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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

“Bir imza da sen ver”
Kopenhag’da yaşayan ve eşlerine
Danimarka’da oturma ve çalışma
izni verilmeyen iki genç kadın
yabancılar yasasına karşı imza
kampanyası başlattı.
Toplanacak imzaları Parlamentoya sunacak olan Demet Satılmış ve
Adile Atay, genç-yaşlı herkesin bu
kampanyaya destek vermesi
gerektiğini söyledi. Bu onurlu bir
yaşam için mücadeledir. Bugün
yabancılar yasası olarak karşımıza
çıkan zihniyet gelecekte
Foto:bu
Nana Reimers
yasadan bugün olumsuz
etkilenmeyenleri başka şekilde
vuracaktır” diye konuştular.

Sayfa 8

YAŞAM

Göçmen çocuklar sahneye
çıkıyor
Sayfa 24

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 19 Mayıs
Cuma günü yayınlanıyor
Türk mutfağının tadına
Öz Konya Kebap & Restaurant’ta
varın!

Devamı sayfa 4’te

İş başındaki hükümete alternatif olarak görülen
Sosyal Demokratlar ve Radikaller koalisyonu artık
yok. Sosyal Demokratların lideri Helle Thorning
Schmidt’ten umudunu kesen Radikallerin
lideri Mariannne Jelved, başbakanlığa oynadığını
ve Sosyal Demokratlar ile gelecek seçimlerde
koalisyon hükümeti kurmayacağını söyledi.
Devamı sayfa 8’de
Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service
VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

ALANYA
ALANYA

Başlayan fiyatlarla Kopenhag ve Billund’dan
direk Antalya’ya uçak

Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

DANİMARKA

Başbakan’dan imaj düzeltme
kampanyası

Danimarka siyasetinde tarihi boşanma

595,-

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

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

Frederikssundsvej 14-16
2400 København V
Tlf: 39 622 722

»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
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Araplar kadar olamadık

H

z. Muhammed karikatürlerinin yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar Danimarka’da yaşayan göçmenler açısından ilginç tespitler
yapma olanağı yarattı. Danimarka’da yaşayan Arap
göçmenler karikatürlere olan tepkilerini dile getirirken seçtikleri yöntemler tartışılabilir, ancak içinde yaşadıkları ülkedeki sosyal tartışmaya katılma ve
belli olaylara karşı tepkili olma konusunda oldukça
etkili bir tepki göstermişlerdir.
Danimarka’da yaşayan Arap göçmenlerin sosyal yapısı ile Türkiye’den buraya gelmiş göçmenlerin sosyal yapısı karşılaştırıldığında arada bariz bir fark
olduğu görülür. Türkler Danimarka’ya ilk gelen en
kalabalık gruptur. Danimarka’ya uyum konusunda
da kim ne derse desin en iyi uyum sağlayan gruplardandır. Sistem içinde yer almakta. İşveren konumuna gelen sayısı bakımından da yavaş yavaş dikkat
çekmeye başlamaktadır.
Danimarka’da yaşayan 55 bin Türk’ün yarısı Danimarka vatandaşıdır. Parlamentoda bir Türk kökenli
milletvekili vardır, belediye meclislerinde çok sayıda
Türk kökenli üyeler vardır. Tüm bunlar bilinirken
Türkiye’den Danimarka’ya insan gelmesini engellemek için aile birleşimi yasalarında sertleştirmeler
gerçekleştirilmiştir. Yukarıda çeşitli özelliklerini övdüğümüz Türk göçmen grubundan dişe dokunur bir
tek protesto -bu yasaların hazırlanma aşamasındagöze çarpmamıştır.
Toplu olarak tepki göstermenin sonuç vereceğinin örneğini sayıları ve uyumları Türklerden daha
az olan Araplar göstermiştir. Hemen altını çizelim;
Arapların gösterdikleri tepki tartışılır, ama örgütlü
ve dirençli tepki gösterilmiş karikatür olayının dünya gündemine taşınması sağlanmıştır. Gazetemizde
4. sayfada yer alan imza kampanyası haberini lütfen
bu şekilde değerlendirip iki genç kadın vatandaşımıza destek olalım. Onların mücadelesi sadece kendi
eşlerini Danimarka’ya getirmek için değil, ayrımcı
yasların çıkmasını sağlayan zihniyetin gelecekte başka insanları da olumsuz etkileyecek başka benzeri
uygulamalarına karşıdır.

Sosyal Demokratlar
Göçmenlere
köklerine mi dönüyor? ihtiyaç var
P

artiyi sosyal demokrasiden
uzaklaştırmakla eleştirilen
ve Demokrat Liberal Parti’nin
(Det Radikale Venstre) Sosyal
Demokratlar ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından Sosyal
Demokratların lideri Helle Thorning Schmidt, sosyal sorunların
çözümüne ağırlık vereceklerini
söyledi.
“Refah Vizyonu” adı altında
Helle Thorning Schmidt’in yeni
sosyal politikayı açıklaması parti
içindeki sol kanat tarafından sosyal demokrasiye geri dönüş olarak nitelendirildi. Daha önceleri
Helle Thorning Schmidt’i partiyi
sağa kaydırmakla suçlayan genel
başkan adaylarından Frank Jensen, ilk kez Schmidt’i öven bir
açıklama yaptı.

Tireli, Ceyda Karan, İrfan Kurtulmuş, Erbil Kaya, Duygu Leloğlu,
Ferhat Bingöl, Yıldız Akdoğan, Abdullah Tunçel, Metin Altınışık,
Bedriye Zelal Doğru.
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
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(Haber)

D

animarka’da işsizliğin son yıllarda giderek azalması üzerine kalifiyeli iş gücü
bulmakta zorlanan firmalar, göçmenlere yönelmeye başladı. Firmalar işsiz göçmenleri
de kendileri eğitmek istiyorlar.
Nordjyske Stiftstidende gazetesinde yeralan habere göre, firmalar kalifiyeli iş gücü
bulamamaktan yakınıyorlar ve bu açığı göçmenlerle kapatmak istiyorlar. Gazeteye göre,
özellikle Danca bilen ve meslek eğitim olan
göçmenlerin iş bulmakta zorlanmayacağı, iş
piyasasında büyük bir iş gücü açığı olduğu
vurgulanıyor.
Danimarka İstatistik Kurumu’nun raporlarına göre, göçmenler arasındaki işsizlik son
10 yıl içinde yüzde 18’dem yüzde 8’e düştü.
Bu oran Danimarkalılar arasındaki işsizlikten sadece yüzde 5.7 oranında fazla.
Raporda, 16-66 yaş arası 90 bin göçmenin
ise Danimarka iş piyasasında çalışabilecek dil
ve kalifiyeye sahip olmadığı ifade ediliyor.

Danimarka’dan Ortadoğu’ya demokrasi dersi
İrfan Kurtulmuş

D

animarka Liberal-Muhafazakar koalisyon hükümetini dışardan destekleyen
aşırı sağ eğilimli Danimarka
Halk Parti (Dansk Folke Partiet), Hz.
Muhammed karikatürleri krizi sonrası
Arap ülkelerine demokrasi dersi verilmesi için arapça radyo kanalı açılma-

sını istiyor.
Halk Parti ayrıca, Ortadoğu ülkeleHükümetten bu proje için 25 milyon rine arapça yayın yapacak radyo kanal
kron bütçe ayırmasını isteyen Da- için gerekli olan 25 milyon kronun, dınimarka Halk Partisi, Ortadoğu’da şişleri bakanı Per Stig Möller’in 2003
Arap ülkelerine Arapça yayın yapacak yılında arap ülkelerinin gelişmesi yöolan radyo ve tv kanalında ortadoğu’ya nünde ayırdığı 100 milyon kronluk bütdemokrasi dersi ile haberlerin verilme- çeden alınması teklifinde bulundu.
sini istiyor.
irfan.kurtulmus@haber.dk
Parti bu nedenle,Danimarka devlet
televizyonun (DR) haberleri arapça
verecek bir radyo kanalını hemen faaliyete geçirmesini talep
ediyor.
Danimarka Halk Parti dış powww.satdiscount.dk
litika sözcüsü Sören Espersen,
Hz.Muhammed karikatürleri
krizi sonrası şiddetle ve acil
TÜRKİYE’DE İZİNDE
olarak bir ortadoğu radyo istasKULLANACAĞINIZ HAZIR KARTINIyonun kurulması gerektiğinin
görüldüğünü belirtti. Espersen
ZI BİZDEN ALIN !
söz konusu radyonun, ‘soğuk
Türkiye’de tatilde pahalı telefon
savaş döneminde ‘Radio Free
faturasına
son. İzine gitmeden hazır
Europe ve Radyo Liberty’ gibi
kartınızı
alın,
yüklü telefon faturasından
doğu bloku ülkelerine komünizm diktatörlerinin medyasınkurtulun.
dan’ bağımsız haberler aktaran
stilde olmasını hedeflediklerini
ifade etti. Sözcü ayrıca, radyoNørrebrogade 222/Heimdalsgade 1 2200 KBH N
nun içeriğinin haberler ve deTlf/Fax: 35 81 59 99
mokrasi eğitimi amaçlı olması
Edwin Rahrsvej 32. Stand 92 8220 Brabrand
gerektiğini vurguladı.

SATDISCOUNT

Bizi mutlaka arayın !
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KAST MEDIA I/S
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Cengiz Kahraman
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Diğer siyasi çevrelerde de sosyal
demokratların klasik anlamda geleneksel sosyal demokrat politikalara geri döndükleri ifade edildi.
Ancak,
Helle
Thorning
Schmidt’in izlenecek yeni siyasi
politikayı açıklamasının ardından
partiye eleştiriler de gelmeye başladı. Çocuklara, yaşlılara ve hastalara daha fazla para ve kamu sektörünü düzeltme vadeden Helle
Thorning Schmidt’e, vadettikleri
paranın kaynağını da nereden bulacaklarını yönünde diğer partilerden eleştiriler gelmeye başladı.
Eleştirileri yanıtlayan Helle
Thorning Schmidt, kaynağın nereden bulunacağını gelecek mali
görüşmelerde açıklanacağını bildirdi.

(Haber)

Sinema günleri başlıyor
Kopenhag’da gösterilmiş olan ve çeşitli nedenlerle
vatandaşlarımızın izleyemedikleri filmlerden oluşan
7 filmlik bir repertuarla Haber gazetesi Glostrup Bio
sineması işbirliğinde düzenlenen sinema günleri şenliği de 28 Nisan günü muhteşem Gönül yarası filmi
ile başlıyor. Açılış günü etkinlikleri ve Gönül Yarası
filmi için şimdiden yerinizi ayırtın.

HABER
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Tlf: 86 25 15 10 Fax: 86 25 15 91

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ ABONE FORMU

www.haber.dk

Gazetemize ulaşamayan Danimarka’daki HABER okuyucuları
alttaki formu doldurarak HABER’e abone olabilir. HABER
abonelerine düzenli olarak her ay postayla gönderilir.
Yıllık abone ücreti sadece 350 kron.
HABER’i aşağıdaki adrese gönderiniz
Adınız
Soyadınız
Telefon
E-mail
Adres

Gade :
Nr :
Postnr :

By :

Etage :

Yıllık abone ücreti olan 350 kronu
Danske Bank 4180- 10049695
hesap numarasına ödedikten
sonra ödeme yaptığınızı isim ve
adresinizi de belirterek e-mail ile
haber@haber.dk adresine ya da bu
formu 33 22 11 70 numaraya faks
göndererek veya posta ile Halmtorvet
15, 1700 København V adresine
ilettikten sonra gazeteniz düzenli olarak
adresinize gönderilmeye başlayacaktır.

HABER, Halmtorvet 15, 1700 København V. Tlf: 3024 5538 - 3024 5562 Faks: 33 22 11 70 E-mail: haber@haber.dk www.haber.dk
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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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“Onurlu bir gelecek için bir imza ver”
Sadi Tekelioğlu

”Danimarka Demokrasisi”
beni sinir ediyor

D

animarka dilinde beni en sinir eden isim tamlaması “Danimarka demokrasisi” sözcüklerinin yanyana getirilmesiyle oluşur. Danimarkalılar böyle bir
tanımlama yaparak kendi demokrasilerinin faklı olduğunu, evrensel demokrasiden faklı bir demokrasi uyguladıklarının altını çizerler. Oysa ki, Demokrasi bir
yönetim biçimi olarak her ülkede geçerli olan, olması
gereken bazı temel prensiplerin hayata geçirilmesi üzerine kurulmuştur.
Danimarka, yabancılar yasası ile,göçmenlerin en temel haklarını; kendi dilinde eğitim alma hakkı, haberleşme, seyahat etme ve aile kurma ve ailesiyle istediği
yerde yaşama hakkı evrensel insan haklarını Danimarka göçmenlerin elinden gaspetmiştir.
Demokrasi savunucuları hiçbir ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan sosyal kuralları, gelenek ve görenekleri öne sürerek demokrasinin bazı kurallarını rafa
kaldırmalarını kabul etmezler. Yani hamilelik gibidir
demokrasi. Nasıl ki bir kadın ya hamiledir ya da değildirse, demokrasi de ya tam olarak vardır ya da tam
olmadığı için yoktur. Danimarka demokrasisi üzerine
sinir krizine girmemin nedeni Danimarka Halk Partisi milletvekillerinden Sören Espersen’in, Ortadoğu’ya
yönelik olarak yayın yapacak bir radyo ve televizyon
kanalı kurulması için 25 milyon kron ödenek ayrılması
istemesinden kaynaklanıyor. Espersen “zavallı” Araplara Danimarka’dan haberlerin yanı sıra demokrasi dersi
verilmesi gerektiğini ve bunu da Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin yapması gerektiğini söylemiş.
İyi olur böyle bir kanal. Araplar da zaten bekliyorlardır. “Şu, Danimarka’dan biraz Haber alsak, adamlar
bize Danimarka demokrasisinin ne olduğunu anlatsalar” diye yanıp tutuşuyorlardır.
Böyle bir kanalda sadece Danimarka’da yaşayan göçmenler için yasalar çıkarıldığı anlatılır, 24 yaş sınırı
anlatılır, 28 yaş sınırı anlatılır, Bağlılık şartı “Tilknytningskrav” anlatılır. “İşsiz göçmenler domuz çiftliklerinde çalışsın” diyen poltikacıların arşiv görüntüleri
yer alır. Teknik arıza olduğu zaman Danimarka Milli
Marşı eşliğinde Hz. Muhammed karikatürleri ekranda yer alır. Cuma namazlarından naklen yayın yapılır,
Danimarka’yı Ortadoğu’da şikayet eden imamların namaz kıldırdıkları camilerden Cuma hutbeleri de naklen
yayınlanır. Ayrıca program aralarında boykot edilen
Danimarka mallarının reklamları yapılır ve Arapları
bilgilendirmek için kısa filmlerle, “Danimarka’ya gelmeyin” mesajı verilir.
Demokrasiyi kullanarak nasıl ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık yapıldığını da Arap kardeşlerimiz böylece öğrenmiş olurlar.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Kopenhag’da yaşayan ve eşlerine Danimarka’da oturma ve çalışma izni
verilmeyen iki genç kadın yabancılar yasasına karşı imza kampanyası başlattılar. Toplanacak imzaları Parlamentoya sunacak olan Demet Satılmış
ve Adile Atay genç yaşlı herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini söylediler. Bu onurlu bir yaşam için mücadeledir. Bugün yabancılar
yasası olarak karşımıza çıkan zihniyet gelecekte bu yasadan bugün olumsuz etkilenmeyenleri başka şekilde vuracaktır” diye konuştular.
çocuğumun baba hasreti tüm aile bireylerimizi etkiliyor.” diye
kökenli
öçmen
konuşuyor. Gentofte
gençleri, özellikle
hastanesinde temizgenç kızları zorla
lik işçisi olarak çalıevliliklerden koruyacağı
şan Adile Atay’a ilk
gerekçesiyle çıkarılan ve
aile birleşimi başvuaile birleşimini neredeyrusu cevabında hayır
se imkansız hale getiren
denilmiş ve gerekçe
yasa maddelerine karolarak da 24 yaşını
şı mücadele ve protesto
doldurmadığı söylendevam ediyor. Eşlerine
miş, 24 yaşını dolduroturma ve çalışma izni
duktan sonra yeniden
verilmeyen iki genç kabaşvuran Atay’ın kardın yabancılar yasasının
şısına bu kez bağlılık
aile birleşimini engelleşartı çıkmış.
yen maddelerinin değişHer iki kadın da örtirilmesini sağlamak için ONUR MÜCADELESİ. Demet Satılmış (Solda) ve Adile Atay, Yabancılar Yasaimza kampanyası düzen- sındaki ayrımcı buldukları aile birleşimi kurallarına karşı imza kampanyası başlattılar. nek olarak yaşadıklediler. Demet Satılmış Pes etmemeye kararlı olduklarını söyleyen Demet ve Adile herkesi kendilerine des- larını ev sahibi, i,ş
sahibi olduklarını ve
ve Adile Atay adlı genç tek olmaya çağırdılar.
hiöç bir yerden sosyal
kadınlar, daha önce de
çeşitli kişi ve kuruluşların aynı şekil- devamlı çalışan, kendi evinde oturan, yardım almadan yaşamlarını devam
de imza kampanyası düzenlediklerini hatta bu kadar kısa süre içinde Danca ettirdiklerini söyleyerek kendilerini
bildirerek, “Bu yasanın ayrımcı mad- yeterlilik sınavı Dansk Pröve 2’yi de haksızlığa uğramış hissediyorlar.
delerine karşı mücadelemizi ve protes- başarıyla geçen genç kadın niçin eşiyle Danimarka’daki vatandaşlarımızın
tomuzu canlı tutmak zorundayız. Bu Danimarka’da birlikte yaşamasına izin duyarsızlığından da şikayet eden iki
yüzden imza kampanyası düzenledik verilmediğini anlamakta güçlük çekti- genç kadın Haber’in sorularını yave herkesin katılımını bekliyoruz dedi- ğini söylüyor. Demet Satılmış, kendisi- nıtlarken “Danimarka’da Danimarka
ler. 1999 yılında Danimarka ‘ya gelen ni, kimsenin evlenmeye zorlamadığını vatandaşlığına geçmiş 26 bin vatandaDemet Satılmış yabancılar yasasında bildiriyor. Demet Satılmış,” Danimarka şımız bulunuyor, bu büyük bir siyasi
bulunan bağlılık şartı (Tilknytnings- devleti beni düşünüyorsa, beni koru- güç olabilir. Parlamento’da bizim içimak istiyorsa beni ayrımcılıktan koru- mizden çıkmış milletvekili var. Toplukrav) kurbanlarından.
sun ve eşimle Danimarka’da yaşama- mumuzun geldiği bu noktada hakettiği
muamele bu tür ayrımcılığa uğramak
ma izin versin” diye konuşuyor.
Onlar “turistlerle” evli
olmamalı” dediler. İmza kampanyası
Hem Demet satılmış, hem de Adiye
başlatan Demet Satılmış ve Adile Atay,
Atay eşlerinin turist vizesi olarak gele- Her ret cevabının ardından bir
genç, yaşlı herkesten bu kampanyaya
bilmeleri sonucu birlikte kalabiliyorlar. yeni şart
Her iki kadın da bu şekilde yaşamanın Adile Atay da bir göçmen olarak ken- destek beklediklerini belirttiler ve isözellikle Türkiye’deki eşlerinin bütün disinden beklenenleri fazlasıyla yerine teyen kişilerin kendi çevrelerinde imza
iş hayatını mahvettiğini söylüyorlar. getirmiş. Onun da evi, işi var. Çocuğuy- toplayarak da katkıda bulunabilecekleEşi ile Danimarka’da birlikte yaşaya- la birlikte yaşayan Adile de bağlılık şar- rini söylediler.
bilmek için aile birleşimi başvurusunda tı kuralını anlamakta güçlük çektiğini İmza kampanyasına imza vererek ya
bulunan Demet Satılmış’a iki kez hayır söylüyor. Atay, “Evlilikten daha baş- da imza toplayarak katkıda bulunmak
cevabı verilmiş ve eşinin Danimarka’ya ka bağlılık aramak ayrımcılıktır. Bizi isteyenler 2797 3334 veya 5049 5998
sadece turist olarak gelebileceği söylen- burada istemenin ifadesidir. Öyle ise numaralı telefonları arayabilirler.
miş. Danimarka ‘ya geldiği günden beri bunu söylesinler. Benim çocuğum basadi.tekelioglu@haber.dk
hiçbir şekilde sosyal yardım almayan, basız büyüyor. Benim mutsuzluğum ve

Sadi Tekelioğlu
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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

+

%40

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

%10
Epilasyon´da (Hårfjerning)
yüzde 40 indirim
Yüz/cilt bakımında
(Ansigts behandling)
yüzde 10 indirim
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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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Başbakan’dan imaj düzeltme kampanyası

Yabancılar
Müdürlüğü
Yabancılar Servisi
oluyor

Karikatür krizinden sonra Danimarka’nın uluslararası alanda zedelenen imajını düzeltmek için kolları sıvayan başbakan Anders Fogh Rasmussen, Danimarka’nın tanıtımı için bir kampanya başlatacak. Danimarka’nın haksız yere imajının zedelendiğini ve bir an evvel Danimarka’nın gerçek yüzünün tüm dünyaya gösterilmesi ge- Yabancılar Müdürlüğü’nü
rektiğini belirten Başbakan Rasmussen, ”Yapılacak kampanya ile Danimarka toplu- yeniden yapılandırmaya gimunun ne kadar açık ve hoşgörülü olduğunu dünyaya anlatmalıyız” dedi
deceklerini açıklayan Uyum

K

arikatür krizinden
sonra Danimarka’nın
uluslararası alanda
zedelenen imajını düzeltmek için kolları sıvayan başbakan Anders Fogh Rasmussen,
Danimarka’nın tanıtımı için bir
kampanya başlatacak. Danimarka’nın haksız yere imajının zedelendiğini ve bir an evvel Danimarka’nın gerçek yüzünün tüm
dünyaya gösterilmesi gerektiğini belirten Başbakan Rasmussen, ”Yapılacak kampanya ile
Danimarka toplumunun ne
kadar açık ve hoşgörülü olduğu
dünyaya anlatmalıyız” dedi.
Börsen gazetesinde yeralan habere göre, karikatür krizinden
sonra Danimarka’nın uluslararası alanda haksız yere imajının
zedelendiğini düşünen başbakan
Rasmussen, yoğun bir tanıtım
kampanyası yapılması için girişimler başlattı.
Başbakanın tanıtım planına
göre, yabancı yatırımcılar ve
turistler için Danimarka’nın
daha çekici hale getirilmesi, Danimarka’ya özgü çevre ve dizayn

yaratıcılığının tüm dünyaya tanıtılması, yabancı öğrencilere
Danimarka’da burslu eğitim olanaklarının sağlanması, Dışişleri
Bakanlığı’nın ihracat alanında
modernleştirilmesi ve uluslararası konferanslara ev sahipliği
yapılması öngörülüyor.
Danimarka’nın tanıtımı için
önemli bir miktarda bütçe ayrıldığını da açıklayan başbakan
Rasmussen, ”Kampanya ile
Danimarka toplumunun açık
ve hoşgörülü olduğu dünyaya
anlatılacak” dedi.
Rasmussen, ”Danimarka’nın
gerçek yüzü dış dünyaya gösterilmedi. Sahte bir Danimarka
tablosu çizildi. Bunun değiştirilmesi için hemen harekete
geçmeliyiz. Danimarka’yı Danimarka yapan değerlerimizle
gurur duyuyoruz. Bu nedenle
Danimarka toplumunun ne
olduğunu anlatmalıyız, aksi
taktirde Danimarka mallarını
pazarlamakta zorlanırız” diye
konuştu.
Ancak başbakan Rasmussen’in
tanıtım kampanyasına bazı Da-

nimarkalı çevrelerden eleştiriler gelmeye başladı. Şam’daki
Danimarka kültür enstitüsü
başkanı Jörgen Baek Simonsen
Danimarka’nın vize kurallarında yumuşamaya gitmesini istedi. Sıradan bir yabancının Da-

nimarka’ya ayak basmasının
imkansız hale geldiğini belirten
Simonsen, “Müslüman dünyasının Danimarka hakkındaki
düşüncelerinin değişebilmesi
için Danimarka’yı gelip görebilmelerine imkan sağlanmalı,
bunun için de vize kurallarının
değişmesi gerekir” dedi.
Danimarka reklam dünyasının
önemli ajanslarından Propaganda reklam ajansı sahiplerinden
Sune Bang da, Danimarka’nın
hoşgörülü bir toplum olarak dış
dünyaya anlatılmasının şimdiki
iktidarla zor olduğunu söyledi.
Danimarka Radyosu’na konuşan Bang, hoşgörüsüz, yabancı
düşmanı bir siyaset izleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi’nin politikasının hükümet
politikası olduğu sürece ve Birleşmiş Milletler Danimarka’yı
göçmen ve mültecilerin insan
haklarına saygı göstermemekle
eleştirdiği sürece kampanyanın
bir işe yaramayacağını bildirdi.
(Haber)

Bakanı Rikke Hvilshöj, Yabancılar Müdürlüğü’nün adının da gelecek yıldan itibaren Yabancılar Servisi olarak
değiştirileceğini söyledi.

Y

abancılar Müdürlüğü’ne yönelik
eleştirilerin artması üzerine Yabancılar Müdürlüğü’nü incelemeye alan
Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj, Yabancılar
Müdürlüğü’nü gelecek yıldan itibaren tamamen yenilemeyi düşündüğünü belirtti.
Müdürlükteki hizmetleri de iki ayrı birimde sunacaklarını bildiren Hvilshöj, sığınma ve aile birleşimi ile ilgili konuların bir
birimde, öğrenci ve özel iş anlaşmaları ile
gelen yabancılar diğer bölümde ele alınacağını, böylece işlemlerin daha hızlı ve adil bir
şekilde sonuçlanacağını söyledi.
Bakan Hvilshöj ayrıca, Yabancılar Müdürlüğü’nün adının da gelecek yıldan itibaren
Yabancılar Servisi olarak değiştirileceğini
bildirdi.
Öte yandan, Yabancılar Müdürlüğü Başkanı Grethe Lögstrup, istifa ettiğini açıkladı. Yabancılar Müdürlüğü’ne yeni yıldan
itibaren başka bir kişi atanacak.
(Haber)

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

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

Hergün Kopenhag - İstanbul
16 Mayıs’tan itibaren her Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri Kopenhag-Ankara
23 Mayıs’tan itibaren Her Salı, Perşembe günleri Kopenhag-Konya
28 Mayıs’tan itibaren her Pazar Kayseri
İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fiyat ve bağlantılar için rezervasyon
konusunda acele ediniz.
Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci,
senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları

Umre ve Hac biletleri için şimdiden rezervasyon yaptırın

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.
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Bir Türk 146 milyon Kron’luk Sınırlamada Hollanda modeli
sahte puldan tutuklandı
İşbaşındaki hükümete destek veren ve yabancılar yasaBaşkent Kopenhag’da 22 yaşında adı açıklanmayan
bir Türk sahte pul kalpazanlığından tutuklandı.

K

openhag kriminal polisin yürüttüğü gizli operasyon sonucu tutuklanan Türk’ün, 300 bin dosya dolusu
tanesi4.75 kron’dan sahte pulu piyasaya
sürmek üzere olduğu sırada yakalandığı
belirtildi. Pulların toplam değerinin 146
milyon Danimarka kronu(20 milyon EURO)olduğu ifade edildi.
Polis, söz konusu sahte pulların piyasaya
sürülmesi durumunda büyük bir vurgun
gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.
Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden B.T’nin haberine göre, sahte pulların yurt dışında basıldığı, Türk kökenli
kalpazanın Danimarka’da ikamet ettiği
belirtildi.

Savcı Carsten Egeberg Christensen, Danimarka’da alışılmışın dışında bir olay
olarak nitelendirdiği pul kalpazanlığını
yapan Türk’ün çok profesyonel biri olduğunu, pulların fotokopi makinesiyle üretilmediğini ifade etti.
Christensen ayrıca, tutuklanan Türk’ün
ceza yasasının 177 maddesine göre yargılanacağını,sahte pul basmaya teşebbüsten 8
yıla kadar hapsinin isteneceğini söyledi.
Büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan
Türk,Kopenhag Emniyet Müdürlüğünde
kapalı kapılar ardında çıkarıldığı nöbetçi
mahkemece soruşturma kapsamında 19
gün tutuklanarak hapse gönderildi.
(Haber)

26 bin Türk Danimarka vatandaşı

D

animarka İstatistik
Enstitüsü tarafından yayınlanan bir
raporda, Türkiye’den Danimarka’ya göç eden 55 bin
kişi arasında 26 bin kişinin
Danimarka vatandaşlığı sahibi olduğu bildirildi.
5 milyon nüfuslu Danimarka’da yaşayan 463 bin göçmen ve mülteciden 200 bininin ise Danimarka vatandaşlığını seçtiği belirtildi.
Danimarka vatandaşlığını

yüzde olarak en çok tercih
edenler ise vatansız Filistinliler ile Lübnanlılar. Bu
iki grubun yüzde 80’inin
Danimarka vatandaşı olduğu belirlendi.
Danimarka çifte vatandaşlığı kabul etmiyor ve Danimarka vatandaşlığı için
başvuruda bulunan kişilerin incelemesi tamamlandığı zaman kendi vatandaşlıklarından çıktıklarını
belgelemeleri isteniyor.

Danimarka’da yaşayan
yabancılar bu ülkede iki
yıl yaşadıktan sonra Danimarka vatandaşı olmasalar bile yerel seçimlerde
oy kullanabiliyorlar, ancak
parlamento seçimleri ile
Avrupa Birliği seçimleri ve
diğer halkoylamalarında
oy kullanabilmek için Danimaka vatandaşı olmak
gerekiyor.
(Haber)

sını tamamen sertleştirerek Danimarka’nın dış dünyasına kapanmasına neden olan politikaların mimarı Danimarka Halk Partisi yabancılar yasasının daha da sertleştirilmesini istiyor.

P

arlamento tartışmaya açılan refah sistemi reform yasasına
destek vermek için
yabancılar yasasının daha
da sertleştirilmesi şartını
öne süren Danimarka Halk
Partisi genel başkanı Kjaersgaard, ülkeye gelecek yabancıları kendi ülkelerinde dil
ve kültür sınavından geçiren
Hollanda’daki uygulamanın
aynısının Danimarka’da da
başlatılmasını istiyor.
İşbaşındaki hükümete destek veren ve yabancılar yasasını tamamen sertleştirerek
Danimarka’nın dış dünyasına kapanmasına neden olan
politikaların mimarı Danimarka Halk Partisi yabancılar yasasinın daha da sertleştirilmesini istiyor.
Parti başkanı Kjaersgaard,
önümüzdeki günlerde parlamento gündemine gelecek
refah sistemi reform yasasına destek vermek için yabancılar yasasının daha da
sertleştirilmesi şartını öne
sürüyor.

Danimarka Halk Partisi,
Danimarka’da önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan ve özellikle erken
emeklilik yasalarında köklü
değişiklikleri içeren refah
reformuna destek vermek
için aile birleşimi kurallarının daha da sertleştirilmesini istiyor.
Parti başkanı Pia Kjaersgaard, Danimarka’ya yabancı
göçünün 50 milyar krona malolduğu yönündeki bir raporu
dayanak gösterdi ve, “Refah
sisteminin geleceğini güvene
almak istiyorsak ekonomik
boyut da gözetmemiz lazım”
diyerek, aile birleşimi hakkı
alan yabancı sayısının daha
da sınırlanmasını istedi.
Pia Kjaersgaard Hollanda’da bu alanda bir dizi önlemler alınmakta olduğunu
ve bu önlemlerin benzerinin
Danimarka’da da gündeme
gelmesini
isteyeceklerini
söyledi.
Hali hazırda geçerli olan
aile birleşimi kurallarına
göre, Danimarka’da oturan

bir yabancının Danimarka
dışında bir yabancıyla evlenip eşi ile Danimarka’da
oturması neredeyse imkansız
durumda. Danimarka Halk
Partisi¬nin hangi konularda
ne gibi sertleştirmeler istediği ise açıklanmadı.
Laudrup yok, yabancı
düşmanları var
İşbaşındaki hükümetin uyguladığı yabancılar politikası sonucu bu ülkeye hiç bir zaman
kabul edilemeyeceklerini düşünen yüksek eğitimli bir çok
yabancının da Danimarka’yı
terketmekte olduğu belirtiliyor. Danimarka İşverenler
sendikası tarafından bu gelişmenin dikkatle ve endişeyle
takip edilmekte olduğu belirtilirken bundan ön yılce dış
dünyada Danimarka denilince Michael Laudrup’un akla
geldiği, ancak bugünlerde bu
ünvanı yabancı düşmanı politikaları ile Pia Kjaersgaard’ın
aldığı belitiliyor.
(Haber)

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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Danimarka siyasetinde tarihi boşanma
Cengiz Kahraman

Evdeki bulgurdan da oldu

G

eçtiğimiz yıl Şubat ayında yapılan son genel
seçimlerde alınan büyük yenilginin ardından
“Başbakan Rasmussen’i koltuğundan sadece ben indirebilirim” diyerek Sosyal Demokratların başına
genel başkan seçilen Helle Thorning Schmidt, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmaya
başladı.
Sosyal Demokratlar ile son 13 yıldır aynı saflarda
siyaset yapan Demokrat Liberal Parti (Det Radikale Venstre), saf değiştirdiğini ve parti genel başkanı Marianne Jelved’i de başbakan adayı gösterdiğini
açıkladı.
Partisinin gün geçtikçe kan kaybetmesini bir türlü durduramayan Helle Thorning Schmidt ise şaşkın
ve kızgın. Son kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokratların son yüz yılın en düşük oy oranına sahip olduğunu, yüzde 19’lara kadar gerilediğini gösteriyor.
Schmidt, “Bize yer bırakmadınız” diye Radikallere sitem ediyor, Radikallerin sırtlarını dönmelerine,
“Nasıl saf değiştirirsiniz?” diye isyan ediyor.
Sosyal Demokratlar ile gelecek seçimlerde çoğunluğu elde edemeyeceklerinin farkına varan Radikaller
ise, ‘Schmidt’ten ne köy olur ne kasaba’ düşüncesiyle yolları ayırmaya karar verip, iktidardaki merkez
sağ partileriyle şimdiden flört etmeye başlıyor.
Liberal-Muhafazakar-Radikal bir hükümete göz
kırpmaya başlayan Radikaller, hem başbakanlığa
hem de uyum bakanlığına göz dikiyor. Parti, Marianne Jelved’i başbakan adayı olarak açıklarken, Naser Khader de Uyum Bakanı olmak istediğini yüksek
sesle dile getirmeye başlıyor.
Helle Thorning Schmidt ise parti içinde temizlik
yapmakla meşgul. Kendisine muhalif sosyal demokratlar birer birer parti yönetiminden şu veya bu şekilde uzaklaştırılıyor.
Ama bir gerçek var. O da, Danimarka’da son yıllarda sadece iki partinin grafiğinin yükselişte olduğu.
Birisi Danimarka Halk Partisi, diğeri de Radikal Sol Parti. Her ikisi de giderek artmakta olan oy
oranlarını son aylarda yaşanan karikatür krizinden
sonra daha da artırdılar.
Radikaller, Danimarka Halk Partisi’nin dışlanmasını istiyor. Sosyal Demokratlar ise Danimarka Halk
Partisi’ne giden oyların nasıl geri getirileceğinin hesabını yapıyor.
Marianne Jelved başbakan, Naser Khader de
Uyum Bakanı olur mu, bunu sandıktan çıkacak oylar gösterecek. Ama böyle giderse, Helle Thorning
Schmidt bırakın Başbakan Rasmussen’i koltuğundan indirmeyi, kendi koltuğunda bile zor kalacak.
cengiz.kahraman@haber.dk

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

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

İş başındaki hükümete alternatif olarak görülen Sosyal Demokratlar ve
Radikaller koalisyonu artık yok. Sosyal Demokratların lideri Helle Thorning-Schmidt’ten umudunu kesen Radikallerin lideri Mariannne Jelved,
başbakanlığa oynadığını ve Sosyal Demokratlar ile gelecek seçimlerde
koalisyon hükümeti kurmayacağını söyledi.

S

iyasi olarak bugüne
kadar ortak hareket
eden Sosyal Demokratlar ve Demokrat
Liberal Parti (Det Radikale
Venstre), son haftalarda yaşanan siyasi tartışmalar ve
Sosyal Demokratların kamuoyu araştırmalarında oy
kaybediyor görüntüsü üzerine yol ayrımına geldiler.
Demokrat Liberal Parti lideri Marianne Jelved bundan sonraki seçimlerde kurulacak olası bir alternatif
hükümette başbakanlığı
kendisinin istediğini belirtti ve Sosyal Demokratlarla
koalisyon kurmayacaklarını
söyledi.
Sosyal Demokrat Parti’nin
son seçimlerin ardından gerçekleştirdikleri başkan değişiminin beklenen sonucu
vermemesi ve son yapılan
kamuoyu yoklamalarında
Sosyal Demokratların oyların sadece yüzde 19’unu
alabileceklerine işaret etmesi de ayrılıkta bardağı
taşıran son damla olarak
görülüyor.
Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Helle Thorning
Schmidt ise, Sosyal Demorkat Parti’nin seçimlerde en
büyük parti olarak çıkacağını söyleyerek, başbakanın
da en büyük partiden olması
gerektiğini belirtti ve Marianne Jelved’in başbakanlığını kabul etmeyeceğini
açıkladı.
Sosyal Demokrat Parti
yönetimi öncelikle üzücü
olduğunu açıkladıkları bu
kararın ardından yeni bir
açıklamal yaptılar ve Radikale Paretisinin kendileri ile
koalisyon kurmayacaklarını
açıklalarının aslında part-iyi
rahatlattığını belirttiler.
Öte yandan liberal Vens-

tre, Muhafazakarlar ve Radikallerin olası bir koalisyon
hükümetinde seçmenlerden
büyük bir destek görecekleri
ve bariz bir çoğunluğa ulaşacakları da diğer kamuoyu
araştırmaları tarafından belirlenmiş durumda.
Marianne Jelved’in olası
bir hükümete partisini sokması durumunda özellikle
yabancılar yasasında bazı
yumuşamaların gündeme
gelebileceği belirtiliyor.
Jelved de uzun süredir
yaptığı açıklamalarda hükümette yer alacaklarsa
özellikle yabancılar politikası konusunda bazı önemli
değişikliklerin gerçekleşmesini şart koşacaklarını söylemişti. Özellikle bağlılık şartı
Radikaller tarafından kabul
edilmiyor ve kaldırılması isteniyor.

milletvekili ve aynı zamanda Müslüman Demokratlar
adlı derneğin başkanı Filistin asıllı Naser Khader, olası
bir koalisyon hükümetinde
Uyum Bakanı olmak istediğini açıkladı.
Khader, daha önceleri
Uyum Bakanı olmayı hiç
istemediğini, ancak Dani-

marka’da son aylarda karikatür krizinden sonra
yaşanan olaylardan sonra Uyum Bakanı olmaya
karar verdiğini söyledi.

(Haber)

Naser Khader Uyum
Bakanlığı’na göz dikti
Demokrat Liberal Partili

Uniq Style
En iyi kalite ve ucuz fiyat bizde
Restaurant, Cafélere
her çeşit masa
ve sandalyeyi
toptan
satınalmak

275,-

için mutlaka

SATDISCOUNT

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 arayın

Bizi mutlaka arayın

Tlf: 28 74 72 42

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

www.uniqstyle.dk
sales@uniqstyle.dk

Anadolu Kød
HABER

Nisan 2006
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HELAL

Danimarka’nın en büyük et firması ilklere
imza atmaya devam ediyor

Strimler
(Kuşbaşı)
1993

Hjemmelavet
burger
2000

Hjemmelavet
græsk burger
2001

Pişmiş Döner
Kebap
2002

Pişmiş Tavuk
Döner
2006

Önümüzdeki üç ay içinde ilklere imza atmaya devam edeceğiz

Siz de ilklere imza atmak istiyorsanız, bizi arayın

Firmamızda çalışacak
eleman aranıyor

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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Rasmussen aşırı sağla yola devam dedi
Muhalefet partileriyle koalisyon hükümetinin küçük ortağı Muhafazakar Halk Partisi’nin büyük çoğunluğunun
karşı çıkmasına rağmen Başbakan Anders Fogh Rasmussen, Başbakanlık konutunda yabancı kökenli
politikacılar ve sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla yaptığı toplantıda, aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ile
işbirliğine devam edeceklerini söyledi.
İrfan Kurulmuş

B

aşbakan Anders
Fogh Rasmussen,
başbakanlık konutunda Uyum bakanı Rikke Hvilshöj’le birlikte
yabancı kökenli politikacılar
ve sivil toplum kuruluşları
başkanlarıyla yaptığı toplantıda hükümeti dışardan
destekleyen ağırı sağ Danimarka Halk Partisi ile (DF)
çalışmaya devam edeceğini
belirtti.
Rasmussen, karikatür krizinden sonra ilk kez sadece
seçilmiş temsilcilerle yaptığı
görüşmede, Muhalefette bulunan Sosyalist Halk Partisi’nin (SF) Pakistan asıllı
milletvekili Kamal Qureshi
ile tartıştı. Qureshi, Rasmussen’in Danimarka Halk
Partisi güdümünde hareket
etmesini eleştirdi. Qureshi’nin suçlamalarına ‘DF’i
bıraksam bıraksam senin
partin bana destek verecek
mi?. Burada konuşmak kolay’ diye cevap veren Rasmussen, DF ile çalışmaya
devam edeceğini söyledi.

Toplantıya,Türkleri temsilen Sosyal Demokrat partili
milletvekili Hüseyin Araç,
Aarhus belediye Meclis
üyesi Susan Araç(Hüseyin
Araç’ın kızı), Köge Belediye
Meclis üyesi Ali Ünsal, Fredericia Meclis üyesi Turan
Savaş, Vejle Belediye Meclis
üyesi Muhsin Türkyılmaz ve
Etnik – Eşitlik Kurulu başkanı Şükrü Ertosun katıldı.
Rasmussen’in davet ettiği
isimler arasında bulunan
Seyit Ahmet Özkan ve Bünyamin Şimşek mazeretlerinden dolayı katılmadı.
Marienborg başbakanlık
konutunda yapılan görüşmede gündemin uyumla ilgili olmasına rağmen, aşırı
sağ Danimarka Halk Partisi (DF) gündeme damgasını
vurdu. Katılımcılara, Nasıl
daha çok yabancı kökenli
genci iş sahasına ve eğitime
kazandırırız?, Genel olarak
daha iyi bir entegrasyonu
nasıl sağlarız? ve Demokratik değerleri entegrasyon
sürecinde nasıl kullanırız?
Konularında öneriler getirilmesini isteyen Başbakan

Anders Fogh Rasmussen
gelen teklifleri not ederek
üzerinde
çalışacaklarını
söyledi.
Sosyal Demokrat Parti
milletvekili Hüseyin Araç,
yabancılar konusunda kullanılan üslubun yanlışlığına dikkat çekerek, ‘Uyum
isteniliyorsa bu söylemlerde büyük değişiklikler olması lazım. Yabancılardan
aşırı uçları temsil edenler
konuşunca herkes yükleniyor. Ama sorumluluk sahi-

bi politikacıların hakarete
varan söylemlerine kimse
karşı koymuyor. Geçmişte
yapılan hataların yerine
gelecekte nasıl beraber iyi
işler yaparız’ ı konuşmamız
lazım’ diye konuştu.
Hüseyin Araç, Rasmussen’in DF ile işbirliği yapmasına karışmalarının söz
konusu olmadığını ancak
özellikle entegrasyon konusunda partisinin her türlü
yardıma hazır olduğunu
böylece DF baskısından hü-

kümeti kurtarabilecekleri
teklifini sundu. Araç, toplantı öncesi partisinin yetkili organlarını bilgilendirerek, bu
konuda partisinden tam destek aldığını söyledi.
Aarhus Belediye Meclis
üyesi Susan Araç, Danimarka toplumunda yabancıların sürekli olumsuz yönlerinin ön plana çıktığına
atıfta bulunarak, ‘Olumsuz
hareketlerin faturası bütün
bir topluma çıkartılıyor. Bize
imkan verilirse çok iyi işler

başarırız. Burda yetişmiş
ve doktorluk mesleğini almış biri olarak daha fazla
hoşgörü bekliyoruz’ dedi.
Susan Araç’ın başarısından
memnun olan Rasmussen,
iyi örnekleri ön plana çıkarmanın çalışmasını yapacaklarını söyledi.
Ali Ünsal, hükümetten işyerlerini yabancılara kapısını açmasını için eylem planı
yapmasını istedi. Son karikatür krizinin din ve inançlara
saygı duyulması gerektiğini
açıkça gösterdiğini belirten
Ali Ünsal, Hükümetin Din
görevlilerinin vize sorusunu
çözmesini ifade etti.
Etnik – Eşitlik kurulu başkanı Şükrü Ertosun, başbakanın gelen önerileri genel
olarak dikkate aldığını ancak kesin ve net fikir ortaya
koymadığını söyledi. Ertosun, yılların sorunun birkaç
saat içinde çözülmesinin zor
olduğunu sözlerine ekledi.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Kopenhag ve Billund’dan
Tek gidiş

ANKARA
595.-

KONYA
995.-

KAYSERi
995.-

iSTANBUL
595.-

ANTALYA
595.-

-başlayan fiyatlarla
Bizi arayın
ANATOLIEN REJSER
Vesterbrogade 130 A 1620 København V Tlf: 3321 2113
www.anatolienrejser.dk
e-posta: info@anatolienrejser.dk
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OBA REJSER
HABER

Güvenli bir seyahat için

haber

11

ONURair

Türk Hava Yolları ve Onur Hava Yolları ile

Tlf: 43 54 24 33
KONYA

A
ANKAR
L
U
NB
A
İZMİR
İST

Nail
Bayram

Hidayet
Hatipoğlu

ANTALY
A

KAY
SER
İ

Erkut
Erser

Ömer
Erdem

40 74 37 18 - 21 45 52 50 - 51 92 32 45 - 25 59 37 31
Diğer
ülkelere de
uygun fiyatlarda
uçak biletlerinizi
bizden temin
edebilirsiniz

Tatil için bizi
arayın,
tatilinizin
tadı kaçmasın.

OBA REJSER

Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks : 43 54 24 65

Ayrıca, ADANA, DİYARBAKIR, MARDİN VE DİĞER
ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR.
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TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ’NE ÖZEL KAMPANYA
İTHALATÇIDAN DİREK SATIŞ

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

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

Snowflake

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

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

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

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

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.

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

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.

100 Dkr.

İstediğiniz tarihte eğlencenizi
düzenlemek için bizi hemen arayıp
rezervasyonunuzu yaptırınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

HABER
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Sosyal Demokrat olmak popüler değil!
Yıldız Akdoğan

G

eçen sayıdaki manşetimizde ‘Helle’nin işi zor’ demiştik ve aradan
bir ay geçmesine rağmen Helle’nin işi
hala kolaylaşmadı. Son kamuoyu yoklamalarına bakıldığında Danimarka’nın
bir zamanlar en büyük ve refah sistemiyle özdeşleşmiş partisinin yüzde
19’lara kadar gerilediğini görüyoruz.
‘Yoksa Sosyal Demokrat Parti tarihe
karışmak için gün mü sayıyor?’ diyenler bile oldu.
Sosyal Demokrat Parti lideri olmak
kolay olmadığı gibi sosyal demokrat olmak da popüler değil, ilginç yanı ise bu
durum hemen hemen tüm Avrupa’daki
Sosyal Demokrat Partiler için de geçerli.
1990’lı yıllarda çoğu hükümetler sosyal demokrat - sol partilerden oluşurken bugün liberal-muhafazakar hükümetler çoğunlukta. Duruma tarihsel bakıldığında bu tarz değişmeler gayet doğal. Örneğin bir veya iki dönem iktidarda bulunan sol hükümetler genelde seçimlerde sağ hükümetlere yeniliyorlar
veya bunun tam tersi de olabiliyor.
Şu an Danimarka’daki liberal-muhafazakar (VK) hükümeti ikinci dönemini yaşıyor, peki önümüzdeki seçimlerde
sol hükümet olasılığı yükseldi mi?
Aslında değil! Çünkü Danimarka dahil
tüm Avrupa’daki siyasi partiler yeni bir
dönem ve arayış içindeler. Bilinen klasik, sağ-sol ideolojisi aslında tam 80’lerde değişime uğradı, ama Arupa’nın

kendi içinde gelişmesi, yani AB’nin içeriye doğru yasal derinleşmesi ve dışarıya doğru genişlemesi, ister istemez partileri ortama göre kendilerini yenilenme ve de yeni bir ‘kimlik’ oluşturmaya
zorluyor. Ayrıca bununla birlikte var
olan kürelleşme ise bu durumu hiç kolaylaştırmıyor.
‘Klasik’ partiler gerek sağ, gerek sol
olsun birden kendi temel tüzükleri arasında yeni Avrupa kimliğiyle beraber
buna ait olan değerleri de katmaları gerekiyor. Bu ister istemez özellikle büyük partilere baş ağrısı verebiliyor: Bir
taraftan kendi milli değerlerinin yanısıra ulaslararası değerlere de yer vermeleri ve savunmaları çabasındayken, diğer taraftan durmadan yükselen populüst ve aşırı sağ görüşlü partilere karşı
milli değerlerden ödün vermediklerine
dahil hep tetikteler.
Bunun en iyi örneği günümüzdeki
Helle Thoning-Schmidt ve Pia Kjaersgaard’ın ‘işçi seçmenleri ve Danimarka
değerleri’ üzerine verdikleri siyasi kavga.
Şimdi sadık okuyucularım hemen Sosyal Demokrat Partisi’nin oy kaybının
‘sadece’ Danimarka Halk Partisi’nin
davranışlarından dolayı olmadığını düşüneceklerdir. Doğru başka faktörler de
söz konusu. Örneğin, yeni ve genç bir
bayan lider, yeni bir çizgi, fazla merkeze kayma polikası vs. nedenlerden de
sözedilebilinir.

Ancak bunların yanısıra sözettiğim
‘yenilenme’ sorunu var, bu durum özellikle Avrupa’daki ve özellikle İskandinavya ülkelerindeki sosyal demokrat
partilerde görülmekte. Çünkü klasik
seçmenlerini, yani ‘işçi sınıfını’ durmadan aşırı sağ partilere kaptırmaktalar ve aynı zamanda genç kuşağa hitap
etmekte sorun yaşıyorlar. Çoğu genç,
yüksek eğitim almış kuşağın gözünde
bu partiler ‘demode’ haline gelmiş durumdalar. Gençleri ilgilendiren konular, refah sistemi veya işçi sınıfı hakları değil, daha çok uluslararası ilişkiler,
insan hakları, üçüncü dünya ülkelerine
yardım ve en önemlisi ülkede bulunan
yabancılara karşı uygulanan politika.
Bu konular tabii ki, Sosyal Demokrat
Parti dahil diğer partilerde de yer de almakta. Fakat merkez partiler (Det Radikal Venstre veya diğer ülkelerdeki yeşiller gibi) veya aşırı sol görüşlü partiler
bu konularda kaybedecekleri çok seyler
olmadığı için daha ‘rahatlar’, özellikle
söz ülkede bulunan göçmenlere gelince.
Diğer önemli bir belirginlik ise, yeni
AB üyeleri Polonya, Macaristan, Letonya gibi ülkelerden işçilerin Danimarka
gibi ‘eski’ AB ülkelerinde çalışma konusuna gelince, durum daha da netleşiyor.
Şimdiye kadar belirli anlaşmalar içinde Doğu Avrupa’dan işçiler gelmekteler, ama maalesef çoğu düşük maaşlarla
ve uzun saatler ortamında çalışmaktalar. Bu durumda sağ partiler milli pro-

pagandalarının yanısıra AB’nin ve göçmenlerin ne kadar büyük zarar getirdiklerine durmadan değinip korku saçıyorlar. Danimarka Halk Partisi ‘küçük
adamın/işçinin’ hakkını savunan parti
olarak çıkıyor ortaya. Bu durumda sadece Sosyal Demokrat Parti değil, genel
anlamda sol parti olmak çok zor. Son
dönemlerde aşırı sağ partilerin yükselişine bakıldığında metodlar hemen hemen aynı: toplumdaki sosyal, ekonomik
durumu zor olan ve de yüksek eğitim
almamış insanların bilinçsizliğine sistematik şekilde hitap etmekle birlikte kürelleşmeyi, AB’yi veya yabancıları neden olarak göstermek.
Üzücü durum ise, bu metodun faydalı olması, İskandinavya ülkeleri dünyanın en zengin ülkeri ararsında olmalarına rağmen, sağ partiler bu ülkelerde
çok güçlü. Bugün seçim olsa, Danimarka Halk Partisi üçüncü sıraya gelecek
belki, Sosyal Demokrat Parti’nin ikinciliği alma durumu bile söz konusu.
Norveç’te durum daha da kötü, Fremskridstpartiet komuoyu yoklamalarına
göre en büyük parti durumunda. Yabancılar konusunda daha hoşgörülü tanınan İsveç’te ise durum farklı değil.
Yani anlaşılan sadece Hele’nin işi zor
değil, genel anlamda sosyal demokratların işi çok zor.
yildiz.akdogan@haber.dk
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Türkiye’nin işi zorlaşıyor
Duygu Leloğlu, Brüksel

T

ürkiye’nin Avrupa
Birliği(AB) yolu giderek
zorlaşıyor.
Bir taraftan PKK’nın artan terör eylemleri Brüksel’de kafalarda
soru işaretleri yaratırken, diğer taraftan
ülkenin üyelik sürecini zorlaştırmak isteyen AB ülkeleri, bunun için yeni bir yöntem buldular.
Türkiye AB’yi İkiye Böldü
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne(AB) üyelik sürecini zorlaştırmak isteyen Fransa ve
Ankara’ya bu süreçte destek veren İngiltere, birbiriyle çekişmeye girdi. ‘Müzakereler siyasi kritere bağlanmalı mı ?’ sorusu,
AB’yi bir taraftan Fransa,Yunanistan, Kıbrıs, Danimarka, Almanya, diğer taraftan
ise Finlandiya, İspanya, Polonya, İsveç,
İtalya’nın yer aldığı iki ayrı bloğa böldü.
Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye’den, ‘daha
fazla taviz’ kopartmak, Fransa’nın başını
çektiği diğer ülkeler ise, müzakere sürecini
yavaşlatmak amacıyla, 33 bölümdeki AB
müktesabatının Kültür ve Eğitim faslında
yapılacak fiili müzakereler sırasında, Kopenhag siyasi kriterlerinin dikkate alınmasında ısrar ediyor. İngiltere’nin öncülüğündeki diğer ülkeler ise, müzakere sürecini tamamen siyasi arenaya çekecek bu
talebin yerine getirilmesinin, Türkiye’ye
‘ayrımcılık’ yapıldığı anlamına geleceğini
belirterek, buna karşı çıkıyor. AB dönem
başkanı Avusturya’nın iki taraf arasında
bir uzlaşma noktası bulma çabaları ise şu
ana kadar sonuçsuz kaldı. Bu durumun,
Eğitim ve Kültür’deki fiili müzakerelerin
gecikerek, yılın ikinci yarısına bırakılması
ile sonuçlanabileceği belirltiliyor.
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yaloğunun başladığını gösteriyor. TBMM
ve Avrupa Parlamentosu arasında köprü
görevi gören Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) Strasburg’da düzenlenen başkanlık divanı toplantısı, iki tarafın parlamenterlerinin kapışmasına sahne
oldu. AKP Milletvekili Aydın Dumanoğlu
ve AP’nin Hollandalı Parlamenter Joost
Lagendijk’in eş başkanlığında 5 kişiden
oluşan toplantıda parlamenterler, 3-5
Mayıs tarihlerinde, Ankara’da yapılacak
KPK toplantısının gündemini belirlemeye
çalışırken birbirlerine düştüler. Avrupa tarafı gündeme, Güneydoğu sorunu ve Kürt
azınlıkların hakları’ konulsun önerisini
getirince ortalık karıştı. CHP Milletvekilleri Şükrü Elekdağ ve Onur Öymen’in de
katıldığı toplantıda Türk Parlamenterler
ise, Kürtlerin Türkiye’de ‘azınlığı’ oluşturmadığını söyleyerek, bu gündem maddesine sert tepki gösterdiler. ‘Madem öyle
niye Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarını konuşmuyoruz’ karşılığını verdiler.
İki saat süren ateşli atışmaların ardından
sonunda, ‘bir sonraki toplantıda Kültürel
Hakları’ konuşma kararı alındı. Bu gündemi iki taraf da farklı yorumluyor.
Karadeniz Bölgesini Niye Konuşmuyoruz ?
Aydın Dumanoğlu, görüşlerini şöyle açıkladı : ‘Israrla Kürt kimliğini ortaya çıkartıyorlar. Güneydoğu’da PKK’lıların Kürtlerin mağazalarını yakıp, yıktıklarını söylediğimizde bazıları bunları uydurduğumuzu
zannediyor. Güneydoğu bölgesinin sorununu konuşalım diye tutturdular. Biz de Güneydoğu’dan başka bögelerimiz de var. Mesela Karadeniz bölgesinin sorunlarını niye
konuşmuyoruz dedik. Madem öyle terörist
saldırıları kınayan bir bildiri yayınlayalim
dedik, bazıları buna da yanaşmadı. Burada
art niyet seziyoruz. Bir dahaki toplantıda
biz kültürel haklar gündem maddesinde,
Batı Trakya’daki, Almanya’daki Türklerin
sorunlarını tartışacağız. Bazı Avrupa ülkeleri Ermeni soykrımı iddialarını tanıdılar.
Türklerin fikir özgürlüklerini ellerinden aldılar. Bunların hepsini masaya getireceğiz.’
Onur Öymen ise ‘’Lozan Anlaşması’nın
tersine Türkiye’deki Kürtleri bir azınlık
grubu olarak tanımlayıp özel bir gündem
maddesi halinde tartışma talebinizi kabul
etmiyoruz ve reddediyoruz’’ dedi.

Mektup Pazarlığı Sonuçsuz Kaldı
AB ülkeleri son gerçekleştirdikleri AB’nin
25 ülkesinin Daimi Temsilcilerinin toplantısında, ‘Kültür ve Eğitim’ faslındaki müzakerelerin başlayabilmesi için AB tarafından Ankara’ya gönderilecek resmi mektup
konusunda uzlaşamadı. Dönem başkanı,
iki cepheyi uzlaştırmak için, ‘Ankara’ya
göndereceğimiz mektupta siyasi kriterden
bahsetmeyelim, AB’nin kendi iç yazışmalarında ise, bu fasılda müzakerelerin yapılışı konusunda AB ülkeleri arasında görüş
ayrılıkları olduğunu söyleyelim’ önerisini
masaya getirdi. Ancak Türkiye’nin arkaAP : Güneydoğu Niye Konuşulmasında yer alan ülkeler, müzakere sürecinin sın ki ?
zorlaşmasının yolunu açabilecek bu öneri- Öte yandan Türk Parlamenterlerinin
ye karşı çıktılar. AB’nin bu konudaki top- Güneydoğu’daki son olayları konuşmamak
lantısı, daha ileri bir tarihe ertelendi.
istemesi, AP kulislerinde, ‘Bütün Türkiye
Güneydoğu’yu tartışırken, bu konuyu niye
Fransa’nın İsteği Kabul Edilirse Ne bizimle tartışmak istemiyorlar. AnlamıyoOlacak?
ruz. Öyle ki Ankara’nın politikasını Öymen
Ankara, Fransa’nın başını çektiği cephe- ve Elekdağ’ın sözleri belirliyor.’ şeklinde
nin isteklerini bir şekilde kabul ettirmesi değerlendirildi. AP Genel Kurulu, bugün
durumunda, müzakerelere siyasi kriter ise Komünist ve Hristiyan Demokrat Grupşartının müzakere sürecinin genelini zor- ların isteği üzerine Güneydoğu gelişmelere
laştıracağına inanıyor. Örneğin bu durum- ilişkin bir oturum düzenleyecek. Konuya
da, eğitim konusunda müzakere edilirken, ilişkin bir karar tasarısı hazırlanmamasıTürkiye’den tüm okul kitaplarının azınlık- nın nedeni ise, ‘Türkiye’nin gerginliğini
lar konusundak bölümlerinin gözden geçi- daha fazla arttırmamak’ olarak açıklanırilmesi, kız ve erkeklere eşit eğitim hakla- yor. Öte yandan Komünist grup, Başbarına ilişkin reformların tamamen uygulan- kan Erdoğan’a gönderilmek üzere, ‘Türkiması talep edilecek. Kültür konusunda ise, ye’deki Kürtlerin haklarına saygı gösterilKürtçede yayın hakkı ve kurslara ilişkin mesini’ talebinde bulunan bir açık mektup
uygulamanın yayınlaştırılması istenecek. hazırlayacak. Bu arada AB Komisyonu’nun
Reformlar günlük hayata geçirilmeden bu Genişlemeden sorumlu yetkilisi Oli Rehn,
fasıldaki müzakereleri tamamlamak müm- Güneydoğu Anadolu için önemli olanın katı
kün olmayacak.
tedbirlerden ziyade, ekonomik ve sosyal
kalkınma olduğunu belirtti. AB Komisyonu’nun son gelişmelere ilişkin Türkiye ile
AB İle Sağırlar Diyaloğu
Öte yadan ‘Güneydoğu Anadolu ve Kürt diyaloğu sürdüreceğini söyleyen Rehn, bu
sorunu’ da AB’de yankı buluyor. Son ola- nedenle müzakerelerin askıya alınmasının
rak bu konu, Avrupalı ve Türk Parlamen- söz konusu olamayacağını, Türkiye’den ise
terleri birbirine düşmesi, Türkiye-AB olayları yatıştırarak, aşırı güçten kaçınmaarasında, eski günlerdeki gibi sağırlar di- sını beklediklerini ifade etti.
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Bilgiden yoksun bir kitap

KİTAP ELEŞTİRİSİ

‘Kur’an ve Peygamber Muhammed’in Hayatı’ (Koranen og Profeten Muhammeds liv)
Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan karikatürlerde İslam’ın yüce peygamberi arığında bomba taşıyan bir terörist olarak gösterilip aşağılanırken, roman şeklinde çocuklar için yazıldığı söylenen Danimarkalı çocuk kitabı
yazarı Kaare Bluitgen’in ‘Kur’an ve Peygamber Muhammed’in Hayatı’ (Koranen og Profeten Muhammeds liv)
adlı kitabı tarihsel, bilimsel ve pedagojik değerlerden tamamen yoksun bir kitap. Kitap İslam tarihi ve Hz. Muhammed hakkında yalan ve yanlış bilgiler içeren bildik kitapların tipik bir örneğidir.
Dr. İsa Kuyucuoğlu, Danimarka Türk
Diyanet Vakfı Müdürü

B

atılı Hristiyan yazar ve
oryantalistlerin (İslâmî
konularda veya doğu ülkeleri hakkında araştırma yapan Batılı ilim adamlarına,
papazlara ve misyonerlere oryantalist (müsteşrik) denilmektedir)
İslam ve Müslümanlara karşı
kampanya yürütmeleri günümüzde ortaya çıkan yeni bir olgu değil.
Hz. Muhammed döneminde başlayıp günümüze kadar devam edegelen bu süreç, özellikle 11 Eylül
2001’den sonra modern teknoloji
ve çağdaş iletişim araçlarının kullanımı ile her gün dozajını artırarak devam etmekte.
Geçtiğimiz yıl 30 Eylül tarihinde
Danimarka’da Jylland Posten adlı
gazetede yayınlanan Hz. Muhammed’le ilgili sözde karikatürler ve
yaşadığımız diğer olaylar kampanyanın sona ermediğini ve ilerde de
devam edeceğini gösteren müslümanları tahrik etmeye yönelik tipik örneklerden biridir.
Jylland Posten gazetesindeki
Hz. Muhammed’in sözde karikatürleri yayınlandıktan sonra (24
Ocak 2006) yine Danimarka’da
Kaare Bluitgen adındaki bir yazar
‘Kur’an ve Peygamber Muhammed’in Hayatı’ (Koranen og Profeten Muhammeds liv) adlı kitap
yayınlandı.
Aslında Batı dünyasında gerek
tarihte gerekse günümüzde Hz.
Muhammed’le ilgili yayınlar yeni
değil. Söz konusu kitapta yeni
olan Hz. Muhammed’in resimlerinin çizilmesidir. Kitabın en sansasyonel yeri Hz. Muhammed (s.a.v.)
‘in Burak üzerinde miraca çıkışını
anlatan kapak kısmıdır. Burada
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, kadına
benzeyen çift kanatlı bir meleğin
üzerinde miraca çıkışı tasvir edilmektedir. Kitabın değişik bölümlerinde de sekiz ayrı biçimde Peygamberimizin resmi çizilmiştir.
Kitabın Yazarı Kaare Bluitgen kitabını islami kaynaklara; özellikle
Kuran’a ve İbn-i İshak’ın tarihine
dayanarak yazdığını iddia emekte
ise de, kitabın sonunda veya başka
bir yerinde ne İbn-i İshak, ne de
başka yazarlara ait bir kaynakça
bulunmamaktadır.1 Hem kitap
yayınlanmadan önce, hem de yayınlandıktan sonra yoğun bir reklam kampanyası yapılmış olup, Hz.
Muhammed’le ilgili malum karikatürlerin Jylland Posten gazetesinde yayınlanması, Danimarkalıların
kitaba karşı olan merak ve ilgisini
yapay olarak artırdığı için kitap
ikinci baskısını yapmıştır.
Kitabta en vurgulu biçimde anlatılan iki önemli konu bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi İslam tarihinde oryantalistlerin eleştiri

noktalarının birini teşkil eden
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hz.
Aişe ile yaptığı evlilik gerçeklere aykırı olarak eleştirilmektedir
(Peygamberimiz 9 yaşındaki Hz.
Ayşe ile evlenerek pedofili olduğu
imajı verilmeye çalışılıyor). İkincisi ise müslümanların Yahudilerle
Medine’de yaptıkları savaşlar en
ince ayrıntısında kadar anlatılmakta ve kana susamış olarak tarif
edilen Müslümanların zavallı Yahudi erkeklerini acımasızca nasıl
katlettikleri (!) trajik bir biçimde
anlatılmaktadır.
Aşağıdaki alıntı müslümanların
Beni Kureyze Yahudileriyle yaptıkları savaşla ilgilidir. Bu alıntı aynı
zamanda yazarın ne kadar tarafgir
ve kendisinin Müslümanlara karşı
ne kadar önyargılı ve Yahudilere
karşı olan sempatisini göstermesi bakımından ilginçtir, ‘…o gün
kılıçlar defalarca bilendi, müslüman cellatlar çalışmaktan kan ter
içinde kaldılar, yüzlerce Yahudi
erkeğin başı uçuruldu ve savaştan sonra kan kokusu bütün şehri
sardı. Bunu seyreden Yahudi çocukları ve kadınları bağrışıyor ve
üstlerini başlarını yırtıyorlardı…’
(Bluitgen, 2006; 165-165)
Yazar Medine’de müslümanlarla
yahudiler arasındaki ilişkiler ve
müslümanların onlarla yaktıkları
savaşların arka planlarına ve nedenlerine hiç bir şekilde değinmemektedir.
Amacını anlamak zor...
Bir televizyon programında ateist olduğunu söyleyen yazarın ne
dinler tarihi, ne de İslam tarihi
konularında hiçbir tahsili yoktur.
Yazarın İslam’ı ve müslümanların
yüce peygamberi Hz. Muhammed’i
aşağılayan böyle bir kitap yazmasındaki amacının ne olduğunu anlamak zor.
Kitabın genel anlatım biçiminde
Hz Muhammed (S.A.V.) insanları
eğitmek için Allah tarafından gönderilmiş ve O’ndan vahiy alan, insanlığın yücelmesi için çalışan bir
elçi ve peygamber olarak değil;
(haşa) yakıp yıkan bir zorba, yol
kesen bir eşkıya, kadın düşkünü
bir Arap genci olarak tanıtılmaktadır.
Kitap baştan sona oryantalist
perspektifin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. İslam ilahi
vahiyle ve manevi faktörlerle değil;
coğrafi, fiziksel ve sosyo-ekonomik
faktörler ve organizeli güçle yayılmış bir din olarak tanıtılmaktadır.
Kitapta ön plana çıkarılan temel
görüşler klasik oryantalistlerin
İslam ve onun yüce peygamberini küçük düşürme girişimlerinin
basit ve bayağı bir versiyonundan
başka bir şey değildir.
Danimarka’daki karikatür olayı
ve bu kitabın basımı daha genel
ve küresel anlamda medeniyetler

çatışması çerçevesinde Batı ile
İslam Dünyasını karşı karşıya getirme çabası sürecinde gerçekleştirilen islam karşıtı kampanyaların Danimarka’da sahnelenen bir
bölümüdür.
Bilindiği gibi, gazetede yayınlanan karikatürlerde İslam’ın yüce
peygamberi arığında bomba taşıyan bir terörist olarak gösterilirken, roman şeklinde çocuklar için
yazıldığı söylenen kitabın tarihsel,
bilimsel ve pedagojik hiçbir değeri
yoktur. Kitap İslam tarihi ve Hz.
Muhammed hakkında yalan ve
yanlış bilgiler içeren bildik kitapların tipik bir örneğidir.
Kitabın bölümleri
İslam ve Hz. Muhammed’in hayatının anlatıldığı iddia edilen kitap,
her birine ayrı bir isim verilen on
iki ana bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümler de kendi aralarında
küçük ana başlıklara ayrılmaktadır.
Bölüm ve başlıkları aşağıda
gösterildiği gibidir.
1. Bölüm: Bir Peygamber Bekleniyor
Hz. Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce gelişen olaylar hakkında
bilgi verilmekte ve özellikle Mekke’nin ve genelde Suudi Arabistan
ve dünyanın o günkü sosyal, siyasi
ve dinsel durumu anlatılmaktadır.
Hz. Muhammed doğmadan önce
meydana gelen olaylar ve bu bağlamda Fil Vakası bu bölümün giriş
kısmında yer almaktadır.
Fil Vakası meydana geldiği yıl
dünyaya gelen Hz. Muhammed’in
doğuşu ve daha sonraki hayatı
(çocukluğu, gençliği ve evliliği)
anlatılmaktadır. Ayrıca o günkü
Mekke Toplumunun sosyal, kültürel ve dini yapısı hakkında bilgi
verilen bu bölümde; başlığa tam
olarak uymamakla birlikte Peygamberimize ilk vahyin gelişi de
bu bölümde yer alan konular arasındadır (s. 9-35).

anlatılıyor. Hz. Muhammed’in
Cinlerle konuşması ve onların
müslüman olmaları gibi konulara
yer veriliyor. Bu bölümde ayrıca
Hicrete izin verilmesi ve Hicret
esnasında yaşanan olaylar anlatılıyor. (s. 72-102).
4. Bölüm: Savaş Başlıyor
Kitabın genelinde barbar ve kan
dökücü olarak lanse edilen Müslümanlar Bedir’de ilk kez savaşa
katıldıkları için bölüme bu isim
verilmiş. Yazar burada okuyucuya
Müslümanlar kan dökmeye başlıyor mesajını vermeye çalışıyor.
Bu bölümde Medine’ye Hicretten sonra gelişen olaylar, Mescidi
Nebevi’nin inşası, Yahudiler hakkında nazil olan ayetler. Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe ile evlilikleri
ve Bedir Savaşı anlatılıyor. Ayrıca
şehirdeki yahudilerden ve müslümanların onlara karşı yaptıklarını
iddia ettiği haksızlıklardan bahsediliyor. (s.103 -135).
5. Bölüm: Büyük Ölüm Fermanı
Bu bölüm Uhud ve Hendek Savaşlarını, Yahudilerle yapılan savaşları ve Hz. Muhammed’in evliliklerini içermektedir. Burada yazar Hz. Muhammed’i ve yeni nazil
olan ayetlerle alay eden Abu Afak,
Asma bint Marwan ve müslüman
kadınlar hakkında müstehcen şiirler yazıp onları küçük düşüren,
Kab ibn al-Asraf gibi Yahudi şairlerin Müslümanlar tarafından
öldürülmesi dramatize ediyor. (s.
36-169)
6. Bölüm: Mekke’nin Fethi
Bu bölümde Hayber’in Fethi sırasında Salam adında bir Yahudinin Hz. Muhammed (S.AV.) tarafından görevlendirilen müslüman
askerler tarafından acımasızca öldürülmesi iddiası tasvir ediliyor.
Bölümün sonunda da Mekke’nin
Müslümanlar tarafından fethedilmesi. Hz. Peygamberin Cevriye ile
evlenmesi ve Hz. Ayşe hakkında
yapılan iftira (Ifk Olayı ) tekrarlanıyor. Klasik Batılı oryantalistlerin özellikle işledikleri bu konuya
özellikle ağırlık veriliyor. İslâm
tarihinde Resulullah (s.a.v)’in
zevcesi ve müminlerin annesi (elAhzâb, 33/6) Hz. Âîşe hakkında
münâfıklar tarafından uydurulan
iftira Hz. Ayşe Validemize malum
yakıştırma burada tekrarlanıyor.
(s. 170-200)

2. Bölüm: Arap Peygamberi
Bu bölümde Hz. Peygamberin
alenen İslam’ı tebliğe başlamasından sonra gelişen olaylar, ilk Müslümanlar, Hz. Muhammed’in amcalarının ve diğer yakınlarının ona
karşı olan davranışları, kendisine
İslamiyet’le ilgili sorulan sorular,
ahiret hayatını anlatan ayetlerin
korkunçluğu vurgulu bir biçimde
anlatılarak, İslam’ın sevgi ve rah- 7. Bölüm: Yeni Saldırılar ve
mete dayanan değil, nefret ve azap Haremde Kargaşa
inancına dayanan bir din olduğu Mekke’nin Fethinden sonra
imajı verilmektedir. (s. 39-71)
Nahla ve Taif şehirlerine yapılan
seriyeler ve Taif’in fethiyle birlik3. Bölüm: Melekler ve Cinler
te sosyal konularla ilgili yeni nazil
Arasında
olan ayetler eleştirel bir biçimde
Bu bölümde Hz. Muhammed’in anlatılıyor. Hz. Muhammed’in
Mirac’a çıkışı ve daha sonra mey- kendine eş olarak seçtiği esir kadana gelen olaylar detaylı olarak dınlardan Asma bint al Numan

adlı kadının deli olduğunu anlayanca onu kavmine geri gönderdiğini söyleyerek Hz. Muhammed’in
kadınlara karşı nasıl davrandığını
anlatmaya çalışıyor. Bu anlatımla
İslam’ın kadına baskıyı meşrulaştıran bir din olduğu imajı verilmeye
çalışılıyor (s. 291-231)
8. Bölüm. Cenneti Seçen Peygamber:
Bu bölümde müslümanların Yahudilere karşı savaşı ve Peygamberimizin (S.A.V.) Maria’dan olan
oğlu İbrahim’in vefatı anlatılıyor.
Aile ve sosyal konulara ait kuralları netleştiren bazı ayetlerden
bahsediliyor. Bölümün sonunda
da Hz. Peygamberin vefatı ve
sonra Müslümanlar arasında Hz.
Muhammed’in yıkanması ve defnedileceği yer v.b. konularda çatışma
çıktığını ve bu arada Mekke’deki
bazı kişilerin İslam’ı terk etmeye
başladığı iddia ediliyor.
Yazar kitabın genelinde İslam’ın
kılıç zoruyla yayıldığı görüşünü burada da tekrarlayarak, Hz. Muhammed’in vefatıyla İslam’ın güç
kaybına uğradığını ve bu nedenle
bazı kabilelerin İslam’ı terk ettiklerini ileri sürüyor.
9. Bölüm: Sözde Kaynakça
Burada yazar Hz. Muhammed
(s.a.v.) in hayatı hakkında yazdığı kitaptaki kaynağın Kuran-ı
Kerim, hadisler ve tarihçi İbn İshak’ın kitabı olduğun söylemekte
ise de hangi Kuran mealini kaynak olarak kullandığını açıklamamaktadır. İbni Ishak’ın eserinin
günümüzde kadar yaşamadığını
ve onun kitabının daha sonraki tarihçiler Ibn Hişam, Tabari,
al Wakidi ve Ibn Sad tarafından
şerhedildiğini ifade eden yazar bu
eserlere ait herhangi bir bilgi vermemektedir (s. 251-252).
Kısaca ifade etmek gerekirse kitapta hiçbir kaynak verilmemektedir.
Kaare Bluitgen
‘Kur’an ve Peygamber Muhammed’in Hayatı’ (Koranen og Profeten Muhammeds liv)
272 sayfadan oluşan kitap fiyatı
249 kr.

Yazarın Kimliği
1959 yılında Danimarka’nın Birkeröd
Kentinde doğan yazar liseden sonra
altı ay Amerika’da yaşadı. Ne amaçla Amerika’ya gittiği ve orada kaldığı
süre içinde ne (ler) yaptığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Yazar1986 yılında öğretmen okulundan, daha sonra da gazetecilik
okulundan mezun olmuştur. Kuzey
Kore, Eritre ve Meksika’ya seyahatler yapmıştır. Yazar –üçüncü dünya
ülkeleri, biyoloji, ahlak felsefesi gibi
farklı konularda kitaplar yazmaktadır.

BABA’S
HABER
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Pizzacı ve
restoranlara
10 yıl garantili
yer döşemesi

GULVCENTER
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KAMPANYA !!!
Danimarka saf
yün halıları
3x2 m sadece

Ebat, desen ve renk zenginliği

699,-

Metrekaresi
39 krondan başlayan
ve 129 krona varan
fiyatlarla evlere
muşamba döşeme

Sjælland
adasının her
yerine servisimiz
vardır
Bahariye el
kabartmalı halı

Üzerinde hayat var...

Bahariye Halı
Türk tekstil ve halıcılık
sektöründe kalite ve
garantinin sembolü

Kaliteli ve ucuz, duvardan duvara bol çeşitli halı ve muşamba

Metrekaresi 30 kron’dan başlayan fiyatlarla duvardan duvara taban halıları

BABA’S

Rixos halıları Kopenhag ve civarında
Pele Möbler’de de satılmaktadır.
Peles Møbler
Industridalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611 Fax: 36 77 26 17
Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk pele@peles.dk

GULVCENTER

Øster Alle 36 - 38
4200 Slagelse
Tlf: 58 50 64 50
Fax: 58 50 64 51
babasgulvcenter@hotmail.com

♦RİXOS HALI
♦PAŞA HALI
♦BAHARİYE HALI
♦SULTAN HALI
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ALEYNA

haber
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mobilya & hali

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)

11.999

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yemek odası

CAROLINA Deri Koltuk takımı

12.999

13.999

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

Öz Konya Kebab & Restaurant
Öz Konya Kebap Restoranı kalite ve hizmete önem vermektedir. Malzeme seçiminde
gösterdiğimiz özenin yanısıra tüm yemeklerimiz helal kesim etle üretilmiş ve ev
yemekleri tadındadır. Tüm kebap ve pide çeşitlerimizin hazırlanmasında Türk
mutfağında kullanılan özgün tarifler kullanılmaktadır.

Öz Konya Kebab ve
Restoran çocuklarınızı da
düşünüyor. Yemeği
beklerken sabırsızlanan
veya anne babalarından
önce yemeklerini
bitiren küçük konuklarımız
televizyon da bulunan
çocuk oyun odasında
eğlenirlerken siz rahatlıkla
yemeğinizi yiyebilirsiniz.
Baklava, kadayıf, revani, Aşure tatlı çeşitleri
Özel Konya usülü ayran
Günlük taze sulu yemek
Yaprak döner, tavuk döner
Çorbalar: Mercimek, İşkembe

İsteyen
müşterilerimiz de
özel aile
salonumuzda
rahatlıkla
yemeklerini
yiyebilirler

Restorantımız 180 kişilik kapasitededir
Açılış saatlerimiz:
Pazartesi-Cumartesi: 11.00 - 24.00
Pazar ve tatil günleri: 12.00 - 24.00
Sağlık ve itfaiye birimlerinden tüm izinler alınmıştır

İbadetini aksatmak
istemeyen müşterilerimizi
de düşündük.
Restoranımızda
ibadetinizi de yerine
getirebileceğiniz
mescidimiz
bulunmaktadır

Frederikssundsvej 14-16 • 2400 København V • Tlf: 39 622 722

haber
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nisan 2006

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

ark
p
o
ot ızla
ş
i
n
Ge nağımnizde
ola erişi k
v
ı
alış kolayl

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
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

B

elediye bir kadına
yanlışlıkla iki yıl boyunca sosyal yardım ödemiş.
Yanlışlığı farkettiğinde ödenen
yardımı geri talep etmiş, ama
alamamış.
Olay şöye gelişir. Belediye
iki küçük çocuğu olan bir aileye yıllardır sosyal yardım ödemektedir. Bir süre sonra kadının eşi yurtdışına gider. Gittiği ülkede oturmaya başlar.
Belediye bu çiftin boşandığını farz ederek, Danimarka’da
oturan kadına sosyal yardım
ödemeye devam eder. Hâttâ
bu kadın şimdi yalnız yaşıyor
diye, biraz fazla yardım öder.
Yıllar geçer. Tam iki yıl. Tesadüfen bir kontrol sonucu bu
kadının boşanmadığını ve resmi kayıtlarda hâlâ evli göründüğünü fark eder. Hemen sosyal yardımı durdurur ve ödenen yardımı geri ister. Çünkü
sosyal yardım yasasına göre
evli çiftler birbirlerinin geçimini temin etmekle yükümlüdür.
Yurdışında yaşayan eşin para
kazanıp kazanmadığı ve kazanmış ise Danimarka’da yaşayan karısının neden geçimin
temin etmediği bilinmemektedir. Ayrıca sosyal yardım alındığı sürece eşler iş aramak zorundadırlar. Yurtdışında yaşayan eşin iş arayıp aramadığı
bilinmemektedir.
Bunlar gerekçe gösterilerek
belediye yardımın geri ödenmesini ister, ama kadın olaydan rahatsız olur ve bir avukat aracılığıyla şikayette bulunur. Soyal yardımın neden
birden kesildiğini, parasız yaşayamayacağını ve almış olduğu yardımı ise hiç bir zaman

Yanlış hesap
geri ödeyemeyeceğini belirtir.
Avukatı ise alında belediyenin
bu aile hakkında herşeyi bildiğini ama buna rağmen yardımı
kestiğini ve asıl önemli olanın
da ne yardımı verirken ve keserken bu kadınla konuşmadığını ve görüşmediğini vurgular.
Belediyenin yaptığı yanlışlığın asıl bu olduğunu, yani
müvekkili dinlemeden, onun
görüşlerini almadan ve olayı
açıklığa kavuşturmadan hakkında karar vermek olduğunu,
bunun ise yasalara aykırı olduğunu belirtir. Yanlışlık veya
’suç’ belediyede olduğundan,
kadına ödenen yardım kesilmemeli ve geri ödenmemelidir.
Şikayet makamının verdiği
karar da aynı yöndedir. Kadına ödenen yardım yeni bir karar çıkıncaya kadar devam etmeli, yani belediye kadını ve
eşini görüşmeye davet etmeli,
olayın boyutunu araştırmalı,
ailenin yasanın gerekçelerini yerine getirip getirmediğini
araştırmalı ve daha sonra bir
karar vermelidir.
O halde buradan çıkan sonuç şu; Belediye bizim hakkımızda verdiği kararları, bizim
görüşümüzü alarak ve bizimle birlikte vermeli. Bu kararın
bizim istediğimiz yönde olacak
anlamına gelmiyor, ama bizim
haberimiz olmadan ve bizim
hakkımızda gerçek olmayan
yorumlar yaparak verilen kararlar yanlış ve yasaya aykırı
kararlardır. Dolayısıyla bu kararları kabul etmeyip şikayette bulunabiliriz.

utireli@haber.dk

EĞİTİM

Gerginlik Çağı

Bedriye Zelal Doğru

Ç

ocukların ergenlik dönemleri her annebaba için ‘sorunlu dönem’ diye tabir edilir.
Bu dönem içerisinde çocuklar sanki eski şirinliklerini yitirmiş, adeta aksi ve uyumsuz birer
genç olmuşlardır ebeveynlerin gözünde. Bu dönemde bir çok anne-baba, evlatlarının kendilerinden uzaklaştığını ve hatta koptuğunu düşünürler.
Psikolojik açıdan ergenlik çağı, çocukluk döneminden aldığı temel elemanları, yani ham
maddesi belirlenmiş olan kişiliğin, toplumda
bir birey olarak, nasıl bir rolle, nasıl bir şekilde
var olacağının, yani çocuğun erişkin bir insan
olarak toplumda kendi adına var olmaya hazırlandığı bir dönemdir. Küçükken her şeyi ailesinden bekleyen, sürekli desteğe muhtaç olan
insanın, kendi ayakları üzerinde durup kendi
yolunu çizebileceği bu zorlu dönemde sorunların yaşanmaması kaçınılmazdır.
Çocuklar ergenliğe geçişte vücutlarında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal hızlı değişime uyum
sağlamakta, duygularını kontrol altına almakta
ve mantıklı düşünmekte zorlanırlar, bu nedenle farklı tepkiler gösterirler. Ergenliğe kadar
ailesiyle ilişkileri uyum içinde olan çocukların,
ergenliğe geçişte uyumsuz davranışlar sergilemesi her anne-babayı şaşırtır, çünkü annebabalar, çocuklarının büyüdükçe dahada akıllandıklarını ve daha az problem çıkardıklarını
zannederler. Halbuki, bir çoğumuzun farkında
olduğu gibi, ergenlik çağındaki çocukların velileride bir bocalama dönemi geçirirler. En ılımlı uyarılara sert tepkiler veren, sevecen ve tatlı bir yaklaşımı dahi rededen, üstüne varılınca
öfkeden deliye dönen genç karşısında ne yapacaklarını bilemezler. Çocuklarının kendilerinden uzaklaştğını görünce üzüntüye kapılırlar.
Olabildiğince özgür yaşamak isteyen gencin gözünde artık anne-baba sözü o kadarda önemli değildir. Bu dönemde genç, kendisi eleştirilmeye gelinmezken, yerli yersiz anne-babasını
eleştirir. Başkalarının anne-babasını örnek göstererek, ailesini üzer ve iletişimi daha da güç
hale getirir. Adeta gencin artık anne-babasından öğrenecek bir şeyi kalmamıştır sanki(!)
Bu dönemdeki gençler; gerek evde gerek okulda, genellikle, etrafında var olan hemen hemen

bütün yetişkinleri kendilerine adeta düşman
olarak görürler. Bu nedenledir ki, yetişkinlerin
bilinçli ve sistematik bir şekilde davranmaları
gerekir.
Günümüzde çok karşılaştığım bir durum; ailelerin bol bol gençlere uyarıları, genci bir başkası ile kıyaslamaları, sürekli gence yaşanmış
olumsuzlukları anlatmaları ve nasihatlarıdır
ki, bu çoğu zaman gençte ters tepkiler yaratır
ve anne-babalar da kaş yapayım derken göz çıkarırlar. Diyeceksiniz ki, çocuğumuza öğüt vermeyelim mi? Tabiki evladına nasihat vermek
her ebeveynin fıtratında olan bir şeydir. Bu kaçınılmazdır, fakat bu hassas dönemde çocuğu
adeta boğacak konuşmalardan kaçınılmalıdır,
çünkü bu gergin dönemde çocuğun nasihate
değil, kendisini dinleyen, anlayan ve ne olursa
olsun kendisine güvenen anne-babaya, arkadaşa, öğretmene ihtiyacı vardır. Ve çünkü bu çocuklar kendi kişiliklerini yerli yerine oturtabilmek için kendilerine örnek olabilecek yetişkin
arayışı içerisindedirler. Kendi öğrencilerimde
bunu bariz bir şekilde görebiliyorum. Birçok
öğrencim evde anne-babasına anlatamadığı bir
çok şeyi benimle paylaşabildiğini söylüyor. Bunun sebebi ise, çocuk konu ne olursa olsun bir
yetişkin tarafından dinlendiğini hissediyor ve
buda çocuğun kendisine güven duymasını sağlıyor.
Ergenlik dönemi çocuk ve gençleriyle barışık
yaşamanın ilk kuralı, çelişkili davranışlar karşısında sabretmek ve genci sonuna kadar dinlemektir. Aynı fikirde olunmasa da, o gencinde
artık toplumda bir birey olma yolunda ilerlediğini göz önünde bulundurup, fikirlerine saygı
göstermektir. Anne-baba, gencin bağını ne tamamen gevşek bırakmalı, nede cok sıkmalıdır.
Tehlikeli ve ciddi durumlarda yardım edecek
şekilde uzaktan izlemelidir. Gencin arkadasındaki bu yardımı hissetmesi ve fırtınalı ve zor
zamanlarında sığınacağı bir liman olarak görecektir. Eğer gençte bu fırtınalı dönemde biraz
çaba gösterip anne ve babasıyla iletişimi koparmaz, samimi davranır ve kırıcı olmazsa ergenliği atlattığı zaman ilişkileri sağlıklı olarak devam edecektir...
b.zelaldogru@haber.dk

HUKUK KÖŞESİ

Alışverişlerde değiştirme ve iade hakkı
Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

H

erhangi bir mağazadan alınan bir mal
veya ürünün pişmanlık nedeniyle iade
hakkı bulunmamaktadır. Sabit adresi olmayan mağazalardan, internetten, posta siparişli yoluyla alınan mallar da iade hakkı bulunmaktadır.
Ancak yine de bazı mağazalar iade veya
satılan malı başkasıyla değiştirme gibi haklar sağlamaktadırlar müşterilerine. Bazı
mağazalar mal değiştirme yerine satılan
malın karılığında başka bir zamanda başka
bir alışveriş için kullanılmak üzere müşterilerine çek verebilirler.
Müşterilerine pişmanlık hakkı tanıyan
mağazalar bunu açıkça ya kasa fişinde ya
da mağazada bir tabela ile belirtmekle yükümlüdürler. Pişmanlık hakkı zamanla sınırlıdır. Herhangi bir anlaşma yapılmamışsa en kısa zamanda pişmanlık hakkı kullanılmalıdır. Bazı mağazalarda ise bu önceden belirtilmemiş olsa da pişmanlık hakkı sağlanmaktadır. Ayrıca bir mağazanın
pişmanlık hakkı tanıdığı biliniyorsa alınan
malı geri iade etmek hakkı vardır.
Bir mağaza pişmanlık hakkını artık müşterilerine sağlamamaya başlamışsa, bunu
mağazadaki ilanlarla, kasa fişinin üzerinde

ya da başka bir şekilde açıkça belirtmekle
yükümlüdür. Bazı durumlarda da pişmanlık hakkı için anlaşmaya varılabilir, özellikle başka birine hediye edilecek olan mallarda veya uygun olup olmayacağı önceden
belli olmayan mal alımlarında bu yapılabilir. Bu durumda da bu anlaşmayı yazıya
dökmekte yarar vardır. Bu anlaşmada da
iade hakkı mı yoksa pişmanlık hakkı mı olduğu konusunda da anlaşmaya varılmalıdır.
Bir mağazadan yapılan alışverişlerde pişmanlık hakkı aşağıdaki durumlarda gerçekleşir.
-Alışveriş esnasında bu anlaşma yapılarak
-Mağazanın iade hakkı ya da pişmanlık
hakkı sağladığı belirtilmiş olursa
-Mağazanın bu hakkı tanıdığı biliniyorsa

bilir. Değiştirme hakkı mağazada bulunan
mallarla sınırlıdır.
Mağazaların pişmanlık hakkı konusunda şartları:
Pişmanlık hakkı gönüllülük çerçevesinde
gerçekleştiği için mağazaların da müşterilerini bu haktan yararlandırmak için bazı
şartları vardır. Aldığınız herhangi bir malı
iade etmek istiyorsanız aşağıdaki şartları
kabul etmeniz gerekmektedir.

-Ürün belli bir süre içinde iade edilmelidir
-Ürün üzerineki marka etiketlerinin de yırtılmamış, silinmemiş olması gerekmektedir.
İade ettiğiniz üründe bir hata varsa satıcı
bu şartları ileri süremez zira bu durumda
reklamasyon sözkonusu olacaktır.

Satış anlaşması ne zaman gerçekleşir
Herhangi bir mal için ücret ödendiği anda
satış anlaşması de gerçekleşmiş sayılır. Bu
yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Satış an-Mal tüm unsurlarıyla tam olarak iade edil- laşması mal teslim edilmemiş ya da ücreti
meli, bozulmuş ve kullanılmış olmamalıdır. ödenmemiş olsa da gerçekleşmiş sayılabilir.
-Fatura ya da kasa fişi de iade edilmelidir.
Örneğin bir mağazaya buzdolabı almak
-Mal makul bir zaman içinde iade edilmeiçine girer ve ertesi gün buzdolabını, ücreti
lidir.
teslim esnasında ödenmek koşuluyla, evinize getirmelerini isterseniz bu anlaşmadan
İade hakkı – değiştirmek hakkı
Bunların dışında satıcının bazı şartları var- vazgeçmek veya buzdolabını teslim almaİade hakkı tüketiciye mal için ödediği ücreti sa da bunlar alışveriş akdi esnasında belirmak hakkınız bulunmamaktadır. Anlaşmageri alma hakkı tanır. Bu malın fiyatı daha tilmelidir. Satıcı, örneğin aşağıdaki şartlara lar bağlayıcıdır ve vazgeçilemez.
sonra indirilmiş olsa da geçerlidir. Değişuymasını isteyebilir müşterilerinin
Kısaca ve son olarak şunu söyleyebiliriz
tirme hakkı ise mal için ödenen parayı geri -Mal orijinal ambalajı içinde iade edilmeliAlışveriş hakkı-pişmanlık anlaşması yapılalma hakkı tanımaz tüketiciye. Burada da
dir
madığı sürece. Bağlayıcıdır. Bu anlaşma
daha önceki örnekte olduğu gibi, malın fiya- -Parfüm, Video ve Cd ambalajlarında kulsözlü de olsa geçerlidir.
tı daha sonra düşürülmüş olsa bile, ödenen lanılan plastik koruyucunın yırtılmamış olerbil.kaya@haber.dk
ilk fiyata tekabül eden miktarda mal alına- ması gerekmektedir.
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İsveç’te tsunami şoku
İSVEÇ

Abdullah Tunçel, Lund

G

üney Asya’da 2004 yılında
yaşanan tsunami felaketinin ardından İsveç Hükümeti’nin gösterdiği tepkileri
araştırmak üzere kurulan Anayasa Komisyonu görevini tamamladı ve sonucu açıkladı.
Anayasa Komisyonu tarihindeki bugüne değin
incelenmiş olan konuların en büyüğü olarak nitelenen araştırma, “tarihsel” olarak tanımlanan bir
sonuçla bitti. Oy birliği ile onaylanan sonuç raporunda komisyon, hükümete oldukça ağır eleştiriler
yöneltirken, Başbakan Göran Persson başta olmak
üzere hükümetin beş tane üyesine özel olarak ve
madde madde sıralanan eleştiriler kaleme alındı.
Bir hükümetin beş üyesinin ayni konuda eleştirilmesi ve kararın oybirliği ile alınması, İsveç Anayasa Komisyonu tarihinde ilk kez oluyor.
Eleştirilerin odak noktasını “felakete uğramış
olan İsveçlilere yardımın gecikmesi, çünkü hükümetin bir kriz programının ve kriz organizasyonunun olmaması, bakanlıklar ve onlara bağlı birimler
arası diyalogun da hiç işlememiş olması” oluşturuyor.
Komisyonun Sosyaldemokrat partili üyelerinin de
eleştirilere tümü ile katılarak oy kullanmış olmaları ve kararın bu nedenle oybirliği ile alınmış olması
da siyaset yorumcuları tarafından not edilmiş durumda. Komisyon üyelerinden olan Sosyaldemokrat Partili İnger Jarl Beck “Kendimizden olanları
eleştirmek hiçbir zaman hoş bir olay değil. Fakat
eğer parti politikasını gözeterek tavır almış olsa
idik, bize verilmiş olan güveni yoketmiş olurduk!”
görüşünü dile getiriyor.
Anayasa Komisyonu’nun hükümet üyelerine yönelterek oybirliği ile aldıkları kararların bir kısmı

şöyle:
Göran Persson (Başbakan): Parlamentoda vermiş
olduğu sözlere karşın bir kriz organizasyonunun
gerçekleştirilmemiş olması, felaketten sonraki gün
yeteri kadar hızlı davranmaması, tsunami bölgesinden bilgi alabilmek ve konu özelinde bir kriz grubu
oluşturmak konularında pasif davranmış olması.
Persson, toplam olarak altı noktada eleştiriliyor.
Maliye Bakanı Pär Nuder: Felaket bölgesine gönderilecek yardımların finanse edilmesi konusunda
gecikmiş olması.
Dışişleri Bakanı Leila Freivalds: Gerek bilgi almak gerek alınan bilgileri diğer ilgili kurumlara
iletmek konusunda bakanlığın kapasitesinin eksik
kalması, felaket bölgesinden kendisinin bilgi almak
için çaba göstermemiş olması başta olmak üzere altı noktada eleştiriliyor. Freivald, bakanlığının
‘karikatür krizi’ konusunda aldığı bir tavır nedeni
ile geçtiğimiz ay istifa etmişti.
Savunma Bakanı Leni Björklund: Hükümet merkezindeki hazırlık ve yardım çalışmalarının aksaması, kurumlar arası bilgi akışının kötü çalışmış olması, Felaketin hemen ardından Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile bağlantı kurmamış olması, kendi
sorumluluğundaki Kurtarma Müdürlüğü’nü devreye sokmakta pasif kalması.
Dış Yardım Bakanı Carin Jämtin: Anayasa Komisyonu’nun hakkında olumlu görüş dile getirdiği
tek bakan olan Jämtin, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile bağlantı kurmamış olduğu için eleştiriliyor.
Anayasa Komisyonu raporunun sertliğine karşın
parlamentoda güvenoylamasına gidilmeyecek. Başbakan Persson, komisyon raporunun seçim sonuçlarını etkilemeyeceği görüşünü dile getiriyor. Fakat
siyasi gözlemcilere göre 17 Eylül’de yapılacak olan
genel seçimlerde kullanılacak oylar, ülke genelinde
bir ‘güven oylaması’ niteliğinde olacak.
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Evliliklerde Nazi yasaları
uygulanmış
Abdullah Tunçel, Lund

İ

sveç’te beş yıldır sürdürülmekte olan ve sonuçları 4/Nisan/
2006’da açıklanan bir araştırmaya göre 1937 –1945 yılları arasında İsveç’te yapılan evliliklerde
Nazi Almanyası’nın yasaları uygulanmış.
Tarihte ‘Nürnberg yasaları’ olarak bilinen kurallar “temiz ırk yaratıp korumak” amacını taşıyordu
ve temiz kan taşıdığı saptanan Alman vatandaşlarının yahudilerle,
yabancılarla ve temiz kanı olmayan (!) Almanlarla evlenmelerini
yasaklıyordu.
Dönemin İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı bir ‘tavsiye’ kararının
1937 yılı Eylül ayında ilgili kurumlara iletilmesi ile birlikte ayni
kurallar İsveç genelinde uygulanmaya başlanmış. ‘Tavsiye’ kararı,
Alman vatandaşları ile evlenecek
olan İsveç’lilerin yahudi olmadıklarını yasal olarak kanıtlamalarını
içeriyor. Hem isveç Kilisesi hem de
bir çok bölge mahkemesi, bakanlığın ‘tavsiyesine’ uygun olarak evlilik başvurularını reddetmişler, bir
çok evliliği de geçersiz saymışlar.
Araştırma sonuçlarına göre, yapılan uygulama konusunda yalnızca
kilisenin ve mahkemelerin sorumlu tutulması yanlış. Asıl belirleyici olan bir bakanlığın uygulamayı
‘tavsiye’ etmiş olması, bir çok bü-

rokratın da bakanlığın istemleri
doğrultusunda davranmış olması.
Söz konusu araştırma 2000 yılında Stockholm’de yapılan soykırım
konferansı ile birlikte İsveç Hükümeti’nin aldığı insiyatif doğrultusunda başlatıldı. Araştırma için
ayrılan 29 milyon Kronluk fonun
20 milyonluk bölümü İsveç-Nazizm ilişkilerini, 9 milyonluk bölümü de İsveç-Komünizm ilişkilerini araştırmak üzere kullanıldı.
Araştırmanın bir başka sonucuna
göre Nazi Almanyasının yahudileri toplum yaşamından soyutlama
programının İsveç iş yaşamını da
etkilemiş olması. Hem İsveç firmaları hem de İsveç’te iş yapan Alman
firmaları yahudi eleman çalıştırmamaları için baskı altında tutulmuşlar. Baskıya karşı çıkmaya çalışan
firmalar da boykot edilmişler ve
ticaretten dışlanmışlar.
Araştırmaya katılan profesörlerden Anders Jarlet, aldığı sonuçlar
konusunda şu yorumu yapıyor:
“İnsanı isyan ettiren asıl olay İsveç’in Nazizme karşı muhalefetinin yalnızca gizli kapaklı yollardan
yapılmış olması. Toplumun tüm
kesimlerinde Nazilere karşı mutlak bir sessizlik sürdürülüyordu.
İsveş yasalarına uygun olmayan,
ters gelen bir Alman terminolojisi
alınıp olduğu gibi uygulandı. Mecliste ise hiç kimse bu duruma karşı
çıkmadı!”

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Salonlarımızda bayanlara özel
sigara içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın. İster
herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenleyelim,
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda eğlencelerinizi
birlikte hazırlayalım.
Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550
kişilik iki ayrı salonumuzla, sınırsız
otopark olanaklarımızla konuklarınızı
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.

Salonlarımızda bayanlara özel
sigara içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

200 kişiden başlayan salon kapasitemizle düğün, nişan, kına gecesi, sünnet,
doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan karar vermeyin.
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DİN SOHBETİ

EDEP YA HU
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

İ

slam ahlak kültüründe, ahlaka yakın anlamda en
çok kullanılan kelimelerden biri de edep kavramı-

dır.
Edep sözlükte; Esas, kural, gelenek, görenek, hüküm, şart,
ahlak, saygı, terbiye, nezaket, incelik, eğitim anlamlarına gelir.
Dini bir kavram olarak edep; güzel terbiye, iyi huylara
bezenme, toplum töresine uygun davranma ile birlikte; kişiyi
küçük düşürücü durumlardan, toplumun ahlak kurallarına
aykırı olan davranışlardan, kusur ve eksikliklerden koruyan
bir melekedir.
Mutasavvıflara göre edep;
“Dinin hakikatlerine sarılmak, dünyanın geçici zevklerine aldanmamak ve ma’rifetullah’ı tahsil etmektir.”
Mevlana diyor ki;
“Edep’ten alem nur olmuştur. Edep ile melek bütün
ayıp ve noksanlıklardan saf ve temiz kalmıştır. Eğer
insan oğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsanla hayvan arasındaki fark edep’tir. Gözünü aç da
bütün Kelamullah’a, Kur’an ayetlerine bak; Kur’an’ın
bütün anlamının edepten ibaret olduğunu görürsün.”
Edep terimi, ilk dönemlerde “gelenek, görenek, ahlak “gibi
anlamlarda kullanılırken, İslam kültürünün tarihi gelişimi
içinde çeşitli mevkiler, meslek ve sanatlar; eğitim ve öğretim;
tasavvuf ve tarikat; ilmi araştırma ve tartışmalar; ibadet, dua
ve Kur’an tilaveti gibi dini faaliyetler; yeme-içme, giyim-kuşam, temizlik vb. günlük meşguliyetler; her türlü sosyal ilişki
ve hayatın diğer alanlarına dair bilgiler ve en uygun davranışlar tarzları için kullanılan son derece geniş kapsamlı bir terim
haline gelmiştir. Kuşkusuz bütün bu konularda en ideal örnek
Hz.Peygamberdir. Kur’an-ı Kerim, bu gerçeği şöyle teyit etmektedir. ”Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden
kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab:33/21)
Sevgili peygamberimiz (s.a.s) bir hadisi şeriflerinde;
“Beni rabbim terbiye etti (eğitti ) ve eğitimimi en iyi
şekilde yaptı.” (Cami’ üs Sağir)
Diğer bir hadisi şeriflerinde ise;
“Ben ancak en güzel ahlakı ve yüksek adabı tamamlamak üzere gönderildim“’ buyurmuşlardır. (DİB. Seçme
Hadisler; Hadis no: 2)
Sa’d bin Hişam, Hz Ayşe’ye Rasulullah’ ın ahlak ve edebinden soruyor. Hz. Ayşe validemiz (r.anh) cevaben:
-“Siz hiç Kur’an’ı Kerim okumuyor musunuz?
- Okuyoruz.
- İşte Rasulullah’ın edep ve ahlakı Kur’an dan ibaretti,” demiştir. (Kütüb-ü Sitte 5. cilt . sayfa : 302)
Evet O, edep ve ahlakı Kur’an ayetlerinden almıştı.
Yüce Rabbimiz Kur’an`da, onun ahlakını överek şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz, Sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem , 68/4)
Şu halde insanlığın kurtuluş ve mutluluğu Hz.Muhammed
(s.a.s) in ahlak ve adabını bilip ona uymakla mümkün olacaktır. Çünkü o, insanların en şecaatlisi, en adili , en iffetlisi,en iyi
kalplisi, en doğru sözlüsü ve en cömerdi idi. İhsan ve keremde
bitkilere can veren saba rüzgarına benzerdi. Altın ve gümüş
yanında sabahlamaz; fakirlere muhtaçlara dağıtırdı. Allah’ın
verdiği dünyalıktan ancak aile ve çocuklarına yetecek kadarını alırdı. Hayatı boyunca isteyeni geri çevirmemiş,el uzatanı
boş döndürmemiştir. Yoksulları terslememiş “Yarım hurma
ile de olsa nefsinizi ateşten koruyunuz” buyurmuşlardır.
(Kütüb-ü Sitte ; 9. cilt. Sayfa :245)
En güzel ve en mükemmel şekilde yaratılan insan oğlunun
diğer varlıklara üstünlüğü et ve kemikten olan bedeniyle değildir. Onun diğer varlıklara karşı üstünlük ve yüceliği ruhen
yükselmek ve edebiyle kemale ermekle olacaktır.
Nitekim şair :
“Ey insan ! nefsine dön ve onun faziletlerini geliştirmeye çalış. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın,” diyor.
Bu günkü toplumların en büyük sıkıntısı, içine düştüğü bütün çile ve felaketlerin nedeni manevi boşluk, ahlak ve edep
eksikliğidir. İlahi disiplin ve vicdani sorumluluk tanımayan ,
başı boş yaşayan kitle ve toplulukların geleceğinden mutluluk
ve gelişme beklemek, hayal peşinde koşmak olur. Dünyamızda
bunun örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Ahlakı yok olmuş
bir milletin hiçbir şeyi sağlam kalmamıştır. Bu inkarı mümkün
olmayan bir gerçektir.
Tarihte ün yapmış, asırlar boyu insanlık alemine önderlik etmiş en büyük milletlerin özellikleri; sağlam bir ahlak ve edep,
üstün bir manevi özelliğe sahip olmalarıdır. Büyük ecdadımızın
diğer eserleri yanında, özellikle övülmeye değer en büyük mirası
yüce İslam ahlak ve adabı olmuştur. Ecdadımızın bıraktığı bu
ulvi mirastan yararlanabilirsek ne mutlu bizlere.

Nisan 2006

KENDİ YAŞADIKLARI DÜNYAYI TiYATROYA TAŞIYORLAR

Göçmen çocuklar sahneye çıkıyor

K

openhag yakınlarındaki taastrup semtinde
bulunan Selsmose Okulu öğrencileri
bugünlerde ayrı bir heyecan yaşıyorlar. Kendi yaşadıkları dünyayı tiyatro
sahnesine taşıyacaklar.
Hem drama dersi almış
olacaklar, hem de göçmenlerle Danimarkalılar
arasında var olduğunu
bildiğimiz korku ve şüphe yerine anlayış ve güven
tohumları ekecekler.
Taastrup tiyatrosu bünyesinde bulunan SuBurB
adlı bir ekip tarafından
yönlendirilen 5. sınıf öğrencileri sahneleyecekleri
tiyatro oyununun tüm gereklerini kendileri yerine
getirecekler.
Taastrup tiyatrosu şefi
Mogens Holm proje ile
ilgili olarka şunları söyledi: ”Biz çok kültürlü bir
mahallede bulunan bir tiyatroyuz. Danimarka toplumu ile etnik azınlıklar
arasında ve aynı zamanda da yerel halk arasında köprüler kurarak ve
uyum çalışmalarını en
erken yaşta başlatarak
gerçek uyuma giden yolu
açmayı istiyoruz”
Öğrencilerin sahneye
koyacakları oyunun yönetmenliğini ise Per sohl
gerçekleştirecek. Per Sohl.
Bundan önce de 650 liman
işçisi ile ”Deniz Kızı” adlı
tiyatro oyununu sahneleyen Per Sohl amatör oyuncularla tiyatro yapmak konusunda geniş tecrübeye
sahip.
Sohl, ”21 çocuğu dört
ay boyunca tiyatronun
sihirli dünyasına bağlamak çok büyük bir çaba
ve hayal dünyası gerekti-

riyor. Sahnede sergilenecek olan oyun tamamen
çocukların çabaları sonucu ortaya çıkacağı için
sahnede gördüklerimiz
umursayacağımız türden
şeyler olmayacak. Her çocuğun kaynakları ve becerileri farklı olabileceği için
4 ay boyunca verilecek eğitimde de farklılıklar gözetmemiz gerekecek.
Selsmoseskolen okulunun 5. sınıf öğretmenlerinden Hanne Loft,
öğrencilerinin katıldığı
proje ile ilgili olarka ko-

nuşurken şunları söyledi, ”Dil alıştırmaları çok
önemli. Tiyatro çalışmaları sonunda öğrenciler
derdini dil ile anlatmanın
ne kadar önemli olduğunu
kavrayacaklar.” dedi.
28 Nisan’da sahnelecek
oyun için öğrenciler haftada iki kez ikişer saat prova yapıyorlar. Oyun üç kez
sahnelecek.
Selsmoseskolen öğrencilerinin sahneleyeceği
oyunda olay bir çocuk
sığınma evinde geçiyor.
Çocuk sığınma evinin

yöneticileri ise Elisabeth
ve Benedikte adında iki
rahibedir. Çocukları isimleri ile çağırmaktan çok
onları numara ile adlandıran bu iki kişi çocukları gün boyunca madende
elma sbulmaları için çalıştırıyorlar. Çocuklara yeterince yemek vermeden onları aç karnına çalıştıran
iki rahibenin çok önemli
bir sırları olduğu 22 ve 23
numaralı çocuklar tarafından ortaya çıkarılır…
(Haber)

YENİ KİTAP
”ISLAMSKUNDKAB - İslam Bilgisi”
Çocuklar ve gençler için Danca İslam Bilgisi

D

animarka Türk
Diyanet Vakfı
Müdürü Yrd. Doç
Dr. İsa Kuyucuoğlu tarafından yazılan İslamı
anlatan Danca bir kitap
yayınladı.
Danca olarak özellikle
çocuklar ve gençler için
yazılmış bu küçük kitapçık İslam’ın beş şartı olarak bilinen ibadet boyutunu işlemektedir. Temel
öğetim ve lise öğrencileri
için pedagojik bir ders
kitabı olarak yazılmış olmasına karşın kitap konuya ilgi duyan herkesin
kolayca okuyup anlayabileceği bir dille kaleme
alınmıştır.
Kitabın her bölümünde
İslam’ın ibadet boyutundan bir tema işleniyor.
Her bölüm bağımsız

olarak okunabileceği gibi,
bölümler arasında uyum
ve ilişki olduğu için bir
bütün olarak ta okunabilir.
Kitapta işlenen temel
konular şunlardır
- İslam’ın tarihsel ve coğrafik arka planı.
- İslam’da Tanrı anlayışı
ve temel kavramlar
- Peygamberlere iman,
bir peygamber olarak Hz.
Muhammed (s.a.v.) in
hayatı, getirdiği temel ilkeler ve evrensel mesajı.
- Kuran’ın içeriği, İslam’da ibadet kavramı ve
bu bağlamda oruç, hac ve
zekat ibedetleri
- Okuyucuya yardımcı
olmak amacıyla her bölümün sonunda bölümle
ilgili kısa bir özet veril-

mekte ve ilgili bölümdeki
konularla ilgili bazı sorular yer almaktadır.
- Ayrıca kitap metninin
dışında kitabın sonunda
dini ve islami terimlerle ilgili küçük bir sözlük
bulunmaktadır. İslam’ın
temel kurallarıyla ilgili
daha ayrıntılı bilgi edin-

mek isteyenler için de
kaynakça yer almaktadır.
Danimarka Diyanet
Vafkı Müdürü Yrd. Doç
Dr. İsa Kuyucuoğlu ayrıca İslam’ın ibadet ve
ahlak boyutunu işleyen
yeni kitaplar yazmayı
planlıyor.
Bu kitabı Danimarka
Diyanet Vakfından temin
edebilirsiniz.

(Haber)

ISLAMSKUNDKAB
(İSLAM BİLGİSİ)
Parekende satış fiatı:
20.00 DKK
Toptan fiatı: 12.00 DKK
Adres: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse,
Vesterbrogade 52/1,
1620 Købanhavn V.
Tlf. 33230313
vakif@danimarkadiyanetvakfi.dk
www.danimarkadiyanetvakfi.dk
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Dillere Destan Oldular
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Battal Tanrıverdi
TAHİRLE ZÜHRE MESELESİ
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp
değil,
bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte
yani yürekte
Mesela bir barikatta dövüşerek
mesela kuzey kutbunu keşfe giderken
mesela denerken damarlarında bir
serumu
Ölmek ayıp olur mu?
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Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp
değil,
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Seversin dünyayı dolu dizgin
ama o bunun farkında değildir
ayrılmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayrılacak
yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahir i Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp
değil
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RDTS’DEN EĞİTİM FUARI
(Yüksek Eğitimliler Topluluğu)
Tarih : 14 Mayıs 2006
Yer

: Valby Medborgerhus,
Valgårdsvej 48, 2500 Valby

RDTS’nin amacı Türkiye kökenli gençleri eğitime teşvik etmek ve onlara yol
göstermektir. Bunun yanısıra RDTS, bu
gençlere eğitsel konularda tavırlarından
ve düşüncelerinden yola çıkarak, onların
kendi ilgi duydukları alanların belirlenmesinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

�����

rı. Üçüncü grup olarak da RDTS, Türkiye’den Danimarka’ya öğrenci değişimi
yolu ile gelmiş olan öğrencilere ulaşmayı
hedefler.

Daha önceki etkinlikler: Eğitim fuarı,
okullarda ziyaret, Türkçe konser, etnik
azınlıkların iş durumu hakkında konfeRDTS’nin kitle tabanı, Türkiye kökenli rans, dilekçe ve öz geçmiş yazılımı hakolup, eğitim sisteminin tüm düzeylerinde kında konuşma, piknik, yemekler, kültür
eğitim görmekte olan, özellikle de lise ve günleri vs.
daha üst düzey eğitimlerini sürdürmekte
olan öğrencilerdir. RDTS’nin ikincil kitle
Daha geniş bilgi için:
tabanı bu öğrencilerin anne ve babalawww.rdts.dk
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Program:
13.30 - 14.00 Açılış ve programın tanıtımı
14.15 - 16.00 Eğitim standlarını ziyaret
16.15 - 16.45 Rap müzikli eğlence
17.00 - 18.00 Eğitim standlarını ziyaret
18.00 - 19.00 Kervan Müzik Grubu eşliğinde müzikli eğlence

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

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

İkisi de Danimarka’da doğmuş, henüz
geçmişler 20’lerini. Salona girişte ne
Comparsita ne Samanyolu ne de Vals,
illa ki Tahir ile Zühre Meselesi okunacak ve ney eşliğinde olacak.
Aslında herşey kendini başından belli
etti Özgünle Ahu’nun düğünlerinin ne
denli coşkulu ve unutulmaz geçeceği.
Bunda müzisyen Zeki Sadık ve grubunun
ve de Almanya’dan gelen konuk sanatçı
Ayfer hanımın da katkıları büyük oldu.
Oğlan tarafı Adapazarı, kız tarafı Sivas’tı. Sivas ellerinde sazlar çalındı,
Karasuda Pazar kurulmadı, ama Sakarya’nın Karadeniz’e dökülüşü kadar coşkulu döktürdü Sakaryalılar.
Herşeyin başı sevgi, hoşgörü, karşılıklı
saygı, gelinle damat için sevda demem
gerekiyor. Çok keyif aldım, çok keyif aldı
tüm konuklar, keyifle dokunuldu sazın
teline ve keyifle dansetti kemanın yayı.
Kopenhag’ da gerçekleşti ve çok konuşulacak bu düğün, çok keşke dedirtecek
insanlara her vesilede düğün sözü geçtiğinde.
Biz genç çiftlere HABER ekibi olarak
mutluluklar dileyerek onların seçtiği
Nazım şiirini sizlerle paylaşalım diyoruz.
Eline diline sağlık Nazım Usta.
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1001 fincan kahve....bahane

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

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

SATILIK PİZZA RESTORAN

Ringsted’de şehir
merkezinde yaya cadde
üzerinde, sinemanın
yanıbaşında, işlek bir
yerde içki izinli pizza
restoran sahibinden
satılıktır.
Müracaat:
23 49 71 81

Istedgade 31
1650 København V
Tlf.: 41 67 99 29

Nisan 2006

KİRALIK EV ARANIYOR
Kiralık ev
30 yaşında, bay, bilim
adamı Kopenhag veya
civarında paylaşımlı
ya da şahsa özel ev/
oda arıyor.
Müracaat:
4142 4946
GARSON ARANIYOR
Höje Gladsaxe’de
Pizza restoranda
servis yapacak eleman
aranıyor
Müracaat:
Cemal Dağıdır
Tlf: 22 11 58 13

GARSON ARANIYOR
Helsingör’de İstanbul
Cafe Restourant’ta
çalışacak iki garson
aranıyor. Bayan eleman
tercihimizdir.
Müracaat:
Ahmet Biçen
Tlf: 40 14 37 62

ELEMAN ARANIYOR
Kopenhag yakınlarındaki
Smörum’de bulunan
Anadolu Köd et
firmasında çalışacak
eleman aranıyor
Müracaat:
TLF: 3810 9282

SATILIK ARSA
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

Türkçemizdeki en güzel deyimlerde kahve sözcüğü geçer; “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” ya da “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister
kahve bahane” gibi. Kahve birlikteliğin sembolüdür.

B

ir cafeye gidin bir fincan kahve için, bir de
içmediğiniz bir kahvenin parasını ödeyin. O kahveyi de bir evsiz içsin. Kopenhag’da bulunan bazı cafeler
24 Nisan- 7 Mayıs tarihleri
arasında sokakta yaşayan
evsizleri davet ederek daha
önceden parası ödenmiş bir
kahve ikram edecekler
Kopenhag’da hemşire Özlem Çekiç’in girişimleriyle
“Evsizlere bir fincan kahve”
sloganıyla başlatılan bir projede Cafe müşterileri bir Cafe’de içecekleri kahve yanında fazladan bir fincan kahve
için de yapacakları ödemeyle
evsizleri unutmadıklarını,
onların sorunlarının farkında olduklarını ve bu sorunların çözülmesini istediklerini
gösterecekler.
Pratikte ise Cafe’ye giden
bir kişi içmediği bir kahve
için de para ödeyecek ve
evsizler cafeye gittiklerinde
daha önceden parası ödenmiş bir fincan kahveyi ücret
ödemeden içecekler.
“Sicacık bir fincan kahve sadece elleri değil, gönlümüzü
de ısıtır. Tüm vatandaşlarımızı evsizlerin içini ısıtacak
bir fincan kahve için ödeme
yapmaya çağırıyorum” diye
konuşan Özlem Çekiç, hali
hazırda PH-cafeen, Straßen,
Tvillingen og Tyren, Hees
bogcafé, Cafe Valhalla, Den
røde sofa, Cafeen Funke,
Bryggens Spisehus og Studenterhuset gibi Cafelerin
projeye katılmak için evet
dediklerini belirtti.
Özlem Çekiç’in girişimleriyle başlatılan projeye evsizler
ve sosyal olarak zor durumda
Kopenhag’da yaşayan hemşire
bulunan kişilerin sorunlarıyÖzlem Çekiç “evszilere bir fincan
la ilgilenen bir çok kurum ve
kahve” sloganıyla sosyal olarak zor
kuruluş da destek veriyor.
durumda bulunan kişilerin sorunları- Özlem Çekiç geçtiğimiz yıl
na dikkat çekmeyi amaçlıyor. Çekiç da benzer bir projeye imza
geçtiğimiz yıl da benzeri bir proje
atarak 1001 kültür bileti adlı
gerçekleştirerek 1001 kültür bileti
bir proje gerçekleştirmiş, ekodağıtmıştı.

Proje hakkında daha fazla
bilgi almak isteyenler veya
projeye herhangi bir şekilde katılarak katkıda bulunmak isteyenler internette
www.1001kopkaffe.dk adresini ziyaret edebilirler veya
ozlem@ozlem.dk adresine
e-posta yazabilirler. Herhangi bir Cafeye gitmeden de bir
evsize bir fincan kahve ısmarlamak isteyenler sms yoluyla
da projeye katılabilirler. Bunun için 1277 numaraya KAFFE yazmak yeterli olacak.

nomik zorluklar nedeniyle
kültürel olanaklardan yararlanamayan ailelerin çocukları için tiyatro, lunapark vs.
gibi eğlence biletleri temin
etmişti.
(Haber)

Dünyayı kurtaran adamın oğlu
Türk sinemasında özel bir yeri olan ve kült film statüsüne erişen Dünyayı Kurtaran Adam’ın devamı niteliğinde çekilen
»Dünyayı Kurtaran Adamın’ın Oğlu«nun kadrosu belli oldu.

Y

önetmenliğini ilk filme
de imza atan Kartal Tibet’in üstleneceği filmde, ilk
filmin kahramanı Cüneyt Arkın’ın yanı sıra, M. Ali Erbil,
Deniz Seki, Pascal Nouma,
Pakize Suda, Hıncal Uluç,
Şebnem Scheffer,
Sinem Kobal gibi
medyatik isimler
de rol alacak.
Orta Asya steplerinde ejderhalarla
savaşan, Çin Seddi’ni aşan, dağdan

indirdiği gemilerle Bizans’ı
dize getiren, her Şampiyonlar Ligi öncesinde Avrupa’da
destan yazmaya hazırlanan
Türk insanının bir uzay
destanı mutlaka olmalıdır
fikriyle ortaya çıkan film,
Türk insanının algılama, düşünme
ve davranış biçimlerimden yola çıkarak, uzayın fethedilerek Türkleştirilmesi hikayesini
anlatacak.
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Türkçe’deki yabancı kelimeler
(FerhatBingol.com), HABER

B

ugün kullanılan
Türkçe geçmişte
kullanılan Türkçe’den kelime bazında oldukça farklı. Öyle
ki, yüzyıllar süren göç ve
din değiştirme sıraında
farklı millet ve dillerle
yaşanan iletişim sayesinde bugün ki Türkçe yüzde 10’dan daha fazla bir
oranda yabancı kelimeler
içeriyor.
İnternet’te ‘Güncel Türkçe Sözlük’ adı altında bir
websitesi bulunan ‘Türk
Dil Kurumu’ geçtiğimiz
günlerde sayfalarını yeniledi ve içeriğini daha da
zengin hale geitirdi. Özellkle kelimelerin kökenleriyle ilgili oldukça eğlenceli
bir bölümü var. Sözlükte

104.481 açıklamalı kelime
bulunuyor. Bunların 14.822
adedi yabancı kelimelerden
oluşuyor. Bu kelimelerin
6000’den fazlası Arapça ve
5000’den fazlası Fransızcadan geliyor. Ancak burda dikkat edilmesi gereken
sözlüğün kelimenin tam
kökenini değil, Türkçe’nin
ödünç aldığı dile göre ayırım yapıyor olması. Örneğin binlerce kelime Yunanca’dan Latince’ye oradan
da Fransızcaya geçiyor ve
Fransızcadan da bilimsel
kitaplarla (örneğin tıp bilimi) Türkçe’ye geçiyor. Dolayısıyla Yunancadan direkt
geçen kelime sayısı 408 gibi
görünse de aslında gerçek
Yunanca kaynaklı 5000’den
fazla kelime kullandığımız.
İşte rakamlarla kelimelerin
dağılımı.

Arapça
Fransızca
Farsça
İtalyanca
İngilizce
Yunanca
Almanca
Latince
Rusça
İspanyolca
Slavca
Ermenice
Macarca
Rumca
Moğolca
İbranice
Bulgarca
Japonca
Portekizce
Fince
Norveç
Arnavutça
Korece

İşte siz ilginç gelebilecek bazı örnekler:
Fransızca’dan geçen
bazı kelimeler
adres
aksan
amin
ar
as
argo
banyo
balkon
barbar
masa
sandalye
volkan

Arapça’dan geçen
bazı kelimeler
acil
af
aile
akıl
amele
arak
aşk
yani
yahu
zam
zarar

Farsça’dan geçen
bazı kelimeler
bel
cam
cenk
çene
çorap
damat
duvar
şişe
taze
tane
testere
turşu
tohum
zemin

6465
5019
1367
629
558
408
91
86
39
35
24
23
17
14
13
9
8
7
4
2
2
1
1

Yunanca’dan geçen
bazı kelimeler
balyoz
barbunya
efendi
gümrük
halat
izmarit
istif
lodos
kukla
liman
tuğla
takunya
papatya

Danimarka borçlarını sıfırladı

İ

kinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Danimarka tüm dış borçlarını neredeyse kapatmış
bulunuyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, Danimarka’nın, net
dış borçlarının neredeyse
tamamını ödediği ve yaklaşık 36 milyar kron alacaklı
olduğunu bildirildi.
Raporda, 1980’li yıllarda
dış borç açığı oldukça yüksek olan Danimarka’nın,
1988 yılında en borçlu
olduğu yılı yaşadığına ve
bu borcun milli gelirden
elde edilen hasılatın yüzde
50’sini bulduğu ifade edildi.
Ancak daha sonra izlenen
stabil ekonomik politikalarla Danimarka’nın öde-

melerde dengeyi sağladığına dikkat çekildi.
Ekonomi uzmanları, izlenecek ekonomi politikalarında çok dikkatli adımlar
atılması, aksi taktirde dengelerin yeniden bozulabile-

ceği konusunda uyardılar.
Danimarka’nın Avrupa Birliği ortak para birimi Euro’nun dışında olmasının
ekonomik bir kayıp olmadığına da dikkat çektiler.
(Haber)

Türkler AB’de ekonomik güç

A

B ülkelerinde yaşayan 3 milyon
830 bin Türk kökenli nüfusun
190 bin konutu bulunuyor ve
yıllık tüketim harcamaları 19.2 milyar
Euroya ulaştı.
Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin 2003
sonu verilerine göre, AB ülkelerindeki
Türk kökenli toplam nüfusun 3 milyon
830 bin olduğunu kaydedildi.
Söz konusu nüfusun 2 milyon 480 bini
Türk vatandaşı, 1 milyon 350 bini ise
AB ülkesi vatandaşlığı kazanmış olan
Türklerden oluşuyor ve AB ülkelerinde
Türk vatandaşlarının 190 bin konutu
bulunuyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk
Özak, Türklerin ortalama aylık hane
gelirlerinin 2 bin 60 Euro olduğunu bildiren hane başına aylık ortalama 380
avro tasarruf sağlandığını, hane başına
aylık ortalama tüketim harcamalarının
ise bin 680 avro olduğunu kaydetti.
AB ülkelerindeki Türklerin, yıllık ortalama net hane gelirinin toplam 23 milyar
600 milyon Euro olduğuna dikkati çeken
Bakan Özak, yıllık toplam tasarrufun 4
milyar 400 milyon avro, yıllık ortalama
tüketim harcamalarının ise 19 milyar
200 milyon Euro olduğunu bildirdi.
(Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi)
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İŞTE BEKLEDİĞİNİZ FIRSAT !!!
Bir çok gence şöhretin kapılarını açan
RAMOS INTERNATIONAL MUSIK
İstanbul’da ve Danimarka’daki şubesiyle
sesine ve kendisine güvenen güzel seslere
profesyonel CD ve Demo CD yapma
olanakları sunuyor.
Türkçe ve Kürtçe halk müziği, Özgün,
Arabesk, Fantazi, Sanat, Pop,
Hiphop ve R&B
!!!

ız
ranslarım
İşte refe
ler
Bu albüm
SIK
NAL MU
IO
T
A
N
R
INTE
nmıştır.
la
ır
z
RAMOS
a
h
n
tarafında (Sus-Dinle)

açan
Burhan Ç nay
ğa
Seyfi Do ünel (İçim içim)
)
ıG
Azeri Kız (Şirinşeker Canım
ı
c
Raşit Av utlu
rp
Yusuf Ha
k
Arif Çeli
ş
a
Dad
lhalli
Şahin Ha

Müracaat:
25 68 71 61
50 48 61 60
E-mail: ramosinternationalmusic@yahoo.com.tr

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
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Dağarcığınıza her gün iki söz
Selçuk Kahraman

Nedir bu turizmin çektikleri

H

er yıl Şubat ayı geldiğinde turizmde ciddi bir düşüş söylentisi dilden
dile yayılıyor. Otelcilerin deyişi bu yönde.
2006 yazı için gerekli düşüş açıklaması
ise Almanya’da yapılacak olan “Dünya
Kupası Maçları”.
***
Devamı gelsin diye düşünürsek eğer
“Türkiye’de ki kuş gribi” sanki sadece
Türkiye’de yaşanmış bir olay gibi, sanki
hiç Avrupa’ya bulaşmamış gibi, “terör”
korkusu, “Karikatür krizi” derken bu
senede büyük seyahat acentaların otelleri ucuza kapatma mantığı ile çıkartmış
olduğu suni spekülasyonlar demeleri.
***
Bu yazdıklarımın hepsi doğrudur demiyorum, ama ortada bulunan veriler, otel
odalarının acentalar tarafından geçen
seneye oranla toplu olarak kiralanma
oranında artışın yüksek olduğu ve kiralama ücretinin yüzdelik olarak artacağı
yere düşmesi, bu senede mi otelcilerin
aynı senaryo olacak sözleriyle perçinleşti.
Yani otel sektörünün söylediği “acentalar
ucuza kapatmak için her yıl suni gündem
yaratıyor” demesi.
***
Bu yazımızda acentalar suçlu demiyoruz. Otel sektörünün sıkıntısı bu yönde
diyoruz. Acentaların gözüyle bakarsak,
oluşacak olan her eylem yüzde 35’e yakın
turist sayısında azalma anlamına geliyor.
Bu azalma paralelinde yapılan bütün
olumsuz eylemler (Karikatür krizi, Dünya Kuspası Maçları, Terör, Kuş gribi vs.)
genel anlamda düşüşe neden olacağını
çok açık sözlülükle söylüyorlar.
***
Benim bir önceki yazımı okuyan okuyucular, yukarıdaki tezlerin aksine,
yabancıların hiç böyle düşünmediğini,
elbette etkileyebileceğini ama ciddi bir
düşüş olamayacağını söylemişlerdi.
Geçtiğimiz aylarda görüştüğüm
Danimarkalı aile, yaşadığımız ciddi karikatür krizine rağmen Antalya’dan
ev aldıklarını, yaz ayları geldiğinde
konuşulacak tek konunun yazın Antalya’ya - Alanya’ya gideceğiz olmasıydı.
***
Unutulmasın ki, Türkiye milli gelirinin
yüzde 41’e yakınını turizm sektöründen kazanıyor. Umarım son paragrafta
belirttiğim gibi olur da söylediklerimle
ben haklı çıkarım.

selcuk.kahraman@haber.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

E-postanı bildir her gün iki kelime adresine gelsin. Son yıllarda özellikle gençlerin kullandığı kelime sayısının azalmasını göz önünde bulundurarak alternatif
çalışmalar üreten TDK, gençlerin İnternet’e olan ilgilerini değerlendirdi.

T

ürk Dil Kurumu, elektronik posta adresini
bildiren herkese günde
iki kelimeyi, anlamı ile birlikte ücretsiz olarak gönderiyor.
(ek tablo)
Aralarında gazeteciden yazara, öğrenciden polise her meslekten 35.000’i aşkın kişiye iki
sözcük e-posta yoluyla gönderiliyor. Talep her geçen gün
artıyor. Son yıllarda özellikle
gençlerin kullandığı kelime sayısının azalmasını göz önünde
bulundurarak alternatif çalışmalar üreten TDK, gençlerin
İnternet’e olan ilgilerini değerlendirdi.
Kurum, ‘www.tdk.org.tr’ adresinden ’Dağarcığınıza Her
Gün İki Söz’ yazısına tıklayıp,
elektronik posta adresini bıra-

kan herkese
anlamları
ile
birlikte her gün
iki sözcük
göndermeye
başladı.
TDK Sözlük
Kolu
uzmanları
tarafından
seçilen kelimelerin günün tarih ve
önemiyle ilgili olmasına
dikkat ediliyor. Örneğin cemrenin düşmesi ile birlikte epostalara ‘cemre’, 29 Ekim’de
‘cumhuriyet’, Kurban Bayramı’nda ‘kurban’ sözü ile ilgili
açıklayıcı bilgiler sunuluyor.

Yeni kitaplar...

Kelimelerin anlamlarının
yanında
gönderilen
sözcüğün
içinde geçtiği
atasözleri ve
deyimlere
de yer veriliyor. Ayrıca, türü,
söylenişi,
vurgusu,
yabancı
kökenli ise Türkçeye hangi
dilden geçtiği konularında
bilgi veriliyor. Yabancı kelimelere bulunan Türkçe karşılıklar da e-posta sahiplerine
bildiriliyor.

Yeni kitaplar...

TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü
Halûk Akalın, halkın Türkçenin zengin söz varlığından yeteri kadar faydalanmadığını
söylüyor. “Çok kısıtlı sayıda
sözcük bilgimiz var.” eleştirisini yapan Akalın, Türk
Dil Kurumu olarak amaçları
doğrultusunda,
teknolojiyi
de kullanarak bu durumun
önüne geçmek istediklerini
belirtiyor.
“Amacımız kişilerin söz varlığını geliştirmek ve Türkçenin
zengin söz varlığından faydalanmalarını sağlamak.” ifadelerini kullanan TDK Başkanı
Şükrü Halûk Akalın, e-posta
adreslerini bırakanların sayısının her geçen gün arttığını
kaydediyor.

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
GUD BEVARE DANMARK
(Tanrı Danimarka’yı Korusun) –

SNE (KAR)

Yazar: Orhan Pamuk, Çevirmen: Elisabeth Ellekjær (İngilizce’den)
Yayımlayan: Lindhardt og
Ringhof Yayınevi. 349.-kr
Lindhardt og Ringhof Yayınevi
Orhan Pamuk’un siyasi romanı
Kar’ı yayımladı.

Laikle bir hesaplaşma:
Yazar Erik Bjerager. Gyldendal Yayın
Evi. 250 sayfa

K

R

omanın
kahramanı
Ka, karlı ve fırtınalı bir havada İstanbul’dan
Kars’a gidiyor. Aslında bir
şair olan Ka, bir İstanbul
gazetesine yerel seçimler
öncesinde, yazılar yazması,
röportajlar yapması ve bazı
kızların okulda başörtü yasağı nedeniyle intihar etmeleri
olayını ıncelemesi ve yazması
için Kars’a gönderiliyor. Ka,
İstanbul’da büyümüş, 12 yıl
da Almanya’da siyasi nedenle sürgünde yaşamış laik biri
olarak bu kızların din uğruna intiharlarına bir anlam
veremiyor.
Romanda, Kars’taki tezatlar, idealin en iyinin mutlaka doğru olması gerekmediği,
iyi ile kötü arsındaki amaçsız
mücadeleler, sağ – sol, eski ve
yeni komünistler, koyu dinciler, kürtçüler gibi gurupların
birbirlerinin arkalarından
konuşmaları, birbirlerini kötülemeleri, birbirleriyle mücadeleleri ve bir sürü saçma
sapan olaylar, birbirleri ile
bir türlü geçinemeyen bu gu-

rupların tek birleştiklerı nokta olan batıdan ve Avrupa’dan nefret
temaları işleniyor.
Romanın
kahramanı
Ka’nın, yerel seçim yazıları ve röportajlar ile intihar
eden kızlar ile ilgili incelemeler için Kars’a gitmeyi kabul
etmesinin arkasında yatan
asıl neden ise tamamen başka. Kars’a karlı, fırtınalı bir
zamanda gitmenin asıl itici
gücü, yıllar önce Kars’a gitmiş olan Ka’nın o zaman görmüş olduğu güzel kız İpek’i
unutamamıs olması...
Evet, Kar romanı şimdi
‘Sne’ adıyla Danimarka’da
ve Danca.

99 SPØRGSMÅL OM ISLAM - veç’te Lund Üniversıtesi
(99 soruyla İslam)
Dinler Tarihi Enstitüsü
Derleyen Jan Hjärpe. Danca düzenöğretim üyeleri ve araşleme:Garbi Schmıdt.
tırmacıları tarafından
Çeviren: Mikael Ørting Kristiansen
hazırlanmış.
(İsveç’çeden).Yayımlayan: Gyldenİslam konusunda çedal Yayın Evi
şitli
konferanslarda,
176 sayfa, 175.-kr.
kurslarda tartışma
slam’ın ne olduğunu anla- toplantılarında en
tan bir kitap, daha doğrusu çok sorulan sorudolgun bir el kitabı. Kitap, İs- ları temel alan yazarlar, bu sorulara ayrıntılı

İ

raliçenin / Kralın halka
geleneksel yılbaşı konuşmaları ‘Gud bevare Danmark’ yani ‘Tanrı Danşmarka’yı korusun’ tümcesiyle
noktalanır.
Kitabın yazarı Kristeligt
Dagblad Gazetesi yazı
işleri müdürü Erik Bjerager
de kitabına adını verdiği
bu tümceden yola çıkarak
kraliçenin / kralın bu tümceyi rastgele kullanmadığının,
Danimarka’nin Hıristiyanlık
dini temeli üzerinde oturmuş
bir ülke olduğunun altını çiziyor ve
devlet ve din işlerini ayrı tutan laikliğe karşı çıkıyor.
‘Laiklik aldı başını gidıyor’
diyen yazar, Danimarka halkının din ile liberal ilişkilerine, dini kişinin kendi özel işi
olarak görmesine rağmen genelde Danimarka kültürünün
Hıristiyanlık temeline oturduğunu öne çıkarıyor. Yazar, Hıristiyan’lığın sadece Danimarka’nın değil Avrupa kültürünün de ayrılmaz bir parçası
olduğu tezini savunuyor ve
Avrupa Birliği’nin Anayasası
olacak yeni antlaşmaya, ‘Avrupa kültürünün oluşmasında

ve gerekçeli
yanıtlar vererek, okuyucaların Islam
konusundaki
meraklarını gidermeye çalışıyorlar ve gideriyorlar da.
176
sayfalık
kitap (yada elkitabı) sadece müs-

Hıristiyanlık

önemli
rol oynamıştır’ tümce- sinin
konulmamasını da eleştiriyor.
Erik Bjerager, kitabının bir
bölümünde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme çabalarına
din ve Avrupa kültürü çerçevesinde değiniyor ve Yunan
ortodoks kilisesinin baskı altında olduğunu öne çıkararak
kendi ülkesinde din özgürlüğünü baskı altında tutan bir
ülkenin Avrupa kültürüne ait
olmadığını, Türkiye’deki ‘laiklik’ anlayışının Avrupa’nın anlayışından farklı olduğunu, bu
nedenle de Türkiye’nin AB’ye
alınmasının hatalı olacağını
savunuyor.
Yazar bu kitabıyla, son 10 yıldır Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerin de çerçevesinde din ve
laiklik konularında daha ayrıntılı tartışmalar amaçlıyor.

lüman olmayanlar için değil,
müslümanlar için de bilgi
arttırıcı nitelikte. Nitekim
kitapta İslam’ın ne olduğu,
İslam’da ahlak, yemek, sağlık,
kadın olmak, erkek olmak,
ibadet, ölüm, dini gelenekler,
dini bayramlar, kutsal yerler
ve daha bir çok konuda ayrıntılı bilgiler yer alıyor.
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Tyrkiske filmdage
i Glostrup Bio
2006 28 april - 4 maj

i samarbejde med
Glostrup Bio
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DNS gulvservice
CENGİZ CANAN

GULVAFSLIBNING & EFTERBEHANDLING

lakering, olie -og ludbehandling

GÖNÜL YARASI (HJERTESORG)

Taban tahtalarınız makina ile zımparalanır,
verniklenir, kireçlenir, yağlanır.

ANLAT İSTANBUL (FORTÆLLINGER FRA ISTANBUL)

Parkelerinizin bakımı için bizi arayınız.

G.O.R.A
KURTLAR VADİSİ IRAK (ULVENES DAL IRAK)

Kanalens Kvt. 76, 1 TH
2620 ALBERTSLUND

KELOĞLAN (DEN SKALDEDE DRENG)

MOBİL: 2845 0015 - Tlf/Fax: 4362 5914
e-posta: cantasdk@hotmail.com

BABAM VE OĞLUM (MIN FAR OG MIN SØN)

Uluslararası iletişim
için İngilizce testi

THE IMAM
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2006

Glostrup
Türk Sinema Günleri
28 Nisan - 4 Mayıs

Glostrup Bio

MOSAIK SELSKABSLOKALER
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

PILSEN

Byder dig velkommen

FESTİVAL PROGRAMI
28.4 2006 SAAT 20.00
GÖNÜL YARASI

1 MAYIS 2006 SAAT 20.00
G.O.R.A

29.4. 2006 SAAT 16.00
BABAM VE OĞLUM

2 MAYIS 2006 SAAT 20.00
THE IMAM

29.4. 2006 SAAT 20.00
KURTLAR VADISI

3 MAYIS 2006 SAAT 20.00
KELOGLAN

30.4. 2006 SAAT 16.00
KURTLAR VADİSİ IRAK
30.4. 2006 SAAT 20.00
BABAM VE OĞLUM

Glostrup Bio

Bryggergårdsvej 2,
2600 Glostrup
Tlf: 43 96 08 06
glosturpbio@glostrupbio.dk

Test of English for
International
Communication
������������������������������������������������������
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21 Nisan’dan itibaren
Kopenhag’da Park Bio’da TLF: 35 38 33 62
Aarhus’ta Öst for Paradis ’te TLF: 86 19 31 22

4 MAYIS 2006 SAAT 20.00
ANLAT ISTANBUL

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.
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Su içmek her derde deva
Su tedavisi ile böbrek yetmezliğinden astıma
kadar pek çok hastalığı yenebilirsiniz

Dr. Orhan Bulut

Sigarayı bıraktıktan sonra

B

ize Greve` den yazan K.Ç. isimli okurumuz
uzun yıllar sigara içtikten sonra birkaç ay önce
yüksek tansiyon ve kronik bronşit tesbit edildiği
için bırakmış. Bunun çok zor olduğundan bahseden
okurumuz zaman zaman ellerinin titrediğini, ter
bastığını ve evde en ufak bir şeye karşı bile çok sinirlendiğini yazmış. Bütün bu problemlere karşın
kararında sebat ettiğini ve şimdi biraz rahatladığını belirterek uzun yıllar içtikten sonra sigarayı bırakmanın vücutta ne gibi etkiler meydana getirebileceğini soruyor.
Sevgili okurum her şeyden önce aldığın kararı uyguladığın ve bunda sebat edebildiğin için seni çok
takdir ediyorum. Çünkü çoğu zaman zor verilmiş
bir kararı uygulayabilmek bu kararı almaktan daha
güçtür. Sigarayı bırakan ve bunun uygulayabilen
bir insanın iki avantajı bulunmaktadır bunlardan
ilki sağlık durumunda düzelme ikincisi ise özellikle
Danimarka gibi bir ülkede aylık giderlerinin azalmasıdır. Sağlık durumunda düzelme öyle hemen
görünürde kolayca ortaya çıkan bir durum değildir.
Günde ondan fazla sigara içen tiryakilerde, sigarayı
bırakınca okuyucumuzda olduğu gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkar ki bunlar çok rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Sinirsel gerginlik, rahatsızlık hissi, stres, terlemeye eğilim, yapılan işe kendini verememe ve bazı uyku sorunları bu belirtilerin bazıları olarak sigarayı bıraktıktan sonraki günler veya
haftalar içerisinde ortaya çıkabilir. Nikotin içeren
bazı ciklet ve plaster gibi ürünler veya zyban isimli
maddenin kullanımı bu ortaya çıkabilecek yoksunluk belirtilerini azaltmada yardımcı olmaktadırlar.
Sigarayı bıraktıktan sonra insanın koku-tat alma
duygusu iyileşir ve sonuçta yemeklerin kokusu çekici ve tadı daha lezzetli gelir. Bu tabii ki güzel bir
olay ama bunun bir olumsuz yanı da var. Oda özellikle orta yaşlı ve yaşlı insanlarda istenmeyen kiloların alınması. Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almanın temel nedeni tütün içimi nedeni ile vücutta
yiyeceklerle alınan enerjinin normale göre yalancıktan biraz daha fazla yakılmasıdır. Bu nedenledir ki
insan sigarayı bırakınca kendi normal ağırlığına (sigara içmeyen bir insan olarak düşünürsek) geri döner. İstenmeyen kiloları almayı önlemenin tek yolu
ise dışarıdan yiyeceklerle alınan kalori miktarının
azaltılması ve bunun yanında hareket (jimnastik,
fizik egzersiz) yapmaktır. Yine sigarayı bıraktıktan
sonra önceden var olan yada ortaya çıkan derin öksürüklerin birkaç hafta veya aylar içerisinde azalması beklenir. Eğer azalmıyor veya kaybolmuyorsa
doktora başvurularak bu durumun neden olabileceği araştırılmalıdır.
Bilindiği gibi tütün içimi damar sertliği, yüksek
tansiyon, kanda yüksek kolesterol ve şeker hastalığının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Eğer
bu hastalıklar önceden varsa hastalığın gidişatını
da daha kötüleştirir. Sigara içenlerde tansiyon ve
kolesterolu düşürmek için kullanılan ilaçların etkisinin de normale göre daha az olduğu saptanmıştır.
Son olarak belirtmek istediğim şey sigarayı bıraktıktan sonra kanser olma riskinin de azalması olup,
bu riziko 5 yıldan sonra neredeyse yarıya inmektedir.
orhan.bulut@haber.dk
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Düğün, nişan, kına gecesi ve diğer her tür lü
özel günleriniz için orkestramızla hizmetinizdeyiz

A

nadolu Üniversitesi Sağlık
Kulubü tarafından hazırlanan bir değerlendirmeye
göre, su tüketimi doğru metotla insan vücudunu temizler.
Yeni kan oluşumuna yardımcı olur.
Bu terapi ile bağırsakların, mukoza
kıvrımları, çalışır. Kandaki gıdalar
daha iyi emilir, yeni kan haline dönüşür. Kan, rahatsızlıkların tedavisinde
ve sağlığın korunmasında en önemli
unsurdur.
etkisi yok demek değil. Su hem bağırsakların hem de tüm dolaşım sistemi’Bağırsakları çalıştırır’
nin hareketini düzenler. Su midenin
Bu konuda görüşleri alınan İç Hasta- en fazla 20 cm altında, vücut tarafınlıkları Uzmanı Dr. İlyas Tokatlı’nın dan emilir. Dolayısıyla bağırsaklara
görüşleri şunlar:
kadar ulaşmaz. Su içmek sağlık açı»Kan oluşumunda su önemli bir sından kesinlikle çok faydalıdır.«
faktör. Kanın yüzde 60’ından fazlası sudur. Suyun kandaki gıdaların ’Günde 2-2.5 litre için’
emilmesine yardımcı olarak yeni kan Memorıal Hastanesi Beslenme Uzmanı
oluşumuna etki etmesi bir teori de ve Diyetisyeni Seçil Kenar da şu bilgiolsa, bağırsakları çalıştırıp dolaşım leri veriyor:
sistemini rahatlattığı bilimsel olarak »Bağırsakları çalıştırdığı ve yüksek
kanıtlanmıştır.«
tansiyona iyi geldiği için öneriyoruz.
Bol su içmek, böbrek hastalıklarından
’Sağlık için yararlıdır’
cilt ve selülit problemlerine kadar pek
Ankara Ü. Tıp Fak. Hemotoloji Ana çok rahatsızlığın tedavisinde etkili bir
Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman İl- yöntem. Sabah 6 bardak su içtikten
han ise suyun kan oluşumuna doğru- sonra, günlük tüketimi 2-2.5 litreyle
dan etkisi olmadığını savunarak, şun- sınırlanırsa bir problem olmaz. Çok
ları anlatıyor:
su tüketimi böbreklerde zehirlenme»Bu, suyun kan ve vücut üzerinde hiç ye yol açabilir.

Gelinlikler, nişan ve gece
kıyafetleri, sünnet takımları
Peles Mobilya’da

Bize uğramanız sizin menfaatinize

Pasif sigara
içicileri dikkat!
Pasif sigara içicileri
için şeker alarmı...

S

igaranın zararlarına dair her
gün yeni bir rapor açıklanıyor.
Ancak bu seferki sigara içmeyenleri de ilgilendiriyor!
Amerikan’ın Alabama eyaletindeki Veterans Affairs Sağlık Merkezi
tarafından açıklanan rapora göre,
pasif içiciler de en az içenler kadar
diabet riskiyle karşı karşıya!..
Araştırma sorumlu su Thomas
Houston, 4 şehirde, 4572 kişi üzerinde yaptıkları testin sonuçlarını şöyle
özetliyor: Sigara içenlerin diabete
yakalanma riski yüzde 22 iken, hiç
içmeyenlerde bu oran yüzde 17...

Peles Global Møbler
www.peles.dk

Türkler sondan ikinci sırada

K

uzey İrlanda’daki Ulster Üniversitesi’nden Profesör Richard
Lynn’in yaptığı zekâ testi (IQ)
araştırmasında, Türkler 90 puanla Avrupa genelindeki zekâ ortalamasında
22. sırada kaldı. Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, araştırmada, Almanların ve Hollandalıların 107 puanla
Avrupa’nın en zeki ulusları olduğu ortaya çıktı.
30 yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinde yapılan IQ sonuçlarını inceleyip bir
kitapta toplayan Lynn, evrim sürecinde
kuzey ülkelerinde yaşayan insanların

zorlu iklim koşulları karşısında beslenme için daha fazla çaba sarf ettiğini, bunun da zekâ gelişimlerini olumlu yönde
etkilediğini öne sürüyor.
Beynin gelişimi açısından faydalı olan
protein ve mineraller açısında zengin
olan kırmızı etin, kuzey ülkelerinin beslenme alışkanlıklarında daha fazla yer
tuttuğunu belirten Lynn, güneydeki ülkelerde ise et tüketiminin kuzeye göre
daha az olduğunu vurguladı.
IQ testinde 85 ile 115 puan arası alanlar normal, 145 ve üstü puan alanlar ise
üstün zekâlı olarak görülüyor.

En zeki Almanlar
1) Almanya 107
2) Hollanda 107
3) Polonya 106
4) İsveç 104
5) İtalya 102
6) Avusturya 101
7) İsviçre 101
8) İngiltere 100
9) Norveç 100
10) Belçika 99
11) Danimarka 99
12) Finlandiya 99

13) Çek Cumhuriyeti 99
14) Macaristan 98
15) İspanya 98
16) İrlanda 97
17) Rusya 96
18) Yunanistan 95
19) Fransa 94
20) Bulgaristan 94
21) Romanya 94
22) Türkiye 90
23) Sırbistan 89

Sigara içme yasağı Danimarka’ya da geliyor
Aralarında İsveç, İrlanda, İspanya, İtalya, Malta, Norveç’in de bulunduğu bir çok Avrupa ülkesinden sonra şimdi de Danimarka’da da kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı geliyor.

D

animarka’da 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren devlet
ve kamu kuruluşları ile
kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı getirilmesi için bir yasa tasarısı
hazırlandı.
İçişleri ve Sağlık Bakanı
Lars Lökke Rasmussen,
hükümetin gelecek yıl Nisan ayından itibaren kamu
kuruluşlarında ve kamuya

açık yerlerde sigara içme
yasağı getirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Yasağa göre, 1 Nisan
2007 tarihinden itibaren,
kamu ve devlet kuruluşlarının yanısıra butiklerde,
spor klüplerinde, kültür
evlerinde tiyatro ve sinemalarda tamamen sigara
içmek yasaklanacak.
Ayrıca, yemeklerin ya- mutfaklarıyla, 100 m2’den
pıldığı restoran ve kantin büyük bar ve kafelerde de

sigara içme yasağı getirilecek ve özel sigara içme bölümleri olacak.
Sigara yasağının getirilmesine gerekçe olarak ise,
halkın yüzde 75’inin sigara içmediği ve pasif içici
olarak sigaradan rahatsız
olduğu gösterildi.
(Haber)

HABER
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Zavallı ’Küçük Denizkızı’
D
animarka’nın
en
önemli sembollerinden ’Küçük Denizkızı’ heykeli, vandal ve turistlerden korunmak için
taşınacak.
Yetkililer 1.6 m. boyundaki
heykeli, denizin birkaç metre içine taşımayı düşünüyor. Andersen’in aynı adlı
masalından esinlenerek yapılan bronz heykeli, her yıl
1 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor.
93 yıllık heykel sürekli
vandalların
saldırılarına
uğruyor. Şimdiye kadar iki
kez kafası koparıldı, bir kez
kolu kırıldı, yedi kez de üstüne boya atıldı.
Son olarak bu yıl 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde
bir grup vandal, heykeli yeşile boyamış, eline de bir seks
oyuncağı tutuşturmuştu.

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 !!!
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

Danimarka’da bir ilk

Mescidli, oyun odalı bir Türk kebap restoranı
Başkent Kopenhag’da geçtiğimiz aylarda açılan bir Türk
ocakbaşı restoranında Türk mutfağının çeşitli örneklerinin
yanısıra çocuk oyun odasından, çocuk bakım odasına ve ibadetini aksatmak istemeyenler için mescide kadar herşey var.

D

animarka’da göçmenlerin tüketim alışkanlıklarına yönelik iş yerlerinin
sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu
artış özellikle de son yıllarda
ardı ardına açılan ve ağırlığı
tamamen göçmen tüketicilere
yönelik olan restoranlarda göze
çarpıyor.
Danimarka’da daha çok Shawarma diye adlandırılan küçük
döner kebap büfelerinin yerlerini artık yavaş yavaş kebap,
ocakbaşı restoranları almaya
başladı. 1990’lı yılların başlarında dönerle birlikte etli ekmek,
mevlana pide ve ocakbaşını tatmaya başladık.
Ortadoğulu ve Türk göçmenlerin damak zevklerine yönelik birbiri ardına açılan bu
restoranlar, Türk ve Ortadoğu
mutfağını Danimarka’ya taşımakla kalmayıp, göçmenleri de
restoranlara çekmeye başladı.
Göçmenlerin büyük çoğunluğu
artık aileleri ile birlikte sözü
edilen bu restoranlara yemeğe
gitmeye başladılar.
Bir taraftan göçmenlerin damak zevklerini düşünen bu restoranlar, diğer taraftan da müşterilerini huzur ve güven içinde
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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

yemeklerini yiyebilecekleri ortamlar sunmaya başladılar.
Başkent Kopenhag’ın Nord
Vest semtinde geçtiğimiz aylarda açılan Öz Konya Kebap Restaurant ise Danimarka’da bir
ilki gerçekleştirmeyi başardı.
Çorbalar, Sulu yemekler, kebaplar, ızgaralar, pideler, tatlılar gibi Türk mutfağının çeşitli
örneklerini tadabileceğiniz Öz
Konya Kebap Restaurant’ta
göçmenlerin huzuru için herşey düşünülmüş.
180 kişi kapasiteli ve özel aile
bölümünün de bulunduğu bu
restoranda çocuklar da düşü-

nülmüş. Yemeklerini beklerken sabırsızlanan ya da anne
ve babalarından önce yemeklerini bitiren çocuklar için televizyonda bulunan bir çocuk oyun
odası bulunuyor. Restoranın
alt katında bulunan bu çocuk
oyun odasında çocuklar oynarken, anne ve babalar bir taraftan yemeklerini yerlerken, diğer
taraftan da restoranın duvarlarına yerleştirilen plazma ekranlardan aşağıda, çocuk odasında
oynayan çocuklarını da takip
edebilme olanaklarına sahipler.
Bebekleriyle gelen aileler için
bir de özel bebek bakım odası
bulunuyor.
Restoranda ayrıca, ibadetini
aksatmak istemeyen müşteriler de düşünülmüş ve onlar için
yine restoranın alt katında bir
mescid yapılmış.
Kendileriyle konuşma olanağı
bulduğumuz restoran müşterileri, Öz Konya Kebap’ın Danimarka’da bir ilki gerçekleştirdiğini
söylüyorlar. Çocuklarıyla huzur
içinde yemek yiyebildiklerini,
yemeklerin yanısıra garsonların da güler yüzlü olmasından
memnunluk duyduklarını belirtiyorlar.
(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
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382323
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ÇOCUK
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Çocukların Bayramı 23 Nisan

2

3 Nisan bizde ulusal
bir bayram günü olmasının çok üstünde, evrensel bir özelliği vardır.
Bütün dünyada ‘çocukların da bir bayramı olabileceğini gösteren’ bir özelliktir bu.
23 Nisan, üç bayramın
kutlandığı bir gündür.
1924’te ‘Ulusal Egemenlik
Bayramı’ olan gün 1929’da ‘Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’ olarak kabul ediliyor. Buna
TRT’nin öncülüğünü yaptığı ‘Uluslararası Çocuk Şenliği’ni de eklersek, bugün için adı ’23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve
Uluslararası Çocuk Şenliği’ olmaktadır.
Bir çocuk bayramı...
Evet, böyle bir bayramı dünyada o güne kadar
ilk defa Atatürk düşünmüştü. Gerçi, Almanya’da, Japonya’da, Danimarka’da ya da kimi
öteki ülkelerde geleneksel çocuk şenlikleri yapılıyor, ama bunlar yalnızca yerel eğlenceler.
23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik Bayramı’ olmaktan öteye götüren, evrensel yapan ‘çocuğa
saygı’ özelliği, Birleşmiş Milletler’in ‘Çocuklara
Yardım Fonu’ yani kısa adıyla ‘UNICEF’in kuruluşuna da temel düşünce olmuştur.
23 Nisan Çocuk Bayramı bugünlerde daha

da güncel. ‘Uygarlık çatışması’ ya da ‘HrıstiyanMüslüman kavgası’ veya
‘Dinler Arasında Savaşım’
gibi isimlerin yakıştırldığı böyle bir dönemde, 23
Nisan Uluslararsı Çocuk
Şenliği’ birleştirici, barışçı
bir özellik taşıyor.
Başkent Ankara’daki
kutlamalara birçok ülkeden çocuk ekiplerin katılması ve yurt dışındaki Türkler arasında düzenlenen geniş programlı törenler, söz konusu
yolda önemli adımlar oluyor.
Bana sorarsanız, 23 Nisan Çocuk Bayramı
bir Atatürk devrimidir. Atatürk’ün ‘çocuğa
saygı’sıyla ‘Ulusal bir bayram’ haline gelen
bu günün, günümüzde evrensel özelliğiyle
‘Uluslararası bir bayram’ olarak kutlanması
barışa bir katkıdır.
Çocuklar şiir okumak istiyorlar. Buradaki çocuklarımız Danca bazı şeyler de istiyorlar. Gülmek, oynamak, eğlenmek, şarkı, türkü söylemek istiyorlar. Dans etmek istiyorlar, birşeyler
boyamak, çizmek, düşünce ve duygularını bir
bayram havasıyla duyurmak istiyorlar.
Önümüzdeki 23 Nisan’ı Danimarka’da da
bir ‘Evrensel Çocuk Bayramı’ olarak görmek
dileğiyle.
(Hüseyin Duygu, Eğitimci)

Haydi çocuklar! Aşağıdaki çizimi boyayalım
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Çocuklar,
Bunları Biliyor musunuz ?

Burnumuz nasıl koku alıyor?

M

erhaba
çocuklar!
Bu sayımızda
isterseniz kokuları
nasıl aldığımızı öğrenelim.
Bildiğiniz gibi koku
almak çok güzel bir
duyu. Şu ana kadar
kokladığınız güzel
kokuları hafızanızda
canlandırmaya çalışın. Aklınıza pek çok
koku gelecektir: Güller, karanfiller, lavantalar, çimenler ve değişik bitkilerin bahar aylarında çevreye
yaydıkları çarpıcı kokular; çiçek
açmış portakal, mandalina ve limon ağaçlarının etrafı çepeçevre
saran kokuları; annenizin yaptığı kurabiyelerin ve keklerin nefis kokuları; sabah kalktığınızda,
henüz bir şey yiyip içmemişken
mutfaktan gelen ekmek, yumurta, çayın cazip kokuları, mangalda pişen etin kokusu ya da bir
sabunun tertemiz kokusu....
Koku olarak tanımladığımız
aslında nesnelerden buharlaşan
kimyasal tanecikler, yani moleküllerdir. Örneğin, vanilya kokusu hissettiğimizde bize hoş gelen
kokunun kaynağı vanilyaya ait
uçucu koku molekülleridir. Buharlaşma ne kadar yoğun olursa,
meydana gelen koku da o denli

belirgin olur. Fırında pişmekte
olan pastanın bayat bir pastaya
oranla daha çok
kokmasının nedeni, pastadan daha
çok koku zerresinin havaya yayılmasıdır. Çünkü
sıcağın etkisiyle
koku molekülleri
havada serbest
hareket etmeye
başlar ve geniş
bir alana yayılabilirler.
Gün boyunca ortalama 23.000
defa nefes alırız. Sürekli tekrarladığımız bu işlem sırasında, burnumuz alınan havayı
akciğerler için en uygun duruma getirir. Bu işi yaparken,
aynı anda çok önemli bir işlevi
daha gerçekleştirir: Koku alır.
Her nefes alışımızda, “hava” burundan içeri girer. Nefes almamızın ardından, burnun içindeki özel
kemikler (türbin kemikler) havanın bir kısmını koku alıcı bölgeye
yönlendirir. Böylece koku molekülleri, burun boşluğunun üst
bölümünde bulunan koku algılayıcı bölgeye varırlar.
Dünyaya geldiğinizden bu yana
koku duyunuzu kullanıyor, on
binlerce kokuyu hiçbir güçlük
çekmeden algılayabiliyorsunuz.
Çünkü bunu mümkün kılan harikulade bir sisteme sahipsiniz. Koku duyunuz bir ömür
boyu durup dinlenmeksizin,
tek bir hata yapmaksızın sizin adınıza faaliyet gösterir.
Üstelik bunlar için herhangi
bir bedel ödemediniz; böyle
bir beceriyi elde etmek için
hiçbir eğitim almadınız, özel
bir çaba harcamadınız.
(Kaynak:
Düşünceçocuk.com)

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B

Resimlerle sözçükler arasında bağlantı kurun

SPOR
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Futbol’da şiddet

İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye liglerinde stad içinde ve dışında son yıllarda artan şiddet olayları had safhaya ulaştı. Hem profesyonel
lig’de hemde amatör liglerde kaybeden,
canı yanan medeti şiddette aramaya
başladı. Avrupa’da, ‘Holiganizm’ sık kullanılan bir deyim. Türkiye’de bu deyimi
kullanmak pek moda değil, ama giderek
Türk seyircisinin bu yöne doğru eğilimde olduğu gözleniyor. Hele liglerde son
haftalara girildiğinde düşme hattında
olan takımlar can havliyle mücadele ettikleri maçlar sonrası istedikleri sonucu
alamayınca yönetricisinden taraftarına
herkes birilerine saldırıyor. Hakemlere,
kendi futbolcusuna, rakip futbolcuya,
oturdukları koltuklara saldıran saldırana. Bazen de şeref tribününde iki takım yöneticilerin sözlü düelloları tuzla
karabiber. Küfürleri yazmaya gerek yok
onlarda sanki yemeğin salçası gibi. Tam
bir şiddet ve küfür kaosu... İnşallah kazasız belasız ligler biterde, yeni sezoda
daha radikal kararlar verilerek herke-

sin zevkle izleyeceği, küfür ve şiddetin
olmadığı, eşini, çocuğunu stada rahatça
götürebileceği bir lig seyredilmeye başlanır..
İşte, Milli takıma ve bazı futbolculara
FİFA tarafından verilen cezaların FİFA
Tahkim Kurulu tarafından aynen onaylanması artık aklımızı başımıza almanın
zamanı geldğini göstermiyor mu? Yoksa
biz yine kendi bildiğimizi okuruz mantığıyla mı hareket etmeye devam edeceğiz? Herkes önce kendini sorgulamalı.
Kulüpler, teknik adamlar, yöneticiler,
futbolcular, taraftarlar bunlara resmi
görevlilerin vereceği ‘kararlı’ kararlarda eklenirse başını almış giden şiddete
ancak böyle dur denilebilir.. Kulüp yöneticileri bu şiddete dur diyebileceklerin
başında geliyor. Kendi sahalarında olan
olayları anında kınayan, gerekli yaptırımları ve cezayı taraftarına ya da futbolcusuna verebilen cesurluk gösterecek
yöneticiler bu işin kökten kazınmasına
ön ayak olabilirler. Eğitmek, terbiye et-

mek yapılacak tek yol..
Hakemlerimiz baskı altında deniyor.,
güzel, ama hiçbir hakemimiz uluslararası önemli maçlar arenasında yok. Niye?
Hakemleri baskı altına kim alıyor? Kimler onların performanslarını kötüye kullanmalarına neden oluyor? Bunu araştıran varmı? Merkez Hakem Kurulu her
hafta camiayı müdaafa etme durumunda, ne zaman atak durumuna geçecek
merakla bekliyoruz..
İngiltere holiganları nasıl tebiye etti?
1985’de Belçika’nın Heysel stadında
Juventus-Liverpool arasında oynanan
Şampiyon Kulüpler Kupası final maçında 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan
facia sonrası, UEFA İngilizlere 3 yıl
tüm kupalardan men cezası verdi. Hiçbir İngiliz takımı kupalara katılamadı.
Ceza süresi bitimine doğru o zamanın
İngiltere başbakanı Margaret Thatcher,
UEFA’ya gönderdiği haberde, ‘İngilizlerin cezasının iki yıl daha uzatılmasını’
talep etti ve bu karar uygulandı. Sonra,

İngiltere elektronik izleme, holiganlara
pasaport vermeme, yurt dışı yasağı ve
stadlara girmeme cezaları gibi bir dizi
önlemle futbol terörünü adeta temizledi.. Bugün, İngiltere’de tüm stadlarda
oynanan maçlara bir bakın, stadlarda
tel örgü yok ve taraftarla saha çizgileri
birbirine o denli yakın. Kimse yeltenip
bir şey yapabiliyor mu? İşte kararlılık,
işte laftan anlamayana yapılan.. Bunları örnek alamıyormuyuz? Bir çift sözde
bazı futbolculara, hakemin verdiği karara el kol hareketleri ile sürekli karşı
gelerek, tepki göstererek tribünleri tahrik ettirmekten başka ne yapıyorsunuz?
Şimdiye kadar dünyada hangi hakem
öttürdüğü düdük sonrası verdiği kararı
değiştirdi? Hiç bunu düşündünüz mü?..
Yoksa halen ben taraftarıma şov yapayım, onlar galyena gelsin mantığıyla mı
devam edeceksiniz?..
irfan.kurtulmus@haber.dk

1960’larda Sovyet Rusya

R

usya
deyince
akla varisli, kalın bacaklı kadınlar
gelir.. Sovyet Rusya deyince kuyruklar, kuru ve donuk bakışlı, soğuk bakışslı
insanlar gelir...Ve Sovyet
Rusya deyince akla rahat
yaşamdan özgür yaşamdan
uzak bir “kızıl cehennem”
gelirdi.
Başka ülkeleri bilmem ama
bizde böyle bilinirdi, Sovyet
Rusya. Bu ve buna benzer
öyküler anlatılırdı evlerde,
kahvelerde ve iki kişinin,
üç kişinin bir araya geldiği
ortamlarda.
Babam bugün geride sadece 200 - 300 bin kişinin kaldığı hakiki İstanbulluydu.
Babamın tanıdığı yaşlı bir
Anadolulu olan bir kişi ile
tanıştım.Bu yaşlı adam tam
bir tonton amcaydı. Babamı
tanıdığı için bana daha da
yakınlık gösterdi. O dönemde ülkemizde sosyalist gerilim bir yerlere gelmiş ve adı
“ komüniste çıkan “Türkiye
İşçi Partisi’nden (TIP) 15
milletvekili meclise girmişti. Babama olan sevgisinden
beni kendine yakın bulan
yaşlu adam sordu. “Söyle
bakalım evlat bu işçi partisi

ne yapmak ister?” dedi.
O günlerde bildiğim kadarıyla anlattım. Programı
da yer alan bölümleriyle
anlattım. Önce şaşırdı, sonra öfkelendi. Birbiri ardına
konuştu.
“Bize anlattıkları kadarıyla
bu komünistler iktidara gelirse önce toprağımızı bölecekler sonra da avratlarımızı
bölecekler ...”. Buraya kadar
söylediklerine fazla şaşırmamıştım. Ama son söyledikleri
beni şaşkına çevirdi.” sonra
komünistler var ya, iktidar
olunca çocuklarımızın kanını değiştreceklermiş...”
- Nasıl?
- Nasıl olacak canım, şu
doktorların kullandıkları
iğne var ya, enjektör demek
istiyordu. İşte onunla çocuklarımızın kanlarını çekip yerine Sovyet Rusya¬dan getirecekleri komünist kanını
vereceklermiş anladın mı?
Dondum kaldım olacak şey
değildi.... Türkiye¬deki şu
kadar milyon çocuk için, şu
kadar milyon litre komünist
kanı getirilecek Sovyet Rusya¬dan ....Ve değiştrilecek,
değiştirelecek kanları bütün çocukların...

rak becerebilirsem onların
gözü kulağı ve yüreği olarak, ilk kez bu “kızıl cehennem” dedikleri ülke Sovyet
Rusya¬da bulunuyordum.
Hemen söyleyeyim. Moskova havaalanına inişimize,
oradan kente varışımıza kadar değişen, beni tedirgin eden bir olaya
raslamadım pek.
Hotel Rusya şimdiye kadar gördüğüm
en büyük oteldi. 6000
yatağı, şu kadar lokantası, şu kadar
barı, kuaförü ve de
mağazaları olan bir
kentti sanki .Bu görkemli yapı karşında
şaşkına döndüm. İstanbul¬daki en büyük otel Hilton¬du o
zaman. Bu otel Hilton¬nun on katı büyüklükteydi.
Fakat biraz garip,
bu büyük otelde, çok
değil
gecenin saat
21¬inde yemek yiyebilmek bir sorun oldu
bizim için. Bekliyoruz masalarda belki
bir saatten beri, ne
gelen var, ne de soran ....seslenirseniz
SOVYET RUSYA´YA İLK kızıyorlar, kaba ve
GİDİŞİM, OTEL DEĞİL, sevimsiz bakıyorlar
BİR ŞEHİR SANKİ...
adama. Daha ilk günŞimdi ben onlardan biri ola- den karamsar olmak
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Not/ Rusya gezisi 2. kısmı
gelecek sayıda
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oldugu gibi uyuyordu sanki.
Solgun çehreli, kravatlı ve
çatık kaşlı uyuyordu.
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Nielsens Discount

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

bet. İlk kez gördüm burada
düzgün kesilmiş granit taşlarını, altında bir anıt vardı.
Tam orada kehribar renkli
granit taşları altında Lenin
yatıyordu. Cam bir fanus
içinde mumyalıydı Lenin....
Tıpkı dün gibi 1917¬lerde

DLÆSNING

Nielsens Discount
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kötü elbet...Hele sabahı bekleyelim dedik, bekledik.
Sabahla birlikte uyandı
Moskova .. 8 milyona yakın
bir insan uyandı. Altın yaldızlı katedraller, çok büyük
alanlar, anıtlar uyandı.
ilk durak Kremlin alanı el-
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Landkirchener Weg 1E
Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 503722
Man. - fre. 6.00 - 20.00
Lør. 6.00 - 18.00
Søndage 11.00 - 16.00
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604011

Metin Altınışık,
Stockholm

haber Bulmaca
Kolay
Cinsel
cazibe

Atlasçiçe¤i 
Pingpong

Safi
Çok küçük 
boyutlu
madde





Kimse,
flah›s
Tören

Asgari, 
minimum





"... Çetin"
(Yönetmen)







Gözleri
görmeyen,
kör



Madun







Bir nota
Ö¤retim ve
e¤itim
sistemi



Yap›m iflleri
Tropikal bir
meyve

Bir ço¤ul
tak›s›
Saatin
altm›flta biri



Hicap,
utanma
Reziller
(Eski dil)

‹nce yap›l›
Meydan

Yüce, ulu
Aflk atefli

Bitki bilimi,
Gümüflbal›¤›
botanik



Bafll›ca
içece¤imiz
Asetik
asidin tuzu



Hüner
Mitolojik
kiriflli çalg›



Karagöz
oyununda
‘perde’
‹ridyum
(Simge)



Nar
pekmezi
Yüz, sima

Baflkal›k,
ayr›m



Stok
Takvimli
defter





Vesaire
(K›saca)
Eski bir tah›l
ölçe¤i

Israr
Baston

Ruh bilimi
Demokrasi Bir orman
a¤ac›





Ünite
Fakat, ama

Kalsiyum
(Simge)
Asya’da bir
ada ülke

Suçu
ba¤›fllama



Bir meyve
Bir tembih
sözü

fien, sevinçli
Berilyum
(Simge)

Al›flveriflte
durgunluk
Faal

Parola
Bir Bayan 
oyuncu

Su taflk›n› 



Düzen, hile
Milatla ilgili

Sodyum
(Simge)
Oto lambas›









‹stanbul’un Ergenlik
sivilcesi
Beyo¤lu
Do¤um
ilçesinin
hemfliresi
eski ad›



Bizmut
(Simge)
Böbrek
iltihab›

Bir burç
‹lgi eki

Sarp geçit

Vilayet
Hayat
arkadafl›

Ziyan
Fiyat art›m›







"... Çay›"
(Mu¤la’da
akarsu)

Antalya
ilçesi

"...
Basinger"
(Aktris)

CANBALON

‹ki tarla
aras›ndaki
s›n›r

Boru sesi
Molibden
(Simge)





23 NİSAN
Anadolu işgal edilmiş... Yunanı, İngilizi, İtalyanı, Fransızı topraklarımızı payetmişler... ve Anadolu insanı Mustafa Kemal’in önderliğinde
ayaklanmış... Anadolu Devrimi başlamış... emperyalizme
ve onun yerli işbirlikçilerine
karşı bir ölüm-kalım savaşı
veriliyor... ya varolunacak ya
da yokolunacak... Böyle bir
ortamda demokrasinin tüm
kuralları yerine getirilerek,
halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis kuruluyor...
adı: “Büyük Millet Meclisi”...
ve tüm yetkiler Mustafa Kemal Paşa’nın “Egemenlik
kayıtsız şartsız ulusundur!”
sloganı ile bu meclise devrediliyor. Tarih: 23 Nisan1920.
Bir savaşın ortasında sınırsız
bir demokrasi uygulanması
demek olan bu olay, dünya
tarihindeki tek örnektir. Bir
benzeri yoktur. Bu yıl Meclisimizin ilk gününün 86.
(seksenaltıncı) yıldönümünü onurla kutluyoruz.
Atatürk Türkiyesi’nin
düşmanlarına notlar:
1)Yukarıdaki paragraf, sizin
sinirlerinizi bozup uykularınızı kaçırmak için yazılmıştır.
2) Mayıs ayında da uykularınızı fena halde kaçıracağız.
19/Mayıs geliyor da!
Bizi izleyin, Çuvaldız’sız
kalmayın. İzlemeseniz de,
Çuvaldız sizi izliyor. Haberiniz olsun!


Lityum
(Simge)

ÇUVALDIZ

Müzik
yaz›s›

© Abdullah Tunçel

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sevgili okuyucularım, duyduğuma göre Danimarka
Hükümeti, ülkenin imajını
düzeltmek için uluslararası
bir kampanya düzenliyormuş. Çok güzel. Ben de bu
kampanyaya katılıyorum ve
önerilerimi iletiyorum:
Kopenhag’ın sembolü olan
Deniz Kızı heykeli kaldırılsın, taşın üzerine Piya Kaşırgot –canlı olarak- oturtulsun.
Aarhus şehrinin adı Tarsus
olarak değiştirilsin.
Lokantalara ve kafelere
alaturka hela taşları yerleştirilsin (bunların
tuvaletlerinin
üzerine tüneyip
ş’aapmaktan
bıktık yahu!)
Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK, TESETTÜR GİYİM,
SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ
KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.
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Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
Pele’yi tanımayan zarardadır !!!
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Baba’s Tæppe’nin anabayisi olduğu
Rixos Halılarını Kopenhag ve
civarında Pele Möbler’den temin
edebilirsiniz.
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İzin için tasalanmayın.
Bu yılki izin kredinizi Pele’den temin
edebilirsiniz. Nakit kredi verilir.
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Pele´s Møbler

İzin için tasalanmayın.
Bu yılki izin kredinizi Pele’den temin
edebilirsiniz. Nakit kredi verilir.

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
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Danimarka’nın ilk Türk bayan giyim mağazası 18 Nisan’da hizmetinizde
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- Günlük giyim
- Özel günler için kıyafet
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- Gelinlik
- Aker ve Pierre Cardin eşarpları
- 25-50 yaş arası bayan kıyafetleri

Mağazamızın
18 Nisan’da yapılacak
açılışında sizleri de
aramızda görmeyi
istiyoruz

Abdurrahman Korkmaz
Ishøj Bycenter
Nørregade 5
2635 Ishöj

Tlf: 43 44 68 03 - Faks: 43 44 68 04 - Cep: 40 45 68 03 - E-mail: info@zeramoda.dk

