan, İstanbul

V

an Başsavcı vekili Ferhat Sarıkaya’nın
geçen kasımda Şemdinli’de Umut
Kitabevi’ne yönelik el bombalı
saldırıya dair iddianamesi, Ankara’ya ‘fırtına bulutları yüklü’ bir
gündem taşıdı.
AKP’ye yönelik erken seçim
baskılarının dillendirildiği, AB ile
Kıbrıs konusunda derin sorunlarla
yüklü bir yıl yaşanacağı ayan beyan ortada olan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın artık asabi çıkışlar
yapmaya başladığı bir dönemde,
Türk Silahlı Kuvvetleri ile var olan
güvensizliğe tuz biber ekecek nitelikte gelişmeler yaşanıyor.
Vakıa şu: Sarıkaya’nın 100 sayfalık Şemdinli iddianamesinde, 9
Kasım 2005’te Umut kitabevine
atılan el bombası sonrası halkın
yakalayıp linç etmek istediği ve
güvenlik güçlerinin zar zor kurtardığı astsubay Ali Kaya, Özcan
İldeniz ve itirafçı istihbarat görevlisi Veysel Ateş’in mahkumiyetleri isteniyor. Tanıkların dinlenmesi,
sanıklar arasındaki telefon görüşmelerinin tespiti, olay yeri incele-

mesi sonrası savcılık, ‘bombalama
eylemini kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği’ sonucuna ulaşıyor.
Astsubayların sadece istihbaratla
görevli kılınmışken, araçlarında
bulunan silahlar ve el bombaları,
Şemdinli’de operasyonel faaliyette
olduklarına işaret ediyor.
Lakin başsavcı vekili Sarıkaya’nın iddianameye Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’a
dair iddiaları da yerleştirmesi işleri
karıştırdı. Tabi bu bilgileri olayla
ilgili Şemdinli’de inceleme yapıp
tanıklarla görüşmüş meclis soruşturma komisyonunun AKP’li üyesinden tutanakları talep ederek alması da bu karışıklıkta etkili oldu.
Tutanaklara göre Büyükanıt, zanlılardan birini tanıdığını söylüyor
ve onun için ‘İyi Çocuk’ diyor.
İddianamenin üslubu da bölgede
güvenlik güçlerinin bir kısmının
‘hukuksuz’ faaliyetlerinden Büyükanıt ve üst düzey askeri yetkililerin sorumlu olduğu kanısını
yansıtıyor.
Genelkurmay’da soğuk duş
Türkiye’de bir süre önceye dek
Genelkurmay Başkanlığı için en
güçlü aday olan bir askeri yetkili
hakkında bu tür iddiaların gündeme gelmesi hayal bile edilemezdi.

Turkish Accounting assistant is needed
Rohm and Hass make specialty chemicals that enhance the performance of
paints and coatings, computers and electronic devices, household goods,
adhesives, personal care products, and more. Rohm and Haas is a global
company with sales in more than 100 countries also in Istanbul / Turkey.

Job description

We are looking for a Accountant Assistant who can speak Turkish for our
International company which is is located in Copenhagen and you will be
a part of the Cash team and will be reporting to the Legal Credit Manager
in Denmark.

Dolayısıyla Genelkurmay’ın ‘soğuk
duş’ yaşaması gayet normal. Genelkurmay’in ilk yanıtı böylesi bir
iddianamenin ancak askeri savcı
tarafından yazılabileceği, Van’dan
kendilerine soruşturma için bir ihbar ya da şikayet gelmediği, böyle
bir şey olursa değerlendirileceği yolundaydı. Zira yasalara göre asker
kişilerin askeri yargıya tabi suçlarına dair Cumhuriyet başsavcılıklarına ihbar ve şikayetlerin, doğrudan Genelkurmay’a yapılması
gerekiyor.
Genelkurmay olayla ilgili hassasiyetlerini Cumhurbaşkanı’na
da iletti.
Başbakan Erdoğan da Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’le görüşerek olayın ‘ülkedeki istikrar ve
güven ortamını bozmaya yönelik
büyük bir tertip” olduğu ve buna
karşı birlikte çalışılması gerektiği
mesajını aktardı. Ve gelinen noktada Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul
ederken, Adalet Bakanlığı da derhal Sarıkaya hakkında soruşturma
başlatmış durumda.
Şimdi, Ağustos’ta Genelkurmay’da atamalar var ve Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığına
getirilmesi icab ediyor. Ve AKP
hükümetinin kendisiyle yıldızı
pek de barışık olmayan Paşa’yı
istemediği, bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetleri’ne komplo kurduğu
kolaylıkla iddia edilebiliyor. Nitekim CHP’nin lideri Deniz Baykal,
gecikmeden AKP’nin orduya darbe girişiminde bulunduğu, bunu
kendilerinin önlediğini söyleyiverdi. Oysa gelişmeler üst üste konulduğunda Şemdinli iddianamesinin
‘Güneydoğu’da olup bitenlerin aydınlatılması’ girişimi olmaktan çıkarılıp, AKP ile orduyu karşı karşıya getirme çabası olarak yorumlanması pek alâ mümkün.
Dünyada ayrılıkçı mücadelelerin
yaşandığı ülkelerin hemen hepsinde devlet organlarında ‘hukukun
ötesine geçen’ yapılanmalar görüldü. Buna sadece insan hakları

açısından bakmak ‘büyük resmi’
görmemek anlamına gelir. Zira
bu bir realite. Ve devletlerin iç hesaplaşmalarını yapmaları hiç de
kolay olmuyor. Dünyanın pek çok
yerinde bu iş sancılı geçiyor. Mesela Britanya Kuzey İrlanda’daki ayrılıkçılara karşı hatalarını on yıllar
sonra kabullendi. Yine İspanya’da
ETA’yla mücadele ederken yapılanlarla tam manasıyla hesaplaşılabilmiş değil.
Güneydoğu’da JİTEM’le, köy

korucularıyla, özel timlerle anılan
pek çok iddia yıllardır mevcut. Bu
açıdan bakıldığında Şemdinli olayının, bugüne kadarki hataların
telafisi için gerçek bir fırsat olduğu ortada. Ama işte AKP ile ordu
arasına ekilen bu ‘nifak tohumu’
sayesinde bu fırsat tepilecekmiş
gibi görünüyor. Olup bitenler insanda ‘birilerinin’ bu fırsatın kullanılması yerine Türkiye’yi yeni
bir bunalıma sürüklediği hissiyatı
uyardırıyor.

Job duties

• Daily input of funds across various currency bank accounts
in Europe,including allocation against customer invoices and
journal entries.
• Responsible for reconciling bank accounts with sub-ledger entries.
• Investigate and document funds under query, working directly with
banks, legal entities and business.
• Key contact for specific business, resolving queries, improving and
analyzing the cash allocation process.
• Ad hoc project work

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.

Skills

• Experience with basic accounting that includes debits, credits and
reconcilement of account.
• Applying payments to the appropriate invoice.
• Strong communication skills.
• Good process and analytical thinking.
• Ability to effectively prioritize and manage the daily work.
• A strong team player and also be able to work independently and be in
a self-starter/take own initiatives.
• Fluent in English. And Knowledge of Turkish is necessary..
• Good working knowledge of MS office including Excel and Word.
Knowledge of SAP will be a plus.

Terms

Full time job in an attractive international company
based in Copenhagen. Hired under Danish rules
(funktionærloven).

Application

If you have any questions regarding this job do not hesitate to send
an e-mail to Seliz Fabricius , sfabricius@rohmhaas.com
We are looking forward to hearing from you latest 31.March 2006.

İNTERNETTE HİJYEN KURSU
Zorunlu gıda hijyen sertifika kurslarını artık internette alabilirsiniz

metinlerini Türkçe
• Kurs
olarak izleyebilir
ve rahat - İstediğiniz
• Kolay
zaman
• Size uygun tempoda

Kurs ücreti, yardım alanlar için 320 Dkr, diğer
kulanıcılar için 750 dkr.
Daha fazla bilgi için 2256 8235 numaralı
telefondan Alimentas’la ilişkiye geçebilirsiniz
veya www.alimentas.dk adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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AB’den müzakerelere
başlama sinyali

İsveççe`de Türkçe
sözcükler
Metin Altınışık, Stockholm

İ

Avrupa Birliği(AB) Türkiye’ye, tam üyelik yönünde fiili müzakerelere
başlama sinyalini verdi. Ancak Kıbrıs Rum Yönetimi’nin müzakerelere
başlanması konusunda son dakikada bir sorun çıkartması söz konusu.
BRÜKSEL

Duygu Leloğlu, Brüksel

A

vrupa Birliği(AB),
nihayet
Türkiye’ye
tam üyelik müzakerelerine resmen başlanacağının sinyalini verdi. AB dönem
başkanı Avusturya,
Türkiye’ye gönderdiği mektubunda, 35 müzakere faslının ilki olan, Bilim ve Araştırma
alanında müzakerelerin başlanması
için Ankara’dan hazırlıklarını tamamlamasını istedi. AB diplomatik
kaynakları, müzakerelerin başlaması yönündeki gerekli yasal sürecin
bir kaç hafta içinde tamamlanacağı,
fiili müzakerelerin ise nisan veya
mayıs gibi başlayabileceğini belirttiler. Ancak Brüksel’deki beklenti,
Kıbrıs Rum yönetimi’nin, Ankara’nın önüne müzakerelerin ilk faslında olmasa bile, görüşmelerin ilerleyen bölümlerinde, engel çıkartacağı yönünde.
Avusturya’nın Mektubu
Türkiye’ye müzakere sinyali, Avusturya’nın AB Daimi temsilcisi Gregor Woschnagg tarafından, 23 Şubat’da Türkiye’nin AB nezdindeki
Daimi Temsilcisi Volkan Bozkır’a

gönderdiği mektup ile verildi.
AB’nin davetiyesinde, ‘Müzakerelerin ilk faslı olan
Bilim ve Araştırmada, tarama
sürecini tamamladınız. AB, bu
fasılda müzakerelerin açılabileceğine karar verdi.
Sizi, bu fasılda
müzakere pozisyonunuzu AB’nin
Katılım Konferansına sunmaya davet ediyoruz.’ denildi. Ankara, bu
mektubu, ‘müzakereler öngörüldüğü gibi zamanında başlayacak.’
şeklinde değerlendiriyor. Görüşmelerin başlayabilmesi için öncelikle
yasal sürecin tamamlanması gerekiyor: Öncelikle Ankara’nın, Bilim
ve Araştırmada AB’ye uyumu için
yapılması gereken düzenlemeleri
içeren pozisyon belgesini Brüksel’e
sunması gerekiyor. AB de, bu belgeye karşı kendi pozisyon belgesini
hazırlayacak. 25 Büyükelçisi düzeyinde toplanarak, müzakereleri başlatma kararını alacak. Bu sürecin
bir kaç hafta sürmesi bekleniyor.
AB diplomatları, müzakerelerin nisan veya mayıs gibi açılabileceğini
belirtiyorlar.

Rum Engeli
Ancak, AB’den müzakere sinyalinin
gelmesi, fiili müzakerelerin sorunsuz başlayacağı anlamına da gelmiyor. Müzakerelerin her faslınının
başlayabilmesi için 25 ülkenin de
oybirliği kararının gerekmesi, Ankara’nın işini zorlaştırıyor. Nitekim
Rum Yönetimi, fiili müzakerelerin
ilk başlangıcında olmasa bile, ilerleyen görüşmelerde, AB’nin müzakerelerdeki ortak pozisyon belgesinde,
‘müzakerelere başlamadan önce,
Türkiye’nin deniz ve hava limanlarını Rumlara açması gerektiği’ yönünde bir önşart koydurtmaya çalışacak. Bu konuda dönem başkanı
Avusturya ise, Rum yönetimine yakın duruyor.

sveç kralı Demirbaş 12 Şarl 1710 -1714
yıllarında da Osmanlı’ya sığınmıştı. Kendisine dönerken 550 kese altın armağan
edilmişti. Demirbaş 12 Şarl Osmanlı’dan ayrılmadan önce Türkiye¬den, İsveç¬e yolladığı bir buyrukta
iki savaş gemisi yapılarak bunlara “yıldırım ve yaramaz” adlarının verilmesi ve bu adların gemilere eski Türkçe olarak
da (Arap alfabesi) yazılmasını ister. İsveçce’deye okunuşlarıyla “Jilderimya da Yildyrym ve jarramas” Demirbaş 12
Şarl bu gemilerin biçimini gösteren kendi çizdiği resimleri
de ekler buyruğuna.
Bu yapılan iki gemi eskidikçe, yerine yenilerinin yapılması gelenekleşti.
Bugün İsveç¬in şehirlerinden Karlskrona¬da kafeterya
olarak kullanılan “Jarramas” adlı gemi 1900 yılında “gözcü
gemisi” olarak yapıldı.
Bugün İsveççe’de kullanılan en yaygın Türkçe sözcük
“kalabalık”tır. Kalabaliken olarak da bu sözcük 1713’te
Demirbaş 12 Şarl’ın Bender (eskiden Osmanlı, şimdi Moldova sınırları içinde) kaldığı günlerden kalmıştır. İsveççe’de
“gürültü, patırtı yapan kişiler topluluğgu, karışıklık” anlamına gelir. İkinci yaygın sözcük “dolma” dır.
İsvec¬te özellikle lahana dolması (kål dolma) bugün bile
çok yapılır. Bu yemekler Türklerden öğrenilmiştir.
Köşk (kiosk) ve Paşa (Pascha) sözcükleri yaşarlığını sürdürmektedir. Köşk, bir tür satış büfesi anlamında da kullanılmaktadır. Kimi İsveç sözcüklerinde Türkçe kökenli
olarak çarsaf (tjarjaf), saray (seralj), divan, yeniçeri (Janitsehär) gibi sözcükler gösterilmişse de, bu sözcükler yaşarlılığını yitirmiştir.
Osmanlılarca sevilen savasçı bir kral olan Demirbaş 12.
Şarl¬ın bugün Stockholm¬de (Kungsträgård) de asker
giysili, Sağ elinde uzun kılıcı ve sol elini Rusya¬ya doğru
uzatmış görkemli bir heykeli vardır.
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Kuş gribi yayılıyor
Abdullah Tunçel, Lund

T

üm Avrupa ülkelerinde korku ile
izlenmekte olan
kuş gribi salgını İsveç’e
de ulaşmış durumda. Karlskona kentinin içerisinde suda bulunan bir ölü
kuş ile Oxelösund kentinin liman bölgesi yakınında rastlanan bir başka ölü
kuş üzerinde yapılan analizlerde her
ikisinin de H5 virüsünün tehlikeli ve
saldırgan bir türünü taşımakta oldukları saptandı.
Her iki kentte de kuşların bulundukları yerlerin yoğun konut bölgelerinin çok yakınında olmaları nedeni ile, ilgili resmi kurumlar önlemler

almaya başladılar. İlk olarak kentlerin bu bölgelerinde 10 km. Çapında
‘koruma ve kontrol alanı’ oluşturuluyor. Tarım Bakanlığı öncülüğünde
alınacak olan önlemlere göre bu alanlara giriş-çıkışlar sınırlandırılacak ve
alanlar sürekli gözlem altında bulundurulacaklar. Önlemlerin ana amaçlarından bir tanesi salgın tehlikesini
sınırlı bir bölgede tutmak, diğeri de
çevrede çok fazla sayıda bulunan kanatlı hayvan çiftliklerini salgın tehlikesinden korumak.
Yetkilileri endişelendiren konu, kuş
gribi olaylarından bir tanesinin Blekinge İlinde (Güney İsveç’in kuzeydoğu bölümü) diğerinin ise Södermanland İlinde (Stockholm’ün Gü-
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ney-batısı) görülmüş olmaları. Her
iki bölge arasındaki coğrafi uzaklık
yaklaşık 400 Km.
Blekinge İli Veteriner Müdürü
Gunnel Wittander “Kuş gribine yakalanmış başka kuşların hem burada hem de İsveç’in diğer yerlerinde
ortaya çıkmaları bizi şaşırtmayacak.
Bu hastalığa artık her yerde ve her
zaman rastlamak tehlikesi var!” yorumunu yapıyor.
Tarım Bakanlığı ve Devlet Veteriner
Enstitüsü uzmanlarının ortak kaygısı
da, bahar aylarının yaklaşması ile birlikte İsveç’e güney-doğu ülkelerinden
gelecek olan kuş akını ve bu akının
kuş gribini de birlikte getirmesi.
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Hadise yeni Single’i ‘BURDAYIM’ ile iddialı

BİZDEN BİRİ. Brüksel temsilcimiz Duygu Leloğlu genç kuşak Avrupalı Türk sanatçılardan Hadise ile siz Haber okurları için konuştu. Hadise’nin yaşam öyküsü ne kadar bizden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

RÖPORTAJ
Duygu Leloğlu, Brüksel

B

ritney Spears,
Bionce ve Jennifer
Lopez
karışımı, Belçika’nın ilk Türk
kökenli pop sanatçısı Hadise, şimdi de 13
Ocak’ta çıkardığı son single’ı ‘Ain’t No Love
Lost’ ve bu şarkının Türkçesi ‘Burdayım’
ile iddalı. Yeni çalışmasını bir kaç ay sonra
da Türkiye’de lanse etmeyi düşünen Hadise, bize yeni projelerinden bahsetti. ‘Urban
Pop’ stili ile söylediği şarkılarıyla Avrupa’da
bir anda dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki sanatçı, artık herkes tarafından tanınsa da sıradan bir öğrenci olduğunu söylüyor.
Okulunu bitirmek için sabahları dersleri takip ediyor, yurtta kalıyor. Hayatındaki en
büyük değişikliği ise, “annesini eskisi gibi
görememesi.”
Yeni çıkan single’dan bahsedebilir misin?
Video klibini Tayland’da çektiğim ‘Ain’t No
Love Lost’ single’ı, herşeye rağmen sevginin kaybolmadığını anlatan yeni çalışmam.
Single’ın ‘B’ bölümünde Türkçesi ‘Burdayım’ bulunuyor. Ama Türkçesinin müziği,
İngilizcesinden çok daha farklı. Türk ezgileri ile daha fazla süslenmiş. Bu yeni çalışmadan çok hoşnutum. Bir kaç ay sonra da
Türkiye’de lanse etmeyi düşünüyorum.
Bu kadar çok ilgi bekliyor muydun?
Hayır. Özellikle de Türkiye’den bu kadar
ilgi beklemiyordum. İlk duyduğumda şok
oldum. ‘Stir Me Up’ adlı ikinci single’ım,
Belçika’da piyasalara Mayıs ayında çıkmıştı. Türkiye’de bu şarkının yaz tatili sırasında listelere yükseldiğini duydum. Herhalde
internette buldular şarkımı diye düşünüyorum. DJ’ler çalmaya başladı. Biz de onları
takip ediyoruz. Albümümün promosyonu
için, 2006’nın Şubat veya Mart aylarında

Türkiye’ye gitmeyi düşünüyoruz. Bunun
dışında okuldaki tepkiler çok güzel. Ben
de sonuçta normal bir talebeyim. Tabi ki
okulda bazen dönüp bakıyorlar. Benden
imza isteyenler da oluyor. Şarkılarımı çok
beğendiklerini söyleyenler de var.

Ben Türk olduğum için Belçika’da hiç bir
sorun yaşamadım. Öte yandan Türkler için
gurur kaynağı oldum. Çevremdeki Türklerin, ‘Bir Türk kızı bunu başardığı için gurur
duyuyoruz.’ demesinden çok hoşnutum.

Örnek aldığın sanatçılar var mı?
Christina Agilera, Tony Breckstan, Tina
Turner, Mariah Carey gibi sanatçıları çok
beğeniyorum. Beni ise Britney Spears, BiBiraz da stilinden bahseder misin?
once, Jennifer Lopez’in karışımına benzeti‘Urban pop’ müziğim de çok yeni bir tarz. yorlar. Türkiye’den ise, Ebru Gündeş, Sezen
Bizim için de biraz riskliydi. Ama sonuçtan Aksu, Yıldız Tilbe, Petek Dinçöz’ü seviyomutluyum. Belçika zaten dans müziği ile rum. İbrahim Tatlıses’e ise bayılıyorum.
çok ünlüdür. Ama Belçikalılar, Urban Pop,
yani RNB, Hip Hop, Soul’a ise yavaş yavaş Annemi Özlüyorum
alışmaya başladılar. Benim gibi bir kaç genç
bu müziğe gönül verdi. Beş yıl önce bizler Hayatın eskiye oranla değişti mi?
yoktuk.
Zamanım çok azaldı. Şu anda zaten yüksek okul Pazarlama bölümü, üçüncü sınıfta
Türk pop sanatçısı olman Belçikalılara
okuyorum. Okulumdan dolayı çok az uyugarip geliyor mu?
yorum. Annemi ve kardeşlerimi yeterince
göremiyorum. Eskiden düzenim vardı. Annem ve kardeşlerimle birlikte kahvaltı yapardım. Akşamları beraber yemek yerdik.
Okulumdan dolayı zaten Hasselt’de yurtta
kalıyorum. Bu nedenle hafta içi annemleri hiç göremiyordum zaten. Sabahları yine
her zaman olduğu gibi sekizde kalkıyorum.
Öğleden sonraları bazen röportajlarım, işlerim oluyor. Hafta sonları ise, müziğe zaman harcamam gerektiği için sadece pazar
günleri bir kaç saat annemi görebiliyorum.
Yeni durumum odama da yansıdı. Eskiden
çok düzenliydim. Şimdi her şey bir köşede.
Yemek yemeğe bile bazen zaman bulamıyorum. Zamanımın çoğu yolda geçiyor. Oradan
oraya koşturup duruyoruz.

İbrahim Tatlıses’e
Bayılıyorum

İleride Belçika’da mı kalmak , yoksa Türkiye’ye mi dönmek istersin?
Burada kalmak isterim. Sonuçta burada
doğdum. Yazları gidiyorum Türkiye’ye.
İki hafta kaldıktan sonra tatilin sonlarına

doğru, ‘bir an önce evime gitsem’ diyerek
Belçika’ya geri dönmeyi istiyorum. Burada
yaşamaktan mutluyum.
İleriye dönük projelerin neler?
Son albümümde 14 parça var. Bunlardan beşini prodüktörümle birlikte yazdım. Sözleri
İngilizce yazıyorum. Küçüklüğümden beri
albüm yapmak isterdim. Beş yaşımdan
beri elime tarağı alarak sanatçıları taklit
ederdim. Kendi şarkılarımı yazmak, albüme kendimden bir şey katmak açısından
çok önemli geliyor bana. O nedenle, prodüktörümle birlikte şarkı sözü yazmaya
karar verdik. Tarzım gittikçe güzelleşiyor.
Hollanda, Almanya, Polonya ve Hindistan
ile anlaşmamız var. İleride oralara gitmeyi düşünüyoruz. Belçikalı bazı şarkıcılarla,
ülke içinde turnelere çıkmayı düşünüyoruz.
Şimdilik onun provaları devam ediyor. Albümün promosyonu zaten devam ediyor. Bu
arada okul bittikten sonra Hasselt yakınlarında bir ev tutmayı düşünüyorum.
Erkek arkadaşın var mı?
Daha önceden Türk erkek arkadaşım olmadı. İşler çok yoğun. Birisiyle taşınırsam, hayır demem. Ama şu anda gündemimde yok.
Ben müziğe aşığım.

Hadise Kimdir?
Sivaslı bir ailenin çocuğu. 1972 yılında ailesi Mol’a
göç etmiş. Üç kardeşi var. Kendisi ailenin iki
numarası. Ablası Hülya 21, kız kardeşi Derya 17 ve
erkek kardeşi Murat 16 yaşında. Onlar başarısına
şaşırmışlar, ama bekliyorlarmış Hadise’nin er geç
başarılı olacağını. ‘Ailecek eskiden beri şarkı söylemeyi severiz.’ diyen Hadise, yeteneğini annesinden
aldığımı söylüyor. Bunun da nedenini, ‘Annemin
sesi çok güzeldir. Bence annem bana hamileyken
çok şarkı söyledi.’ diyerek açıklıyor.
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Tutkulu birisi misiniz?

Uyum için yanıp tutuşuyor musunuz?
Davet:
Daha iyi bir uyum gerçekleştirmek için ilginç bir fikriniz varsa işte bunu gerçekleştirmek için fırsat.
Ulusal Uyum Katkı Fonu’nda 55 milyon Kronluk bir kaynak bulunmaktadır. Bu kaynak Orta ve Kuzey Jutland, Fyn ve Güney
Jutland ile Sjaelland ve adalar arasında olmak üzere bölgesel olarak paylaştırılacaktır. Şu ana kadar başvuruda bulunan
projelerin kron olarak boyutu 130.000 ve 250.000 kron arasında değişmektedir.

Ne için başvuruda bulunulabilir ?
İş piyasasına göçmenlerin katılımını sağlayacak aşağıdaki türden projeler için başvuruda bulunulabilir.

-

Etnik kökenli girişimciler
Dernek ve kuruluşlar arasında uyum

Projelerin ghetto ve kaynkalrı sınırlı toplu konut bölgelerinde yaşayan yurttaşlara faydalı olması gözönünde
bulundurulacaktır.

Kimler başvurabilir

Kişiler ve kuruluşlar. Göçmen kökenli kişiler, göçmen dernekleri ve yaşadıkları bölge sorunları hakkında bilgi sahibi olan
kişilerin özellikle başvurmaları beklenmektedir.

Ne zaman başvuru yapılmalıdır
En son başvuru tarihi 14 Nisan 2006

Fonun özellikleri
-

Başka yerlerden kaynak başvurusunda bulunmak zorunluluğu yoktur
İdari işlerle yorulmak zorunda kalmayacaksınız
Projeye bir danışman verilecek projenin yerine getirilmesi konusunda rehberlik yapacaktır.

Daha fazla bilgi almak için aşağıda bildirilen bilgilendirme
toplantılarımızdan birine katılabilirsiniz
-

21 Mart, Saat 19-21.00, De Fivillliges Hus, Badehusvej 1, 9000 Aalborg
22 Mart, Saat 17-19.00, Erhvervsforum, Madevej 9, 6200 Aabenraa
23 Mart, Saat 17-19.00 Odense Kommune, Slotsgade 5 Lokale 3A, 5000 Odense C
23 Mart Saat. 19.00 – 21.00, GLOBUS 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand
28. Mart Saat. 17.00 – 19.00, Nørre Allé Medborgerhus lokale 305,
Nørre Allé 7, 2200 København N

Başvuru hakkında daha fazla bilgi almak için Ulusal Uyum Katkı Fonu, PSU danışmanlarından
birini arayabilirsiniz.

Sjælland og Øerne:

Ayhan Can, Foreningen Nydansker

Fyn og Sønderjylland:

Stefan Grabow Johansen, Odense Kommune

Midt- og Nordjylland:

Susanne Rathcke, Arbejdsmarkedsnetværk

e-mail: ac@foreningen-nydansker.dk, Tlf. 33 38 62 02

e-mail: sgjo@odense.dk, Tlf. 65 51 49 50

e-mail: sr@ama.aarhus.dk, Tlf. 89 40 68 11

Veya Socialfondens Integrationsindsats på www.evu.dk adresinden bilgi alabilirsiniz.
BAŞARINIZIN TEMELİ ...

Trekronegade 126 F
DK - 2500 Valby
Telefon: +45 3614 8000
Telefax: +45 3614 8020
>> www.evu.dk
>> evu@evu.dk
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KAMPANYAMIZDAN YARARLANIN
BİZİ ZİYARET EDİN

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yatak odası (yatak hariç)

9.999

SARR Lilac seden beyaz yatak

SARR Lindy wenge beyaz yatak odası

odası (yatak hariç)

(yatak hariç)

SARR Lindy Alper beyaz yemek odası

12.999

LEADER Koltuk takımı

12.999

SARR Lindy wenge beyaz yemek odası

12.999

REGAL Koltuk takımı

9.999

12.999

10.999

GENİUS Genç odası komple takım

(yatak hariç)

12.999

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yemek odası

ODESSA Koltuk takımı

12.999

12.999

9.999

9.999

9.999

HİTİT Sürgülü yatak odası

EFES Genç odası takımı (yatak hariç)

HİTİT Ranzalı genç odası (yatak hariç)

(yatak hariç)

Kolleksiyonumuza her
geçen gün yeni çeşitler eklenmektedir.
Mağzamıza uğrayın,
yuvanız güzelleşsin

Rengarenk bebek odası
takımlarımızı
mutlaka görün

Cazip fiyatlar !!!
Açılış saatleri

Dev mağazamızda
yemek odası, yatak odası,
koltuk takımları, genç
odaları çeşitlerimiz için bizi
ziyaret ediniz.

Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Akacietorvet 2 3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544

Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI

AHS DÆK
YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ
HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ
HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

OTO LASTiKLERi
ROT BALANS AYARI
JANT, AKÜ, EGZOZ
KAPORTA TAMiRATI
FREN TAMiR VE AYARI
3500 Kron’dan
başlayan
fiyatlarla 15’lik
aliminyum
jantlar
tekerleriyle
beraber

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ

AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk

haber
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Tüm sebze ve meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, pirince, fasulyeye,
makarnaya, sucuğa pastırmaya, peynire, yoğurda kadar evinizin tüm
gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize
mutlaka uğrayın

BAKTAT ürünleri
Danimarka bayisi

Nørrebro Baza

r ApS

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Karikatür krizi ve
hindistan cevizleri
Üzeyir Tireli

H

indistan ceviziyle Jyllands Posten’ın yarattığı karikatür krizi
arasında nasıl bir bağ var diye
sormayın. Çok büyük bir bağ var. Bilindiği gibi, hindistan cevizinin dışı kahverengi
içi ise beyazdır. Aynen bazı etnik kökenli
şahısların ve politikacıların da olduğu gibi.
Dışı göçmen, içi halis Danimarkalı. Hatta
ortalama bir Danimarkalı da değil. Ortanın çok sağında bir Danimarkalı. Kimden
mi bahsediyorum? Kendine önce moderat
sonra da demokrat müslümanlar diyen ve
başını Naser Khader’in çektiği guruptan.
Bu guruba dıştan baktığımızda göçmen
nitelikleri taşıdığını görüyoruz. Siyah
saçlılar. Göçmen meselesiyle ilgileniyorlar. Bizde göçmeniz, bizde müslümanız
diyorlar. Bazıları Arapça, bazıları Türkçe, bazıları Farsça konuşuyor. Oylarımızı
alıyorlar veya bizden oy istiyorlar. Onlara ilk bakışta adeta kendimizi görüyoruz.
Ezilmişliğimizi, horlanmışlığımızı ve çaresizliğimizi görüyoruz. Seçiyoruz, destekliyoruz, ama çok geçmeden karşımıza
’kraldan daha kralcı’ biri olarak çıkıyorlar. Tam anlamıyla sağcı bir Danimarkalı
diyebilirsiniz rahatça.
Yıllardır dinlemekten bıktığımız ve milliyetçi grupların öne sürdükleri talepler
tekrar karşımıza çıkıyor. Efendim, Danimarka’ya uyum sağlayın, Danca öğrenin,
çocuklarınız Danimarka kültürü alsın. Biraz daha gayret edip uyum sağlarsanız, hiç
bir sorun kalmayacak vs. vs.
Bizi temsil etsin, sorunlarımızı dile getirsin diye seçtiğimiz ve öne sürdüğümüz
insanlar ’silahlarını’ adeta bize çeviriyorlar. Nasıl mı? Bizim meselemezi ciddiye
almayarak, bizim sorunlarımızı gündemden çıkarıp, tipik Danimarkalı meselesini
gündeme koyarak.
Bakın bu yorumun doğruluğu karikatür
krizinde nasıl ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi
Jyllands Posten karikatürleri yayınlarken
Danimarka dışında tepkiye yol açacağını
düşünmemişti. Hedef ’ifade özgürlüğü’ altında ’yabancılara’ sık sık olduğu gibi bir
kez daha kafayı takmak, kaba davranmak,

küfür yağdırmak. Bunu daha önce başka
gazateler de denedi. Bu tür kampanyalar
gazetenin tirajını artırıyor. İktidara giden
yolun ‘yabancılara’ mümkün olduğu kadar
kötü davranmaktan geçtiği bir ortamda,
gazetelerin başka türlü düşünmesi çok zor.
(Ayrıca şunu belirteyim, bu ülkenin politik
niyetinden şüphe edenler başbakanların
son on yılda yaptıkları yılbaşı konuşmalarına, Sosyal Demokratların ve sağ partilerin yıllık konferanslarına, İsveç hükümetinin, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa
Komisyonun Danimarka’yı eleştirisine kulak verebilirler. Ayrıca unutulmamalı ki,
bu günkü hükümetin ilk yaptığı iş İnsan
Hakları derneğini kapatmak oldu).
Böyle bir ortamda (göçmen konumunda
bakıldığında) yapılacak tek şey, bu gelişmelerin artık çığrından çıkan ‘yabancı’ politikasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu
göstermektir. Bunun sonucu olarakta göreceli bir yumuşamayı talep etmektir.
Ama bizim ‘hindistan cevizleri’ bugünkü
milliyetçi hükümetin davulunu çalıyorlar.
Fikir ve basın özgürlüğü diyorlar. Bayrak
yakma ve sokaklara dökülme bu müslüman ülkelerin iç sorunlarından kaynaklanıyor diyorlar.
Uyum sorunları, ifade özgürlüğü, fanatik müslümanlar derken sonuca bakıyoruz
hep aynı. Bugünkü milliyetçi hükümetin
de, ‘hindistan cevizlerininde’ bizi getirdikleri nokta aynı. Nedir bu nokta? Bu devlet,
bu hükümet ve bu millet herşeyi doğru
yapıyor. Sizde bizim gibi demokrat olun,
uyum sağlayın herşey güllük gülüstanlık
olsun diyen anlayış. Buna göre birşeyler
değişecekse, birileri değişecekse o da ‘yabancılardır’. Ayrımcılığı kurumsallaştıran,
onur kıran, iki kuşak Danimarka’da doğmuş gençlere ‘ülkenize gidin’ diyen bir
anlayış değil.
Biraz fazla klasik kaçacak ama gene de
söyleyeyim; suçun büyüğü bu insanlara oy
veren, meydanı onlara bırakan bizlerde.
Oy verdiğimiz insanların hangi ulustan
olduklarına değil, yaptıklarının ve söylediklerinin hangi akla hizmet ettiğine önem
vermemiz gerekiyor.

���

��������

����������

G

eçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar
Günü’nü kutladık. Bu konuyla bağlantılı Betty Nansen tiyatrosunda
şu sıralar ”Başörtü Monologları” adındaki
oyun sahnede gösteriliyor. Tiyatorunun
oyunu hakkında fazla birşey yazmayacağım, ama bunu eleştirenler, aslında tiyatronun ana konuya temas etmediğini
savunuyorlar.
Ana konu ise kendi saplantıları olduğu,
”başörtü kadını ezdirdiği” konusu. Eleştirmenler ve Danimarka halkının bir çoğu
başörtüyü kadına baskı, eziyet verici gözüyle bakmakta, “buna çağdaş dünyada
izin verilemezdi, bu yüzden kadının hakkı
savunulması lazımdı. Erkekler İslam adına, kadınlara bu yönle baskı kuramazdı”
denilmekte.
Şu sıralar Danimarkalı kadınlar hala
erkeklerle aynı maaşı alamadıklarından
şikayet ederken, kendini ”entellektuel kadın savuncuları” takımına koyan kişiler ise
bunu görmezden gelip konu kadın olunca
başörtüyü öne sürüp konuyu bu yöne doğru yönlendirmeyi doğru bulurlar.
Başörtüsü takan kadınlarımız kendilerini bu şekilde Allah’a daha yakın olarak
hissettiklerini beyan etseler de, onların
bu örtüleri kendi özgürlüğünün ifadesi ve
simgesi olduğunu söyleseler de, buna karşılık İslamiyet’te sözde başörtü zorunluğu
olmadığını savunarak bunu geçiştirmeye
çalışırlar.

Peki, Danimarkalı kadınlar hiç mi baskı
içinde değiller? Baskı dedikleri veya özgürlük kavramları bir örtüye mi bağlıdır? Ben
olaya sadece ve sadece bir yönden değil,
birkaç yönden bakmayi doğru buluyorum,
bu yüzden gelin bu soruya cevap verelim.
Son yapılan araştırmaya göre Danimarakalı kadınlar bir yılda en çok intihar veya
intihara teşebbüs eden kadınlar olduğunu
biliyor muydunuz? Daha hür ve hiç baskı
görmeyen bu kadıinlar peki neden intihar
teşebbüsünde bulunurlar? Bu soru gayet
basit, aslında olay örtü olayı değil, Danimarkalı kadınlar sandıklarından daha çok
baskı içindiler ve bu baskılar sonucu bunalıma girip intiharı çare olarak bulurlar.
Ünlü edebiyat eleştirmeni Klaus Rothstein
intiharın bu denli yüksek olmasının nedenini ise şöyle açıklar;
Danimarkalı kadınlardan çok şey beklenilir, sırasıyla iyi bir kariyer kadını, iyi bir
anne, iyi bir sevgili, iyi bir seks objeyeye
bürünmek vs. Kadınların bunların hepsine
yetişmesi gerektiğini düşünürsek ne denli
baskı altında oldukları apaçık aslında.
Bu yüzden hala başörtü eşittir baskı olarak algılayan Danimarkalılar kendi evin
önünü süpürmeyi unutmuş gibiler.
Bütün kadınlarımızın hürriyeti için kadınlar günü kutlu olsun.
Doğan Polat
Makina Mühendisi
Albertslund
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Kadınlarımız baskı altında mı?
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Anadil dersleri !

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

B

ilindiği gibi 2002 yılında, belediyelerin anadil dersleri verme yükümlülüklerini kaldırıldı.
Bir kaç belediyenin dışında (Kopenhag bunlardan biri) tüm belediyeler anadil derslerini durdurdu. Ama Türkiye’den gelenler için hâlâ anadil ders hakkı var
gibi görünüyor.
Anadil dersleri politik nedenlerden dolayı kaldırıldı. Şimdiki hükümet bir türlü ‘yabancı’ diye tanımlanan ulusların dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini içine sığdıramadı. ’Uyumu’ gerekçe göstererek elde edilmiş hakları ortadan
kaldırdı ve kurumsal ayrımcılığı
yasallaştırdı. Halbuki anadil konusunda hemen hemen tüm uzmanlar hükümeti uyardı. Anadil
ya da evde konuşulan dilin çocuğun sosyal ve okul yaşamında çok
önemli olduğu ve bu yüzden saygı
gösterilmesi ve geliştirilmesi gerektiği defalarca vurgulandı.
Politik söylemlerden fazlaca etkilenen anne-babalarsa, çocuklarını mümkün olduğu ölçüde
Danimarkalıların yoğun olduğu
okullara gönderiyor ve çocuklarına Danca konuşuyor. Çocukların daha iyi ’uyum’ sağlayacağını
(okul, iş vs.) ve toplumda kabül
göreceğini düşünüyor.
Başarılı bir eğitim çocuğun sahip olduğu değer ve yetenekleri
desteklemekten ve geliştirmekten
geçer. Dancanın dışında bir dili
konuşmak, esmer olmak, başörtüsü kullanmak vs. utanç kaynağı
haline getirilirse, verilen eğitim
ne kadar kaliteli olursa olsun, başarılı olamaz.
Bu yüzdendir ki Avrupa Birliği-

ne üye ülkelerden gelen çocukların anadil ders hakkı vardır. Alman, İsveçli, Polonyalı çocuklara
belediyeler her zaman olduğu gibi
her hafta anadil dersleri vermekle yükümlü. Bir başka deyişle,
anadil dersleri önemli değilse neden Alman, İtalyan, İngiliz çocuğa kendi dillerinde ders veriliyor?
Önemliyse, neden Türk, Kürt, Somalyalı çocuklar bu haktan men
ediliyor?
Mesele politik bir mesele. Bazı
etnik gruplara eşit davranılmadığını artık iyice öğrendik. Ama
Türkiye’den gelenler için bir ışık
görünür gibi. Türkiye ile Avrupa
Topluluğu arasında 1964 yılında
yapılan bir anlaşmaya göre, Avrupa Topluluğuna üye ülklerde yaşayan Türkler (yani Türk pasaportu olanlar) elde ettikleri hakları kaybetmezler. Bunlara anadil
dersleri de dahil.
Bu anlaşmadan yola çıkarak,
belediyeler mahkemeye şikayet
edilebilir, çünkü anadil dersleri
elde edilmiş bir hak ve hâlâ Avrupa Topluluğuna üye ülkelerden
gelen çocuklara verilen bir hak.
2002 yılında yapılan yasal bir değişiklikle bu hakkın bazı guruplardan (buna Türkiyeliler de dahil) alınması, 1964 yılında yapılan
anlaşmaya ters düşüyor.
Bu hakkı kaybetmemek için direnmek gerekir. Kürtçe ve Türkçe anadil ders hakkına yitirmiş
şahıslar konolosluk aracılığla
veya bir avukat yardımıyla olayı
bir üst mercilere götürmeli.
utireli@haber.dk
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EĞİTİM

Bedriye Zelal Doğru

Ö

zellikle şu günlerde 9. veya 10. sınıfı bitirmek üzere olan gençlerimizin stresini anlamamak elde değil.
Gençlerimizin mart ayında, eğitim yaşantılarını büyük ölçüde etkileyecek
kararı almaları gerekmektedir. Lise seçimi..
”Normal liseye girebilir miyim? Ticaret lisesine gidersem, meslek seçimim
kısıtlanıyor. Zaten Teknik liseye ailem
hoş bakmıyor” ve benzeri söylemleri
bir ögretmen olarak sürekli duymaktayım.
Elbette ki, her aile çocuklarının iyi
bir eğitim almasını, başarılı olmasını
isteyecek ve bunun içinde çaba gösterecektir. Burada anlaşılmayacak bir durum yok.
Çocukların eğitim hayatlarının henüz
başlangıcında ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biride;
kendi özlemlerimizle çocuğumuzun yetenek ve kapasitesi arasında gerçekçi
bir denge kurmaktır. Çocuğun kapasitesi, anne ve babaların istediği yerlere ulaşmaya yeterli olmayabilir. Kendi
özlemlerimizi, arzularımızı bir kenara
bırakarak, daha çok ”Çocuğumun yetenekleri nelerdir? Nelere ilgi duyar?”
mantığıyla hareket etmek gerekir ki,
gerek bilimsel araştırmalar gerekse
edindiğim tecrübeler gösteriyor ki; ilgi
duyularak, severek yapılan işlerde başarı oranı her zaman daha yüksektir.
Çocuğumuzu, kendi özlemlerimizin
gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanmamız doğru değildir.
Bu meslek seçimiyle ilgili bir diğer
önemli nokta ise; rehber ve danışman
öğretmenlerin sergilemiş olduğu tutumdur.
Günümüzde bilindiği üzere Danimarka Halk Okullarında, eğitim danışmanı
dediğimiz rehber öğretmenler mevcuttur. Bu rehber öğretmenlerin görevi;
gençlerimizin eğitim seçimlerinde onlara destek olmak ve çeşitli imkanla-

Eğitim Seçimi
rı gençlerimizin eğitim seçimine göre
sunmaktır. Ne yazık ki, izlenilen tablo
pekte tasvir edildiği gibi görünmüyor.
Çünkü; gerek kendi edindiğim tecrübeler, gerek meslektaşlarımdan aldığım
duyumlar ve gerekse öğrenci ve ailelerden gelen tepkilerde gösteriyor ki; bir
cok Eğitim Danışmanı gençleri bilgilendirip, imkanları sunmak yerine, açıkça ve direk emrivaki hareket etmektedirler.
”Iki dilli gençler liseyi başaramaz
veya iş piyasasındaki açığa göre sen
şunu veya bunu seç” gibi aydınlatıcı değil, açıkça emrivaki bir tavırla gençlerimizin kararını etkilemeye çalışmaktadırlar. Peki neden? Bir eğitim danışmanı öğrencinin liseyi başarıp başaramayacağının tespitini nasıl yapar?
Iki dilli öğrenciler ve eğitimleri, senelerdir gündemden hiç düşmemiş bir konudur. Iki dilli olmayı bir zenginlik olarak kabul etmek yerine, halen zaafiyet
ve eksiklik olarak gören bir toplumda
yaşadığımızı unutmayalım. Bu mantıkla hareket eden bir çok danışmanın, genelleme yaparak bütün iki dilli gençlerimizi aynı kefeye koyup, onları istemleri dışında yönlendirmeleri büyük bir
gaflettir. Peki ne yapmak gerekir bu
durum karşısında?
Bu konuda velilere ve öğrencilerin sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Öğrencinin isteği, yetenegi
ve kapasitesi göz önünde tutularak, öğrenciye yardım edilmesi gerektiği gözönüne alınmalı ve bu noktada ısrar edilmelidir.
Gerek ailelerin kendi istek ve arzuları doğrultusunda edindiği tutum, gerekse eğitim danışmanlarının çocukları
dikkate almadan, sistemin planlaması
doğrultusunda hareket etmelerinin doğurduğu sonuç ne yazıkki acıdır. Unutmayalımki, burada harcanan çocuklarımızdır!
b.zelaldogru@haber.dk

HUKUK KÖŞESİ

Borç silinmesi (Gældssanering)
Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

B

orç silinmesi bir kişinin borçlarının
tamamen silinmesi ya da indirilmesi anlamına gelmektedir. Borç silinmesinin gerçekleşebilmesi için kişinin makul
bir gelecekte borcunu ödeyemeyecek
durumda olması ve borç silinmesi durumunda kişinin ekonomik durumunun
iyiye doğru bir değişim gösterecek olması şartları aranır.
Bir kişinin silinecek borcu için belli bir
sınır bulunmamaktadır, zira bu kararın
verilmesine dayanak teşkil edecek faktörlerin sayısı fazladır, örneğin yaş, eğitim, eşin gelir durumu vs.
Başlangıç noktası olarak borç silinmesi durumlarında hanenin aylık gelirinin
yirmi katı veya üzeri miktarlarda borç
için borç silinmesi başvurusu yapılabilir. Çalışır durumda olan bir kişinin silinecek borcunun en az 250 bin kron
olması gereklidir. Emekli, erken emekli ya da sosyal yardımla geçinen kişiler
için ise bu miktar 100 bin krondur.
Borcunuzun silinip silinmeyeceğine

karar verilirken bazı başka noktalara
da dikkat edilir. Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçerli ise borcunuzun silinmesi başvurusunda bulunamazsınız:
1) Ekonomik durumunuz belirsizken
borcu oluşturmuşsanız.
2) Dikkatsiz harcamalar yapmışsanız.
a) Ödeme ihtimaliniz bulunmayan borcun altına imza atmışsanız ekonomik
durumunuzun elvermediği bir riskin altına girmişseniz.
b) Tüketim amaçlı borç edinmişseniz.
c) Sistematik olarak devlete borçlanmışsanız
3) Suç teşkil edecek veya tazminat gerektirecek girişim sonucunda borcu
oluşturmuşsanız.
4) Olanağınız olmasına rağmen zamanında borcu ödememişseniz
5) Yaşamınızı da borç silinme başvurunuzun kabul edileceğine göre düzenlemişseniz
6) Borç, borç silme başvurusundan sonra oluşturulmuşsa

Ancak, hastalık, boşanma, işsizlik,
veya bunların sonucu evinizin zorunlu
icraya tabı tutulması durumunda borç
silinme hakkı alma şansınız daha yüksektir.
Gelecekte iş bulma ve gelir elde etme
konusunda belirsizlik varsa, bu belirsizlik borç silme başvurusunun reddedilmesi sonucu doğurabilir. Bu kural,
işsizseniz, veya iş piyasasına kazandırılmanız için belli bir iş eğitimine tabi iseniz geçerli olur.
Gelir durumunuzda geleceğe dönük
olarak, borcunuzu taksitlere bağlama
gibi bir durumu mümkün kılacak bir
düzenlilik gerekmektedir.
Eğitim kredisi borcunuz varsa eğitiminizi tamamlamadığınız sürece borç silme hakkından yararlanamazsınız. Eğitiminizi yarıda bıraktıysanız geçerli olan
kurallara göre başvurunuz değerlendirilir. Eğitiminizi tamamladıysanız ve
mesleğinize uygun bir iş bulmuşsanız
borç silme hakkından yararlanamazsı-

nız. Eğitiminizle ilgili bir alanda iş bulamazsanız ve bulamayacaksanız borç
silme hakkından yararlanma şansınız
daha yüksektir.
Sabit giderleriniz yüksekse ve bu yüzden borçlu olduğunuz kişi ya da kurumlara belli bir ödeme yapamayacak durumdaysanız borç silme hakkından yararlanamazsınız. Ancak bazı durumlarda- ki emeklileri ve çok düşük gelirlileri
kapsamaktadır- borç silme hakkı tanındığı görülmüştür.
Çok fazla uzak olmayan bir gelecekte
miras edinme olanağınız varsa borç silme hakkından yararlanamazsınız. Ancak normalde miras konularında belirsizlik olduğu için bu durumlarda borç
silme hakkı tanınabilir. Size tekabül
edecek bir mirası çocuklarınıza devretmişseniz de borç silinmesi hakkından
yararlanamayabilirsiniz.
erbil.kaya@haber.dk
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“Siz, hiç Türk Hamamı’na gittiniz mi?”
Geçmişten bugüne hamam kültürü nasıl gelişti? Osmanlı hamam mimarisinin özellikleri neler? İstanbul’da kaç
tane çalışır “Türk Hamamı” var? İşte bu sorulara ve daha fazlasına cevap bularak keyifle okuyacağınız bir kitap:
“Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık: Türk Hamamı”
Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı
döneminde devam ediyor.

Aslı Dede, HABER

G

azeteci yazar Orhan
Yılmazkaya’nın kaleme aldığı kitapta, Türk hamam
kültürü, gelenekleri, ilginç ritüelleri ve bugüne aktarılan renkleriyle
bir bütün olarak işleniyor. Batılı
ressamların hamamları anlatan resimlerinin yanı sıra, minyatürlere
de yer veriliyor.
İstanbul’un çeşitli hamamlarından fotoğrafların da bulunduğu
kitap, Türk Hamamı ile ilgili bulabileceğiniz ender kaynaklardan
biri olarak öneriliyor. Kitapta yer
alan bölümler; Türk Hamamı, Geçmişten Bugüne Hamam Kültürü,
Osmanlı Hamam Mimarisi, Türk
Hamamının Değişmeyen Figürü: Tellak, Hamam ve Cinsellik,
Türk Hamamının Yetiştirdiği Yıldız: Külhanbeyi, Hamamda ve İstanbul Hamamları Rehberi.
İstanbul Hamamları Rehberi
bölümünde, tarihi bir hamamda
“Türk Hamamı” keyfini yaşamak
isteyenler için yol gösterici bilgilere yer verilmiş. Bu bölümde, İstanbul’da çalışır durumdaki
tarihi hamamların ayrıntılı
bir listesi bulunuyor..
Orhan Yılmazkaya “İstanbul’da
çalışır durumda 57 tarihi hamam
bulunduğunu, kitapta bunların
50’sine yer verebildiğini” belirtiyor. 50 hamamın isim, adres, telefon, faks, web site, e-posta, kadın
erkek ayrımı ve açık olduğu saatlerle ilgili mevcut tüm bilgiler coğrafi olarak sıralanıyor. Önce turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölge olan Suriçi’ndeki (Eski
İstanbul), daha sonra Beyoğlu Yakası’ndaki, son olarak da Anadolu
Yakası’ndaki hamamlar tanıtılıyor.
Her hamamın yapıldığı dönem ya
da tarih, yaptıran kişi, mimari ve
kültürel özellikleriyle ilgili bilgiler
veriliyor. Ayrıca her hamamın iç
ve dış mekanlarının fotoğrafları
da bulunuyor. “Türk Hamamı”
2002 yılında Türkçe yayınlandı.
2003 yılında ise İngilizce baskısı
satışa sunuldu. Özellikle turistler
için ilginç bir kaynak olan kitabın
2005’te İngilizce ikinci baskı yapıldı. Yılmazkaya ile kitabı üzerine
konuştuk.
- “Türk Hamamı” konulu bir
çalışmaya size yönelten ney-

- Hamamın Osmanlı kültürüne etkilerinden söz eder misiniz?
Hamam dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar Osmanlı kültüründe ağırlıklı bir yer tutar.
Kadınlar ve erkekler yıkanmak
için hamama gider. Kadınların
sosyalliği açısından önemlidir.
Perşembe akşamları hamama
gitmek, bayramlardan önce arife
gecesi hamamların sabaha kadar
açık olması –ki bu günümüzde de
devam ediyor- gibi gelenekler var.
Loğusa hamamı, gelin hamamı,
damat hamamı, kırk hamamı gibi
adetler var.
- Türk Hamamı’nın mimari
özellikleri nasıldır?

di?
Dünyada “Türk Hamamı” diye bir
terim var ve hamam esas olarak
“Türk Hamamı” olarak biliniyor.
Fakat dünyada ve Türkiye’de konuyu farklı boyutları ile özetleyen,
İstanbul’daki tarihi hamamların
geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir kitap yok. Bu çalışma
bir bütün olarak “hamam nedir?”
sorusuna cevap arayışıdır.
Bir tarihçinin dediği gibi; “Kesin
olan tek şey gelecektir, geçmiş
değişir.” Bu açıdan baktığımızda,
hamamın tarihine dair yeni şeyler
söylediğimi düşünmüyorum.
- Osmanlı dönemi öncesi hamamın tarihine baktığımızda
neler görüyoruz?
Tarihçiler ve arkeologların kaydettiği bilgilere göre Mezopotamya,
Babil, Hindistan ve eski Mısır’da
yıkanmak için bağımsız binalar
yapılmış. Ancak büyük hacimli
binalar inşa edilmesi, kendinden
ısıtmalı bir sistemin bulunması ve
sıcak suyunun akıyor olması Ro-

İç kompozisyon olarak dörde ayrılıyor: Soyunma, ara aşama olan
ılıklık, göbektaşının da olduğu sıcaklık ve hamam ocağının bulunduğu külhan… Osmanlı hamamında altı adet temel mimari formdan
bahsedilmekle birlikte, en çok A ve
B planları kullanılıyor. Bunlardan
biri soyunma yerinin büyük olduğu
plan, örnek olarak Çemberlitaş Hamamı ve Çinili Hamam verilebilir.
malılar dönemine rastlıyor. Evleri Diğeri ise yıkanma yerinin daha
ısıtmak için kullandıkları alttan büyük olduğu plan. Gedikpaşa ve
ısıtmalı bir tür kalorifer yapısını Sofular Hamamı bu özelliklerde.
yıkanma binalarına uyguluyorlar
ve “Roma Hamamı” ortaya çıkıyor. Daha sonra Osmanlı kültürü
ve mimarisinin etkisiyle geliştiği
için “Türk Hamamı” olarak biliniyor ama yine de hamamın temeli
konusunda Roma’nın büyük bir
payı var.
- Roma döneminde hamamın
mimari yapısı nasıldı?
M.Ö. 1. yy’da Roma’da anıtsal
hamam binaları yapılmış. M.Ö.
33 yılında 170 adet genel hamam
olduğu kayıtlı. Roma’da hamam binası; heykel, yüzme havuzu, büyük
bahçe ve kütüphanelerin olduğu,
spor yarışmalarının yapıldığı, bayramlarda şiir okunup, şarkı söylenen büyük bir kompleks özelliğini
taşıyor. Kalıntıları hala görülebilen bir Roma Hamamı olan Diclaotianus dünya tarihinde yapılmış
en büyük hamam olarak biliniyor.
11 hektarlık, yaklaşık bir futbol
sahasının 14 katı büyüklüğünde
bir alanı kapsıyor. Side, Efes ve
Türkiye’deki antik kentlerde de
Roma hamam kalıntılarına rastlayabilirsiniz.

- Günümüzde “Türk Hamamı”nın durumu hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
1 ay önce Türkiye dosyası hazırlayan Kanada’lı bir gazeteci ile
hamam konusunda sohbet ettik.
En eski hamam binasının kaç yıllık olduğunu sordu. “İstanbul’da
500-600 yıllık bir hamam binasında yıkanabilirsiniz.” diye cevap
verdim. Türk insanının büyük bir
çoğunluğu Türk Hamamı’nı tanımıyor. “Dil, düşüncemizin ve hayatımızın bir aynasıdır” denir. Biz
artık “yıkanmıyoruz” sadece “duş
alıyoruz”. Oysa hamamın özellikle tıbbi olarak sağlığımıza olumlu
etkileri var.

- Roma İmparatorluğu ile Osmanlı dönemi arası hamamın
tarihi gelişimi nasıl oldu?
Roma uygarlığının yayıldığı tüm
coğrafyada, İspanya, İngiltere,
Kuzey Afrika ülkeleri ve Anadolu’da Roma Hamamı etkilerini
görebilirsiniz. İmparatorluğun çöküşü ile hamam kültürü farklı uygarlıklarda devam ediyor. 15. yy’ın
sonlarına kadar Endülüs’te anıtsal
hamam binalarına rastlanabiliyor. * Aydınlık Kubbenin Altındaki
Sonrasında bu kültür Emeviler, Sıcaklık: Türk Hamamı, İstan-

bul Hamamları Rehberi
Orhan Yılmazkaya, Çitlembik Yayınevi, 2003, Kuşe
* İnternetten online satın alabileceğiniz web adresleri:
www.yenisayfa.com ; www.ideefixe.com ; www.pandora.com.tr ;
www.amazon.com
OSMANLI’DA HAMAM
ü Hamam: Arapça “ısıtmak, sıcak
olmak” sözcüğünden geliyor. Anadolu’da hala termal, ılıca ve kaplıcaya
hamam da deniliyor.
ü Çarşı hamamı: Sarayda, beylerin ve paşaların konaklarında özel
hamamları var. Çarşı hamamları
ise halkın gündelik kullanımına
açık hamam
ü Külhan: Ateşin yakıldığı, büyük
bir ocağın olduğu, büyük kazanlarda
suyun ısıtıldığı ve alttan ısıtmalı sistemdeki kanallara ısı veren bölüm.
ü Külhanbeyi: Her hamamda odun
kırılması, taşınması, külün atılması
gibi işleri gören kimsesiz çocuklardan oluşan bir nüfus yaşıyor ve “külhanbeyi” olarak anılıyorlar.
ü Tellak: Osmanlıca söylenişi “dellak”. “Del” yani “ovuşturmak, ovalamak” kökünden geliyor. Hamamda
çalışan, kese ve masaj yapan kişilere
“tellak” adı veriliyor.
ü Fatih Sultan Mehmet 19 adet “çarşı hamamı” yaptırmış.
ü Evliya Çelebi 17. yy’da İstanbul’da
168 adet çarşı hamamı olduğunu
kaydediyor.
ü İstanbul’da değişik tarihlerde
237 adet hamamın olduğunu belirtiliyor.
ü 16. yy’da yaşamış Sadrazamlardan Rüstem Paşa 32 adet hamam
yaptırmış.
ü Mimar Sinan 20 adet civarında
çarşı ve konak hamamı yapmış.
İstanbul’da Sinan’ın yaptığı 6 hamamda bugün hala yıkanma şansımız var. Fatih Çinili Hamam ve
Çemberlitaş Hamamı bunların arasında yer alıyor.
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Barış içinde birlikte
yaşama sanatı
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

İ

slam, insanlığa düşünmeyi ve aklını kullanmayı
öğütleyen, doğru yolu ve hidayeti gösteren bir dindir. İnsanı, Allah’a ve ahiret gününe inanmak başta
olmak üzere, inanç esaslarını kabullenmeye ve inancın hayata
yansıyan yönünü ifade eden doğru tavır ve davranışları izleyeme çağırmaktadır.

Bununla birlikte İslam, insanlar arasında din tercihinde ve tercih ettiği dinin mesajını anlayıp hayata aktarmada farklılıkların vazgeçilmezliğini de göz önünde bulundurmakta, bunlara insanların birbirlerini anlama ve tanımaları için fırsat olarak dikkat çekmektedir. Örneğin Kur’an da,
insanların birbirlerini tanıyıp anlamaları amacıyla Allah’ın
onları farklı toplumlara ayırdığı ifade edilmektedir.
Başta İslam dini olmak üzere bütün İlahi dinler, aralarındaki farklılıklara rağmen insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinmişlerdir. Özellikle ilahi dinlerin temel mesajlarında sevgi, barış, hoşgörü, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi hususlar önemli bir yer tutmaktadır. Kur’ an-ı Kerimde, sık sık kullanılan Ehl-i kitap
kavramı Müslümanlara, Yahudiler ve Hıristiyanlarla aynı
dini gelenekten geldiklerini, dolayısıyla bir çok ortak buluşma noktalarının olduğunu belirtmektedir. Ayrıca tevhit
inancı, ahiret inancı ve Salih amel vurgusu bu dinlerin ortak noktalarıdır. İslam dini, Yahudi ve Hıristiyanlara da
Müslümanlarla diyaloglarını geliştirmeleri için çağrıda bulunmaktadır.
İslam, genelde insanlar arası, özelde ise dinler arası olumlu ilişkilerin kurulmasına, yeryüzünde ayrımcılığın kaldırılmasına insanlığı tehdit eden hoşgörüsüzlüğün, ahlaki yozlaşma ve adaletsizliğin giderilmesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda diyalog, farklı din, dil ve kültüre sahip
toplumlar arasında hoşgörü ortamının sağlanmasını ve tarafların birbirlerini tanıyıp anlaması açısından İslam’ın değer verdiği kavramdır.
Bu nedenle, insanlığın geldiği bu noktada dinler arası diyalogun çok ayrı bir yeri vardır. Dünya barışı adına hoşgörü,diyalog,kültürel farklılıklara saygı ve birlikte yaşama
kültürünün yaygınlaşması için bilime dayalı bir din anlayışı
önem arz etmektedir. Çünkü bilim, insanlığın ortak bir değeri, dünün özeti bu günün gerçeği ve yarının zeminidir.
Doğru bilgiye dayanan bilimin hakemliği bizi uzlaştırır ve
yumuşatır.Çünkü bilginin olduğu yerde özgüven ve özgürlük olur. Bilen insan hem kendine özgüveni olan ve hem de
başkalarına özgürlük alanı bırakmasını bilen insandır. Dinler arası diyalogun geliştirilmesi için bilginin sağlıklı şekilde ve yanlışı dışlayacak bir dinamizm kazanarak üretilmesi
ve bunun aktüel hale getirilmesi gerekmektedir.
İslam, gelişme, yardımlaşma, dayanışma, güzel ahlak, eşitlik adalet, kardeşlik, hoşgörü ve benzeri değerleri ön planda tutmaktadır. Din adına terör eylemi gerçekleştirdikleri
iddiasında bulunanların mantığı İslam’ın temel ilkeleri ve
erdemleriyle bağdaştırılamaz.
Nereden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin ve gerekçesi ne olursa olsun şiddet ve terör büyük bir insanlık suçudur. Özellikle son yıllarda yaşanan şiddet ve terör olayları,dini özgürlükler ve diğer temel insan hakları konusunda
her hangi bir kısıtlama ve ayrımcılığa gerekçe teşkil etmemelidir.
İçinde yaşadığımız yüzyılda insanlık tecrübesinin hoşgörü,
diyalog, kültürel farklıklara saygı ve birlikte yaşama kültürü için demokrasi çok önemlidir. Barışın evrenselliği ve kalıcılığı açısından demokrasi önemli imkanlar sunmaktadır.
Kültürel ve tarihsel alanda insanlığın sahip olduğu zengin miras da insanlığa sunduğu zengin tecrübe birikimiyle
sorunların üstesinden gelmede kullanılması gereken önemli bir unsurdur.Bu bağlamda ifade etmek gerekirse, dünya
genelinde Türkiye’de gelişen dindarlık anlayışı ve hoşgörü
kültürü bunun önemli bir göstergesidir.
Bunda Osmanlı’dan gelen tarihi tecrübenin de önemli katkıları vardır.Nitekim Anadolu’da, Balkanlar’da ve Kafkaslar’ da yüzyıllarca farklı diller , kültürler barış ve hoşgörü
içinde bir arada yaşaya gelmişlerdir. Dinleri şiddetin,gerilimin,aramızdaki kavganın kaynağı ve sebebi olmaktan çıkarıp ortak bir barış zemini tesis etmek istiyorsak, buna Türkiye’de yaşanan tecrübenin büyük katkısının olacağını düşünmekteyiz.
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İslam ve Demokrasi
İ

slam kelimesi terim olarak;
kurtuluşa ermek, boyun eğmek,teslim olmak;teslim etmek,vermek;barış yapmak anlamlarına
gelir.Dini bir kavram olarak da;
Hz. Muhammed’in temel öğreti ve
esaslarını vahiy yoluyla Allah’tan
aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat
kendisinin gerçekleştirdiği,zamanla Müslüman toplumlar tarafından
insanlığın düşünce ve uygulama birikimlerinden de yararlanılarak geliştirilen din ve dünya görüşünün;
insan, toplum,devlet gibi insani
konularda kendine özgü ilkeleri ve
felsefesi bulunan tarihi tecrübelerin , kültür ve uygarlığın genel adı
olmuştur.
Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi,el
erki,demokratlık anlamlarına gelen, bir tür hükümet ve yönetim
şeklidir.Temel anlamıyla demokrasi,’’Halk için halkın seçtiği hükümet” demektir. Demokrasi ,geniş
halk kitlesi içinden çıkan yaygın bir
çoğunluğun fikir ve kanaatları üzerinden yürümeyi ve bu yolla halk
menfaatlerini
gerçekleştirmeyi
hedefler.Demokrasinin saf ve gerçek şekli ,kuvvet ve yetkinin siyasi
hürriyet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde oluşmuş bir çoğunluğun
elinde bulunduğu yönetim biçimidir.Kısaca ifade etmek gerekirse”
demokrasi, barış ve özgürlük içinde yaşama” sistemidir.
İslam dininin temel kitabı olan
Kur’an-ı Kerim’de, siyaset ve devlet
,toplumların yönetim biçimi,üretim
ve araçları ,gelir paylaşım biçimleri konularında özel ve ayrıntılı bir
hüküm yer almaz. Sadece genel dini
ve ahlaki ilkeler hatırlatılmakla yetinilir.Bu İslam’ın evrensel bir din
oluşunun,az gelişmişinden,kabile
hayatı yaşayanından en örgütlü ola-

nına kadar bütün toplumları kuşatan bir devlete sahip olmasının tabii
bir gereği ve sonucudur. Bu sebeple,
Kur’ an da ,danışma,haksızlık yapmama,emaneti ehline verme,adaleti
gerçekleştirme,ahlakı ve kamu düzenini koruma ,Allah ve Resulüne
mutlak,diğer yöneticilere günah ve
zulüm içermeyen emirlerde itaat
gibi esasen daha genel içerikli olmakla birlikte siyasal düşünce içinde hareket noktası yapılabilecek bir
takım ilkesel hükümler bulunmaktadır. Kur’an’ ın siyasetle ilgisi bu
seviyededir.Dinin genel ilkler ve
ibadetler yönüyle siyasetle ilgisi ve
ona yer veren ifadeleri görülmekle
birlikte bu ilgi ayrıntıya indikçe ve
ileri merhalelerde bir hayli zayıflamaktadır.Kur’an’ da siyaset teorisi
veya devlet modeli aramanın veya
Kur’an-ı böyle bir söylem için ana
malzeme yapmanın yersiz olduğu,
fakat Kur’an ‘ın insanın siyasi
zihniyetini oluşturan bir mesaj ve
yönlendirmeye de sahip bulunduğu
görülür.Kur’an-ı Kerim , hükümet
ve memleketin yönetimi konusunda
bize iki düstur gösterir.Birincisi bu
gün medeniyet aleminde yürürlükte olan meşveret (şura)kuralıdır ki
bunu Kur’an 1400 yıl önce ortaya
koymuştur.O da “Onların işleri kendi aralarında şura iledir.”(Şura;26/
38)düsturudur.İkinci düstur da
Ulül-emre ( Devlet Başkanına)
itaattir.Buna en güzel örnek de şu
ayeti kerimedir.”Ey iman edenler
! Allah’a itaat edin,Resulüne ve
aranızdan çıkan emir sahiplerine
itaat edin.Bir şeyde anlaşmazlığa
düşerseniz, onu Allah ve Resulüne
götürün.”Nisa;4/59
İslam bir din olarak devlet ve yönetim biçimlerine ilişkin bir belirleme getirmek yerine genel ilke
ve amaçlar koymakla yetinmiş, in-

sanlara da hem bu ilke ve amaçlara
hem de zamanın şartlarını dikkate
alarak kendi yönetim biçimlerini
belirleme ve düzenleme hak ve yetkisini bırakmıştır.
İslam bireylerin özel hayatlarıyla
ve bireyler arası ilişkilerle alakalı
bir çok ayrıntılı hüküm getirmesi ,
devlet yönetimi ve fert devlet ilişkisi
konusunda ise sadece genel ilke ve
kurallar koymakla yetinmesi , öteden beri Müslüman toplumlarda
yönetime geniş bir hareket alanı
bırakmış, buna bağlı olarak da toplumların gelenek ,kültür ve sanatlarına göre farklı yönetim tarzları
ortaya çıkmıştır.
Bu gün gelinen noktada, insan
haklarının gelişmesini objektif olarak sağlamaya en yakın yönetim
biçiminin demokrasi olduğu kanısı
hakimdir.Yukarıda da belirtildiği
gibi önemli olan ilke ve amaçlardır.Dolayısıyla İslam’la klasik ve
çağdaş yönetim biçimleri arasında
bir karşılaştırma yapmak veya onları İslam’ la temellendirme gayretleri yersiz ve anlamsızdır.Bu gün
herkes biliyor veya kabul etmese de
fiilen şahit oluyor ki alem üzerinde iradesiyle ve kudretiyle hakim
olan varlık Yüce Allah’tır. Bütün
varlıklar bu külli hakimiyetin altındadır.Burada söz konusu olan
hakimiyet metafizik ve ontolojik
anlamdaki hakimiyettir.”Hakimiyet
Milletindir” derken kastedilen husus , siyasal iktidarın herhangi bir
sınıfın , zümrenin veya toplumun
doğal veya tanrısal hakkı olmadığı,
tam tersine bu hakkın millete ait
olduğu ve yöneticinin onun tarafından belirleneceğidir.Klasik İslam teorisinin ana çizgisi de bu yönde olmuştur.
Mehmet Emin BAYAR
Din Hizmetleri Müşaviri

Danimarka, Diyanet’e İslam dini sordu...

D

iyanet İşleri Başkan
Yardımcısı
Mehmet Görmez,
Danimarka’nın, İslam dininin nasıl bir din olduğuna dair Diyanet’ten rapor
istediğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Mehmet Görmez, “Diyanet” dergiye
verdiği röportajda, başka
insanların kutsalına hakaret edenlerin aslında kendi kutsalını tanımadığın
kaydetti.
Görmez, Danimarka’da
Müslümanların ikinci büyük nüfusa sahip olmasına ve İslam’ın 1400 yıllık
tarihinin bulunmasına
rağmen Danimarka hükümetinin Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan İslam

dininin nasıl bir din olduğuna dair rapor istediğine
işaret etti.
Görmez, “Biz bunu yadırgadık. 1400 yıllık bir
din bütün dünya dillerinde kütüphaneler oluşturacak kadar eserler yazılmış olan bir din hakkında,
sanki yeni çıkmış bir dini
akım, yeni bir dini mezhepmiş gibi ’bunu bize
rapor edin’ dediler. Biz de
istenileni yerine getirdik
ve nasıl bir cevap gelecek
diye sonucu bekliyoruz”
dedi.
“Türkiye’de yüzbinlerce İsa var”
Türk milletinin peygamberlerin tamamına saygı
ve sevgi gösterdiğini ifade

eden Görmez, Türkiye’de
yüzbinlerce kişinin çocuklarına İsa, Musa, İbrahim, Adem, Yusuf, Yunus,
İdris, Salih isimlerini taktığını anımsattı.
İslam’a düşmanlarının
değil, sadece Müslümanların zarar verebileceğini
söyleyen Görmez, “Öyleyse
davranışlarımızı
İslam’ın ruhuna ve Peygamberimizin örnekliğine göre gözden geçirmeliyiz” dedi. Görmez, Hz.
Peygamber’in karikatürleri ilk çıktığında hayıflandığını daha sonra ise
“Peygamberimizi doğru
tanıtsaydık acaba bu olur
muydu?” diye sorduğunu
ve özeleştiri yaptığını, her
Müslümanın da bu özeleş-

tiriyi yapması gerektiğini
ifade etti.
Batı dünyasının, İslam
dini ile ilgili bilgileri kendilerinin yetiştirdiği oryantalistlerden aldığını
ifade eden Görmez, oryantalistlerin ise İslam’ı
Allah’a inanan bir din
olmaktan çok “Hz. Peygamber’e tapan bir topluluk” olarak tanıttığını
kaydetti.
Medyanın dinlerin hakikatine ve değerlerine saygı
göstermesi gerektiğini belirten Görmez, “Keşke her
medya organında aynı zamanda dini konularda işin
ehli uzman danışmanlar
bulundursa” dedi.

Danimarka-Türk Diyanet Vakfı tüzüğünde değişiklik

D

animarka-Türk
Diyanet
Vakfı’nın tüzüğinde yapılan
bir değişiklikle vakıf ile işbirliği
içinde olan Türk derneklerinden
seçilen temsilciler vakfın istişare
kurulu üyesi olacaklar. Derneklerden seçilen ikişer kişinin yanısıra

Danimarka’da görev yapan Türk
din görevlileri arasından seçilen iki
din görevlisi de istişare kurulunda
yeralacak.
Danimarka-Türk Diyanet Vakfı
ile işbirliği içinde faaliyet gösteren
39 Türk derneği kendi aralarında

seçecekleri ikişer temsilci ile her
seçim döneminde vakfın istişare
kurulu üyesi olacak. Bu kişiler de
kendi aralarında seçecekleri iki
kişi de her dönem için genel kurul
üyesi olacak.
(Haber)

Tyrkiske filmdage
i Glostrup Bio
28 april - 4 maj
2006
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Türkiye’siz İslam kitabı
Sadi Tekelioğlu

S

on yıllarda İslam dini en çok
tartışılan konular arasında
gelmeye başladı. Filizoflar,
akademisyenler, yazarlar,
gazeteciler, kısaca eli kalem tutan
herkes kendince bu dini başkalarına tanıtma yarışına girdi. Bu yapılırken sağduyuyu tercih edenler
olduğu gibi düzeysiz, dayanaksız
argümanlarla İslam dinini karalamak, tehdit gibi göstermek isteyenlere de rastlanıyor.
Jörgen Baek Simonsen, düzeyli
islam tartışması denilince ilk akla
gelen isim Danimarka’da. Kendi
yazdığı kitapların yanı sıra katkıda
bulunduğu bir çok eserde İslam dini
hakkındaki önyargıları ortadan kaldırmaya yönelik düzeyli, akademik
bir çaba hemen göze çarpıyor.
Jörgen Baek Simonsen geçtiğimiz
günlerde “Hvad er islam” (İslam nedir) adında bir kitap yayınladı. Kitap daha piyasaya çıkmadan tartışma yarattı, zira Danimarka Devlet
Demiryolları kitap için hazırlanan
dev reklam afişine Nörreport istas-

yonunda yer vermeyeceğini açıklamıştı.
“Hvad er islam”;
Kuran’da İslam,
Politik ve dogmatik bir
Sistem
olarak İslam, Şeriat, Batı
sömürgeciliği ve
İslam
dünyası, Euroİslam ve İslamın
Danca’s,ı İslamcılık ve Uluslararası terör, İslam
Sufilik, ve Kişisel
ve dini içsellik ile
İslam ve Modern
yaşam adlı 8 ayrı bölümde İslam dininin
doğuşundan bugüne
kadar geçirdiği evreleri, içinde barındırdığı sosyal, siyasi,
hukuki yapıları ele
alıyor.
Özellikle Danimarka’da
doğup büyüyen gençlere yönelik
olarak Danca argümantasyonları
sağlaması bakımından din tartışmalarında kullanılabilecek iyi bir kitap
olan “Hvad er islam” ayrıca ele al-

dığı konurı
kısa
bölümhalinde
sunması
ve fazla ağır

laler

yük ve maalesef bizce en önemli
zaafı ise 176 sayfalık kitapta “Türkiye” sözcüğünün sadece bir kez
geçmesi. Türkiye’nin İslam dininin
yayılıp genişlemesinde, İstanbul’un
İslam dünyasının eline geçmesinin
ardından Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya İslam’ı yaymasının önemi
üzerinde hiç durulmadığı gibi İslam dini Ortadoğu Arap ülkeleri
ile sınırlandırılan bir Arap diniymiş gibi görüntü ortaya çıkmasına
neden oluyor. Türkiye’de halifeliğin Osmanlı hanedanında iken kaldırılmış olması, laik bir devlet sistemi ile devlet yönetimi ve dini ayrı
tutması ”İslam nedir” gibi bir kitap
yazarken gözardı edilmemesi geken
konulardır diye düşünüyoruz.
Yine de yukarıda belirttiğimiz
gibi Danimarka dilinde yapılan İslam tartışmalarında yeni bakış açısı
geliştirmesi, bazı kavramların adını
net koyması bakımından okunması
gereken bir kitap.

akademik bir dile
yönelmemesi açısından bakıldığınsadi.tekelioglu@haber.dk
da iyi bir referans kitabı görünümünde.
Jørgen Bæk Simonsen: Hvad er is“Hvad er islam” kitabının en bü- lam. Akademisk forlag, 176 sayfa,

İşyeriniz kontrole
Avrupa’nın en iyi
havalimanı Kopenhag’da hazır mı?
Dünyanın en iyi havalimanı olarak Dubai’deki Kuala
Lumpu havalimanı gösterilirken, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı da beşinci
kez Avrupa’nın en iyi havalimanı ilan edildi.

Ç

alışma Bakanlığı
bünyesinde faailiyet gösteren İşgüvenliği Birimi (Arbejdstilsynet) kontrollerine devam
ediyor. Geçtiğimiz yıllarda
huzurevleri ve inşaat sektöründe gerçekleşen kontroller bugünlerde öğretim
kurumlarında ve restoranlarda geçekleştiriliyor.
Çalışanların iş güvenliklerini sağlamaya yönelik
kontrollerde işçi çalıştıran işyerlerinde çağdaş ve
sağlık koşullarına uygun
çalışma ortamı bulunup
bulunmadığını tespit etmeye yönelik olarak yapılan kontroller, iş güvenliği birimlerinin ziyaretiyle
başlıyor. İlk ziyarette varsa eksikler tespit ediliyor
ve işyerine bu eksiklerini
gidermesi için süre tanınıyor.

Bu tür ziyaretler genellikle habersiz gerçekleştiriyor.
Gazetemizde de çeşitli
dönemlerde yer alan haber yazılarında işyerlerine
yapılan kontrollerde verilen puanlar(Smiley) görülebiliyordu. İş güvenliği
birimleri tarafından bugüne kadar toplam 2086
işyeri denetime tabi tutuldu. Halen karantina altında bulunan 26.309 işyeri
bulunuyor.
İş yerlerinin yürürlükteki
yasalara uyup uymadığını
öğrenmek isteyenler veya
bu kontrol ziyaretleri hakkında daha fazla bilgi almak izteyenler www.at.dk
sitesinde daha fazla bilgialabilirler veya 70121288
umaralı telefonu arayabilirler.
(Haber)

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN
3024 5538’i
ARAYINIZ.

KİRALIK EV ARANIYOR
Kiralık ev
30 yaşında, bay, bilim
adamı Kopenhag veya
civarında paylaşımlı
ya da şahsa özel ev/
oda arıyor.
Müracaat:
4142 4946
KUAFÖR ARANIYOR
Glostrup’taki bir
kuaförde çalışmak
üzere 20 ile 30
yaşları arasında
Danimarka’dan kuaför
eğitimli diploması olan
bir eleman aranıyor.
Müracaat:
20 22 72 04
GARSON ARANIYOR
Helsingör’de İstanbul
Cafe Restourant’ta
çalışacak iki garson
aranıyor. Bayan eleman
tercihimizdir.
Müracaat:
Ahmet Biçen
Tlf: 40 14 37 62

SATILIK DAİRE
Antalya Konyaaltı
Atatürk Bulvarı’nda
denize 800 m. uzaklıkta
190 m2 dubleks daire
sahibinden satılıktır.
Fiyatı: 140.000 YTL
TLF: 86 41 36 04

SATILIK ARSA

B

aşkent Kopenhag’daki
Kastrup Havalimanı
son beş yıldır Avrupa’nın en iyi havalimanı
olma şampiyonluğunu kaptırmıyor.
Uluslararası AETRA tarafından yapılan bir araştırmada, Kopenhag’daki Kastrup
havalimanı Avrupa’daki 29
Avrupa havalimanı arasından en iyisi seçildi. Yıllık 20

milyon yolcu kapasitesiyle
İskandinavya’nın en büyük
havalimanı olan Kastrup
Havalimanından 130 güzergaha havayolu bağlantısı
bulunuyor.
Bu yıl en iyi seçilenler arasında Brüksel havalimanı da
yeraldı. İkinci iyi havalimanı
olarak Zürih havalimanı gösterilirken, üçüncülüğü Helsinki havalimanı aldı.

Dünyadaki 66 havalimanında hizmetin kalitesine
göre yapılan araştırma 100
bin yolcu üzerinde gerçekleştirildi. Yolcular, ilk üçe
giren havalimanları için aydınlık, personelin yardımsever ve güleryüzlü olmasını
ve çok iyi bir atmosfer olmasını ve de temiz olmasını
gösterdiler.
(Haber)

PAMUKKALE yolu
üzerinde ve
Pamukkale’ye yaklaşık
2 km uzaklıkta, benzin
istasyonu karşısında
1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü
iskan ve ticari amaca
müsaittir.

Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü arayın.

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

HABER
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İŞTE DEV KONSER !!!

İŞ YERİNİZ KONTROLE HAZIR MI?
Denetimlere hazırlığınızı hemen başlatın

ŞAKŞUKA

Çalışma Bakanlığı Müfettişleri (Arbejdstilsynets kontorl)
denetimlerine hazır mısınız?
Hazırlığını Çalışma Bakanlığı Müfettişleri denetime gelmeden
yaptıran işyerleri için aşağıdaki fiyatlar geçerlidir.

Restoran, cafe ve pizzarialar için APV dosya fiyatları
1-5 personel arası: 3000 + moms
5 -10 personel arası: 5000 + moms
ve daha fazla personel için anlaşmaya göre fiyatlar

Organizasyon
Osman güvencesiyle
dev konserde
Pop müziğinin
Türkiye’nin sevilen
en hareketli
genç sanatçıları

İşletme Ruhsatı Kursları
(Næringsbrev)

Cafe, Pizzaria, Manav ya da Kiosk mu devralmak istiyorsunuz?
O zaman işyeri açmak için gerekli olan İşletme Ruhsatı sınavından
geçmek zorundasınız.

Bilet Fiyatları:
Ön satış: 200 kr.
Kapı: 250 kr.

0-10 YAŞ ÇOCUK: 150 KR.

İbo Show’dan
tanıdığınız
oryantal
dansöz
DİDEM

İşletme ruhsatı alabilmek için yasal zorunlu olan iki kursa katılmak gerekiyor.

1- İşletme Ruhsatı Kursu (Næringsbasekursus),
3 gün moms dahil 3500,- kron
2- Hijyen (Hygiejne kursus), 1-2 gün (E-learning)
1500 Kron + moms
Müracaat:
Uni Consult & Co.
Sadık Yıldız Tlf: 25 62 81 28
Grøntorvet 6, 1. sal, 2500 Valby

ADAM GİBİ

MENGÜÇ

Ayrıca, ’’Egenkontrol’’, vergi, miljö (Çevre) kontrolü ya da
ApS ve benzeri şirketler kurmak için kurslar veriliyor.

13 Nisan Perşembe
Saat: 19.00
Kapılar saat
18.00’de açılır

Danimarka’nın
genç sesi

Türk Pop
müziğinin
güzel sesi
LARA

GÖKHAN KOÇ

Konserimiz Türk
televizyon kanalları
tarafından da
izlenecektir.

Biletlerimiz Istegade 65,
1650 Kopenhag V
adresindeki
KONYA IMPORT’tan
temin edebilirsiniz
(tlf. 3321 7128)

Albertslund Musikteater (Albertslund İstasyonu yanı)
Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund
Bilet Rezervazyonları için tlf: 20 85 27 29 - 60 70 72 74 - 22 83 47 20
en
ic’t iye
biv
Mo se hed
e
k
her

DJ CORC

Danimarka’daki
Türkçe radyonuz

www.nokta.dk

HABER’den
yeni bir hizmet daha
Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı
ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.
Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük
maliyettedir. Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet
sunmaya başladı.

■ Dijital katalog
■ Ürün tanıtım filmi
■ Firma kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Reklam spotları
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?

İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak, bazı
kurslara katılmanız gerekmektedir
Har du spørgsmål om:
ü
ü
ü
ü

Næringsbasen
Næringsprøve
Kursussteder og prøver
Ny lovgivning i fødevarbranchen

Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00
på 3337 4242
SEE
Halmtorvet 15, 1700 København V
www.s-e-e.dk
Ring og aal tid for personlig rådgivning og
vejledning
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İlkbahara eğlenerek merhaba dediler
Ali Alış

D

17 Mart’tan itibaren
Kopenhag’da Parkı Bio,
Aarhus’ta Öst for Paradis
sinemalarında

animarka’daki vatandaşlarımız eğlence merkezlerinin çoğalmasından sonra eğlencenin
tadını çıkarmaya başladılar. Bu güne
kadar sadece dügünlerde, nişanlarda
ve kına gecelerinde bir araya gelen vatandaşlarımız artık özel eğlencelerde
de bir araya geliyorlar.
Yılbaşı gecesi düzenlenen özel eğlence programlarından sonra şimdi de ilkbahar eğlencesine Mosaik Dügün Salonları ev sahiplipliği yaptı.
Geçtigimiz Mart ayı başında Mosaik
Düğün Salonlarında bir araya gelen
vatandaşlarımız Danimarka’daki tanınmış müzisyenlerimizden Hüseyin
Özcan ve grubunun eşliginde gönünlerince halay çekip, göbek atıp, şarkılara, türkülere eşlik ettiler.
Gecenin geç saatlerinde Dj Ali de
günün sevilen şarkılarından oluşan
şarkıları ile vatandaşlarımıza unutulmaz anlar yaşattı. Akşam saat dokuzda başlıyan eğlence sabah saatlerine
kadar davam etti.
Gazetemize konuşan vatandaşlarımız Danimarka’da ailelere yönelik
yapılan bu çalışmaların çocuklarımızı ve genc arkadaşlarımızı bir araya

Uzun geçen sert bir kışın ardından ilkbaharın özlemini çeken vatandaşlarımız başkent Kopenhag’daki Mosaik Düğün Salonlarında düzenledikleri bir eğlenceyle ilkbahar bir ilkbahar merhaba dediler. Müzisyen Hüseyin Özcan ve grubunun çalıp söylediği güzel türküler ve şarkılar
eşliğinde gönüllerince eğlenen vatandaşlarımız, bu tür eğlenceleri tekrarlamak istediklerini
ifade ettiler. -Foto: Ali Alış.

getirdigini ve birbirleri ile kaynaşma
fırsatı yarattığını belirterek, bu tür
etkinliklerini dahada yaygınlaşmasını istediklerini söylediler.
Mosaik Düğün Salonu sahiplerinden Tahir Özcan’da, şu anda Danimarka’da ailelere yönelik yapılan
eğlencelerin sayısının artmasında

kendilerininde katkıda bulunmasından mutluluk ve gurur duyduğunu
söyledi.
Tahir Özcan ayrıca, bunun henüz bir
başlangıç olduğunu ve gelecekte bir
çok değişik kültürel etkinliğe katkıda
bulunacaklarını sözlerine ekledi.

11 Eylül - Karikatür Krizi ve Nasrettin Hoca
ALBERTSLUND COMPUTERVÆRKSTED
BİLGİSAYAR TAMİRİ
Tamirat,
program yükleme ve güvenlik
u

Bilgisayarınıza virüs girdiyse

u

Kablosuz internet bağlantısı ve
Güvenliği sağlamak istiyorsanız

u

İnternete girmekte sorun
yaşıyorsanız

u Bilgisayarınızda başka bir
probleminiz varsa

Bizi arayın
yardımcı olalım
Bilgisayar kullanıcı dersleri verilir
İnternet sayfası yapılır

Roholmsvej 15
2620 Albertslund
Tlf: 2714 8464 (Doğan)
2363 8466 (Resul)
www.albcv.dk

istanbul kØkken
HAZIR YEMEK FABRİKASI

DÜĞÜN ve MUTLU GÜNLERİNİZDE LEZİZ
YEMEK ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

YÜZDE 100 HELAL ve SICAK YEMEK GARANTİSİ

ahmet tamer
Telefon: +45 28 19 64 44
Fax: +45 86 11 33 15
E-mail: ahmettamer@yahoo.dk

MaviGün
Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine,
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

1

1 Eylulde ikiz kulelerin bombalanmasının
ertesi günüydü. İssizlik dönemimde AF Tarafından 3 haftalık bir kursa
gönderilmiştim. Saçlarımın
kırlaşmıs olması nedeniyle
sanıyorum bir süre Müslüman bir ülkeden geldiğimi
tahmin edemedi diğer kursiyerler.
Kişisel tanıtm sürecini
yaptigimiz dersin hemen
arkasından adeta suc ortagi
konumunda soruşturulmaya baslandım. Ne düsünüyordum? bu konuda, üzgün
müydüm? Yoksa gizliden

gizliye seviniyor muydum?
Dünya görüsümü anlattım,sevgi, hoşgörü, önyargıdan
sözettik. İnanıp inanmamak onlara kalmıştı. Kişi
karşısındakini kendisi gibi
görür deyip üzerinde fazla
durmadım. Şimdi de aynı
şeyleri karikatür kriziyle
yaşıyorum. Ne düşünüyorum, nasıl değerlendiriyorum. Sonunda Nasrettin
Hoca yetişti imdadıma.
Hani anlatılır ya; Hoca
köyünde kadıdır bir gün
komşusu telaşla gelir ve
köy meydanında toplanmış
ahali arasında Hocaya heye-

Yeni kitaplar...

canlı ve ürkek bir tavırla:
Hoca bugün harman yerinde senin inek benim ineği boynuzlayarak karnını
yarmış, ne yapacaksın bunun için der.
Hoca gayet sakin, ”hayvandır söz anlatamazsın komşu
olmuş bir kere” der. ”Yapacak bir şey yok.”
Köylü:
Hoca sanıyorum olayı ters
anlattım, karnı yarılan senin inek yaran da benimki
deyince Hoca:
O zaman eve gidip kara
kaplı kitaba bakmak gerek der.

Yeni kitaplar...

11 Eylülden önce dünya da
terör yok mu idi?
Karikatür çizen kadar
bayrak yakan, içinde Allahın kulları (inançları ne
olursa olsun) olan binaları
ateşe verenleri de yargılamak gerekmiyor mu?
Bu kara kaplı kitap yalnız
mazlumlara mı geçerli?
Tüm bunları ve benzerlerini sağduyulu yargılamadıkça dünya insanlarının çoğunluğu, o kitap hep yanlış
insanlara açılacak.
Bilmem anlatabildim mi?
(Battal Tanrıverdi,
Kopenhag)

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
EUROPAS STEMMER
"Avrupa'nın
Sesi"-Yazar: Anders Samuelsen
(Avrupa Birliği
Parlamentosu
parlamenterı)
Gyldendal Yayın Evi 173 sayfa

"Avrupa'nın Sesi" adlı
De Radikale Venstre'nin Avrupa Parlamentosu parlamenteri Anders Samuelsen'in
kitabı, Avrupa Birligi'nin yeni Anayasası olacak Antlaşma konusunda,
özellikle geçen Nisan ayından buyana
tüm Avrupa Birligi'nde yapılan tartışmaları, üye ülkelerin tavırlarının,
bu arada Türkiye'nin üyeliği konusuna ilişkin tavırlarının arkasında
yatan nedenleri irdeliyor.
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri ve
bu konudaki çok farklı tartışmaları
görmek açısından ilginç bir yapıt.

Hvorfor MÆND INGENTING fatter og
KVINDER ALTID mangler sko

41 FORTÆLLINGER om folk i fædrelandets historie

Erkekler neden hiç bir sey anlamaz
ve kadınlar niçin daima ’ayakkabim
eksik’ der.:

”41 ÖYKÜ ile Danimarka halkının tarihi”

Yazarlar: Allan ve Barbara Pease
Lindhardt og Ringhof Yayın Evi, 295 sayfa

Allan ve Barbara Pease çiftinin kalme
aldığı kitap, mizahi bir dille kadın - erkek ilişkilerini, iki cinsin çok farklı düşündükleri, her çiftin kendi
günlük
aile
yaşamından hemen
tanıyacagi
daha bir çok
olayı örnekleri ile dile getiriyor.
Hoş bir kitap.

Yazar : Rikke Agnete Olsen
Lindhardt og Ringhof Yayın Evi,
325 sayfa

Rikke Agnete
Olsen 'in kaleme aldığı
Danimarka
tarihini 41
ayrı olayla yansıtan kitabı Lindhardt og Ringhof
Yayın Evi tarafindan yayımlandı.
Kitapta Rikke Agnete Olsen, Danimarka tarihine ışık tutan önemli
olayları bugünün tarihine bakış
açısıyla dile getiriyor.
Özellikle lise ve dengi okullara gidenler için yararlı bir eser.
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Glostrup’ta Türk sinema günleri
Bu sezon ve geçen sezon gösterilen Türk filmlerini kaçırdım diye üzülmeyin. HABER gazetesi ve Glostrup Bio bir hafta sürecek bir sinema
günleri etkinliği ile hem sinema sanatçıları ile
tanışmanıza olanak sağlayacak hem de kaçırdığınız filmleri izlemenizi sağlayacak.

G

eçtiğimiz günlerde bir tadilat çalışması geçirerek
çağdaş bir görünüme
kavuşan Glostrup Bio
sineması yeni sezon açılışını Türk
filmleriyle kutlamak için Haber gazetesi ile işbirliği içinde bir sinema
günleri haftası düzenledi.
Sonb yıllarda yapılmış ve ilgi
gören Türk filmlerinden bir seçmenin gösterileceği festival 28
Nisan- 4 mayıs tarihleri arasında
gerçekleşecek ve her gün bir film
gösterilecek. 7 filmden oluşan seçki
de geçtiğimiz yıl danimarka’da gösterilen Gönül Yarası, G.O.R.A,
Anlat İstanbul filmleri ile bu yılın

sevilen filmleri arasında yer alan
Keloğlan, Kurtlar Vadisi Irak,
the İmam ile Bu hafta gösterime
giren Babam ve Oğlum filmleri
bulunuyor.
Gönül Yarası filmiyle açılışın
yapılmasının planlandığı sinema
günlerinde 29 ve 30 Nisan günleri
iki film birden gösterilecek. Açılış
için Glostrup’a komşu belediyelerin başkanları da davet edilecek.
Haber gazetesi ve Glostrup Bio
işbirliği içinde açılış gününe ünlü
bir Türk sinema oyuncusunun da
davet edilmesi planlanıyor.
(Haber)

Oscar sarstı: En İyi Film ‘Crash’

Irkçılık karşıtı film olan ’Crash’ en iyi film dalında
Oscar ödülünü aldı.

7

8. Oscar Ödülleri’nde, Paul
Haggis’in yazıp yönettiği
‘Crash’ adlı film, büyük sürpriz
yaparak En İyi Film seçildi. Favori
gösterilen ‘Brokeback Mountain’ ise
3 Oscar’la yetindi.
Oscar Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En başta
‘Brokeback Mountain’ olmak üzere, ‘Capote’, ‘Good Night, and Good
Luck.’ ve ‘Munich’ filmlerini geride
bırakan ‘Crash’ En İyi Film seçildi.
Yapım, En İyi Özgün Senaryo ve
En İyi Kurgu dallarındaki ödül-

lerin de sahibi oldu. 3’er ödüllü
diğer yapımlar ise ‘Brokeback
Mountain, ‘Memoirs of a Geisha’
ve ‘King Kong’.
(Haber)

Selçuk Kahraman

Havadan, sudan,
karikatürden…

D

animarkalıların Antalya, Mahmutlar’daki ev sevdası aldı başını gidiyor. Geçtiğimiz günlerde bu
furyaya dahil olan ve ev sahibi olmak için Antalya’ya
gelen, Danimarka’dan emekli olmuş hali vakti yerinde bir Danimarkalı aile ile tanıştım.
Sıradan sohbetimizde Kopenhag’da havaların soğukluğu, Haber gazetesi hakkında genel bilgi, Antalya hep böyle sıcak olur mu, Mahmutlar’dan evi ucuza mı aldık?, gibi konuları konuşurken, sohbetimizde
doğal olarak karikatür krizini de yervermeden edemedik.
Çocuklarının daha önce Türkiye’ye gelip tatil yapmalarının, ev almak için en büyük etken olduğunu
söyleyen bu emekli aile, Batı ve Doğu arasında yaşanan gergin durumun aslında bu planlarını değiştirdiğini, ama çocuklarının bu konuda ailelerine büyük
bir baskı yapması sonucu Antalya’da ev satın almaya
karar verdiklerini söylüyor.
Doğu-Batı kimlik çatışması Türkiye’de yaşamayı seçen yabancıların uyum sorununu ne kadar ortaya çıkarır bilemeyiz, ama bu Danimarkalı aile, Batı’nın
Doğu’ya karşı kendini beğenmiş bir tavır sergilemesi tavrından rahatsızlık duyduğunu, utandığını ifade ediyor ve “Doğu, Batı’nın Doğu’yu görmek istediği
gibi davranmayı sürdürdükçe, Batı’daki bu küstahlık
da sürecektir” diyor.
Doğu’nun da artık Batı’ya karşı daha mantıklı davranması, modernizm öğelerini taşıması gerektiğini
söyleyen aile, bu gerginliğin gerek Doğu’da gerekse
Batı’da bir çok taşı yerinden oynattığını dile getiriyor
ve “Batı’da da sağduyu sahibi bir çok insan yapılan
hakaret karşısında tepkisini ortaya koydu” diye anlatıyor.
“Danimarkalılar ev almak bir kenara, Türkiye tatillerini de iptal edeceklermiş” söylemlerime gülerek
karşılık veren aile, “Şu anki kargaşa bir rüzgardan
ibaret, tatil geldiğinde kimse bu rüzgarın yönünü bırakın, merkezini dahi sormayacaktır. Türkiye’de tatil
yapmış, yaşamış insanlar aldırış etmeyecektir. Geri
kalanlar ise iyi bir tanıtım atağı ile tekrar cazip hale
gelecektir diye düşünüyorum” diyerek sözlerine devam eden Danimarkalı aile “Şubat ayında denize girmek güzel. Bu yeterli bir cevap.” diyerek bu konudaki
düşüncelerini değişik bir anlayışla cevaplamış oluyor.
Yaşananlar her iki taraf için de olumlu olmadı. Danimarkalı aile, artık yaşananlar üzerine fazla kafa
yormamaya, bir sünger çekmeye karar vermiş. Şimdi sadece, “Evi acaba iyi fiyata mı aldık?” hesabı yapıyorlar.
selcuk.kahraman@haber.dk

Nisan ayından itibaren
Kopenhag’da Park Bio’da TLF: 35 38 33 62
Aarhus’ta Öst for Paradis ’te TLF: 86 19 31 22
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Kopenhag’da kadınlar günü kutlandı
Dr. Orhan Bulut

Başım dönüyor
Bize yazan İ.Y. isimli genç okurumuz sorununu şu
şekilde özetlemiş. Ben 26 yaşındayım. Yaklaşık 3
haftadır omuz kaslarımda sertlik hareket ederken
kütürdeme hali var ayrıca boyun düzleşmesi teşhisi
konmuştu ama hiç böyle baş dönmesi yada sersemlik
yaşamamıştım, boynumu öne arkaya eydiğimde yani
boyun egzersizi yaparkende boyunumun kafa ile birleştiği yerden çıtırdı sesleri geliyor. Ayrıca baş dönmesi var çok şiddetli değil etraf dönmüyor ama sersemlik hissi bazen arkamdan itiyorlar hissi var. Ayrıca anksiyete tedavisi görüyorum ama bitmek üzere.
Tabi bu baş dönmeleri anksiyetemi tetikledi sanırım
çünkü beynimde bir şey mi var neden bu baş dönmesi geçmedi gibi sorular üretiyorum. Benim sorum şu
bu belirtiler ciddi bir hastalıkdan değildir değil mi
ve bu baş dönmesi için ne yapabilirim.

B

irkaç ay önceki yazımızda da değindiğinmiz gibi
gerçek baş dönmelerinin çoğu ciddi bir hastalık
sonucu olarak ortaya çıkmazlar. Kendiliğinden geçerler ve genellikle nedeni tam bilinmeyen durumlardır. Baş dönmeleri zaman zaman herkes için bazı
normal durumlarda ortaya cıkar ki buna tıp dilinde
fizyolojik vertigo denmektedir.
Bu duruma örnek olarak deniz ve taşıt tutmasını, yükseklere çıkmakla görülen başdönmesini, bazı
özel ekranlarda gösterilen ve seyircide yanıltıcı olarak düşme, çarpışma gibi izlenimler bırakan sinema
filmleri gösterilebilir. Bazı kimseler duruma kolaylıkla adapte olabilirler, bazıları ise olamazlar.
Bazen de başdönmeleri ciddi bir sinir sistemi hastalığının belirtisi olabilir. Ancak bu gibi durumlarda
hastanın genellikle daha başka yakınmalarıda vardır. Kalp hastalığı veya yüksek tansiyon en sık raslanan başdönmesi nedenleri arasındadır. Kulaktaki
denge mekanizmasının bozulması da baş dönmelerine sebep olabilmektadir ve burada ancak göz hareketleride olaya karışmaktadır.
Okuyucumuzun durumu daha çok yalancı başdönmesine (tıp dilinde bu duruma pseudovertigo denmektedir) benzemektedir. Bu durumda ne eşyalar ne
de hasta dönmektedir. Başta bir sersemlik, dolgunluk veya hafiflik duyulduğunda, dengesizlik yada göz
kararması hissettiğinde, sendelediğinde hasta kısaca
başım dönüyor der. Çok değişik nedenlere bağlı olan
bu yakınmalarda birlikte göz hareketleri bulunmaz.
Kesin sonuca ulaşabilmek için başdönmelerinin nedeni olabilecek üç temel organ sisteminin (kulak-göz,
kalp-damar ve sinir sistemi) araştırılması gerekmektedir. Hastanın iyice dinlenmesi, detaylı bir fiziksel
muayene ve bulgulara göre değişik laboratuar yöntemlari kullanılarak neden bulunabilir.
Yapılacak tetkiklerin sayısı ve kapsamı çok ama
çok çeşitli olabilir. Sınırlı sayıda şu örnekleri verebiliriz: örneğin beyin-sinir hastalığından şüphelenilirse
beyinin elektrografisi, boyun damarlarının ultrasonla tetkiki, MR (magnetik rezonans); yok eğer kalpdamar hastalıklarından süphelenilirse elektrokardiografi, efor testi, kalp kateterizasyonu ve koroner
anjiografi ve yerimizin sınırlılığı nedeni isimlerini
sayamayacağımız birçok tetkikin yapılması gerekebilir. Belirtmemez gereken bir diğer konu ise sadece
hastalıkların kendisinin değil kullanılan bazı ilaçlarında başdönmasi ve baygınlık durumuna yol açabileceğidir.
Bunlar arasında bazı idrar söktürücü ve kalp ilaçları sayılabilir. Sevgili okuyucumuz sizin yaşınız henüz
çok genç bu nedenle baş dönmesi yakınmalarınızın
daha sinir sistemi ile ilgili olduğunu düşünüyorum
ve anlattığınız kadarı ile altında ciddi bir hastalık
olabileceği kanısında değilim. Sizin iyi bir nörolojik
incelemeden geçmeniz gerekiyor. Eğer yapılacak muayene ve tetkiklerde birşey bulunamazsa sizi tedavi
eden psikiastrist veye psikologla oturum yeniden konuşmanızın yerinde olacağını tavsiye edebilirim.
orhan.bulut@haber.dk

G

öçmen kökenli kadınlar da Dünya
kadınlar
gününü kendilerince
kutladılar. Gittikçe artan
oranda kültür ve eğlence
dünyasında sesini duyurmaya başlayan göçmen kökenli kadınlar artık çeşitli
platformlar oluşturarak birlikteliği tadını çıkarıyorlar.
Bunlardan en sonuncusu da
bitmek tükenmek bilmeyen
azmiyle sosyal birliktelik
oluşturmaya çalışan Perihan Özata. Göçmen kökenli kadınlarla ilgili konferanslar ve eğlenceler düzenleyen
Hennah.dk’de Özata’nın
kuruluşunda aktif olarak
yer aldığı derneklerden biri.
Hennah.dk de 8 Mart dünya kadınlar gününü Nörrebro’da kutladı.
Çok sayıda Danimarkalı,
ve yabancı uyruklu kadının
katıldığı kutlamalara erkekler de eşlik ettiler. Perihan

Foto: Ünsal Turan

Özata, amaçlarının, değişik
kültürler, dinler ve milliyetlerden kadınları biraraya
getirmek olduğunu söyledi.
Kutlamalar sırasında aralarında Müzeyyen Öztoprak’ın
da bulunduğu 7 ayrı yabancı
asılllı kadının rol aldığı 20
dakikalık film gösterildi.
Filmde rol alan kadınlar,
toplumda eşit haklara sahip olmak istediklerini belirttiler.
Gecede, Pakistan Asıllı
Milletvekili Kamal Qureshi, Sosyal Demokrat Parti
yönetim kurulu üyesi Yıldız
Akdoğan ve Yabancı asıllı
Hemşireler Birliği Başkanı
Özlem Çekiç birer konuşma
yaparak kadın haklarını savundular.
Yıldız Akdoğan, Danimarkalıların yabancı kadınları
iyi görevlerde ve yönetici
kadrolarında görmek istemediklerini belirterek kendi başından geçen bir örneği

sundu, Akdoğan »Çalıştığım
iş yerimin anahtarından ekstra yaptırmak için resepsiyona başvurduğumda görevli
bana ’sen temizlikçimisin?’
diye sordu. Oysa üzerimde özel bir giysi ve elimde
çantam vardı. Ama benim
yönetici olduğumu düşünemiyor sadece temizlik için
binaya gelmiş olabileceğimi
düşünüyordu. Bu da Danimarkalıların bizleri henüz
yönetici kadrolarında ve iyi
görevlerde görmeye alışık olmadıklarını gösteriyor“ diye
konuştu.
Özlem çekiç de hastanelerde yabancı asıllı sağlık personeline karşı uygulanan
ayrımcılığı dile getirdi.
Türkiye’de 6 yıl yaşadıktan
sonra Danimarka’ya dönen
müzik öğretmeni ve Türkiye’nin gönüllü tanıtım elçisi
Ann Marie Vang gitarıyla
Türk müzikleri çalarak,
Türkiye’yi anlattı. Ann Ma-

rie Vang »Türkler çok sıcak
kalpli ansanlar. Türklerin
İslam dini anlayışı diğer
Müslüman ülkelerden çok
farklı. Modern Türkiyede
İslam dini muhtaç insanlara yardım ve iyilik etmek
anlamına geliyor. Ben Kuran’ı, Türk edebiyatında
Yunus Emre, Mevlana, Yaşar Kemal’i okudum. Türkiye’de yaşamak çok güzel,
orada mutluluk var. Bugün
imkanım olsa orada yaşamayı tercih ederdim« dedi.
Gecede, Neriman demircioğlu (Türk), Emelia Samadi
(İranlı) ve Dea Lyng Olsen
(Danimarkalı) kızlardan oluşan Vanlöse Kız Dans grubu
ilgi çekti. DJ Temel’in müzikleriyle dans eden davetliler, Türk yiyeceklerinin
tadına baktılar.

(Haber)

Denizkızı’nın başına gelmeyen kalmadı
Kopenhag’daki ‘Küçük Denizkızı’ heykeli Dünya Kadınlar Günü’nde
yine saldırıya uğradı.

P

olis, heykele başından
ayağına yeşil boya döküldüğünü ve bileğine
bir vibratör bağlandığını, ayrıca heykelin bulunduğu kayanın
üzerine Kadınlar Günü’nün
tarihi olan “8 Mart” ibaresinin
yazıldığını açıkladı.
“‘Küçük Denizkızı’ heykeline
yapılan saldırıyı çok ciddiye
alıyoruz, O’na veya bir başka
heykele yönelik vandalizmi kabul edemeyiz” diyen, soruşturmadan sorumlu komiser yardımcısı Peter Steffensen, dün
gece geç saatlerde girişilen bu
saldırının failleriyle ilgili, ellerinde hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

1960’lı yıllardan beri birçok
kez saldırıya uğrayan ‘Küçük
Denizkızı’ heykelinin iki kez
kafası, bir kez de kolu koparılmış, Aralık 2004’te de heykele
siyah bir burka giydirilerek,
“Türkiye AB’de mi?” yazılı bir
pankart bırakılmıştı.
Danimarka’nın ve Kopenhag’ın önde gelen turistik sembollerinden ‘Küçük Denizkızı’
heykeli, 1,25 metre yüksekliğinde ve 175 kilo ağırlığında.
Danimarkalı fabl ustası Hans
Christian Andersen’in bir hikayesinden esinlenilen heykel,
1913’ten beri Kopenhag limanının girişinde bulunuyor.
(Haber)
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İsmail YK’den şapur şupur konser
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FAVORİT

BAKLAVA
İMALATTAN HALKA

Farkımız kalitemiz
«««««

Nişan, düğün vb. her türlü
toplantı ve özel günlere
börek, meze çeşitleri ile
hakiki Türk baklavası,
kadayıf ve
tatlı çeşitleri verilir.

ŞİMDİ
NÖRREBRO’DA !!!

A

lmanya’da yaşayan
ünlü genç pop sanatçısı İsmail YK başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslundhuset’de
verdiği konserde hayranlarıyla
buluştu. Binin üzerinde gence
konser veren İsmail YK birbi-

rinden güzel hareketli parçalarla kendisini izlemeye gelenleri
coşturdu.
Gecenin geç saatlerinde büyük
bir şovun ardından sahne alan
genç sanatçı hayranlarına imzalı fotoğraflarını dağıttı.
Sahne önünde biriken yüzler-

ce genç de ellerindeki kameralı
telefonları ve fotoğraf makinalarıyla yaşadıkları coşkuyu
ölümsüzleştirdiler. Erdal Organizasyon ve Club-Alaturca tarafından organize edilen konserde ayrıca Gino G rap parçalar
söylerken, Vanlöse dansepiger
adlı grup da danslarıyla onlara
eşlik ettiler.
Bu rap ve dans gösterisinin
hemen ardından tanıdık bir
isim sahne aldı. Ramazan kaya
her zaman olduğu gibi muhteşem sahne performansıyla Danimarka’daki, ününün boşuna
olmadığını kendisini izlemeye
gelenlere gösterdi.
(Haber)

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV
Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

favoritbaklava@hotmail.com
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
eak@comxnet.dk
www.eak-design.com

Doğayı odanıza taşıyın

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.

Aarhusta kadınlar matinesi
U

zun süredir kültürel ve sanatsal faaliyetlerden uzak
kalan Aarhus’taki Türklerin
imdadına Dj Adem ve grup2000
yetisti. Özellikle Jylland adasında konserler ve eğlence organizasyonlarına başlayan dj Adem
ve Grup2000 ilk denemelerini
çok güzel geçen bir kadınlar
matinesiyle başlattı. Kadınlar
Derneğinin de destekleriyle
gerçekleşen gece tek kelimeyle
muhtesemdi.
Dj Adem’in hazırladığı anketteki soruların cevaplarında
kadınların çoğunluğu böyle geceleri her ay istediklerini belirttiler. Dj Adem böyle gecelerin
süreceğini söylerken halktan da
bu tür kültürel etkinlikler icin
destek istediğini belirtti ve şunları söyledi:
”İnsanlarımız böyle eğlencele-

ri sadece düğünlerde görüyorlar
ve
düğünlerde
olanlar da kendi
çevreleri yanı tanıdıkları insanlar
veya
köylüleri
oluyor. Buradaki
Türklerde birlik,
beraberlik göremiyorum. Fikir
yada yöre ayrılıkları var. Bunun
için bence bir
adım atılması gerekti ve ben bunu
yaptım. İnsanlarımız birbirlerine iyice yabancı
olmuş ve hiç bir kültürel faaliyet yok. Ben bunlar için gönüllü olarak öncülük yapabilirim.
Sadece insanlarımızdan böyle
kültürel etkinliklerde destek

bekliyorum.
Yakında büyük konserler için
hazırlık yapıyoruz ve hiçbir şekilde kar amaçlı ya da ticari düşünmüyoruz ve diyoruz ki, gelin
dostlar bir olalım”.
(Haber)

DÜZELTME

G

azetemizin geçen sayısında “Türkiye fuarın gözdesi oldu” başlıklı haberde,
Tyrkiet Rejser charter seferlerine başladığı yönündeki bölüm Nevin Rasmussen’den edinilen bilgiler kaynak gösterilerek yapılmıştır. Ancak Nevin
Rasmussen bu sezon Tyrkiet

Rejser ile sadece charter seferlerinde işbirliği yaptığını
ve halen sahibi olduğu Nevin
Rejser’in bağımsız bir seyahat
acentası olarak çalışmalarını
sürdürdüğünü açıklayarak,
adı geçen haberde kendisinin
Tyrkiet Rejser’in bir yetkilisiymiş gibi aktarıldığını ve Nevin

Rejser’den söz edilmediğini,
bunun düzeltilmesi gerektiğini gazetemize bildirmiştir.
Biz de kendisinden yapılan
bu yanlışlıktan dolayı özür diliyor, çalışmalarında başarılar
diliyoruz.
(Haber)

Sevdiğinize
bugün bir çiçek
aldınız mı ?
Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır
Düğün,
nişan
ve özel
günlerinizde
çiçek, buket
ve çelenk
verilir

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

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62

Østerbrogade
2100 København
Ø
210062,
København
Ø
Tlf: 35
35 38
9090
Tlf:
382323
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KURT İLE KEÇİ

Çocuklar,
Bunları Biliyor musunuz ?

MASAL

V

ar idi, yok idi. Yeryüzünde
bir keçi ile bir koyun var
idi. İkisi, aç oldukları için
kırda dolaşıp yayılmaya
çıktılar. Bir kurda rastladılar. Korkup, durdular. Kurt:
- Koyun kardeş seni yiyeceğim,
dedi.
Bunun üzerine koyun kurda:
- Önünde hazır durmuşum, istersen ye beni. Ancak senden bir ricam var: Beni şimdi yeme. Önünde
biraz oynayıp, birazcık pehlivanlık
edeyim. Beni ondan sonra ye, dedi.
Kurt da »pekiyi« diyerek, koyunun
isteğini kabul etti. Koyun sağdan
sola, soldan sağa zıpladı. Bir
taraftan bir tarafa koştu durdu.
Kurt ise hep böyle koyunun çevresinde dolanarak, onu seyretti.
Koyun da şöyle yaptı, böyle yaptı;
sonunda bırakıp kaçtı. Kurt bekledi, bekledi.. Fakat koyun dönüp
gelmedi. Kurt aramaya koyuldu ise
de, koyunu bulamadı.
Bu yüzden kurt gelip keçiye:
- Keçi kardeş seni yiyeceğim, dedi.
Keçi:
-Beni nasıl yiyeceksin, tek beni yersen eline ne geçer? Benim iki yavrum var. Onlar da mağaradadır.
Bırak beni gideyim, onlara süt emzireyim. Yavrularımı da yanıma
alıp getireyim, hepimizi birden ye.
Ta ki beni yedikten sonra yavrum
kalmasın yahut yavrularımı yedikten sonra, ben kalmayayım.
Kurt »pekiyi« dedi. Keçi gitti, dağa
girdi. Yavrularını emzirdi. İkisini
de yanına alıp, uzaklaştı. Kurt bekledi, bekledi... Fakat keçi de gelmedi. Kurt kalkıp yola düştü, keçiyi
dağ tepe aramaya koyuldu. Bütün
çabalarına rağmen keçiyi bulamadı.
İkisini de elden
kaçırdığını anladı.
Sonra bir mağaraya
geldi, içeri girdi.
Mağarada bağlı bir
at gördü. Kurt:
- At kardeş yerim
seni, dedi. At:
- Beni yiyebilmen
zordur. Sen ki ufak
bir kurtsun, benim

gibi kocaman bir atı nasıl yersin?
diye cevap verdi.
Kurt ise:
- Yerim, dedi. At:
- Pekiyi, istersen beni ye. Yalnız,
nalıma beratım** yazılıdır, dedi.
Kurt:
- Nalın nerededir? diye sordu. At:
- Ayağımın altındadır, dedi. Kurt
da:
- Ayağını kaldır da bakayım, dedi.
Bunun üzerine at ayağını kaldırdı.
Kurt atın nalındaki beratı görmek
için eğildi.
Bu durumdan istifade eden at,
alnına bir tekme vurmakla birlikte,
kurdun kafasını parçaladı. Kurt
yere yığıldı, düştü. Can çekişirken
başına gelen işleri, sızlanarak söylenmeye başladı:
Gittin gördün bir koyun
Ye, kalsın kuru boyun
Neyine oyun, moyun
Pehlivanlık mı edeceksin?
Gittin gördün bir keçi
Ye kalsın kuru ayakçığı
Neylersin ikiyi üçü
Çobanlık mı edeceksin?
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Mevsimler nasıl oluşur?

D

ünya her zaman güneşin etrafında yolculuk yapar.
Bu yola yörünge denir. Dünya güneşin etrafında
hareket ederken aynı zamanda yana doğru eğilen
bir açı yapar. Bazen dünyanın bizim yaşadığımız bölümü
güneşe doğru eğilir, bazen de eğilmez. Bizim yaşadığımız
bölüm güneşe doğru eğildiğinde güneş ışınları bize düz bir
çizgide ulaşır ki bu dönem yaz’dır. Bizim için yaz mevsimi
olan zamanda dünyanın diğer kısmı güneşten uzaktır ve
orada mevsim kış’tır!
Soruların cevaplarını biliyor musunuz?
1) Dünya yörüngede yolculuk yaparken tam bir daire çizer
mi?
2) Dünya güneşten uzak olduğunda bizim için hangi mevsimdir?
3) Kış sporlarını sayabilir misin?
4) Yeni Zelanda’da yaşasaydınız yaz tatilinizi ne zaman
yapıyor olurdunuz?
Cevap 1) Yörünge yassı bir daire olan elips şeklindedir.
Cevap 2) Kış
Cevap 3) Buz pateni,kayak,kızak,snowbord
Cevap 4) Aralık,ocak,şubat kuzey yarım kürede kış
aylarıyken Yeni Zelanda’da yaz aylarıdır.

Haydi çocuklar! Aşağıdaki çizimi boyayalım

Geldin gördün bir at
Ye de yanında yat
Neyine berat, merat
İstanbul’a mı gideceksin?
Bunları söyledikten sonra kurt can
verdi. Koyun kurtuldu. Keçi de
kurtuldu. At da kurtuldu.
Ben de gittim bana üç elma verdiler: Biri masala, biri masalı anlatana, biri de masalı dinleyenlere.

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B

HABER

Mart 2006

haber 33

F.BAHÇE BAŞKANI, KÜFÜRE KARŞI SAVAŞ AÇTIKLARINI VE ÖNLEM ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

SPOR YORUM

Yıldırım’dan devlete çağrı
Beyoğlu’ndaki Fenerium mağazasının açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Yıldırım, küfür olayının İstanbul’da patlayıp Anadolu’ya yayıldığını, öncelikle devletin, sonra da kulüplerin,
federasyonun ve medyanın duyarlı olması gerektiğini söyledi .

F

enerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım statlarda adeta gelenek haline gelen küfürden,
başkanlık seçimlerine, derbi
maçtan ve ezeli rakiplere kadar çeşitli konularla yine gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı.
Yıldırım, küfür olayının İstanbul’da patlayıp Anadolu’ya yayıldığını, öncelikle devletin, sonra da
kulüplerin, federasyonun ve medyanın ciddi önlemler alması gerektiğini, durumun tehlikeli boyutlara
vardığını söyledi. Yıldırım, tribünlerin Brezilya’daki gibi boş kalacağını
da ifade etti.
Şu anda Türkiye’nin en büyük
sorununun bu olduğunu kaydeden
Yıldırım, şunları söyledi: ’’Bu kendini bilmezler, bu insanlar iyice
azıtmış vaziyetteler. Ben daha ağır
kelimeler kullanırım da burada kullanmak istemiyorum. Bizleri geçin,

bizlerin dışında, devlet büyüklerine
bile küfür edecek hale gelmişlerdir.
Çok tehlikeli boyutları vardır. Herkesin bu işe el atıp gereğini yapması
lazım. Derbi maçta Beşiktaş seyircisi
geliyor, gelmiyor... Bizim kavgamız
o değil. Beşiktaş seyircisi 10 bin kişi
gelsin, hiç önemli değil, ama edebiyle
gelsin. Aile gelmek istiyorsa en güzel yeri açayım, biz de gidip içlerine
oturalım. Geçmişteki (beraber oturuyorduk) pozisyonu hep beraber
yeniden yaratalım. Birkaç tane çapulcuya devlet pabuç bırakmamalı. Burada önce devletin kurumları
görevini yapacak. Bizler de devletin
istediği gibi hareket etme mecburiyetindeyiz. Çok ufakken bunları ezip
bitirmek lazım. Devletten büyüğü
var mı? En büyük devlet. Devlet
istedikten sonra bunların hiçbirisi
olur mu?’’
Futbol Federasyonu’nun ciddi ka-

rarlar alması gerektiğini ifade eden
Yıldırım, ’’Hakemlere yetki verilsin,
gerekirse durdursunlar maçları, oynatmasınlar’’ dedi.
Sabırlarının kalmadığını, vefat
eden annesine küfür ettirmek için
yöneticilik yapmadığını ifade eden
Yıldırım, ’’Burada güvencemiz devlettir, devletin kurumlarıdır’’ dedi.
Aziz Yıldırım, ’’Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarıyla
aranızda bir ortak mutabakat sağlanamıyor mu’’ şeklindeki soruya,
’’Geçmişte devlet bizi çağırdı ve her
şeyi anlattı. »Bilet vermeyeceksiniz,
şunları yapacaksınız« dedi. Biz bunların hepsinin uygulamasını yaptık.
Diğerleri yapmadığı için hadise bu
yani’’ yanıtını verdi. Yıldırım, devletin yasaklamasına rağmen Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin hâlâ
taraftarlara bedava bilet verdiğini
ileri sürdü.

Brezilya futbolcu ihracatından köşeyi dönüyor
İrfan Kurtulmuş

B

rezilya’da kulüplerin 2005 yılında yurtdışına 158.2 milyon
dolarlık futbolcu ihracatı yaptığı öğrenildi. Bu rakamın 2004 yılına göre yüzde 55 arttığı bildirildi.
Dünya da en çok futbolcu ihracatı yapan ülkelerin başında gelen
Brezilya’da, geçtiğimiz yıl futbolcu
satışında tam bir patlama yaşandığı, elde edilen kazancın şimdiye

kadar hiç bu kadar yüksek olmadığı
belirtildi.
Söz konusu rakam, Brezilya Merkez Bankasının ülke genelinde yaptırdığı bir araştırmayı yayımlayan
O Estado de Sao Paulo gazetesinde
yer aldı.
Toplam 804 futbolcunun yurt
dışına satıldığı 2005 yılında elde
edilen kazancın, Robinho’nun Santos’tan, Real Madrid’e 25 milyon,
Cruziero’dan Fred’in, Olympique

Lyon’a 18 milyon dolar’a satılmaları nedeniyle yüksek olduğu ifade
edildi. Araştırmada ayrıca, bu yılın
ilk ayında satılan futbolcu sayısının
2005 yılındaki aynı tempoda devam
ettiği belirtlidi.
Futbolda beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’da endüstri haline
gelen futbolcu satışından 1994-2005
yılları arasında 1.1 milyar dolar para
kazanıldığı vurgulandı.
irfan.kurtulmus@haber.dk

İrfan Kurtulmuş

Kupaya doğru

T

ürkiye kupası ilginç karşılaşmalarla ilk çeyrek final
ayağını tamamladı. Finali kim oynar sorusu kafalara takılmaya başlasada, şimdiden kestirmek zor. İlk maçta
avantajlı görülen takımların rövanş maçlarında elde ettikleri avantajı nasıl değerlendireceği merak konusu. İlk maçlar sonrası görüntüye bakıldığında Beşiktaş 2-0’lık Kayseri
galibiyetiyle bir ayağı yarı finalde gibi gözüken tek takım
olarak görününyor.
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında ilk etapta SarıLacivertliler avantajlı gözüküyor. Ama, Ali Sami Yen’de
ne olacağını şimdiden garanti görmek zor. Türkiye’nin
bu iki ünlü takımın ilk hedefi şampiyonluk ve Şampiyonlar ligi. Bu sezon Türkiye kupası onlar için bir ‘prestij’. Ligin şu anki görüntüsüne bakıldığında, iki takımdan birinin
ligi şampiyon, diğerinin ikinci olarak bitirmesi durumunda
UEFA’ya değil, Şampiyonlar Ligine gitmeleri sözkonusu
(tabii eleme maçlarını kazanmak şartıyla).
Bu yılki Türkiye kupası kulüplerin para kazanmaları açısından iyi gidiyor. Nerden bakılırsa bakılsın kupaya ilgi
toplamak için yapılan bu atılım kulüplerin kasalarına yeni
bir gelir kaynağı oldu. Bu nedenle maçlar büyük bir zevkle izleniyor.
Türk takımların bu sezon Avrupa kupalarına erken havlu atması da, lig ve kupa heyecanın daha yoğun bir şekilde duyulmasını ön görüyor. Yalnız, önümüzdeki sezon için
takımların yeni ve akıllı takviyelerle Avrupa’da başarıyı
yakalamaları gerekiyor. Türk insanı artık alıştığı başarılardan mahrum kalmak istemiyor. Milli takım içinde bu
söz konusu. Eylül ayında 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları başlayacak. Takımların hem ligde hemde
Avrupa’da başarılı olması Milli takım içinde çok önemli bir
faktör. Bu nedenle kalite yükseldikçe başarıda bir o kadar
gelecek.
İtalya ve İspanya hegemonyası
Bir kez daha görüldü ki, Avrupa futbolu İtalya ve İspanya
hegomanyasında olmaya devam ediyor. Milyonlarca dolar
yatırım yapan İspanyol ve İtalyan kulüpler yine bu yılki
Avrupa kupalarında (Şampiyonlar ligi ve UEFA) söz sahibi
olmaya aday olduklarını gösterdi. Gerçi, Real Madrid elendi. Ama Real Madrid zaten kendi liginde bu sezon kötü
günler geçirmeye devam ediyor.
İngiltere’nin son yıllarda yükselen yıldız Chelsea bu sezonda Şampiyonlar liginde istediğini bulamadı. Barcelona
her iki maçta ortaya koyduğu mükemmel futbolla Chelsea’yi safdışı bıraktı. Gerçi Arsenal yola devam ediyor ama,
geçen yılın Şampiyonlar ligi şampiyonu Liverpool’ün de erken elenmesi ada futbolunda halen Avrupa istikrarın yakalanmadığı izlenimi veriyor.
Alman futbolunda görülen düşüş devam ediyor. İtalya
kısa bir süre önce Almanya’yı hazırlık maçında 4-1 yenerken, Milan’da bundan geri kalmayarak Alman futbolun lokomotifi B.Münih’i aynı skorla hezimete uğratarak Şampiyonlar ligine erken havlu attırdı.
Danimarka’da Türk futbolcular nerede?
Türkiye’de top koşturan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yetişen bir çok Türk gençi var. Nedense Danimarka’dan bir
kaç isim haricinde öyle sıyrılan yeni isimler yok. Bu sezon,
kulüpler ve milli takım her yıl olduğu gibi Avrupa ülkelerinde oynayan Türk futbolcu almak, milli formayı vermek
isteyecek. Danimarka takımlarında oynayan Türkler arasındA Silkeborg’da oynayan Muhammed Akıncı dışında süper ligde oynayan başka Türk gençi yok. Birinci ligde oynayan isimler olsada, bunların bazılarının istikrarlı, bazılarının istikrarsız olması Türkiye’den duyulan ilgiyi azaltıyor. Türkiye’den, Danimarka liglerinde futbolcu bakmaya
gelecek antrenör, kulüp yönetcisi ve menejerlere ecnebinin
yanı sıra Türk futbolcusunu da izlemelerini tavsiye etmek
istiyoruz. Ama, önce iş burda oynayan Türkler düşüyor...
Not: Geçtiğimiz sayıda yanlışlıkla yazarımız İrfan Kurtulmuş’un daha önce yayınlanan yazısını tekrar yayınladık. Bu yanlışlıktan dolayı okurlarımızdan özür
diliyoruz.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Babam ve Oğlum

ÇUVALDIZ

Y

etenekli yönetmen
Çağan
Irmak’ın
uzun süredir merakla
beklenen
yeni sinema filmi ‘Babam
ve Oğlum’ Kopenhag’da
ve Aarhus’ta gösterime girdi. Yönetmen Irmak’ın bir
önceki filmi ‘Mustafa Hakkında Herşey’di. ”Mustafa
Hakkında Herşey” 2004
Kopenhag
Uluslararası
Film Festivalinde de gösterilmiş ve Danimarkalı sinemaseverlerden büyük ilgi
görmüştü
1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz (babası o dönemde bir
çok erkek çocuğa verilen
ismi koymuş) yedi yıl sonra hiç görmediği dedesinin
Ege’deki çiftliğine doğru bir
yolculuğa çıkar.
Deniz’in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllardır küs
oluşudur. Hüseyin Efendi
(Çetin Tekindor) okumaya
diye gönderdiği oğlunun
politik olaylara karıştığını
öğrenince onu evlatlıktan
silmiştir çünkü. Sadık’ın
her şeye rağmen baba evine
geri dönüşünün nedeni Deniz’den ayrılmak zorunda
oluşudur; küçük oğlunu babasına emanet edecektir.
Kelimenin tam anlamıyla
Deniz bu çiftlikte hafif tatlı
kaçık bir ailenin ortasında
bulur kendini. Evin yanaş-

Filmin Künyesi
Yönetmen: Çağan Irmak
Senaryo: Çağan Irmak
Yapımcı: Şükrü Avşar
Görüntü Yönetmeni: Rıdvan
Ülgen
Dağıtımcı: Avşar Film

maları, küs teyze (Şerif
Sezer), traktör kullanan
ve telsizle konuşan müthiş
bir babaanne (Hümeyra),
bileğinden boğazına kadar
bilezikle dolaşan gelin Hanife (Binnur Kaya) ve saf
bir amca (Yetkin Dikinciler). Düşünsenize hepsi bağırarak ve hep bir ağızdan
konuşuyor. Sadık, uğruna
savaştığı bir Türkiye’ye ve
terk ettiği sevgilisiyle ve
kendiyle kasabada yüzleşirken; çocuk, dedesinin ve
babasının arasındaki tüm
buzları eritecektir.
ÇAĞAN IRMAK
(YÖNETMEN/
SENARİST)

1992 yılından itibaren çeşitli yönetmenlerin yanında, yönetmen yardımcılığı
yaparak sinemaya girdi.
Sırasıyla Orhan Oğuz, Mahinur Ergun, Filiz Kaynak,
Yusuf Kurçenli ile çalıştı.
1998’de senaryosunu kendi
yazdığı “Bana Old And Wise”ı Çal”; isimli kısa metrajlı
filmiyle İFSAK’ın birincilik
ödülüne lâyık görülür.
1999 yılında hem yazıp
hem yönettiği “Günaydın
İstanbul Kardeş” isimli TV
filminin ardından senaryosunu yazıp yönetmenliğini
üstlendiği bir başka proje
olan “Çilekli Pasta” gelir.
Aynı dönemlerde Mahinur
Ergun’un yazdığı TV dizisi

“Şaşıfelek Çıkmazı”nın yönetmeliğini üstlenir. Bu
arada “Bir Aşk Hikayesi”
adlı TV filminin senaryosunu da yazar. 2001 yılında
senaryosunu yazdığı “Bana
Şans Dile” adlı ilk filmini
çeker. Tüm bunlar onu
“Asmalı Konak”a getirir
ve ilk bölümünden itibaren
New York çekimleri hariç
yönetmenliğini üstlendiği
“Asmalı Konak”ı son bölümüne kadar devam getirir.
“Asmalı Konak” çeşitli kuruluşlardan 20’ye yakın ödül
getirir. “Asmalı Konak” ile
izlenme rekorları kıran Çağan Irmak, cesaretli çerçeve
anlayışı ile günümüzün genç
sinemacılarının arasında ka-

CANBALON

Oyuncular:
Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer,
Özge Özberk, Binnur Kaya,
Yetkin Dikinciler, Ege Tanman
Konuk oyuncular:
Erdal Tosun, Halit Ergenç,
Bilge Şen, Tuba Büyüküstün, Nergis Çorakçı, Mahmut
Gökgöz

riyer sahibidir.
“Karanlıkta Biri Var” ve
“Pencereden Kar Geliyor”
isimli, filme çekilen 2 senaryosu da olan Çağan Irmak
2000 yılında çekilen “Beni
Unutma” ve 2004 yılında
çekilen “Gece 11.45” isimli bir filmlerde de oyuncuk
yapmıştır.
(Haber)

© Abdullah Tunçel

ÇUVALDIZ
YAKIN TARİHTEN
Kore Savaşı: Bir ülkenin
ikiye bölünmesi.... şehit
verdiğimiz yüzlerce Mehmetçik / Küba Domuzlar
Körfezi Çıkarması: Rezalet
/ Vietnam Savaşı: Hezimet /
Latin Amerika’daki -ve bazı
başka yerlerdeki- kukla yönetimler: İhanet / Kyoto
(küresel ısınma) anlaşmasına uymamak: Gaflet / 1990
Irak Savaşı: Garabet / 2003
Irak’ın işgali: Felaket....
Sayın okuyucularımız, yukarıda yalnızca bazı örnekler
verdik. Sizden rica ediyoruz:
Son elli yıldır Amerika’nın
burnunu sokup da ağzına
yüzüne bulaştırmadığı bir
tek örnek bulup gönderiniz.
Biz bulamıyoruz da! Teşekkür ederiz.
GÜNCEL ATASÖZLERİ
- Atı alan Üsküdar’ı geçti, kırmızı ışıkta durmaya
kalktı, vurdular.
- Komşunun tavuğu komşuya kuş gribi bulaştırır.
- Damlaya damlaya Maliye
Bakanı’nın oğluna vergi iadesi olur.
- Başbakan olacak çocuk
‘lan’ demesinden bellidir.
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Sayın Haber yetkilileri. Anlamadığım bir konu
var: Avrupa’da bazı çevreler Muhammed Karikatürlerinin yayınlanmasını
“fikir özgürlüğüdür... herkes istediğini söyleyebilir...
hükümetler bu özgürlüğe
karışamazlar...” falan diye
savunuyorlar ya?
-Evet Mazlum, basın sorumluluğu ve saygı gibi kavramları gözardı ediyorlar.
-İyi de birader, öyleyse bizim
Kurtlar Vadisi Irak filmi için
neden “Türkiye Hükümeti
önlem almalıdır!” falan
diyorlar? Biz
yapınca fikir
özgürlüğü sınırlanmak zorunda mı?
Abdullah Tunçel
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