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2010’da yayınlanacaktır.
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

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

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

SATDISCOUNT

İnternet üzerinden yayın yapan
Türk TV kanalları satışı başladı.
D-SMART
İskandinavya Servisi
YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
İMALATTAN HALKA

«««««

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

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

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

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

Tlf: 36 305 306

H

ISSN: 9771602-985002

êêêêê

ŞUBAT/FEBRUAR 2010

FİYATI/PRİS 5 kr.

BAŞAK

SARAY

SELSKABSLOKALE

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

UYUM İÇİN ÇABA SARFEDENLER SABİT OTURMA İZNİ İÇİN YEDİ YIL BEKLEMEYECEK

UYUM ÇABASINA ÖDÜL
Çalışan, dil öğrenen, çocuklarını
yuvaya gönderen, sosyal ve
kültürel faaliyetlerde yeralan bir
yabancı sürekli oturma izni
almak için yedi yıl beklemek
zorunda kalmayacak.
Danimarka’ya uyum sağlamak
için çaba sarfeden yabancılar
3 ile 5 yıl içinde sürekli oturma
izni sahibi olarak ödüllendirilecekler. İşsiz ve dil bilmeyen
yabancılara ise sabit oturma
izni verilmeyecek. Öneriye
muhalefetteki sol partilerden
de destek geldi.

U

yum Bakanı Birthe
Rönn Hornbech Yabancılar Yasası’nı revize etmek için kolları
sıvadı. Yabancılar Yasası’nda bir
dizi sertleştirmelere gidilmesi
için çalışmalar başlatan Bakan
Hornbech’e göre sürekli oturma
izni bundan böyle yabancının
sarfedeceği çabaya göre belirlenecek.
Danimarka’da yedi yıl yaşadıktan sonra sürekli oturma iznini
doğrudan almak artık mümkün
olmayacak.
Sürekli oturma iznine sahip olmak isteyen yabancıların bundan

böyle daha fazla emek sarfetmeleri gerekecek. Dil öğrenerek, çalışarak, sosyal ve kültürel yaşama
katılarak uyum sağladığını ispat
eden yabancılar sürekli oturma
iznine sahip olabilmek için yedi
yıl beklemek zorunda kalmayacak ve üç-beş yıl gibi daha erken
bir zamanda oturma izni alabilecekler.
Ancak başvuru sürecine kadar
sosyal yardım alan yabancılara
sürekli oturma izni verilmemesi ve sosyal yolsuzluktan ceza
alan yabancıların derhal sınırdışı edilmeleri de yasa tasarısında
yeralıyor.

GAZETTE
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VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

LIFE 2.0 -VORE NYE TILVÆRELSE
MUNGO PARK
KONDOMGUIDE
KONVERTITTER
UNDERVANDSRUGBY

LÆSE GAZETTE PÅ
www.gazette.dk

Danimarkalılar için de daha
ağır cezalar geliyor.
Öte yandan, yeni yasa tasarısı
Danimarka vatandaşlarını da
kapsıyor. sığınma başvuruları
reddedilen sığınmacıları saklayarak ya da iş vererek yardım eden
Danimarka vatandaşları da daha

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

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

GAZETTE

Yasa tasarısı ile ilgili bir açıklama yapan Uyum Bakanı Birthe
Rönn Hornbech, “Yabancılar sürekli oturma iznine sahip olabilmeleri için bir çaba sarfettiğini
ispatlayabilmelidir. Çaba sarfeden yabancıların işlemleri daha
erken sonuçlanacaktır” dedi.
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GRATIS

● 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

ağır cezalara çarptırılabilecek.
Muhalefet de destekliyor
Yasa tasarısına koalisyon ortakları tam destek verirlerken,
Danimarka Halk Partisi tasarıdan fazla memnun kalmadığını
açıkladı, ancak Danimarka Halk
Partisi’nin yasa tasarısına destek
vereceği tahmin ediliyor. Ayrıca,
tasarıya muhalefet partileri Sos
yal Demokratlar ile Sosyalist
Halk Partisi’nin ve Radikal Sol
Partisi’nin de destek vermesi
dikkat çekti.
(Haber)
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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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Tegning: Lise Özer

www.audiovox.dk
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BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

mail adresine yazınız
ya da 3024 5538’i
arayınız

EN İYİ YEMEĞİ TÜRK KADIN ÖĞRENCİLER YAPTILAR. Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen ve tüm teknik okulların katıldığı yemek yapma yarışmasında iki genç Türk kadın “en iyi yemek yapan” öğrenciler olarak ödül aldılar. Aarhus Teknik Okulu’nda catering öğrencisi olan ve Aarhus Üniversitesi kantininde staj yapan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Genç ve 38 yaşındaki iki çocuk annesi Merih Dilara
Uyar, birinci gelmelerine çok sevindiklerini belirterek, “Emek verilince Danimarka’da her şeyin başarılabileceğini gösterdik” dediler. (hdu)
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
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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
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PET’ten ’teröre destek olmayın’ uyarısı
Cengiz Kahraman

Kendinizi güvende
hissediyor musunuz?

D

uyguların belki en kötüsü insanın kendini güvende hissetmemesi olsa gerek.
Güvenli ve refah düzeyinin epeyce yüksek olduğu
Danimarka gibi bir ülkede halkın önemli bir kısmı
artık kendini güvende hissetmediğini söylüyor.
‘Trygfonden’ adındaki bir sigorta fonu tarafından
yapılan bir araştırma sonuçları geçtiğimiz haftalarda günlük bir Danimarka gazetesinde yayımlandı.
Araştırmada temsili dört bin Danimarkalıya “Kendinizi Danimarka’da güvende hissediyor musunuz?
sorusu yöneltildi. Çıkan sonuç ise halkın önemli
bir kesiminin kendisini bir çok alanda güvende hissetmediğini gösterdi.
İnsanların güvensizlik duygusu içinde yaşamasının bir çok nedeni olabilir. Ancak mutluluk, refah,
huzur gibi alanlarda uluslararası araştırmalarda
her zaman başı çeken Danimarka toplumunun terör, ekonomik kriz ve sağlık sisteminden endişe
duyması ve kendisini güvende hissetmemesi açıkçası beni şaşırtmadı.
Yaşlılar sokağa çıkmaktan, çalışanlar işlerini kaybetmekten, işsiz iş bulamamaktan, esnaf para kazanamamaktan, işadamı iflas etmekten, hasta da
doğru dürüst tedavi edilemeyeceğinden kaygı duyuyor.
İnsanlar kendilerini daha güvende hissedebilmek
için özel işsizlik sigortası yaptırmaya başladılar.
Evlerinin soyulmasından korkanlar evlerine alarm
taktırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz, beş buçuk
milyonluk Danimarka’da 150 binin üzerinde eve
alarm takıldığı belirtiliyor. Güvensizlik duygusu
güvenlik şirketlerinin işine yaradı.
Bugün işsizlik giderek artıyorsa, sadece 30 yaş altındaki 60 bin genç işsiz ise, yedi bin genç staj yeri
bulamıyorsa, gençlerin istedikleri eğitimi almaları
zorlaştırılmışsa, kısacası bir kuşak gözden çıkarılmışsa, tabii ki insanlarda güvensizlik duygusu, gelecek kaygısı artmaya başlar.
Bu sorunları çözmek hükümetin görevi olmalıdır
ve hükümet bu sorunları çözemiyorsa –pek çözebilecek gibi de görünmüyor, o zaman bu iş muhalefete düşer. Ama görüyoruz ki demokrat olduğunu
öne süren bir muhalefet partisi lideri kafayı daha
çok Danimarka değerlerine sahip çıkılmamasına
takmış. Muhalefet, Danimarka Halk Partisi ile göçmen ve Müslüman karşıtlığında yarışmaya gireceğine bu sorunlara eğilse, çok daha iyi olmaz mı?
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) bir kitapçık yayınlayarak halkı
doğrudan ya da dolaylı olarak teröre destek olmamaları konusunda uyardı.

D

animarka Polis İstihbarat Teşkilatı
(PET) yayınladığı
bir kitapçıkla, Danimarka’da yaşayan Müslüman göçmenleri fakirlere
yardım adı altında ödeme
yaparak doğrudan ya da
dolaylı olarak teröre destek olmamaları konusunda
uyardı.
Danimarka’daki
etnik
azınlıkların temsilcileri tarafından dile getirilen bir istek
doğrultusunda yayınlandığı
belirtilen kitapçık göçmen
dernekleri ve göçmenlerin
yoğun olarak bulundukları
çeşitli sosyal merkezlerde
dağıtılacak.
Danimarka’da göçmenlere

ait çeşitli dernek ve kuruluşların fakirlere yardım ya
da kurban kestirmek gibi
amaçlarla halktan para top-

milyar kronun yurtdışına
gönderildiğini belirtti ve bu
yardımları sağlayan kişilerden bazılarının ister istemez
teröre destek olmuş olabileceklerini söyledi.
Scharf, Danimarka dışına gönderilen paranın bir
kısmının terör örgütlerine
ulaştığını bildiklerini belirterek, özellikle Irak, Afganistan, Somali, Lübnan ve
Filistin’in mercek altında
bulunduğunu söyledi. “Yardımınız kötüye kullanılabilir” adıyla yayınlana kitapçık Danca, İngilizce, Arapça
ladıkları ve Danimarka dışı- Urduca ve Somali dilinde
na gönderdiklerini belirten hazırlandı.
PET başkanı Jacob Scharf
(Haber)
, Danimarka’dan her yıl 10

Kadınlara özel veli toplantısı ülkeyi karıştırdı
Başkent Kopenhag’daki Holberg okulunun veli toplantısına babaların
değil de sadece annelerin çağrılması ülkede büyük tartışma yarattı.

K

openhag’da göçmenlerin yoğun olarak
yaşadıkları Nordvest
semtinde bulunan Holbergskolen adlı ilkokulda, öğrenciler arasında alay konusunun tartışıldığı toplantıya
öğrenci babalarını davet
etmeyen okul yönetimi eğitim uzmanları ve siyasi parti sözcüleri tarafından sert
eleştirilerin hedefi oldu.
Okul yönteminden yapılan
savunmada, bazı Müslüman
babaların eşlerini, “toplantıya başka erkekler de katılıyor” diyerek göndermemek
istemesi üzerine böyle bir
karar aldıkları belirtildi.
Okul idaresi öğrencilerin
annelerinin de toplantıya
katılmasını sağlamak için
böyle bir karar aldıklarını
belirtirken,
göçmenlerin
uyumu alanında çalışma
yapan bir çok uzman ve eğitim uzmanı kararı şiddetle

eleştirdiler.
Hükümete dışarıdan destek veren Danimarka Halk
Partisi okul müdürünün görevden alınmasını isterken
Kopenhag Belediyesi eğitim
dairesi başkanı Anne Vang
okul yönetiminin kararını
desteklediğini belirtti.
Eğitim Bakanı Bertel Haarder, uygulamadan rahatsızlık duyduğunu, ancak
müdahale
etmeyeceğini
söyledi.
Haremlik-Selamlık veli
görüşmesi tartışması tüm
şiddeti ile devam ederken
uygulama ile gündeme gelen Holberg okulunun bu
konuda yalnız olmadığı,
Kopenhag’da bir çok okulun benzer şekilde sadece
annelerin katıldığı veli toplantıları düzenledikleri ortaya çıktı.
2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayınla-

yarak tüm İslam dünyasının
tepkilerini çeken JyllandsPosten gazetesinde yayınlanan bir yorumda ise Kopenhag’daki ilkokulun başlattığı uygulamanın radikal

İslam modeli yönetimlerinde
rastlanan bir şey olduğu ve
kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtiliyor.
(Haber)

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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DANİMARKA ALMANYA SINIRINDA YAKALANDI. 2006 yılının Ekim ayında Tiran-İstanbul seferini
yapmakta olan THY uçağını kaçıran 30 yaşındaki Hakan Ekinci Danimarka-Almanya sınırında yakalandı. İtalyan
pasaportu ile Kopenhag’dan trenle Hamburg’a gitmekte olan Ekinci’nin, Türk olduğunu ve Arnavutluk’un başvurusu üzerine İnterpol tarafından aranmakta olduğunu farkeden Alman sınır polisleri Ekinci’yi gözaltına aldı.
Papa 16. Benedikt’in Türkiye ziyaretini protesto etmek için uçağı kaçırdığını iddia eden Hakan Ekinci’nin yanında
bir kişi daha olduğu açıklanmış ve Brindisi’ye indirilen uçağı kaçıran korsanlar İtalyan polisi tarafından gözaltına
alınmışlardı. Askerlik yapmamak için, sığınmak hakkı almaya çalıştıkları daha sonra ortaya çıkan iki kişiden biri olan
Hakan Ekinci’nin Arnavutluk’a iade edilip edilmeyeceğine Sleswig’deki Alman adli makamları karar verecek.

THY UÇAĞINI KAÇIRAN
HAVA KORSANI
SINIRDA YAKALANDI

Toplumsal yapıştırıcı olarak yabancılar
Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz günlerde oğlumun okulunda bir etkinliğe katıldım. Birkaç gün önce sona eren Berlin gezisinde edindikleri izlenimleri anne babaları ile paylaşmaları için düzenlenen
gecede izlediğim bir skeç tuhaf bir düşünceye kapılmama neden oldu.
Danimarka toplumunu bizler ayakta
tutuyoruz.
Aralarında tek yabancının ben olduğum 250 kişilik anne baba grubunun
gözleri önünde 8 genç Berlin gezisinde
yaşadıklarını dört ayı komik skeç halinde sahnelediler. Skeçlerden birinde bir büfede sucuk ekmek satan bir
“zenci” ile dalga geçiliyor, diğerinde fotoğraf çektirmek isteyen gençler Berlin’de gezmekte olan bir Çinli turisti
bıktırana kadar birer birer kendi kameralarını vererek resim çektiriyorlar, ancak Çinli kızın ağzından çıkan
her cümle parodi şeklinde veriliyordu.
Üçüncü skeçte başörtülü iki dilenci
kadın vardı. Onlar da Alman değiller-

di. Avrupa dışından gelen yabancılardı
yani. Biri gruba tercüme etmeleri için
bir kağıt uzatırken diğeri de gruptakilerin ceplerini boşaltıyordu. Son skeçte
ise dil farklılığı konu ediliyor ve işini
ciddiye alan bir Alman’la dalga geçiliyordu. Danimarkalılar masum, dürüst
ve diğerlerinden akıllı olarak anlatılıyordu öğrenci gençlerin skeçlerinde.
Evet, Danimarka toplumunu bizler
ayakta tutuyoruz.
Bunu söylerken iş piyasasında yer
alan göçmenlerin vazgeçilmezliğinden
bahsetmiyorum. Yani ,“belediye otobüs
şoförleri, manavlar, temizlikçiler sağlık sektöründe çalışanlar bir gün işi bıraksalar Danimarka’da yaşam durur”
düşüncesi değil benim anlatmak istediğim.
Danimarka toplumunun ulus bilincini korumalarında göçmenler yapıştırıcı
rol oynuyorlar. Danimarka’da yabancılar olduğu için Danimarkalılar Danimarkalı olduklarının bilincine varı-

D-SMART
İskandinavya Servisi

yorlar. Kendi kültürlerini birbirlerine
karşı teyit ettiriyorlar. Yukarıda bahsettiğim skeçleri izlerken aynı zamanda okula giden çocukların anne babalarının yüz ifadelerini de izledim dikkatle. Gözlerinin içi gülüyor, birbirleri
ile gözgöze geldiklerinde gülümseyerek
baş sallayarak neredeyse “Bakışlarıyla birbirlerine “Biz Danimarkalıyız” diyorlardı. Çünkü sahnede Danimarkalı
olmayanlarla dalga geçiliyordu.
Benim size anlattığım bu olay yerel
olarak gerçekleşmiş, 250 kişinin şahit
olduğu ve büyük bir ihtimalle benim
dışımda o ortamda başka kimseyi rahatsız etmeyen bir skeçten öte bir şey
değildi.
Ancak gazete sayfalarında her gün,
TV haber bültenlerindeki haber ve tartışmalarda her gece Danimarka toplumu göçmenlerin konu olduğu haber ve
yorumların taarruzu altında. Ve bu bilinçli olarak yapılıyor diye düşünmeye
başladım.

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONIK
www.satdiscount.dk

D-SMART’DAN YENİLİK!!!

Standard paket, sınırsız abonelik
modül veya cihaz: 1590,- DKK

Spor paketi: 800,- DKK

Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için bizi arayın

- 24 cm-

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT

KAMPANYA
FİYATI
1.298,- kr.

- 47 cm

-

MÜJDE !!!

Artık Türk kanallarını çanak antensiz izleme imkanı.
İnternet üzerinden Türk TV kanalları artık
Danimarka’da ilk kez bizde.
Daha geniş bilgi için bizi arayın.

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik
denince akla gelen MP3, MP4, Laptop şarj aleti
gibi her türlü irili ufaklı ürün çeşidimizle
hizmetinizdeyiz. Ara kabloları, kablolu, kablosuz
kulaklıklar, anten ve data kabloları, telsizli sabit
telefonlar, hoparlörler ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

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

Tekrar ediyorum. Danimarka’da yabancılar olmasa, hadi politik doğruculuğu bir yana bırakalım daha açık konuşalım; Danimarka’da Müslümanlar
olmasa Danimarka kimliği lime lime
dağılacak ve Danimarkalılar kimliklerini unutacaklar. Müslüman göçmenler habere konu oldukça Danimarkalılar Danimarkalı olduklarını düşünüyorlar, biraz daha inanıyorlar. Yoksa
küreselleşen Dünyada ve Avrupa Birliğinde ulus olarak eriyip gidecekler.
Kopenhag’ın dışında bir Perşembe
akşamı 8 gencin sergilediği oldukça
tatsız ve hiç de komik olmaya skeçler
bana bunları düşündürdü. O çocukların anne babalarının gözünde o skeçler
belki komikti veya değildi, ama farkında olmadan bir hafta daha yetecek Danimarkalılık vitamini aldılar o gece.
Evet, bir kez daha yazıyorum. Bu ülkede yabancılar olmasa bu ulus yok
olup gidecektir.
sadi.tekelioglu@haber.dk

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

2.498,-

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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Burkada geri adım
Burkanın tamamen yasaklanması gerektiğini savunan hükümet geri
adım atarak yasak teklifini geri çekmek zorunda kaldı.

F

ransa’da başlayan burka
yasağı tartışması Danimarka’da da gündeme geldi. Kısıtlama için formül
arayan Başbakan
Lars Lökke Rasmussen, anayasaya ters düşmeden çarşaf
ve burkayı
yasaklamanın
yollarını
aradıklarını belirtti ve “Danimarka’da kara çarşaf ve burkaya yer
yok” dedi. Ancak hükümet, parlamentoda yapılan uzun tartışmalardan sonra geri adım atmak zorunda kaldı.
Parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında açıklamalarda bulunan hükümet yetkilileri, burka
ile ilgili mevcut düzenlemelerin
yeterli olduğunu yasaklamaya yö-

lüman kadın yaşıyor. Bunların binde 15 kadarı çarşaf
giyiyor. Burka giyen kadınların sayısı ise çok
daha az.
Öte yandan,
burka tartışmaları İsveç ve
Norveç’e de sıçradı. Norveç’te
hükümet ortağı Arbeiderpartiet’in
göçmen konularındaki
sözcüsü
Lise
nelik yeni bir yasanın çıkarılmasıChristoffersen,
bu
İslami
giysinin
na gerek olmadığını belirttiler.
yasaklanmasını istedi. Bu istek
Danimarka’daki hali hazırdaki
Fremskrittsparti sözcüsü tarafınyasalara göre bütün kamu kurudan da desteklendi.
luşlarında burka giyilmesine izin
verilmiyor, okullarda hem öğrenci- Burka İsveç meclisinde de tarlerin hem de öğretmenlerin yüzle- tışılıyor. Uyum Bakanı burkanın
kadınları baskı altında tutan bir
rinin bir kısmını da olsa kapatan
anlamı olduğunu öne sürdü. Anelbiseler giymesi de yasak.
Kopenhag Üniversitesi’nin hazır- cak İsveç başbakanı olası bir yasaklamaya karşı olduğu gözlendi.
ladığı rapora göre, 5,5 milyonluk
Danimarka’da 100 bin kadar Müs(Haber)
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Şimdi de türbana
kafayı taktılar
Burka ve çarşaf yasağından istediğini elde
edemeyen Danimarka Halk Partisi, şimdi
de türbana kafayı taktı ve türbanın kamu
kuruluşlarında çalışanlarda yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

K

oalisyon hükümetinin küçük ortağı
Muhafazakar Halk
Partisi’nin sunduğu
burka ve çarşaf yasağı önerisinin kabul görmemesi ardından
hükümetin dışarıdan destekçisi Danimarka Halk Partisi’nin
şimdi de türbanın yasaklanması yönünde yeni bir yasa tasarısı hazırladıkları ortaya çıktı.
Türbanın
belediyelerdeki
”Borgerservice” adı verilen
halk hizmetleri bürolarında
da yasaklanmasını isteyen Danimarka Halk Partisi mahkemelerde türban yasağını sağladıklarını, şimdi sıranın okullar
ile kamu hizmet sektöründe
yasaklama getirilmesine geldiğini bildirdi.
Danimarka halk Partisi ikin-

ci başkanı Peter Skaarup,
burka yasağında hükümetin
geri adım atmasının kendilerini yıldırmadığını belirterek,
kamu kuruluşlarında türban
yasağı konusunda pes etmeyeceklerini söyledi.
Skaarup, kamu kuruluşlarında çalışan bir kişinin halkın kafasını karıştıran bir
kişi olmaması ya da belli bir
tutumu, dini veya düşünceyi
temsil etmemesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak. “Bu,
vatandaş ile ilişkilerde bir engel teşkil eder ve topluma yanlış sinyal verilmiş olunur. Bu
nedenle türbanın kamu kuruluşlarında yasaklanmasından
yanayız” dedi.
(Haber)

Müslüman düşmanlığına ifade özgürlüğü kılıfı
Danimarka’nın ifade özgürlüğü artık zıvanadan çıktı. Müslüman ve göçmen düşmanlığı artık milletvekilleri ve rahipler
tarafından küstahca dillendirilmeye başlandı.
�������������������������

D

animarka
Halk
Partili milletvekili Jesper Langballe
ülkenin Berlingske Tidende gazetesinde yayınlanan
bir yazısında Müslümanlra
verdi veriştirdi.
Langballe Nazi dönemi
nefret propagandalarını çağrıştıran yazısında, bundan
bir süre önce Özgür Basın
Derneği Başkanı Lars Hedegaard tarafından dile ge-

tirilen ’Müslümanlar kendi
kızlarının ırzına geçiyor’ iddialarını anımsatarak, “Hedegaard’ın söyledikleri tam
olarak doğru değil, hatta
eksik, Müslümanlar töre
cinayeti adı altında kendi
kızlarını öldürüyorlar, ırza
geçme işini ise kızların amcaları yapıyor ve babalar da
buna göz yumuyor” dedi.
İstatistiklere göre ensest
oranının yüzde 10 olarak

belirlendiği Danimarka’da,
vekilin tuhaf iddiaları olay
yarattı, zira Langballe aynı
zamanda bir rahip.
Milletvekili ve rahip Jesper Langballe hakkında

Kızlarımız Akdoğan’ı örnek almak istiyor
��
�����
���� B
Sosyal Demokrat Partili milletvekili Yıldız Akdoğan’ı parlamentoda
ziyaret eden Kopenhag Kocatepe Camii gençlik kolları üyesi genç
kızlar, Akdoğan’ı kendilerine örnek aldıklarını belirttiler.

���������������������

���������������������������
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aşkent KopenDanimarka meclisine
hag’da bulugeldiğini söyledi.
nan Kocatepe
Danimarka mecliCamii gençlik kolları,
sinde bir Türk milTürk kökenli Sosyal
letvekili tarafından
Demokrat milletvekiağırlanmaktan büyük
li Yıldız Akdoğan’ın
mutluluk duyduklarıdavetlisi olarak Daninı belirten genç kızlar,
marka ParlamentosuTürk kökenli milletvenu gezdi.
killerini kendilerine
Genç kızlar bera- Yıldız Akdoğan genç kızlarımıza parlamen- örnek aldıklarını ifaberlerinde Kocatepe toyu gezdirirken, siyasi çalışmalar hakkında de ettiler.
Camii dernek başkanı da bilgiler verdi.
Kocatepe
Camii
Faik Canbaz, imam
dernek başkanı Faik
kızlara, gençlerin eğitimi,
Dr. Mustafa Yüce ve
Canbaz ise, caminin
eğitimci eşi Nefide Yü- uyumun önemi ve yaban- yalnızca bir ibadet yeri olce’yle birlikte ilk kez zi- cılar olarak Danimarka madığını, gerek genç kızlayaret ettikleri Danimarka toplumuna yapılabilecek rın gerekse kadın cemaatin
meclisini gezerken, siyasi katkıları anlattı.
yaptığı her türlü sosyal ve
çalışmalar hakkında bilgi Genç kızların iyi bir eği- kültürel faaliyetlerden çok
tim almalarının önemli mutlu olduklarını ve her
aldılar.
Kendilerine rol modeli olduğuna dikkat çeken zaman destek verdiklerini
olarak gördükleri milletve- Akdoğan, kendisini örnek belirtti.
kili Yıldız Akdoğan’la yap- göstererek basamakları
(Haber)
tıkları görüşmede Akdoğan birer birer çıktıktan sonra

polise suç duyurusunda
bulunulurken, ülkenin en
büyük Müslüman Derneği
“Müslümanlar Ortak Konseyi” de bir bildiri yayınlayarak vekilin açıklamalarını
şoke edici bulduklarını dile
getirdiler.
Langballe daha önce de
minareli cami yapımı konusunda katıldığı bir tartışmada müezzinler hakkında
“koyun gibi meliyorlar” ifa-

desini kullanmıştı.
Koalisyon
ortaklarından yapılan açıklamalarda
Langballe’nin nefret yaratmak için bu açıklamaları
yaptığı belirtilerek vekil
kınandı.
Bundan bir iki ay kadar
önce de Özgür Basın Derneği başkanı Lars Hedegaard benzer açıklamalarda
bulunmuştu.
(Haber)

Türk işadamından büyük bağış
Danimarka’daki bir Türk işadamı Haiti’deki
depremzedelere ve Afrikalı kadınlara 100
bin kronluk bağışta bulundu

D

animarka’da Haiti’deki
depremzedeler ve Afrikalı kadınlar için toplanan
130 milyon kronluk bağış
kampanyasına bir Türk iş
adamı da 100 bin kronluk
bağışta bulunarak katkıda
bulundu.
Danimarka’daki Türk iş
adamlarımızdan Serhat Çıltık, Haiti’deki depremzedeler ve Afrikalı kadınlar için
“Danmarks Indsamling” adı
altında Danimarka ulusal televizyon kanalı DR1’de geçti-

ğimiz ay sonunda yapılan bağış kampanyasında 100 bin
kronluk bağışta bulundu.
Ringsted kentinde 20’inin
üzerinde çalışanı bulunan
WeCare4U adındaki bir şirketin sahibi olan 31 yaşındaki genç Türk işadamı Serhat Çıltık, başta hastaneler,
huzurevleri, okul, yuva ve
kreşler olmak üzere kamu
ve özel kuruluşlara masaj
koltukları ve diğer masaj
ürünleri satıyor.
(Haber)
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

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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Danimarka şaşırdı
Üzeyir Tireli

G

eçtiğimiz bir kaç hafta içinde
Müslümanlar, Danimarka Halk
Partisi ve yükselen milliyetçilik yine
gündeme oturdu. Hatırlanacağı gibi
Basın Özgürlüğü Derneği başkanının
Müslümanlar çocuklarına tecavüz ediyor, kadın ve çocuklarını dövüyor demesiyle başlayan atağa, Danimarka
Halk Partisi’nin önde gelen iki ismi
- Sören Krarup ve Jesper Langballe büyük destek verdi.
Bu durumu fırsat bilen bir çok insan, gazete okuyucusu, seçmen, ’parti askerleri’ Müslümanlara ver yansın
etti. Parti liderleri gönülsüz de olsa
olayı kınadıklarını, Langballe’nin ifadelerini kabul etmediklerini açıkladılar. Daha sonra Langballe de ’galiba
biraz fazla oldu’ der gibi bir açıklama
yaptı, ama su köprüyü böleli uzun zaman olmuştu. Bir insanın şüphe üzerine tutuklanıp daha sonra ’sen suçlu
değilmişsin, özür dileriz’ diyerek serbest bırakılması, o insanın halk arasında hep şüpheyle bakılmasına neden oluyor. ’Acaba gerçekten suçsuz
muydu’ diye düşünülüyor. Bu bağlamda önce ağzını doldura doldura
Müslümanlara küfür edeceksin, insanın aklına gelemeyen suçlamada bulunacaksın. sonra da – moda haline
gelen – ’ben öyle demek istemedim’
özrü artık bir mânâ ifade etmiyor.

Bunun başka bir örneğini, Sosyalist
Halk Partisi başkanı Villy Sövndal’in
Kopenhag’da bir ilk okulun göçmen
anneler için düzenlediği bir toplantı
hakkında söylediklerinde gördük. Bu
olayda bilindiği gibi şöyle gelişiyor:
Göçmen anne-babaları okulun çalışmalarına dahil etmek, daha fazla çocukların okul ve eğitimleriyle ilgilenmelerine destek olmak amacıyla sözü
edilen okul, Uyum Bakanlığı’ndan
ekonomik destek alıp bir proje başlatır. Projenin çalışmalarından birisi de
veli toplantılarında tercüman kullanmak, kadınların daha rahat konuşacaklarını düşünerek, sadece anneler
için toplantılar düzenlemek.
Bir gazete bu durumu öğrenir ve
manşet atar: Müslüman kadınlar için
özel veli toplantısı!. Bununla birlikte deyim yerindeyse ’kıyamet koptu’.
En demokratından en milliyetçisine kadar bir çok parti lideri, dernek
başkanı, gazeteci vs. Müslümanlara,
yabancılara vur yansın etmek, Danimarka’nın değerlerine sahip çıkmamak, gerici olmakla suçlamak için sıraya girdi. Bunlara Stalinist kafalı
Sövndal’ de katıldı. Stalinist rejimde
farklı olmak, farklı düşünmek suçtu.
Bu mirasını Sövndal Danimarka koşullarında uyguluyor ve Danimarkalı
gibi düşünmemeyi suç kabul ediyor.

Bu yüzden hemen ’sizi ilkel fanatikler
sizi’ diye çıkıştı. Bir iki gün sonra da
tabandan gelen tepki karşısında ben
öyle demek istememiştim dedi. Gel
külahıma anlat…. Koltuğa oturmak
için can atan Sövndal’ın bu tür çıkışları sık sık yaptığını biliyoruz.
Enhedslisten ve Det Radikale Venstre partilerinin dışındaki tüm partilerin başka bir dizi yazar çizer, gazateci, araştırmacı vs. grupların katıldığı bu milliyetçi dalgalanmaya en
son örnek usta yazar ve tutarlı eleştirmen Carsten Jensen’le gündeme
geldi. Carsten Jensen yıllardır Danimarka’nın demokrasi ve eşitlik anlayışını, göçmene bakış ve politikasını
eleştirmiş, birazda protesto olsun diye
İsveç’e taşınıp orada yaşamaya başlamış bir insan. Geleceğe güvenci, insanlığa inancı ve rasyonel düşünceye
katkısından dolayı dört yüz bin kronluk Olof Palme ödülüne laik görülmüş. Olay Danimarka basınında duyuldu ve büyük tepki topladı. Gazeteler ’Danimarka’yı eleştirdiği için ödül
verildi’ diye manşet attı. Bunlara Politiken’de dahil. Genel iddia ’sen Danimarka’yı neden eleştiriyorsun? Bizde sansür yok ama İsveç’te var. Sen
gerçek sorunları bilmiyorsun, Müslümanlar, yabancılar büyük sorun. Bak
karikatür çizerini bile öldürmeye ça-

lıştılar. Sen anavatanı savunacağına
bu tür insanları savunuyorsun’ türünden bir dizi makale yazıldı, okuyucu mektupları yayınlandı. Birden
Carsten Jensen’e karşı olmak, onu
’vatan hainliğiyle’ suçlamak en doğru hareket haline geldi.
Danimarka’ya ne oluyor? diye sormamak artık elde değil. Verilecek cevapsa bana göre ’Danimarka şaşırdı’.
Şaşırdı, çünkü bir taraftan rasyonel
düşüncenin neredeyse atası sayılmak
istiyor, bir taraftan da bu irrasyonel
dalgalanmaya sonuna kadar destek
veriyor. Bir taraftan Afrika ve Orta
doğudaki yönetimleri ifade özgürlüne
yer vermemekle, sistem eleştirmenlerini tutuklamakla suçluyor, ama aynı
anda Carsten Jensen’i yerindeyse ’vatan hainliğiyle’ suçluyor. hoşgörüden
bahsediyor. Katılımcılıktan dem vuruyor, bir okulun annelerle yaptığı
katılımcılık çalışmasına koro halinde
karşı çıkıyor. Köktenciliğe karşı çıkıyor, fanatizme karşı çıkıyor ama Müslümanlar döver, söver. tecavüz eder
demekten hiç çekinmiyor. Danimarka
şaşırdı. Nerde, ne zaman kimin etnik
azınlıklar hakkında ne yapacağı ne
söyleyeceği hiç belli değil.
tireli@haber.dk

BILLUND’DAN ANADOLU HASRETİNE SON
03 HAZİRAN 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN PEGASUS HAVA
YOLLARI İLE HAFTANIN 2 GÜNÜ BILLUND’DAN DİREK
İSTANBUL UÇUŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır,
Gaziantep, Adana, Elazığ, Trabzon, Samsun, Dalaman,
Bodrum bağlantıları ile hizmetinizdeyiz.

PEGASUS HAVA YOLLARI
İLE KOPENHAG’DAN ANKARA
VE KONYA DİREK SATIŞLARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Ve Kopenhag `dan haftanın 4 günü Ankara,
İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır,
Gaziantep, Adana, Elazığ, Trabzon, Samsun,Dalaman,
Bodrum baglantıları ile hizmetinizdeyiz.

TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...
Biletinizi erken alın ucuz alın
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TAKSİCİLERDEN
KARİKATÜR
PROTESTOSU
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OSLO’DAKİ TAKSİCİLER KARİKATÜRÜ KINADI. Norveç’in başkenti Oslo’da, Dagbladet adlı gazetenin Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlamasını protesto eden Müslüman taksi şoförleri kentte trafiği felç etti. Protestoya
binin üzerinde taksi şoförü araçlarıyla katıldılar. Oslo şehir merkezinde araçlarını
park eden taksi şoförleri, iki saat boyunca araçlarını hareket ettirmediler. Eylem
nedeniyle Oslo’da trafik felç oldu. Bu arada Türk hacker’lar da bine yakın Norveç
sitesini hackleyip tepki mesajları bıraktı.

Geleceğin elitleri Ayşe ile Anne,
proleteryası da Ali ile Anders

Yıldız Akdoğan

H

haber

emen hemen her hafta ekonomimizin gidişatı, çocuklarımız,
gençlerimiz, yaşlılarımız, göçmenler
ve daha bir çok toplumsal konularda
araştırmalar yapılmakta ve sonuçları yayınlanmakta. Bir araştırmaların güzel yanı ise, normalde üzerinde düşünmediğimiz konular hakkında
bizi bilgi sahibi etmesidir. Örneğin,
gençlerin eğitime nasıl baktıkları benim gibi bir siyasetçi açısından çok
önemli.
Nedenleri nelerdir, eğitim reformu
mu eskidi, eğitimin biçimi mi, okul
danışmanları mı yanlış bilgilendiriyorlar, öğrenciler mi isteklerini yitiriyorlar, ekonomik, kültürel ya da
başka nedenler olabilir mi? İşte bütün bu sorulara yanıt bulmak ülkenin karar vericileri için önemlidir.
Ciddi kararlar alınmadan önce bütün bu detaylar bilinmelidir. Sorunla ilgili detaylı bilgiye sahip olduğumuzda sorunun çözümü de kolay ve

hızlı olacaktır. Aksi taktirde istenmedik sonuçlar elde doğabilir ve bir
kuşağı yitirebiliriz.
Size bir örnek vereyim: yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre lise
ve dengi okullarda okuyan göçmen
kökenli kızlar arasındaki başarı oranı Danimarkalı yaşıtlarına oranla
daha iyi olmaya ve onları geçmeye
başladı. Yüksek okula, üniversiteye
giden kızların sayısında da büyük
artış var.
Yıllarca hep göçmen kökenli kızların eğitim almamalarından, çalışmamalarından şikayet edilmesi de gözönünde tutulduğunda, tabii ki, bu
gelişme hem kızlar hem de toplum
için olumlu bir gelişme ve toplumun
bu beyinlere ihtiyacı olacaktır.
Aynı araştırma sonucu, göçmen kızlardaki gelişme ile birlikte paralel
olarak başka bir gelişmeyi de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre,
göçmen erkekler karşı cinslerine

oranla eğitimde daha kötüler. Üniversiteye giden Jenslerin, Henriklerin Mortenlerin sayıları giderek
azalırken, Alilerin, Hasanların, Muhammedlerin durumu ise daha acı,
dokuz yıllık temel eğitim okulunu
bitirmekte zorlanıylar. Görülen o ki,
yavaş yavaş eşitsizliğin geliştiği bir
toplum yaratmaya başladık.
Göçmen kökenli kızlar geleceğin
elitleri olurken, göçmen kökenli erkekler geleceğin proleteryası olacak
gibi görünüyorlar. Eğitimsiz, işsiz
bir alt sınıftan yaratacaklar. Ekonomik kriz de gözönünde tutulduğunda bu olumsuz gelişme erkekleri
daha fazla etkileyecek. Vasıfsız işçi
çalıştıran bir çok işyeri kapanıyor.
Ücretlerde rekabet edemiyorlar.
Doğu Avrupa ve Çin’den gelen göçmenlerle hiç mi hiç rekabet şansları
yok. Bu da Ali ile Anders’in Ayşe ve
Anne’ye oranla daha zor durumda
kalacağını gösteriyor.

Suç oranları ile istatistiklere de bakıldığında Ali’nin mağdur olma durumu daha kolay. Aynı biçimde fanatik dini gruplar tarafından beyni
yıkanması da daha kolay olacak. Bütün bunları görebilmek için ve bu
iki grubun kendi aralarında eş olarak birlikte yaşamayı seçmeyeceğini
bilmek için gelecek uzmanı olmak
gerekmiyor.
Bu yüzden geleceğin elitleri Ayşe
ile Anne’ye sesleniyorum. Gelecekte eşlerinizin ne iş yapacağını konusunda etkinizin olmasını istiyorsanız, onun elinden tutup ara mesleki
eğitim ya da yüksek eğitim almasını
sağlayın. Önemli olan onlar da sizlerle birlikte geleceğe hazırlansınlar
ve sizler elitler olarak kariyerinizin
zirvesinde yalnızlık çekmeyin.

yildiz.akdogan@haber.dk

« « «« « «

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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Türk Hava Yolları göz kamaştırıyor
Türk Hava Yolları (THY) son yıllarda yaptığı pazarlama ve uçak filosunu gençleştirme çalışmaları sonunda hem yolcu
sayısını arttırdı hem de Avrupa’nın 4. en büyük havayolu şirketi durumuna geldi. HABER, Türk Hava Yolları Kopenhag
temsilciliği müdürü İbrahim Şimşek ile, okurlarımızdan gelen yüksek fiyat şikayetleri, Türkiye’deki çeşitli noktalara direk
seferler ve THY’nin son durumu üzerine konuştu.
Sadi Tekelioglu & Cengiz Kahraman

İ

brahim Şimşek, THY’nin son
yıllarda yaptığı Star Alliance
işbirliği ve uçak satın alması
sonunda Dünyanın 157 ayrı
noktasına uçmaya başladığını,
Star Alliance işbirliği sayesinde
de THY’ye başvuran bir yolcuyu
dünyada 800 noktaya taşıyabileceklerini söyledi.
Son yıllarda bir çok havayolu
şirketi yolcu kaybeder, işçi çıkarırken THY’nin bunun tam tersi
bir trendi yakalayarak ilerleme
kaydettiğini belirten İbrahim
Şimşek, Kopenhag-İstanbul sefer
sayısının günde ikiye çıkarıldığını ve önümüzdeki aylarda Kopenhag’dan İstanbul’a günde üç sefer

Direk uçuşlar

yapılacağını söyledi.
İstanbul seferlerinin artmasına
neden olarak Türk ve Danimarkalı yolcu dışında Ortadoğu ve Asya
ülkelerine gidecek yolcuların da
İstanbul’u transit olarak kullanmaya başlamalarını gösteren Şimşek kendilerinin de yaptığı tanıtım
ve pazarlama çalışmaları sonunda
THY’nin en çok tercih edilen havayolu olma yolunda hızla ilerlediğini
kaydetti.
Şimşek ayrıca Kopenhag’da
THY’nin üç yıl içinde 30 bin yolcudan 170 bin yolcuya ulaştığını,2010 yılı için ise hedefin 250
bin yolcu taşımak olduğunu söyleyererk “Bu her yıl yüzde 50 artış
demektir” dedi.

Fiyatlardan şikayet

Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın en çok şikayet ettikleri
konular arasında ise fiyatlar ve direk seferler olduğunu söyleyen İbrahim Şimşek, vatandaşlarımızın
erken rezervasyon yaparak ucuz
bilet olanaklarından yararlanabileceklerini söyledi.
Uçuş tarihi yaklaştıkça uçaklardaki koltuk sayısının azaldığını ve
geri kalan az koltuk fiyatının da

İzin dönemi yoğunluğunda fazladan uçak seferi koymanın maliyetli olduğunu ancak, yolcumuzu
memnun edecek sayıda ve ücrette
ilave uçaklar konulacağını belirten İbrahim Şimşek, önümüzdeki
dönemde sabit olarak yıl boyunca
direk Ankara, Antalya seferlerine
başlanacağının müjdesini verdi.

2009’un en başarılısı THY

Birçok rezervasyon ve biletleme sistemlerini (Worldspan ve Galileo) bünyesinde bulunduran Travelport şirketi tarafından dağıtılan 2009 yılının en iyi havayolu şirketı ödülünü
THY aldı. İbrahim Şimşek ödül ile birlikte objektifimize poz verdi.

yüksek olduğunu söyleyen Şimşek,
buna kendilerinin karar vermediğini, satış sistemlerinin bu fiyatları
belirlediğini söyledi.
İbrahim Şimşek Haziran ayında
yapılacak izin yolculuğu biletinin
şimdi alınması durumunda 2.050
Kron olduğu söyledi ve ancak uçuş-

tan bir hafta öncesi alınmak istenirse aynı biletin, aynı koltuğun
3.500 Krona kadar çıkabileceğini
belirtti. Şimşek bu sistemin her havayolu için geçerli olduğunu söyledi ve “erken rezervasyon ucuz
bilet” demektir dedi.

Şimşek, birçok rezervasyon ve biletleme sistemlerini (Worldspan
ve Galileo) bünyesinde bulunduran Travelport şirketi tarafından
dağıtılan 2009 yılının en iyi havayolu şirketı ödülünü THY’ nin
aldığını belirtti.
Şimşek ayrıca THY’nin ulaştığı
yolcu sayısındaki artış, en yeni
ve modern uçak filosu ve geniş
güzergah ağı sayesinde bu ödülü
almaya hak kazandığını belirtti ve
“Afrika’ya safari için bile gitmek
isterse Danimarkalı yolcuyu biz taşıyabiliriz” dedi. İbrahim Şimşek,
”Büyük firmalar, futbol kulüpleri,
ve okullara yönelik pazarlama çalışmalarında büyük başarı elde ettik” diye konuştu.
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Danimarka ile Türkiye
arasında bilimsel
işbirliği de yok
Danimarka’nın uluslararası bilim
dünyası ile yaptığı işbirliği son 25
yılda yüzde 50 artarken Türkiye ile
arasındaki bu işbirliğinde gerileme
gözlendi.

D

animarka’da yayımlanan bilim dergisi
‘Nordisk Rapport’da
yeralan bilgilere göre Danimarkalı bilimcilerin özellikle sağlık ve doğa bilimleri
alanında yaptıkları çalışmalarda uluslararası işbirliğine önem verdikleri
ve bu işbirliğinin son 25
yılda iki katına çıktığı ifade edildi.
Danimarka’nın bu alandaki işbirliği bilim ödüllerine de yansıdı. Daha önceleri sadece Danimarkalı
bilimcilere verilen bilimsel
araştırma ödülleri bu yıl
Çin, Hindistan, ABD, İtalya, Almanya ve Polonyalı
bilimcilere verildi.
Uluslararası işbirliğine
büyük önem verdiklerini belirten Bilim Bakanı
Helge Sander, uluslararası
işbirliğinin bilimsel araştırmaları güçlendirmekle birlikte ülke ekonomilerinin

de önemli köşe taşlarından birini oluşturduğunu
söyledi ve, “Gelecekte de
bu alandaki çalışmalarda
uluslararası çalışmalara
ağırlık vermeyi sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

haber 13

Kemer sıkma dönemi başlıyor
2
008 yılı sonlarına doğru tüm
dünyaya yayılan ekonomik krizin ardından Danimarka’nın
krizden az etkilenmesini sağlamak
için yapılan harcamaların hesabı yapılmaya başlandı.
Başbakan Lars Lökke Rasmussen
Danimarka ekonomisinin 2011 yılında tekrar düzlüğe çıkmasını sağlamak için kemer sıkma politikasının
kaçınılmaz olduğunu söyledi.
2010 bütçe görüşmeleri kapsamında hükümetin bir çok alanda
tasarrufa yönelmesi bekleniyor ve
tasaruffların özellikle belediyeler ve
kamu kuruluşlarında yapılması öngörülüyor.
Uzmanlar, kemer sıkma politika-

sından en çok çocuklar ile yaşlıların
etkileneceğini belirtiyorlar.
2008 yılı sonlarına doğru ekonomik
krizin önce ABD’de ardından tüm
dünyaya yayılmasıyla birlikte Danimarka hükümeti bir dizi ekonomik
önlemler almaya başlamıştı. İşsizliğin artmasını önleyebilmek için ayrılan kaynaklar ile zor durumda olan
bir çok irili ufaklı kuruluşun devlete
olan borçlarındaki ertemeler devlete
milyarlarca krona malolmuştu.
(Haber)

Türkiye ile işbirliğinde
düşüş
Danimarkalı bilimcilerin
40 yakın ülkeyle bilimsel
araştırma alanında yaptığı işbirliğinde son 25
yılda büyük bir artış gözlenirken, sadece Türkiye
ile arasındaki işbirliğinde
gerileme yaşandığı dikkat
çekti. 1984-88 yılları arasında iki ülke arasındaki
bilimsel çalışma işbirliği
yüzde 22 civarındayken,
bu oran 1994-98 yılları
arasında yüzde 19’a, 200408 yılları arasında da yüzde
16’ya kadar düştü.
(Haber)

Advokatf. Hacı Önal

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

GAYRİMENKULDE TEK ADIM...

TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMLARINIZ İÇİN
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.

NECLA EKİCİ

neclaekici@gmail.com

Adres: Vestergade 14-16, 1.
DK-1456 København K

♦ KONUT ♦ İŞYERİ ♦ DÜKKAN
♦ TARLA ♦ ARSA

+90 312 419 07 77
+90 533 652 06 58

Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00

Meşrutiyet Cad. 22/1 Kızılay, Ankara/TÜRKİYE

E-mail: info@lawmsp.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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İşte Avrupalıların gözündeki Türkiye
AB üyesi 5 ülkede yapılan Türkiye araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Avrupa’da Türkiye ile ilgili en çok
İstanbul biliniyor. Bunun ardından sırasıyla Truva, Galatasaray, Antalya, Atatürk, Efes, Tarkan, Recep Tayyip
Erdoğan, Hadise, Yaşar Kemal, Fatih Terim, Orhan Pamuk ve Nazım Hikmet geliyor.

A

’’Ülkeler açısından baktığımızda da Türkiye’nin
AB’ye girişine Polonya ve
İspanya’da destek yüzde
koydu.
50’nin üzerinde. İngilteAB üyesi 5 ülkede yapıre’de yüzde 46 gibi, Franlan araştırma sonuçlarına sa ve Almanya’da ise çok
göre, genç nesil Türkidüşük. Türkiye hakkındaye’nin AB üyeliğine daha
ki algılamaları belirleyen
çok destek veriyor.
en önemli faktörler araBoğaziçi Üniversitesi Av- sında kültür geliyor. Yani
rupa Çalışmaları Merkezi
Türkiye kültür açısından
tarafından Madrid Özerk
değerlendirilen bir ülke
Üniversitesi, Granada Üni- olarak öne çıkıyor. Türversitesi ve Avrupa Diyakiye’yi kültür açısından
log Derneği’nin işbirliğiyle istemeyenlerin en önemli
gerçekleştirilen ’’5 AB Ül- argümanı ise din ve din
kesi Kamuoyu Türkiye’nin esasında oluşan farklılıkTam Üyeliğine Nasıl Balarının Türkiye’yi Avrupa
kıyor?’’ araştırmasının so- kültür dairesinin dışına
nuçları, Fransız Anadolu
çıkardığı şeklinde. Öte
Araştırmaları Enstitüsün- yandan popüler kültür
de düzenlenen toplantıda
açısından bakıldığında,
açıklandı.
özellikle genç nesiller açıProje koordinatörü Prof. sından Türkiye bu sefer de
Dr. Hakan Yılmaz, bu
Avrupa’nın içine giriyor.
araştırmanın AB-Türkiye
Yani kültür din olarak
sivil toplum diyaloğu kap- anlaşıldığında dışlanan,
samında yapıldığını ve fon- popüler kültür olarak anların da AB’den geldiğini
laşıldığında ise içleyen iki
söyledi.
uçlu bıçak gibi. Yani şöyle
Araştırmanın 2009 yılı
bir algılama var; onların
Eylül ayında Fransa, İnkafasındaki Müslümanlık
giltere, Almanya, İspanya
geleneklerine bağlandıkve Polonya’da biner kişiyle ça Avrupa’dan uzaklaşan
yapıldığını ifade eden Yılbir Türkiye, ama onların
maz, ’’Çalışmada ortaya
beğendiği, sevdiği müzik,
çıkan sonuç, Türkiye’nin
yemek gibi şeylerle kendini
AB’ye girişi söz konusu
tanımladıkça Avrupa külolduğunda en önemli detürünün bir parçası haline
ğişken yaş ve nesil olarak
gelen bir Türkiye’’.
ortaya çıkıyor. Yaş düştükYılmaz, araştırmanın bir
çe destek artıyor, yükselbaşka sonucuna göre de
dikçe destek düşüyor. NeTürkiye ile ilgili en çok
sil çok önemli bir faktör’’
İstanbul’un bilindiğini,
diye konuştu. Araştırmaya bunun ardından sırasıyla
göre, üniversite mezunu
Truva, Galatasaray, Antalve bunun üzerinde eğitim
ya, Atatürk, Efes, Tarkan,
seviyisine sahip kişilerin
Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’nin AB’ye girişine Hadise, Yaşar Kemal, Faverdikleri destek yüzde 50 tih Terim, Orhan Pamuk
iken, eğitim düzeyi düştük- ve Nazım Hikmet’in geldiçe bu desteğin de azaldığini kaydetti.
ğını bildiren Yılmaz, şöyle
(Kaynak: Gazeteler)
konuştu:
raştırma Avrupa’daki gençlerin
Türkiye’ye bakışını da ortaya

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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AB’den Danimarka’ya taviz yok
AB’den Danimarka hükümetine ve Danimarka Halk Partisi’ne yine üzücü
haber. AB’nin yeni yabancılar sözcüsü Viviane Reding, sert yabancılar politikasını devam ettirmek isteyen Danimarka’ya ayrıcalık tanınmayacağını,
Danimarka’nın da AB’nin hukuk kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

A

vrupa Adalet Divanı’nın aile birleşiminin önünü açan
Metock kararını değiştirmek için AB Komisyonu nezninde çalışmalar yürüten Danimarka, AB’den
istediğini bulamadı.
AB’nin yeni yabancılar
sözcüsü Viviane Reding,
AB’nin direktiflerinin değişmediğini belirterek, Adalet
Divanı’nın aldığı kararlara
bütün üye ülkelerin uymak
zorunda olduğunu bildirdi.
Avrupa`nın en sert yaban-

cılar yasasına sahip Danimarka, aile birleşimi yoluyla ülkeye geleceklere sert
engeller koymuştu. Adalet

bulundukları ülkeye getirme
haklarına kavuşmuştu.
Aile birleşiminin önüne 24
yaş kuralı ve ülkeye bağlılık
şartını getiren Danimarka,
karardan olumsuz etkilenmişti. Eşlerini Danimarka`ya getiremediği için başta
İsveç olmak üzere diğer AB
ülkelerine yerleşmek zorunda kalanlara Adalet Divanı’nın kararıyla sadece iki
Divanı`nın tarihi Metock da- hafta sonra Danimarka’ya
vası olarak geçen kararıyla, dönme kapısı açılmıştı.
AB vatandaşı AB vatandaşı
(Haber)
olmayan eşlerini serbestçe
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GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ
Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız,
Çiçek mağazamıza uğrayıp nasıl
bir süsleme istediğininizi belirtmeniz
yeterlidir. Hemen bizi arayın.

Türkiye en çok göç veren ülkeler arasında
Dünyada yurtdışına en fazla göçmen yollayan ülkeler arasında
Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yeralıyor.

T

ürk Alman Eğitim
üstünde Türk kökenli göçaçıklamasına göre, nüfus
altında kalıyor.
ve Bilimsel Araştırmen başta Avrupa Birliği
ile oranladığımız takdirde
TAVAK Vakfı’nın tespitlemalar Vakfı’nın (TA- ülkeleri olmak üzere, Ame- en fazla göçmeni yurtdışına rine göre bu 6,5 milyonluk
VAK) tespitlerine göre dün- rika, Kanada ve Avustralya gönderen ülkelerin birinci insanın takriben 3,5 milyoyada Türkiye yurtdışına
gibi ülkelerde yaşıyor.
sırasında Türkiye geliyor. nu içinde yaşadığı ülkelerin
göç veren ülkelerin arasın1948 yılında kurulan İsra- 72 milyonunun 6,5 milyovatandaşlığını almış buluda üçüncü sırayı alıyor.
il’in kendi sınırları dışında nu yurtdışında yaşayan ve
nuyor. Bunların arasında
TAVAK’a göre yurtdışına
ilk sırayı 2 milyon 700 bin
en fazla göç veren ülkeler
Türkün yaşadığı Almanya
arasında ilk sırayı 1 milyar
oluşturuyor. Almanya’da
300 milyon nüfusu ile Çin
yaşayan Türk kökenli göçalıyor. Çin kökenli olup,
menlerin 950 bini Alman
Amerika başta olmak üzere
vatandaşı.
birçok başka ülkede yaşaAyrıca Almanya’ya 1961
yan Çinlilerin sayısı 55 milyılında giden Türklerin 3,2
yonu geçmiş bulunuyor.
milyonu da kendi ülkeleİkinci en fazla göç veren
rine son yıllarda geri dönülke ise Hindistan olup,
müş bulunuyor. Özellikle
1,1 milyarlık nüfusunun
AB ülkelerinde baş göste35 milyonunu kendi ülkeren ekonomik krizin büyük
si sınırları dışında Güney
boyutlara ulaşması geriye
Afrika, Amerika ve birçok
yönelik göçü önümüzdeki
başka ülkede yaşamlarını
yıllarda daha da hızlandısürdürüyorlar.
racağı sanılıyor ve sadece
Yurtdışına en fazla göç2007 yılında kalifiyeli 85
yaşayan vatandaşlarını göç- Türkiye’den göç eden insan
men yollayan üçüncü ülke- men olarak kabul edemeye- oranı yüzde 9’u oluşturu- bin Türk kökenli göçmenin
yi de 72 milyonluk nüfusa
Almanya’dan Türkiye’ye
ceğimiz için bu üç ülkenin
yor. Buna karşılık Çin’in
sahip Türkiye oluşturudönüş yaptığı belirtiliyor.
konumu ilginç bir durumu
ve Hindistan’ın yurtdışıyor. TAVAK’ın tespitlerine yansıtıyor. TAVAK başkana gönderdiği göçmenlerin
(Haber)
göre, bugün 6,5 milyonun
nı Prof. Dr. Faruk Şen’in
oranı bu sayının çok daha

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

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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Yasaları çiğnemekten suçlanmak
Avukat Erbil Kaya

Y

asayı çiğnemekle suçlanıyorsanız, sizi
savunabilecek bir avukat tutma hakkınız olduğunu ve avukatınızı kendiniz seçebileceğinizi biliyor musunuz? Eğer güvenebileceğiniz bir avukat yoksa ya da sizin
için avukatınızın kim olduğu önemli değilse, mahkeme sizi bir avukat tayin edecektir.
Herhangi bir suçlanma karşısında ceza
hukukunu bilen bir avukat bulmanız ve
avukatı kendiniz tutacaksanız, bunu size
verilen bir süre içerisinde yapmanız gerekmektedir.
Gözaltında tutulmanız isteniyorsa size
hemen isteğiniz üzerine mahkeme tarafından, başka bir avukat buluncaya kadar bir
avukat tayin edilecektir.
Gözaltındayken ya da sorgulama için çağ-

rıldığınızda avukatınızın sorgulama sırasında yanınızda bulunmasında yarar vardır. Bu yüzden sorgulamaya alınmadan
önce avukat istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Avukatınız size sorgulamada neleri söyleyip, neleri söylememeniz gerektiğini bildirecektir ve sorgulamanız avukatınız izin verdiği sürece uzayabilir. Sonunda
mahkemede de bir ifade verme zorunluluğunuz bulunmadığı size bildirilecektir.
Bu tamamen avukatınız ile aranızdaki
anlaşmaya bağlıdır. Sorgulama sonunda
verdiğiniz ifadenin altını imzalamanız konusunda dikkatli olmalısınız. Bazı avukatlar, imzalanmış ifadenin size karşı kullanabileceği şüphesinden dolayı ifade raporunu imzalamamanızı önerebilirler. Savcı
mahkemede ifadenin altına imza attığınızı

İstenmeyen kıllardan kurtulmak mı istiyorsunuz?
IPL lazer tedavisiyle Epilasyon (permanent hårfjerning)
yaptırın, istenmeyen kıllardan kurtulun.
Önce

Sonra

söyleyebilir. Şunu da unutmamak gerekir.
Sorgulama sırasında kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz ve ifadenizi korku ya
da panikten dolayı eksik ya da doğru vermeyebilirsiniz.
Sorgudaki ifadeniz ve varsa tanıkların
ifadeleri avukatınıza gönderilecektir. Avukatınız, savcının iddiasını, sorgulamadaki
ifadenizi ve varsa başka delilleri mahkemeden önce almış olacaktır. Savcı da avukatlar gibi hukukçudur, ancak avukat değildir. Savcı polisle çalışmaktadır ve ceza davalarına bakmaktadır. Bu nedenle ceza davalarında uzman kişi olarak görülür.
Avukat yukarıda sözünü ettiğimiz bilgi ve
belgeleri, delilleri alır almaz mahkeme öncesi sizinle görüşerek bilgilendirecektir.
Şiddet davaları en erken görülen davalar-

dır, ancak diğer yasa çiğneme davalarının
mahkemede başlaması birkaç ay gibi uzun
bir zaman alabilir.
Mahkemede suç işleyen davalı kişi olarak savcı tarafından iddia edilen suçunuz
açıklanacaktır ve ilk konuşma hakkı size
verilecektir, ardından varsa tanıklar dinlenecektir. Daha sonra savcı iddianamesini,
avukatta savunmasını, delilleri, mahkemeye sunacaktır. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra yargıç mahkemeye ara verip, karar verebilmek için salondan ayrılacaktır
ve geri döndüğünde dava sonucunu açıklayarak hakkınızdaki kararı verecektir..
Siz de yasaları çiğnemekle suçlanıyorsanız,
24 78 78 60 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz.
erbil.kaya@haber.dk

Baskı-Matbaa işleriniz mi var?
2Print en uygun fiyata baskı
işlerinizi yapıyor.
Bütün baskı - matbaa işlerini yapıyoruz

Kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz ve istenmeyen kıl ve tüylerden sizi kurtarıyoruz
- Koltukaltı
- Boğaz
- Göğüs
- Yanak
- Üstdudak
- Karın
- Boyun
- Kaşarası
- Bacak
- Kollar
- Sırt
- Sakal sınırı

Mikro Dermabrazyon ile

- Cafe ve restoranlara menü kartı
- Flat tv için reklam filmi
- Dışarıya servis için baskılı
torba

- Pizzacılara menü kartı
- Büfelere menü kartı
- Her türlü grafik tasarım

Pizzacı
menü kartı

Cilt temizleme

Cilt temizleme bir yüz bakımıdır.
Cildin en üst katmanı ve ölü cilt
hücreleri elmaslarla zımparalanır ve
aynı zamanda da vakumlanarak
emilir. Bu yöntem sayesinde uygalnan
basınç ile kan dolaşımı hızlandırılarak
lenflerdeki sıvı boşaltılır.

Önce

Pizzacı
menü kartı

Sonra

Tedavinin faydaları:
- Ölü cilt ve
sigara cildi
- İri çiller
- Yağlı cilt

Cildiniz tedaviden hemen
sonra taze, daha düz ve
daha genç görünecektir.

- Düzgün hatlar
ve kırışıklıklar
- Cilt kurdu
- Sivilce ve yara
izleri

Keyifli bir ortama
hoşgeldiniz

- Davetiyeler/düğün davetiyesi
- Fiyat listeleri
- Firmalara katalog
- Fuar sistemleri

- Kartpostallar
- Afişler/Dış cephe afişler
- Kartvizit/antetli kağıt/zarf
- Fotograf çekimi

İşyerinizin internet sitesini de kuruyoruz
Hemen

5039 3980’u
Hemen 5039 3970’u arayıp randevu alın

arayın, size
yardımcı olalım.

eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım

Uniq design med den personlige smag

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

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

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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Göçmen yönetici sayısında artış PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
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Danimarka’da idareci olarak çalışan göçmen sayısı giderek
artıyor. İşçi Sendikaları Konfederasyonu LO’nun yayın
organı Ugebrevet A4’te yeralan haberde, 1998 yılından bu
yana idareci ya da şef pozisyonunda olan göçmen sayısının
arttığına dikkat çekildi.
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D

ergideki bilgilere
göre, idareci olarak görev yapan
göçmen
sayısı
1998 yılında 207 iken, bu
rakam bugün 412’ye ulaştı. Ayrıca, özellikle Batı
dışındaki ülkelerden gelen
göçmenler arasında idareci
pozisyonuna getirilenlerin sayısının arttığı ifade
edildi.

Bugün Danimarka’da yarım milyona yakın göçmen
yaşıyor ve bu göçmenlerin
300 bin kadarının Batı dışındaki ülkelerden geldiği
tahmin ediliyor.
LO iş piyasası danışmanı
Rikke Kallesøe Raecke, iş
piyasası daha fazla göçmen
kökenli eleman kazandıkça şirketlerin de bu grup
arasından yönetici görev-

lerine yetenekli elemanları
kolaylıkla keşfettiklerini
söyledi.
Yine bir başka uyum danışmanı Hans Lassen bu
durumun uyum açısından
çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve ”Bu
durum uyumun gerçekleşmekte olduğunun sağlam
bir kanıtıdır” dedi.
(Haber)

Hızlı araç kullananlar işte fırsat
Hızlı otomobil kullanma meraklısı gençlerin hızlarını alabilecekleri ve içlerindeki şoförü ortaya çıkaracakları bir klüp.

ÖNCE
�������������������
������������
KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ
��������������
������������������
• Alın gerdirme
���������������
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
���������������
• Burun düzeltme
���������������������
������������ • Yağ aldırma
• Göğüs küçültme
�����������������
��������������• Göğüs dikleştirme
• Göğüs büyütme
�����������������
• Karın ameliyatları

SONRA

HİZMETLER:

Kliniğimizde tüm
operasyonlar
plastik
cerrahi
��������������������� mütehassısı
����������������������
Dr. Hayee
Tareen
���������������������������������
tarafından
�������������������
yapılmaktadır
������������������

Dansk Elite Smiley
BİZE DANIŞMADAN ADIM ATMAYIN !

Yeni adresimize taşındık

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Industrivej 44 • 4000 Roskilde
Mobil: 25 62 81 28
www.de-smiley.dk
GODKENDT FØDEVARERÅDGIVER

D

ireksiyon başına geçtiğinizde aracınızı
siz mi yönetiyorsunuz yoksa aracınız mı sizi
yönetiyor. Bunu öğrenmek
istiyorsanız, 18-25 yaş arasındaysanız ve hızlı otomobil kullanmaya çok meraklı
iseniz, işte size fırsat!
Roskilde kenti yakınlarındaki Köreteknik Klub’e üye
olup FDM Sjaellandsringen
sürücü pistinde hem kendinizi hem de aracınızın
gücünü test edebilirsiniz.
Gerçi, bir Michael Schumacher değilsiniz ve otomobiliniz de Ferrari değil,
ama olsun. Bu klüpte sonuna kadar aracınızın gazına basma olanağınız var.
Burada trafik kurallarına
uyarak, otomobilinizin kaç
beygir gücünde olduğunu,
frenlerinin kalitesini deneyebilirsiniz. Köreteknik
Klub FDM Sjaellandsringen sürücü pistinde her yıl
18-25 yaş arası gençler için
5 tane kurs düzenliyor. Bu

kurslara katılmak için klube üye olmanız gerekiyor.
Üye olduğunuz taktirde
kurslara katılarak buzlanmış ve normal yol pistinde
sürücülük kabiliyetinizi,
aracınızın gücünü, frenlerin sağlamlığını test etme
imkanınız olacak ve araç
ve sürücülük hakkında
daha bir çok şeyi öğrenme
olanağı bulacaksınız.
Sürücü belgeniz olsa
bile ve bir haftada Michael Schumacher kadar usta
bir sürücü olamayacağınızı
bilseniz de ve de Ferrariniz
de olmasa bile bu klübde sizin ve otomobilinizin başına hiç bir şey gelmeden çok
daha iyi bir sürücü olabilme
şansınız var.
Otomobil kullanmak her
zaman riskli bir iştir, riske alışmak riski azaltmaz.
Çoğunluğu ölümle sonuçlanan bir çok trafik kazasının
18-25 yaş arasındaki genç
şoförlerden kaynaklandığı
sanırım bilmeyen yoktur.

Sadece FDM Sjaelland
adasında 2004-2008 yılları
arasında yaşları 15 ile 24
arasında değişen 200 genç
fazla süratten dolayı trafik
kazasında yaşamını yitirdi.
Bu da yılda ortalama 40
gencin yaşamını yitirdiği
anlamına geliyor.
Köreteknik Klubunun,
yaşları 18 ile 25 arasında
değişen otomobil kullanma meraklısı yaklaşık 150
üyesi bulunmakta. FDM
Sjaellandsringen sürücü
pistinde içinizdeki şoförü bulmak istiyorsanız
www.ktkklub.dk internet
adresinden klübe uye olabilirsiniz. Eğer Köreteknik
Klub’ün FDM Sjaellandsringen’deki sürücü pistinde ücretsiz üyelik kazanmak ve 5 kursa katılmak
istiyorsanız yapacağınız tek
şey; 5 Mart 2010 tarihinden
önce gazette@gazette.dk
mail adresine mail yazarak
çekilişe katılmaktır.
(Haber)

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi:
Ayda bir kez, (3 gün)
Danca bilenler için fiyat: 3.500,- kr. (moms dahil)
Danca çok az bilenler için fiyat: 6.250,-kr (Moms dahil)

22 Şubat 2010 22 Mart 2010

19 Nisan 2010

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi:
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç),
Tercüman istenirse: 500,- kr

Sadık Yıldız,
Gıda Uzmanı
Cep tlf: 25 62 81 28

İşyeri sağlık ve gıda danışmanlığı: Yıllık 3000 + moms
Yeni sağlık kurallarına göre bir gıda danışmanı ile çalışmak gerekiyor.

22 Şubat 2010 22 Mart 2010

19 Nisan 2010

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)

Küçük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 7.500,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı: 10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir
► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir.
Sağlık ve belediye izinleri dahildir.
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TERAPİ ve STRES KURSU

YAŞ PASTA
SERVİSİMİZ
BAŞLAMIŞTIR

İMALATTAN HALKA

«««««

TATLI
BÖREK
ÇEŞİTLERİ

Sesli tercüme
yapan telefon
çığır açacak
Google’den ’tercüme
yapabilen telefon’ atağı!

S
S
RE
AD
Nİ
YE

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

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

Tel: 21 81 22 92
Mail: kenan@psykisksundhed.dk
Internet: www.psykisksundhed.dk

YE
Nİ
Fİ
RM
A

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

Yetkili Türk Psikolog Kenan Hansen
Stres, depresyon, korku, endişe, panik atak,
kendine güvensizlik vb. psikolojik sorunlar
için terapi ile tedavi yapılır.
Ayrıca stres kursları verilir.

Avukat Erbil Kaya

Ceza hukuku davalarınızda
hizmetinizdeyiz. Hukusal
danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V
Telefon: 70 11 08 00
Mobil: 24 78 78 60
www.tvc.dk
www.forsvarsadvokaterne.com

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

esli tercüme
yapan telefon çığır açacak. İnternette
siteleri 52 dile
çevirebilen Google şimdi de
cep telefonunda sesli çeviri
için düğmeye
bastı...
Dünyanın
en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan ve yenilikleriyle internette çığır açan Google şimdi cep
telefonu devrimi peşinde...
Google uzmanları cep telefonlarında
yabancı dildeki bir sesi istenilen dile
anında çeviri yapabilen bir yazılım
geliştirdiklerini duyurdu.
Günümüzde ses tanıma ve otomatik çeviri yapma teknolojilerinin sık
sık kullanıldığını vurgulayan Google
uzmanları, birkaç yıl içinde yazılımın
bitirileceğini belirtirken hedeflerinin
tüm dünyada konuşulan büyük dilleri kapsayacak bir devrim olduğunu
belirtti.
Google’ın tercümeden sorumlu müdürü Franz Och “Konuşmaya dayalı
tercümenin birkaç yıl içinde hayata
geçmesi mümkün” ifadesini kullandı. Google’ın bu teknolojisinin hayata
geçmesi durumunda bir cep telefonu
görüşmesi sırasında karşıdaki kişi İngilizce, Almanca ya da Fransızca konuşsa dahi anlık çeviri sayesinde bu
teknolojiyi kullanan kişi söylenenleri
Türkçe olarak duyabilecek. Yanıtını
Türkçe olarak verdiğinde karşı tarafa
istenilen dilde aktarılacak.

COCO SKRÆDDERI
Tlf: 3583 3329- 3582 0030 - Mobil: 4081 5050

Pastane
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve profesyonel personelimizle
her türlü giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

Finsensvej 143

2000 Frederiksberg

Tlf: 3871 0062

TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER NOKTASINA UÇAK BİLETİ VE OTEL REZERVASYONLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
IATA YETKİLİSİ ACENTAMIZDA TAMAMEN GÜVENLİ, HIZLI VE 24 SAAT HİZMET VERİYORUZ

1 yıl aradan sonra Bekir Yıldız yeniden hizmetinizde: Tlf: 40531514

TÜRK HAVA YOLLARI VE PEGASUS İLE DİREK, KLM, AUSTRIAN AIRLINES, LUFTHANSA VE
DİĞER SAYGIN HAVAYOLLARI İLE AKTARMALI TÜRKİYE UÇUŞLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Bryggervangen 19, 2. sal ▪ 2100 København Ø ▪ Tlf: 3910 5200 ▪ info@ticketnet.dk ▪ www.ticketnet.dk
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Kopenhag’da Türk rüzgarı
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen
başkent Kopenhag’ın ünlü gösteri merkezi Bella Center’de düzenlenen geleneksel 2010 Turizm fuarında
Türkiye tanıtımı geniş bir yelpazede yapıldı.

haber 19

TOPKAPI SARAYI
DÜĞÜN SALONU

Türk ve Kürt düğünleri için en uygun salon

♥ 1100 kişilik salonu
♥ 350 araçlık otoparkı
♥ Türk ve Kürt düğünleri ve
diğer eğlenceleri için herşey
İrfan Kurtulmuş

İ

skandinavya ülkelerin
en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen
fuarda, Kopenhag Turizm Müşavirliği ve Türk
Hava Yolları (THY) ortaklaşa işbirliğiyle hazırlanan büyük standda Antalya, Muğla,
Bodrum, Alanya gibi popüler
yerleri ve otellerin tanıtımı
için Türkiye’den gelen girişimcilerde yer aldı.
Fuarda ayrıca, yılda 150
bin Danimarkalı turisti
Türkiye’ye getiren en büyük Türk şirketi “Tyrkiet
Eksperten” ile Nazar şirketin standları Türkiye tanıtımına büyük katkı yaptı.
Türkiye’nin
Kopenhag
büyükelçisi Berki Dibek ve
eşi Ceyda Dibek ile birlikte
Türk standlarını gezdi.
Muğla valisi Ahmet Altıparmak da, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turizm
yerlerin reklamına katkıda
bulunmak ve Danimarkalıların ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla fuara
katıldı.
Büyükelçi Berki Dibek,
Türkiye’nin Kopenhag’da
varlığını hissettirdiğini söyledi.
Dibek, Türkiye’nin AB’ye
üyelik sürecinde her yönüyle tanınmasında turizminde büyük rol oynadığını

belirtti.
Muğla’nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden
büyükelçi Dibek, Muğla valisinin Kopenhag’a gelerek
girişimcilere destek vermesi ve yetkililerle görüşmesinin mükemmel olduğunu
kaydetti.
Büyükelçi Berki Dibek ayrıca, THY’nin gerek iç gerekse dış hatlarda çok fazla
şehre uçmak ve uçak sayısını arttırmakla varlığını hissettirmesinin Türkiye adına
memnuniyet verici olduğunu
sözlerine ekledi.

Alo 179 şikayet hattı

Muğla valisi Ahmet Altıparmak, kendisinin 2008 yılından beri Muğla’da görev yaptığını belirterek, bölgesinde
4-5 dilde hizmet veren Alo
179 şikayet hattını hayata
geçirdiklerini turizm sezonunda bu hatta 18 bin müracaat geldiğini belirtti.
Turistlerin mutlu olmaları için ciddi gayret gösterdiklerine değinen vali Altıparmak, hizmet kalitesini
arttırmaya yönelik birçok
çalışmanın içinde olduklarını söyledi.

dahil paket çözüm önerisi
♥ Salon ortasında Fıskiyeli
havuzda ışık gösterileri
♥ Şark ortamını aratmayacak
doğal ağaçlarla süslü salon
♥ Mescit
♥ Benzersiz klasta lüks salon
♥ Gelin ve damat için VIP oda

gelen toplam 26 milyon 300
bin turist sayısında 2009 yılında İspanya, Yunanistan
ve İtalya gibi ülkelerde yüzde 10 gerileme olurken, Türkiye’de yüzde 40 bir artış olduğunu ve 27 milyon 100 bin
turistin geldiğini söyledi.

Kınıkoğlu, Türkiye’ye Danimarka’dan geçen yıl 289
bin turistin geldiğini, karikatür krizi öncesi 2005 yılında
305 bin olan rakamı yakalayamadıklarını belirtti.
THY Kopenhag müdürü İbrahim Şimşek ise, 2009 yılında Danimarka’dan çıkış
sayısında yüzde 26 daralma
Türkiye büyüme
olmasına karşın THY’nin
gösterdi
Kopenhag Turizm Müşaviri yüzde 46 büyüme göstereHasan Hüseyin Kınıkoğlu rek 170 bin yolcu taşıdığını
da, Türkiye’ye 2008 yılında ifade etti.
Bu yılki hedeflerinin 250
bin yolcu taşımak olduğunu
söyleyen Şimşek, Ankara ve
Antalya gibi önemli noktalara direk uçuşlar yapacaklarını belirtti.
Kopenhag Turizm Fuarında, Xanadu Antalya-Bodrum, Laura Golf, Antalya
Golf Club, Berke Ranch gibi
oteller ile Muğla, Bodrum’un
tanıtımı yapıldı.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Kış sezonu ve 2010 yılı için
rezervasyonlarımız şimdiden
başlamıştır.
Hemen bizi arayıp, cazip
fiyatlarımızI öğrenin.
Cazip açılış kampanyamız:
Kişi başına 125 kr’dan
başlayan fiyatlarla paket
çözümler.
Paket çözümlerimiz içinde
evlenecek çift için lüks
otellerin birinde konaklama
dahildir.

TOPKAPI SARAYI
Gydevang 39-41
3450 Alleröd

Hacı Ömer Öcal
Tlf: +45 2022 0685
Tlf: +45 3064 2779
Tlf: +45 6012 5332
Tlf: +45 3091 5021

info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk
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Dr. İsa Kuyucuoğlu

1

960’lı yıllarda “göçmen işçi” diye tanımlanan yabancıların, 1980’li yıllarda mültecilerin gelmesinden ve yerli
halktan bazılarının Müslüman olmasından sonra, Müslüman toplumu günümüzde Avrupa ülkelerinin ayrılmaz bir
parçası haline geldi.
Danimarka’nın da içinde yer aldığı batı toplumları artık tek kültürlü homojen yapıdan,
çok kültürlü heterojen bir yapıya dönüştü.
Bu dönüşüm sonucunda Avrupa ülkelerindeki yabancı karşıtı bazı aşırı akımlar, azınlıklara (özellikle Müslüman topluma) karşı
dışlama ve aşağılama kampanyaları başlattılar. Bu nedenle 1980’li yıllardan itibaren
Müslüman göçmenler çeşitli zamanlarda
haksız eleştirilere ve suçlamalara muhatap
oldular.
Müslüman göçmenler, 1980’li yıllarda dil
bilmemekle ve 90’lı yıllarda da topluma
entegre olmamakla eleştirilirken, 2000’li
yıllardan itibaren kültürel değerlerinin Danimarka toplumu ile uyuşmadığı suçlamasına muhatap oldular. Bu bağlamda İslam Dininin ve Müslüman kültürün, Müslümanların topluma entegrasyonunu engelleyen
önemli bir faktör olduğu teması sıkça işlendi.
Günümüzde genel olarak yabancı ve özellikle İslam ve Müslüman karşıtı (İslamofobik)
kampanyaların öncülüğünü, başta parlamentodaki belli siyasi partiler, bunların sivil kuruluşları ve bazı basın organları yapmakta. İslam
ve Müslümanlara karşı yürütülen propagandalarda; İslam terörle özdeş, Müslümanlar
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İslamofobik söylemin Danimarka profili
potansiyel terörist olarak tanımlanmakta.
Danimarka’da İslam karşıtı söylemin önde
gelen aktörleri, bir yandan Danimarka
parlamentosunda yabancı ve Müslüman
karşıtı yasalar çıkması için çalışırken, diğer
yandan web sitelerinde ve günlük basın organlarında yayınladıkları gerçek dışı haberlerle
Müslümanlar ve İslam aleyhinde kamuoyu oluşturmaktalar.
İslam ve Müslüman karşıtı propagandaların
parlamentodaki bilinen temsilcilerinin
yanında, sivil alandaki kuruluşların başında
Basım Özgürlüğü Derneği (Trykkefrihedsselskabet) gelmektedir.
Lars Hedegaard, David Gress, Kai Sørlander, Søren Krarup ve Jesper Langballe gibi kişiler tarafından 2004 yılında kurulan bu derneğin görünürdeki amacı ifade
özgürlüğünü savunmaktır. Toplumun bütün
kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği, ifade
özgürlüğü gibi önemli bir kavramın arkasına
saklanan bu derneğin gerçek amacının İslam ve
Müslümanlarla mücadele etmek olduğu bilinmektedir. Bu dernek yöneticileri özellikle azınlığın ihtiyaç duyduğu “ifade özgürlüğü” gibi önemli kavramı, azınlığı dışlama ve
onlara hakaret etmek aracı olarak kullanması
oldukça manidardır.
Bu derneğin, Pia Kjærsgaard, Nasser
Khader, Søren Pind gibi parlamenterden,
İran asıllı oyuncu Farshad Kholghi, papaz
Katrine Lilleør, öğretim üyesi Hans Hauge gibi Danimarka siyasetinde etkin kişilerden oluşan bir de danışma kurulu vardır.

Bu kişiler 8-10 yıldan beri ifade özgürlüğü ve
İslam tartışmalarında; İslam’ın ifade özgürlüğü için büyük bir engel oluşturduğunu öne sürerek, Danimarka’da İslam karşıtı gündemin
oluşmasında etkin bir rol oynamaktalar.
Basım özgürlüğü derneğinin başkanı Lars
Hedegaard bir internet sitesinde Aralık
(2009) ayında yayınlanan bir video röportajında, İslam’ a ve Müslümanlara hakaret eden sözler sarf etmiştir. Müslümanların
“yalancı ve acımasız” olduklarını söyleyen Hedegaard, onların, kadınları insan yerine koymadıklarını ve cinsel tatmin aracı olarak gördüklerini iddia etmiştir. Bu şahıs hezeyanlarını, Müslüman ailelerde kız çocuklarının babaları, amcaları ve kuzenleri tarafından tecavüz
edildiklerini öne sürerek sürdürmüştür.
Olayın hemen ardından Aarhus’ta çalışan tıp
doktoru Yılmaz Evcil, Jesper Langballe hakkında polise suç duyurusunda bulunulurken,
“Müslümanlar Ortak Konseyi” de bir bildiri
yayınlayarak Hedegaard açıklamalarını şoke
edici olduğunu ifade etmiştir.
Ne yazık ki İslam karşıtı hezeyanlar Hedegaard’ın sözleriyle sınırlı kalmamıştır. Milletvekili ve aynı zamanda bir din adamı (rahip)
olan Jesper Langballe, akındaki şahıs Ocak
2010’da bir gazetede yayınlanan tartışma yazısında buna benzer beyanlarda bulunmuştur.
Bu kişinin Müslümanlar hakkındaki akıl ve
mantık dışı sözlerine Müslüman toplumun
temsilcilerinden önce diğer parti temsilcileri
tepki göstermişlerdir. Koalisyon ortağı partiler
Langballe’nin Müslüman topluma karşı

nefret uyandıran sözlerinin sınırı aştığını belirtilerek, onun bu davranışını kınadıklarını
ifade etmişlerdir.
Basın ve ifade özgürlüğü gibi herkesin üzerinde ittifak ettiği önemli bir kavramın arkasına gizlenip, İslam’a hakaret eden ve Müslümanları aşağılayan kimselerin akla hayala
gelmez yalan ve iftiraları acaba ne derece ciddiye alınabilir?
Stand-up komedyenlerinin kaba ve çirkin ifadelerini, akıl yoksunu kimselerin saçmalıklarından farksız bu tip kimselerin İslam ve Müslümanlar hakkındaki sözlerini akıl
ve mantıkla izah etmek mümkün değildir.
Bu ve benzeri demagogların popülist ve
kışkırtıcı söylemleri hem tarihteki despot
idareciler, hem de günümüzün anti demokratik rejimlerindeki diktatörler tarafından sıkça kullanılan basit, fakat etkili bir
yöntemdir. Bu tip kişiler önemli toplum tartışmacıları olarak değil, fakat ifade özgürlüğünü ve toplumsal barışı tehdit eden, toplumun belli bir kesimine karşı nefret uyandıran demagoglar olarak ciddiye alınması gereken kişilerdir.
İnsanları dil, din, renk, kültür ve etnik köken
gibi farklılıklar deneniyle dışlamadan, onları aşağılamadan, bu farklılıkları bir zenginlik
olarak gören bölücü değil bileştirici, dağıtıcı değil kaynaştırıcı ve dışlayıcı değil kuşatıcı bir anlayışa ne kadar büyük bir gereksinim
var!
kuyucuoglu@gmail.com

BKS Partner Skandinavia AB
Türkiye’den kalifiye eleman getirme, İsveç’te oturma izni alma, ev kiralama, işyeri açma
ve İsveç’te oturup da Danimarka’da çalışmak isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Firmamızda İsveç Yabancılar Dairesi’nden transfer edilmiş yabancılar konusunda
uzman, tecrübeli İsveçli personelimiz ve hukukçlar çalışmaktadır.
Türkiye’den aşçı, kaynakçı, elektrikçi vb. ile üniversite
mezunu kalifiye eleman getiriyoruz.
Buşvuru için gerekli olan belgeler:
- 3 yıl geçerli pasaportun renkli fotokopisi (İlk 6 sayfa)
- Diploma renkli kopyası ve İngilizce çevirisi
- Türkiye’deki ikametgah adresi
- Daha önce 3 yerde çalıştığına dair referans ile İngilizce çevirisi
- 10.000 Danimarka kronu başvuru parası
Başvurular 1 Eylül 2010 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu belgeler trdk2009@hotmail.com adresine gönderilmelidir.
Başvuru işlemleri 3-4 ay sürmektedir ve 2 yıl oturma izni
alınmaktadır. 2 yıl sonra sürekli oturma izni almak mümkündür.
Danimarka’ya ziyaret için gelenler İsveç’te çalışmak için
yukarıdaki prosüdüre göre başvuruda bulunabilirler.
İsveç’te herhangi bir işletme açmak için her türlü hukuksal ve
mali müşavirlik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İsveç
Bjurogatan 43 • Malmø
Tlf: 0045 2562 8128

Danimarka’da oturma izni alamanyalara İsveç’te
oturma izni almakta yardımcı olunur
İsveç’te oturup Danimarka’da çalışmak isteyenler de
büromuza başvurup bilgi alabilirler.
İsveç’teki anlaşmalı ev şirketlerinden en geç bir ay
içinde kiralık konut ayarlanır.
İsveç’teki iletişim ve ikametgah bilgileri:
(adres, telefon ve kimlik numarası)
İşverenin kimlik bilgileri:
(Firma adı, adres, vergi sicil kayıt numarası
(CVR nr.) tlf numarası
Haftalık toplam çalışma saati.

İsveç’te gıda iş yapmak isteyenler için hijyen ve ruhsat kursları
düzenliyor ve sağlık ve işletme onayını alıyoruz.

BKS Partner Skandinavia AB

Dansk Elite Smiley
Industrivej 44 • 4000 Roskilde
Mobil: 25 62 81 28
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS
HABER

www.norrebrobazar.dk
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

BUNDAN DAHA UCUZ KAMPANYA YOK!!!
Siz memnun oldunuz, biz süreyi uzattık.
Sizlerden gelen yoğun istek üzerine kampanyamızı bu ay
sonuna kadar uzattık. 1000,- kronluk alışveriş yapın,
marketimizde kullanacağınız 150,- kronluk hediye çeki kazanın.
Hediye çeki alışveriş tarihinden itibaren 1 ay geçerlidir.
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UCUZU
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SÜPER UCUZLUK !!!

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın.
Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri.
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
z
ımı
k
r
pa dir
Oto retsiz
üc

rk
opa la
t
o
ız
iş
Genanağımnizde
i
ol eriş k
alışvkolaylı

Nørrebro
Bazar Ap

S

Hergün
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Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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İslam akıl dinidir...
Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

G

Güler misin,
ağlar mısın?

N

erdeyse bütün politikacılar ve medya
Holbergskolen¬da sadece annelere yapılan veli toplantısından dolayı hem birbirleriyle çatışmakta, hem de okul ve okul yönetimine suçlamalar getirmekte, hatta bununla da
kalmayıp okul müdürünün işten atılması ve
”sürgün” edilmesi gerektiğini söyleyen komik
siyasetçiler bile çıktı.
Her okulun, velilerde içinde olmak kaydıyla
okul yönetim kurulu ve okul idaresi vardır ve
şikayeti olan veli rahatlıkla bunu dile getirebilir okula. Bu olay siyasetçileri niye bu kadar
ilgilendiriyor? Demokrasiye ne oldu? Kimbilir
belki söz konusu yabancılar ve Müslümanlar
olunca onlar her hakkı kendilerinde saklı sanıyorlardır belki..!
Güler misin ağlar mısın? Her dem yabancı
velilerin çocuklarının okullarına ilgisizliğinden bahsediliyor yıllardır. Bu sorunu çözmek
için nice kalemler çizildi, diller döküldü, projeler yapıldı, paralar harcandı ve buna benzer daha bir çok şey yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Hem de bu soruna alternatif bir
çözüm getirenler dokuz köyden kovulur oldu
şimdi.
Danimarkalıların çoğunluğu nedense sorunların çıkış noktalarına ve çözümlerine o kadar dar bir görüşle bakıyor ki, herkes onların
prensiplerinden ve değerlerinden yola çıkarak
hareket etmeli ve böyle olmadığı takdirde direk ”yobaz Müslüman” ”Danimarka’ya şeriat
geldi, işte haremlik-selamlık” ve buna benzer,
olayla dahi uzaktan yakından alakası olmayan
tabirler kullanılıyor. Bu işin medya ve siyasetçi kısmı. Gündemi abartmak zaten onların işi
değil mi..!
Diğer yandan Danimarka’daki eğitim sistemine baktığımız zaman okul yöneticilerinin
ve öğretmenlerin gerek materyal gerekse eğitim-öğretim yöntemlerinde ”metot özgürlükleri” vardır. Yani herhangi bir okul herhangi
bir sorunu çözmek için yasal olduğu müddetçe istediği yöntemi kullanır. Buna kimsenin
karışmaya hakkı yoktur. Bu kural Holbergskolen içinde geçerlidir. O konuma gelmiş vasıflı şahıs/şahıslar sorunu çözmek için elbette ortak bir kararla kendilerince gereken ne
ise onu yapmada özgürdürler. Ve bahsedilen
sorun bu kadar büyümüş ise, çocukların günlük uyumları için büyük bir önem taşıyorsa,
kimse kusura bakmasın böyle bir durumda
Danimarka’nın prensip ve değerleri de bir kenara konulmak zorunda. Ve eğer bunun için
bir okul müdürü veya bazı öğretmenler işlerinden alınacaklarsa, beni ve okulumdaki çalışanları da alsınlar o zaman! Çünkü ben ve
bir çok iş arkadaşım; müdürümüzle beraber
yıllardır buna benzer çalışmalar yapıyoruz ve
gerektiği sürece de devam edeceğiz. Çünkü bu
tarz toplantılar(gerek veli toplantısı, gerekse
velilerle eğlence amaçlı) genellikle başarıyla
sonuçlanıyor. Ve altını çizmek isterim, sadece
Holbergskolen¬da değil, ülkenin birçok yerinde çözüm ve teşvik amaçlı ırk ve cinsiyeti göz
önünde bulundurup toplantılar yapan onlarca
okul var. Bunlara Danimarkalı okullarda dahildir.
Bir kez daha siyasetçilerin bilmedikleri konular hakkında ne kadar boş konuşabildiklerine şahit olduk. İnsanların kafalarını bu kadar karıştırmanın ve çocuklarımızın yetiştiği
okulları bu kadar malzeme yapmanın bir manası yok. Bırakında herkes kendi işini yapsın.
Bzkanat@hotmail.com

ünümüzde herkes kabul ediyor
ki, İslam akıl dinidir. Ancak akıl
dini olmaktan ne anlamak gerektiği
yolunda müslümanlar arasında görüş
birliği yok. “İslamı anlarken ve yorumlarken aklını kullanacaksın,” mı
demektir bu? Yoksa “İslam dini akıllılara göredir,” mi demektir. İkisi arasında dağlar kadar fark var..
Ne demek istediğimizi anlatmaya çalışırken iki ayrı örnek olaydan yararlanacağız. Biri uzak bir İslam ülkesi
Bengladeş’ten.. Diğeri de bizim ülkemiz Türkiye’den... İki ülkede yaşayan
toplumların ikisi de “İslam” ı benimsemiş, İslam yolunda iman sahibi insanlardan oluşuyor.
Biz de uzun yıllardır bir üçüncü ülkede Danimarka’da oturmakla birlikte dinimiz İslamı anlıyor, tanıyor ve
biliyoruz. Kimilerimiz de elimizden
geldiği kadar, aklımızın ve kesemizin
elverdiği ölçüde dinimizi yaşamaya ve
bizden sonra gelenlere aktarmaya çalışıyoruz.
Evet, öncelikle ülkemizden gelen haberle konumuzu irdelemeye çalışalım.
Başlarken ne demiştik? İslam akıl
dinidir, demiştik. Türkiye’de, Manisa’nın bir köyünde görevli İmam yüzünden köylüler ikiye bölünmüş. Çünkü İmam açıktan açığa siyaset yapıyormuş. Günümüzde iktidarda olan
partiye yandaşlık ediyormuş.
Köylüler de bu imamın arkasında
namaz kılacakları yerde, kendilerini namaz vakitlerinde komşu köylere
atıyorlarmış. Ve bu facia da köyde üç
yıldır sürüp gidiyormuş. İmam üç yılda cemaatini bir araya getirmek üzere
kılını bile kıpırdatmamış.
Buyurunuz, şimdi bu olayda “akıl” ı
bir yere koymaya çalışalım. Bu olayda
aklın yeri nerede? İslam “Akıl” diyor.
“Sana verilmiş aklı kullan,” diyor. İs-

lam adına ahkâm kesmeye yetkilendirilmiş bir küçük adam köyde ayrı gayrılık tohumları saçıyor.
Biz öteden beri bilip dururuz ki, islamda tefrika yoktur. “Sen ben” yoktur. Bırakınız aynı köyün insanlarını,
Afrika’nın kara adamıyla, Asya’nın
çekik gözlüsü ve Grönland’ın Eskimo’su kardeştir. Bir müslüman öncelikle buna inanır. Gerçek İslam bunu
emrederken bizim İmam Efendi’nin
ettiğine bakınız..
“İkinci olay yurt dışından” demiştik.
Pakistan’dan ve Hindistan’dan da ötede yarı aç bir İslam ülkesi var, Bengladeş.. Bü ülkede bir genç kız bir genç
erkeğin tecavüzüne uğramış. Kızcağız
derdini kimseye anlatamamış. Ve biriyle evlendirilmiş.
Ancak tecavüz olayından dolayı gebe
kaldığı ortaya çıkınca ortalık karışmış
ve uzun lafın kısası bu sorunun nasıl
çözüleceği yolunda bir yerlerden bir
“Fetva” almışlar. Ve kıza yüz bir adet
kırbaç vurulmasına karar vermişler,
kararı da uygulamışlar.
Hadi, gelin birlikte arayalım, akıl bu
olayın neresindedir? Bir yavru ceylan
kadar narin, ince yapılı ve zayıf kız
çocuğu.. bir ayı kadar güçlü kuvvetli,
acımasız, insanlıksız, dinsiz, imansız
bir insan azmanı.. Tenhada rastlaştılar. Bir pençe darbesiyle kız neye uğradığını şaşırdı ve diyelim ki, bayıldı..
ayıldığı zaman da başına geleni farkedebildi.
Böyle bir durumda Bengladeş’in
Müslümanına soruyorsun, “Kırbacı kime vuralım,” diye.. “Elbette kıza
vuralım,” diyor. “Hem de yüz adetten
daha az olmasın..” Türkiye’nin müslümanına soracak olsak ben yüzde yüz
eminim ki, şöyle diyecektir:
“İlle de kırbaç vurulacaksa, erkeğe
vurulmalı.. Hem de yüz ile, bin ile ye-

tinmek olmaz.. Öldürünceye kadar
vurulmalı.”
Peki, aslında İslam yönünden işin
doğrusu nedir?
Ona İslam adına söz etme yetkisi
olanlar karar verir ama, hiç bir zaman bu olayda kızı suçlamak insan
aklına uygun değildir. Onun başına
gelen olayı içinde birazcık insanlık
olan bir kimse filmde bile izlemeye
dayanamaz. Ve o kızı kusurlu görebilmek için insanın kafasının içinin boş
olması gerek.
Aslında bir örnek daha var ama pek
uçuk kaçık olduğundan onun üstünde
durmak istemiyoruz. Adana’da ortaya
çıkarılan bir gerçek bu. Örgüt üyelerinin cami ya da kuran kurslarına gitmedikleri, eş ve çocuklarını da buralara göndermedikleri ifade ediliyor..
Örgüt yayınlarıyla da vurgulanan
bu konunun, devlete karşı alınan bir
cephe olarak gösterilmeye çalışıldığı tespit edilmiş. Zanlıların, devletin
açtığı cami ve kuran kurslarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek yok
saydıkları, imamın arkasında namaza
durmayı ise yasakladıkları bildirilmiş.
Bütün bu olaylarda işin en korkunç
yanı da, işledikleri her türlü kötülüğün arkasına İslamı getirip dayamalarıdır. Oysa İslamın akıl dini olduğunu biliyoruz. İşte o zaman sorun açıklık kazanıyor. İslam insanların aklını
kullanmaları gerektiğini söyleyen bir
dindir ama aynı zamanda İslam akıllı
insanlara göre bir dindir. “Aklı olmayanın dini de olmaz,” diye bir söylem
biliyorum.. Bu güzel söz yanlış olmasa
gerektir.
Kaynak: 1- http://www.haberhurriyeti.com/
HaberDetay/14077-imam-koyu-boldu.aspx
2-http://www.milliyet.com.tr/tecavuze-ugradi-kirbac-cezasi yedi/dunya/sondakika/
26.01.2010/1190828/default.htm

Şifalı bitki nedir?
ğında hasta insanlar için yan etkisi
olabilir. İsterseniz şimdi çeşitli örneklerle, bazı bitkileri isimleri ve şiifalı bitkiler nelerdi- fasıyla ele alalım.
r?Her bitki şifalı miIsırgan otu: Isırgan bitkisi gerçekdir?Her türlü şekilde tü- ten tam bir mucizedir.Her ne kadar
kettiğimiz halde şifası var midir?
dokunulduğunda insanin tenini yaBir bitkinin şifalı olması için onun kan tüyleri olsa da, ısırgan içerdiği
özel koşullarda yetişmiş olması lakalsiyum, potasyum, histamin ve A,zım. Bu koşullar arasında ki en
B,C vitaminleri ile şifa kaynağı olaönemli faktör, bitkinin fabrika durak yüzyıllardır bilinir. Isırgan otumanından ve egzoz dumanından
nun önerildiği hastalıklar içerisinde
uzak yetişmiş olması lazım.Nitekim vücuttaki fazla ödemi ve iltihabın
aksi halde o bitki ağır metalleri içine giderilmesi, kani temizleyici, iştah
çeker ve o bitkinin şifa yönü ortadan artırıcı, anne sütünü artırma v.s.
kalkar ve tam tersine insan vücudu ısırgan otu bütün hücreleri beslediiçin zarar verir. Bunun dışında unu- ğinden kansere karşı korunmada da
tulmaması gerekilen, bitki çaylarına adi sıkça telaffuz edilir, ama menokesinlikle seker atılmamasıdır. Çün- poz döneminde olanlar ve kan sulankü şeker çayın içindeki faydalı vita- dırıcı ilaç kullananlar ısırganı kulmin ve mineralleri içine çeker ve siz lanamaz.Bunun nedeni de içerdiği
ancak aromalı su içmiş olursunuz.
yüksek miktarda ki K vitamini kaBitkiler şifa niyetine kür olarak
nın sulandırmasını durdurabilir.
hazırlanacaksa, bunların kesinlikle
Zencefil: Anayurdu Hindistan ve
fazla pişirilmeden ve suları dökülMalezya olan bitki, 150 santimetremeden günlük olarak tüketilmeliye kadar boylanabilen, yaprakları
dir. Yalnız çeşitli hastalıkları olan
mızrak biçiminde sivri uçlu ve tarçın
insanlar her türlü bitkiyi kullanakokulu bir bitkidir. Zencefilin önemaz.Bitkilerinde yanlış kullanıldırildiği hastalıklar arasında mide ağMustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

Ş

rısına ve mide bulantısına karşı etkilidir. İştah acar,mide ve bağırsaklardaki gazi söktürür, soğuk algınlığında çabuk iyileşmeyi sağlar,cinsel
istekleri kamçılar,ses kısıklığına iyi
gelir.Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Bilinen
ciddi bir yan etkisi yoktur.
eşil çay: Yeşil çay mayalanma
işleminden geçmediği için antioksidan etkili etken maddeleri bozulmamıştır. Yeşil çay çeşitli kanser türlerine ve kalp hastalıklarına
karşı koruma sağlayıcı etkisi vardır.
Özellikle akciğer kanserine karşı
olan etkisi A.B.D¬de yapılan araştırmalar sonucu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yeşil çayın fazlaca tüketildiği toplumlarda kanser oranı oldukça düşüktür. Mesela batılı toplumlarda yeşil çay içme alışkanlığı olmadığından doğuya nazaran kanser
oranı daha yüksektir.Bunun dışında
yeşil cay metabolizmayı canlandırır,
cilt güzelleştirici ve dişetlerini koruyucu etkisi vardır. Bilinen ciddi
bir yan etkisi yoktur. Kafein içerdiği
için fazla tüketilmesi önerilmez.

Y

info@akuzomas.dk
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HER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA GÜNLERİ TÜRKİYE’DEN TAZE BALIK GELİYOR. HAMSİ, ISTAVRİT, ÇUPRA VE ALABALIK
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...
lık
20 yıl sizlerle
i
bemiz
tecrü laşıyoruz
pay
630 m2 kapalı alan ve
ücretsiz, geniş park alanı

İnternet sitemizden her hafta
kampanyalarımızı
ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz

www.vbazar.dk
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Danimarkalı ozan Peter Poulsen
Hüseyin Duygu

N

azım Hikmet Kültür Merkezi’nin
çağrılısı olarak haziran ayının ilk
günlerinde Türkiye’ye gidecek olan ozan
Peter Poulsen, 29 Temmuz 1940’ta Kopenhag’da doğdu.
Şaka değil, 2000 yılında Kopenhag Kraliyet Hastanesi’nde öldükten sonra, doktorların çabaları sonucu 4-5 dakika sonra tekrar yaşama merhaba dedi ve halen
yaşıyor! Ağustos ayının ilk günlerinde
Peter Poulsen’nin 70. Doğum günü ve
44. Sanat yılı Kopenhag’da yazar ve yayınevlerinin ortak girişimiyle kutlanacak.
1960’lı yıllarda yazdığı şiirlerde, düzene kafa tutan düşüncelerle gerçek üstücülük bir arada görülmektedir. Onu bu
dönemde öteki ozanlardan ayıran temel
özellik, kimlik sorununu şiirlerinde konu
etmesidir.
‘Ovaları aşarak gelen trende. Ne adımım bir anlamı. Ne de yaşımın bir önemi var.’
İlk şiir kitabının çıktığı 1966 yılından
bugüne kadar bildiğim kadarıyla 19 şiir,
1 yaşam öyküsü, 2 öykü kitabı ve 7 ro-

Yeni kitaplar...

man yayınlayan ozan, Portekizce ve
Fransızca’dan çok sayıda çeviri yapmıştır.
Doğayla, insanlarla, müzikle içli dışlı yaşam süren ozan, üstün yeteneğiyle
etki altına alan bir kişilik sergiler. Hem
Avrupa kültürünün, hem de kendi toplumunun verdiği tüm olanakları çok iyi
kullanır. Şiirlerinde insan yaşamını çok
yönlü bir şekilde işler. Yaradılışından
güç alan anlatımıyla heyecan katar insan yaşamına. Aynı zamanda ustalığın
doruğuna tırmanmış bir sevgi ozanıdır
o.
1991- 1997 yılları arasında Danimarka Yazarlar Birliği başkanlığı yapan
Peter Poulsen’in, Kopenhag’da Kemal Özer için düzenlenen gecede yaptığı konuşmasından kısa bir alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum:
‘..... Dünyanın çok kültürlü olduğunu
görmek, başkalarına ve onların etkilerine açık olmak, bugün için önem kazanmıştır. Bu yüzden Danimarka gibi küçük, geleneksel olarak homojen bir ülke
için, Türklerin yanı sıra, başka ülkeler-

Yeni kitaplar...

den gelmiş insanlardan da yararlı etkiler almak bir nimettir. Sanıyorum, Türkiye’den gelenlerin de, Danimarkalıların
onlara verebileceği kimi şeylerden memnun kalmaları gerekir.
Danimarkalı kimdir sorusunun yanıtı,
tek kültürlü olmamalı artık. Çünkü tek
olmak, nerdeyse sıfır olmaktır. .... ‘

ri’ akşamına da Salihli’de katılmış olduğunu belirtelim.
O, Türkiye’de katıldığı bu etkinliklerde Nazım Hikmet’in ve Yunus Emre’nin
göğünün altında şiirlerini seslendirmekten çok sevinç duyduğunu, şiirin ülkeler arasındaki siyasi ve coğrafi sınırları sildiğini sık sık vurgulamıştır.
Ozanın çok sayıda şiirinYalnızlık Şiiri
de büyük şehirlerin yaşamlarıHüzünlü olmak değildir hüzünlü olmak,
nı anlattığı görülür. Kimi zaman yağHüzünlü olmak yabancı olmaktır,
murlu ve karlı Kopenhag günlerini,
Yabancı olmak demek yalnız olmak,
Yalnız olmak demekse hüzünlü olmaktır.
kimi zaman yıldızların kahve fincanıHüzünlü olmak eskimiş sayılsa da bugün,
na düştüğünü ya da bulutların duvarYalnız olmak az görünen bir şey değil.
ları delip deştiğini anlatır. 1981’de kaleme aldığı Kopenhag’daki Mucize roŞimdilerde Polonya yakınlardaki Danimarka’nın Bornholm Adası’nda eşiyle manında da müzisyenleri, ressamları,
ozanları, işsizleri, kötürümleri, yabanbirlikte yaşayan Peter Poulsen’in, 1993
yılından beri düzenlenen Danca – Türk- cı işçileri, faşistleri, orospuları ve akılçe şiir etkinliklerinin çoğuna katılmış ol- lı kadınları birbiriyle buluşturur. Bunu
duğunu belirtelim. Ozan Türkiye’de dü- yaparken de güzel bir mizah örneği sergiler.
zenlenen kimi şiir okuma etkinliklerine
Yaşama mücadelesine katkının sözüde katıldı. Ankara’da ‘İki Şiir İki Dünya’
nü
sakınmaz ozanını dinlemek ister miadlı geceye, Evrensel Kültür Merkezi’nin
siniz?
‘Bir Başaka Gökyüzü Altında’ etkinliğihuseyin.duygu@haber.dk
ne İstanbul’da, geleneksel ‘Şiir İkindile-

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Zaptedilemez Çocuklar ve mükemmel/düzenli insan
İlgi alanı etnik kökenli çocuklar ve gençler olan öğretmenler, sosyal danışmanlar, çocuk kurumlarında çalışan pedagoglar, etnik kökenliler için özel hazırlanmış proje ve programlarda çalışanlar, bu konularda araştırma yapanlar v.b. için oldukça dolgun bir kaynak.
Det umulige Børn og Det ordentlige Menneske:Zaptedilemez Çocuklar ve mükemmel/düzenli insan.
Yazar Laura Gilliam. Arhus Universitetsforlag Yayın Evi. 479 sayfa.
398-kr.
İşte okunması mutlaka gerekli bir kitap.
Özelilikle, çalışma ya da ilgi alanı etnik kökenli çocuklar ve gençler olan öğretmenler,
sosyal danışmanlar, çocuk kurumlarında
çalışan pedagoglar, etnik kökenliler için
özel hazırlanmış proje ve programlarda
çalışanlar, bu konularda araştırma yapanlar v.b. için oldukça dolgun bir kaynak. Belki de daha önemlisi, genç çocuklu
anne-babalar için çok yararlı olabilecek bir
kitap. Hele hele şu sıralarda öğrencilerin %
70’inin sınıflardaki davranış bozuklukları
yüzünden ders yapıladığının kamuoyunda
yoğun tartışılmakta olduğu şu günlerde bu
kitap daha da büyük bir önem kazandı.
”De umulige børn og det ordentlige menneske” (Uslanmaz Çocuklar ve Düzenli
bir İnsan) kitabı, Danimarka okullarında
etnik kökenli çocukların kimlik arayışı, ki-

şilik geliştirme konusunda okuldaki günlük yaşamlarında gürdükleri, yaşadıkları
deneyimlerini bilimsel bir şekilde ortaya
koyan kitap.
Kitabın çıkış noktası: Bir çok araştırma,
okulların ve öğretmenlerin uyum için yaptıkları tüm çalışmalara rağmen, uyum hedeflerinin tam tersine Danimarkalı öğrenciler ile etnik kökenli öğrenciler arasında,
davranışlar konusunda kesin farklılıklar
olduğu kendini gün ışığı gibi gösteriyor.
Nitekim, hem etnik kökenli hem Danimarkalı çocuklar, evde, sokakta, kendi aralarında konuşurken bu durumu açıkça dile
getiriyorlar. Yani Danimarkalı çocuklara
göre, etnik kökenli öğrenciler okulda, sınıfta hep kavga çıkaran, huzursuz, ayrıca
derslerinde başarısız kötü öğrencier. Buna
karşılık Danimarkalı öğrenciler ise ”uslu,
derslerinde başarılı ve iyi” öğrenciler.
Peki, ulusal ve dini kimlik okulda neden
büyük önem kazanıyor? Çocuklar, özellikle
de Müslüman çocuklar, neden okulun yaramaz ve huzursuz öğrenciler kategorisine
giriyor? İste bu kitapta bu sorulara yanıt
verilmeye çalışılıyor. Kitapta, bu sorulara

yanıt verilirken, bir kurum olarak okulun
ve çocuğun okuldaki ortak değerleri ve kültür biçimleri analiz ediliyor. Bu çerçevede,
Danimarka Tele Eğitim Okulu’nun (Folkeskole) “düzenli, tertipli insan” yetiştirmek hedefini, idealini ve uyumun sağlanmasını engelleyen cinsiyet, ulusal ve dini
faktörlerin öğrenci-öğretmen ilişkilerinde
nasıl rol oynadığı irdeleniyor. Danimarkalı
öğrencilerin, müslüman öğrencileri nasıl
algıladıkları, aynı şekilde etnik kökenli
öğrencilerin Danimarkalı öğrencileri nasıl
algıladıkları açıkça dile getiriliyor. Öyle ki,
“gerçeği çocuktan öğren” misali, çocukların
bu konulardaki konuşmaları, “bunların bizimle, bizim çocuğumuzla ilgisi yok” diyen
anne-babaları da şarşırtacak konuşmalar.
Bu nedenle de anne-babaların çocukları
üzerinde derin düşünmeleri açısından bu
kitap okunmalı. Yalnız buna yazarken altını çizmemiz gereken şu: Çocukların konuşmaları, açıklamaları sadece olumsuz değil.
Olumlu ve dikkate alınması gereken bir
çok şey de söylüyorlar.
Kitap 3 ana bölüm ve bu bölümlerde bir
dizi alt bölümlerden oluşuyor.

1. bölümde, Kopenhag okullarında etnik
kökenli öğrencilerin kendi kimlik anlayışları,
kimlik, kültürel formlar ve ortak değerler,
bir Danimarka kurumu olarak okul ve çok
kültürlülük, çocukların uslanmazlığı sorunu gibi alt bölümler yer alıyor.
2. bölümde okul ve öğretmenler başlığı
altında bir kurum olarak okul ve okulun
eğitim hedefleri, çok kültürlü yapı sonucu okulun bu olgunun üstesinden gelme
çalışmaları, uslanmaz çocuklar sorunu,
irdeleniyor.
3. bölümde de cinsiyet farklılığı, uslu ve
yaramaz, başarılı ve başarısız öğrenciler,
ulusal kimlik, ırksal ve dilden kaynaklanan
engeller, müslüman kimliği, müslüman ve
Danimarkalı kimlikleri arasındaki ilişkiler,
kavgacılık kimliği, disiplin, gibi alt bölümlerle etnik kökenli çocuklar ile Danimarkalı çocukların durumları analiz ediliyor.
Bu kitabın tanıtımının başında da vurguladığımız gibi oldukça bilimsel ve ağır
bir kitap ama üzerinde zaman ayırmaya
değer.

Orinetalske Rejser: 1755-1946 Şarka geziler
Orientalske Rejser: 1755 – 1946 Orient’e (şark) geziler.
Derleyenler Adam Holm ve Anders Jerichow. Gyldendal
Yayın Evi. 639 sayfa. 99.- kr.

E

vliya Çelebi tarafından 17.
yüzyılda yazılmış olan çok
ünlü bir gezi kitabı vardır: Seyahatname. Arada farklılıklar
olmasında rağmen 25 Danimarkalı bilim adamının, kültür kişiliğinin 1755 – 1946 yılları arasında
şark ülkelerine (orient) yaptıkları
gezilerde edindikleri izlenimleri,
gözlemleri bir çeşit seyahatname
şeklinde bu kitapta derlenmiş.

Orientalske Rejser: 1755 – 1946
kitabında yer verilen yazılar Carsten Niebuhr (Kopenhag Ünversitesi’nde bir bölüme adı verilmiş
kişi), Henrik Cavling (Her yıl,
yılın en başarılı gazetecisine verilen Cavling ödülü Vakfını kuran),
Hans Christian Andersen (Andersen’in masalları) ve doğal olarak
adını çoğumuzun henüz bilmediği
bir çok aydın kişinin gezi anıların-

dan oluşuyor.
Kitabın en ilginç yanlarından
biri, zamanın şark ülkelerine inceleme yapmak için giden bu aydınlar da her kes gibi gezilerine
çıkmadan önce gezecekleri ülkeler
ve halkları hakkında olumlu yada
olumsuz ön yargılara sahipti. Ancak bu kişiler gezdikleri yerlerde
farklı durumlarla karşılaştılar. Kimileri beklediklerini bulamadıkları için düş kırıklığına uğradılar.
Kimileri de beklediklerinin tam
tersine çok daha olumlu anılar
yaşadılar.

O zamanların henüz Osmanlı
İmparatorluğu içinde yer alan
yada komşusu olan bir çok doğu
ülkesinde yaşam nasıldı? İnsanları, gelenekleri, görenekleri
neydi?
Bu gibi konuların o zamanların
Danimarkalılarının gözüyle nasıl
görüldüğünü bilmek aslında bugün bizler için önemli.
Bugünün Danimarkalısının o
şark ülkelerinden gelerek bugün
Danimarka’ya yerleşmiş insanlarına bakış açısının bir açıklaması
da belki burada yatıyor
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2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Soldan sağa

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Soldan sağa
1. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı... Yaşanılan çevre ve zamanda
karşılaşılan olayların tümü... 2. Samanla karışık tahıl (halk ağzı)... Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek... 3. Kobalt elementinin simgesi... Bala olma durumu... Kalın değnek... 4. Acil olma durumu... Ses,
ahenk, nağme (eski)... O gösterme sıfatı (eski)... 5. Bir tür büyüteç... Yer yuvarlağının içindeki ısı... Ulamak işi... 6. Bir işi
yapma, yerine getirme (eski)... Başarma işi... 7. Titreşim sayısı az olan ses... Kurçatovyum elementinin simgesi... Kuyruk
sokumu kemiği, pöç (halk ağzı)... 8. Geçirimli kayaç ve katmanlardan sızarak yer çekiminin de etkisiyle yer altına inen ve
orada akarak veya birikerek yeni bir düzen kuran sular... 9. Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan
çoğu kiremit kaplı bölüm... Lityum elementinin simgesi... Ateşkes... 10. Takım... Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu,
sıvı madde... 11. Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el
işi... İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... Birden sonra gelen sayının ad... 12. İplik... Yıldız... Pembeye çalan beyaz tüylü,
kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu... 13. Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde... İkilem (eski)... Hassiyum elementinin simgesi... 14. Namlusu genellikle
yivli, kısa ve hafif bir tüfek... Bedevilik tarikatından olan derviş... 15. Alakalanmak işi... Edirne iline bağlı ilçelerden biri...
Yukarıdan aşağıya
1. Amca olma durumu... Âlâ... 2. Maoculuğu benimsemiş veya Maoculuk yanlısı olan... Elin parmak dipleriyle bilek
arasındaki iç bölümü, avuç içi... Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak... 3. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Az ışıkla yanmak (halk ağzı)... O yer... 4. Davul (eski)... Fırıl fırıl... Dişi at... 5. Ekonomik ve mali konuları
çözümleyen uzman... Baryum elementinin simgesi... 6. Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu... Ödeme belgesi... Adaletle iş gören,
adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli... 7. Bir iş veya durumun sonu, sonuç... Yat limanı... 8.
Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... Kokuşmak, tefessüh etmek (halk ağzı)...
Ulan... 9. Alınma işi veya durumu... Kılıksız ve uyuşuk, sümsük (kimse)... 10. Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk ağzı)... İveğen... Kaynak, pınar... 11. Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Vurulabilmek işi... 12. Kasası olan...
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Alınmış bir şeyi geri verme... 13. Yunan rakısı... Aşure
dağıtmaya yarayan kap... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 14. Yağ uru... “Yok, olmaz” anlamında kullanılan bir söz (halk ağzı)... Kök boyasıgillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç... 15. Ukala bir biçimde...
Ekini olmayan...
(Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır. http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr)
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EURO 2012 GRUP ELEMELERİNDE RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

İşte rakiplerimiz!
Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2012), A Grubu’nda
Azerbaycan, Kazakistan, Belçika, Avusturya ve Almanya ile eşleşti.

P

olonya ve Ukrayna’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO
2012) grup eleme maçlarının kuraları, Polonya’nın başkenti Varşova’da çekildi.
Kültür ve Bilim Sarayı’ndaki kura çekimine,
Türkiye 2. torbadan katıldı.
(A) Grubu’na düşen
Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan takımlarıyla eşleşti.
(A), (B), (C), (D), (E) ve
(F) grupları 6’şar, (G),
(H) ve (I) grupları ise
5’er takımdan oluştu.
Eleme maçları, Eylül

2010-Kasım 2011 tarihleri arasında uluslararası
maç takvimine denk gelen cuma-cumartesi ya
da salı günleri yapılacak.
Bu maçlar sonunda
gruplarını birinci sırada
tamamlayan takımlar ile
en iyi puana sahip ikinci
takım, ev sahibi ülkeler
Polonya ve Ukrayna ile
birlikte finallere direkt
katılmaya hak kazanacak.
Gruplarını ikinci sırada
bitiren 8 takım arasında
11-12 ve 15 Kasım 2011
tarihlerinde çift maçlı
eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda
finallere yükselecek son
4 takım belirlenecek.

Gruplar ve eşleşmeler şöyle oluştu:
(A) Grubu: Almanya, TÜRKİYE, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan
(B) Grubu: Rusya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Makedonya, Ermenistan, Andorra
(C) Grubu: İtalya, Sırbistan, Kuzey İrlanda, Slovenya, Estonya, Faroe Adaları
(D) Grubu: Fransa, Romanya, Bosna Hersek, Belarus, Arnavutluk, Lüksemburg
(E) Grubu: Hollanda, İsveç, Finlandiya, Macaristan, Moldova, San Marino

(F) Grubu: Hırvatistan, Yunanistan, İsrail, Letonya, Gürcistan, Malta
(G) Grubu: İngiltere, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Karadağ
(H) Grubu: Portekiz, Danimarka, Norveç, Kıbrıs Rum kesimi, İzlanda
(I) Grubu: İspanya, Çek Cumhuriyeti, İskoçya, Litvanya, Liechtenstein

SUDOKU

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

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki
andelslejlighed daire acilen satılıktır.
Müracaat:Tlf: 30 13 42 42 Fiyatı: 325.000 DKK
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ürkiye, 2012 Avupa Futbol Şampiyonasına gidebilmek için Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan gibi rakiplerden vize almak
zorunda. Hedefimizi belirlemek içinde bir an evvel
Türk Milli takımının teknik patronunun kim olacağı
açıklanması gerekli.
Rakipleri belli olan Türkiye, 3 Mart’ta Honduras’a
karşı oynayacağı hazırlık maçına teknik patronsuz
çıkacak (Eğer bu tarihe kadar yeni isim açıklanmazsa).
Türk kamuoyunda Hiddink, Trappottoni, Mark
Huges gibi ünlü isimler turlarken, Türkiye Futbol
Federasyonu’ndan (TFF) halen somut bir açıklama
gelmemesi biraz tuhaf.
Unutmayın, Türkiye belki de tarihte ilk kez bir
kur’a çekiminde teknik patronsuz temsil edildi. Türkiye gibi büyük bir ülkeye pek yakışmıyor. Futbol federasyonu halen vakit var diyor. Diyor ama, günlerin ve ayların çok çabuk geçtiğini galiba tam hesaplayamıyor.
Yabancı teknik adamda ısrarcı olduğunu resmen
açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu kış uykusundan acaba ne zaman uyanacak..?
Milli takımın başına gelecek yabancı teknik patron
herhalde kendi geldiği ülkeden futbolcu getirip ayyıldızlı formayı giydirmeyecek!
Bu nedenle Türkiye Liglerinde oynayan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde forma giyen Türk pasaportlu futbolculardan seçilecek milli takım kadrosunu tanıma süresi kaç gün olacak acaba..?
Gerçi 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
sonbaharda start alacak, ama ülke şartları ve futbolcuları tanıma açısından yeni gelecek yabancı teknik
direktörün zamana ihtiyacı var şüphesiz.
Türk futbolu, futbolcusu ve halkının bu yılki Dünya Kupası’na katılamama gibi ikinci bir kez Avrupa
Futbol Şampiyonası gibi önemli, görkemli bir organizasyona katılamama lüksü yok..
Buna kimse dayanmaz ve sabretmez…
İşte işin en tehlikeli boyuta da burda.
Türkiye, Almanya’nın favori göründüğü gruptan
çıkamaz ve Ukrayna-Polonya ortaklığında düzenlenecek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına gidemezse bunun hesabını kim verecek?
Ya da günah keçisi kim ilan edilecek?
Bence, Türk Futbol Milli takımının başına getirilecek ismin hemen açıklanmasında yarar var. Çünkü,
yeni teknik patron ona göre rakipleri takip edecek
ona göre planını programını yapacak.
Bunların hepsi zamanında olmalı ki, eleme maçları
başladığında iyi sonuçlar alınarak başlangıç yapılsın.
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra ben, bizler, sizler Türkiye ne yapsın..!
Örneğin, 3 Mart’ta tüm rakiplerimiz hazırlık maçları oynayacak, bunları kim izleyecek? Kim bilgi toplayacak bunlar belli mi?
Yoksa, Türkiye Futbol Federasyonu işleri gizli mi
yürütüyor ya da halen bir yabancı teknik adam bulmakta zorlanıyor mu?
Veya isim belli, sıkıntı var da, yeni ismi açıklayamıyor?
Varsayımlarla bu işler olmayacağına göre...
Kur’a belli ya teknik patron dedik. Lütfen bir an
evvel bu ismi açıklayın ve Türk halkını rahatlatın.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Kura belli ya teknik patron!
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