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Türkiye’de yayın yapan bazı ulusal TV istasyonları Avrupa yayınlarının içeriğini son aylarda Avrupa’da
yaşayan göçmenlere göre değiştirdiler. Türkiye’deki yayınların ve reklamların yerine gösterilen programlar ve
reklamlar gurbetçiler tarafından eleştiri konusu olmaya başladı. Yayınlarda, bozuk Türkçe konuşan yarışma
spikerleri, telefonla yarışmaya katılmaları için izleyicilere neredeyse emir veriyor. Bazı kanallarda sağlık
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Mangallı uyum

S

ert ve uzun bir kışın ardından ağaçlar yeşillere
büründü, güneş yüzünü gösterdi. Güneşin ortaya çıkması ve havaların ısınmasıyla Danimarka’da
halk sokaklara, parklara, bahçelere çıktı. Uzun süre
iç mekanlara kapanmaktan bunalanlar artık, gençyaşlı, çoluk-çocuk bir araya gelmeye ve en önemlisi
de bir araya geldiklerinde mangal partisi yapmaya
başladılar.
Mangal deyip geçmeyelim. Mangalın Danimarka’da
kimin kime uyum sağladığını göstermesi açısından
büyük önemi var. Mangal partisi demek çok sayıda
insanın bir araya gelerek yemek yemesi demektir,
yemek yemeye fazlaca zaman ayırmak demektir.
Bu son iki nokta Danimarkalılara yakın kavramlar değildi bundan 5-10 yıl öncesine kadar. Artık bir
çok Danimarkalı yemek yemek için eşini dostunu davet ediyor, yemek bahanesiyle bir araya geliyor. Bu
onların ülkelerindeki göçmenlerden, yani bizlerden
öğrendikleri bir şeydir.
Danimarka’da da bir çok Ayaan Hirsi Ali var. Bunların arasında göçmen kadınlar bulunmakta. Yabancıları Danimarka’dan atmak isteyen çevrelere sokulup onların istediklerini söyleyip, çeşitli bakanlık
kaynaklarından para alıp kendilerine iş buluyorlar.
TV ekranlarına çıkıp salya sümük ağlayarak anne
babalarının kendilerini nasıl zorla evlendirdiğini, eşlerinin kendilerini nasıl sabah akşam dövdüğünü anlatıp ırkçıların, yabancı düşmanlarının değirmenlerine su taşıyorlar.
Bugünlerde yapılan bir başka araştırmada ise Danimarka’da göçmenleri toplum ve ülke için ekonomik
kazanım görenlerin oranının yüzde 40’lara ulaştığı
saptanmış. Yani parklarda mangal yakanların
artması hem göçmenler hakkındaki düşüncelerin
olumluya doğru yol aldığını gösteriyor, hem de göçmenlerin bu ülke ve toplumu ne kadar etkilediklerini
gösteriyor, her ne kadar göçmenler zaman zaman bunun aksini etseler de.
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Türkçe radyo geri dönüyor Türk aile
Geçtiğimiz yıl sonunda kapatılan, DR göçmen dillerin- davayı
deki yayınlara yeniden başlıyor. İnternet bağlantılı
kaybetti
bilgisayarlara yıllık 2 bin kron ruhsat zorunluluğu
getiriliyor.

P

arlamentoda grubu bulunan partiler önümüzdeki
yıllarda uygulanacak medya politikaları konusunda anlaşmaya vardılar. Varılan anlaşma medya
alanında bazı yapısal değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni anlaşmaya DR
göçmen dillerindeki yayınlara yeniden başlayacak, bazı
cep telefonları ve internet

bağlantılı bilgisayarlar da
bugüne kadar ödenen TVRadyo ruhsatı kapsamına
alınıyor.
Bundan böyle ödenecek
ruhsat görüntü alabilen
bütün cihazları kapsayacak. Yeni ruhsat ücretinin
yılda 2 bin kron olacağı belirtiliyor. Yeni anlaşma kapsamında iki yeni tv kanalı
daha hizmete girecek. Biri
DR’ye, diğeri de TV2’ye

tahsis edilen kanallarda,
DR çocuk ve gençlere yönelik yayınlara ve tarih temalı yayınlara ağırlık verirken,
TV2 yerel istasyonlarının
yayınını yeni sağlanan kanal üzerinden gerçekleştirecek.
Yeni medya anlaşmasına
göre TV 2 özelleştirilecek.
(Haber)

2500 Danimarkalı İslam’ı seçti

K

arikatür krizinin merkezinde yer
alan Danimarka’da bugüne kadar
İslam dinini tercih eden Danimarkalı hristiyan sayısının 2 bin 500’e ulaştığı
açıklandı. Özellikle 11 Eylül terör saldırılarının ardından yoğunlaşan din değiştirme dalgasının temelinde ise stresli bir
modern yaşama duyulan tepkinin yattığı
belirtiliyor.
Sonuçları Aralık ayında resmen açıklanacak bir araştırmaya göre, Hristiyanlığı ter-

kedip İslam dinine geçenlerin çoğunluğunu
gençler oluşturuyor.
Araştırmayı yapan dinler tarihi uzmanı
Kate Östergaard ve antropolog Tina G. Jensen, önümüzdeki yıllarda Hristiyanlıktan
vazgeçip İslam dinini seçen Danimarkalı
sayısının artacağını da öne sürerken Hristiyanlığa geçen Müslümanların sayısnının
ise 700 olduğunu belirttiler.
(Haber)

Bu gazete yaz tatilinden önce sizere ulaşan son gazete olacaktır. Temmuz ayında yayınlanmıyoruz.
Ağustos ayında yeniden sizlerle birlikte olmak ve
sonbaharda sşizlere hazırlayacağımız sürprizlerde
buluşmak dileklerimizle hepinize güzel bir tatil diliyoruz.
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B

ir Türk ailenin,
2003 yılında anadili
eğitimini kaldıran
Ikast Belediyesi aleyhine
açtığı davada mahkeme
belediyeyi haklı buldu.
Bir Türk ailenin çocuklarına anadili eğitimi dersi
hakkı verilmesi için Ikast
Belediyesi aleyhine açtığı
davada mahkeme belediyeyi haklı buldu.
Mahkeme kararına gerekçe olarak annenin ve
çocukların Danimarka vatandaşları olmalarını gerekçe gösterdi.
Bilindiği gibi, 2001 yılında işbaşına gelen koalisyon hükümeti, belediyelere
anadili eğitimi için verdiği
ekonomik katkıyı ortadan
kaldırmış, bunun üzerine
neredeyse tüm belediyeler
de anadili eğitimini sona
erdirmişlerdi.
Konyalı Doğan ailesi tarafından 2003 yılında Ikast
Belediyesi aleyhine açılan
dava geçtiğimiz ay Batı
Yüksek mahkemesi tarafından karara bağlandı.
Kararda davayı açan ailede anne ve çocukların Danimarka vatandaşı olmaları
gerekçe gösterilerek Türkçe
anadili dersi alamayacakları sonucuna varıldı.
Temyiz gündemde
Başkent Kopenhag’da bulunan Irkçılık Belgeleme
ve Enformasyoın Merkezi
(DRC) tarafından yapılan
açıklamada, mahkemenin
gerekçeli kararında davacı
ailede annenin Danimarka
vatandaşı olduğu belirtiliyor, ancak dava açan ailede baba Türk olduğu için
temyize başvurulmasının
düşünüldüğü belirtildi.
(Haber)
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Çıldırtan televizyon
Türkiye’de yayın yapan bazı Ulusal TV istasyonları
Avrupa yayınlarının içeriğini son aylarda Avrupa’da yaşayan göçmenlere göre değiştirdiler. Türkiye’deki yayınların ve reklamların yerine gösterilen programlar ve reklamlar gurbetçiler tarafından
eleştiri konusu olmaya başladı.

Sadi Tekelioğlu

B

ir eğlence programı izliyorsunuz. Ekranın tabanının yarısı devamlı altta
geçen SMS’lerle dolu. Onun üzerinde de yayına yoğunlaşmanızı güçleştiren
dikkatinizi dağıtan cep telefonu melodisi
reklamları var. Bazı kanallarda ise baştan
sona reklam kokan ve sağlık programı adı
altında yayınlanan özel hastane reklamları
ve ekonomı programı adı altında yayınlanan
Holding reklamları dolu. Avrupalı Türkler
için Türk televizyonu izlemek artık işkenceye dönüştü.
Son aylarda uydudan yayın yapan Türk
Özel TV kanallarının yayınları arasına koydukları reklam blokları ve Avrupa’ya özel
olarak yayınlanan yarışmalar izleyicileri
çileden çıkarıyor. Gazetemize şikayetini
ileten bir çok TV izleyicisi bu yarışmalar
ve reklamlarda kullanılan Türkçe’nin bozuk olmasından, reklamı ve tanıtımı yapılan
ürünlerin hiçbir yerde tanınmamış ürünler
olmasından ve ayrıca bazı TV kanallarında
adı sanı duyulmamış holdinglerin ve özel
hastanelerin sağlık programı adı altında
reklamının yapılmasından bıktıklarını söylediler.

Kendilerinin ve çocuklarının Türkçe’
lerini koruyup geliştirmek için uzun yıllar Türk TV’lerini izlediklerini belirten
gurbetçiler, “Zaten anavatandan uzakta
olduğumuz için Türkçe’miz büyük bir tehdit altındaydı. Türk TV’leri Türkçe’mizi
koruyup geliştirmeleri gerekirken bu tür
programlarla bize aslında kötülük yapıyorlar “ dediler.
Ekranın yarısı reklam
Son aylarda yayınların kalite düzeyinin oldukça düştüğünü söyleyen gurbetçiler
sevilen TV kanalarında da artık ekranın
tabanında neredeyse ekranın üçte birini
kapsayacak şekilde Cep telefonu melodisi
reklamları ve izleyicilerin birbirlerine yazdıkları anlamsız sms’lerden oluşan sabit bir
reklam bloğu yerleştirmelerinden yakındılar
ve “Türk TV kanallarının bizleri yolunacak
kaz gibi görmeye başladılar” dediler.
Uydu farkından kaynaklanıyor
Türk TV yayınlarının Avrupa’ya ulaştırılmasında kullanılan yöntemlerdeki farklılıklardan dolayı böyle bir durumun ortaya
çıktığı belirtilirken, Türk TV istasyonlarının
Türksat üzerinden uydu yayını yaptıkları

Yayınlarda, bozuk Türkçe konuşan yarışma spikerleri, telefonla yarışmaya katılmaları için izleyicilere neredeyse emir veriyor. Hiç bir yerde görülmeyen, tanınmayan ilaçlar ve diğer sağlık ürünlerinin
reklamları bitmek tükenmek bilmiyor. Kısaca Türk
TV kanalları TV-Shop yayınlarına dönmüş durumda.

ve bazı programların ve reklam bloklarının
değiştirilmesinin nedeninin de Türksat uydusundan yayın yapmaktan kaynaklandığı
bildiriliyor.
Türk TV istasyonlarının Türkiye’ye yaptıkları yayınlara ulaşmanın Digitürk paketi ile mümkün olabileceği, zira Digitürk’ün
yayınlarının Eutelsat uydusu üzerinden
gerçekleştiği ve Türkiye’ye yapılan yayınlar olduğu belirtiliyor.

istasyonlarının son bir iki yıl içinde tabi oldukları sınırlamalar ve sahip oldukları reklam olanaklarının yeni farkına vardıklarını
, bu yüzden Avrupa’da yaşayan Türklere
yönelik olarak yayınlarını değiştirdiklerini
söyledi. Rohde ayrıca Danimarka’da yaşayan Türklerin duydukları memnuniyetsizliği TV İstasyoınlarına iletme sözü verdi ve,
“Ancak fazla bir beklenti içine girmemek
gerekiyor, zira Almanya, Avusturya ve Belçika’da yaşayan Türk sayısı daha fazla olduğu
Artık izlememeyi düşünüyoruz
için bu reklam uygulamasını bu ülkelere yöSon aylarda Türkiye’de ulusal planda ya- nelik olarak devam ettireceklerdir” dedi.
yın yapan büyük TV istasyonlarının Avrusadi.tekelioglu@haber.dk
pa’ya yönlendirdikleri yayınlarda, reklam
stratejilerini değiştirerek, sadece alışverişe
özendirmeye yönelik yayın yapan kanallara
benzediğini söyleyen bir çok TV izleyicisi
ciddi olarak bu yayınları izlememeye başlayacaklarını söylediler.
TDC: “Bizim yapabileceğimiz bir
şey yok”
Danimarka’da Türk TV kanallarına ulaşımda en büyük aracı olan TDC bu konuda
kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını açıkladı. TDC Program şefi Hans Peter
Rohde, Haber’e yaptığı açıklamada Türk TV

Günay Doğan

Ali Seçilmiş

Duran Aydemir

Mustafa Keçeli

Taşkın Eşiyok

»O Kadar para ödeyerek
bu kanalları izliyoruz. Birazcık saygı göstermelerini
beklemek en doğal hakkımız. Böyle devam ederse izlememeyi düğşünüyorum.«

»Özellikle yarışma programındaki sunucular sinir ediyor. Herkesi ahmak yerine
koyan bir tonda konuşuyorlar.
Sadece gülmek için bunları izliyorum ya da kanal değiştiriyorum.«

»Çocuklarımızın Türkçe’leri
gelişsin diye Türk kanallarına
abone olduk, ama reklamlarda
kullanılan Türkçe bizim Türkçe’mizi daha da bozuyor. Adı
sanı duyulmamış ne olduğu
belli olmayan ürünlerle ekranın yarısı kapatılıyor«

»Ekranda yayınlanan programı izlemek neredeyse imkansız
hale geldi. Ekranın tabanında
komik bile denemeyecek derecede düzeysiz sms’ler, diğer
reklamlar ekranın tamamını
neredeyse kapsıyor. Artık izlemiyorum.«

TV kanallarında tabii
ki reklamlar olacak. Reklamlar da onların geçim
kaynağı. Bunu çok iyi anlıyoruz, ama reklamlarda
da bir düzeylilik olmalı.
İzleyiciye biraz saygı duyulmalı.«

HABER
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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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BU DA NEREDEN ÇIKTI ?

Hıyar zamanı haberleri
Sadi Tekelioğlu

B

iliyorsunuz batıda ”hıyar zamanı” diye bir kavram vardır.
Yani yaz aylarına medya dilinde hıyar zamanı denir. Yaz aylarında
siyaset ve siyasetçiler tatilde oldukları için gazetelere haber olacak bir
şeyle karşılaşmak zordur haberciler
için. Bu yüzden hıyar zamanında gazete sayfalarını doldurmakta güçlük
çekmemek için son yıllarda yeni bir
uygulama başladı bazı gazetelerde.
Yaz aylarında gazetede kullanılacak
haberleri önceden yazmak ya da nasılsa böyle şeyler oluyordur diye o sezona mahsus hikayeleri haberleştirmek.
Mesela okullar yaz tatiline girerken, yani bu aylarda mili duyguları
güçlensin, dinini, kültürünü öğrensin diye göçmen çocukların uzun süreli olarak ülkelerine gönderildikleri
haberlerini okuyacaksınız. Böyle bir
şey olmasa da olsa da bu haberi okuyacaksınız, çünlü böyle bir şey sadece bu zamanda olur diye haber yapılacak. Ama dikkatli bir okursanız
böye haberin dayandığı sağlam bir
istatistiki bilgiye ulaşamayacaksınız
haberde.
Daha sonra göçmen aileler tatil bahanesiyle yanlarında götürdükleri
kızlarını kendi ülkelerinde zorla evlendiriyor diye bir haber okuyacak-

sınız. Herhangi bir belediyede yine
göçmen kökenli bir ”konsulent” bu
konuda açıklamalar yapacak. Ama
bu haberde de kaç göçmen kızının
zorla evlendirildiklerini bulamayacaksınız. Çönkü öyle bir istatistik
yapmak imkansız. Ama birileri sizlere böyle bir şeyin gerçek olduğunu
söyleyecek.
Yaz tatili biter, okullar açılırken
Aarhus ve Kopenhag’daki herhangi
bir ilkokulda göçmen öğrenci sayısınının ne kadar yükseldiğini anlatan
bir haber okuyacak ve dinleyeceksiniz. Bir sınıfta mesela Danimarkalı
bir ya da iki öğrenci olduğunu okuyacaksınız. O çocukların anne babaları bunun bir sorun olduğunu söyleyecekler. Bu konuda istatistiki bilgi
olacak.
Yaz aylarında bir de siyasetin ağır
toplarının tatilde olmasını fırsat bilen bazı amatör siyasetçiler medyanın gündemine girebilmek için herkesi şoke eden önerilerde bulunacaklar. Bunları nereden mi biliyorum?
Çünkü her yaz başında ve sonunda
böyle haberler yer alır gazetelerde ve
bunları okumaktan bıktım artık. Siz
de okumayın.
Mehmet Ali’ye kızmayın
Türk televizyon izleyicileri kaç

gündür Mehmet Ali Erbil’in sunduğu
programdaki “iş kazasını” konuşuyor.
Mehmet Ali Erbil programındaki
konuklarından birine şaka yapmak
isterken, arkasına geçip adamcağızın
pantalonunu
indirirken
birden bire
adamcağızın
tüm cinsel
organları
canlı yayında
program izleyicilerine
sunuldu.
Bu “iş kazası” herkesi çok
kızdırmış. Çeşitli internet sitelerinde yer alan tartışmalara bakılırsa
herkes Mehmet Ali Erbil’e verip
veriştiriyor. RTÜK başkanı bile bu
kadarı da olmaz diye açıklamalar
yapıyor. Affedersiniz ama hiç birinin
kızmaya hakkı yok. Bugüne kadar o
programda kekemelerle, cücelerle,
tiklilerle, pepelerle, takıntısı olan insanlarla program yapılarak alay edilmesine kızmayanların o adamlardan birinin cinsel organları ekrana
yansıdı diye kızmaya hakları yoktur.
Ahlaktan sözedenler önce “insana
saygı” duyulmasını istemeliler.

Kalıcı mıyız? Gidici miyiz bu ülkede ? Kiminle konuşsak »Artık buralıyız. Burada kalacağız« diyor.
Ama sanki yarın Türkiye’ye göç
edilecekmiş gibi planlanıyor herşey. Zihniyet olarak kalıcı gibi davranmıyor birçoğumuz
İster gidici, ister kalıcı olalım önemli değil. Bir tercih yapalım ve ona
göre yaşayalım.

AYIN SÖZÜ
»Ne kadar yavaş
yürüdüğünüzün önemi yoktur.
Yeter ki, durmayın !«
Konfüçyüs

SİZLERDEN
Aradım seni günler boyu
Gözlerim çakılı kaldı
O taş yığını yollarda
Tüm yeryüzü, gökyüzü
Bana küstü
Dursun zamanın çarkı; dursun
Çık gel bir akşam üstü.
Hacer Bolat/Ankara

sadi.tekelioglu@haber.dk

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3134 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
BİLAL ÖZER:
Mobil: 2123 5256

HERGÜN Kopenhag - İstanbul ve İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine
uygun fiyat ve bağlantılar için rezervasyon konusunda acele ediniz.
HER Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri Kopenhag-Ankara
HER Salı, Perşembe günleri Kopenhag-Konya,
HER Pazar Kopenhag-Kayseri

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.

GÖZLÜĞE PAYDOS !!!

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız ya da gözlerinizde sorununuz varsa, sorun etmeyin.
Meram Rejser ile gidin, İstanbul’da Dünya Göz Hastanesi’nde gözlerinizi makul fiyatta tedavi ettirin
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Etnik Azınlıklar Konseyi yeni
yönetim kurulunu seçti

6

Mayıs günü Kolding’de yapılan bir
Etnik
toplantıda
Azınlıklar Konseyinin (Rådet for etniske
minoriteter) yeni yönetim
kurulu üyeleri belirlendi.
14 Kişili yönetim kurulunda
bulunan kadın sayısı ikiye
katlanarak dörde çıkarken

yor: michlle Cumming,
Sara Hadra, Fasael Rehman, Lally Harpal Parwana, Şükrü Ertosun, Muhsin
Türkyılmaz, Abderrazak

ederek başvuruda bulunmalarına olanak sağlandığını
14 Haziran ve 21 Haziran
tarihlerinde saat 10-13.00
arasında isteyen kişilerin

Şükrü Ertosun

Nur Beier

Muhsin Türkyılmaz

Şükrü Ertosun başkanlığa yeniden seçildi. Başkan
yardımcılıklarına Muhsin
Türkyılmaz ve Nur Beier’in getirilmesiyle Etnik
Azınlıklar Konseyi’nin üst
yönetimi tamamen Türklerden oluştu.
Etnik azınlıklar Konseyi’nin yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunu-

Jenayah, Nur Beier, bayram Yüksel, Marcus Özcan
Koçak, Dusan Jovanovıc,
Adnan Meki Muhammed,
İsmat Muhammed, Turan
Savaş.
Başkan Şükrü Ertosun son
yapılan toplantıda Danimarka’da yaşayan yabancıların
istedikleri zaman gerek telefonla, gerek şahsen ziyaret

başvuruda bulunabileceklerini belirtti. 29 haziran
tarihinden sonra ise her
Perşembe saat 10.00-15.00
arasında Kopenhag’da bulunan konsey sekreterliğine
ziyaret yapılabilecek ya da
bahsedilen saatler arasında
telefon açılabilecek.
(Haber)

Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.

Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

*
İ
YENEL
ÖZ ET
M
HİZ

Tam eğitim paketi (Yasa gereği)
1. Sınırsız teori dersi ve testler
2. Kapalı pist
Online direksiyon rezervasyonu
3. Buz pisti
hizmetimiz başlamıştır. Telefon
etmenize gerek kalmadan
4. 16 ders (toplam 24 ders)
evinizdeki bilgisayarınızdan sürüş
direksiyon eğitimi
saatinizi belirleyin

Türkçe hizmet için:
Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668

(

7.999 Dkr:

Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79
Teori dersleri
Teori
dersleri
Cumartesi günleri
Cumartesi günleri
saatsaat
11.00
- 13.30
verilir
11.00
- 13.30arası
arası verilir

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi
Sınav kayıt gideri
Tercüman

260 Dkr.
650 Dkr.
300 Dkr.

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

www.kingostrafikskole.dk
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SATDISCOUNT

BAZAR ELEKTRONİK
Çanak antenimin yönü uymuyor diye üzülmeyin.
Artık batı yönünden de bir çanakla ulusal Türk kanallarını
izleyebilirsiniz
Türkcell hazır
kartınızı bizden
temin edebilirsiniz.
Türkiye’de yüklü
fatua ödemeyin.
Ayrıntılı bilgi için
bizi arayın

IDTE 2020
5000 kanal hafızası MPEG 2 ve DVB
uyumlu düzenlenebilir kanal listesi
otomatik FEC seçimi otomatik uydu
arama. Emulatör yükleme mümkün

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü
HEAD 3500 + uni. modül gömülü.
Her türlü kart çalışır

ADRES ARAMAYA
PAYDOS!
Navigatörlerimizde artık tüm
Avrupa ve Türkiye haritası
mevcuttur. Danimarka’dan
L.N.B
köyünüzün veya sokağın
inb 0,2 db maximum single 125,Monoblok 0.3 db. adresini girin ve kapınıza
inb 0,2 db maximum (2 çıkışlı) 298,398,kadar sizi götürsün.Türkçe
inb 0,2 db maximum (4 çıkışlı) 398,menü ve sesli

(Triax)
110 cm 698,85 cm 350,80 cm 300,70 cm 200,60 cm 200,40 cm 200,-

512 Kb
1 GB

Multischalter 9/8
1250,-

Sezon özel indirimi :
Toplam paket fiyat

haber

Komple set
1x receiver
1x Lnb
1x 70 cm çanak
15 m kablo

Tatil nedeniyle 30 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arası
Kopenhag şubemiz kapalıdır.
Yukaridaki tarihlerde bize ulaşmak için aşağıdaki Aarhus
adresinden Aarhus şubemizi ARAYIN.
İyi yazlar ve iyi tatiller

www.satdiscount.dk

KOPENHAG

ÅRHUS

www.satdiscount.dk

Pazartesi günleri hariç haftanın hergünü
saat 10.00-18.00 arası açıktır.

Nørrebrogade (220)
Heimdalsgade 1
2200 København N
Tlf: 3581 5999
Mobil: 5188 8675

Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Edwinrahrsvej 32/stand 92
8220 Brabrand
Tlf: 8625 1510
Fax: 8625 1591
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Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli

Cengiz Kahraman

A

şağıdaki haberde de okumuşsunuzdur, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Topluluğu (AGİT) özel temsilcisi büyükelçi Ömür Orhun, özellikle 11 Eylül’den sonra Müslümanların karşılaştıkları sorunları yerinde incelemek için
bir çok Avrupa ülkesinde ve Danimarka’da bir dizi incelemeler yaptı. Büyükelçi Orhun’un incelemeleri AGİT tarafından önümüzdeki aylarda bir rapor
olarak yayınlanacak.
Büyükelçinin açıklamalarına bakılırsa,
Danimarka’da yaşayan Müslümanların
karşılaştıkları sorunları alt alta sıraladığımızda hayli uzun bir liste ortaya çıkıyor. Bu da, Danimarka hakkında çok
olumlu bir rapor çıkmayacağına işaret
ediyor.
Büyükelçi Orhun’a göre, Müslüman
kökenli göçmenler, toplumdaki dışlanmadan, ayrımcılıktan işsizliğe, eğitime
kadar bir çok alanda sorun yaşıyor.

Danimarka’da hükümet elbette bu sorunların farkında ve ortadan kaldırmak
için veya iyileştirilmesi için çaba harcıyor, ancak Danimarka Halk Partisi’nin
desteğiyle iktidarda kaldığı sürece hükümetin bu sorunları aşması hiç de kolay görünmüyor.
Özellikle, 11 Eylül’den sonra Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin sürekli olumsuz yönleriyle bazı sağcı politikacılar ve medya tarafından gündemde tutulması toplumda bir Müslüman
karşıtlığı yaratılmasına neden oldu.
Uyumun önündeki asıl engellerden
biri olarak hep göçmenlerin yeni ülkelerine kültürel uyum sağlamadaki isteksizliği gösterildi. Yeni ülkesine uyum
sağlayamayanlar ile uyum sorunu yaşamadıklarına inananlar aynı kefeye konuldu ve göçmenler sürekli günah keçisi
olarak gösterildi. Uyum, bireysel bir sorun olmaktan çıkarılıp, tüm göçmenle-

re mal edildi. Bunu da aşırı sağcılar ile
köktendinciler çok iyi sömürdüler.
Danimarka gibi açık ve özgürlükçü
bir demokrasiye sahip bir ülkede bu tür
sorunların aşılamamasının temelinde,
Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin çoğunun kendilerini toplumdan sürekli dışlandıklarını hissetmeleri yatıyor. Göçmenler arasında Danimarka
toplumunun İslamofobik olduğu kanaati
giderek yaygınlaşıyor. Bu da, marjinalliğe, gençler arasında şiddete, uyumsuzluğa ve de bazı Müslümanların radikalleşmesine neden oluyor.
Eğer demokratik Batı Avrupa ülkelerinde uyum sağlayamayanlar radikalleşleşmeyi tercih ediyorlarsa, Batı’nın
ve burada tabii ki Danimarka’nın şapkasını önüne koyup “çatışmanın yerini
diyalog nasıl alır, ne tür çözümler üretilebilir?” diye uzun uzun düşünmesi gerekiyor.

Ancak sorunların giderilmesinde sadece Danimarka toplumuna ya da devletine yüklenmek de yanlış olur. Bu, her
iki tarafın da görevi olmalı. Göçmenler,
yaşadıkları ülkenin dilini, kültürünü öğrenerek üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli. Danimarka toplumu
da herkesin sarı saçlı, mavi gözlü olmadığını, farklı inançlara, kültürlere, dillere, geleneklere sahip olduğunu kabul
etmeli.
Eminim, bu sorunları gidermeye yönelik her çözüm önerisi bir sürü sorunu da
ortadan kaldıracaktır. Buna da eşitlik
söylemlerini dillerinden hiç düşürmeyen
partiler yapabilir. Aksi taktirde sorunlar
daha da büyüyecek, belki de hiç çözülemeyecek bir hale gelecek.
Ağustos sayımızda görüşünceye dektüm okurlarımıza iyi tatiller diliyorum.
cengiz.kahraman@haber.dk

AGİT temsilcisinden
diyalog çağrısı
Danimarka’ya üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Topluluğu (AGİT) özel temsilcisi
büyükelçi Ömür Orhun, Danimarka’nın Müslümanlara karşı
daha hoşgörülü olmasını istedi.

D

animarka’da Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük
ve ayrımcılık yapıldığı
konularında iddiaları
incelemek üzere gelen AGİT özel
temsilcisi Ömür Orhun, Danimarka Dışişleri Bakanı, Uyum Bakanı, Adalet Bakanlığı yetkilileri
ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir
araya geldi.
Danimarka’nın yanısıra, Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları
bir çok Avrupa ülkesinde de incelemeler yaptıklarını ifade eden büyükelçi Orhun, Danimarka’da Müslümanların yaşadıkları sorunlar

konusunda bilgiler aldığını ve bu
bilgileri bir rapor halinde Temmuz
ayı sonlarında yayınlamayı düşündüklerini söyledi.
Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler
ışığında AGİT’in Danimarka ve bir
çok Avrupa ülkesinde incelemeler
başlattıklarını belirten Orhun, Avrupa’da yaşayan Müslüman topluluklara yönelik ayrımcılığın, özellikle 11 Eylül’den sonra toplumun
her alanında yayıldığını bildirdi.
Danimarka’daki görüşmeleri sırasında Jyllands-Posten gazetesi
tarafından yayınlanan Hz. Mu-

AGIT özel
temsilcisi
büyükelçi
Ömür Orhun

hammed karikatürlerinin yarattığı
krizin de gündemde olduğunu dile
getiren Büyükelçi Orhun, gazetenin bu tasvirleri yayınlamasının
doğru olmadığını ve ifade özgürlüğünün bu şekilde kullanılmasının
çok yanlış olduğunu söyledi.
Orhun, “Özgürlükler sorumluluk gerektirir ve özgürlüklerin de
sınırı olmalıdır. Sorumlu gazetecilik yapılmalıdır. Bunu görüşmelerimizde dile getirdim” diyerek, karikatür krizi hakkında görüşlerini
açıkladı.
Danimarka’daki incelemelerinde, ülkede yaşayan Müslümanla-

rın sosyal, hukuksal, anadili eğitimine verilen desteğin kaldırılması,
eğitim, iş, dini, ahlaki ve kültürel
alanlarda çok değişik sorunları olduğunu öğrendiğini belirten büyükelçi Orhun, “hükümet yetkilileri
sorunların aşılması konusunda
çalışmaları olduğunu aktardılar.
Umarım bu sorunlar bir an evvel
çözülür” dedi.
Hükümetin anadili eğitimine verilen desteği kaldırmasının da yanlış olduğunu vurgulayan büyükelçi
Orhun, bunun tekrar gözden geçirilmesini umduğunu söyledi.
Öte yandan Danimarka’da ya-

şayan Türkler ve diğer Müslüman gruplara bir çağrıda bulunan
AGİT temsilcisi büyükelçi Ömür
Orhun, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeye uyum sağlamalarının temelinin yaşadıkları ülkenin
dilini öğrenmekle, sadece iş piyasasına değil, sosyal ve siyasi yaşamına da katılmakla gerçekleşeceğini
söyledi.
Büyükelçi Orhun ayrıca, hem
Danimarka toplumuna hem de
ülkede yaşayan Müslümanlara iyi
bir diyalog kurmaları çağrısında
bulundu.
(Haber)

Uniq Style
En iyi kalite ve ucuz fiyat bizde
Restaurant, Cafélere

Pizza, restoran, cafe mobilyaları
ve dekorasyonları

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

her çeşit masa
ve sandalyeyi
toptan
satınalmak
için mutlaka

275,-

bizi arayın

Tlf: 28 74 72 42

www.uniqstyle.dk
sales@uniqstyle.dk

Anadolu Kød
HABER

Haziran 2006

haber

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

İlklere imza atmaya devam edeceğiz

Siz de ilklere imza atmak istiyorsanız, bizi arayın

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk

9

10

HABER

haber

Haziran 2006

İsveç’e yerleşenlere müjde!!
Kopenhag ve Billund’dan
Tek gidiş

ALANYA
ANKARA

595,-

KONYA

995,-

KAYSERİ

995,-

UÇAKTAN İN, ARABANA BİN !
Konya, Ankara, Kayseri,
İstanbul, İzmir ve Antalya
havaalanlarımızda kiralık oto
servisimiz vardır.
Her marka otomobil
bulunur.

İsveç modeli tarihe karışıyor. Eşlerine Danimarka’da
oturma izni verilmediği için İsveç’e yerleşmek sorunda
kalan yabancıyla evli Danimarka vatandaşları artık Danimarka’dan oturma ve çalışma izni alabilecekler. Müjdeli haber AB Komisyonu’nun Jyllands Posten gazetesine gönderiği mektupta yer alıyor.

A

vrupa Birliği Komisyonu Danimarka’dan aile birleşimi hakkı elde
edemedikleri için İsveç’e
yerleşen çiftlerin Daniamrka’dan oturma izni alabileceklerine hükmetti. İşgücünün serbest dolaşımı ilkesine Danimarka’nın getirdiği
yorumu kabul etmeyen AB
Komisyonu İsveç’e yerleşmiş bulunan yabancıyla evli
Danimarka vatandaşlarının
AB kurallarına dahil olduklarına hükmetti.

AB komisyonunun verdiği
karara göre bugüne kadar
İsveç’ta yerleşik bulunan
çiftler de bundan böyle AB
kurallarına dahil edilecek.
Kararın ardından 24 yaş
kuralı ve bağlılık şartını
yerine getirinceye kadar
İsveç’te oturması gereken
çiftlere bu kurallara uymadan Danimarka’ya yerleşme
yolu açılıyor.
AB
Komisyonunun,
Jylands Posten gazetesinin
konu ile ilgili sorusuna cevap olarak gönderdiği mek-

Bugüne kadar Danimarka
hükümetinin getirdiği yoruma göre sadece yabancı
ülkelerde çalışmış olan Danimarka vatandaşlarının yabancı eşlerini Danimaka’ya
getirmelerine izin veriliyordu. Uygulama böyle olunca
da Danimarka hükümeti bu
durumda olan çiftlerin 24
yaş ve bağlılık şartı kurallarını yerine getirinceye kadar
Danimarka’da oturmalarına
izin vermiyordu.

tubun herhangi bir yoruma
neden olmayacak kadar net
olduğu ve artık İsveç’te yerleik çiftlerin Danimarka’dan
oturma ve çalışma izni alabilecekleri belirtiliyor.

Partinin yabancılar politikası sözcüsü, Uyum Bakanı
Rikke Hvilshöj’dan bir an
önce sertleştirilmiş yabancılar yasasının AB tarafından
delinmeyecek şekilde daha
da sertleştirilmesini istedi.
AB Komisyonu`nun Danimarka’daki aile birleşimi
kurallarını yanlış yorumladığını ve yabancılarla evlenip İsveç’e yerleşen Danimarka vatandaşlarının Danimarka’nın aile birleşimi
kurallarına uymak zorunda olmadan Danimarka’ya

eşlerini
getirebilecekleri
kararının doğru olmadığını
belirten Sosyal Demokrat
Parti’nin yabancılar politikasından sorumlu sözcüsü John Dyhrby, Uyum
Bakanlığı`nın bir an önce
Sosyal Demokratlar da yasadaki tüm boşlukları karahatsız oldu
patıp aile birleşimi kurallarıAB komisyonunun Danimar- nın sertleştirilmesini istedi.
ka’nın uyguladığı aile birleşi(Haber)
mi yasalarını geçersiz bulan
saptaması Sosyal Demokrat
Parti¬de rahatsızlık yarattı.

DRC’Yİ ARAYIN
İSTANBUL

595,-

ANTALYA

595,-

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

ALANYA

Başkent Kopenhag’da bulunan Irkçılık Belgeleme ve Enformasyon Merkezi’nden (DRC) yapılan açıklamada Avrupa Birliği Komşisyonu kararının çok
önemli olduğu vurgulandı ve Danimarka’da eşlerine oturma izni verilmeyen
kişilerin yeniden aile birleşimi başvurusunda bulunmaları istendi. Merkez başkanı Niels Erik Hansen şunları söyledi,
»İsveç’e yerleşen çiftlerin önünde bir
kaç seçenek bulunuyor. Bunlardan biri
Danimarka’ya taşınıp oturma izni başvurusunda bulunmak, ya da başvuruyu
İsveç’ten yapmak. Danimarka’ya baş-

vurmak cesaret gerektiren bir durum.
En uygunu Uyum Bakanlığı’na ve Yabancılar Müdürlüğü’ne mektupla başvuruda bulunup oturma izni başvurusunu
yenilemek. Nasıl hareket edeceği konusunda şüpheye düşen kişilere yardım
etmeye hazırız. Biz bu sorunu çözmek
için “Ægteskab uden Grænser “(Sınırlarötesi evlilik) Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Biz her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermeye hazırız, hatta yasa
mağdurları kişiler isterlerse biz onlar
için mektup da yazabiliriz« dedi.

İsveç’ten Danimarka’ya taşınmak için ne yapmak gerektiği
konusunda danışmada bulunmak için aşağıdaki adrese
başvurabilirsiniz:

DRC Medborgerhuset
Nørre Alle 7, 2. Sal
2200 Köbenhavn N
Tlf: 3536 3850
drc@drcenter.dk
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Hristiyan fanatikler harekete geçti
Danimarka’da bir grup fanatik Hristiyan din adamı ortak bir girişim grubu oluşturarak İslam’a karşı savaş açtı.

A

ralarında teologların da yer
aldığı bir grup Hristiyan
din adamı, “Hristiyanlar ile
Müslümanlar aynı tanrıya tapmıyor” diyerek bir girişim oluşturarak İslam dinine karşı mücadele

başlattı.
İmamların halk okullarında ders
vermelerini engellemek ve İslam’la
Hristiyanlık arasında bir diyaloğun mümkün olmadığı düşüncesini
yaymak isteyen din adamları ara-

sında yabancı düşmanı görüşleriyle
tanınan isimler de yer alıyor.
Kilise ve imamlar arasındaki
diyaloğa son vermek ve Danimarka kamuoyunda Hristiyanlarla
Müslümanların taptığı tanrının

ayrı tanrılar olduğu düşüncesini
yerleştirmek amacıyla bir araya
gelen 60 kadar Hristiyan din adamı arasında Danimarka basınında
yabancılar hakkında olumsuz yazılar yazan Sörine Godtfredsen

gibi isimlerin de bulunması dikkat çekiyor.
Aşırı sağcı Danimarka Halk Partili, papaz kökenli milletvekilleri
de bu girişime destek verdiler.

Danimarkalı erkeklerin de tercihi “Nataşa”

R

us ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınlarla evlenen Danimakalı
erkek sayısında patlama yaşandığı bildiriliyor. Halihazırda 5 bin Danimarkalı
erkeğin yaşamlarını paylaşmak için kendilerine çoğunlukla Rusya ve Doğu Avrupa kökenli kadınları seçtikleri belirtildi.
Roskilde
Üniversitesi
bünyesinde Thomas Gitz-Johansen tarafından
yapılan bir araştırma, Danimarkalı erkeklerin Rus kadınları tercih etmelerine
neden olarak Rus kadınların “ev kadını”
rolünü daha kolaylıkla benimsemeleri
olduğuna işaret ediyor.

(Haber)

veriyoruz
veriyoruz

Rus kadınlarla evlenmeyi tercih eden
erkeklerin daha çok orta yaşlardaki erkekler olduğuna dikkat çekilen araştırmada, Doğu Avrupalı kadınlarla evlenmeyi tercih eden genç Danimaraklıların
ise, kadınlıklarını daha çok ön planda
bulundurdukları için bu kadınları tercih
ettiğini ortaya koyuyor.
Aynı nedenlerle kendilerine yabancı eş
seçme olgusu Danimarkalı erkeklerde
80’li yılların sonunda da gözlenmişti, o
dönemde Danimarkalı erkeklerin tercihi
ise Taylandlı kadınlardı(Haber)

����������
����������

Danimarkalılar evliliğe bir türlü alışamadı

D

animarka’da boşanmalarda küçük
bir düşüş yaşansa da boşanan çift
sayısı hala oldukça fazla. Danimarka İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre,
2005 yılında boşanan çift sayısı daha
önceki yıla oranla yüzde üç gerileyerek
15 bin 300’e düştü. Daha önceki yıl boşanan çift sayısının 15 bin 763 olduğu
bildirildi.

Boşanmaların yarısına yakını evliliğin
8. ya da 9. yılını doldurmadan gerçekleşiyor. Bu arada, 2005 yılında evlenenlerin sayısının ise 36 bin148 kişi olduğu
ve daha önceki yıla oranla evlenenlerin
oranında yüzde 4’lük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

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

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

(Haber)

OBA REJSER
�������������������
�������������������
����������������
����������������
�������������
�������������

Güvenli bir seyahat için

������
������

ONURair

Türk Hava Yolları ve Onur Hava Yolları ile

Tlf: 43 54 24 33

Tatil için bizi
arayın,
tatilinizin
tadı kaçmasın.

KONYA

ANKARA
L
BU
N
A
İZMİR
İST

ANTALY
A

KAY
SER
İ

Diğer
ülkelere de
uygun fiyatlarda
uçak biletlerinizi
bizden temin
edebilirsiniz

Ayrıca, ADANA, DİYARBAKIR, MARDİN VE DİĞER
ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR.
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33 Faks : 43 54 24 65
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Danimarka’da bir insanlık dramı
Danimarka’nın uyguladığı sert aile birleşimi yasaları 40 yaşındaki felçli, yatalak bir anneyi oturma izni olmadığı
için eşi ve dört çocuğundan ayırıyor. Yatağa bağlı kalan, eşi ve çocuklarını tanımakta bile zorlanan felçli annenin oturma izni olmadığı için tedavisi de yapılmıyor.
Cengiz Kahraman

D

animarka’nın uyguladığı sert yabancılar
yasası nedeniyle Helsingör kentinde yaşayan eşi Resul Ersöz ve dört
çocuğundan Türkiye’de ayrı
yaşamak zorunda bırakılan 40
yaşındaki Hediye Ersöz adlı bir
anne, eşi ve çocuklarını görmek için turist olarak geldiği
Danimarka’da beyin kanaması
geçirerek felç olmasına rağmen
sınırdışı edilmek isteniyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında
eşi ve çocuklarını görmek için
turist olarak Danimarka’ya
gelen Hediye Ersöz, Danimarka’da hastalandı. Doktorlar,
Ersöz’ün derhal tedavi edilmesini istediler. Ancak turist olarak geldiği için Ersöz’ün tedavi
olmasına izin verilmedi. Tedavi
edilmediği için Türkiye’ye döner
dönmez beyin kanaması geçiren
Ersöz, derhal hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. İki ay
Ankara Numune hastanesinde
yatan anne Ersöz’ün başında
Danimarka’da yaşayan kocası
ka’ya getirdi.
bulundu. Danimarka’ya dönmek “Türkiye’de fazla kalamazdım.
zorunda olan eşi Resul Ersöz, eşi- Bu yüzden eşimi de iki ay sonra
ne turist vizesi alarak Danimar- Danimarka’ya turist vizesi ile ge-

tirdim. Bu arada eşim daha da kötüleşti. Helsingör’deki ve Hilleröd
kentindeki hastane eşimin oturma
izni olmadığı için tedavisini yap-

Kitapçık sayesinde yaşlı
göçmenlere dil yardımı

V

ejle Belediyesi, Danca bilmeyen yaşlı
göçmenler ile hemşire ve hastabakıcıların daha
iyi anlaşabilmelerini sağlamak amacıyla bir kitapçık
hazırladı.
Resimli olan Danca’nın
yanısıra göçmen dillerinde
de hazırlanan bu kitapçık
sayesinde yaşlı göçmenler
anlatmak istediklerini kitapçıktaki resimleri gös-

tererek, kendi dillerinde
hemşire ve hastabakıcılara
derdini anlatabilecek.
Kitapçık düşüncesi, uzun
yıllar yaşlı göçmenlerle çalışan danışman Nahit Garceviç tarafından ortaya atıldı.
”Yaşlı göçmenlerle hastabakıcıları arasında iletişimsizlikten kaynaklanan
sorunlar yaşandı. Bu kitapçık sayesinde personel yaşlı
göçmenin dilini anlamasa

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

bile dediklerini anlayacak,
çünkü kitapçıkta göçmen
dillerinde ve resimlerle gösterilenlerin yanında Dancaları da olacak” dedi.
Uyum Bakanlığı’nın da
destek vermesiyle Vejle
belediyesi tarafından hazırlanan bu ”Pegebog” adlı
kitapçıktan 500 adet Türkçe, 500 adet de Boşnakça
bastırılıyor.
(Haber)

Türk mutfağının tadına
Öz Konya Kebap & Restaurant’ta
varın!

Değerli müşterilerimiz,
Yaz tatili nedeniyle
03 - 28 Temmuz
tarihleri arası kapalıyız.
Tüm vatandaşlarımızın
iyi bir yaz ve Türkiye’ye
gidenlerin de iyi bir
tatil geçirmelerini
diliyoruz.
Frederikssundsvej 14-16
2400 København V
Tlf: 39 622 722

olması gerektiğini söylediler. Yabancılar Müdürlüğü de eşimin
oturma izni alabilecek şartları
yerine getirmediğini belirterek,
ülkeyi terk etmesini istedi. Eşim
beni ve çocuklarımı bile tanıyamıyor. İdrarını torbaya yapıyor,
yemeğini hortumla yediriyoruz.
Eşimi bu halde nasıl gönderirler? Türkiye’de eşime bakacak
kimse yok. Türkiye’de sadece yaşlı bir annem ve babam
var, onlar da kendilerine zor
bakabiliyorlar. Eşimin burada
kalıp tedavi edilmesini istiyorum. Burada ben ve çocuklarım
ona bakarız. Ama Yabancılar
Müdürlüğü burada oturmasına
izin vermiyor. Ne yapacağımızı
şaşırdık” diyen çaresiz eşi Resul
Ersöz, insan haklarına saygılı olmakla övünen Danimarkalı yetkililerden insani oturma izni verilmesini bekliyor.
Danimarka’nın yerinden kıpırdayamayan felçli eşini göz göre
göre çocuklarından ayırmak istediğini söyleyen Ersöz, “Birileri
-Foto: Lars Johannesen ne olur bize yardım eli uzatsın.
Eşim çocuklarından ayrı kaldımadı. Sadece acil durumlarda bakğı için hasta oldu. Eşimi benden
mak zorunda oldukları için tedavi ve çocuklarımızdan ayırmasınlar”
edip eve gönderdiler. Asıl tedavinin diye yalvarıyor.
yapılması için oturma iznine sahip
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka Anayasası
Türkçe’ye çevriliyor
Roskilde kentindeki Forumadvokater adlı avukatlık bürosunda stajyer avukatlık yapan Kadir Erdoğmuş, Kopenhag Bölge
Belediyesi’nde hukukçu olarak görev yapan stajyer avukat
Hacı Önal ile birlikte son yıllarda üzerinde sıkça tartışılan Danimarka anayasasını Türkçe’ye çevireceklerini söyledi.

D

animarka anayasasını artık Türkçe
okumak mümkün
olabilecek. Roskilde kentindeki Forumadvokater adlı
avukatlık bürosunda stajyer avukat olarak çalışan
Kadir Erdoğmuş, Kopenhag
Bölge Belediyesi’nde hukukçu olarak görev yapan Hacı
Önal adlı stajyer avukat ile
birlikte Danimarka anayasasını Türkçe’ye çevirmek için
kolları sıvadı.
Yaz tatili dönüşü Hacı
Önal ile birlikte çeviriye
başlayacaklarını söyleyen
Kadir Erdoğmuş, amaçlarının Danimarka anayasasının
vatandaşlarımız tarafından
iyi anlaşılmış olmasını sağlamak olduğunu belirtti.
5 Haziran 1849 yılında
kabul edilen Danimarka
anayasasının daha sonraları bir kaç kez değişiklikler
yapılmasına rağmen büyük
bir değişikliğe uğramadığına dikkat çeken Erdoğmuş,
“Danimarka’da son yıllarda

anayasa tartışmaları yaşandı. Özellikle karikatür
krizinden sonra bu tartışmalar yine alevlendi. İfade
özgürlüğünün kapsamları
ve bunun üzerinde başka
kural olur mu, tartışmaları
yapıldı. Yapacağımız çeviriyle vatandaşlarımızın Danimarka anayasasını daha
iyi anlamasını sağlamaya
çalışacağız” dedi.
89 maddeden oluşan Danimarka anayasasının Türkçe

çevirisini yaparken, kullanılan dilin güncel olmasına
ağırlık vereceklerini de ifade
eden Kadir Erdoğmuş, “Hukuk dili genelde çok ağır bir
dildir. Danimarka anayasasını Danimarka halkı bile
anlamakta zorlanıyor. Bu
yüzden Türkçe’ye çevirirken vatandaşlarımızın daha
kolay anlayabilmeleri için
biraz kolaylaştırmaya çalışacağız.” diye konuştu.
(Haber)
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Kıbrıs engeli son anda aşıldı

Yıldız Akdoğan

T

ürkiye 1999’da aday ülke olduktan sonra her yıl Haziran ve Aralık aylarında Avrupa Birliği’nin (AB)
gündemine yerleşmekle beraber tüm
Avrupa basınında da günlerce yer alıyor.
Neden diyecekseniz? Çünkü, AB’nin
bu aylarda geleneksel konsey toplantıları yapılıyor, ayrıca her iki ay hem
Türkiye için hem de AB için belirleyici tarihler.
İşte, 12 Haziran da farklı olmadı,
her zaman olduğu gibi önce Türkiye’nin durumu toplantının gündeminde ön planda yer almadı, fakat
nedense son anda yine krize benzer
bir olay çıktı ve yine her zaman olduğu gibi son anda kriz olumlu bir şekilde atlatıldı. Ve her şey olduğu gibi
devam ediyor - en azından konsey
toplantısının sürdüğü Ekim ayının ilk
haftasına kadar.
Peki, bu seferki neydi diyecekseniz?
Malum Kıbrıs sorunu. Tüm haftasonu Güney Kıbrıs, Türkiye ile bilim
ve araştırma faslının aynı gün açılıp
kapanmasına veto koyacağına dair
sinyaller vermişti. Nedeni de, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile ilgili yapmış
olduğu anlaşmayı halen yerine getirmemesiydi. Anlaşmaya göre, Türki-

ye’nin liman ve havaalanlarını Rumlara açması gerekiyor, fakat Türkiye
bu alanda bir girişimde bulunmadığı
için Rumlar vetoyla Türkiye -AB ilişkisini baltalamaya kaltı.
Peki, çözüm bulmak için bu olumlu bir yöntem mi? Aslında hiç de değil, tam anlamıyla bencil bir hareket.
Gerçi ülkeler genelde kendi çıkarları
için hareket ederler ve bu durumda
Rumların (ne kadar anlamsız da olsa)
bu davranışına ‘normal’ denilebilir.
Diğer taraftan AB’nin temel amacının oluşuna bakıldığında, komşu ülkeler arasında (başta Fransa ve Almanya arasında) savaşları engellemek için önce ticari bir kuruluş kuruluyor daha sonra bu bugün bildiğimiz
siyasi içerikli AB’ye dönüşüyor. Kurucu ülkelerin temelinde çıkarcı bir
çıkış noktası olsa da, genel anlamda
herkesin yararına olacak bir adım atılıyor (ülkeler arasında çıkabilecek bir
savaşı engellemek). Bügün üye ülkeler siyasi olarak da birbirlerne bağlı
oldukları için bu sorumluğa göre de
dengeli davranıyorlar, başka bir deyimle kendilerini ve diğer ülkeleri siyasi ve ticari riske koyacak durumlar
yaratmıyorlar.
Malum bu ‘hoşgörülü’ durum aday

ülkeler için geçerli değil! AB’nin vermiş olduğu kriterler var ve aday ülkenin ise bunları yerine getireceğine
dair plan ve anlaşması var. Ancak bu
durumda üye ülke olaydan yararlanıp
çıkarcı davranması gerekir anlamına gelmez. Aday ülke sorumluluğunu
bilmesi gerekir, bunu da kendi davranışının aday ülkedeki yaratacağı riskleri ve tepkiyi gözden geçirerek anlar. Örneğin, eğer Rumların vetosuna
karşı son anda bir çözüm bulunmasaydı ne olurdu sorusu Türkiye’nin
AB geleceği anlamında çok önemli.
İhtimallere bakıldığında, Türkiye’de Rumlara karşı var olan önyargılar daha da çok artacaktı, Ankara ve
Brüksel arası diplomasisi bir Arap saçına dönecekti, Türkiye yine 1997’de
olduğu gibi ve de 1999’a kadar süren
AB ile tüm diplomatik bağlarını koparacaktı. Hatırlarsanız, 1997 yılında
Türkiye adaylığa hazır görülmemişti.
Bu durumdan siyasi gruplar, özellikle milliyetçi gruplar kendilerine çıkar
sağlayacaklardı, çünkü bu onların
işine gelecekti ve ayrıca önümüzdeki genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı
seçimini olumsuz bir şekilde etkiliyecekti.
Tabii bu saydıklarım sadece hipotez-

ler ve teorik senaryolar, fakat ortaya
çıkan tablo teorik de olsa iç açıcı değil, çünkü tam anlamıyla bir kaos. Bu
durum ise, ne Rumların çıkarına ne
de Türkiye’nin AB’deki geleceğine yararlı olurdu. Daha da önemlisi Türkiye’de filizlenen demokrasi gelişimlerine tam anlamıyla bir darbe olurdu.
Peki davranışların ne kadar etkili
olacağını üye ülkeler ve sorumlu politikacılar düşünemiyorlar mı?
Aslında çoğu üye ülkeler, gerek Türkiye karşı gerek diğer aday ülkelere karşı olsun, rollerinin ne kadar
önemli olduğunun farkındalar. Maalesef bazı üye ülkeler bile bile durumu kendi çıkarına kullanmaktan
çekinmiyorlar, hatırlarsak son kez
Fransa ve Hollanda Türkiye’yi kendi iç politikalarına alet etmişlerdi.
Bu kez Rumlar Türkiye’deki potensiel riskleri bile bile anlaşılması gereken 35 başlıktan daha ilk başlığa veto
koymaya kaltı. 14 Haziran krizi son
anda engellendi, fakat Aralık ayı hem
Türkiye hem de AB’nin geleceği için
ne riskler içeriyor bilinmiyor, İyi ki
önümüz yaz, herkesin dinlenmeye ihtiyacı var.
yildiz.akdogan@haber.dk

Seyahatin
Doğru Adresi
60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZEL İNDİRİMLER

2006 YAZ TATİLİ İÇİN

HERGÜN DİREK:
KONYA - KAYSERİ - ANKARA - İZMİR
İSTANBUL - ANTALYA VE DİĞER
OKTALAR İÇİN EN UYGUN FİYATLARLA
ŞİMDİDEN YERLERİNİZİ GARANTİLEYİNİZ
Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

Bagerstræde 2
1617København V

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

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

haber

HABER

Haziran 2006

Bu nasıl töre böyle...
Ceyda Karan, İstanbul
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yengesini yaralayan sanık ile ‘bu olay
yüzünden aileler arasında kan davası
çıkmasın’ diye ağabeyini öldüren sanığa karşı açılan davada savcılık ‘tahrik var’ gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun namus cinayetleri için öngördüğü maddeyi işletmeyebiliyor.

u toprakların insanlarının bir türlü başa
çıkamadığı bir kadın/kız
meselesi var. Muhafazakar gelenekçi zihniyet hayatları pervasızca ezip geçiyor. İnsanların ilk
gençliklerinde kanlarına giriveriyor.
Ağır cezalar işe yaramıyor
16’lık, 17’lik delikanlılar ellerini kana Evet, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve
buluyor. Gencecik kızlar, kadınlar
namus cinayetlerine ceza indiriminin
canlarına kıyabiliyor.
kaldırılıp müebbete varan düzeyde
İsveç’ten memleketi Bursa’yı ziyare- ağır cezalar öngörüldü, sadece cinayete gelen 19 yaşındaki Tuğba T. inter- ti işleyenin değil azmettirenin de panetten tanışıp sözlendiği sevgilisiyle
çayı kurtaramaması durumu ortaya
parkta buluşunca ‘namus temizlemek’ çıktı çıkmasına da, konunun uzmanağabeyinin arkadaşına düşüyor. Genç- ları bu sefer de Güneydoğu’da şüphekız “Muşluyuz, töremiz var” diyen ar- li kadın intiharlarından söz eder oldu.
kadaşın pompalı tüfeğinin hedefi olu- Zira Türk insanında çare tükenmez!
veriyor...
Geçmişte aşiret/aile yapısı içinde hep
Ankara’da evlendikten üç gün sonbirlikte kararlaştırılıp ‘namus’ indirira ‘bakire değil’ gerekçesiyle ailesine
mine tabi olduğu için de tereyağından
‘iade edilen’ 18 yaşındaki genç kadını kıl çeker gibi icra edilen cinayetler bu
ağabeyi tek kurşunla vurup öldürebi- kez başka kisveler altında ortaya çıliyor. İki ay önce yanıkabiliyor. Burnu yahut
na gittiği Erzurum’daki
da kulağı kesilen, eve
ablasının kocası tarafıntıkılıp aç bırakılan, ‘İyidan tecavüze uğramış olsi mi sen kendini öldür.
masının sorumlusu genç
Namusumuzu kirlettin.
kadından başkası görülKendi cezanı kendin
müyor..!
ver. Buradan çıkamaSamsun’da 17 yaşındayacaksın’ diye ölümden
ki bir genç iki lise öğrenbaşka seçenek bırakılcisini kız arkadaşı hakmayan kadınlardan söz
kında ileri geri konuştuediliyor. Öğreniyoruz
lar diye kurşun yağmuki Van’da son üç ayda
runa tutarak öldürüyor.
meydana gelen 20 kadın
Psikologlar şiddet içeren
intiharından beşi araşfilmler ve dizilerden söz TÖRE KURBANI. Ankara’da
tırma kapsamına alınıederken, namus bekçisi
yor.
evlendikten üç gün sonra ‘babir kısım zevat erkeklekire değil’ gerekçesiyle ailesine
Ilımlı İslamcı AKP ikri birbirine düşüren kızı iade edildi. Eniştesinin tecavütidarı var ya, olup bizü sonucu bekaretini kaybettiği
‘sorumlu tutabiliyor’...
tenler İslamiyet’e bağKonya Selçuk Üniversi- anlaşılan 18 yaşındaki Yaselayanlar çıkıyor. Sanki
min’i ağabeyi tek kurşunla
tesi’nde elini kız arkada- vurup öldürdü
İslam dini ‘kadın kız ölşının omuzuna attığı için
dürmek caizdir’ diyorbir gencin başına gelmedik kalmıyor. muş gibi. Belki İslamiyet’te kadın cinÜlkücü dayağı yemekle kalmıyor, üni- siyetine biçilen rolün etkisi olabilir.
versite yönetiminin açtığı soruşturma- Ama bu iş dinin çok ötesinde değil
da ‘toplum içinde hoş karşılanmayami? Türk toplumunun geleneksel mucak bir vaziyette bulunmak’ suçlama- hafazakar zihniyetinin, kültürel yapısıyla karşı karşıya kalabiliyor...
sının kadınları kendi kararlarını alacak, inisiyatiflerini kullacak bireyler
Bakan dövüyor halk öldürüyor
olarak değil, erkeklerin belirleyeceği
Gelenekler, töreler Diyarbakır’da,
kurallar çerçevesinde hayatları sürSamsun’da ya da Berlin’de fark etmi- mek zorunda olan köleler olarak göryor!
mesi değil mi tüm sebep? Uzmanların
Başına buyruk davranıyor diye Ber- verdiği bilgiler bile bunu açıkça ortalin’de sokak ortasında töre cinayetine ya koymuyor mu? Misal ‘namus nedir’
kurban giden 23 yaşındaki Hatun Sü- diye sorulduğunda, erkeklerin yüzde
rücü aile kararı ve organizasyonuyla
33’ü ‘karım, bacım, annem, ailemdir’,
küçük kardeşe öldürtülebiliyor. Deliyüzde 18.4’ü ‘dinin emrettiğidir’, kakanlı daha az ceza ile yırtacak diye...
lan kısmı da ‘erkeğin şerefi ve haysiTürkiye’nin töre cinayetleri ‘sınırları yetidir’, ‘kadınların iffetidir’, ‘kadınlaaşıyor’ nitekim. Salt vatandaş da derın cinselliği ve bekaretidir’ diyormuş.
ğil. AKP’li milletvekili Halil Ürün’ün
Rüşveti, yolsuzlukları, çalp çırpmayı,
eşi Esma Ürün’e reva gördüğü dayafaili meçhul cinayetleri ‘namus meseğa ne demeli? Daha da vahimi Ürün’e lesi’ haline filan getirmeyen toplumhak veren zihniyet değil mi?
sal yapımızın ‘namus ölçütü’ kadın
Türkiye’nin AB’yle müzakere süreolunca ortaya başka bir tablo çıkamıcinde hayata geçirmeye çalıştığı reyor işte.
formların yüzü suyu hürmetine topluKadınlara yönelik şiddet dünyanın
mumuzda ‘kadından/kızdan menkul’
her yerinde var. Lakin ahlaki çerçenamus belasına karşı daha bir hassas vesini kadın/kız meselesiyle namuolduk son dönemde. Lakin bu ‘kanasa bağlamış bizimkisi gibi bir toplum
yan yaraya’ tampon olsun diye yasaherhalde zor bulunur. Kimbilir belki
lar çıkartsak da nafile! Daha geçen
de toplumsal bilinçlenme için sorunu
nisanda Diyarbakır’daki Kozan köacımasızlıkta, sevgisizlikte, şevkatsizyünde yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla
likte aramak gerekiyordur...

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Nørrebro Bazar ApS
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Tüm sebze ve meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal edilmektedir.

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

Nørrebro Baza

r ApS

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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mobilya & hali

BU FIRSAT KAÇMAZ !!!
İş değişikliği nedeniyle tüm ürünlerimiz YARI fiyatına
Bu fırsattan mutlaka siz de yararlanın

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

9.999

SARR Lindy Alper beyaz yemek odası

12.999

LEADER Koltuk takımı

9.999

SARR Lindy wenge beyaz yatak odası
(yatak hariç)

12.999

SARR Lindy wenge beyaz yemek odası

12.999

REGAL Koltuk takımı

10.999

9.999

9.999
GENİUS Genç odası komple takım

EFES Genç odası takımı (yatak hariç)

HİTİT Sürgülü yatak odası
(yatak hariç)

11.999

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yemek odası

CAROLINA Deri Koltuk takımı

12.999

13.999

9.999
HİTİT Ranzalı genç odası (yatak hariç)

(yatak hariç)

Açılış saatleri

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

Akacietorvet 2 3520 Farum ● Tlf: 4499 8555 ● Fax: 4499 8544
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Emeklilik maaşına
ek gelir

B

lacağınızdandır. Bu da vergi kuralları. Her ne kadar Türkiye ile ikili
anlaşmalar yapılmasa da, bildiğiniz gibi Danimarka’da herkes, ki
buna emekliler de dahil, vergi vermekle yükümlü. Vergiye tabii ge‘Sayın Üzeyir Bey,
HABER gazetesindeki köşenizden lirler ise hem Danimarka’da elde
bize çok faydalı bilgiler sunuyorsu- edilen hem de yurtdışında elde edinuz. Çok teşekkür ederim. Size de- len rant ve ücret gelirleridir. Yani
ğişik konularda sorum olacak. Ya- hem bankaya yatırlan paradan alınan yıllık faizler hem de emeklilik
nıtlarsanız memnun olurum. Ben
maaşı vergiye tabidir. Bu hangi ülemekli oldum (folkepension). Kırk
yıl Danimarka’da kalmadığım için keden gelirse gelsin yıllık vergi beyannamesinde (selvangivelse) beliraz maaş alıyorum. Beş bin Krotilmelidir.
na yakın bir maaş alıyorum. AcaAylık maaşınızın beş bin Krona
ba diyorum prim ödeyerek Türkiyakın olduğunu söylüyorsunuz. Yılye’den de emekli olsam bu durum
Danimarka’dan aldığım ememkli- lık 60 bin Kron kazanıyorsunuz ve
bu paradan vergi ödüyorsunuz. Yıllik maaşını etkiler mi?
lık geliriniz az olduğu için belki on
1999 senesinde TC Kopenhag
onbeş bin Kron vergi ödüyorsunuzBüyükelçiliği’nin bir kitapçığındur. Farzedelim ki Türkiye’den de
da okumuştum. Türkiye’den alıemekli oldunuz ve yıllık otuz bin
nan emeklilik maaşları Danimarka’dan alınan maaşları etkilemez, Kron da oradan alıyorsunuz. Yıllık
çünkü aramızda ikili bir anlaşma geliriniz birden 90 bin Krona çıkacak. Burdan ödeyeceğiniz vergi belyok deniyordu’.
ki yirmi beş bin Kron olur. DolayıSayın 1. kuşak gurbetçi,
sıyla Türkiye’den gelecek maaşlar
HABER’e ilginiz ve bize yöneltiği- sizin Danimaka’daki yıllık geliriniz soru için teşekkürler. Yazımın
nizi etkiler. Ama tekrar belirteyim
başında hemen şunu belirteyim ki, bu yasak değildir. Türkiye’den her
Türkiye’den alacağınız maaşlar si- türlü geliri elde edebilirsiniz. Bu
zin Danimarka’daki emeklilik ma- paranın vergisi ödendiği sürece Daaşınızı hem etkileyecek hem de et- nimarka sistemi rahatsız değil. Şakilemeyecektir. Neden etkilemeyet alınan paradan Türkiye’de veryecek? Çünkü, sizin kitapçıkta da
gi veriliyorsa, bu durum çok daha
okuduğunuz gibi, Danimarka’da
karmaşık bir durumdur, çünkü
emeklilik maaşı alan bir vatandaş, aynı gelirden iki ülkede vergi alınTürkiye’den de emekli olamaz diye mamalı. Böyle bir durumda Konsoikili bir anlaşma yapılmamış. Doloslukla görüşün.
layısıyla yasalarla yasaklanmayan
Belki şöyle düşünebilirsiniz: Ben
her durum legaldir, yani cezaya ta- Türkiye’den aldığım maaşı Danibii tutulmaz. Bu yüzden istediğiniz marka vergi sistemine bildirmem,
gibi Türkiye’den emeklilik maaşı
böylece büyük kazanç sağlamış olaalabilirsiniz.
bilirim. Haklısınız. Böyle dir duAma aynı zamanda bu maaş sirum sistem farklılığından dolayı
zin Danimarka’daki gelirinizi ethâlâ mümkün. Belki bir beş on yıl
kileyecektir. Bu yüzden sorunuza
daha sürebilir. Fakat bu durum
cevabım hem ‘evet’ hem de ‘hayır’
daha önce bahsettiğim gibi yasalaoldu. ‘Evet’ dememin nedeni, sizin ra aykırıdır. Seçim sizin.
tireli@haber.dk
başka bir kurallar bütününe takıize bir süre önce kendini ‘1.kuşak gurbetçi’ olarak tanıtan
bir okuyucumuz şöyle bir soru yöneltti.

EĞİTİM

Farkımız - 2

Bedriye Zelal Doğru

B

ildiğiniz üzere geçen ayki yazımda iki
kültür arasındaki yetiştirme tarzı farklılıklarına değinmiştim ve bu sayıdada bu
konuya devam etmek istiyorum.
Bir önceki yazımda da bahsettiğim gibi,
bizler genelde duygularımızla hareket ettiğimiz için, çocuklarımızın isteklerini yerine getirme konusunda sınır koyamama
sorunu yaşamaktayız. Çocuklarımız biraz
büyüdüklerinde ise söz geçirememekten şikayet ederiz ve genelde suçu kendimiz dışında herşeyde ararız. Peki sonucun böyle
olmasında anne-babanın hiç mi hatası yok.
Elbetteki en büyük hata küçük yaştan itibaren sınır koyamamaktan geliyor. Unutmayalım ki, çocuklar bir video bantı gibidirler. 7-8 yaşına kadar ne doldurursanız o
banta, ömür boyu onu izlemeye mahkum
kalırsınız. Dolayısıyla küçük yaşta ’Hayır’ı
öğrenen bir çocuk ergenlik çağına gelincede reddedilmeyi rahatlıkla kabullenecektir.
Bizim kültürümüzün yetiştirme sisteminde yaygın olan başka bir unsur ise; küçük
yaşlarda çocuklarımıza olduğundan fazlasıyla özgürlük dizginlerini eline verip, çocuklarımız büyüdükçe de bu dizginleri ellerinden alıp kendimizin yönetmek istemesidir. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk yüklemek istemeyiz çocuklarımıza,
çünkü henüz küçük olduklarını düşünür ve
her şeylerini –ki genelde bu annelerde
cok görülen bir durumdur- bizler yapmak isteriz. Örneğin; giyim, kuşam, yemek
yeme alışkanlığı, çocuğa ev içerisinde çesitli görevler vermek vb. Ve bizler farkında
olmadan aslında ’sorumsuz’ evlatlar ye-

tiştirmiş oluyoruz bu şekilde.
Halbuki Danimarkalıların yetiştirme tarzına baktığımız zaman, bizim sistemin aksine, küçük yaşlardan itibaren sınırlar konulmaya başlanır, çocuğa ’yapma, etme, bu
yasak, şu tehlikeli’ demekten çok durum
anlatılarak çocuğa bu şekilde doğru ve yanlış kavramları öğretilir. Çocuğun yaşı ilerledikçe ise az önce bahsettiğim özgürlük
dizginleri artık rahatlıkla çocuğun/gencin
eline verilir, çünkü artık o bir birey olarak,
küçük yaştan itibaren neyin doğru neyin
yanlış olduğunu öğrenmiştir ve aldığı temel eğitim ve talim sistemiyle kendi kararlarını kendisi verebilecek duruma gelmistir. Tabiki bu hiçbir zaman çocuğu başıboş
bırakma anlamında algılanmamalıdır. Ve
her zaman için çocuğa gerek ev içerisinde
olsun, gerek dışarıdaki hayatında olsun,
görevler taksim edilirki, bu metod her zaman için çocuğun hem kendine olan güvenini artıracaktır hemde sorumlu bir birey
haline getirecektir.
Her anne-baba süphesiz çocuğunun iyiliğini ister ve evladına güzel bir gelecek hazırlamak için çabalar hayatı boyunca. Eğer
bizler ileride güzel bir ürün yetiştirdiğimizi
görmek istiyorsak, muhakkak küçük yaşlardan itibaren duygusallığa kapılmamalıyız ve ’çocuğum her isteğine sahip olmalı’
mantığını bir kenara bırakmalıyız. Çocuklarımızla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz..!
Gazetemizim bütün okuyucularına ve bütün çocuklara iyi tatiller diliyorum. Ağustos ayında tekrar buluşmak dileğiyle..
b.zelaldogru@haber.dk
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til dine annoncer

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

skaber kontakt til
dine kunder

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 55 38’i arayınız

Annonce tlf. :
3024 5538
eller
haber@haber.dk

HABER

HUKUK KÖŞESİ
Erbil Kaya, Hukukçu

Ö

nad, ya yalnız başına kullanılan ya
da soyaddan önce gelen isime denir. Önadla ilgili kurallar isim yasasınca belirlenir ve buna göre herkesin en
az bir önadı olması gerekir. Bu nedenle,
istediğiniz taktirde hali hazırdaki adınızı koruyarak, adınızın önüne bir ya
da daha fazla önad alabilirsiniz ve adlar arasını tire işaretiyle sıralayarakı
belirleyebilirsiniz. İki ad kullanılırken,
örneğin Anne-Sofia ya da Hugo-Börge
gibi araya tire işareti konulabilir. Örneğin bir Danimarkalı adı olan Poul Erik
Skou Jensen’de iki önad bir orta ad ve
bir soyad vardır. Skou burada soyad değildir.
Yeni doğmuş bir bebeğe ad en geç altı

Danimarka’da isim nasıl değiştirilir?
ay içinde içinde anne-babası tarafından
verilmelidir. Eğer bu süre içinde çocuğa
ad konulmamışsa, aileye çocuğuna ad
koymadığı için ceza verilir.
Eğer yeni bir ad almak istiyorsanız, bunu nüfus müdürlüğünün
www.personregistrering.dk sitesindeki
başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Doldurduğunuz bu forumu daha
sonra oturduğunuz yerin bağlı bulunduğu kiliseye (kordegnekontoret) göndermeniz gerekiyor. Danimarka’da isim
almak için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Eğer hali hazırdaki adınızdan memnun değilseniz ya da hecelemesi oldukça zor ise, istediğiniz zaman herhangi

bir gerekçe göstermeksizin önadınızı
veya adlarınızı değiştirebilir veya hecelemesini kolay hale dönüştürebilirsiniz. Ancak ad değiştirmelerde de sınır
vardır. Alınan ya da değiştirilen adlar
”Kabul edilen adlar” listesinde olması
gerekir.r Aile Kurumu’nun internet sitesinde 6 bin ad bulunuyor. Bu adlar
erkek ve kız adları diye ikiye ayrılmış.
Erkeğe ya da kıza karşı cinslerin adları verilemez. Ayrıca, Bent Bent gibi iki
tane aynı ad da alınabilir. Eğer kullanmak istediğiniz ad sözü edilen listede
yok ise, statsamt adı verilen eyalette ele
alınması gerekir ve adın kabul edilebilmesi için:
1)İstenilen ismin önad olması gerekir

2) Bu ülkede ad olarak kullanılmasında sakınca olmaması gerekir
3) Kışkırtıcı veya ahlaka aykırı bir ad
olmaması gerekir.
Örneğin, ad Omo, Fona gibi hali hazırda bir marka ya da fırma adı olarak
kullanılıyorsa isim olarak kullanılamaz.
Aile Kurumu, Bimmer, Madonna, Prince gibi isimlerin ad olarak kullanılmasına izin vermiyor. Ancak bu konuda
sınırlar da net değildir. Örneğin Skat,
Ariel, Levi gibi çağrı ya da marka adları
isim olarak da kullanılabiliyor.
Danimarka’da yabancı isimler de bu
ülkede kullanılmasında sakınca olmaması durumunda ad olarak verilebilir.
erbil.kaya@haber.dk
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Hüseyin‘le gurur duyuyoruz
Geçtiğimiz yıl, Danimarka’da bir ilki gerçekleştirerek, bir okula müdür tayin edilen
Hüseyin Duygu bu kez 3 okula birden müdür tayin edildi. Duygu, üç okulda
müdürlerin de üzerinde Müdür olarak görev yapacak.

D

animarka‘da
geçtiğimiz
eğitim sezonu öncesinde,
Ballerup şehrinde, Laudrupgaard okulu müdürlüğüne
atanan Hüseyin Duygu bu kez,
üç ayrı okula müdür tayin edildi.
Malöv ve Ballerup şehirleri merkezinde 2 okulun ve halen görev
yaptığı Laudrupgaard okullarında
kendi tayin edeceği müdürlerin de
üzerinde müdür tayin edilen Hüseyin Duygu, yine bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Hüseyin Duygu, 11 güçlü aday
arasında önce ilk 4’e girmeyi başardı. Sonra ilk 2’ye kaldı ve son
değerlendirmede insani ilişkileri ve
sosyal yönü diğer adaylardan güçlü olduğu için göreve en uygun
müdür seçildi. Uzun yıllar, eğitim
sistemi içinde çeşitli kademelerde
görev yapan Hüseyin Duygu, sorumluluğunu taşıyacağı okulların
eğitim, personel ve ekonomi konularında tüm yetkilere sahip oldu.
Tam bir eğitim emekçisi
Duygu yani görevindeki hedeflerini anlatırken, “İlkokullarda şu
ya da bu nedenden dolayı hayal
kırıklığına uğrayan öğrencilere
yeniden öğrenme isteği sağlamak,
onlara eğitim verecek personale gerekli pedagojik yardımı vermek, yerel okul müdürleriyle uyum içinde
hareket etmek temel amacım ola-

cak” dedi.
1960 Yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen ve 1984 yılından beri
Danimarka’da yaşayan Hüseyin
Duygu, Kopenhag Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra
2004 Yılında sosyal sorunlu gençlerin eğitimi konusunda master
yaptı. Duygu’nun yazdığı „Eğitim
Danışmanlığı“ kitabı, Türkiye
Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2000 yılında yayımlanarak, kullanılmaya başlandı.
Danimarkalı öğretmenler ve okul
yönetiminde çalışan personelin bir
Türk’ün başlarına Müdür olarak
atanmasını önce şaşkınlıkla karşıladıklarını söyleyen Hüseyin
Duygu „Benim durumum Danimarka’da eğitimin iyi bir iş sahibi
olmak için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben tüm zamanımı
eğitim için harcadım. Şimdi sonuçlarını alıyorum. Ülkem ve Türkler
adına çok sevindiri bir göreve getirildim. Benimle birlikte çalışacak
olan insanlara ve öğrencilere daha
iyi koşullar sağlamak için çalışacağım. Elemanlarımı birinci sınıf
insan olarak görmeye, onların en
güçlü yanlarını kullanmaya çalıştım. O zaman üzerlerindeki şoku
çabuk attılar. Umarım benim konumum diğer Türk gençlerine örnek olur. Başarı öykülerinin ortak
yönü eğitimdir“ dedi.

Bu işe atanmasının hikayesini anlatırken,“Finalde, Kopenhag’dan Danimarkalı bir okul
müdürüyle yarıştım. Bir danışmanlık firması bizi ayrı ayrı liderlik testinden geçirdi. Sonra içinde
yerel politikacıların da olduğu 8
kişilik bir atama komisyonu bizi

sorguladı. Komisyon üyelerinin tamamı benden yana oy kullanmış.
Komisyon özetle şöyle diyor: Hüseyin Duygu profesyonel eğitimci,
sistematik ve bilimsel çalışan, öğrencilere öğrenme ve öğretmenlere öğretme isteği verebilen bir
liderdir” diye konuşan Duygu

şöyle devam ediyor: “Göçmenlerin
Danimarka’da iş bulmakta zorlandığı, zaman zaman ayrımcılığa
uğradıkları bir gerçektir. Başka
bir gerçek de kimi göçmenlerin,
Türklerin Danimarka toplumunda
başarı sağladıklarıdır”.
(Haber)

Uni Consult
Næringsbasekursus
(İşyeri açma ruhsatı)

1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında tüm işyerleri
ziyaret edilecektir
Arbejdstilsyn ziyaretinize gelecek.
Ziyaret sonunda cezalı duruma düşmemeniz
için bizi arayın. Ziyaret öncesindeki hazırlıkları
birlikte yapalım.
Uni Consult tarafından verilen hizmetler
● Hygiejne (Temizlik)
● Arbejdspladsvurdering (abrejdstilsynet)
● Egenkontrol
● Şirket kurma
● Vergi-muhasebe konusunda bilgiler

Daha fazla bilgi almak için:

Uni Consult

Sadık Yıldız
Grøntorvet 6, 1. sal, 2500 valby
Tlf: 2562 8128
www.uniconsulting.dk
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Kişiye özel işsizlik kasası

EKONOMİ

Bilal Köse, BG Bank

Bankacılık güven gerektirir

S

evgili okurlar, bundan böyle her ay bu köşede sizlerle
birlikte olacağım ve sizleri bankacılık, aile ekonomisi
gibi konularda bilgilendirmeye çalışacağım.
Sizlere önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 28 yaşındayım ve son altı yıldır BG Bank’ta çalışıyorum ve şu anda
BG Bank’ın Kopenhag’da, Nörreport istasyonu yakınında
bulunan Nörreport şubesinde danışman olarak görev yapıyorum.
Bankadaki görevim ise özel müşterilere danışmanlık hizmeti vermek. Görevim dolayısıyla bankamız müşterileriyle
doğrudan ilişki kuruyorum, bu yüzden işimden çok memnunum.
Bundan bir yıl önce, çalıştığım şubede özellikle etnik kökenli müşterilerimiz için farklı bir hizmet başlattık. Çünkü
etnik kökenli müşterilerimizin Danimarkalı müşterilerimize nazaran farklı soruları, ihtiyaçları olduğunu gördük. Bizim diğer bankalardan bir farkımız olması gerektiğini, burada fark yaratabileceğimizi düşündük.
Bu proje için bankamızın danışmanlarından bir kısmının
Danca dışında başka diller de bilmesi gerekiyordu, çünkü
bir çok müşterimizin anadili Danca değil.
Türk kökenli olduğum için böyle bir görev benim için bir
şanstı. Bugün bankadaki bir çok müşterimin Türk kökenli olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz genelde Danca
olmasına rağmen müşterim anlamadığı durumda kendisine
Türkçe açıklıyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın geleneklerini bildiğim için kendilerine gereksiz sorular yöneltmiyorum. Böylece, hem iletişim daha kolay sağlanıyor hem de
daha iyi sonuç alıyoruz.
Bankamıza yeni bir müşteri geldiğinde önce müşterimize
kendisine nasıl yardımcı olabileceğimi soruyorum. Bazıları
tasarruf hesabı açtırmak istiyorlar, bazıları nasıl konut sahibi olabilecekleri, emeklilik tasarruflarına nasıl başlayabilecekleri, ülkelerine en güvenli şekilde nasıl para gönderileceği konularında danışmanlık hizmeti istiyorlar.
Birebir görüşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum,
çünkü müşterinin tam olarak ne istediğini hissedebiliyorsun. Bence gerisi hiç önemli değil.
BG Bank’taki en önemli ilke ise müşteri ile aynı yolda yürüdüğümüzü bilmek. Yani, gereksiz konularla müşteriyi
sıkmamak ve müşteriye en güzel, en doyurucu bilgiyi vermek.
Sevgili okurlar, gelecek yazımda emeklilik konusunu irdeleyeceğim. Bu konuya özellikle değinmeyi düşünüyorum,
çünkü bir çok etnik kökenli emeklilik için tasarruf yapmıyor, bu yüzden emekli olduklarında büyük sorunlarla karşı
karşıya gelecekler.
Umarım bu köşede vereceğim bilgiler bir çoğunuz için
faydalı olur. Bankacılık üzerine sorularınız varsa bana aşağıdaki e-mail adresinden ya da 33 67 36 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya bankamızın Nörreport’taki şubesine uğrayarak bilgi alabilirsiniz. Kapımız sizlere her zaman açıktır.
bilal.kose@haber.dk

Danimarka’nın, serbest meslek sahipleri ve kendi işyerini açmış
olan girişimcilere yönelik tek işsizlik kasası DANA’yı tanıtıyoruz bu
sayımızda.

İ

şsizlik kasası denince genellikle işsiz kalınca maaşımızın bir
kısmını bize ödeyen bir kurum
gelir aklımıza. Doğrudur da.
Alışılmış anlamda işsizlik kasaları
emeklilik, erken emeklilik, işsizlik
ödenekleri gibi konularla meşgul
olurlar.
Serbest meslek sahipleri için
kurulmuş olan tek işsizlik
kasası DANA da alışılmış
hizmetleri ve güvenceleri veren bir kurum. DANA’nın en önemli özelliği
ise üyelerine, kişiye özel
hizmetler sunması. DANA’nın hizmet verdiği
kesimlerin serbest
meslek sahibi, kendi işyerleri olan
kişiler olması bu
işsizlik kasasını
başka hizmetler
de vermeye yö-

neltmiş. DANA bazı finans kurumları, sigorta şirketleri ve emeklilik
kasalarıyla işbirliği içinde üyelerine
cazip olanaklar sunuyor.
Örneğin DANA’nın hizmetleri
arasında bulunan PlusPension uygulaması çok düşük primlerle ve
Alm Brand şirketiyle işbirliği içinde
emekliliği garanti altına alıyor, yine
DANA’nın üyeleri için GF forsikring’le işbirliği içinde otomobil,
ev, hane ve kaza sigortaları sunuyor.DANA üyelerine sanal
ortamda da hukuk, vergi, muhasebe, satış vb. Konularında
ücretsiz danışmanlık hizmeti
sunuyor.
DANA’nın sunduğu en
cazip
hizmetlerden
biri ise, herhangi
bir şekilde işyerini
kapatmak zorunda olan, kepenk
kapama zorunda

kalan üyelere verdiği hizmet. DANA’da oluşturulacak bir ”İşsizlik
sigortası” adı altında ayrı bir sigorta
uygulaması ile DANA’dan alıncak
işsizlik ödentisinin üzerine 30 bin
krona kadar ulaşan bir prim almak
sözkonusu olabiliyor.
DANA alışılmış hizmetleri vermenin yanı sıra ülke genelinde düzenlediği etkinliklerde üyeleri olan serbest
meslek sahiplerinin iş bağlantılarını
arttırıyor. DANA tanıtım ve pazarlama müdürü bent Nielsen, ülke genelinde 13 büroları olduğunu söylüyor
ve serbest meslek sahibi olarka yeni
işyeri açmış kişilere profresyonel konularda danışmanlık hizmeti verdiklerini ve bunu üyelerini işyerlerinde
ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini
söylüyor.
DANA ile ilişkiye geçmek isteyen
okurlarımız www.dana-akasse.dk adresini siyaret ederek buradaki kontak
bilgilerini kullanabilirler.

Göçmenler sendikalara akın ediyor
Üye krizi yaşayan sendikaların imdadına göçmenler yetişiyor. Sendikalara
üye olan göçmen sayısında büyük artış gözleniyor ve yeni üye göçmenlerin başını ise Türkler ve eski Yugoslavya’dan gelenler çekiyor.

D

animarka
İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu’ndan
(LO)
yapılan açıklamada, göçmenlerin sendikalara akın
ettikleri ve göçmen kökenli
üye sayısında son yıllarda
büyük artış olduğu belirtildi.
Büro Çalışanları Sendikası (HK) son 5-6 yıl içinda
üç bin yeni göçmen kökenli üye kaydederek, göçmen
kökenli üye sayısını 11 bin
500’e çıkardı.
Temizlik işçileri, otobüs
şoförleri ve yuva çalışanları sendikası FOA’nın
da son yıllarda göçmen
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DANA søger iværksættere...

Vi tilbyder

Tilværelsen som selvstændig er en livsstil. Der sker hele tiden noget nyt, og du
skal lynhurtigt træffe en beslutning. DANA
sikrer din økonomi og tilbyder samtidig
hurtig og effektiv rådgivning.

• Personlig service
• Events
• Salgsmøder
• DANA PlusForsikring
• DANA PlusPension
• DANA Ledighedsforsikring
• Gratis rådgivning via nettet

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun
for selvstændige. Vi har fokus på at give
iværksættere de bedst mulige vilkår.
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kökenli üye sayısı 3 bin
500’e yükseldi. FOA son
altı yıl içinde 17 bin üye
kaybetmişti. Benzeri bir
artış inşaat çalışanlarında

SATILIK DEVRE MÜLK
Balıkesir Manyas
kaplıcalarında dayalı
döşeli 15 günlük devre
mülk satılıktır.
Fiyatı: 25.000 kron
Müracaat:
Muzaffer Demirtaş
Tlf: 25 56 78 12

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

da gözleniyor. 150 bin üyesi bulunan inşaat işçileri
sendikası BAT-Kartellet’e,
700 göçmen kökenlinin üye
olduğu bildirildi.
1990’lı yıllardan bugüne
230 bin üyesini kaybeden
LO’ya bağlı 17 sendikadan,
sadece geçtiğimiz yıl 40 bin
üye istifa etmişti.
Üye bulmakta zorlanan
sendikaların imdadına ise
göçmenler yetişti. Ancak
göçmenlerin sendikalara
akın etmesi sendikaları
zor durumda bırakacağa
benziyor. HK’dan Henrik
Hofman, göçmen üyelere
iş piyasasında yer bulabilmeleri için sendikalara

büyük görevler düştüğünü
belirterek, “Genç üye göçmenlerin büyük çoğunluğu
tam bir eğitim sahibi olmadığı için işyeri ya da staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlar. Bir taraftan üye
sayımızın artmasına seviniyoruz, ama aynı zamanda
yeni üyelerimize eğitim ve
iş yeri bulma konusunda
sendikalara daha büyük
görevler düşüyor” dedi.
Henrik Hofman ayrıca,
etnik kökenli üyelerinin
büyük çoğunluğunu Türkler ve eski Yugoslavya’dan
gelen göçmenlerin oluşturduğuna dikkat çekiyor.
(Haber)

Yeni Remixleri indirmek için
www.peker.dk’yi ziyaret ediniz
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Vergi’den Türkçe bilgi
Göçmen kökenli yurttaşları bilgilendirmek için onların anadilinde yayın yapmayı tercih eden kuruluşlar arasında Vergi
dairesi de katıldı. Vergi Dairesi Türkçe, İngilizce, Arapça
dillerinde kitapçık yayınladı.

G

öçmenlere ait işyerlerine yönelik
bilgilendirme çalışmalarını onların
dilinde yapan kurumlara Vergi dairesi de katıldı. Vergi ve Gümrükler Dairesi (Told og Skat) tarafından geçtiğimiz
günlerde Danca/İngilizce, Danca/Arapça
ve Danca/Türkçe bir Kitapçık yayınlandı.
Yayınlanan kitapçığın adı ise “Kendi işinizi
Kurmak- Vergi kurallarını öğrenin”
Broşürün yayınlanmasına amaç olarak,
göçmenler tarafından yeni açılan işyerlerinin vergi ödeme ve muhasebe kayıtlarını

tutarken dikkat etmeleri gereken kurallar
ve izlemeleri gereken yol konusunda bilgilendirmek olduğu belirtiliyor.
Kitapçıkta çeşitli başlıklar halinde Satış
ve muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı,
işçi çalıştırılması durumunda izlenecek yol,
ödenecek vergiler ve sigortalar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve AB dışındaki ülkelere yapılacak ihracat ve Danimarka’ya yapılacak ithalatla ilgili bilgiler genel hatlarıyla
işyeri sahiplerine ulaştırılıyor. Kitapçık bir
manav dükkanını örnek alarak işyeri sahiplerinin vergilendirilme konusunda izleyeceği yolları anlatıyor.
(Haber)

MORTALIN
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İşyerinizi
güvence altına
alır...
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MORTALIN
işyerlerinizde haşaratla
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konusunda uzmandır. Kemirgenler ve
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böceklerle
mücadele konusunda bireysel
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ve kalıcı çözüm önerileri sunuyoruz.
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MORTALIN kendi işyerinizde kolaylıkla
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kullanabileceğiniz
programları hazırlar,
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uygulamasında
yardımcı
�������������������� olur ve gıda
maddesi güvenliği konusunda
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eğitimler
verir.
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70 15 10 69
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-Farkımız
bilgimizdir.
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Kitapçığı edinmek için:
Vergi dairesinin internet sitesi adresini ziyaret ediniz. Sayfada »Virksomhed« linkini
tıkladıktan sonra »Vejledninger« menüsünü
seçiniz. Bu sayfada daha başka konularda
Danca yazılmış broşürlerin de siparişini yapmanız mümkündür.

Lezbiyenler de
anne olabilecek
Lezbiyenlerin devlete bağlı hastanelerde sunni döllenme yoluyla çocuk edinmelerine hak tanıyan yasa,
Danimarka parlamentosunda kabul edildi.

B

undan böyle lezbiyenler sunni döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekler
ve tüm masrafları, tedavinin gerçekleştiği devlet hastanesi tarafından karşılanacak. Tasarı, 1 oy farkla 52 “hayır” oyuna
karşı 53 “evet” oyu ile kabul edildi.
Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti tarafından sunulan yasa tasarısı, Liberal Sol
Parti, Birlik Partisi ve Sosyalist Halk Partisi
ve iktidardaki Liberal Parti’nin 6 milletvekili
tarafından verilen evet oyları ile parlamentodan geçti.

Şampanyayla kutlandı

İktidar ortağı Muhafazakar Parti Sözcüsü
Pia Christmas Möller, ekonomik nedenlerle
değil, çocukların geleceğini düşündükleri için
tasarıya karşı çıktıklarını söyledi.
Sosyal Demokrat Parti yönetimi tasarının
parlamentodan geçmesinden duyulan memnuniyeti dile getirirken, parlamentoda dinleyici balkonunda kararı merakla bekleyen
lezbiyenler tasarıya evet oyu veren milletvekillerini alkış yağmuruna tuttular.
Eşcinseller Derneği¬nde ise karar şampanyalarla kutlandı.
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Biletler çok
yakında
satışta
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www.mortalin.dk
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DİN SOHBETİ

VEDA EDERKEN...
Fakat şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, siz ayrı bir toplumsunuz, Müslüman Türk toplumuevgili vatandaşlasunuz. Sizi toplum yapan, yani
rım! Dost bir ülkeöteki toplumlardan farklı kılan
de, güzel bir ülkede yaşıyorsuşey, kendinize ait olan diliniz, tanuz. Bu dost ülke size burada
rihiniz, dininiz, gelenek ve görekalma hakkı veriyor, vatandaş
nekleriniz, mimariniz, musikiniz,
olma hakkı veriyor. İnançlarımı- folklorunuz, yemek çeşitleriniz
za saygı gösteriyor. Eğer siz bu
ve eğlence anlayışınıza kadar her
ülkede kalmayı ve burada yaşatürlü özelliğinizdir. Sizi yekpare
mayı düşünüyorsanız, bu ülkenin bir sosyal bünye yapan olgu külşartlarına ayak uydurmak, huku- tür birliğinizdir. Sizler bu kültür
ki ve sosyal şartlarına uyum sağ- birliği sayesinde aynı bütünün
lamak durumundasınız. Uyuma
parçaları olduğunuza inanıyor(Entegrasyona) karşı olmayın,
sunuz.
Asimilasyona (dini ve milli kimBirliğinizi sağlayan asıl unsur
liği yok etmeye) karşı durunuz.
ise bu ortak inancınızdır. İnanç
Entegrasyonu (uyumu) üç temel birliği veya birlik şuuru sizi belilke ile özetlemek mümkündür:
li başlı noktalarda ortak harekişinin kendisi ile barışık olması, ket etmeye zorunlu kılmaktadır.
çevresi ile barışık olması ve Allah Aksi davranışlar ise sizi yok oluile barışık olması.
şa götürür.
Mehmet Emin Bayar, Din
Hizmetleri Müşaviri
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Değerli Vatandaşlarım !
Yüce dinimiz İslam, Tevhit dinidir. “Tevhit“ tek Allah inancı etrafında birleşmektir. Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de: “Hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı
sarılın, sakın parçalanıp ayrılmayın“ buyurarak Müslümanları felakete sürükleyen bölücülüğe
karşı uyarmakta ve hepimizi birlik ve beraberliğe çağırmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s) ise; “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah’ın rahmeti topluluk üzerinedir. Kim bölücülük yaparsa, cehenneme gitmek üzere ayrılmış
olur. İman etmedikçe cennete
giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız“. Hadisi Şerifleri ile bizlere
birlik ve beraberliğin bir toplum
için taşıdığı hayati önemi bildir-

mektedir. Allah’ı, Peygamberi,
dini ve kitabı bir; kabesi ve gayesi aynı olan Müslümanlar, Kur
an’ın etrafında birleşmeli, “Birlikte dirlik vardır” ilkesine sarılmalı, asla bölünüp parçalanmamalıdır. Tarihe baktığımız zaman görürüz ki, birlik ve beraberliğini koruyan toplumlar yücelmiş ve bölücülüğün pençesine
düşen toplumlar ise tarihin sahnesinden silinip gitmişlerdir. Tarihten ibret almayan toplumlar,
kendileri gelecekteki nesillere ibret teşkil edecek felaketlere uğramışlardır.
Saygıdeğer vatandaşlarım !
Diğer önemli bir konu ise, eğitim
konusudur. Ümidiniz ve istikbaliniz olup, kıyamete kadar soyadınızı taşıyacak olan çocuklarınızı kız-oğlan ayırımı yapmadan en

iyi şekilde okutunuz. Onların eğitim ve öğretimine gereken önemi
veriniz. Çocuklarınızı çağın gereklerine, hatta gelecek çağlara
göre yetiştiriniz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, bilgili olan
güçlü olur.
Kısaca belirtmek gerekirse;
Müslüman Türk toplumu olarak
size düşen, el ele, gönül gönüle,
omuz omuza vererek dini ve milli
değerlerinize sahip çıkmak, yeni
yetişen çocuklarınıza bu değerlerinizi öğretmek ve onları en iyi
şekilde eğitmektir. Zira, dini ve
milli değerlerine sahip çıkmayan,
nesillerini iyi eğitip yetiştiremeyen toplumlar tarihin sahnesinden silinip gitmişlerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün Türk toplumunu hürmet ve
saygıyla selamlar, Allah’a ısmarladık derim.

Cep telefonu risklerine ‘uyarı’ kampanyası
İSVEÇ

Abdullah Tunçel, Lund

İ

sveç’te Devlet Işınlardan
Koruma
Enstitüsü
(SSI)
önümüzdeki yaz aylarında, cep telefonu kullanımının
olası risklerine karşı bir kampanya başlatacak. SSI’nin basın sözcüsü Ulrika Lyth bu görevi Tüketici
İşleri Kurumu (Konsumentverket)
ile birlikte üstlendiklerini, şu sırada ortaklaşa bir broşür üzerinde
çalıştıklarını belirtiyor. Kampanyanın ulaşmak istediği kitle de

cep telefonu kullanmakta olan
herkes, fakat özellikle de çocuklar
ve gençler.
SSI yetkilileri cep telefonu kullanmanın risklerinin tartışmalı bir
konu olduğunu belirtiyorlar, fakat
ayni zamanda, sağlık sorunları konusunda yalnızca kuşkuda bulunmanın bile gereksiz miktarlarda
telefon kullanımının sınırlandırılması için geçerli bir neden olduğu
görüşünü savunuyorlar.
SSI’ye göre kulak sinirlerinde
görünen tümörün cep telefonu
kullanımı ile bağlantılı olma ola-

sılığı yüksek. Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde de Umeå ve Örebro
kentlerinde çalışan iki araştırmacı,
uzun süreli cep telefonu kullanmanın beyin tümörünü geliştirici bir
etki yaptığı konusunda rapor hazırlamış durumdalar.
SSI’nin, olası riskleri azaltabilmek için geliştirdiği somut öneriler şunlar:
a) Kablolu kulaklık (handsfree)
sistem kullanın,
b) Telefonu vücudunuzdan uzakta tutun,
c) Bağlantı kalitesi yüksek ise te-

lefon ile konuşun,
d) Otomobilde dış anten kullanın,
e) Düşük SAR değerli telefon seçin.
Kampanyanın en çok önem verdiği iki öneri, telefonun başa yakın tutulmaması ve bağlantı kalitesinin yüksek olması. Uzmanlara
göre, kablolu kulaklık kullanmak
telefonun baş (beyin) üzerindeki
olası olumsuz etkilerini azaltıyor.
Bağlantı kalitesinin yüksek olması
da telefon aletinin bağlantıyı çabuk kurmasını ve sinyal gönderme

gücünün belirgin biçimde azalmasını sağlıyor. SAR ‘değeri’ (radyo
dalgalarından vücuda giren enerji)
ise yeni model cep telefonlarında,
eski modellerin yalnızca dörtte
biri. SSI’nin bir başka amacı da,
kullanıcılar arasında yaygın olan
ve kulaklık kablosunun anten işlevi gördüğü konusundaki söylentinin yanlış olduğunu tüketicilere
aktarmak.
Uyarı kampanyası tüm ülke genelinde ayni günlerde başlatılacak.

Rum inadı aşıldı, fiili müzakereler başladı
Duygu Leloğlu
Lüksemburg

Evinizi, bahçenizi, işyerinizi
dekoratif taşlarla güzelleştirin

Kolay
sağlam
ve
kullanışlı

Pratik
ambalajda
özel kesilmiş
taşlar
Pınar Mosaic
Classensgade 31
2100 København Ø
Tlf: 3555 3545
www.pinarmosaic.dk
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ürkiye’nin
Avrupa
Birliği(AB) ile fiili müzakere sürecini tıkamaya çalışan Rumların
inadı, saatler süren pazarlıkların ardından kırıldı. Böylece
Türkiye-AB arasında başgösteren müzakere krizi sona ermiş
oldu.
AB, sonunda Türkiye ile AB
müktesebatının en kolay başlığı
olan Bilim ve Araştırma başlığındaki müzakerelerin aynı gün
açılıp kapatılmasına karşı çıkan
Güney Kıbrıs’ı ikna etti. Böylece Türkiye’nin AB sürecinde en
önemli dönemeç olan fiili müzakerelere geçilebildi.
Bilim ve Araştırma faslındaki
müzakerelerin aynı gün içinde
açılıp kapatılması, Türkiye’nin
bu alanda AB’ye uyumda sorunları olmadığını anlamına
geliyor. Bu da Bilim ve Araştırmada Türkiye’nin Avrupalı
olduğunun göstergesi.
Ancak diğer taraftan ise Rumları tatmin edebilmek için, bu
fasıldaki müzakerelerin 25 ülkenin oybirliği ile kabul edilen
ortak tutum belgesinde Ankara’ya ’hava ve deniz limanlarınızı Güney Kıbrıs’a açın’ uyarısı yapıldı.
Lüksemburg’dan çıkan en
önemli mesaj ise, ’fiili müzakerelerin başlamış olmasına rağ-

men, Ankara’yı çetin sorunlar
beklediği’ şeklinde. Nitekim AB,
Bilim ve Araştırma alanındaki
müzakerelerin ortak uzlaşma
metninde, ’Türkiye’nin hava
ve deniz limanlarını Güney
Kıbrıs’a açmaması durumunda, müzakerelerin genelinin
bundan etkileneceğini’ tekrar
hatırlatarak, birliğin Türkiye
ile ilişkilerinin geleceği açısından önemini göstermiş oldu.
Diplomatik kaynaklar, bundan
sonra AB müktesabatının diğer
32 faslındaki her ortak tutum
belgesinde, limanlar uyarısının
tekrarlanacağını ve müzakerelerin çok daha zorlu geçeceğini
söylüyorlar.
Türkiye-AB arasındaki Ortaklık Konseyinin resmi belgesinde, reform sürecinin yavaşladığından da yakınılması,
önümüzdeki dönemde sadece
Kıbrıs’ta değil, reformlar konusunda Ankara’nın başını
ağrıyacağın da ortaya koyuyor.
Kısacası, Brüksel-Ankara ilişkileri şimdilik ağır aksak yürüyor. Ancak eylül sonrasındaki
gelişmeleri şimdilik kestirmek
zor görünüyor. AB’nin Ankara’ya mesajı ise, ’erken uyarı
niteliğinde.
Limanlar Uyarısı İkna Etti
Rumların kabul ettiği son öneriye göre, müzakereleri başlatan ortak tutum belgesinde
şu ifadelere yer veriliyor: ’AB,
Türkiye’nin, ek protokolü Güm-

rük Birliği’ni, Katılım Ortaklığı
belgesini kapsayan ortaklık anlaşmasına uymasının altını çizer. Ek protokol belgesi, üyelik
öncesi stratejisinin temel unsurunu oluşturur. Bütün yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda, bu durum müzakereleri geneli üzerinde etkide
bulunur. AB, 21 Eylül 2005 tarihinde yaptığı deklarasyonun
bütün unsurlarının altını çizer.
AB, gerektiği takdirde, uygun
bir zamanda aynı fasıldaki müzakerelere geri dönecektir.’
Bu Paragraf Ne Anlama
Geliyor?
AB’nin ortak tutum belgesinde
geçtiğimiz yıl Ankara’ya yaptığı, ’limanları açın uyarısının’
hukuki açıdan hiç bir değişiklik
yaratmadığı belirtiliyor. Çünkü
AB şu ana kadar bir çok resmi
metinde, limanlarının açılmamasının müzakerelerin genelini etkileyeceğinin zaten altını
çiziyordu.
Rum yönetimi, müzakere sürecinin her adımını, limanlar
sorununa endekslemeye çalışacak gibi görünüyor. AB’nin
limanlar uyarısı, Ankara’ya
yapılan ’erken uyarı’ olarak
da algılanıyor. AB, Ankara’ya
limanlarını açması için de Aralık ayına kadar mühlet veriyor.
Limanların o tarihe kadar açılmaması durumunda, 25 ülke
müzakerelerin gidişatı üzerinde karar verecek.

HABER
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Özürlü göçmenler de
topluma karışmalı
haber

Nisan 2006

Danimarka Engelliler Derneği Uyum Bakanlığı ile işbirliği içinde engelli göçmenleri toplum yaşamında daha
aktif hale getirebilmek için önümüzdeki yol sonuna
kadar sürecek bir projeye başladı Proje ile fiziksel engelli gömenlerin günlük yaşamının daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Kampanya sadece fiziksel engellilere yönelik olarak yapılacak ve zihinsel engellileri
kapsamayacak
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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
DANİMARKA Engelliler Derneği tarafından başlatılan »Det kan lade sig göre« adlı projede fiziksel engelli
göçmenlerin toplum yaşamında daha aktif bir rol oynaması için bazı kesimlere yönelik bilgilendirme çalışması yapılacak. Proje sorumlusu Benny Nielsen engelli göçmenler ve ailelerinden de projeye katkı beklediklerini söyledi. Proje koordinasyonu resimde gördüğünüz üç çalışan tarafından sağlanıyor: Soldan saga: Lijuan
Wang, Benny Nielsen, Jamal A. Khalik, Foto: HABER
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animarka Engelliler
Derneği önümüzdeki yıl sonuna kadar
daha fazla sayıda fiziksel
engelli göçmeni iş hayatı ve
daha aktif bir sosyal hayata
kavuşturmak için preoje yürütüyor. Pro-jenin amacı sadece engelli göçmenlere ve
onların ailelerine ulaşmak
değil. engellilerin sosyal
bürolardaki danışmanlarının da bilgilendirilmesinin
amaçlandığı projede iş piyasasına da yönelinecek.
Proje ile ilgili olarak Haber’in sorularını yanıtlayan Benny Nielsen, engelli
göçmenleri daha görünür
kılmak istiyoruz. Hem göçmen, hem engelli olmak
gerçekten kişiyi toplum yaşamından oldukça uzakta
tutabiliyor. Bizler engelli
olmanın pasif bir hayata
mahkum olmak olmadığına
inanıyoruz ve bu durumda
toplumun bir çok kesimine
önemli görevler düşüyor”
diye konuştu.
Özellikle bazı kesimlerde

zihniyet değişikliği gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen
Nielsen, örneğin sosyal bürolardaki görevlilerin karşılarında bulunan engelli
bir göçmeni emekliliğe
sevketmekte biraz aceleci
davrandıklarını düşündüklerini söylüyor. Projenin
hedefinde üç grup bulunduğunu söyleyen Benny
Nielsen bu üç grubu şöyle
açıkladı: Engelliler ve aileleri, Sosyal danışmanlar ve
iş piyasası.
Engelliler ve aileleri sahip
oldukları hakların bilincinde değiller. Öncelikle bir
bilgilendirme kampanyasıyla özürlülerin sahip oldukları hak ve görevlerin hem
engellilere, hem de ailelerine anlatılması planlanıyor.
Sosyal danışmanlar ve İş ve
İşçi bulma kurumu görevlilernin, engellilerin toplum
yaşamına kazandırılmasında oynadıkları önemli role
dikkat çekilecek. İş piyasasının tarafları arasında yapılacak bilgilendirme çalış-

maları saysesinde engellilerin de işgücü olabilecekleri
gösterilecek.
Benny Nielsen şimdiki
aşamada bazı engelliler
arasında “elçiler” belirlendiğini ve bu elçilerin yukarıda bahsedilen kesimler
arasında bilgilendirme yaparak engelli göçmenlerin
varlığına ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekeceklerini belirtti.
(Haber)

Proje zihinsel engellileri
kapsamamaktadır. Fiziksel
engellyseniz veya ailenizde
fiziksel engelli biri varsa ve
projeden yararlanmak istiyorsanız, 3929 3555 nuaralı telefondan Dansk handikap Forbund’u
arayarak daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

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.

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

Stres yapmayın !

S

evgili okurlar,
Yazın gelmesiyle birlikte başlayan
tatil hazırlıkları, bir çok insanda tatil heyecanından çok stres yaratabiliyor. O nedenle, bu yazımda medyadan takip edebildiğim kadarıyle stres hakkında edindiğim
bilgileri bu köşede sizlerle paylaşmak istedim.
Her şeyin çok güzel olacağı umuduyla sıcak yaz aylarında ailece çıktığınız yaz tatilinde, olası bir stres sendromunda başınıza gelecekleri bir düşünün. Eğer bu tip
ortamlarda stresten uzak durulmazsa tatilin sıcaklarla beraber ne tür bir kabusa
dönüşeceğini tahmin bile etmek istemiyorum. Bu yüzden eğer aşağıda anlatılanlar
sizin ilgi alanınıza giriyorsa vakit kaybetmeden bu sorununuzu halletme yollarını
deneyin.
Hem kendi hem de çevrenizdekilerin tatilini zehretmeden böyle bir imkan varken sağlık teknolojilerinin nimetlerinden
faydalanmanız iyi olur.
Artık, insanların ne kadar stresli olduğu
yeni geliştirilen bir kan testiyle tespit edilecekmiş. Bilim adamları, stres derecesi
ne kadar yüksekse, akyuvarların tepkisinin o kadar zayıf olduğunu ifade eden demeçler vermişler yayın organlarına.
Oxford Üniversitesi Teknoloji Transferi
Bölümü başkanlığındaki ekibin geliştirdiği test sayesinde, stresin derecesi bağışıklık sisteminin verdiği tepki yardımıyla ölçülebiliyormuş.
Stresin ilk başta kalp atışını hızlandırdığını, nefes alıp verme sıklığını artırdığını ve kasların daha fazla oksijen almasını
sağladığını belirten bilim adamları, bu durumda olan bir insanın, kısa süreli de olsa
fiziksel potansiyelinin doruğuna ulaşabildiğini kaydediyorlar. Uzun süre devam
eden stresin ise mide ülseri ve kalp hastalıklarına neden olabileceği ifade ediliyor.
Düşünsenize, hastanenin ruh sağlığı bölümüne gidiyorsunuz ve size bir kan testi
yapılarak ne kadar stresli olduğunuz ölçülüyor, testin sonucuna göre de sorunun
çözümüne yönelik tedavi uygulanıyor.
Sağlık teknolojisindeki bu gelişmeler gerçekten sevindirici.
Tüm bu gelişmeler ışığında, sağlıklı yaşam için atılan adımların başında ruh
sağlığının geldiği sonucunu çıkarmak doğru bir yaklaşım olsa gerek.
Ben de tatile çıkacak okurlarımıza,
“stres yapmayın, herşey varacağı yere varır” diyor ve iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum.
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

Aşk ve Savaş
K
imisi savaştan kaçtı, kimisi ekonomik sıkıntılardan kurtulmak
için, kimisi de bir sevda uğruna
binlerce kilometre uzaklardan
gelip dünyanın en soğuk bölgelerinden
biri olan İskandinavya’da yaşamayı
seçti. Kimin aklına gelir, Finlandiya’nın
kuzeyindeki Laponya’da -30 derecede üç
Brezilya kadının yaşadığı, Etiyopyalı bir
ailenin Norveç’in kuzeyindeki yaylalarda
ya da bir kızılderilinin Kopenhag’ın Gen-

Yeni kitaplar...
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SERGİ

tofte semtinde yaşamayı seçeceği.
Başkent Kopenhag’da, 5 bin metrekare
üzerinde kurulu olan ünlü Öksnehallen
sergi sarayı bugünlerde ünlü Danimarkalı
fotoğrafçı Henrik Saxgren’in çektiği Finlandiya, Danimarka, Norveç gibi Kuzey
ülkelerine göç etmek zorunda kalan ya
da tercih eden 250 değişik ülkeden gelen göçmenin fotoğraflarına ev sahipliği
yapıyor.
53 yaşındaki fotoğrafçı Henrik Saxgren
son 4 yıl içinde 25 bin km. yol katederek
Kuzey ülkelerini dolaşıp bu ülkelerde
yaşayan 7 kıtadan gelmiş göçmenlerle
röportaj yapmayı ve fotograflarını çekmeyi başarmış. Saxgren, Brezilya’dan
Japonya’dan, Türkiye’den, Burma’dan,
Gambiya’dan Bosna’dan, Somali’den ve
daha bir çok ülkeden gelen göçmenlerle
görüşüp, bu soğuk kuzey ülkelerini neden
seçtiklerini sormuş kendilerine. Bunu yaparken de bu göçmenlerin resimlerini kendi geleneksel giysileri içinde bulundukları
ortamda çekmiş. Saxgren daha sonra
bunları “Krig og Kærlighed/Aşk ve Savaş”
adlı bir foto albümünde toplamış.
10 Haziran’da Öksnehallen’de açılan ve

Yeni kitaplar...

23 Temmuz’a kadar sürecek olan sergi
de Henrik Saxgren’in foto albümündeki
adından alınma: “Krig og Kærlighed / Aşk
ve Savaş”.
Saxgren’in çektiği bu rengarenk
fotoğraflar büyük ebatlarda sergileniyor.
Fotoğraflarla ilgili yazıları da Danca,
İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe,
Sırpça, Urdu ve Somalice olmak üzere
toplam 8 dile çevirilmiş. Kuzey’e göçü
resim ve röportajlarla anlatan bu sergiyi
kaçırmayın.
ØKSNEHALLEN
“Krig og Kærlighed/Aşk ve Savaş”
10 Haziran – 23Temmuz. Hergün 11-18,
Çarşamba günleri 9-21
Halmtorvet 11
1700 København V
(Haber)
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Hazırlayan : Muttalip Abat
MIN BLÅ SOFA – om integration i skolen / (MAVİ
SOFAM – okulda uyum hakkında)
Yazar Rådmandsgades Skole okul müdüresi Lise
W. Egholm Lindhardt og Ringhof Yayın Evi. 167
sayfa, 249.-kr.

R

ådmandsgades Skole adlı okul Kopenhag’da,
Nørrebro semtinin kuzeyindeki büyük
sosyal sorunların yükü altında olan bir kenar
semtte (nordvest kvarter) yer alıyor. Bu semtte
yaşayan halkın % 60’ı, etnik kökeni Danimarkalı olmayan, başka bir deyişle göçmen yada
mülteci. Danimarka’da göçmenlerin
ve mültecilerin en yoğun oldukları semt olan
Mjølnerparken da burada. Rådmandsgades Skole’nin öğrencilerinin de %
79’u ikidilli öğrenci.
Lise W. Egholm işte bu
okulun son 11 yıldır müdüresi. Danimarka okul
sistemine ilişkin tartışmalara keskin görüşleriyle
katılmakla tanınan Lise
W. Egholm için yaşamın her bir günü, çok
değişik ülkelerden öğrencilerin birarada olması
sonucu çok değişik normların, farklı dinlerin bir
kültür buluşması şeklinde geçiyor.
”Min blå sofa” kitabı, okulun bugün içinde bulunduğu ve geleceğin de bir dizi sorunlarının
bir tablosunu çiziyor. Ancak buna rağmen kitap
bir ”şikayetname” değil. Bunun yerine kitapta
kültür farklılıklarının, istekli ve çok çaba göstermekle, Danimarka temel değerlerinden ödün
vermeden yabancı değerlere saygı göstermekle,
”kültür sürtüşmesi” yerine ”kültür buluşması”
şeklinde gerçekleştirilebileceğini anlatıyor.
”Min blå sofa” kitabı sadece okul öğretmenleri ve ikidilli çocukların bulundukları yerlerde
çalışanlar için değil, geleceğin Danimarka toplumunu yönetecek bugünün çocuklarının yetiştirilmeleri konusundaki tartışmalara katkıda
bulunmak açısından okunması ve üzerinde derin düşünülmesi gereken bir kitap.
MARVAGULDET – Danskernes værdier
(Altın Miras) Danimarkalıların değer yargıları. Yazar Peder Skyum–Nielsen. Syddansk
Universitetsforlag Yayın Evi. 480 sayfa,
348.- kr.

”

Gümüş mirası çok iyi korumak gerekir.
Satmayın. Rehin vermeyin. Hiç bir şekilde hasara uğratmayın. Bunlar geçmişten miras kalmış değerlerdir ve elden
çıktıktan sonra tekrar geri geri getirile-

PROVOEN og PROFETEN – Tahrikçi ve Peygamber / Muhammet krizinin arka kulisleri
Yazarlar : John Hansen ve Kim Hundevadt.Jyllands-Postens Yayın Evi.
288 sayfa, 199.- kr.

İ

ki araştırmacı gazeteci John Hansen ve Kim Hundevadt Danimarka’nın
2. dünya savaşından
buyana en büyük
dışpolitika krizine
dikkatleri topluyor. İki gazeteci,
Jyllands-Posten
gazetesinin elemanları olarak, Muhammet krizine ilişkin bir çok çarpıcı
olayı başından itibaren içeriden yaşadı.
İki gazetecinin birlikte yazdıkları bu kitap, kriz konusunda neler olup bittiğini,
olayların gelişmelerini, nedenlerini kendi
görüşleri açısından da olsa kamuoyuna
anlatan ilk kitap niteliğinde. Kitapta,
Muhammet karikatürlerinin yarattığı
krize ilişkin yaşanan olaylarda ve gelişmelerde Jyllands-Posten G azetesi’nin,
Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in,
muhalefetin, imamların, Arap hükümetlerinin ve Orta Doğu’daki radikal islamcıların nasıl bir rol oynadıkları ayrıntılarıyla anlatılıyor. 11 büyükelçinin, bu arada
Türkiye Büyükelçisi’nin, Başbakan Anders Fogh Rasmussen’e yazdıkları mektup metninin, krize yolaçan karikatürlerin de yer aldığı kitapta ayrıca, JyllandsPosten Gazetesi’nin, dergi çizerlerinden
Hz.Muhammet’in karikatürlerini çizmelerini istemesinin arkasında yatan nedenlere de değiniliyor.
Muhammet karikatürleri krizine
Jyllands.Posten Gazetesi’nin yaklaşımını değerlendirmek açısından beğensek de
beğenmesek de ilginç bir kitap.

mezler.” Syddansk Üniversıtesi’nde profesör olan ‘Altın Miras’ kitabının yazarı
Peder Skyum-Nielsen kitabına girişte bu
hatırlatmayı yaptıktan sonra, ’Danimarkalı olmak ne demek? Danimarkalıların
ortak değerleri nelerdir? sorularına yazdığı kitabıyla yanıt arıyor.
Bu sorulara yanıtlar arayan kitap, bir
dizi ayrıntılı kayıtlardan alınan bilgilerin
temeli üzerine oturtulmuş. Kitap bu şekil-

DEN TABTE USKYLD – Kaybolan
Masumiyet / Dünya düzeni, değerler mücadelesi, İslamiyet Yazar Lars
Erslev Andersen. Syddansk Unıversitetsforlag Yayın Evi. 176 sayfa,
188.- kr.

1

2 Hz. Muhammet karikatürünün bir Danimarka gazetesinde yayımlanmasına şiddetli tepkilerin gelmesi ve dünya çapında
Batı ile İslam Dünyası arasındaki
ilişkilerde bir krize neden olması
herkesi şaşırttı. Yazar Lars Erslev
Andersen şimdi yazdığı bu kitabıyla tüm bu olumsuzlukların nedenlerini
kaleme aldı.
Den
Tabte
Uskyld
(Kaybolan
Masumiyet)
Irak’taki
siyasi süreci, yapılan genel
seçimlerin şiddet olaylarını
ve terörü öı nleyemediğini, tam
tersine ülkede şiddet olaylarının
daha da ivme kazandığını irdeliyor. Syddansk Üniversitesi’nde
fikir tarihçisi ve Orta Doğu Çalışmaları ile Güncel Tarih (mellemøststudier og samtidshistorie)
bölümünde öğretim görevlisi Lars
Erslev Andersen, Irak’taki gelişmelerin, her geçen gün bir çok
insanda ülkede bir iç savaş olup
olmadığı sorusunu arttırmakta
olduğuna işaret ediyor.
Yazar Lars Erslev Andersen,
ayrıca, El Kaide ağı konusuna ve
El Kaide’nin bir örgütten global
bir ideolojiye dönüşmesine dikkat
çekilyor.

de, okuyucusuna Danimarkalıların temel
değer yargılarılarının ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu
nedenle bu kitap, hem Danimarka toplumunun üzerine oturtulduğu temel değerlerin neler olduğunu anlamak ve bilgilerini daha da derinleştirmek isteyenler için,
hem de Danimarka vatandaşlığını alabilmek için sınavlara hazırlık yapmakta
olanlara tavsiye edilebilecek nitelikte.
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Ortadoğu Danimarka’ya geliyor

D

DNS Gulvservice
CENGİZ CANAN

animarka’da bu yıl ilk kez
düzenlenen “İmages of The
Middle East – Ortadoğu
Esintileri” festivaline Türkiye’den de bir çok isim katılıyor.
Başta Kopenhag, Odense, Aarhus
olmak üzere Danimarka’nın bir çok
kentinde turneler halinde yapılacak
olan festival, 12 Ağustos – 20 Eylül
tarihleri arasında gerçekleşiyor. İlk
kez 1998 yılında, “Afrika Esintileri”
ve ardından “Dans Eden Şehir” ile
daha başka bir çok uluslararası festivalin gerçekleşmesine öncülük eden
Kopenhag Uluslararası Tiyatrosu
(KIT), bu kez aralarında Türkiye’in
de bulunduğu Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinin kültür ve sanatını Danimarka’ya taşıyor.
Festival, KIT, Ortadoğu Araştırmalar Merkezi, Kopenhag Üniversitesi
Carsten Niebuhr Enstitüsü, Dani-

GULVAFSLIBNING & EFTERBEHANDLING

lakering, olie -og ludbehandling

Taban tahtalarınız makina ile
zımparalanır, verniklenir,
kireçlenir, yağlanır.
Parkelerinizin bakımı için
bizi arayınız.

Mercan Dede

Kanalens Kvt. 76, 1 TH
2620 ALBERTSLUND

marka Pen Kulübü’nün işbirliği ile
gerçekleşiyor.
500’e yakın sanatçının konuk olacağı festivalde, müzikten, tiyatroya,
sinemaya, dansa, sergiye, edebiyata
kadar bir çok sanat dalı Danimarka’nın çeşitli kentlerinde halkla buluşacak.
Festivale, Türkiye’den müzik dalında “Mercan Dede”, “Babazula/
Oriental Dub” grubu, dans ve gösteri dalında Ziya Azazi’nin Derviş
gösterisi, tiyatrod alında “5. Sokak
Tiyatrosu, Ashura Müzik Tiyatrosu”, Edebiyat dalında ise yazar “Aslı
Erdoğan” katılıyor. Festivale ayrıca
Kürt kökenli sanatçı Sivan Perver ile
Almanya’dan DJ İpek de konuk olu- Danimarka’daki gençlerimizin yakınyor. Festival etkinlikleri kapsamında dan tanıdığı DJ Gazi de katılıyor.

Yazar Aslı Erdoğan

5. Sokak Tiyatrosu

(Haber-Kültür)

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

Scandinavian
Emlak Center

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek
için acele edin, pişman olmazsınız.
Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her
türlü şartlarda alınır satılır.

Bir telefonla karşınızdayız

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)
Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

İsmet Avcı
Korelioğlu

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN

Babazula

3024 5538’i ARAYINIZ.

TÜM SERBEST ÇALIŞANLARA
������������������
KAPIMIZ
AÇIK

DEVREN SATILIK
MOBİLYA MAĞAZASI

Farum
semtinde
bulunan
Aleyna
Mobilya
mağazası
iş değişikliği
nedeniyle
sahibinden
devren
satılıktır.
TLF: 4499 8555
FAX: 4499 8544
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D A N A g i r i ş i m c i l e r a r ı y o r. . .

İşte hizmetlerimiz

Serbest meslek sahibi olmak bir yaşam
Tilværelsen
som gerçekleşen
selvstændiggelişmeler
er en livsbiçimidir.
Her zaman
stil.
Der
sker
hele
tiden
noget
nyt, og du
karşısında ani kararlar almanız gerekebilir.
skal
lynhurtigt
træffe
en
beslutning.
DANA ekonominizi güvence altına alır, DANA
din çözümler
økonomi konusunda
og tilbyder samtidig
hızlısikrer
ve kalıcı
hurtig og hizmeti
effektivverir.
rådgivning.
danışmanlık

• Size özel hizmet
• Personlig service
• Faaliyet
• Events
• Satış
toplantıları
• Salgsmøder
• DANA
PlusSigorta
• DANA
PlusForsikring
• DANA
PlusEmeklilik
• DANA
PlusPension
• DANA
Plusİşsizlik
sigortası
• DANAücretsiz
Ledighedsforsikring
• İnternette
danışmanlık

DANA søger iværksættere...

ANTALYA’DA
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde kiralık veya
satılık, daire, arsa, otel, pansiyon ve
dükkanlar
TEL:
CEP:

0090 242 311 4288
0090 532 254 3477

DANA
er Danmarks
eneste
a-kasse
kun
DANA
Danimarka’nın,
sadece
serbest
meslek
for
selvstændige.
Vi
har
fokus
på
at
give
sahiplerine hizmet veren tek işsizlik kasasıdır.
iværksættere
de bedst
mulige vilkår.
Girişimcilere
en uygun
iş koşullarını
sağlamak
bizim işimizdir.

Vi tilbyder

• Gratis rådgivning via nettet

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk
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AIDS’in sırrı çözüldü
Bilim adamları, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve çağın vebası
olarak tanımlanan AIDS’in ilk kez şempanzelerde görüldüğünü, insana
daha sonra geçtiğini açıkladı

Dr. Orhan Bulut

İştah ve Çocuklar

Ç

ocukların iştahsız olmasında fiziksel ve psikolojik etkenler rol oynar. Çevre koşullarından kaynaklanan geçici iştahsızlık durumları
oluşabilir. Çocukların ilgi çekmek istemesi veya
ruhsal çatışmalar çocuğun iştahsız olmasına neden olabilirler. Özellikle annenin çocuğun beslenmesi ile ilgili kaygılı yaklaşımı çocuğu iştahsız yapan nedenlerin başında gelir. Annenin bu
konudaki tutumunu sezen çocuk, kesintisiz bir
ilgi kaynağına kavuşur; çünkü anne, her öğün
çocuğun ardından koşar, yalvarır, yakarır, başkalarının yanında çocuğun iştahsızlığından sözeder. Eğer aile çocuğun sürekli bir işhahsızlık
durumu içinde olduğunu düşünüyorsa, öncelikle
bir fiziksel rahatsızlığın olup olmadığını belirlemek için çocuk bir doktora götürülmelidir. Eğer
çocukta bir hastalık yoksa, iştahsızlığa yol açan
psikolojik nedenler araştırılıp ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü fizyolojik kökenli iştahsızlığın tedavisi, psikolojik kökenli iştahsızlığın tedavisindan
daha kolaydır.
Ailenin yemek yeme konusundaki ısrarcı yaklaşımı önemli bir psikolojik etkendir. Eğer çocuğun iştahsızlığı bu nedenden kaynaklanıyorsa aile tutumunda köklü bir değişiklik yapmak
gerekli olmaktadır. Burada ilk yapılacak işs yemek saatlerinde çocukla ilgilenmemektedir. Çocuk, hiç birşey yemezse bile görmezden gelmeli
ve herhangi bir tepki verilmemelidir. Göz ucuyla bile bakılmamalı, çocuğa izlendiğinin izlenimi
verilmemelidir. Yemek öğünleri arasında atıştırmak için birşeyler yemesine de izin verilmemelidir. Çocuk ilk günlerde fazla birşey yemeyebilir;
fakat zamanla yemeye başlayacak ve kısa sürede
yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığına kavuşacaktır. Bilindiği gibi o günler arasında yenilen hazır gıdalar, yani deyim yerindeyse abur cubur, çocukların yemek saatlerinde az yemek yemelerine yol açar. Yemek aralarında bazen dondurma, çikolata, bisküvi yenmesi normal karşılanır, ama bu hergün tekrarlanan bir alışkanlık
halini de almamalıdır. Bu konuda kararlı olunamıyorsa, yemekten sonra veya yemekten iki-üç
saat once yemesine izin verilmelidir. Çocukların
yemekten önce meyve ve sebze yemelerinin bir
sorun olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çocuğu sürekli olarak yemek saatine kadar aç bırakmanın da bir anlamı yoktur. Çocuklar çok
hareketli oldukları için çok sık acıkabilirler. Burada ölçü bu tür yiyecekleri yemenin yemek saatinin yerini almamasına dikkat etmek olmalıdır.
Her çocuğun iştahı farklı olabildiği gibi günden
güne de değişiklikler gösterebilir. Erişkinlerde
olduğu gibi gergin durumlarda, sıcak havalarda
ve yorgunlukla iştah azalabilir. Çucuklarımızın
iştah ve gelişim düzeylerini başka çocuklarla
veya varsa kardeşleriyle karşılaştırıp bir tedirginlik hissetmek de doğru olmayan bir durumdur. Önemli olan çocuğun çok yemesi değil, gelişimi için gerekli olan besinleri almasıdır. Eğer
çocuğun boy ve ağırlık gelişimi normal seviyede
ise endişeye kapılmaya hiç gerek yoktur. Çocukların sofrada tabak ve kaşıklarla oynaması ya da
yemeğe geç gelmesinde bir sakınca yoktur. Çocuk yemek yerken kendi halinde bırakılmalı ve
dilediği sürede yemeği yemesine izin vermek gerekir. Ayrıca yemek saatinde çocuğun moralini
bozacak davranışlardan da kaçınılmalıdır. Yemek sofrası asla ve asla bir tartışma ortamına
dönüştürülmemelidir. Bu konuda sçylenecek son
söz çocuklarla ilgili olan her konuda olduğu gibidir; yani çocuğa karşı takıınılan sert tutum yumuşatılmalı, sevgi ve sabırla yaklaşılmalıdır.
orhan.bulut@haber.dk

B

ilim dergisi Science’de yayınlanan bir
yazıya göre, ABD’de
yapılan bir araştırma, çağın vebası AIDS’in ilk
olarak şempanzelerde görüldüğü, daha sonra insanlara
geçtiği yolundaki iddialara
kesinlik kazandırdı.
Araştırma kapsamında Alabama Üniversitesi’nden Dr.
Beatrice Hahn başkanlığında uluslararası bir ekip, balta girmemiş ormanlarda yaşayan kuyruksuz maymunların
dışkılarından alınan 1300’den
fazla örnek üzerinde çalıştı.
Ekip, bir Afrika ülkesi olan
Kamerun’un güneyindeki
ormanlık ve birbirinden çok
uzak bölgelerde ayrı topluluklar halinde yaşayan şempanzeler üzerinde araştırmalar
yaptı ve bazı topluluklarda,
insandaki AIDS’e yol açan
ve üç tipi bulunan HIV-1
virüsüne genetik olarak çok
yakın bir virüs tespit edildi.
Hahn, sonuç makalesinde insan ve şempanzedeki virüslerin bu genetik yakınlığının
’çok çarpıcı biçimde belirgin

olduğunu’ belirtti.
1959’da Kongo’da HIV taşıyan bir insan belirlenmişti. O zamanlar ne olduğu
bilinmeyen bu hastalığa yakalanmış olan kişinin kan
örnekleri alınarak saklandı.
Onlarca yıl sonra, insanlığın
AIDS hastalığından haberi
oldu. Hastalığın insanlara
ilk olarak bir şempanzenin
ısırığı veya kesimi sırasında
bulaşan kanı yoluyla geçtiği
tahmin ediliyor.
“The National Aids Trust”
adlı araştırma grubunun başkanı Yusuf Azad, elde edilen
bu bulguların Aids hastalığına karşı bulunacak olan ilaç
açısından sevindirici olduğunu belirtiyor
İngiliz haber kanalı BBC
News’e konuşan Azad, araştırma sonuçları, diğer buluşlar gibi tarihe ve hiv virüsünün kökenini bulmaya
yardımcı oldu. Bu nedenle
çok önemli ve aids aşısının
da geliştirilmesine faydası
olacaktır” dedi.
(Haber-Sağlık)

Kadınlar kadınları buluyor
Eşleri tarafından dövüldükleri iddiasıyla kadın sığınma evlerine taşınan kadınları bulmak için bu kadınların akrabası olan bazı kadınların da dayak yedikleri
yolunda hikayeler uydurarak kadın sığınma evlerine sızdıkları ortaya çıktı.

K

oca dayağından kaçıp
kadın sığınma evlerine başvuran kadınların artık bu evlerde güvenlikte olmadıkları açıklandı.
Evinden koca dayağından
kaçan kadınları bulmak için
bu kadınların akrabası olan
bazı kadınların da dayak yedikleri yolunda hikayeler uydurarak kadın sığınma evlerine sızdıkları ortaya çıktı.
Danimarka genelinde bulu-

nan kadın sığınma evlerindeki kadınların da bu yüzden
sık sık değişik sığınma evlerine nakledildikleri belirtildi.
Kadın Sığınma Merkezleri
Genel sekreterliğinden yapılan açıklamada, önlem olarak
aynı milliyetten kadınların
sığınma merkezlerine kabul
edilmedikleri belirtiliyor.
Koca dayağından kaçan
kadınları bulmak için ailelerin sadece kadın casuslar

kullanmadıkları, taksicilerin, göçmenlere ait büfe ve
restoranlara asılan resimli
ilanların ve cep telefonlarının arama fonksiyonlarının
da evinden kaçan kadınları
bulmak için kullanıldıkları
belirtiliyor.
Fredericia’da bulunan kadın sığınma evi yöneticileri
evde bulunan kadınlarla aynı
ulustan kadınların başvurularına olumsuz yanıt verdik-

lerini ve başka evlere gönderdiklerini bildiriyorlar.
Aabenraa’da bulunan kadın sığınma evi yetkilileri de
evinden kaçan kadınları bulmak için aynı aileden başka
kadınların da uydurma hikayelerle başvuruda bulunduklarını doğruluyor.
(Haber-Yaşam)

Okullar tatile girerken...
Battal Tanrıverdi

İ

çimde kanayan bir yaradır bu konu yıllardır
yaşadığım. Hep o güleç
yüzlü, temiz yürekli öğrencilerim gelir
aklıma bu mevsimde. Onlarla kaygılanırım tatil heyecanı içinde.
Türkiye’mizin doğal ve tarihi güzelliklerini, zenginliklerini anlatırken
derste.
-Öğretmenim biz hep köyümüze gidip geliyoruz.
-Öğretmenim benim babam da bilir
mi oraları?
-O zaman para biriktirelim siz götürün bizi oralara türünden öneriler dökülüyordu o masum dillerinden.
Bana en çarpıcı ve en acı geleni ise
bir öğrencimin anlattığı bir

konu idi. Bunu sizinle paylaşmak ve
sizinle yeniden yaşamak istiyorum bu
satırlarda.
Durgun ağlamaklıydı Hasan, öğretmenim diyordu, benim sınıfımda sınıf
arkadaşlarım bana Türkiye’de gezip
gördükleri yerleri anlatıyorlar, oraları bilip bilmediğimi soruyorlar. Çok
utanıyorum sınıfın içinde köyümden
başka yerleri görmedim demeye. Bize
oraları tekrar tekrar anlatıp o filmleri
yeniden gösterebilir misiniz?
Benzeri sözleri Ayşeler, Mustafalar
da dile getirdiler, ama Hasan’ın yarası
daha bir başkaydı, bir başka acımasız,
bir başka dayanılmaz ve bir başka karmaşık duygulardı onlar. Dinmek bilmeyen bir fırtınaydı kafasının içinde
uğuldayan.
Son yıllarda tatili daha renkli ve zen-

gin yaşayan genç kuşak nesillerimiz
bu konuda duyarlı olmaya başladılar.
Sayısal oranları ne ölçüdedir bilemiyorum ama şöyle adam akıllı düşünmek
gerek. Geriye dünüp aynaya bakıp
ağzımızdan çıkan sözlerle yüzleşmek
gerek.
-Hani gurbetin kahrını çocuklarımız
için çekiyorduk.
-Hani ben okuyamadım onlar okusundu.
-Hani ben giymedim onlar giysindi.
-Hani ben gezmedim onlar gezsindi.
İşte okul tatili başlıyor.
Bu konularda şikayeti olan o zamanki çocuklar, şimdiki anne ve babalar:
Önce sizi görelim! Başı dik dursun çocukların tatil dönüşü. Şimdi aynaya
bakmanın tam zamanı.
VAR MI CESARETİNİZ?
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Odense’de Köprü Kurdular
Cumartesi alışverişi için Odense Şehir merkezine inenler
Belediye binası önündeki gönderlere çekilmiş Türk bayrakları, Türk halk müziği ezgileri ve heyecanlı bir kalabalıkla karşılaştılar. Odense 1. Türk Kültür Festivali Odense’de açıldı.
Yağmura aldırmadan standları gezen ve açılışı izleyenler
arasında bir çok Danimarkalının da bulunduğu gözlendi.
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Farkımız kalitemiz
«««««
Her gün sabah 07.00 akşam
19.00 arası açığız

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

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

O

dense Türk Eğitim
Birliği (OTEB) tarafından
düzenlenen Odense 1. Türk
Kültür Festivali Odense Şehir
merkezinde düzenlenen törenlerle açıldı. Törenin açılışında
Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag büyükelçisi Mehmet Akat,
Odense Belediye Başkanı Jan
Boye ve Danimarka Parlamentosu Türk kökenli milletvekili
Hüseyin Araç birer konuşma
yaptılar.
Büyükelçi Mehmet Akat Odense’ye ikinci kez geldiğini ve
Odense’de canla başla çocuklarımıza eğitim vermeye çalışan vatandaşlarımızın kültür festivali
gibi büyük bir organizasyonu da
gerçekleştirmelerinden duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Ulusulararası anlayışın geliştirilmesinde kültür festivallerinin önemli
olduuğunu söyleyen Akat, “Geçtiğimiz günlerde karikatür krizi
nedeniyle ortaya çıkan uluslararası gerginlik düşünüldüğünde
bu tür organizasyonların ne kadar önemli olduğu bir kez daha
anlaşılır” dedi. Büyükelçi Akat
İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, bu festivalin
bir gelenek haline gelmesini dilediğini söyledi.
Milletvekili Hüseyin Araç da
meydanda Türk bayraklarına
bürünmüş genç yaşlı, çoluk çocuk kalabalığı görünce büyük
mutluluk duyduğunu söyledi
ve Bizler artık hakkında konuşulan değil, konuşmak için karşı

taraf olmak istiyoruz. Bugüne
kadar bizim hakkımıza konuşuldu, ama bizimle konuşulmadı.
Bu tür festivaller bizimle konuşulmaya başlanması için önemlidir dedi.

Gurur duyuyoruz
Büyükelçi ve Hüseyin Araç’ın
ardından kısa bir konuşma yapan OTEB başkanı Sami Güler
açılışa katılan Odense Belediye
Başkanı Jan Boye, Büyükelçi
Mehmet Akat ve Hüseyin Araç
ile festivali izlemeye gelenlere
teşekkür derek başladığı konuşmasında şunları söyledi ve,
“Odense’de böyle bir etkinliği
gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyuz. 2000’li yıllarda Avrupa Türkleri, güçlü bir kimliğe ve
özgün bir kültüre sahip, eğitim
seviyesi yüksek, bulundukları
toplumlarla her alanda bütünleşmiş, gelişmiş bir sosyal ve kurumsal alt yapısı bulunan, her
açıdan üretici olan, yaşadıkları
ülkeleri kültürel ve ekonomik
açıdan zenginleştiren, bu ülkelerin siyasal süreçlerinde yer alan,
evrensel değerlere katkıda bulunan, aynı zamanda Türkiye’ye
faydalı, Avrupa ülkeleriyle arasında bir köprü işlevi gören, her
yerde büyük saygınlığa sahip bir

topluluk olmalıdır” dedi.
Varlığımızı artık kabul etmeliler
Avrupa’daki Türk toplumu için
en büyük görevin, çağdaş eğitimin ve öğrenimin imkânlarından, meslekî eğitim dahil, istifade etmek ve bireylerini hem
Türkçe’yi hem de içinde yaşadıkları ülkenin dilini mükemmel biçimde konuşacak şekilde
yetiştirmek olduğunu söyleyen
Sami Güler, “Bizler artık burada kalıcıyız. Varlığımızı hissettirebilmek için kalıcı gibi davranmalıyız. Bu ülkeyi oluşturan
fertlerden biriyiz. Bu toplum da
artık bizi varlığımızla kabul etmelidir.” dedi.
Kültür Festivalinin açılışında
organizasyon komitesi tarafından hazırlatılan Türk yemekleri, kadınlarımızın açtıkları gözlemeler davetlilere sunulurken,
Türk kahvesi ve çayı, tatlılar da
tanıtıldı, Türk elişlerinden oluşan bir serginin de hazırlandığı meydanda ayrıca Odense’de
anadili eğitimine devam eden
çocukların folklor ve dans gösterileri ile şarkıları sergilendi.

Tel :2127 5146

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

Doğayı odanıza taşıyın
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 !
Odense Belediye binası giriş
katında ise Türkiye turizmi ve
kültürü ile ilgili bir sergi de izleyenlere sunuldu.
(Haber-Kültür)

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62

Østerbrogade
2100 København
Ø
210062,
København
Ø
Tlf: 35
35 38
9090
Tlf:
382323
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Güzelliğin Masalı

B

ir varmış, bir yokmuş…
Evvel zaman içinde, kalbur saman
içindeymiş. Büyük denizler, küçük
balıklar varmış. Koskocaman gökyüzünde bulutlar, maviliklerde uçuşan kuşlar, ağaçların dallarında dans eden kelebekler varmış. Dünyada insanlar, bitkiler, hayvanlar varmış.
Çocuklar uzaklarda bir ülke varmış. Ülkenin bir sürü evi varmış ve bu evlerde yaşayan bir çok insan....İnsanlar çalışıp hayatlarını geçindirmeye çalışırlarmış, birbirlerini
kandırmadan emeklerinin gücüyle, dostça
güzel bir hayat sürerlermiş.
Bu güzel ülkede bir gün bir güzellik yarışması düzenlenmiş. Güzellik kraliçesi seçilene türlü türlü hediyeler ve kraliçelik tacı
verilecekmiş.
Bir çok güzel katılmış yarışmaya. Zamanlar gelmiş ve geçmiş, herkes büyük bir heyecanla güzellik yarışmasını bekliyormuş.
Ülkenin en büyük meydanında siz deyin yüz
ben diyeyim çok daha fazlası insan toplanmış. Güzeller tek tek sahneye çıkacaklarmış.
Favori olan sarışınlık güzeli ve kumrallık
şarkısı kazanacaklarından emin bir şekilde
sıralarını bekliyorlarmış. Meydandaki çocuklar öyle heyecanlılarmış ki, bağıra çağıra
tuttukları kraliçenin ismini bağırıyorlarmış. Belki de oradaki tek mutsuz kişi, yarışmanın kulisinde aynanın önünde kendi
suretine bakarak ağlamak üzere olan Kızıl
Rüzgâr’mış… O, kara kara düşünüyormuş,
keşke hiç yarışmaya katılamasaydım diye.
Her şey onu yarışmaya onun haberi olmadan katan düşünceli kiraz adında arkadaşı

yüzünden olmuş. Kiraz o mutlu olsun diye
onun, yarışmaya katılmasını sağlamış. Kızıl
Rüzgâr değil kazanmayı, izleyiciler tarafından yuhalanmadan sahneden inmeyi bile
zor hayal ediyormuş. İşin kötü yanı zaman
geçtikçe aynada gördüğü sureti daha da çirkinleşiyormuş, burnu zamanla büyüyor, cildi çirkinleşiyor, saçları sönükleşiyormuş.
Yarışmanın zil sesiyle, sırasıyla yarışmacılar sahneye çıkmışlar. Favori olan sarışınlık
güzeli ve kumrallık şarkısı bir kibirle sahneye çıkıp, çalımlı çalımlı yürüyerek arz-ı
endam etmişler. Sıra yavaş yavaş Kızıl Rüzgâr’a yaklaşıyormuş. En sonunda kendi ismini duyunca bir sürü alkış koptuğunu duymuş. Kızıl Rüzgâr inanamıyormuş, alkışlara
öyle bir güvenle girmiş ki sahneye, öyle bir
güzellik saçmış ki etrafına o kadar olur…
İyilikle öyle bir dolmuş ki kalbi, kendisine
sorulan sorulara öyle bir sevecenlikle cevap
vermiş ki, meydandaki insanlar bir dolu alkışlamışlar onun güzelliğini. Kızıl Rüzgâr
doğduğundan beri belki ilk kez kendini güzel hissetmiş. Sırayla yarışmacılar sahneye
çıkmış, heyecanla sonuçları bekliyorlarmış.
Birinci Kızıl Rüzgâr olmuş.O kadar heyecanlanmış ki dans ederek almış ödülünü ve
kraliçe tacını… Ödülünün yarısını ülkenin
ihtiyacı olan çocuklarına vermek üzere almış. Kuşlar sevinçten gökyüzünde çığlık atarak kutlamışlar onun birinciliğini…
Sahi çocuklar, size bir sorum var: neden
hiç beklemezken Kızıl Rüzgâr almış birincilliği?
Kalbinizi güzel, içinizi ferah tutun çocuklar…

Haydi çocuklar! Aşağıdaki harfleri ve rakamlarıbirleştirelim

Çocuklar,
Bunları Biliyor musunuz ?

1+1 her zaman iki etmez

B

ir sürahinin dışına bant
yapıştırın. Bir bardak ılık suyu bu sürahinin içine boşaltın
ve bulunduğu yeri işaretleyin.
İkinci bardağı da ilave edip, suyun ulaştığı yeri yine işaretleyin.
Şimdi sürahiyi boşaltın ve içini
iyice kurulayın. Bu sefer 1 bardak su ve bir bardak şekeri sürahiye boşaltın, karıştırın ve biraz
önce işaretlediğiniz yere ulaşıp
ulaşmadığına bakın.
İki bardak su ile bir bardak su
ve bir bardak şeker karışımının
aynı seviyeye ulaşmadığını göreceksiniz.
Neden?
Bir karışımdaki maddeler aynı
puzzle’da olduğu gibi birbirine
girerek yepyeni bir şey oluşturur.
Şeker kendi yerini kaplamak yerine su moleküllerinin etrafındaki
boş alanları doldurarak şekerli su
adıyla yeni bir oluşum yaratır.

Makarnaları solucana çevirelim mi?

B

u deneyle
arkadaşlarınızı hayrete
düşürebilirsiniz.Solucan
kılığına girmiş makarnalar su
içinde dans ettikçe eminiz herkes
şaşıracak...

rak gıda boyası
ekleyerek karıştırın.
Yavaşça kabartma
tozunu sonrada
makarnaları ilave
edin.

Malzemeler
-Pişmiş çubuk makarna
-Derin bir kase
-1 bardak sirke
-1 bardak su
-Gıda boyası (isteğe bağlı)
-2 yemek kaşık kabartma tozu

Neler oluyor?
Makarnalar bir anda hayata
dönüyorlar ! Sahte solucanlarınız
ileri ve geri yüzüp su yüzeyine
çıkacaklar.

Pişmiş makarnayı solucan
büyüklüğünde olmak üzere küçük parçalara ayırın.
Büyük bir kapta sirke ve suyu
karıştırın. Daha sonra bu
karışıma isteğinize bağlı ola-

Neden?
Sirke ve kabartma tozu
karışınca küçük gaz baloncukları
oluştururlar.Bu baloncuklar solucanlara yapışarak onları yüzeye
çıkarırlar.Sonra solucanlar dibe
çöküp başka baloncukların kendilerine yapışmasını beklerler.

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B
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Yaşasın Dünya Kupası

İrfan Kurtulmuş

2

006 Dünya Kupası, geçtiğimiz hafta
Almanya’da muhteşem bir seremoni
ve açılış maçında ev sahibi Almanya’nın
Kosta Rika’yı 4-2’lik büyük skorla yenmesiyle start aldı. Şimdiye kadar gerçekleşmiş Dünya Kupaları açılış maçında hiç
böyle büyük skorlu bir sonuca rastlamak
mümkün değil. Bu dünya kupasının büyük sürprizlere gebe olacağı şimdiden
belli oldu. Yaz mevsimin başlaması, Avrupa ve Türkiye’de liglerin sona ermesiyle, futbol tutkunların tatillerini futboldan uzak geçirme endişeleri Dünya Kupası sayesinde giderildi.
Dünya Kupası sayesinde kulüplerimizin bazı gerçek olmayan şişirme transfer
dedikodularından kurtulmuş olmak işin
diğer mutluluk veren bir yanı olarak algılanabilinir. En azından Kupa boyunca
gündemi transfer haberlerinden çok, Almanya’da oynanacak toplam 64 maç’ın
heyecanı teşekkül edecek.
Adını sanını pek duymadığımız küçük
ülkelerin Dünya Kupasında büyüklerle
boy ölçüştüğünü gördükçe, insan ‘ahh’

çekmekten kendini alamıyor. Akla hemen ‘nerde 2002 Dünya Kupasının 3.
Türkiye’ sorusu geliyor. Gel de üzülme...
Almanya gibi , 3.5 milyon Türk’ün yaşadığı bir ülke de yapılan Dünya Kupasında sen yoksun. Dünya Kupası ve futbol
Türkiye’den yoksun, seyirci Türk Milli Takımından yoksun.. Ekran başında
olanlar maçları izledikçe kendi kendilerine neden Türkiye yok diye içerlemekten
kendilerini kesin alamamakta.. Umarız,
bundan sonra Türkiye son yaptığı büyük
hataya bir daha düşmez ve insanını bu
kadar üzmez..
Dünya Kupası, her bir futbolcunun hayalini süsleyen, o arenada yer almak için
güzel hayaller kurmasına neden olan
uzun bir turnuvadır.. Kupa aynı zamanda, yeni yıldızların parladığı, hünerini,
becerisini dünya devleri ve milyarlarca
izleyici önünde gösterme fırsatının olduğu bir v sahnedir. İşte, bu sahnede bizim futbolcumuz yok.. Tek tesellimiz ülkemizde oynayan yabancı futbolcuların
çeşitli ülke renkleri içinde verdiği müca-

dele.. En azından bak şu oyuncu bizim
ligimizde oynuyor diyebiliyoruz. Fakat
bu yeterli mi? Asla, hayır... Kendi ülken,
kendi futbolcunun olmadığı bir Dünya Kupasında başkaların başarısı birşey
yazmaz. Sempati duymak başka şey.. Hakemimizin de olmadığı bu Dünya Kupasını izlerken, Türkiye’nin gidememesine
engel olan yanlışları baştan itibaren yapanların acaba vicdanları nasıl diye merak ediyorum.
Türkiye’nin, bu kupa’da olmamasının
getirdiği maddi ve manevi kayıpları hesaplamaya kalksak suçlular bunun ağırlığının altında ezilir. O luzümsüz ahkam
kesmeler, sorumsuz davranmalar, uzun
vadede düşünülmeden verilen kararlarla
artık bu işlerin yürümediğinin bilincine
varılırsa iyi olur. Kimsenin, Türkiye gibi
futbol tutkunu bir ülke’nin bu tür itibarlı organizasyonlardan mağrum bırakmaya hakkı yok diye düşünüyorum..
Almanya’da devam eden Dünya Kupası, birçok yıldız ve idol’ün birbirleriyle
yarıştığı bir kupa olarak tarihe geçecek.

Beckham, Ronaldo, Messi, Drogba, Ballack, Lampard, Ronaldinho, İbrahimoviç,
Larsson, Schevchenko, Henry ve Zidane
gibi ikonların yer aldığı 2006 Dünya Kupasını kim kazanacak en büyük merak
konusu. İsimlerini saydığımız bu futbol
sihirbazlarının hangisi kendi ülkesine
kupayı götürecek’? ya da Dünya Kupasını kazanma da baş rolü oynayacak?
Dünya da tüm gözler bu yıldızların üzerinde. Her ülke büyük ümitlerle geldiği Almanya’dan en iyi sonuçla ayrılmak
istiyor. Bu bir futbol şöleni ve bir şov.
Dünya Kupası tek olduğu için tek bir
ülke bunu kazanabilecek. Favoriler belli, ama sürprizler her zaman var. Bu kupa’da da sürpriz olabilir..
Gönüller, Brezilya’yı favori gösteriyor.
Ama istatistikler sıranın bir Avrupa ülkesinde olduğunu söylüyor. Türkiye, bu
kupa da olsaydı, belki de Avrupa’nın
sürpriz ülkesi olurdu. Ne diyelim kader
utansın demeye alışık bir toplumuz öyle
mi diyelim biz de?
irfan.kurtulmus@haber.dk

Zenginlerden
radikal öneri
Avrupa’nın önde gelen 18 kulübünün
oluşturduğu G14’ler, FIFA’dan milli
maç kurallarında radikal değişiklik
yapılmasını istedi. Kulüpler, Avrupa
Şampiyonası’nın kaldırılmasını istediler
rinde büyük etki kurmaya çalışıyor.
Zenginler kulüplerinin bu
önerileri Hollandalı “Hypercube” adlı bir danışmanlık firması
tarafından 36 sayfalık bir rapor
olarak hazırlanarak tartışmaya
açıldı. Ancak kulüpler hangi çözüm modelinin yaşama geçireleceği konusunda bir karara henüz
varmadılar.
UEFA eleştirdi
Önerilerin kabul görmesi halinde 2009 yılında yaşama geçirileceği ve ilk dünya kupası
karşılaşmalarının 2012 yılında
oynanacağı bildirildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) önerilere
bir yorum getirmezken, Avrupa
Futbol Fedaraysonları Birliği
(UEFA) önerilerin milli takımlar futboluna doğrudan bir saldırı olduğu eleştirisini yaptı.
(Haber-Spor)
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Geçtiğimiz günlerde kurulan İkast Türkgücü Futbol takımı spor
dünyasına başarı ile adım attı. İkast Türkgücü ay başında Odense’de gerçekleştirilen Odense Türk Kültür Festivali kapsamında
düzenlenen futbol turnuvasında üçüncülüğü elde etti. FC Avrasya 1, FCAvrasya 3 ve Svendborg’la aynı grupta mücadele
eden Ikast Türkgücü bu grupta ikinciliği elde etti ve üçüncülük
maçı oynamaya hak kazandı. Üçüncülük maçında FC Avrasya 2 ile mücadele eden Ikast Türkgücü, sakatlıklar nedeniyle
bir çok oyuncusundan mahrum olmasına rağmen bu maçı 42 kazanmasını bildi ve üçüncülük kupasını müzesine götürdü.
Haber gazetesi olarak antrenör İsmail Yalçın ve kulübün
oyuncularını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Kulüp
çalışmalarını www.turkgucu.dk adresinden takip edebilirsiniz.
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İKAST Türkgücü iyi başladı
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ünya’nın önde gelen
zengin futbol kulüplerin ortaya attığı önerilerden biri, Avrupa
Şampiyonası’nın kaldırılması.
Diğer bir öneri ise, Dünya Kupası’nın her dört yıl yerine, her
iki yılda bir oynanması ve Türkiye’nin, Almanya’daki Dünya
Kupasına gidememesine neden
olan uzun eleme sisteminin değiştirilmesini ön görüyor.
Yıldız futbolcuların sezon içinde sık sık milli takımlara çağrılmasından rahatsızlık duyan
zengin futbol kulüpleri, “Dünya
Kupası’na katılan futbolcuların
maaşlarını biz ödüyoruz. Ya Avrupa Şampiyonası kalksın ya da
Dünya Kupası her iki yılda bir
oynansın” dedi.
Aralarında, Juventus, Real
Madrid ve Manchester United
gibi devlerin bulunduğu Avrupa’nın zengin 18 futbol kulübü,
Avrupa Şampiyonası ve Dünya
Kupası gibi milli maçlar üze-

���������������������

Landkirchener Weg 1E
Burg på Femern
����
Tlf. 0049 4371 503722
a.petersen@nielsensdiscount
Man. - fre. 6.00 - 20.00
Lør. 6.00 - 18.00
Søndage 11.00 - 16.00
05.06. 11.00 - 16.00
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tips, walkthroughs and notifications when we release each edition.

haber Bulmaca
WWW.KAKURO.NET
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SUDOKU

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den
9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak
suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek
çözümü vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de

7

1

2

3

4

5

6

7

1 SA⁄A: 1-Yolu ya da geçidi
SOLDAN

apamak için her türlü araçtan yararlan›larak
2
›lan engel 2-Pay - Bir nota 3-Matem - Eksiksiz
Beklenti -3Lityumun simgesi 5-Ankara’n›n bir
ilçesi 6-Genifllik - Görgüsüz 7-Töhmet.
4
KARID AN
AfiA⁄IYA: 1-Önem ve de¤er
kazanmak
5 2-Büyük bal›kç› kay›¤› 3-Güzel
natlar›n bir dal› 4-Çal›flma, u¤rafl - Karadeniz
6 5-Kimi zaman, bazen 6-Asya’da
l›kç› teknesi
göl - Baryumun simgesi 7-Garanti, güvence.
7

i
ak
siksiz
bir

e¤er
el
eniz
a’da
nce.

6
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KAKURO TIPS
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KAKURO
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Taralı kutulara ait olan boşluklara yazacağınız sayılar
taralı kutulardaki rakamın toplamını geçmemelidir.1-9
3
45
16
6 kez 3kullanarak
4
45 bulmacayı
21
arasındaki
sayıları
sadece birer
bu
13
20
çözebilirsiniz. İyi eğlenceler.
8

15
6
10

4

SOLDAN SA⁄A: 1-En uzun yaya koflusu
21

10
2-Tasvip14 etmek 3-Bir flerden al›p7 baflka
bir yere
15
17
13
iletme, aktarma,
tafl›ma 4-‘Opus’un
k›sa yaz›m› Kanun 5-Alacak,
borç 6-Nispet
- ‹skambilde birli
3
14
8
7-Mert olmayan,
alçak.
9

12

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Tekdüze,
9

19

3

5

9

yeknesak 2-Kapital, sermaye 3-Tabaklanm›fl ceylan
15
12
derisi
- fiaman 4-Kibarca olmayan,
baya¤›
5-Ya¤ma, çapul 6-‹lkel bir silah - Günün yirmi dörtte
birine eflit olan zaman ölçüsü birimi 7-Dans.

CANBALON
SOLDAN SA⁄A:

1-En uzun yaya koflusu
2-Tasvip etmek 3-Bir flerden al›p baflka bir yere
iletme, aktarma, tafl›ma 4-‘Opus’un k›sa yaz›m› Kanun 5-Alacak, borç 6-Nispet - ‹skambilde birli
7-Mert olmayan, alçak.

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Tekdüze,

yeknesak 2-Kapital, sermaye 3-Tabaklanm›fl ceylan
derisi - fiaman 4-Kibarca olmayan, baya¤›
5-Ya¤ma, çapul 6-‹lkel bir silah - Günün yirmi dörtte
birine eflit olan zaman ölçüsü birimi 7-Dans.

© Abdullah Tunçel

ÇUVALDIZ
Take a Break: If you ar

scared to take a break
with fresh eyes allows
before.
Bir missed
kaç kafadar,
bir güzel
içipFor
kafayı
bulduktan
sonra wal
more puzzles,
arabaya binmişler, radyoyu
solve şarkı
Kakuro
visit www
açmışlar,
söyleyerek
BİR FIKRA

otoyola -yanlışlıkla- ters
yönden girip hızla gitmeye
başlamışlar. Biraz sonra
radyodan anons duyulmuş:
”Dikkat! Bir özel oto E5 karayolunda büyük bir hızla
ter yönde gitmektedir!” Kafadarlar gülmüşler: “Ha, ha!
Ne demek ‘bir özel oto’ be?
Bunların hepsi ters yönden
gidiyor!” (Not: Bu fıkranın
herhangi bir ülkedeki siyasi
durumla bağlantısı olmayabilir.)

WIN AN
BREAK IN

SİYASİ SÖZLÜK

Lan: ‘Sayın beyefendi’nin
kısaltılmışı.
Al ananı git: ‘Güle güle muhterem kardeşim’ anlamına
bir söz.
Sahtekar: İslamcı holdinglerin sözlerine kanıp paralarını kaptıran Müslümanlara başbakanları tarafından
verilen ad.
Çete: Birbirini tanımayan
To celebrate the launch of www.am
kişilerin
birbirlerinden
ha- you s
with city-eating.com
to offer
berleri
olmadan biraraya
GRAND PRIZE: 1 pair of Select clas
gelerek(!)
kurdukları
for 2 at De
Compagnonkanlı
restaurant
örgüt.
Second Prize: 1 pair of Economy cl
Reçete:
OyQuoy
verdikleri
politifor 2 at
Restaurant
kacıları
kafayı
üşü- 1 pa
Third,izlerken
Fourth and
Fifth Prizes:
tenAmsterdam.
vatandaşların doktordan
aldıkları
ilaç listesi.
All courtesy
of KLM Royal Dutch A

To enter go to www.amsterdam-ea

GÖÇMEN
MAZLUM’UN
Competition
closes 15th December
YERİ
Sevgili vatandaşlarım, ‘Yumurta mı tavuktan çıktı
yoksa tavuk mu yumurtadan çıktı’ sorunu, bilim
tarafından çözüldü: Tavuk
yumurtadan çıkmış! Bu sorunu çözmek zor değildi ki!
Ben bile çözerdim. Sıkıysa
bilim, şu sorunu çözsün de
göreyim: ‘Politikacılar mı
politika mesleğini yumurtlamışlardır, yoksa politika
mesleği mi politikacıları yumurtlamıştır?’ Kısacası, asıl
suçlu kimdir?
İyi tatiller. Ben omlet yemeye gidiyorum.

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.

Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
Pele’yi tanımayan zarardadır !!!
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LÅNLET

Bahçe
sezonu açıldı.
Pele Møbler’e
gelin, ihtiyacınıza
uygun kaliteli
ve ucuz bahçe
mobilyanızı
alın.

LÅNLET

LÅNLET

Büro mobilyalarınızı da
bundan böyle
Pele Møbler’den
temin
edebilirsiniz
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Pele´s Møbler

Çocuk arabası çeşitleri de Pele’de
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
www.peles.dk - pele@peles.dk
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Pele’s
Global
Møbler
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İzin için tasalanmayın.
Bu yılki izin kredinizi Pele’den temin
edebilirsiniz. Nakit kredi verilir.
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Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası
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TRAVEL HOUSE

Kopenhag ve Billund’dan

Türkiye ve dünyanın her yerine
Bizden bilet almanız için Danimarka’da
oturmanız gerekmiyor. İster kendiniz için,
ister akrabalarınız, dostlarınız ya da iş
bağlantılarınız için dünyanın herhangi bir
noktasından her yere bilet alabilirsiniz.

Travel House ApS

Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

