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SARAY

SELSKABSLOKALE

2010’a BAŞAK SARAY’DA GİRİN!
ÖZEL YILBAŞI EĞLENCESİ HAKKINDA
DAHA GENİŞ BİLGİ SAYFA 3’TE

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 18 Aralık
2009’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 18. dec. 2009.
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA GECESİ,
DOĞUMGÜNLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan, Kına Gecesi, Doğum
Günleri ve her türlü eğlenceniz için
bizi arayınız

Tlf: 36 305 306
İMALATTAN HALKA

«««««

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
Tlf: 3582 0030 Mobil: 4081 5050

SATDISCOUNT

Çanak antende yeniliklerle
hizmetinizdeyiz.
D-SMART
İskandinavya Servisi
YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

H

ISSN: 9771602-985002

DÜNYANIN GÖZÜ KOPENHAG’DA
B

irleşmiş Milletler İklim Zirvesi için
130 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile dünya nüfusunun yarısına yakınını barındıran birçok büyük
şehrin belediye başkanı Kopenhag’da bir araya geldi.
Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin
tartışıldığı zirvede sanayileşmiş zengin Batılı ülkelerle Latin Amerika ve Afrika ülkeleri
arasında sorunların çözümüne yönelik derin
yaklaşım farklılıkları bulunduğu daha bir kez
daha gözler önüne serildi.

Amerika ülkeleri sanayileşmiş Batılı ülkelerin 7 saat kuyrukta beklediler. Danimarka polisi
üzerine düşeni yapmalarını ve ortaya çıkan de göstericilere karşı takındığı tutumla sert
iklim değişikliklerinin sorumluluğunu kabul eleştirilerin hedefi oldu.
etmelerini istediler.
Yoksul ülke temsilcileri ev sahibi Danimarka’yı sert bir şekilde eleştirerek, “Organizasyon bozuklukları ve polisin sert tutumu
Çevreciler kızgın
Zirve için Kopenhag’a sadece politikacılar ve 3. dünya ülkelerinin birinde olsaydı, bütün
çevre uzmanları değil, dünya medyası ve bir dünya ayağa kalkardı” dediler.
çok eylemci sivil toplum kuruluşları temsilci- “Önleyici gözaltı” adı altında hiç suç işlemeleri de Kopenhag’a gelerek Dünya liderlerinin miş kişileri bile saatlerce gözaltında tutan polis yetkilileri Almanya ve İsveç’ten gelen yaralacağı kararları etkilemeya çalıştılar.
dım tekliflerine de kulaklarını tıkadılar.
Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde halen
Organizasyon rezalet
devam
eden zirve toplantısında alınacak karar
Küresel ısınma durdurulacak
Danimarka tarihinin en geniş katılımlı topEndüstride sera gazı salımını sınırlandırma- lantısı ünvanını alan zirve organizasyonunda dünyamızın geleceğini belirleyecek.
ya yönelik önlemlerin ana müzakere başlığını ise Danimarka sınıfta kaldı. Gazeteciler ziroluşturduğu zirve esnasında Afrika ve Güney venin yapıldığı Bella Center’e girebilmek için
HABER

Yeni müşterilerimize
tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
%60 indirim.

www.gazette.dk

Dünyada hiç kimse Remax’tan
daha fazla emlak satmıyor

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

Abdullah Oduncuoğlu
Demircikara mah. Avni Tolunay Cad.
B Blok. No: 46/3-4 Antalya

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

Hundige Center 2A, 2 sal
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk
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Verdens bedste? med verdens dårligste regering
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asonor ® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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www.audiovox.dk

tada
Bir haf

Tegning: Lise Özer
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HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

ya da 3024 5538’i
arayınız

MAVİ GÜN DERNEĞİ ÜYELERİNDEN YILDIZ AKDOĞAN’A ZİYARET. Türkiye’de eğitimlerine devam etmekte zorluk çeken çocuklara yardım eli uzatabilmek için bir grup gönüllü vatandaşımız tarafından 2002 yılında başkent Kopenhag’da kurulan.Mavigün Derneği
üyeleri Sosyal Demokrat Partili milletvekilimiz Yıldız Akdoğan’ı parlamentodaki ofisinde ziyaret ettiler.
Çalışmaları hakkında dernek üyelerini anlatan Yıldız Akdoğan üyelere parlamentoyu gezdirdi. Dernek üyeleri de derneklerinin faaliyetleri
hakkında Yıldız Akdoğan’a bilgi verdiler. Mavigün Derneği üyelerini kabul etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldız Akdoğan,
Türkiye’de yoksul çocukların eğitimi için yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı “Mavi Gün” derneğini kutladığını söyledi.
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Vindingevej 7 C
s
Mail: kadir@erdogmus.dk
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DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda
hukuki
sorularõnõz
için arayabilirsiniz.
Avukata
gittiğinizde
geç
kalmış olmayın,
her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Zevkinize göre mimarı tasarım
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz?
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık,
projelendirme ve yapı izni için
Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146
ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Aralık/December 2009

HABER

haber

3

4

HABER

haber

Aralık/December 2009

Sosyal Demokratlar umut olmaktan çıktı
Cengiz Kahraman

S

osyal Demokrat Parti genel başkanı Helle Thorning-Schmidt’in işi oldukça zor. Yukarı tükürse bıyık, aşağı
tükürse sakal. Parti ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta sert bir yabancılar
politikası izlenmesini isteyen, neoliberal politikaların yumuşak bir biçimde
uygulanması ve sosyal demokrat tabana
kabul ettirilmesi konusunda önemli bir
rol üstlenen bir grup var. Bu grubun
partideki ağırlığı da hissedilir durumda.
Diğer tarafta da eski sosyal demokrat
köklerine dönmek isteyen bir grup var.
Helle Thorning-Schmidt ise her iki tarafı da küstürmek istemeyen, ama başbakan olmayı da kafaya koymuş bir lider, bu nedenle işi çok zor.
Helle’nin her iki tarafı memnun ederek başbakan olması ise hiç de kolay
görünmüyor. Popülist politika ile sosyal
demokrat politika arasındaki gelgitlerle güven ve umut vermekten uzak olan

bir partinin bu strateji sessizliğini sürdürerek iktidara gelmesi mümkün görünmüyor. Partinin siyasi bir pusulaya
ihtiyacı var.
Ama nedense Helle Thorning-Schmidt
ısrarla hükümete alternatif olduklarını,
farklı olduklarını iddia ediyor. Seçmenler ise bu farklarının ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar.
Hükümetin izlediği yabancılar politikasına destek çıkan bir partinin hangi
alanda farklılıkları olduğunu biz de bilmekte güçlük çekiyoruz.
Avrupa Adalet Divanı’nın, AB vatandaşı ile evlenen bir yabancının Danimarka’ya yerleşmesinde bir engel görülmediği yönündeki aldığı karar karşısında partinin sergilediği duruş ortada.
Adalet Divanının Danimarka’nın içişlerine karışmasına karşı çıktılar.
Sığınma başvurusu reddedilen Iraklı mültecilerin geri gönderilmesi konu-

sunda parti ikiye bölündü. Burka tartışmasında, İsviçre’deki minare yasaklamasının yankılarında, yaşlı göçmenlerin iki aydan fazla yurtdışında kalmalarının engellenmesinde ve kesin dönüş
yapanlara 100 bin kron verilmesi tartışmalarında Sosyal Demokratların nerede durduğunu bir bilen varsa söylesin.
Burka konusunda, önce yasağa destek
verdiler, sonra karşı çıktılar. Partinin
bir söylediği bir söylediğini tutmuyor.
Örneğin Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasının hangi gerekçesi
olabilir? Bu konuda Sosyal Demokratların bir önerisi var mı? Yok.
Bu partinin son üç genel başkanının
Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda
yaptıkları açıklamalardan da hiç bir şey
anlaşılmıyor.
Tabii ki günümüzde sadece emekçilere
dayalı bir siyasal örgütlenme, iktidara
gelmek için artık yeterli değil. Bu yüz-

den sosyal demokratlar kitle partisi olmaktan çıkıp, halk partisi olmaya doğru gidiyorlar. Ancak çalışma yasalarındaki değişiklikler, sosyal yardımlardaki
kısıtlamalar, işsizlik maaşlarındaki düşüşler, çalışanların haklarının savunulması, mesleki örgütlerin, sendikaların
güçsüz kılınması karşısında gösterilen
tepkiler de ortada. Sosyal adalet ve eşitlik konusunda da tutarsızlıkları var.
Sağ partiler nasıl bir yabancılar politikası izleneceği konusunda hem fikirler.
Birlik Listesi, Radikaller ve Sosyalist
Halk Partisi’nin de görüşleri aşağı yukarı belli. Ama sosyal demokratlar ikiye
bölündüler. Partinin tutumu bilinmiyor. Ülkede yaşayan yarım milyona yakın yabancının haklarını savunamayan
Sosyal demokratlar böyle devam ederlerse gelecek seçimlerde de iktidar yüzü
göremeyecekler.
cengiz.kahraman@haber.dk

İsviçre halkı minareye “hayır” dedi
İsviçre’de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek amacıyla düzenlenen
referandumda, seçmenin yüzde 57’den fazlası yasağa destek verdi. Yasağa dünyadan tepkiler yağdı.

A

ylardır minare gerilminin yaşandığı İsviçre’de
yapılan referandumda 26
kantondan 22’si minare
yasağına onay verdi.
Aşşırı ırkçı parti SVP’nin minarelere karşı 100 bin imza toplayarak
halk oylamasına gitmesi ve bu süre
içinde Müslümanlar’ı aşağılayan
afişleriyle ülkede gerilim yaratması referandumla sonuçlandı.
İsviçre’de sandıktan çıkan minare yasağına dünyadan tepki yağdı.
AB, BM, AGİT’in ‘ayrımcı’ bulduğu referandum sonucunun imzalanan uluslararası anlaşmalara
aykırı olduğu bildirildi.
İsviçre hükümeti ve parlamentosu, İsviçre anayasasına, dini
özgürlüklere ve ülkenin hoşgörü
geleneğine aykırı olduğunu bildirdiği girişimi reddettiğini bildirmişti. BM insan hakları izleme organı

da kaygılarını dile getirmişti.

300 bin Müslüman yaşıyor

Nüfusu 7 milyonu geçen İsviçre’de
300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Müslümanların çoğunu Bosna, Kosova ve Türkiye’den gelenler
oluşturuyor.

Yasağa tepkiler şöyle:

İslam Konferansı Örgütü Genel
Sekreteri Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu: “İnsan haklarının temel
unsurlarından olan din özgürlüğünde ayrımcılık örneği.” Devlet
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış : “İsviçre, Avrupa’nın
ortasında bir açık hava hoşgörüsüzlük müzesi olmamalıdır” AB
Dönem Başkanı İsveç’in Dışişleri
Bakanı Carl Bildt: “Önyargı ve korkunun ifadesi. Her açıdan olumsuz
işaret.”

Fransa Dışişleri Bakanı Bernard
Kouchner “Biraz şoke oldum. Hoşgörüsüzlük ifadesi. Minare inşa ettirilmemesi dini baskı anlamına gelir. Dağlık bir ülkede diğerlerinden
biraz uzunca bir kule saldırganca
mıdır? Umarım çabucak karardan
dönerler.”
İsviçre Adalet Bakanı Eveline
Widmer-Schlumpf: “Yasak, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı.
Yürürlüğe girecek ama mahkemeden dönebilir.”
Almanya’da Hıristiyan Demokrat
Birliği vekili Wolfgang Bosbach:
“Toplumun İslamileşme korkusu
artıyor. Bu korku ciddiye alınmalı. Bu konuda yetkililerle halk
arasında uçurum var. Almanya’da
da her yeni cami inşası için açık ve
dürüstçe tartışma yapılmalı.”
İtalya’da iktidar ortağı Kuzey
Birliği’nin bakanı Roberto Cal-

zeri bir oylamanın aynı sonucu
vereceğini söyledi.
İsviçre’de yapılan halkoylamasında halkın yüzde 57’sinin minareye
hayır oyu vermesinin ardından Danimarka Halk Partisi de harekete
geçerek Danimarka’da minarenin
yasaklanması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.
İsviçre’deki halkoylamasından
çıkan sonuç için “Yaşasın İsviçreliler” diyerek sevincini dile getiren
Danimarka Halk Partisi genel başkanı Pia Kjaersgaard, halkoylamalarının demokrasilerin sağlıklı işlemesi açısından yararlı olduğunu
söyledi ve Danimarka’da da halkoylaması yapılması için bir yasa
DF: Danimarka’da da
tasarısını önümüzdeki günlerde
minare yasaklansın
Danimarka Halk Partisi siyasi parlamento gündemine getireceksözcüsü Sören Espersen haberi lerini belirtti.
“yaşasın” nidasıyla karşılarken,
(Haber)
Danimarka’da da yapılacak benderoli: “İsviçre bize işareti verdi:
Çan kulelerine evet, minarelere
hayır.”
Forza İtalya vekili Riccardo De
Corato: “Demokratik İsviçre İtalya’ya bir ders verdi. Bu girişim
bizde olsa solcu militanlar barikat
kurup skandal diye bağırır.”
Vatikan (Papalık Göçmen Konseyi Başkanı Antonio Maria Sveglio):
“Dini özgürlüklere darbe. Dinlerin
birlikte yaşamasına dair sorunları
artıracak.”
Mısır Müftüsü Ali Gomaa: “Tüm
Müslümanlara hakaret, inanç özgürlüğüne saldırı.”

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.

§

Ayrıca, kira hukuku,
tazminat, sigorta, ceza
ve her türlü hukuksal
konularla, temyiz
davalarında
hukuksal danışmanlık
ve yardım için
bizi arayabilirsiniz.

Nørregade 6, 2 - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk
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Dünyanın en mutlu halkı
İsveçli gazeteci-yazar Lena Sundström’ün
Danimarkalılar hakkında yazdığı »Dünyanın en
mutlu halkı« kitabı özellikle yabancı gözüyle
Danimarkalılar konusunu merak edenlerin hem
bilgileneceği, hem de okurken eğlenip şaşıracakları
bir kitap. HABER Lena Sundström’le konuştu.

W

illiam Shakespeare’nin ünlü eseri
Hamlet’te geçen bir
cümledir “Something is rotten in the state of Denmark’
(Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda)…
Geçtiğimiz ay sonunda yayınlanan ve İsveçli gazeteci
yazar Lena Sundström tarafından yazılan “Verdens
Lykkeligste folk” (Dünyanın en mutlu halkı) kitabı-

merak ediyordum.
Merakımın nedenleri şu
cümle ile açıklanabilir:
İntihar oranlarında İsveç’le
birlikte ilk iki sırayı elinden
kaptırmayan, nüfusunun
yüzde 10’unun düzenli olarak çeşitli ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle psikologlara
başvurduğu, 422 bin kişinin
depresyon ilaçları kullandığı bir ülkenin insanları nasıl oluyor da “Dünyanın en

SADİ TEKELİOĞLU

zaman gülümseten gerçekler ve yorumlarla dolu hızla
okunan ve bu ülkede yaşayan göçmenlerin mutlaka
okuması gereken bir kitap
çıkmış ortaya.

mun şüphe üzerine
değil, bireylerin birbirlerine ve sistemin
yurttaşlara duyduğu
güven üzerine inşa
edilebileceğini söylüyor.
söylüyor.
Danimarka’da oturma
izni almak veya
vatandaşlık başvurusunda bulunmak
için göçmenlerin altına imza atması gereken sözleşmelerde
yer alan bir çok noktanın göçmenlerin
anavatanlarında da
geçerli olan şeyler
olduğunun altını
çiziyor. “Ve bu şüphe neden?” diye soruyor.

Lena Sundström’le kitabı
ve izlenimleri hakkında konuştum. Sundström’ün en
büyük korkularından biri
kendi ülkesi İsveç’in de yabancılara bakış konusunda
Danimarka’ya benzemesi.
1998 yılından bu yana Danimarka’da siyasi tartışmalarda göçmenler konusunun
nasıl ve niçin en üst sırada
yer aldığını çok akıcı bir dille
okurlarına aktarmayı başarıyor Lena Sundström. Fremskridtpartiet (İlerleme partisi)’nin kuruluşundan bugüne yabancı düşmanı görüşlerin Danimarka’da siyaseti Sundström Daninasıl esir aldığını öğrenmek marka Halk partisiiçin kesinlikle okunması ge- ne oy veren seçmenreken bir kitap.
lerle de görüşmüş.
nı elime alınca rekor süre- mutlu halkı” seçiliyordu?
Yazarın en çok aşırdığı nokde okuyup bitireceğimden Bu merak Danimarka sı- Lena Sundström sohbeti- talardan biri de bu seçmen
emindim. Lena Sundström nırlarını da aşmış ki Kore miz esnasında dile getirdiği kitlesinin İslam ve Müslükitabında çeşitli uluslara- doğumlu, evli, iki çocuk an- ve kitabını yazmasına neden manlara karşı olan şüphe,
rası araştırmalarda “Dün- nesi İsveçli gazeteci - yazar olan düşüncelerden bir baş- nefret ve tepkiler. Hiçbir
yanın en mutlu halkı” ünva- Lena Sundström, bu soru- kası olarak da göçmenlere Müslüman’ın yaşamadığı
nını alan Danimarkalıların nun cevabını bulmak için duyulan şüphe ve tepkiyi Danimarka kasabalarında,
bunu nasıl hak ettiklerini Kopenhag’a yerleşmiş.
görüyor.
hayatlarında hiçbir Müslüaraştıracağını söylüyor. Ki- 2008 yılında üç ay Ko- Bu tür anlaşmaların içer- man’la tanışmamış olan bu
taba başlamadan, kamuoyu- penhag’da yaşayan Sunds- dikleri noktalar nedeniyle kişiler İslam ve Müslümanna açıklandığı zaman beni de tröm’ün bu dönemdeki iz- çoğulcu toplumu ideal mer- lardan nefret ediyorlar, onlaşaşırtan bu araştırmaların lenimlerinden, çok detaylı, tebeye yükselttiğini söyle- rı ülkelerinde istemiyorlar.
sonucuna nasıl ulaşıldığını kimi zaman acıklı, kimi yen Sundström bir topluSundström’ün kitabında
beni en çok etkileyen şeyleKİTAPTAN BİR BÖLÜM:
rin başında yazarın sorulma»I Dansk Folkepartis retorik (og for den sags skyld også Sverisı veya dile getirilmesi durumunda bir insana “saf, naiv”
gedemokraternas, Moderaternas, “Folkpartiets i den her slags
damgası yedirtecek soruları
sager) bliver det også tit fremstillet, som om deres eget land og
büyük bir idealist yaklaşımderes eget fol k er en slags mønstereksempel, hvad ærlighed,
la sorması. Zira bu sorular
hæderlighed, ligestilling og loyalitet angår.«
sorulunca, cevap verecek

olan kişiler kilitleniveriyorlar ve kendileriyle baş başa
kalıyorlar.
Yazımın başında da belirttiğim gibi sıklıkla düşündürten, zaman zaman da acıklı
bir şekilde gülümseten bir
stil ve düzen var Sundström’ün kitabında özellikle İslamofobi’nin tedavisi
konusunda Kopenhag’da
bulunan bir fobi tedavi okulunun yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesi gerçekten
insanın aklında yer ediyor.
Sundström kitabı boyunca, Danimarka’daki göçmenler hakkında görüşler dile
getirilirken gittikçe düşen
seviyenin sorumlusu olarak
Danimarka Halk partisi’ni

gösteriyor. Yazarın röportajımız esnasında söylediği ve
bu partinin Danimarka’da
siyaseti nasıl rehin aldığını
gösteren en çarpıcı cümlesi
ise “Pia Kjaersgaard, Danimarka dışından bakınca Danimarka başbakanı olarak
görülüyor”.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Verdens lykkeligste Folk
Lena Sundstrøm
Çeviri: Francois-Eric Grodin
342 Sayfa
299 kr.
Forlaget Republik

KİRALIK İŞYERLERİ

Kopenhag’ın NV semtinde Vibevej’da
kiralık işyerleri
▪ 85 m²

Advokatf. Hacı Önal

St. avukat Haci Önal ve birlikte calistigi
uzman ekip her türlü hukuki sorunuzun
cözümü
icin hizmetinizde.
ve birlikte
çalıştığı uzman ekip

her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.

Adres: Vestergade 14-16, 1.
DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk

1. kat, tuvalet ve mini mutfaklı büro

▪ 170 m² 1. kat, tuvalet ve mutfaklı büro
▪ 555 m² 2. kat, 3 tuvaletli, mutfaklı,bilgisayar/server
odalı çeşitli büyüklüklerde bürolar
▪ 240 m² Dersane, dernek lokali ya da depo için
kuru, yüksek tavanlı ve aydınlık bodrum kat
▪ 276 m² Atölye, tamirhane ya da depo için elverişli
işyeri.
Bütün işyerlerinin otoparkı bulunmaktadır.

İşyerlerimiz cazip ve sakin bölgede bulunmaktadır. Aynı zamanda
merkezi bir yerde bulunmakla birlikte NV bölgesindeki
yeni büyük caminin hemen yanıbaşındadır.
İhtiyacınıza uygun işyerlerini görmek için hemen bizi arayınız.

Tlf: 28 19 39 40 / 28 18 39 40
CDK Ejendomme ApS
Vibevej 23, 2.sal
2400 København NV

Avukat Erbil Kaya
Her türlü hukuksal sorunlarınız için
hizmetinizdeyiz. Hukusal
danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.
Hammerensgade 1, 2.sal
DK - 1267 København K
Tlf: (+45) 7020 7047
Fax: (+45) 7020 7145
Mobil: (+45) 2478 7860
ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk
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Yerel seçimler sosyalistlerle milliyetçilere yaradı
Danimarka’da 17 Kasım’da yapılan belediye ve bölge seçimlerinden Sosyalist Halk Partisi (SF) ve Danimarka Halk Partisi (DF) güçlenerek çıkarken, Sosyal Demokratlar oy kaybetmesine rağmen en büyük parti oldu.
İktidar ortağı Liberal Venstre Partisi de oy kaybetmesine rağmen ikinci büyük parti oldu

D

animarka’da 17 Kasım’da yapılan yerel
seçimlerde Sosyal
Demokratlar yüzde 3,6 oranında oy kaybetmelerine
rağmen yaklaşık yüzde 30
oranında oy alarak seçimlerin en büyük partisi oldu.
İktidar partilerinden Liberal Venstre Partisi de yüzde 3 oranında gerilemesine
rağmen seçimlerden ikinci
büyük parti olarak çıktı.
Seçimlerde oylarını artıran
partiler ise Sosyalist Halk
Partisi, Danimarka Halk
Partisi ve Muhafazakar
Halk Partisi oldu. Sosyalist
Halk Partisi ülke genelinde oyların yaklaşık yüzde
14’ünü alarak oylarını yüzde 6,7 oranında artırırken,
Danimarka Halk Partisi de
yüzde 8.2 oranında oy alarak oylarını yüzde 2.3 oranında artırdı.

Son 35 yılın en düşük
katılımı

Bu arada, seçimlere katılımın düşük olması dikkat
çekti. Daha önceki seçimlerde yüzde 70’lerin altına
düşmeyen katılımın bu seçimlerde yüzde 65’lere gerilediği ve son 35 yılın en dü-

Ayfer ile Fatma
gururumuz oldu

Kopenhag belediye il meclisine ilk kez bir Türk kökenli kadın seçildi. Sosyalist Halk Partisi’nden(SF)
listede ikinci sırada olan
Ayfer Baykal, Kopenhag il
meclisine girmeyi başarırken, Midtjylland bölge İdari
yönetimine de Aarhus’tan
aday olan Liberal Partili
Fatma Yeliz Öktem seçilerek bölge idari yönetimlerine seçilen ilk Türk kökenli
kadın politikacı oldu. Edindiğimiz bilgilere göre, Sosyal
Demokrat Parti’den Taner
şük katılımlı yerel seçimleri çok büyük belediyede de be- de Anker Boye belediye baş- Yılmaz dördüncü dönem
de Kopenhag Belediye Mecolduğu bildirildi.
lediye başkanı çıkardılar.
kanı seçildi.
lisine seçilmeyi başardı.

Büyük şehirler Sosyal
Demokratların

Kopenhag Belediye
Başkanlığına Frank
Danimarka’nın dört büyük Jensen seçildi
şehri Kopenhag, Aarhus,
Aalborg, Odense kentlerinde belediye başkanlıklarını
alan Sosyal Demokratlar,
Aabenraa,
Albertslund,
Ballerup, Bröndby, Glostrup,Frederikshavn, Frederikssund, Helsingör, Hvidovre, Hilleröd, Herlev,
Horsens, Furesö, İshöj, Köge, Nestvaed, Roskilde, Slagelse, Silkeborg gibi daha bir

Kadın başkanlar
çoğaldı

Öte yandan bu yerel seçimYaklaşık yüzde 30 oy oranıy- lerde kadın belediye başkan
la Frank Jensen Kopenhag sayısının 11’e yükseldiği beBüyükşehir belediye baş- lirtildi.
kanlığını kazanırken, Aarhus’ta yüzde 42 oranında 32 vatandaşımız seçildi
oy alarak belediye meclisi Danimarka’da 17 Kasım’da
üyeliğinin 14’ünü alan Sos- yapılan yerel seçimlerde,
yal Demokratlarda Nikolai Türkiye kökenli toplam 32
Wammen başkanlık koltu- adayın bir çok belediyede
ğunu korudu. Henning G. meclisi üyeliklerine girmeyi
Jensen Aalborg’da belediye başardıkları öğrenildi.
başkanı seçilirken, Odense

İshöj’de 5 Türk kökenli
birden seçildi

Türklerin yoğunlukta yaşadığı İshöj beldesi belediye
başkan yardımcısı Sosyal
Demokrat Partili Seyit Ahmet Özkan 4. dönem seçildi.
Aynı partiden Şengül Deniz
ve Bayram Yüksel, Sosyalist Halk Partisi’nden Bilal
İnekçi ve Sami Deniz seçilen
diğer adaylar oldu.
Yine Türklerin yoğun olduğu Ringsted kentinde Sosyal

SATDISCOUNT

D-SMART
İskandinavya Servisi

BAZAR ELEKTRONIK
www.satdiscount.dk

ÇOK YAKINDA !!!
Artık 60’ın üzerinde ulusal ve yerel Türk kanalını çanak
antensiz izleme imkanı. İnternet üzerinden UYDU TV pek
yakında Danimarka’da ilk kez bizde.
Daha geniş bilgi için bizi arayın.

HEER TÜRLÜ BİLGİSAYAR
TAMİRİNDE DE HİZMETİNİZDEYİZ

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik
denince akla gelen her türlü irili ufaklı ürün
çeşidimizle hizmetinizdeyiz.
Ara kabloları, kablolu, kablosuz kulaklıklar,
anten ve data kabloları, telsizli sabit telefonlar,
hoparlörler, şarj aletleri ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm-

Standard paket, sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
Spor paketi: 800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için bizi arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm
büyüklüğündeki 4
köşe çanak anten 70
cm’lik çanağın işlevini
görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.

Demokrat Partili Sadık Zeki
Topçu 2. kez seçilen aday
oldu. Slagelse kentinde belediye başkanlığına adaylığını koyan Radikal Partili Ali
Yavuz yarışmayı kaybetti.
Ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus’tan aday olan eski
milletvekili Hüseyin Araç
yeniden il meclis üyeliğine
seçilmeyi başardı ve Aarhus
belediye başkan yardımcılığına getirildi.
Liberal Parti Venstre’nin
adayı Bünyamin Şimşek de
Aarhus belediye meclisine
ikinci kez girmeyi başardı.
Yine Aarhus’tan Liberal
Parti Venstre’nin Midtjylland Bölge İdari Yönetimine adayı olan Fatma Yeliz
Öktem de bölge idari yönetimine seçilen ilk Türk kökenli kadın politikacı oldu.
Kopenhag’ın banliyölerinden Vallensbaek’te ilk kez
aday olan Sosyal Demokrat
Partili İsa Kuyucuoğlu ile
Sosyalist Halk Partiden Erdal Çolak seçilmeyi başardı.
Albertslund belediyesinde de
Sosyalist Halk Partisi’nden
ikinci kez Mehmet Küçükakın seçildi ve Albertslund
belediye başkan yardımcılığına getirildi.

95,-

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
250,TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
395,TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI
1.098,- kr.

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI
AZBOX

2498,-

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği olan, full
HDMI çıkışlı internet üzerinden radyolara bağlanan ve
her türlü güncelleme yapılabilen, videoporttan YouTube
ve diğer linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen,
kablosuz bağlanabilen en son receiverler gelmiştir.

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

Güvenlik
kameraları
satış ve montajı

Istedgade 44 kld. 1650 København V Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675
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Haydi yardım edelim! Döneri

Danimarkalı fakirlere Müslüman
yasakladılar! gençlerden Noel yardımı
Danimarka’da Noel kutlaması yapamayacak kadar
fakir olan ailelere yardım için ülkede yaşayan
Müslüman genler de harekete geçtiler.

E

sbjerg’de yaşamakta olan
20 yaşındaki doku kanseri hastası Emine Hasan
Bekir yardımlarınızı bekliyor. Emine Hasan Bekir’in
bu amansız hastalıktan kurtulabilmek için Danimarka
dışında tedavi olması gerekiyor.
Doktorlar Meine Hasan
Bekir’in geriye sadece 1-2 yıl
ömrü kaldığını söylüyorlar.
Emine’nin ve ailesinin yurtdışında tedavi yaptırabilmesi
için 300 bin krona ihtiyaçları
var. Emine’nin vakit çok geçmeden tedavi olup sağlığına
kavuşabilmesi için yakın çevresi ve arakdaşları bir yardım
kampanyası başlattılar.
Danimarka gazetelerinden

Jyske Vestkysten gazetesi de
Emine ile bir röportaj yapıp
yayınladı. Emine’ye yardım
için önümüzdeki günlerde
bir kermes düzenlenecek
ve gerekli para toplanmaya
çalışılacak. Bu arada tüm
Danimarka genelinde yaşayan vatandaşlarımızın da
bu yardım kampanyasına
katılarak Emine’nin tedavisi için gerekli parayı temin
etmeye katkıda bulunmaya
çağırıyoruz.
Haber gazetesi olarak bu
yardım kampanyasını destekliyor Emine kardeşimizin ne kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını
ümit ediyoruz.

Emine Hasan Bekir için başlatılan yardım kampanyasına
katkıda bulunmak için
www.123hjemmeside.dk/kampenmodkraft adresini ziyaret
edebilirsiniz. Doğrudan yardımda bulunmak için şu banka
hesabına para yatırabilirsiniz.
Reg.nr: 2540, Konto.nr: 6884102624.

Tarihi Avrupa kentinde döner yemek
artık mümkün
olmayacak

V

enedik Belediyesi’nin
kararına göre, kentin
tarihi
merkezinde
döner ve dilim pizza satışı
yapan dükkanlar yasaklanacak.
Dönerin ağır kokusu ve
görünümüyle kültürlerine
zarar verdiğini savunan Venedik Belediye Başkanı Massimo Cacciari, kentin tarihi
bölgelerinde yeni dönerci ve
pizzacı dükkanı açılmasına
izin verilmeyeceğini duyurdu. Yasak 2011’e kadar geçerli olacak. Ayrıca yeni bir
yasal düzenlemeyle mevcut
döner ve pizza dükkanlarının kentin başka bölgelerine
taşınması da planlanıyor.
İtalya’da tarihi yerlerde
döner ve dilim pizza satışının yasaklanması ilk kez
2008’de Lucca kentinde
başlamıştı.

A

SF Dansk Julehjaelp adlı organızasyona başvurarak
ellerıinde kumbaralarla
büyük şehirlerim merkezi noktalarında para
toplayan gençler, her ne
kadar Müslüman oldukları için Noel kutlamasalar
da muhtaç olan insanlara
ayrdım etmenin dini ve
insani bir görev olduğunu
söylüyorlar.
Noel yardımı almak için
5 binin üzerinde ailenin
başvuruda bulunduğunu
belirten yardım kuruluşu yetkilileri 15 aralık
gününden önce 6 Milyon
Danimarka Kronu (900
bın Euro) yardım toplamaları gerektiğini söylediler. Ülke genelinde 60
Müslüman genç yardım
toplama
çalışmalarına
katkıda bulunuyor.
Müslüman gençlerin yardım eli, uzatmasının önemine dikkat çeken yardım
kuruluşu genel sekreteri

Klaus Nörlem, “Noel, birçok Danimarkalı aile için
tahmin ettiğimizden de
önem taşıyor.
Ailevi birlikteliğin ve aile
dayanışmasının doruğa
ulaştığı Noel döneminde
ailelerin ekonomik zorluklar nedeniyle bu daya-

nışmadan mahrum kalmamaları gerekiyor. Bu yüzden Müslüman gençlerin
uzattığı yardım eli için ne
kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.
(Haber)

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
© 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.

para gönderebilir misiniz?
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Aylık Başak Saray Düğün
dergimizin 2. sayısı çıktı

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı
teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
YEMEK SERVİSİ
Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır.

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi 1200 kişilik lüks
salonumuzda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Kına gecelerinizi cazip fiyatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
+45 Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk
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‘Namus’ konusu gündemde tutuluyor
Üzeyir Tireli

U

yum Bakanlığı göçmen aileler
arasındaki ‘namus/töre’ kaynaklı sorunları öğrenmek amacıyla, bilim
adamlarından bu konuda çalışma yapmasını istedi. Bu çalışma için de Bakanlık bütçeden yaklaşık bir milyon kron
ayırdı.
Bakanların araştırma yaptırması veya
belli konuları araştırmaya teşvik etmesi elbette yeni ve ilginç bir durum değil.
Ama ilginç olan, aslında Uyum Bakanlığı’nın namus konusunda hiç bir bilimsel araştırmaya ihtiyacı olmadığı ve asıl
istenilenin ortalıkta dolaşan politik ve
ideolojik söylemlere ‘bilimsel kılıf’ bulunması.
Nedenlerini şöyle sıralayabilirim.
Uyum Bakanlığı’nın finanse ettiği araştırma projelerine genel olarak baktığımızda, bunların büyük bir kısmının,
‘yabancıların’ ne kadar ‘Danimarkalılardan’ farklı olduklarını ve bunun da
dini ve kültürel farklılıktan kaynaklandığını gösteriyor. Din ve kültür hemen
değişemeyeceğine göre, ‘yabancıların’
farklılıkları (yani sorunları) kronikleşiyor. İnsanların hal ve hareketlerinde büyük rol oynayan bireysel, yöresel
veya sosyal faktörler araştırmalarda bilinçli olarak göz ardı ediliyor.
Bakanlığın ‘namus/töre’ araştırma
projesinde de aynı durum sözkonusu.
Doğrudan söylemese bile Bakanlık, bazı
göçmen anne-baba ve ailelerin genç-

ler üzerinde haddinden fazla bir sosyal kontrol uyguladıklarını, eş, sevgili
ve arkadaş seçimlerinde sınır ve engel
koyduklarını, çocukların eğlencelere katılmasını istemediklerini veya kontrol
ettiklerini iddia ediyor. Bu durum gençlerin kimlik ve kişiliklerinin sağlıklı gelişmesini olumsuz yönde etkiliyor diyor
Bakanlık ve ekliyor: “Bütün bunların
nedeni göçmen ailelerde hakim olan namus ve töre anlayışı”. Örneğin Bakanlık, çocuklara sınır koyanların sadece
anne-baba değil, aynı zamanda amca,
dayı, hala, teyze, büyük anne, büyük
baba ve daha sonra yakın tanıdıkları falan olduğuna inandığından, bunlarında
mercek altına alınmasını ve belgelenmesini istiyor.
Burada namus ve töre meselesini tartışmayacağım ama namus/töre bana
göre onur kırılmasıyla çok yakından ilgili. İnsanlar herhangi bir olay karşısında kavga ediyor, şiddet uyguluyor ya da
kızgınlık gösteriyorsa, bunun nedeni o
kişinin onurunun zedelendiğindendir.
Bunun sınırları her zaman tartışılır.
Doğru mudur, yanlış mıdır gene tartışılır, ama onur zedelenmesi her insanda
görülen ve görülmesi gereken bir durum. Etnik azınlıklara özel bir durum
değil. Bu yüzdendir ki zaman zaman
onuru kırılmış bir Danimarkalı boşanmış eşini ve çocuklarını bir gece katledebiliyor. Mahkemenin verdiği kararı

2010 yaz satışlarımız uygun
fiyatlarla başlamıştır.
Direk : KONYA
Direk : ANKARA
Direk: İSTANBUL - KAYSERİ
Biletinizi erken alın, ucuza uçun.

hiçe sayıyor ya da sorunlarını mahkeme, belediye veya başka kurumların
yardımıyla uygar biçimde çözebilecekken bu şahıs tüm ailesini bir gece ölüme gönderebiliyor. Çünkü o şahıs onurunu kırılmış, gururunun ayaklar altına alındığını hissediyor.
Böyle bir vakanın örneğin Ghazala
olayından pek farkı yok. O Pakistanlı anne-baba veya ailede (her ne kadar
bize göre ilkel davranmışsa da) onuru
kırıldığı için kızlarını öldürdü.
Ghazala cinayeti namus/töre cinayetidir derken, Danimarkalının ailesini öldürmesi sapıklık, akıl almazlık, bir anlık öfke gibi terimlerle kavrandı.
Dolayısıyla Uyum Bakanlığı’nın
namus/töre sorunları ne ölçüde yaygın,
kimler tarafından uygulanıyor, gençleri nasıl etkiliyor gibi soruları inandırıcı
ve ciddi değil. Sadece yıllardır süre gelen anlayışa yeni bir belge sunmak. Nedir bu anlayış? Kısaca şöyle ifade edebiliriz; ‘Ortadoğu ve Afrikalılar arasında
görülen aile/toplum içi sorunlar namus/
töre sorunudur, Danimarkalılar arasında görülen aynı türden olaylarsa bireysel sapıklıktır’.
Bunun böyle algılandığını ayrıca
Uyum Bakanlığı’nın araştırmak istediği
gruptan anlıyoruz. Bakanlık araştırmanın ‘Batı-ülkeleri’ dışından gelen gençlerin namus sorunlarını kapsamasını
istiyor. Kimdir bu ‘batılı’ olmayan ülke-

ler? Bunun coğrafik bir sınırı yok. Danimarka’da istenilmeyen gruplar ‘batılı
olmayanlar’ olarak tanımlanıyor. Örneğin Kıbrıs’ın kuzeyinden gelenler ‘batılı olmayanlar’, Güneyinden gelenlerse
‘batılılar’ grubuna giriyor. Batılı – Batılı olmayan ayrımı dolayısıyla kültürel
ve psikolojik bir ayrım.
Bakanlık dünyayı ikiye ayırmış ‘batı
ülkeleri ve onun dışındaki ülkeler’ diye.
Batı, iyiyi, doğruyu, güzeli, aklı temsil
ediyor, geriye kalan ülkeler fanatizme,
yanlışı, ilkelliği, baskıyı, namus ve töreyi temsil ediyor.
Dolayısıyla araştırma göstermelik bir
araştırma olacak. Bakanlık sorunların
ne olduğunu biliyor (!), sorunların nereden kaynaklandığını da biliyor (!),
ama ‘bilimsel tastiğe’ ihtiyacı var. Çünkü gençlerin önüne yasal düzenlemelerle yeni engeller ve kısıtlamalar konulacak. Belki anne-babalara yaptırım ve
ceza biçimleri uygulanacak. Yeni yapılacak kısıtlamaların daha kolay hazmedilmesi ve uluslararası tepkiyi en aza
indirebilmek için ‘bilimsel’ belgeler sunulacak. Efendim gençleri zorluyorsunuz, ilkel ‘namus’ ve ahlak kurallarıyla
kontrol etmeye çalışıyorsunuz denecek.
Gençleri koruyacağız bahanesiyle, hak
ve özgürlükler kısıtlanacak veya kaldırılacak.
tireli@haber.dk
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GÖÇMEN KADINLAR DA DAHA AZ DOĞURMAYA BAŞLADILAR.
Son 15 yılda elde edilen veriler göçmenler arasında doğum oranının düştüğünü
gösteriyor. 1993 yılında Danimarkalı kadınlar arasında 1,69 olan doğum oranı Batı Avrupa ülkeleri dışından gelen göçmen gruplar arasında 3,41’e kadar
çıkıyordu. Göçmen kökenli kadınlar arasındaki doğum oranı 2,11’e düşerken
Danimarkalı kadınlardaki doğum oranı kadın başına 1,82 olarak gerçekleşti.

Yaşar Kemal, Emine Bekir ve örgütlenmenin önemi
Yıldız Akdoğan

2

009 yılına veda ediyoruz bugünlerde..
2009 yılının son günlerinde sizlerle düşüncelerimi paylaşmadan önce önemli bir
konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gazetemizin bu sayısında 8. sayfada yer alan
Emine Bekir’le ilgili kampanya haberini
dikkatle okumanızı ve yardım etmenizi istiyorum. Emine Bekir maalesef amansız
bir hastalığa yakalandı ve iyileşmesi de en
kısa zamanda tedavi olmasına bağlı. Emine’nin durumunu bana Esbjerg’de yaşayan Güneş adında bir bayan vatandaşımız
iletti. 8. sayfada yer alan haberde Emine
Bekir’in hastalığı hakkında kısa bilgi alabilir, kendisine nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde Fransa Dışişleri
Bakanlığı tarafından bir haftalık bir ziyaret daveti aldım. Fransa’da geçirdiğim
bir hafta içinde Fransa’nın AB politikası, Türkiye politikası ve ülkede devam
eden göçmenler tartışması konusunda
oldukça ilginç bilgiler edindim. Benim
için oldukça faydalı olduğunu söyleyebileceğim bir gezi oldu.
Bazı bakanlıklarda çalışan şefler ve bü-

rokratların yanı sıra, bazı sivil toplum
kuruluşları ve dernek yetkilileri ile de
görüşme olanağım oldu. Bu derneklerden biri 25 yıldır göçmenler ve mülteciler konusunda çalışmalar yapan ELELE
derneği.
Derneğin hizmet için yanıp tutuşan oldukça aktiv bir çok üyesi bulunuyor. Benim Paris’te bulunduğum hafta içinde
düzenlenen bir organizasyonda da aktif olarak yerdi bu dernek. Fransız devleti tarafından düzenlenen ve desteklenen ”Türkiye Mevsimi” etkinlikleri kapsamında dernek, Yaşar Kemal, Nedim
Gürsel ve Latife Tekin’i Paris’e davet
etmişti. ELELE derneği bu tür organizasyonlarda aktif katkı sağlamasının
yanı sıra Fransa’da yaşayan Türk kadın ve çocuklarının uyumu ve eğitimi
konusunda çeşitli kurslar düzenlemekte. Ziyaret ettiğim bir başka dernek ise
ACORT Derneği idi. ACORT da ELELE
derneği gibi göçmenlerin uyumu ve eğitimi için çalışmalar yapmakta, ayrımcılıkla mücadelede yerel ve ulusal politikaların belirlenmesine katkıda buluna-

cak raporlar hazırlayıp bunları siyasetçilere iletmekte. Dernek AB’de İslamofobi, ayrımcılık konularında benimle bir
röportaj da yaptı. Bu röportajı internet
üzerinden şu linki tıklayarak dinleyebilirsiniz: http://www.123arcenciel.fr/
general/main.htm
Keşke ülkemiz Danimarka’da da göçmenler tartışmasında ciddiye alınır şeyler söyleyen ELELE ve ACORT gibi, aktif dernekler bulunsa diye düşünmeden
edemedim.
Fransa’da bugünlerde Devlet başkanı
Sarkozy tarafından yürütülen ve Fransız kimliğinin merkezde olduğu bir tartışma sürüyor. Bu oldukça popülist bir
tartışma zira tamamen laik olan Fransa’da çeşitli kimlikler ve etnik kökenler konusunda ayrım yapılmıyor. Çıkış
noktası olarak Fransa’da yaşayan herkes Fransız vatandaşı olarak görülüyor
Fransız Anayasasının gözünde. Sonradan bu ülkeye gelmiş olanlar ise zamanla Fransız Vatandaşlığına sahip oluyorlar (Bu süreç Danimarka’dakinden çok
daha kolay işliyor) Bu yüzden Fran-

sa’daki tartışmalarda ”yabancı” sözcüğü
hiç kullanılmıyor. Ancak Fransız olmak
ve Fransız kimliği üzerinde tartışmalar
devam ediyor. Ancak bu tartışma sadece aşırı sağın tekelinde bırakılmıyor. Ve
bu tartışmaya göçmenler de katılıyorlar.
Bu organize olmanın ve tek sesle tartışmaya katılmanın, hem bu kuşak hem de
gelecek kuşaklar için ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor
Biliyorum Danimarka’da bu şekilde organize olmak çok zor, zira biz Danimarka’da mikronasyonal konularla çok fazla
ilgilendiğimiz için ortak sorunlarımıza
konsantre olmakta güçlük çekiyoruz.
Bunun bir başka anlamı da tartışmanın seyrine etki edecek, sivil toplumun
sesi olan bir ya da iki güçlü sesin olması gerekliliğidir. Bu yüzden bu tartışma
aşırı sağın tekelinde kalmıştır Danimarka’daki tartışmalar. İnşallah önümüzdeki dönemde bu durum değişir.
Tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor,
2010 sağlık, başarı ve mutluluklarla dolu
olmasını diliyorum
yildiz.akdogan@haber.dk
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ROYAL

SELSKABSLOKALE

www.royalsalon.dk

Telefon: 32 111 555

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ.

Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve dostlarınız
düğününüzü interne
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

DÜĞÜN SALONU
900 kişilik salonumuzda gelin-damat için
özel oda, bayanlar için sigara içme odası,
çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini
aksatmak istemeyen konuklarınız için
mescit bulunmaktadır.

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

25%

Rabat! Rabat! Rabat!

25%

Rabat på standardprisen på alle nye bookinger.
Gælder for alle nye fester med mere end 500
deltagere til afholdelse i perioden Jan/Feb/Marts-2010

Kaliteli Türk yemekleri
profesyonel Türk
aşçılar tarafından
yapılmaktadır.

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207
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Danimarka’da Müslüman Partisi kuruldu
Danimarka İçişleri Bakanlığı, yeni kurulan »Danimarka’nın
Müslümanları« adındaki partinin seçimlere katılmasına izin verdi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN. Danimarka Türk toplumunun saygın ailelerinden
Kurtulmuş ailesinin en genç oğlu Ertan Kurtulmuş Fas kökenli Naual
Barada ile dünyaevine girdi. Kopenhag’da yapılan düğünde yeni göreve başlayan Kopenhag Büyükelçimiz Ahmet Berki Dibek ve eşi Ceyda
Dibek katılırken, genç çiftin nikahını Kopenhag Belediye Meclisi Üyesi
Taner Yılmaz kıydı. Biz de Haber gazetesi olarak genç çifte ömür boyu
birlikte mutluluklar diliyoruz.

AB’de göçmenlere ayrımcılık
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın (FRA)
birlik ülkelerinde yaptığı araştırmaya göre,
bu ülkelerdeki etnik azınlıklar günlük yaşamlarının her alanında sürekli olarak ayrımcılığa
uğruyorlar.

A

B’nin insan hakları kurumu
Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı’nın (FRA), tüm birlik
ülkelerinden 23 bin kişiyle yaptığı
araştırmaya göre, bu ülkelerdeki etnik azınlıklar günlük yaşamlarının
her alanında, işyerlerinden, okuldaki sınıflarına, hastanelerdeki bekleme yerlerine dek her yerde sürekli
olarak ayrımcılığa uğruyorlar.
Ayrımcılıktan en fazla etkilenenlerin Romanlar, ardından Sahra Altı Afrikalılar daha sonra da
Kuzey Afrikalılar olduğu belirtilen araştırmada, çıkan sonuçların
azınlıkların günlük yaşamlarında
karşılaştıkları ayrımcılıkla ilgili
sarsıcı kanıtlar ortaya koyduğu
kaydedildi.
Ayrımcılığa karşı 2000 yılında
yasa çıkaran AB’nin, şimdiye dek
konuyla ilgili ilk kez bu çapta bir
araştırma yaptığını belirtiliyor.
Araştırmaya liderlik eden Jo Goodey, ortaya çıkan sarsıcı rakamların, ilgilenilmesi gereken bir sorun

olduğu gerçeğinin altını çizdiğini
vurguladı.
En fazla ayrımcılığın işyerinde
ve iş arama sürecinde görüldüğünü belirten Goodey, “Bu da tabii ki
ekonomik sıkıntı döneminde çok
önemli’’ dedi.
Goodey, azınlıkların ayrıca sağlık,
barınma, eğitim ve güvenlikle ilgili
alanlarda haksız muamele gördüklerini belirterek, Kuzey Afrikalılar’ın 5’te 1’inin, ırkları nedeniyle
polis tarafından durdurulduklarını
söylediklerine işaret etti.
Araştırmaya göre, görüşlerine
başvurulanların yüzde 80’inden
fazlası da uğradıkları ayrımcılığı,
bir sonuç elde edemeyeceklerini
düşündükleri için yetkililere bildirmediğini söyledi.
FRA’nın başkanı Morten Kjaerum
da 25 yıldır insan hakları alanında
çalıştığını belirterek, ortaya çıkan
ayrımcılığın boyutuyla ve bunların
şikayet edilememesiyle ilgili hayrete düştüğünü kaydetti.

“Danimarka’nın
Müslümanları”
adlı partinin
kurucularından
Ras Anbessa.

D

animarka’da,
“Danimarka’nın
Müslümanları”
adında bir parti kurmak
için bir araya gelen Arap
bir grup Müslüman’ın
İçişleri
Bakanlığına

yaptığı başvuru kabul
edildi ve partinin adı
tescil edilerek seçimlere
katılması için yeşil ışık
verildi.
Ras Anbessa adlı siyasetçinin önderliğinde bir

araya gelen ve çoğunluğunu Arap kökenlilerin
oluşturduğu bir gruptan yapılan açıklamada,
Müslümanların ülkede
bir siyasi bir grup olarak görülmek istenmediğini, ancak her türlü
sosyal tartışmada geniş bir grup muamelesi
gördükleri kaydedilerek, partileşmenin bu
yüzden tercih edildiği
belirtildi.
2011 yılında yapılacak
genel seçimlere katılabilmek için “Danimarka’nın Müslümanları”
partisinin 20 bin Dani-

marka vatandaşından
destek imzası toplaması
gerekiyor.
Seçim uzmanları Danimarka’da
yaşayan
Müslümanların
dini
kimliklerini öne çıkararak sosyal yaşamda yer
almayı tercih etmediklerini belirterek, seçimlere
katılabilmek için gerekli 20 bin imzayı toplasa bile partinin ülkede
uygulanan yüzde 2’lik
barajı aşamayacağını
belirtiyorlar. 5,5 milyon
nüfuslu Danimarka’da 4
milyon civarında seçmen
bulunuyor.

Okulda yabancı dil konuşulması yasaklandı
Göçmenlerin demokrasiye bağlılıklarını sağlamak büyük çaba
harcayan Danimarka’da “Biz hangi Demokrasiye bağlı kalacağız” dedirten uygulamalar” oluyor.

D

animarka’nın
Odense
şehri’nde bulunan
Seden skole adlı okulda öğrencilerin Danca
dışında bir dilde konuşmaları yasaklandı. Okula giden her üç öğrenciden birinin Ortadoğu

ülkelerinden geldiği belirtilirken, okul müdürü
hakkında polise şikayette bulunuldu.
Pratik nedenler ve nezaket gereği okuldaki öğrencilerin okulda Danca
konuşmaları gerektiğini
söyleyerek kendini savu-

nan okul müdürü Carsten Höyer’in yasakçı
tavrının
Danimarka
Anayasasında güvence
altına alınan ifade özgürlüğü ile çeliştiği belirtildi.
Danimarkalı bir veli tarafından polise yapılan

şikayette, “Danimarka
yasalarında insanların
iletişim kurarken kullandıkları dilin yasaklanabileceği
yolunda
hiçbir yasa maddesi bulunmamaktadır. Bu yüzden okul müdürü suç işlemektedir” denildi.

KEKE’S KØKKEN
(KEKÊ’NİN MUTFAĞI)

Keke İbo’nun 35 yıllık aşçılık tecrübesiyle özel URFA mutfağı ile siz de tanışın
Keke’nin özel Urfa mutfağı düğün, nişan ve her türlü eğlencelerinizde helal et ürünleri ile hazırlanmış yemekleri ve zengin
meze çeşitleriyle 100 kişiden 5000 kişiye kadar olan yemek ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.
Düğünler ve her türlü etkinliklerinize çiğ köfte servisimiz vardır.
Cazip fiyatlara düğün menüleri (Kişi başına)
Menü 1) Köfte, pilav, cacık ve salata ve ev ekmeği: 30,- kr.

Menü 2) Sebzeli kavurma, pilav (Sebzeli pirinç veya bulgur
pilavı) cacık ve salata ve ev ekmeği: 30,- kr.
Menü 3) Garnitürlü ve soslu tavuk göğsü filet: 30,- kr.
Menü 4) Çiğ köfte: 40,- kr.

Bütün yemeklerimiz helal et ürünleri ile yapılmaktadır.
Ayrıca menümüzde 100’ün üzerinde yemek çeşidimiz vardır. Özel talepleriniz için bir telefon etmeniz yeterlidir.

Rantzausgade 10, st. - 2200 København N - Tlf: 35 35 04 39 - Cep: 23 30 61 39 - E-Posta: maiya_12@msn.com
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YENI YILA MOSAIK’TE GIRIN!!!
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•
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YILBAŞI ÖZEL EĞLENCESİ
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DEĞERLİ HEDİYELERİN YERALDIĞI ÇEKİLİŞLER
Kişi başına sadece 300 kr.
12 kaş altı çocuklar sadece 100 kr.
REZERVASYON
Açık büfe
Erdal Karaca: Tlf: 28 68 91 31 erka@live.dk
meyve, çerez
fuat-muzayik@hotmail.com

Yılbaşı
eğlencesi sadece aileler
içindir.
Yalnız gelenler
kabul
edilmeyecektir

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz
Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve
dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim cazip
fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu
günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz,
titiz kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle
konuklarınızı ağırlayalım.

Tesettür düğünleri için de
bizi arayınız
İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı
ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip
fiyatlarla tahsis edebiliriz.
Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon
kirası almıyoruz.
Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.

İNTERNETTE CANLI YAYIN
Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve
dostlarınız düğününüzü,
eğlencenizi, canlı izlesin.
Bu hizmet fiyatlarımız
dahildir.

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın.
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenleyelim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat«
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini
ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Belediye meclisi üyeliğinden başkan yardımcılığına…
Danimarka’da 17 Kasım’da yapılan yerel seçimlerde Albertslund belediye meclisi üyeliğine
ikinci dönem seçilen Mehmet Küçükakın belediye başkan yardımcılığına getirildi.

D

animarka’da 17 Kasım’da yapılan yerel
seçimlerde Türkiye kökenli adayların büyük
bir kısmı belediye meclisi üyeliklerine seçilmeyi başarırlarken,
belediye başkan yardımcılığı gibi
önemli görevlere gelen vatandaşlarımız da oldu.
Danimarka’nın ikinci büyük

kenti Aarhus’ta Sosyal Demokrat Partili Hüseyin Araç Aarhus
Belediye başkan yardımcılığına
getirilirken, Sosyalist Halk Partili Mehmet Küçükakın da Albertslund belediye başkan yardımcısı
oldu.
Seçimler sonrası gazetemiz Haber’i ziyaret eden Mehmet Küçükakın, Sosyalist Halk Partisi’nin

Danimarka genelinde olduğu gibi
Albertslund’da da çok iyi bir sonuç elde ettiğini ve üç kişilik belediye meclis üyeliğini altı kişiye
çıkardığını söyledi.
Evli ve 4 çocuk babası olan 41
yaşındaki öğretmen Mehmet Küçükakın 1992 yılından bu yana
Albertslund’da yaşıyor. Uzun yıllar aktif dernek faaliyetlerinin

İMALATTAN HALKA

«««««

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
Yeni yerimizde buluşmak üzere...

YAŞ PASTA SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR
Doğum günleri, misafir toplantıları, nişan,
düğün ve özel günlere yaş pasta,
her türlü tatlı, börek servisi yapıyoruz.

yanı sıra vatandaşlarımızın ve
özellikle gençlerimizin topluma uyumu için çaba sarfeden
Küçükakın, 2005 yılından bu
yana da seçildiği Albertslund
belediyesinde çocuk, eğitim,
sağlık ve kültür komisyonlarında görevler aldı.
Albertslund’un değişikliğe ve
yeniliklere ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Küçükakın, belediye başkan yardımcısı olarak da
Albertslund’a daha çok katkısı
olacağına inandığını ve daha
iyi hizmet vermek için çalışacağını ifade etti.

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Yaş ve kuru pastalar,
keşkül, sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani,
tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek, pohça,
sandviç çeşitleri.

Frederiksborgvej 10 2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329- 3582 0030

Mobil: 4081 5050

Eğitimde gençler arasındaki düşüşün nedenlerinin araştırılması
için çalışacağım. Yaşlıların sorunlarına ve özellikle sağlık sorunlarına da eğilmek istiyorum.
Yaşlılar için yapılacak huzurevinde göçmenlerin göz önünde tutulmasında başkan yardımcısı ve
parti olarak ağırlığımızı koymak
istiyorum” dedi.

İşsiz göçmenlere meslek
kursları

İş piyasası konusunda da özellikle işsiz göçmenlere yönelik çalışmaların artırılması için çaba
Huzurevinde yaşlı
sarfedeceğini ifade eden Küçükagöçmenler için özel bölüm
kın, “Göçmenler, yaklaşık 30 bin
nüfuslu Albertslund belediyesinin
Yeni görevinde yapacağı çayüzde 20’sini oluşturuyor. İşsiz
lışmaları ve hedeflerini dört
göçmenlerin mesleki kurslarla
ana başlık altında özetleyen
vasıflarını artırarak iş piyasaKüçükakın, eğitim, iş piyasası, sına hazırlama konusunda ve
yaşlılar ve sağlık sorunları ile
kolaylıklar sağlanması için çaetnik eşitlik konularına ağırlık lışmalar yapacağım. Ayrıca her
vereceğini söyledi.
konuda eşitliğin özellikle etnik
Küçükakın, “Yapılan araştır- eşitliliğin sağlanmasının sıkı tamalar özellikle göçmen kökenli kipçisi olacağım” diyerek hedefleöğrencilerin eğitimlerini yarini anlattı.
(Haber)
rıda bıraktıklarını gösteriyor.

1001GECE DÜĞÜN
SALONLARI
www.tusindogennat.dk
Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel eğlencelerinizde her türlü
ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.
Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız bulunmaktadır.
Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.
100 kişiden 250 kişiye kadar küçük salonumuz,
250 kişiden 900 kişiye kadar büyük salonumuz
ve geniş otoparkımız ile birlikte her türlü
olanaklarınızı sunuyoruz.
Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap
verebilecek menü, dekorasyon, müzik
hizmetleri de sunmaktayız

Lyskær 13A
2730 Herlev

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507
Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534
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Erik Stinus’un son yolculuğu

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Hüseyin Duygu

Y

alnızca o iyi bir şair
değildi, aynı zamanda pırlanta gibi bir
insandı. Son günlerini Kopenhag’da bir huzurevinde yaşadı. Erik Stinus
huzurevinde yaşamayı bir
hücrece yaşamaya benzetmişti son günlerinde yazdığı
bir şiirde. O, son günlerinde
de seyahat etmek istiyordu,
dünyanın her köşesinden insanla dünyanın çeşitli yerlerinde buluşmak istiyordu.
Huzurevindeki tek odasının kapısı her zaman biraz
aralıktı, yani kapı konuklarına hep açıktı. O hergün
dostlarıyla, ziyaretçileriyle o
tek kişilik odada buluştu ve
durmadan üretti. Uzaklardan yakınlardan onu seven
yazar, şair, ressam, müzisyen ve öteki dostları geldiler ve onu bu son günlerinde
yalnız bırakmadılar. Kimileri onun görüşünü almak,
kimileri onunla yarım kalan projesini tamamlamak,
kimileri de onu görmek ve
dinlemek için geldiler.
Gelen herkes birinci sınıf
konuk olarak hissetti kendini Erik Stinus’un huzurevindeki bu tek odasında.
Onu haftada iki kez ziyaret
edenlerden biri de ben oldum. Her ziyaretimde politik konular, Türkiye ve
Danimarka edebiyatı üstüne konuştuk. Hastalığını
sadece huzurevindeki sağlık görevlileriyle konuşmayı
ilke edinmişti. O, dostlarıyla şiir, edebiyat ve politikaya
konuşmayı seçti.
Masasında her zaman kağıt ve kalem vardı ve her

Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız,
Çiçek mağazamıza uğrayıp nasıl
bir süsleme istediğininizi belirtmeniz
yeterlidir. Hemen bizi arayın.

gün mektup ve şiir yazdı.
Haftada iki kez görüşmemize karşın, bana bile kalemiyle mektuplar yazdı.
Kopenhag’daki
Brorson
Kirke Kilisesi’ne sığınan
Iraklı mültecileri zorla kiliseden çıkarıp, Irak’a postalayan Danimarka Hükümeti’ni protesto eden şiiri
o yazdı. Bu şiir, Politiken
Gazetesi’inde bu utanılası
durumu protesto edenlerin
ortak sesı olarak yayımlandı. Erik Stinus zaten yaşamı
boyunca ezilenlerin partisinden oldu.
Danimarka ve dünya ortak bir sesini kaybetti. Bu
ses güzelliklerin ve çeşitliliğin sesiydi. Bu ses insan
sıcağının, insan olmanın
onurunun en iyi seslerinden biriydi.
22 Ağustos 2009’da Kopenhag’da Erik Stinus’un
doğumgününü
yüzlerce
dostu onunla birlikte kutlamıştı. Danimarka’nın en
seçkin yazar, şair, sanatçıları ve dünyanın öteki ül-

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

kelerinden yüzlerce dostu
onu, doğum gününden üç
ay sonra, 21 Kasım 2009’da,
Kopenhag’da son yolculuğuna uğurladılar. Cenaze törenine Nazım Hikmet Enstitüsü, Nazım Hikmet Kültür
Merkezi, Türkiye Yazarlar
Sendikası, Yordam Yayınları, Haber Gazetesi’nin temsilcileri çiçeklerle katıldılar.
Onu seven çok sayıda Türkiyeli de bu son yolculunda
onu yalnız bırakmadılar.

Nazım’ı Danimarka
diline kazandıran ozan

Başta Nazım Hikmet olmak
üzere bir çok Türk ozanın
şiirlerini Danimarka diline
kazandıran Danimarkalı
ozan Erik Stinus, yakalandığı kanser hastalığına yenik
düşerek yaşama veda etti.
Son iki yıldır yaşadığı Kopenhag’da kanser tedavisi
gören Danimarkalı ozan
Erik Stinus kansere yenik
düşerek yaşama veda etti.
Adı ve şiirleri Türkiye’de
de tanınan Erik Stinus,

başta ünlü ozanımız Nazım Hikmet olmak üzere
Orhan Veli, Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Vedat Dolkay ve
Kemal Özer gibi ozan ve yazarlarımızın eserlerini Danimarka diline kazandırdı.
1934 yılında doğan Erik Stinus, daha ilkokul yıllarında
Almanların Danimarka’yı işgali sonucu savaşı ve savaşın
olumsuzluklarını yaşamaya
başladı. Gençlik yıllarında
politik düşüncesinin gelişmesiyle birlikte şehrin solcularına katılıp özgürlük
savaşına dahil oldu. O sırada yeni tanıştığı arkadaşlar
sayesinde dünya şairlerinin
kitaplarını okuma fırsatı bulan Stinus, 1960 yılına dek
öğretmenlik yaptı ve sonra
tüm zamanını yazarlığa
adadı. 1965 yılında eğitim
gönüllüleri olarak ailecek
Tanzanya’ya giden ozan,
1968 yılına kadar orada yaşadı ve orada yaşayan ozanlarla da büyük dostluklar
kurdu.

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin buketleri
yapıyoruz

huseyin.duygu@haber.dk

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

PINAR Lygteskov Blomster

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

Düğün, nişan ve özel
günlerinizde çiçek, buket
ve çelenk verilir

Doğayı odanıza taşıyın

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

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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40 yıl bu ülke için emek vermiş
insanlara verilen değer
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Yabancıların uyum sıkıntısı yok

SİZDEN GELENLER

Danimarka’daki üç yıllık uyum programını
tamamlayarak Danimarka’da oturma izni
alan her 10 yabancıdan 8’i kendisini Danimarka’ya uyum sağlamış olarak görüyor.

Sosyal sorunlar yaşlılarımızın iki aydan fazla yurtdışında kalmasını engellemekle, göçmenlere bir geri dönüş bileti ve bir çek vermekle çözülemez.
Mustafa Aymergen, Sosu-hjælper

Y

abancı işçiler bundan yaklaşık 40 yıl önce Danimarka’ya geldiklerinde büyük
bir sevinçle karşılanmışlardı.
1 Ocak 2010 tarihinden geçerli
olacak yeni bir yasayla, özellikle
Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ve sürekli oturma
iznine sahip olan yabancılara Danimarka’daki haklarından vazgeçerek kesin dönüş yapmaları halinde 100 bin Kron verilecek.
Yine başka bir yasa önerisine
göre, emekli Danimarkalılar Akdeniz ülkelerinin şirin köşelerinde istedikleri kadar uzun ve serbestçe ikamet edebilirlerken, AB
dışındaki ülkelerden gelen ve Danimarka’da emekli olan göçmenler yılda iki aydan fazla izin kullanma hakkına sahip olamayacaklar.
Danimarka için 40 yılını veren, vergisini, aidatını ödeyen ve
emekli olduğunda geldiği ülkesinde uzun süre kalmak isteyen
yurttaşlarımıza neden ayrımcılık
yapılıyor?

Emekli yurttaşlarımız Danimarka’daki haklarının korunarak
Türkiye’ye geri dönmek istediklerini her seferinde dile getirmişlerdir. Ancak vatandaşlarımızın Danimarka’dan bildikleri ve oluşmasında katkılarının olduğu bakımevlerinin sağladığı hizmetlerin
aynısının karşılanabilmesi, yaşlılıklarının güven içinde geçmesi
için çok ciddi ve sürekli bir ekonomik gelirleri olması gerekmektedir. Danimarka’da kazandıkları
tüm haklarını korumaları durumunda yaşlılarımızın güven içinde yaşlılıklarını ülkelerinde geçirme isteği artacaktır.
Tüm göçmen dernekleri, işyeri
sahipleri, etnik kökenli yerel, ulusal politikacılar, partiler ve sendikalar haklarımızın savunucusu
olarak çıkarılmak istenen bu yasalara karşı çıkmalıdırlar.
Özellikle göçmen dernekleri,
yalnızca bir spor, kültür, din vs.
derneği olmadıklarını gösterip, çıkarılmak istenen bu olumsuz yasalar karşısında örgütlenip haklarının savunuculuğunu yapmalıdırlar.

Ben bu yasaların sadece yabancılar için yapılmadığını düşünenlerden biriyim ve halkın tümünün ileride bu gidişin değiştirilememesi durumunda etkileneceğini düşünmekteyim, çünkü sosyal
sorunlar her zaman toplumun zayıf kesimlerinin sırtına yıkılarak
çözülmeye çalışılmıştır.
Sosyal sorunlar yaşlılarımızın
iki aydan fazla yurtdışında kalmasını engellemekle, göçmenlere bir geri dönüş bileti ve bir çek
verilerek çözülemez. Bunun için
herkes, yasallaşması istenen bu
önerileri protesto etmeli ve imza
kampanyalarına destek vermelidir.
- Sendikaları arayarak haklarımızı korumak istediğimizi belirtelim.
- Bağlı olduğumuz partilere, özellikle de etnik kökenli yerel politikacılara ya da milletvekillerine
gerekli protesto ya da destek için
çağrı yapmalıyız.
- Etnik kökenli işyeri sahiplerini,
meslek kuruluşlarını bu yasa önerisi hakkında bilgilendirmeliyiz.

U

yum Bakanlığı için
Anvendt
Kommunal Forskning, AKF
(Uygulamalı Yerel Yönetim
Araştırmaları) adındaki bir
araştırma kurumu tarafından
yapılan bir araştırmaya göre,
her 10 yabancıdan 8’i kendisini Danimarka’ya uyum
sağlamış olarak görüyor ve
çalışmaya hazır olduğunu
hissediyor.
Danimarka’daki üç yıllık
uyum programını tamamlayarak 2004 yılında Danimarka’da oturma izni alan 560
yabancı ile yapılan araştırmaya göre, yabancılar iyi derecede Danca konuşuyorlar, Danimarkalı arkadaşları var, çalışmaya veya öğretim görmeye
başladılar, ayrıca Danimarka
toplumunu daha iyi anlamaya

başladılar. Araştırmaya katılan yabancıların yüzde 90’ı
dört yıl öncesine göre şimdi
daha iyi uyum sağladıklarını
düşünüyor.
Yabancıların yüzde 82’si
tanıtım programının bir parçası olan Danimarka dili eğitiminden memnun olduğunu
belirtiyor. Yüzde 79’u staj sürelerinden memnun ve yüzde
69’u da staj süresiyle Danca
öğrenmenin iş bulmakta çok
faydası olduğu görüşünü söylüyor.
Araştırma sorumlusu Eigil
Boll Hansen, “Araştırma sonuçları yabancılar kendilerinin de toplumun bir parçası
olarak gördüklerini ve daha
iyi uyum sağladıklarını düşündüklerini
gösteriyor”
dedi.
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Kopenhag
Avrupa’nın
en temiz kenti

haber

ANKARA

CENGİZKENT EVLERİ

Danimarka’nın başkenti
Kopenhag, Avrupa’daki 30
metropol arasında “en yeşil
kent” seçildi.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN !

Cazip
ödeme
koşulları ile
konut sahibi
olmak
ister misiniz?

E

konomi dergisi The Economist’in
Almanya’nın önde gelen elektronik üreticisi Siemens ile ortaklaşa
yaptığı bir araştırmaya göre, Kopenhag
en yeşil kent gösterilirken, Kopenhag’ı
Stockholm, Oslo, Viyana ve Amsterdam
izledi. 30 kentin bulunduğu listede İstanbul ise 25inci sırada yer aldı.
Almanya’nın önde gelen şirketlerinden
Siemens adına yapılan araştırmanın sonucu, İngiliz The Economist dergisinin
Economist Intelligence Unit adlı araştırma grubunca yayımlandı.
Kopenhag’daki BM İklim Zirvesi çerçevesinde Siemens tarafından açıklanan
“Yeşil Kent Endeksi”nde Kopenhag
87,31 puanla ilk sırada, İstanbul 45,20
puanla 25. sırada yer aldı. Kiev ise 32,33
puanla son sıraya oturdu.
Kişi başı karbondioksit salım miktarı,
geri kazanım oranı, toplu taşıma araçlarının kullanımı, su ve hava kalitesi
ve belediyelerin çevre politikaları gibi
istatistiklere dayandırılan endekste
Stockholm 86,56, Oslo 83,98, Viyana
83,34 ve Amsterdam 83,03 puan ile Kopenhag’dan sonraki sıralara yerleşti.
Berlin 79,01 puanla sekizinci olurken,
ardından Brüksel 78,01, Paris 73,21
ve Londra 71,56 puanla sıralanıyor.
Endekste Zagreb 42,36, Belgrad 40,03,
Bükreş 39,14 ve Sofya 36,85 puanla yer
alıyor.
Karbondioksit salımı en az düzeyde
olan, çevreye duyarlı binalar, enerji,
ulaşım, su, çöp, tarım ve hava temizliği
gibi alanlar göz önünde bulundurularak
Avrupa’nın toplam 75 milyon nüfuslu 30
kenti arasında yapılan araştırmaya göre,
en temiz kentleri arasında Kopenhag ilk
sıradada yeraldı.
Araştırma sonucu, Avrupa şehirlerinin çevre açısından dünyanın en temiz
ve çevreye duyarlı şehirleri olduğunu
gösteriyor.
Araştırmada, AB ülkelerinde yılda ortalama kişi başına karbondioksit salımı
8.5 ton iken, Oslo’da yılda kişi başına
karbondioksit salımı sadece 2.5 ton olduğu belirtiliyor.

Tamamen güvenli ve cazip fiyat koşullarıyla
Ankara’nın Gölbaşı semtinde yapılacak
toplam 10 bin konutluk,projede sizin de bir
konutunuz olsun.

T
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Ş
E
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1
% AY
Konutunuz ile birlikte sitenin aşağıdaki
40
- 80.000 m2 alışveriş merkezi
- 12.000 m2 akaryakıt istasyonu
- 160.000 m2 özel eğitim alanı, üniversite
- 28.000 m2 özel sağlık ocağı
50 adet
- 30.000 m2 alan içerisinde sinema,
dublex konut
tiyatro, restoran, klüp, anaokulu,
500 m2’lik
kreş, yaşlı bakım ünitesi, kadın ve
arsalar üzerinde
gençlik lokali gibi bir çok
227 m2’lik iki
sosyal ve kültürel tesisler
katlı villa tipi

konutlar

Huzurlu, mutlu ve konforlu bir yaşam için

DANİMARKA: Cengiz Üçler (İnşaat Mühendisi) Syvhøjvænge 168
2625 Vallensbæk - Tel.: 0045 2729 0024 - E-mail: ankaracengizkent@gmail.com
MERKEZ: Necatibey Caddesi No: 44/29 SIHHİYE / ANKARA - Tel: 0090 - 312 232 13 30

Zevkinize göre mimarı tasarım

Uniq design med den personlige smag

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

5146

Konutlarımız 227 M2 olup 4 oda,
1 salon, 3 banyo ve 3 tuvalete sahiptir.

tesislerine de ortak olacaksanız

eak-design.com

Tel
:2127
Tel :2127
5146
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Mimar Atila Kahraman

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Arkitekt/bygningskonstruktør
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SİZDEN GELENLER

Kadına yönelik şiddeti tartışmasına büyük ilgi
ticketnet.dk

Uçak bileti almak
artık çok kolay
Bir telefon uzağınızdayız

Tlf: 3910 5200
info@ticketnet.dk
www.ticketnet.dk

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

SATILIK DELIKATESSE

Tårnby merkezinde 125 m2 alana sahip ve işler iyi durumda olan,
aynı zamanda istenirse her türlü izne sahip olan
Delikatesse satılıktır. Anlaşma sağlanması durumunda
kiralama da düşünülebilir
Müracaat: Çetin Göktaş, Kongelundsvej 448, 2770 Tårnby
Tlf : 40403641 - 26279341

Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00

Katrine Illerup

Düğün, nişan, portre ve her türlü fotoğrafçılık ihtiyacınızda
hizmetinizdeyiz

www.servicefotograf.dk

Fotoğrafçı

Tlf: 26 63 93 63

Turan Meriç

R

ingsted Alevi Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz ay başında
‘’ŞİDDET’’ konulu bir panel
yapıldı.
Paneli dernek başkanı İzzet Meriç
yönetirken, panele konuşmacı olarak
Sosyal Demokrat Partili milletvekili
Yıldız Akdoğan ve Almanya’da yaşayan kadın aktivist Seher Yeğin
katıldı.
‘’25 Kasım kadın yönelik şiddete
karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü” nedeniyle 25 Kasım’ın
tarihsel öneminin anlatıldığı panelimizde Mirabel kardeşlerin mücadelesi anlatıldı.
Dernek üyeleri ve 100 e yakın kişinin katıldığı panelde, günümüzde
yaşamımızın her alanına yayılan
ve insanlar üzerinde çok olumsuz
tahribatlar yaratan şiddetin en çok
kadınlar üzerinde nasıl etkili olduğu ve kadının her açıdan toplumsal
gelenek, kültür ve aile içinde bunun
en ağır biçimde nasıl yaşadığı dile
getirildi.
Panelde konuşmacılar özetle şunları dediler:
“Egemenler varlıklarını devam
ettirmek ve halklara uyguladıkları
şiddeti meşrulaştırmak için şiddeti
toplumun tüm kesimlerinde hissettirmiştir. Evde, işyerinde, okulda
kısacası yaşamımızın her yerinde,
yaşadığımız dünyanın adeta vazgeçilmezi ve tek çözüm gücü haline
getirilmiştir.
Bu nedenledir ki; güçlü bir toplumsal dönüşüm ve değişim yaşanmadığı takdirde bu gerçeklik tüm
insanlığın aleyhinde var olmaya
devam edecektir. Şiddetin bu kadar
normal görüldüğü ve topluma kanıksatıldığı erkek egemen dünyamızda
kadına uygulanan şiddetin boyutları, ikinci cins olan kadınlar üzerinde
ele alındığında daha da korkunç bir
hal almıştır”.
Ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının araştırmalarına da
değinildiği bölümde şöyle bir istatistik sıralandı:

“Dünya genelinde her yıl 170 milyon kadın çeşitli şekilde şiddete maruz kalmaktadır.
Şiddet nedeniyle günde ortalama
600 ile 650 arası kadın yaşamını
yitiriyor.
Her yıl 5 -15 yaş arası 2 milyon
kız çocuğu kadın tacirlerine satılarak fahişeliğe zorlanıyor. Yine her
yıl 60 milyon kız ve kadın kötü beslenme, doğum, kürtaj ve çeşitli sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu
için ölüyor.
Dünya genelinde her yıl 120 milyon
kız cinsel arzularının azalması için
sünnet ediliyor.
Günümüzde okuma yazma bilmeyen 876 milyon insanın üçte ikisini
kadınlar oluşturmaktadır. Dünya’da
ki yoksulların yüzde 70’i kadınlardır. Yine yapılan araştırmalara göre
Avrupa’da şiddet uygulayan erkeklerin yüzde 85’i yalnızca eşlerini
dövmektedir. Fransa’da kadınların
yüzde 95’i şiddet görürken, İngiltere’de haftada en az iki kadın eşleri
ya da eski eşleri tarafından öldürülmektedir.
Tüm bunlarla birlikte; yeni çıkarılan ekonomi yasalarıyla Avrupalı
kadınların uzun süren mücadeleler
sonucu elde ettiği hakları da teker teker geri alınmaktadır. Sadece ABD’
de yılda 700 bin kadına tecavüz edilirken, Hindistan’da her yıl 15 bin
civarında kadın yeterince çeyiz getirmediği için damat ailesi tarafından
öldürülüyor”.
Konuşmacılar, toplumsal ve bireysel şiddetten kaynaklı ülkesi, dini,
dili, milliyeti, rengi ne olursa olsun
her gün milyonlarca kadının zarar
görmekte ya da yaşamını yitirmekte
olduğunu, kadınların aile içi şiddet
ve toplumsal şiddetle birlikte ayrıca
devletlerin uyguladığı şiddete de maruz kaldıklarını dile getirdiler.
Konuşmacılar “kadınlar olarak
yaşadıklarımız ve gördüklerimiz
göstermiştir ki; şiddet üzerine kurulmuş ve varlığını şiddet uygulayarak devam ettiren Erk(ek) egemen
emperyalist bu sistem, genelde topluma özelde de kadına uygulanan

şiddetin tek sorumlusudur “ diye
devam ettiler.
Bu doğrulardan hareketle; insanlık ve onun yarısı kadınlar olarak,
insanın insana yabancılaşmadığı,
erkek egemen düşüncenin, haksız
savaşların, katliamların, açlığın,
sömürünün ve sınıfın olmadığı bir
dünya yaratmak için mücadele etmeliyiz diyen panelciler son sözlerinde.
‘insanlık ancak böylesi bir dünyada
şiddetten kurtularak gerçek anlamda özgür olabilir’’ diye paneli sonuçlandırdılar.
Milletvekilimiz Yıldız Akdoğan,
ayrıca Danimarka’da kadına yönelik şiddete karşı özel bir kurumda
çalışma yürüttüğünü belirtti.
Danimarka’da da diğer ülkelerden çok farklı bir durum olmadığını
belirten Yıldız Akdoğan bir kadın
olarak bu tür çalışmaların olmasının gerekliliğine vurgu yaparak, bu
yönlü çalışmaların içinde bulunacağını beyan etti. Ayrıca, Danimarka
parlamentosunda göçmenlerle ilgili
çalışmalar hakkında katılımcı misafirleri bilgilendirdi.
Bütçe görüşmeleri sırasında Danimarka Halk Partisi’nin emekli
göçmenleri ilgilendiren çalışmalar
hakkında bilgi verdi. (Yasa gerçekleştiğinde,emekliler 2 ay dan fazla
yurt dışında kalamayacaklar).
Danimarka’da, son dönemlerde
Danimarkalı polislere verilen aşırı
şiddet kullanma yetkisi de panelimizde kınandı.
8 yıldır Danimarka’yı yöneten sağcı koalisyon, Danimarka Halk Partisi’nin de desteğini alarak ülkenin
git gide liberalleşmesinden kaynaklı,
göçmenlerinde yaşam alanların kısıtlanarak şartların ağırlaştığı panelimizde dile getirildi.
Derneğimizin genç başkanı İzzet
Meriç, bu ve benzeri çalışmaların
dernekte devam edeceğini duyurdu
ve konuşmacılara çiçek sunarak teşekkür etti. Tüm katılımcı misafirlere de ayrıca bu gibi çalışmalarda
destek sunmalarını rica etti.
(Turan Meriç, Ringsted Alevi
Kültür Merkezi üyesi)

Yeni büyükelçi görevine başladı
Büyükelçi Mehmet Akat’tan boşalan Türkiye’in yeni Kopenhag
büyükelçiliği görevine Ahmet Berki Dibek atandı.
İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye’in yeni Kopenhag büyükelçisi
Ahmet Berki Dibek
Danimarka kraliçesi II.
Margrethe’ye Amalienborg
sarayında güven mektubunu sunarak Kopenhag’daki
görevine resmen başladı.
Büyükelçi Ahmet Berki Dibek ayağının tozuyla
bayramlaşmaya katıldı.
Danimarka-Türk Diyanet
Vakfı’nın merkez binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kopenhag’a
yeni atanan Büyükelçi Berki Dibek başta olmak üzere
tüm büyükelçilik mensuplarıyla, din görevlileri ve dernek başkanları katıldı.
Din Hizmetleri Ataşesi
İsmail Başaran, Büyükelçi
Dibek’e vakıf binasını gezdirerek, yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Dibek, bayramlaşmaya katılanların tek tek
bayramını tebrik ettikten
sonra İsmail Başaran vakfın faaliyetleri hakkında bir
sunum yaptı.
Büyükelçi Berki Dibek
yaptığı konuşmasına herkesin bayramını kutlayarak başladı. Bayramların
manevi dayanışma günü
olduğunu belirten Berki
Dibek, din görevlilerinin
kutsal bir vazifeyi yerine
getirdiğini söyledi.
Kurban bayramının manevi değerlerin yaşatıldığı,
barış, sevgi ve hoşgörü ortamının hakim olduğu bir gün
olduğuna işaret eden Berki
Dibek, “Burada yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz manevi ve kültürel değerlerini unutmadan içinde
yaşadıkları ülkeye entegre
olmasıdır. Sizler Türkiye
ile Danimarka arasında

iyi ilişkilerin kurulmasında önemli bir köprü görevi
yapıyorsunuz” dedi.
Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyada bir barış ve istikrar ülkesi olduğunu ve geleceğe güvenle baktıklarını
vurgulayan Berki Dibek, yerel seçimlerde Türk kökenli
adayların gösterdiği başarının kendisini mutlu ettiğini
sözlerine ekledi.
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro
Bazar
ApS
www.norrebrobazar.dk
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

BİZDEN UCUZU VAR MI?

5 KG.
PATATES
5,- KR.

5’İ 5 KR

Evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

5 KG
SOĞAN
5,- KR

Nørrebro Helal Kasap

Kasabımız
pazartesi
günleri
kapalıdır

Et siparişinizi gelmeden önce verin, zamandan tasarruf edin
Kendi üretimimiz olan sosisleri, kuşbaşı shawarma ve hamburgerleri
tadın ve cazip fiyatlarda bizden alın
e

v
cuz
u
,
e
Taz liteli
ka

Bütün
koyun
kg. fiyatı:
55 ,- kr.

Karışık
kıyma
(%10-12 yağ)
3 kg.
100 kr.

BAKTAT
Simge sucuk
1 paket 40 kr.
3 paket
100 kr.

Efe paşa
sucuk
1 paket
55,- kr.
2 paket
100,- kr.

Hacı Şakir
şampuan
5 adet
100 kr.

Silkevejen
Helva
2 adet
20 kr.

Dana ve
sığır kıyma
(%4-5 yağ)
3 kg.
140 kr.

Dana
pirzola
1 kg. 70,- kr
3 kg. 200,- kr

3 çeşit
beyaz peynir
1 kg. 60 kr.
3 kg. 145 kr.

SÜPER UCUZLUK !!!

BAKTAT
pilavlık pirinç
5 kg.
45 kr.

Un
3 kg.
30 kr.

YÖRÜK
ekstra böreklik
peynir
3 adet
100 kr.

Çay
3 kg.
95 kr.

Dana boyun
kemikli
1 kg. 35,- kr.
4 kg. 110 ,- kr

BAKTAT
süzme yoğurt
2 kutu
25 kr.

SOFRA
Basamati
pirinç
5 kg x 2.
100 kr.

Kemikli
Dana eti
1 kg. 40,- kr.
4 kg. 110,- kr.

ELİF
domates salçası
1 kutu 10 kr.
12 kutu
100 kr.

Tukaş
salça
10 kr.

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
ız
kım ir
r
a
p
d
Oto retsiz
üc

ark
top zla
o
ş
ı
i
Genanağımnizde
i
l
o eriş k
alışvkolaylı

Nørrebro
Bazar Ap

S

Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Çıkar ilişkisi olmadan da güzel dostluklar kurulabiliyormuş...
Lütfi Gürbüz

B

en Lütfi Gürbüz. Türkiye’den 1976 yılında geldim.
1984 yılında ticarete başladım.
İlk üç yıl oldukça başarılı bir çalışma hayatım oldu. 6-7 işyeri
alıp/açıp bunları daha sonra kazanç elde ederek devrettim. Kısa
sürede ticari yeteneği yüksek, altın bir genç olarak anılmaya başladım. Kendi işlerimi, başarıyla
yürütmenin yanı sıra çevremde
benden yardım isteyen kişilere
de iş kurmalarında yardımcı oldum. İnsanlara olan sevgi ve güvenim nedeniyle yardım ettiğim
insanlara da arkadaş ve dost olarak yaklaştım, onların da aynı
duygularla hareket ettiklerini
düşündüm. Bu çevremdeki bazı
insanlara duyduğum saygı ve güvenin beni bir gün iflasa götüreceğini hiç düşünmemiştim
Ticarette başarıdan başarıya
koştuğum günlerde Danimarkalı bir emlakçı ile tanıştım. Bana
şu soruyu sordu: “Seninle birlikte en az 10 işyeri alım satımında birlikte çalıştık. İşyeri alan
insanlara tercümanlık ve danışmanlık yaptın. Bunun karşılığında ne kazandın sorabilir miyim?”. Ben de cevaben; “Onlar
benim dostlarım. Onların üzerinden para kazanmayı düşünemem” diye cevap verdim. Bana
güldü. Neden güldüğünü sordu-

ğumda ise bana, “Ticarette arkadaşlık dostluk olmaz. Ne demek
istediğimi bir gün gelir, anlarsın”
dedi.
1988 yılında emlakçı dostumun
ne demek istediğini anladım. Önceleri arkadaşlık ve dostluk nedeniyle işyeri alımlarında yaptığım
yardımları artık meslek edindim.
Evlendim, düzenli bir yaşam sürmeye başladım. Kazancım iyiydi
ve yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptım. Artık gittiğim yerlerde sevgi
ve saygı görmeye başlamıştım.
1991 yılında sevdiğim, inandığım bir insandan beklemediğim
bir darbe yedim ve artık düşüşüm başlamıştı. Düzensiz yaşamaya, yaptığım işleri de özen
göstermeden yapmaya başlamıştım. Artık neredeyse dünyam kararmıştı. İnsanlara olan güvenim
tükenmiş ama inancım tükenmemişti.
1994-2006 yılları arasında dünyayı bir oyuncak olarka görüyordum. Hiçbir insanı sevmiyor, hiç
kimseye güvenmiyordum. İşini
yaptırmak isteyen kişiler beni
abileri, padişahları olarak görüyorlar, işleri bitince bana sırt çeviriyorlardı. İnanıyordum ki tek
suçlu ben değildim. Bu çalışma
şartları ve ruh hali içinde bile en
az 100 aileyi ev sahibi yaptım, en
az 50 aileye iş kurdum. Bu dönemde bile benim büyük kazanç
elde ettiğimi düşünenler olmuş-

DIGITURK
paketinde bulunan tüm
Türk kanallarının yayınları
Türkiye yayınlarıdır

nuşmalar sonunda yıllar once bıraktığım menecerlik işini tekrar
başlattım. Bana olan inancı ile
artık finans/kredi sektörüne de
adım attım. Yeni ortaklık kurduğum arkadaşımla bu alanlara başarılı olacağıma ve insanlarımıza
yeniden yardım etmeye başlayabileceğime inanıyorum.
Bundan böyle yıkılmak, pes etmek yok Herkes yaptıklarından
kendi utansın.
Adım attığım kredi/finans sektörünün önde gelen ağır toplarından biri bakın hakkımda neler yazıyor:
”Sempatik, kendine koyduğu
hedefe
ulaşmasını bilen, yartıtur, ama yanılıyorlar. Bu dönem- insan bana ihanete hazırlanıyorcı
düşünebilen
biridir Lütfi Gürde tek endişem çocuklarımı onur- muş. Hiç düşünmediğim bir şeybüz.
Sorunların
çözümü diplomalu, başarılı insanlar olarak yaşa- di bu, ama ihaneti anladığım gün
tik
yollardan
olabilecekse
savaşa
tabilecek bir ortam hazırlamaktı. farkettim ki, artık kimseyi sevgerek
yoktur.
Lütfi
Gürbüz
ister
2006 yılında bir büyük hata
meyecek ve güvenmeyecektim.
finansman
olsun,
ister
aracılık
daha yaptım ve bir insana ne ka- Çünkü bu darbe hepsinden acıydar güvenilirse o kadar güvendı. Düşündükçe halen kalbim sız- olsun geniş bir uzmanlık potansiyeline sahip bir iş adamıdır. Lütdim. Bu güven sonucunda büyük lıyor ve sanırım ölene kadar da
fi Gürbüz’ün özelliği bir çok çöbir borcun altına girdim. O insa- sızlayacak.
nın bana olan güvenini de boşa
Geçtiğimiz Haziran ayında çok züm yöntemini bir araya getirip,
en imkansız görülen sorunları
çıkarmamak için var gücümle
sevdiğim bir arkadaşımla karşıçözebilmesidir. Uzun yıllara daçalıştım. Borçlar o insan yüzünlaştım. Ona dertlerimi, sorunlayanan tecrübesi, ulaştığı başarılı
den olmasına rağmen ben ödürımı anlattım. O günlerde zor,
sonuçlar ve finans ve danışmanyordum. Beni ayatkta tutan ve
çaresiz günler geçiriyordum. O
lık sektöründeki bilgi ve deneyiçalışma azmi veren o kişinin dü- arkadaşımla yaptığım derin komi önümüzdeki yıl içindeki çalışrüstlüğü idi. Tek düşüncem borç- nuşmalar bana daha fazla çalışlarımı ödeyip o insana kendimi
ma şevki verdi ve tüm borçlarımı mala için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu sözlerle Lütfi
ispat etmekti. 2009 yılına kadar
ödedim. Arada para olmadan da
Gürbüz’e aramıza hoşgeldin” diinişli çıkışlı günlerim oldu. Ben
güzel dostluklar kurulabiliyoryorum. Slogan ise Kimsenin yabu insanı sevdiğim ve güvendimuş. Bunu öğrendim.
pamayacağını - o başarır.
ğim için bunları düşünürken, bu
Bu arkadaşımla yaptığım ko-

www.sat-ekspress.dk

AHS DÆK
ALIN, KAZANIN! Maliyet fiyatına cantlar!

Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Maliyet fiyatına aliminyum ve demir cantlar
Acele edin, siz de alın!
1900,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla Kışlık
lastik cantıyla beraber

24 saat Online satış için
www.sat-express.dk

ŞOK ŞOK ŞOK FİYAT !!!

DIGITURK´E ÜYE OLUN SÜPER RECIEVER
HUMAX’a SAHIP OLUN. UYDUDAN YENİ
KANALLARI VE SOFTWARE GÜNCELLİYOR

400 Kr

ŞOK
FİYAT !

YENİ ÜYELERE
DIGITURK KUTUSU
HUMAX

ŞOK
FİYAT !

Humax reciver til Digiturk abonnement

400 Kr.
1.500 kr

3500,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
aliminyum cant ve
tekerlekler

6 AYLIK Lig TV + 70 kanal 1.300,- kr
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.340,- kr
HEAD CD 790 FTA Black
Panther Challenger

950,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
4 lastik

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi
posta ile gönderiyoruz.

ŞOK FİYAT
700 kr.

YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ HİMET VE CAZİP
FiYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

Digiturk teknik servis uzmanı

Hafta içi 24 saat
servis

Mehmet Yılmaz Tlf.: +45 40 27 89 89

(Hafta içi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti
200 kr. Çanak ayar 350 kr. dan başlayan fiyatlarla.

OTO LASTİKLERİ, ROT BALANS AYARI, JANT, AKÜ, EGZOZ, KAPORTA
TAMİRATI, FREN TAMİR VE AYARI

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

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ
HABER
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KAMPANYALARIMIZ

3 kutu
YAYLA
PEYNİR
100,- kr.

2 kutu
YOĞURT
25,- kr.

1 paket
Ülker
margarin
ekonomi
paket
20,- kr.

3x1 kg
Colombo
Çay
100,- kr.

3x1,5 Lt.
Çamlıca
gazoz
20,- kr.

Danimarka’nın en büyük, En modern ve en hesaplı Türk marketi.
Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini en güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli
her türlü et, bakliyat ve süt ürünleri marketimizdedir. Ayrıca kasap, sebze, meyve ve
züccaciye reyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek adreste görebilirsiniz.
Gurbetcilerimizin yeni alışveriş tercihi...

20 yıllık tecrübemizi sizlerle
paylaşıyoruz
HER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA GÜNLERİ TÜRKİYE’DEN TAZE BALIK GELİYOR.
HAMSİ, ISTAVRİT, ÇUPRA VE ALABALIK

İnternet sitemizden her hafta kampanyalarımızı
ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz
630 m2 kapalı alan ve
ücretsiz, geniş park alanı

www.vbazar.dk

i:
tler
saa uma
ş
ı
l
Açı rtesi-C .00
9
a
Paz .00 - 1 esi
09 mart .00
Cu - 17
00
08. Pazar .00
- 17
00
.
0
1

Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400
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Teknolojik çocuk!
Bedriye Zelal Kanat

T

eknoloji hayatımızın ayrılmaz bir
parçası haline geldi. Hep tartışılmıştır, çocukların gelişiminde televizyon
faydalımı zararlımı diye? Henüz bununla ugraşırken birde bilgisayarlar çıktı ve
bu daha araştırılmaya dursun, cep telefonları ve akla hayale gelmeyecek daha
nice teknolojik oyun aletleri ve çocukların sürekli bir ekrana bakmak zorunda
oldukları veya bırakıldıkları oyun aletleri çıktı.
Gördüğünüz gibi zaman kavramı dahi
teknolojinin bu hızına yetişemiyor. Daha
birini çözmeye kalmadan bir başka alet
çıkıveriyor karşımıza. Ve teknoloji ilerledikçe bu araçların kullanımıda aynı hızla artmakta, dolayısıyla sürekli bir takip
gerektiriyor.
Elbetteki bir gelişim çağı yaşıyoruz ve
hatta çağ atlıyoruz teknoloji konusunda.

Dünyanın artık ”kocaman bir dünya” olmaktan çıktığı ve küreselleşmenin hızla
ilerlemesinin en büyük etkeni olan internette aklımıza takılabilecek her tür
sorunun cevabını bulabiliyoruz. Artık
eskisi gibi doktorumuzu telefonla aramıyoruz, reçetemizi dahi internet üzerinden alıyoruz, postane ve banka kuyruklarında beklemiyoruz, vergi işlemlerimizi internetten hallediyoruz, uzak yakınlarımız bizlere olmadıkları kadar yakınlar artık, çocuklarımızın ev ödevlerini
bilgisayardan takip ediyoruz ve buna
benzer binlerce işlem.. Bunlar tabiki
günlük hayatımızı kolaylaştıran güzel
gelişmeler, ama bu kadar getirisi olduğu
gibi bir çok götürüsü de var bizden.
Herşeyden önce çocuklarımız sürekli bir ekrana bakmak zorundalar. Televizyon, bilgisayar, cep telefonları, x box,

play station, ipod, iphone, Nintendo…
Bunlar sadece ilk aklımıza gelenler. Sürekli bir aletin önünde oturan bir çocuk
ne kadar verimli olabilir? Yaratıcılığını
kaybeder ve kendisini geliştiremez. Çünkü çocuğun teknolojiden düşünmeye fırsatı yok ki, yeni şeyler yaratsın, ekran
yerine dışarıda yeni oyunlar icat etsin,
sohbet edebilsin, yazabilsin, çizebilsin,
çözebilsin…… Teknolojik çocuğun bunlara zamanı yok ki, odası teknoloji mezarlığı.
Çocuklar aktivitelerle gelişirler, ancak
pasifize olup kalkıyorlar ekran başından. Yapılan birçok araştırma odasında birçok teknolojik alet bulunan ve bu
aletlerle çok vakit geçiren çocukların iyi
uyuyamadıklarından dolayı erken yaşlarda kalp problemleri yaşadıklarını gösteriyor. (Amerikan Kalp Derneği, 2008)

Şiddet, kan, savaş, küfür içeren filmler
yapılıyor. Ardından bu filmlerin çocuklar için oyun versiyonu çıkıyor. Tamamen para tuzağı olmakla birlikte, yetişkinler dahi ”madem oyunu yapılıyor demek ki çocuklar izleyebilir” gibisinden
düşünebiliyorlar.
Teknolojik araçlar insanların hayatını daha da kolaylaştırabilmek için araç
ve gereçtir, amaç değildir, olmamalıdır.
Tabii ki kullanılmalıdır fakat bu araçlar
bizim aletimizdir, biz o araçların aleti olmamalıyız. Ve çocuklarımızın da olmaması için bunu onlara öğretmemiz gerekir.
Çocuklarımız açma düğmesini bildikleri gibi kapama düğmesini de öğrenmelidir.
Bzkanat@hotmail.com

Polis karşısındaki yükümlülükler
Avukat Erbil Kaya

P

olis ve mahkeme karşısında yükümlülüklerimiz var
Yükümlülükler:
- Polis durmanızı istediği zaman duracaksınız.
- Polis sizi sorgulayabilir, ama yanıtlamak
zorunda değilsiniz.
- Polis sorduğunda adınızı, adresinizi ve
doğum tarihini söylemek zorundasınız, ancak person numaranızdaki (cpr. nr.) son 4
şifreyi vermek zorunda değilsiniz.
- Polis sorgulamasını uzun tutabilir ve soruları çoğaltabilir.
- Polis alkol testi yapmak isteyebilir, ancak
bunu reddetme hakkına sahipsiniz. Reddetmeniz durumunda polis sizi gözaltına

alabilir ve karakolda kan testi yapmaya
tabi tutabilir.

na alınmışsanız polis üst aramasını
genişletebilir. Bunun kapsamı aşağıdakilerdir:
Zanlı olarak yükümlülükleriniz:
- Tırnak izi, saç teli vb. alabilir.
Polis üstünüzü arayabilir. Bunun kapsamı - Kan testi yapabilir.
aşağıdakilerdir:
- Röntgen çektirtebilir.
- Kilonuzu, boy ölçünüzü sorup, avuç işle- - Örneğin midenizin boşaltılması için ilaç
rini kontrol edebilir.
verebilir.
- Üzerinizdeki elbiseleri arayabilir, örneğin - Vücudunuzun diğer bölgelerini arayabigömleğinizin düğmelerini açmanızı, kolla- lir.
rınızı sıvamayı ve ceplerinizi aramak isteyebilir.
Son olarak da polis hakkında yanlış
- Parmak izinizi alabilir.
bilinen şeyler:
- Amerikan filmlerindeki gibi gözaltına
- Fotoğrafınızı çekebilir.
alınma esnasında Danimarka polisi size
haklarınızı belirten tekerlemeler söylemek
Eğer ciddi bir suçtan dolayı gözaltı-

zorunda değildir.
- Danimarka’da kefil ödeyerek serbest bırakılmıyor.
- Polise bilgi yardımında bulunarak ceza
hafiflendirilmiyor, fakat işlenen suçun türüne göre pazarlık yapıla biliniyor.
- Daha hafif bir cezaya çarptırılmanın tek
yolu avukatınız olmadan ifade vermemektir.
Bir davadan dolayı gözaltına alınmışsanız, avukatınız olmadan ifade vermemenizi öneririm. Avukata ihtiyacınız olduğunu
düşündüğünüz durumlarda 2478 7860 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz.
erbil.kaya@haber.dk
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Akupunktur ile astım tedavisi
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

Y

ıllardır astım
hastalığının çilesini çekiyorum
ve artık bıktım diyor musunuz?
Merdivenlerden çıkamıyor, çocuğumla oynayamıyor, günlük
işlerimi yapmakta zorlanıyorum
diyor musunuz? Akupunktur ile
tedaviyi denedikten sonra düşüncelerinizi tekrar gözden geçirmenizi ve hayatınızda ne kadar büyük bir değişim olduğunu
görmenizi tavsiye ederim.
Astım yakınmaları ile gelen hastanın eğer tıbbi olarak tanısı
konmamış ise; önce fizik muayenesi yapılarak, o hasta için en
uygun olan tanı yöntemlerine

başvurulur. Kan ve idrar tahlilleri, akciğer röntgen filmleri
yada gerekirse akciğer tomografisi, nefes ölçüm testleri (spirometrik test) yaptırılarak,astım
tanısı güçlendirilir. Eğer hasta
tek başına bir astım hastası ise,
beraberinde başka ikincil akciğer hastalığı (kronikbronşit,
bronşiektazi, kor pulmonale vb.
gibi) yok ise akupunktur tedavisine uygun bir vaka demektir.
Kulak ve vücut akupunkturu
ile tam bir tedavi sağlanır. Bu
nedenle, öncelikle kulak akupunktur noktalarının elektriksel
potansiyelleri ölçülerek, yapılacak tedaviye vücudun ne derece cevap vereceği saptanır. Özel
olarak geliştirilmiş olan nokta
tarama (dedektör) cihazları ile

elektronik ortamda noktaların
elektriksel yükleri ölçülür. Yani
akupunktur noktalarının hangi
elektrik yükü ile yüklü oldukları tespit edilir. Çünkü kulakta,
her organ ve doku sistemlerinin
sürekli haberleşme içinde olduğu elektriksel noktalar vardır.
Cihazlarımızla bu noktaları belirledikten sonra, noktanın (-)
yada (+) yüklü oluşlarına göre;
altın veya gümüş iğneler kullanılır.
Tedavide, sadece astım noktalarını değil,aynı zamanda psikosomatik noktaları da tedaviye alırız. Çünkü,kişi astımından
dolayı, ruhsal çöküntü durumuna girebilmektedir. Depresyon,astımlı hastalarda çok daha
kolay gelişebilmektedir.Bunun

dışında, anksiyete, adını verdiğimiz ruhsal bunaltılar da görülebilmektedir. Dolayısıyla, bunlarla ilgili akupunktur noktaları
da tedavi kapsamına alınarak,
dört dörtlük bütünsel bir tedavi
uygulanmış olur. Ayrıca kişi atmosferik olarak hava değişikliklerinden de etkileniyorsa, bu durumla ilgili “hava değişimi” noktaları da tedavi kapsamına alınarak, bütüncül tedavi tamamlanmış olur.
Hasta eğer ki çok uzun yıllardır bu rahatsızlığı çekiyorsa bilinsin ki tedavi de ona göre uzayabilir.Akupunktur ile astım
hastalığında basari oranı yüzde
96¬dır. Yani her 100 hastadan
96¬si astımdan tamamen kurtulur. Çünkü Akupunktur hasta-

lığın temeline iner ve onu ortadan kaldırır.
Özetle, ilaçsız ve yan etkisiz
olan akupunktur, astım hastalığını %96 gibi yüksek bir oranda
tedavi etmektedir.Akupunktur
tedavisi ile, ömür boyu ilaç almak zorunda kalan insanlarımız
bu ilaçlardan kurtulmuş olacaklardır. Unutmayın ki akupunktur WHO(Dünya Sağlık Örgütü)
tarafından 1979 yılında bilimsel
bir tedavi yöntemi olarak kabul
edilmiştir.Bu yüzden,ben inanmıyorum, faydalı mı acaba gibi
sadece zamanınızı öldürecek düşünceleri bir kenara bırakın ve
kendi bedeninize akupunktur ile
bir şans daha tanıyın.
info@akuzomas.dk
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Havadan sudan konuşmak
Dr. İsa Kuyucuoğlu

H

erhangi bir konuda yapılan konuşmanın veya sohbetin önemsiz veya boş olduğunu belirtmek için “havadan sudan konuşmak” ifadesi kullanılır. Burada “hava”
ve “su”, konuşacak önemli bir konusu bulunmayan insanların hakkında konuştukları iki önemsiz konuymuş gibi düşünülmektedir.
Halbuki günümüzde “hava” ve “su”, hakkında en çok konuşulup, yazılan iki önemli
konu haline gelmiştir.
Günümüzde insanların yaşam koşullarını radikal biçimde etkileyen çevre kirliliği
ve küresel ısınma, birey ve toplum olarak
hepimizi ilgilendiren küresel bir sorun haline gelmiştir. Zira bu sorun ulusların yalnız
başına çözemeyecekleri küresel boyutlara
ulaşmıştır. Birey, aile ve toplum olarak bizlerin de yapabileceği bazı şeyler vardır.
Çevre ve tabiatın kirlenmesi sonucu meydan gelen küresel ısınma olgusu gerçekte
birdenbire meydana gelmiş değildir. Aslında sanayileşme döneminden sonra ortaya
çıkan çevre kirliliği, özellikle 1970’li yıllardan bu yana ilgililerin üzerinde çalıştıkları
bir konudur. Fakat günümüzdeki küresel
ısınma sonucu meydana gelen iklim krizi
dünyamızdaki yaşam şartlarını ciddi bir biçimde tehdit eden tehlikeli bir sorun haline
gelmiştir.
Bizlerin günlük hayatımızda somut olarak pek hissetmediğimiz iklim değişikliklerinin olumsuz sonuçlarını fakir ülke insanları acı bir biçimde yaşamaktadırlar.
Günümüzde iklim değişiklikleri fakir ülke
insanlarının yaşam koşullarını derinden et-

kilemekte, açlık ve susuzluk gibi felaketler
yaygın ve kitlesel boyutlarıyla insan hayatını tehdit etmektedir.
IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu)’nun yaptığı bir araştırmaya
göre günümüzde açıkça izlenen iklim değişiklerinin meydan getirdiği olumsuzluklar
önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Bu bağlamda küresel kirlenmenin
yol açtığı en belirgin tabiat olayı “küresel
ısınmadır”. Küresel ısınma buzulları eritmekte ve bunun sonucu olarak deniz seviyesi yükselmektedir.
Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya
göre dünyada sıcaklığın iki derece artması
durumunda, dünya üzerindeki bitki ve hayvan türünün % 20 ile 30’u kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve bunun sonucu olarak dünyadaki ekolojik denge bozulacak, sulama konusunda ve gıda üretiminde ciddi sorunlar yaşanacaktır.
Bilim adamlarının tespitlerine göre günümüzde Gröndlan adasında görüldüğü gibi
buz dağları erimeye devam edecek olursa,
deniz seviyesi bu yüzyılın sonunda 18 den
58 dereceye yükselecektir. Bu gelişme nüfusu sık olan ve deniz seviyesinden düşük
olan Bangladeş gibi bir çok doğu ülkesinde
büyük felaketlere sebep olacaktır. Bunun
sonucunda insanlar kitleler halinde yaşadıkları mekanlardan daha yüksel yerlere
göç etmek zorunda kalacaktır.1
Ülke, sınır ve kıta tanımadan bütün toplumları etkileyen küresel ısınma ve iklim
değişikliklerinin, deniz seviyesinin yükselmesi ve sel baskınlarının artması gibi so-

mut etkileri bütün dünyada dikkatli biçimde izlenmektedir.
Deniz seviyesinin yükselmesi hem ekonomileri güçlü olan Hollanda’da gibi ülkelerde, hem de Hindistan gibi denizle sınırı
olan gelişmekte veya az gelişmiş ülkelerde
dikkatli bir şekilde gözlemlenmektedir. Fakat Hollanda ve Danimarka gibi gelişmiş
ülkeler iklim değişikliklerinin yol açacağı
muhtemel felaketleri önlemek için gerekli kurumsal, teknik ve ekonomik donanıma
sahip olmasına rağmen, az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkeler aynı imkanlara sahip değillerdir. Dolayısıyla muhtemel felaketlerden en fazla etkilenecek olan ülkeler
yine bu fakir ülkeler olacaktır.
İklim değişiklerinin yol açacağı felaketleri önceden kestirmek ne yazık ki mümkün gözükmemektedir. Bilim adamlarının
yaptığı araştırmaya göre iklim değişiklikleri Afrika ülkelerinde hem sel felaketlerine hem de kuraklıklara neden olacaktır.
Asya kıtasında ise durum Afrika Kıtasından farklı olmayacaktır. Sel felaketlerinin
artacağı Asya’da bir milyardan fazla insan
içme suyu sıkıntısı çekecek ve bunun sonucu olarak sıtma, kolera ve ishal gibi hastalıklar yaygınlaşacaktır. İklim değişiklerinin
sonuçları Avrupa Kıtasında kısmen hissedilirken, Güney Avrupa ve Türkiye’de havaların ısınması ve kuraklık şeklinde ortaya
çıkacaktır. Danimarka’da ise deniz seviyesinin yükseleceği ve daha şiddetli fırtınaların meydana geleceği tahminleri yapılmaktadır.
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ko-
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nusunda bilim adamları muhtemel çözümlerden en önemlisi olarak karbondioksitin
azaltılmasını önermekteler. Yapılan hesaplamamalara göre herkesin atmosfere eşit
oranda karbondioksit bırakması durumunda kişi başına bir ton karbondioksit düşmektedir. Danimarka’da bir kişinin atmosfere bıraktığı karbondioksit oranı ise on
tondur. Diğer Batı ülkelerinde durum Danimarka’dan farklı değildir.
Görüldüğü gibi konu hepimizi yakından
ilgilendirmektedir. Birey ve aile olarak bizler de Afrika’da ve diğer fakir ülkelerde yiyecek ve içecek sıkıntısı çeken insanların
durumunu düşünüp, savurganlıktan ve gereksiz tüketimden kaçınarak küçükte olsa
sorunun çözümüne katkı sağlayabiliriz. Bu
aynı zamanda bir insanlık görevimizdir.
Aralık (2009) ayının başlangıcında Birleşmiş Milletler tarafından Kopenhag, Bella Center’de yapılan iklim zirvesi bu bağlamda küresel bir öneme sahiptir. Umarız
bu konferansın sonunda gelecek kuşaklara
daha temiz bir dünya bırakmak adına hepimizi rahatlatacak önemli kararlar alınarak
hayata geçirilir.
(Dipnot)
KAYNAK:
1
Mogensen, S. Mogens (2009), Klimakrisen, s. 9
Not:
. Bütün okurların yeni yılını kutlar, yeni yılda sağlık,
mutluluk ve başarılar dilerim.
. Ayrıca 17 Kasım 2007 tarihinde yapılan yerel seçimlerde oyu ve gönlü ile şahsıma destek veren
(vermeyen) herkese teşekkürlerimi sunuyorum..

kuyucuoglu@gmail.com
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Yeni kitaplar...

Hazırlayan: Muttalip Abat

ANDRE FARVER / ÖTEKİ RENKLER
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 2006 yılında Nobel Edebiyat ödülünü aldıktan sonra yayımlanan Öteki
Renkler adındaki kitabı Danimarka dilinde yayımlandı.
Andre Farver (Öteki Renkler): Denemeler ve bir öykü.
Yazar Orhan Pamuk. Türkçe’den çeviren Tom Fagerland.
Gyldendal Yayın Evi. 480 sayfa. 349.- kr.

A

ndre Farver (Öteki Renkler) Orhan Pamuk’un 2006
Edebiyat Nobel Ödül’ünü aldıktan sonra yayımlanan ilk kitabı.
Orhan Pamuk’un bu kitabı, son
25 yıl içinde yazmış olduğu deneme türündeki yazılarının bir
derlemesi.
Ayrıca bir öykünün de yer aldığı bu kitaptaki deneme yazılarda Orhan Pamuk, Avrupa’ya
ilk gezisini, babasının ölümünü,

İstanbul Depremini, Dostoyevski
ve Nabokov’a olan hayranlığını,
İstanbul’da ve New York’daki
yaşamlarını, yazmış olduğu romanlarına ilişkin çalışmalarını
anlatıyor.
Orhan Pamuk’un derlediği kitap, Orhan Pamuk’un kendi öz
geçmişinin şiirsel bir tarifinden,
edebiyat, mimari ve kültürel yazılardan, siyasi mizahtan, duygusal
atmosfer tablolarından, doğunun

Modernitetens Verden
(Yeniliğin Dünyası)
Modernitetens Verden (Yeniliğin Dünyası).
Derleyenler Ole Høiris & Thomas Ledet.
Aarhus Universitetsforlag Yayın Evi. Yayın
tarihi 2009. 672 sayfa. 298.- kr

M

odernitetens Verden
(Yeniliğin Dünyası)
40 kadar tarih, kültür ve
sanat ile sosyal bilimcinin
katkılarıyla hazırlanmış
dev bir yapıt.
Bu yapıt 1800 ve 1900’lü
yıllarda yaşanan modernleşmeyi, modern çağa geçişi
ve modernleşmenin beraberinde getirdiği bir çok toplumsal, bireysel ve düşüncesel değişimleri irdeliyor.
Modernleşmeyle insanlar
artık kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrendi.
Aile, doğa,
tarih, tanrı ve ulus
artık insan
yaşamının
çerçevesini
tamamen
belirleyici olmaktan çıktı. Aydınlık
çağı ve romantizmin
gelişmesi
karşısında,
toplum yapısının değişmez şekli,
ölümden sonraki yaşam
gibi büyük sorular artık
geçerliliklerini yitirdi ve
yeni içerikler kazandı. Artık bireyler bu soruların yanıtını kendileri bulacaktı ve
dünyaya yeni bir anlam getirecekti.
Bu ürkütücü gelişmenin
etkisi, 20. yüzyılın başından itibaren yeni bir özgürlük bilinci yarattı. Edebiyat, resim sanatı, müzik,
tiyatro ve mimari alanlarında yeni eğilimlerin büyük
bir hızla ortaya çıkmasına
yol açtı. Gelişmeler, yeni
eğilimler sadece kültürel
alanlarda değil teknolojide

de benzeri görülmemiş bir
hızla, buharlı makineden
bilgisayara, damarlarından en küçük hücrelere ve
gen teknolojisine kadar her
alanda baş döndürücü bir
şekilde kendini gösterdi.
Modernitetens Verden
(Yeniliğin Dünyası), felsefe, sanat, ekonomi, edebiyat ve çevre politikaları ve
diğer bir çok dalda modernleşmenin temel çizgilerini
mercek altına alıyor. Modernleşmenin getirdiği bir
çok yeniliğin
tüm dünya
üzerinde
gösterdiği
etkinin yanısıra bireylerin böylesi
bir dünyada
nasıl bir sorumluluk
taşıyabileceklerini irdeliyor.
Oldukça
bilimsel bir
dilde yazılmış bir kitap. Bu konulara kafasını
yoranlar için çok değerli
bir başvuru kaynağı. Modernitetens
Verden
(Yeniliğin
Dünyası),
daha önce yine gazeteniz
Haber’de tanıtımı yapılmış
olan Rönesanssın Dünyası
(Renæsssansens Verden2006) ve Aydınlık Dünyası (Oplysningens Verden2007) yapıtlarının devamı
niteliğinde. Bu seride yayımlanmış olan Romantikkens Verden (Romantik
Çağ-2008) adlı yapıtı da
gelecekteki bir başka sayımımızda sizlere tanıtmaya
çalışacağız.

ve batının kültürleri konularında
tahrik edici tartışmalara kadar
geniş kapsamlı deneme yazılarından oluşuyor.
Orhan Pamuk, yazılarını YAŞAM ve KAYGILAR, KİTAPLAR ve KİTAP OKUMA, SİYASET, AVRUPA ve DİĞER SORUNLAR, KENDİ KENDİNE
OLMAK, KİTAPLARIM BENİM
YAŞAMIM, RESİMLER ve ALT
YAZILARI, DİĞER KENTLER,
DİĞER MEDENİYETLER başlıkları altında toplamış. Siyaset,
Avrupa ve Diğer Sorunlar bölümünde hakkında açılan davadan
da söz ediyor.

Kitabın önsözünde Orhan Pamuk, bu kitabının diğer romanlarında yerini bulamamış yaşamın küçük dilimlerinden düşüncelerin, tabloların yer aldığı bir
kitap olarak tanıtıyor. Bu tanıtımı
yaparken de bu düşüncelerin romanlarında işlenmemiş olmasına
kendisinin de şaşırdığını, aslında
üzerinde ayrıntılı araştırma yapmaya değer bulduğu bu düşünceleri daha da inceleyerek daha
derinliğine araştırmamış ve romanlarına koymamış olmasının
bir eksiklik olduğunu söylüyor.

Præsidenten, Foghs Danmark 2001-2009
(Başkan, Fogh’un 2001.2009 Danimarkası)
Præsidenten, Foghs Danmark 2001-2009 (Başkan, Fogh’un 2001.2009 Danimarkası). Yazarlar
Troels Mylenberg ve Bjarne Steenbeck. Gyldendal Yayın Evi. 312 sayfa. 299.95 kr.

A

nders Fog Rasmussen,
8 yıllık hükümet bakanı olarak Danimarka tarihine kalın
harflerle adını yazdırmış bir kişilik
olarak anılacak.
Bazı kimseler Anders Fogh Rasmussen’i mükemmel bir
kişilik olarak görürken, bazı kimseler
de kendisine tahammül edemiyor, nefretle anıyor. Sadece
bu nedenle, kendini
çok iyi ve sıkı kontrol yada disiplin altında tutabilen eski
Danimarka hükümet başkanı Anders
Fog Rasmussen’i
anlatan bu kitap
her kesin ilgisini çekecek nitelikte.
Kitap, kamu oyunun bilmediği dışa
karşı çok kontrollü görünen
bu kişiliğin arka cephesine
giriyor, irade gücü büyük,
çift oynayan, korkutarak

yaptıran, kendisine ve hü- nen Anders Fogh Rasmuskümetine yönetilen eleştiri- sen’in hatalarla dolu bir kişi
olduğunu anlatıyor.
”Præsdenten-Başkan” sıfatını hükümetin küçük ortağı
Muhafazakar partili
bakanların Anders
Fogh Rasmussen’e
taktığı bir sıfat. Anders Fogh Rasmussen başbakan olarak
çok güçlüydü ve karşı
çıkılması çok zor olan
bir kişilikti. Öyle ki,
en son ki hükümet
başkanlığından ayrılma planı da dahil,
her seferinde her istediğini de yaptırabiliyordu.
Anders Fogh Rasmussen’in en son
planı, hükümet başkanlığından ayrılma
ve NATO Genel sekreterliğine getirilmelere karşı sık sık kullandığı si planıydı. Anders Fogh
“Bunda zerre kadar hata Rasmussen, NATO genel
yok” (Der er ikke noget at sekreterliğine atanmasınkomme efter) sözüyle bili- dan iki gün öncesine kadar

bu planını en yakınlarından
dahi gizli tutabilmişti. Zaten
kitabın yaklaşık ilk 50 sayfası da, bu konuyla ve Türkiye’nin NATO genel sekreterliği konusunda çıkardığı
zorluklarla ilgili. Sadece bu
bölüm Türklerin bu kitaba
ilgisini çekmesi için yeterli.
Bunun yanısıra, üç kez
arka arkaya seçim kazanan
ve Danimarka Halk Partisi’nin desteğiyle hükümet
başkanlığı yapan Anders
Fogh Rasmussen’in 20012009 dönemindeki icraatı
anlatılıyor.
Yazarla bu kitabı Anders
Fogh Rasmussen, diğer meslektaşları ve çevresindeki
idari memurlara yaptıkları
röportajlara dayanarak hazırlamışlar.
Præsidenten,
Foghs
Danmark 2001-2009 (Başkan, Fogh’un 2001.2009
Danimarkası) kitabı, yeni
Danimarka tarihini iyi anlamak açısından okunması
gerekli önemli bir belgesel
kitap.

Det Armenske Folkemord 1915 (Ermeni Soy Kırımı 1915)
Det Armenske Folkemord 1915 (Ermeni Soy Kırımı 1915). Yazar Helle
Schøler Kjær. Forlaget Vandkunsten Yayın Evi. 228 sayfa. 229.- kr.

K

ısa bir süre önce Kasım
ayında Danimarka’da,
Det Armenske Folkemord
1915 (Ermeni Soykırımı
1915) adıyla bir kitap yayımlandı.
Sözde Ermeni soykırımına ilişkin bu kitap, 1910’lu
yıllarda İstanbul’da diplomatik görevde olan Carl
Ellis Wendell’in, Harput’ta
misyoner ve hemşire Maria
Jacobsen’in ve Urfa’da öğ-

retmenlik yapan Ermeni
toplumunun yapılanması
için büyük çabalar gösteren
Karen Jeppe’nin tutmuş oldukları günlüklere dayanarak kaleme alınmış.
Bunun yanısıra, aralarında Taner Akçam’ın da olduğu çoğu Ermeni kökenli
yazarların kitaplarına göndermeler yapılarak bir belgesel gibi sunulan ve ağır
duygusal bir dille yazılmış

olan bu kitap kuşkusuz tek
taraflı.
Ayrıca, radyo program
yapımcısı ve gazeteci olan
bu kitabın yazarı Helle
Schøler Kjær, yazdığı
bu kitabı, televizyona ve
radyoya uyarlayarak Danimarka Radyosu’nun gerek
televizyon kanalında gerekse Radyo yayınlarında
da yer alan 3 de program
hazırladı.

EMLAK

DANİMARKA’DA VE TÜRKİYE’DE KONUT/DÜKKAN ALIM-SATIMI
TÜRKİYE’DE YÜZDE 20-30 PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLUN

FİNANS

EV/İŞYERİ KREDİSİ – ŞAHSİ KREDİ

√

MUHASEBE

MOMSREGNSKAB – ÅRSREGNSKAB - DANIŞMANLIK

√

TAŞIMACILIK

HER TÜRLÜ BÜYÜK VE KÜÇÜK ÇAPTA TAŞIMACILIK
(EV/DÜKKAN/EŞYA)

√

30 BİN KRON PEŞİNATLA MOBİL KEBAP BÜFEYE SAHİP OLUN

√

ESNAFIMIZA
TOPTAN
ÇÖZÜMLER

√

...Size nasıl yardımcı olabiliriz?

KS -GRUPPEN
RÆVEHOLMSVEJ 57 • 2690 KARLSLUNDE • TLF: 46 15 02 00
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Seni çok özleyeceğiz Erik...
Hüseyin Duygu

Y

eryüzünü Kendisine yurt edinen,
51 yıldır yaşamı dirilmek için yazan Danimarkalı dünya şairi arkadaşım
Erik Stinus artık aramızda yok.
Bu yazıyı Erik Stinus’u 25 yıldır tanıyan, onunla birlikte etkinlik yapan bir
arkadaşı olarak, onu tanımanın sevincini, ama aynı zamanda onu yitirmenin
üzüntüsünü sizinle paylaşmak için kaleme alıyorum.
1984 yılında Danimarka’ya politik sığınmacı olarak geldim. Birkaç ay sonra
politik bir etkinlikte Erik Stinus’la tanıştım. Hemen ısındık birbirimize. Aynı
akşam uzun uzun 12 Eylül, Barış Derneği Davası, Nevzat Çelik, Atağol Behramoğlu, Kemal Özer ve Nazım Hikmet
üstüne konuştuk. Bana ev adresini ve
telefonunu vererek beni ailesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Onun evine
ilk ziyarete gittiğimde Erik’le birlikte
eşi Sara Stinus ve üç çocuğu beni kapıda karşıladılar. Yemekten önce bana
bir kadeh rakı ikram etmişti Erik. Rakıyı içerken bana Türkiye’ye zaman zaman gittiğini, Barış Derneği Davası duruşmalarına katıldığını, Nevzat Çelik’le
ilgili uluslararası dayanışmaya Danimarka Yazarlar Sendikası adına destek
verdiğini anlatmıştı bana. O gün Danimarka’da ilk kez insan sıcağını hissetmiştim. Kendimi artık yalnız hissetmiyordum. Artık gideceğim bir ev, benim
Danimarkalı dostlarım vardı.
1951 yılında Berlin’de, daha 17 yaşın-

dayken Nazım Hikmet’i ve Pablo Neruda’yı beraber gördüğünü, onların şiirlerini dinlediğini, Hint kökenli eşi Sara’yı
Polonya’da bir gençlik festivalinde tanıdığını, ilk defa Hindistan’a kara yoluyla
giderken Türkiye’den geçtiğini, Nazım
Hikmet’i Danimarka diline kitap olarak
kazandırdığını daha sonraki görüşmelerimizde anlatmıştı bana.
Daha sonraki yıllarda belirli aralıklarla görüşsek de, Erik Stinus’tan ilk somut desteği 1989 yılında Köy Enstitülü
yazar Dursun Akçam’ı Kopenhag’a davet ettiğimde geldi. 1990’lı yıllarda artık
Stinus’la beraber etkinlikler planlamaya başladık. Sivas Katliamı’ndan iki ay
sonra Eylül 1993’te Danimarka Yazarlar Sendikası ve Danimarka Pen Klubü’nün desteğiyle Aziz Nesin’i Kopenhag’a Sivas Katliamı lanetlemek için çağırdık. Bu etkinlik bizi birbirimize daha
da yakınlaştırdı.
1994 yılının ilkbaharında şair Kemal
Özer’i Kopenhag’a davet ettik. İki ülkenin dilinin şiir aracılığıyla aynı anda bu
etkinlikle yoğun bir katılımla dile getirilmesi, Erik Stinus ile beni bir karar
aşamasına getirdi. Aynı yıl Danimarka
ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin düzenli gelişmesinde, her iki ülkede
de sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesinde etkin görev üstlenmeye
karar verdik. Kemal Özer, Türkiye’deki
anlaşma ve randevuların yapılmasını
sağlayacak, ben ve Erik de Danimar-

ka’daki gerekli kurum ve kişilerle iletişim kuracaktık. Bu iş sadece örgütleme
işi değildi, her iki dile de şiir çevirisi yapılması gerekiyordu. Bu çabaya Danimarka’da yaşayan şair ve çevirmen Murat Alpar ve İstanbul’da yaşayan Gülşah Özer’in yanı sıra Cevat Çapan, Turgay Fişekçi de destek verdi. Çok sayıda
Danimarka -Türkçe şiir etkinliğini on
beş yıl hiç ara vermeden gerşekleştirdik.
İstanbul’da Evrensel Kültür Merkezi,
Kadıköy Modul Sanat Evi, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Tekirdağ
ve Saray İlçesi, İzmit, büyük depremden
bir yıl sonra Yalova, Ankara, İzmir, Salihli ve Antalya gibi yerlerde çok sayıda
Türk ve Danimarkalı şairinin katılımıyla iki ülke ozanlarını aynı anda buluşturan küprüyü de inşa etmiş olduk.
Yukarıda belirttiğim bu etkinlikler iki
ülkenin de şiirine olan ilgiyi arttırdı.
Erik Stinus’un 1974 ve 1982 yıllarında yaptığı iki Nazım Hikmet seçkisine
geçtiğimiz yıl Erik Stinus ve Murat Alpar’ın ortak çevirisiyle üçüncüsü de eklendi. Yunus Emre, Orhan Veli, Melih
Cevdet Anday, Fazil Hüsnü Dağlarca,
Kemal Özer Danimarka diline bu yıllarda kitap olarak kazandırıldı.
Bu arada Vedat Dolakay’ın 1979 yılında Dünya Çocuk Yılı için yazdığı KOLO
isimli masal kitabı Erik Stinus ve Murat
Alpar’ın ortak çevirisiyle Erik Stinus
ölümünden iki gün önce yayımlandı.
Erik Stınus’la birlikte çok kez onun İs-

ÖZÜNDEN YOLA ÇIKAN BİR OZAN: AŞIK GAZİ GURBETİ

Danimarka’da bir aşık
Danimarka’da yaşayan Türk ozanlardan
Gazi Gurbeti’nin ilk albümü “Vurdun beni”
geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıktı.

A

şıklık geleneğinden
gelen ve Aşık Musa
Merdanoğlu’nun yeğeni olan Gazi Gurbeti, bu
geleneğini Danimarka’ya
taşıyan bir ozanımız.
Türkülerle tanışmasını
ozan Musa Merdanoğlu’na
borçlu olduğunu söyleyen
Gurbeti, “Bizimkisi usta-çırak ilişkisi. Aşıklık geleneğini Merdanoğlu’ndan öğrendim. Gözümü açtığımda
Merdanoğlu’nu
gördüm.
Koskoca bir çınar. Cemlere,
toplantılara beni de götürürdü. Beni yetiştirmek adına
sıra verirlerdi” diyerek tür-

külere ve bağlamaya nasıl
başladığını anlatan Gazi
Gurbeti, “Bugün bu ustaların eserlerini yorumluyor,
seslendiriyorum” diyor.
1987 yılında 18 yaşındayken Sivas’ın Şarkışla ilçesinden Danimarka’ya bir işçi ailesinin çocuğu olarak gelen
Gazi Gurbeti, Danimarka’da
çeşitli iş dallarında çalıştıktan sonra kendisini tamamen müziğe vermiş. Aşıklık
soyundan geldiğini söyleyen
Gurbeti, türkülerimizi gelecek kuşaklara taşımak, kültürümüze, halkımıza hizmet
etmek için yola çıktığını belirtiyor.
“Halk neredeyse biz oradayız” diyen Aşık Gazi Gurbeti, Danimarka’da gecelerde,
toplantılarda, cemlerde bir
araya geldik. Şimdi de birikimimi bu albümde topladım” diyerek albümün nasıl
çıktığını anlatıyor.
Aşık Gurbeti’nin “Vurdun
beni” albümünde toplam 12
eser bulunuyor. Bu eserlerin
6’sının sözleri aşık Musa
Merdanoğlu’na ait ve müzik ve derlemelerini kendisi
yapmış. Üç eseri Aşık Ha-

temi, bir eseri de Mehmet
Kundak’tan almış. İki eser
de geleneksel. Albümdeki
eserler halaylar, semahlar,
gurbet ve aşık türkülerinden oluşuyor.
Gurbeti ayrıca “Vurdun
beni” albümü için bir de
yine aynı isimle bir klip
çekmiş ve klibi şu anda
Türk televizyonlarında yayınlanıyor.
Albümünün
Türkiye’de müzik marketlerinde ve Kopenhag’daki
Türk müzik marketlerinde
bulunduğunu belirten Gazi
Gurbeti, albümünün Türkiye’de ikinci baskısının çıktı-

ğını belirtiyor.
Müzikseverlerin albüme
güzel tepkiler verdiğini ifade eden Aşık Gurbeti, “Türküseverlerin ilgisi beni çok
mutlu etti. Özümüzü, kültürümüzü bozmadan, dejenere yapmadan özümden yola
çıktım. Aşığın iddiası olmaz.
Yüreğimi koydum ve güzel
bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Geleneğimizin
kaybolacağı kaygısı var. Ben
bu kaygılarımızı elimden geldiğince bir parça gidermeye
çalışıyorum” diyor.
(Haber)

veç’teki yazlık evine, zaman zaman yolda bozulan eski arabasıyla gittim. Arabanın patlayan tekerleğini beraber değiştirdiğimiz oldu. Kimi zaman da ormandan mantar toplayıp beraber yemek
yaptık. Bazen sigara içilmesi yasak yerlerde, birlikte sigara içtik. Onun evinde
yanlız olduğumuzda bana piyanosundan
Danimarkalı Müzisyen Per Warming’in
bestesiyle Nazım Hikmet’in şarkıları çalar ve söylerdi. Kimin zaman da Bertolt
Brech’ten okur ve söylerdi.
Son iki yıldır tatil zamanları dışında
haftada en az bir defa görüşür, bu görüşmelerde bana yeni yazdığı şiirleri
okurdu. Erik Stinus son bir yıldır Kopenhag’da hastahane-huzurevi karışımı bir yerde kalıyordu. Buradaki sohbetlere Danimarkalı şair Niels Hav ve
Kanada kökenli ressam Heather Spears
de katılırdı. Sigara içilmeyen bu yerde,
Erik ve ben sigara içerken Niels Hav da
piposunu tüttürmenin zevkini çok kez
yaşadı.
Erik Stinus 13 Kasım Cuma günü öğleden önce yaşama veda ettiğinde, Niels
Hav ve ben konuşmadan Erik Stinus’a
sevgiyle bakarak sigara üstüne sigara
içtik.
Ben bir arkadaşımı, dünya bir kültür
çınarını yitirdi. Şiirleri hiç kuşkusuz yaşayacak, ama Erik Stinus’un yokluğuna
alışmak zor bir zanaat.
huseyin.duygu@haber.dk

10 yılın en iyisi
‘Babam ve Oğlum’

N

tvmsnbc’nin hazırladığı ve yaklaşık 10 bin kişinin
katıldığı ‘Son 10 yılın en
iyi yerli filmi hangisi?’ anketinde en fazla oyu Çağan
Irmak’ın yönettiği ‘Babam
ve Oğlum’ aldı.
‘Babam ve Oğlum’un yüzde 28 oyla açık ara birinci
olduğu ankette, ikinci sırada yüzde 10 oyla ‘Vizontele’ yer aldı.
Ankette oyların yüzde 8’ini alan ‘G.O.R.A.’
üçüncü, yüzde 7 oy alan
‘Issız Adam’ dördüncü
sırada yer alırken Nuri
Bilge Ceylan’ın Cannes’da
jüri büyük ödülü ve en iyi
erkek oyuncu (Mehmet
Emin Toprak, Muzaffer
Özdemir) ödüllerini alan
filmi ‘Uzak’ anketin beşinci sırada kendisine yer
bulabildi.
Oyların yüzde 6’sını
alan ‘Uzak’ı, Zeki Demir-

kubuz’un ‘Kader’i ve Uğur
Yücel’in ‘Yazı Tura’ filmleri izledi.
Ankette en fazla oyu alan
bu yedi filmin dışında kalan yapımlar birbirine yakın oylarla sıralandı.

Ağlatan film

2005’te gösterime giren
‘Babam ve Oğlum’, 4 milyon kişiyi sinemalara çekerek Türkiye’nin en çok
izlenen filmleri arasında
yer almıştı.
12 Eylül’ü merkezine alan
film, özellikle finaliyle birçok kişiyi ağlatmıştı.
Fikret Kuşkan, Çetin
Tekindor ve Ege Tanman’ın rol aldığı ‘Babam
ve Oğlum’, İstanbul Film
Festivali’nde
Radikal
Gazetesi Halk Ödülü’nü
kazanmış ve 38. SİYAD
Ödülleri’nde yılın en iyi
filmi seçilmişti.
(Kültür & Sanat)
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Şike skandalına UEFA
ve FIFA da el attı

SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

Almanya’da Bochun savcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma
sonucunda ortaya çıkan Uluslararası şike rezaletinde Türk Milli
takımın bazı maçları ile Türkiye liglerinden 29 maç da büyüteç altına
alındı.

B

ochum savcılığının ortaya çıkardığı ve Avrupa’da bir çok
ülkeyi kapsayan şike skandalıyla ilgili olarak, Avrupa’nın
futboldaki en yüksek mercii olan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
(UEFA) yönetimi devrede. UEFA’dan
yapılan açıklamada, Arnavutluk, Letonya, Slovenya ve Macaristan’daki
beş kulübün şike konusunda şüphe
altında olduğunu belirterek, soruşturma açılan karşılaşmalar arasında, Fenerbahçe-Honved maçının da olduğunu
belirtti. Ancak bu karşılaşmada süpheli
tarafın ‘L’Equipe’in iddiasının aksine
Fenerbahçe değil Honved olduğunun

da altı çizildi.
UEFA’nın, İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dokuz ülkenin
futbol federasyonu temsilcilerinin katılımıyla başlayan toplantı, UEFA Genel
Sekreteri Gianni Infantino başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan
ülkeler ise şunlardı: Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, Slovenya, İsviçre ve
Türkiye. Toplantıdan sonra katılımcı
ülkelerin futbol federasyonları temsilcilerinin de katıldığı bir basın açıklaması
yapıldı. Toplantı sonrasındaki açıklamada, “Avrupa’nın en büyük şike so-

ruşturmasına adı karışan kişilere sert
önlemler alınacağı” bildirildi.

Üç hakem de zan altında

UEFA, 16 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi
elemelerinde mücadele eden beş kulüp
arasında, Arnavutluk’tan KF Tiran
ve KS Vllaznia’yı, Letonya’dan Dinaburg’u, Slovenya’dan Ljubljana’yı ve
Macaristan’dan Honved’i sayarken, Fenerbahçe-Honved maçı için de soruşturma açıldı. Şike iddialarında, UEFA’dan
bir yetkilinin yanı sıra üç hakemin de
adı geçiyor.

UEFA’dan yedi
maddelik deklarasyon

Genç futbolcu menecerliğe başladı

D

animarka liglerinde çeşitli kulüp ve
liglerde top koşturmuş genç kardeşlerimizden biri menecerliğe
adım attı. Futbolda Türkiye ve Danimarka arasında
köprü kurnmayı kendine
hedef edinen Cihan Cengiz adlı genç vatandaşımız
daha şimdiden iki futbolcunun Turkcell Süperlig
takımlarında oynaması
için çalışmalara başlamış
durumda.
FC Kopenhag oyuncularından Atiba Hutchinson’un Trabzonspor,
Bröndby IF’in önde gelen
oyuncularından Morten
Duncan’ın da Kayseris-

por’a transferi için çalışmakta olan Cihan Cengiz
önümüzdeki sezonda çok
sayıda Danimarka SAS
Ligi oyuncularını Türkcell Süperlig’de görebileceğimizi söyledi.20032007 yılları arasında
Frem, Fremad Amager,
Brönshöj, Silkeborg ve
Skjold takımlarında top
koşturan Cihan Cengiz
çalışmaları arasında kendini en çok memnun edecek şeyin Danimarka’da
yetişmiş Türk oyuncuları
Türk takımlarına kazandırmak olacağını söyledi
ve bu hayale sahip futbolcuların kendisine ulaşabileceklerini söyledi.
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por konusunda yazılacak birçok yorum var. Hangi
konuyu yazsak derken, 2009 yılının son spor yorumunda biraz karışık konulara girelim dedik. Öncelikle
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken Avrupa arenasına da allahısmarladık dedi.
İnsan bazen akıl erdiremiyor... Türkiye’nin en büyük
kulüpleri ve Türk futbolunun lokomatif takımlarının
hedeflerinin ne olduğuna! Şampiyonlar Ligi’ne devam
edemeyeceğini anladığın anda UEFA’ya gidebilme senaryolarına endeksleneceksin. Yenebileceğin takımları
yenemiyorsan o zaman bir yerde yanlışlık olmalı. Yazık
değil mi..!
BJK’nin Avrupa arenasına veda etmesi demek kulüp
kasasına milyonlarca doların girmeyeceği anlamına geliyor.Büyük kulüplerimizin ulusal ve uluslararası rekabette var olmaları için sürekli ve her yıl Avrupa futbolunda boy göstermeli. Boy gösterme yeterli mi? Hayır..!
Finale kadar, gidemiyorsen Çeyrek, Yarı Finale kadar
gitme hedefi olmalı ki kasalarına gerekli paralar girsin.
Türk futbolun devleri üreten değil tüketen takımlar.
Yaptıkları tranferden para kazananlar ancak parmakla
sayılabilir.Yani, biz diğer Avrupa ülkeleri gibi futbolcu
ihracatı yapan ülke konumunda değiliz. Futbolcu ithal
ülkesiyiz.
Alt yapılardan yılda kaç tane futbolcu yetişiyor bir bakın! G.Saray ve F.Bahçe UEFA’da yollarına devam ediyor. Her iki kulübün ilk tur grup maçları kazasız belasız bitti.Şimdi gözler yeni yılda diğer maçlarda olacak.
Yalnız gerek F.Bahçe, gerekse G.Saray son 4 haftadır
iyi futbol oynamıyor. Bu ya erken tuttukları formun sonucu ya da bazı işler istendiği gibi gitmiyor olmalı. Her
iki takımın futbolcuları sanki ilk yarı bir an evvel bitse
havasında bir izlenim veriyor. Devre arası bu olumsuzluklar düzelmez, ikinci yarı iyi futbola dönülmezse pek
hiç açıcı olmayan sonuçlar devam edebilir. Devre arası
dedik.
Yine kulüplerimiz kadrolarını takviye etmek için kesenin ağzını açacaklar.Ekonomik krizin yaşandığı dünyada futbol kulüpleride maddi yönden sıkıntıda.Umarız
kulüplerimiz ucuza mal edecekleri futbolcuları menajerlerin kat kat pazarladıkları fiyatlarla transfer etmezler.
Bonservisi ucuz hatta bedava olan ya da takımında
yedek kulübesinden çıkmayan birçok yerli ve yabancı futbolcu yeni bir kulübe uygun rakama gitmek için
ocak ayını bekliyor.
İrlanda Cumhuriyeti 2010 Dünya Kupası play-off rövanş maçının rövanşında uzatmalarda Fransa ile Thierry Henry’nin muhteşem eliyle topu düzeltip Gallas’ın
attığı beraberlik golüne boyun eğmek zorunda kaldı.
Fransa bu adaletsiz kararın cebelesini G.Afrika’da 2010
Haziranında oynayacağı Dünya Kupası maçlarında çekecek. Burada İrlanda Cumhuriyetini tebrik etmek lazım. Haklarını sonuna kadar aradılar. Hem de devler lideri düzeyinde. Hatta FİFA’dan Dünya Kupasının 33.
takımı olarak bizi alın ricasında da bulunurak. FİFA
hakemini korumayı bildi ve bu ricayı kabul etmedi.
Bizim ülkemizde, hata yapan hakem herhangi bir X
kulübün veryansını sonrası ya haftalarca dinlendiriliyor ya da o takımın maçlarına uzun süre verilmiyor.
FİFA ise, olaydan 3 hafta sonra olayın kahramanı İsveçli hakem Hansson’u İstanbul’da Beşiktaş-CSKA
Moskova arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına
atayarak herkese meydan okuyor.
Haydi iyi ve mutlu yıllar..
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Cihan Cengiz’in menecerlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen futbolcular 2684 32 11 numaralı
telefondan kendisine ulaşabilirler.

UEFA, bahis manipülasyonu soruşturması konusundaki toplantısının ardından
yedi maddelik deklarasyon yayımladı.
Deklarasyon şöyle:
1- UEFA ve dokuz federasyon, spor otoritelerinin soruşturma gücünü aşan bir
organize suçla karşı karşıyadır. UEFA ve
federasyonlar, devlet otoritelerine, sporun yararına olan kararlı hareketlerinden
dolayı müteşekkirdirler.
2- UEFA ve dokuz federasyon, kendi
yargı alanlarındaki kulüpler ve bireylerle
ilgili bilgi almak için her ülkedeki yetkili
otoritelerle temasa geçecektir.
3- Toplantıya katılan dokuz futbol federasyonu adına UEFA resmen, Bochum
kamu savcılığının açtığı davadaki bütün
dava dosyasına erişme izni isteyecektir.
Yetkili otoritelere göre dava dosyasına
ulaşma imkânı verilmesi birkaç hafta sürebilir.
4- Dava dosyası elde edilene kadar,
Bochum davasında söz konusu olan
‘maç bağlama’ ilgili basında çıkan her
şey sadece spekülasyondur ve kesin değildir. Bu spekülasyonlara dayalı olarak
kulüp ve kişilerle ilgili olarak şu aşamada
hiçbir yorum yapılamaz.
5- UEFA ve dokuz federasyon, her türlü yolsuzluk, rüşvet ya da maç bağlama
gibi şeylerle ilgili olabilecek olayları bildirmek isteyen tüm oyuncu ve yetkilileri, ilgili futbol otoritesine ya da UEFA’ya
bilgi vermeye çağırıyor.
6- UEFA ve dokuz federasyon, kendi
sorumlukları çerçevesinde sert önlemler
almaktan kaçınmayacaklardır ve UEFA
gerektiği her zaman da gerekli yardımları yapacak ve koordinasyonu sağlayacaktır.
7- UEFA ve dokuz federasyon, futbolu
tehdit eden bu kötü hareketleri tamamıyla ortadan kaldırmaya kesinlikle kararlıdırlar. Bu kötü hareketin bir oyuncu,
bir yetkili ya da başka bir kişiden gelmesi karşısında herhangi bir ayrımcılık yapılmayacaktır.

Karışık konular
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