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������������������������������������

para gönder-al

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS
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HABER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 16 Nisan
2010’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 16. april 2010.
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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
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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

YABANCILAR YASASI YİNE SERTLEŞTİRİLDİ

Aile Birleşimi zorlaştırıldı
Yabancılar yasası kapsamındaki aile
birleşimi kuralları yeniden zorlaştırılırken, sürekli oturma izni için puanlama sistemi getirildi. Dili çabuk öğrenen, çalışan ve sosyal yaşama katılan yabancıların başarı düzeyi puanla belirlenecek ve beklenen şartları yerine getiren yabancılar sürekli
oturma izni almak için yedi yıl beklemek zorunda kalmayacak, dört yıl
sonra sürekli oturma izni alabilecek.
Şartları yerine getiremeyenlere ise
sürekli oturma izni verilmeyecek.
Danimarka vatandaşı olmayan yabancıların oy kullanma hakkı da üç
yıldan dört yıla çıkarılıyor.

Devamı sayfa 11’de

Töre her şeyden üstün

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

- “TC DEVLETİ YASALARININ KARŞISINDA AŞİRET YASALARI VAR!”
- “İSTANBUL’DA 15 GÜNDE BIR KADIN CENAZESİ KALKIYOR.”
- “MİLLETVEKİLLERİ TAŞIN ALTINA ELLERİNİ SOKMALARI LAZIM!”

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

Tlf: 36 305 306

H

FİYATI/PRİS 5 kr.
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“Toprağa Düşen Sevdalar Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler”
adlı kitabıyla tanına Avukat Vildan Yirmibeşoğlu Türkiye’de özellikle
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olan ‘töre cinayetleri’ üzerine
HABER’in sorularını yanıtladı. Ali Selim Demeç’in röportajı sayfa 16-17’de

ISSN: 9771602-985002

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

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

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

klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir.
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Artikler i Haber må gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, billeder og andre
illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

ROJ TV hakkında soruşturma
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asonor ® horlamayı durdurur

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

mail adresine yazınız
ya da 3024 5538’i
arayınız

erlingske Tidende
gazetesinde yayınlanan haberlerde,
Kopenhag’ın Hvidovre semtinde bulunan
Kürt Kültür Fonu adlı
bir fonun 2004 yılından
bu yana ROJ TV’ye 118
milyon Danimarka kronu
bağışta bulunduğu ve bu
bağışın kaynağının araştırıldığı belirtildi.
Gazetedeki iddiaya göre,
Danimarka mali polisinin
üzerinde çalıştığı tez ise
para kaynağının PKK’nın
uyuşturucu ticaretinden
ve İskandinavya’daki bazı
Kürt kökenli göçmenlerden
topladığı haraçlar olduğu
yönünde.
2007 yılında Danimarka
Polisi Fon ve Vakıf faaliyetlerini denetleyen Cıivilstyrelsen adlı kuruluşa

başvuruda bulunarak Kürt
Kültür Fonu yönetim kurulu üyeleri ve ROJ TV’nin
Kopenhag’daki merkezine
bağışlanan 118 milyon kronu fona bağışlayan kişilerin
isimlerini istedi.
Europol tarafından yayınlanan raporlarda Av-

TARTIŞMA

Danimarkalı olmadan önce Kopenhaglı olun
kenli vatandaşlarımızı provoke
etmekten başka bir şey olamaz.
Türk kökenli vatandaşlarımızın
ülkede yaşanan çeteler arasındaki çatışmalarda, gençler araakında Danisındaki suç oranlarının artışında
marka’daki
geçmemesi sevindirici bir durum.
göçmenlerin sayısı yine artacak.
Aksine Kopenhag’daki diğer göçAma bu artış ülkeye daha fazla
men gruplarıyla karşılaştırdığıgöç olduğu için ya da göçmenler
mız da Türk kökenli vatandaşlaarasında doğumların artmasınrımız arasındaki işsizlik daha düdan kaynaklanmayacak. Bu artış
şük olmakla birlikte, daha fazla
Danimarka Halk Partisi’nin ülgirişimci bulunmakta.
kede yaşayan üçüncü kuşak göçDanimarka Halk Partisi önümenleri de hala göçmen olarak
müzdeki yıllarda Danimarka İsistatistiklere yazdırmasından olatatistik Kurumu’nun rakamları
cak. Artık gerçek Danimarkalı olgöstererek, Danimarka’da İslami
mak için dördüncü kuşak göçmen
devrim olacak, Müslümanlar Daolmak gerekecek.
nimarka’yı ele geçirecek demeye
Danimarka Halk Partisi’nin bu
başlarlarsa hiç şaşırmam. Sadece
yaptığı, üçüncü kuşak göçmenDanimarkalıları korkutmak için
leri, özellikle bu ülkeye çok iyi
bunu yapabilir ve oy toplamak
uyum sağlamış ve uzun yıllar bu
için herşeyi yapmaktan kaçınmaülkede yaşayan ve de üçüncü,
yacaktır. Danimarka Halk Partisi
dördüncü kuşağa gelmiş Türk köbu rakamları kendi çıkarları için
Klaus Bondam (R),
Kopenhag Belediyesi
Uyum ve İstihdam
Dairesi Başkanı
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Vindingevej 7 C
s
Mail: kadir@erdogmus.dk
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rupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde de yer
alan PKK’nın Avrupa’daki
uyuşturucu pazarında oldukça aktif bir oyuncu olduğu yılda bu piyasada 70
milyon Euro kazandığı belirtiliyor.
Fondan verilen cevapta

ise “bağışların Kürtlerden
geldiği ve Kürtlerin Türkiye’de baskı altında yaşayan
bir azınlık olmalarından ve
Danimarkalılarla Kürtler
arasındaki bağış kültürünün farklı olmasından dolayı bu isimleri belirlemek
ve açıklamanın zor olduğunu” belirttiler.
Danimarka’nın yeni atanan Adalet Bakanı Lars
Barfoed ise ROJ TV – PKK
ilişkisini araştıracağı sözünü verdi. Bundan önceki
Adalet Bakanı ve halen Dışişleri Bakanlığı yapmakta
olan başbakan yardımcısı
Lene Espersen ise bakanlığı döneminde yasadışı fon
bağışları ile ilgili herhangi
bir dosyanın kendisine gelmediğini belirterek bu konuda yorum yapmadı.

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.

mutlaka kullanacaktır.
Bu nedenle Danimarka vatandaşı olmak gün geçtikçe güçleşiyor,
ama sizlerin Kopenhaglı olmanız
için elimden geleni yapacağım.
Kopenhag Belediyesi Uyum Dairesi Başkanı olarak çeşitliliğimizin olumlu yönlerini çıkış noktası
olarak alacağım. Farklı kültürlerin bir arada yaşamaları esin kaynağı ve ilginç. Bütün çalışanların,
öğrencilerin, eğitimcilerin ve günlük hayatta karşılaştığımız herkesin birbirine saygıyla yaklaşmalarını öneriyorum.
Medyanın farklılıkları bir sorunmuş gibi gösterip, Müslümanları
bu toplumu tehdit eden bir tehlike gibi göstermekle değil, günlük
hayatımızdaki karşılıklı saygılı
yaşamla uyum yeşerecektir. Danimarka vatandaşı olmanın zor olduğu duygusuna kapılabilirsiniz,
isterseniz önce Kopenhaglı olmayı deneyin.

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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İsveç’in karanlık tarihi

Cengiz Kahraman

Kadınlarımız nerede?

8

Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 13 Mart Cumartesi günü Kopenhag Belediyesi binasında Kopenhaglı kadınlar için büyük bir
etkinlik düzenlendi.
“Vi er Københavner/Kopenhaglıyız” kampanyası
çerçevesinde gerçekleşen ve bir çok kadın kuruluşunun katıldığı etkinliğe göçmen kökenli kadınların
da büyük ilgi göstermesi sevindirici bir durumdu.
Müzik, dans, söyleşi gibi bir çok etkinliğin yanı
sıra kentin sunduğu olanaklardan herkesin eşit düzeyde faydalanması, kadınların siyasi, sosyal ve kültürel yaşama katılımının artırılması gibi bir çok
konu ele alındı bu etkinlikte.
Yaklaşık 500 Kopenhaglı kadının katıldığı bu etkinlikte gözlerimiz Türk kadınlarını aradı. Binlerce
Türkiye kökenli kadınımızın yaşadığı Kopenhag’da
etkinliğe katılan kadınlarımızın sayısı bir elin beş
parmağını geçmiyordu.
Göçmen kökenli kadınların çoğunluğunu Arap ve
Afrika kökenli kadınların oluşturması dikkat çekiciydi.
Demokrasi, insan hakları gibi bir çok kavramın
bilinmediği ya da uygulanmadığı ülkelerden gelen
kadınların böyle bir güne ilgi göstermelerine sevinirken, bu bilince az-çok sahip olan ülkemiz kadınlarının bu etkinlikte olmaması bende açıkçası hayal
kırıklığı yarattı.
Kadınlarımızın ilgi göstermemesini belki bu bilince sahip olmalarına ve bir eksiklik hissetmemelerine bağlayabiliriz. Bir çok kadınımızın kendi aralarında bir araya geldiklerini de tahmin edebiliyoruz.
Bu etkinliğe ilgi gösterselerdi Danimarkalı ve dünyanın dört bir tarafından bu ülkeye çalışmak için
gelen emekçi göçmen kadınlarla kaynaşma olanağına sahip olacaklardı belki. Kendimiz çalıp kendimiz
söylemeyecektik…
Ama bırakın günün anlam ve önemini, kadınlarımız sadece eğlenmek amacıyla da olsa bu etkinliğe
katılabilirlerdi diye düşünüyorum.
Etkinliğe katılan kadınların zaten bir kısmının da
sadece eğlenmek, felekten bir gün çalmak için geldikleri belliydi.
Biz de gazete olarak bu etkinliğe katılarak, kadınlara bu önemli günlerinde yanlarında olduğumuzu
göstermeye çalıştık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Küçücük de olsa bir katkımız olduysa
ne mutlu bize.
Kadınların sadece 8 Mart’ta değil, her zaman hatırlanması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kutlu olsun.
cengiz.kahraman@haber.dk

Aldığı bir kararla Türkiye’ye soykırımcı damgası vurmaya çalışan
İsveç Parlamentosunun sicilinde soykırım kadar korkunç bir kara
leke bulunuyor: Zorla kısırlaştırma.

Öjenik hareket nedir?

1

935-19676 yılları arasında yüzde
90’ı kadın olan 63 bin İsveçli kısırlaştırıldı.
Kısırlaştırmanın nedenleri ise
kurulmakta olan endüstri toplumunun
gerektirdiği sağlıklı işgücünü yaratmak
ve bu aşamada gereksiz sağlık harcamalarından kurtulmak için kalıtımsal hastalık
sahibi kişilerin çocuk sahibi olmalarını önlemek.
1934 yılında İsveç parlamentosu’nda alınan bir kararla kalıtımsal hastalığı olan,
psikolojik,psikiyatrik rahatsızlığı olanlar,
alkolikler ve herhangi bir şekilde sosyal
yaşama uyum sağlayamayacağı düşünülen kişiler, kimi zaman zorla, kimi zaman
ikna yöntemiyle bazı durumlarda ise aldatılarak kısırlaştırıldılar.
İsveç parlamentosunda kısırlaştırma için
çıkarılan yasa öjenik, sosyal ve tıbbi olmak
üzere üç ayağa dayanıyor.

Çingeneler, Tatarlar ve Laponlar da
kısırlaştırıldı
1934 yılında çıkarılan yasa sonunda sadece alkolik ve ruhsal rahatsızlıkları olanları

değil etnik grupları da içine alıyor. Yasa
kapsamında Kuzey Avrupa’da göçebe yaşam süren Çingeneler ve Tatarlar ve ile
İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın kuzeyinde
yine göçebe yaşam sürenLlaponlar da nasibini almış.

Apandisit ameliyatı yapacağız diyerek
kısırlaştırdılar
Kısırlaştırmaların herhangi bir sağlık şikayeti nedeniyle hastanelere başvuran
kadınlar üzerinde uygulandığı ve bir çok
kadının kısırlaştırmadan haberdar olmadıkları biliniyor. Bir çok kadının apandisit
ameliyatı yapacağız diyerek kısırlaştırıldığı belirtilirken, kısırlaştırılması teklif edilen kadınların bilgisizlik ve cahillik nedeniyle nasıl bşir korkunç planın bir parçası
haline getirildiklerini bilmedikleri belirtiliyor.
2007 yılında kısırlaştırmalar konu alan
“Yeni İnsan” (Den nya människan) adinda bır fılm de yapıldı. Ayrıca 2008 yılında
yine aynı konuyu ele alan Walborgs Ungar
adında bir belgesel film daha yapıldı.

(Haber)

20. yüzyılın ilk yarısında
çok sayıda taraftar toplayan
öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve
sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının “ıslah edilmesi” anlamına geliyor.
Eski Yunanca’da “iyi tür”
anlamına gelen Eugenics
sözcüğünün adını verdiği bu
hareket 20. Yüzyıl başlarında Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış. sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı
ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım
veya toplumsal felsefe olan
Öjenik hareketten aslında
eski Yunan filozoflarından
Eflatun tarafından ilk kez
ortaya atıldığı söyleniyor.

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: rec@falkronne.dk
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Türkçenizi
geliştirin,
düzeltin!

Mart/Marts 2010

DAHA GÜZEL TÜRKÇE İÇİN İŞTE FIRSAT! Türk Dil Kurumu’nun internet kullanıcıları için faaliyete
geçirdiği servisiyle her gün bir elektronik posta okuyarak dilinizi geliştirebilirsiniz. Hizmetten yararlabilmek
için TDK’nın internet sitesi www.tdk.gov.tr adresine girerek Sözbul uygulamasına üye olmanız yeterli.
Üye işleminizin tamamlanmasının ardından her gün adresinize gönderilecek elektronik postalarla bir adet
kelimenin anlamını, yabancı bir sözcük için TDK’nın önerdiği Türkçe kelimeyi, bir dilbilgisi yazım kuralını
ve bir atasözünü düzenli olarak öğrenebileceksiniz. Ayrıca her gün kelime bilginizi sınayabileceğiniz bir
adet bulmaca da adresinize gönderilen e-postada yer alıyor. TDK’nın tamamen ücretsiz olarak hizmet
veren sistemi, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Küreselleşmeye direnen ülke
Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz aylarda iki hazin habere tanık olduk. Her iki haberde de 8-10 çocuğu olan iki ailenin çocuklarına yaşattığı dehşeti
TV ekranlarında haber olarak izledik. Bunlardan birinde 8 çocuklu
bir ailenin çocuklarına hiç bakmadığı, onları aç, susuz bırakıp ve kirli elbiselerle okula gönderdiği. Çocukları köle gibi ev işlerinde çalıştırmanın yanı sıra ailelerden birinde babanın cinsel tacizine maruz
kaldıklarına şahit olduk.
Haberler herkesi şoke etti. Zira
her şeyin kontrol altında bulunduğu, uçan kuşun bile kaç kez kanat
çırptığının kayıt altına alındığı Danimarka gibi bir ülkede 10 çocuklu
bir ailenin nasıl olup da böyle bir
dehşet ortamında o kadar yıl çocuklarını yaşatabildiklerini gördük.
Bu haber o aile reislerinin ceza al-

malarıyla geçiştirilecek bir haber
değildir. Bu haberin sosyal boyutları o kadar derindir ki bu toplumu içten içe yiyip bitiren başka bir
hastalığın belirtisidir aslında bu.
Danimarkalı sosyal görevliler
(eğitmenler, pedagoglar, sosyal danışmanlar) alışık olmadıkları durumlarla karşılaştırıldıklarında hemen ”sorunu” bir başka masaya
havale ediveriyorlar. Benim başımdan gitsin de nereye gidersen gitsin zihniyeti yani.
Düşünebiliyor musunuz 10 çocuklu bir aile bu vahşeti demek ki 10
yıl boyunca sürdürmüş. 10 yıl boyunca bu insanlar sık sık adres değiştirmişler yakalanmamak için.
Evet bu sosyal görevlilerin tembelliği göçmenler öğrenciler sözkonusu olunca da ortaya çıkıyor. Öğrenciler üniversite sıralarına ge-

D-SMART
İskandinavya Servisi

linceye kadar hızla eğitim sistemi
içerisinde geçip gidiyorlar. Bir çok
üniversite okutman ve danışmanı göçmen kökenli öğrencilerin dil
ve bilgi düzeylerinin üniversitede
okumalarına elverişli olmadığını
söylüyor.
Biz de günlük çalışmalarımızda
karşılaştığımız ve elinde diploması
olan pırıl pırıl gençleri görüyoruz,
ancak bir kaç kelime sohbet ettikten sonra nasıl kof bir insan malzemesiyle karşılaştığımızı görüyoruz.
Danimarka giderek yaygınlaşan
küreselleşmeye karşı hala direniyor. Hala bu ülkede bir çok insan
1930’ların Danimarka’sında yaşadıklarını, yaşamaları gerektiğini
düşünüyorlar. Halbuki küreselleşme mal ve paranın sınırları kolayca aşabilmesini sağlarken aynı zamanda ideolojilerin, yaşam stille-

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.

rinin de sınırları aşmasına olanak
tanıyor.
Danimarka’da sosyal değişimlere ayak uyduramayan, inatla direnen bir sosyal çalışanlar ordusu var. Bu ordu mensupları sosyal
olarak çözemeyecekleri bir sorunla
karşılaşınca ya görmezden geliyorlar, ya da başka bir kuruma havale
ediyorlar. Bunun sonunda da yukarıda bahsettiğimiz gibi 10 yıl boyunca başka bir dünyada yaşayan
insanlar birden bire ortaya çıkıveriyorlar.
Artık Danimarka’nın da küreselleşen bir dünyanın parçası olmaya
başlaması gerekiyor ve bu da ancak masa başında oturan kişilerin
de küresel düşünmeye başlamaları
sayesinde gerçekleşebilecek bir şey.
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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Politiken gazetesinden karikatür özrü Irkçılık yasağı kalksın
Danimarka günlük gazetelerin Politiken, İslam dünyasında tepkiye neden olan Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlayarak Müslümanlara verdiği rahatsızlıktan ötürü özür diledi. Ancak gazete çalışanları
özür dilemedi.

“Romanyalılar 300 Kron için cinayet işliyor” diyen cinayet masası
şefi hakkında suç duyurusunda
bulunulunca ortalık karıştı

H
Müslüman dünyasında büyük rahatsızlık yaratan 12 karikatürden birini
2008 yılında, polisin karikatürist Kurt
Westergaard’a yönelik suikast planını
ortaya çıkarmasının ardından tekrar
yayımlamıştı.

Çalışanlardan özür yok

Ancak Politiken’in 38 çalışanı, gazete
yönetiminin Müslümanlardan dilediği
özrü paylaşmadıklarını açıkladı.
Başyazı köşesindeki açık mektupta
şu ifadeler kullanıldı: “Politiken özür
dileyecek bir şey yapmamıştır. Yönetimin dilediği özrü paylaşmıyoruz.
Editoryel bağımsızlığımıza müdahale
edilmesinden korkuyoruz.”
Politiken yönetimi, karikatürler
yüzünden dava açma tehdidinde bulunan Suudi bir avukatla geçen hafta uzlaşmaya vardığını açıklayarak

özür dilemişti. Gazetenin 200 çalışanı var.

Jyllands-Posten’den eleştiri

Hz. Muhammed karikatürlerine ilk
olarak yer veren ve sağ-liberal görüşleriyle tanınan Jyllands-Posten, Politiken’in tutumunu eleştirdi. JyllandsPosten’in yorumunda, “Politiken’in
tehditler karşısında diz çöktüğü” görüşü savunuldu.
Yorumda, “Diz çökmenin adını da
diyalog koydular. Tecavüze uğradığı
için kadınların taşlanarak ölüme mahkûm edilmesi ya da eşcinsellerin cinsel
tercihlerinden ötürü idam edilmesinin
ölçülü olup olmadığına ilişkin diyaloga
ihtiyacımız yok. Danimarka gazetelerinin Suudi Arabistan, Yemen ya da
Pakistan’dan yönetilmesi için de diyaloga ihtiyacımız yok” denildi.

nin bu maddelerin kaldırılması için harekete geçtiği
bildirildi.
Cinayet masası şefi Doğu
Avrupa ülkeleri AB’ye katıldıktan sonra özellikle bir
çok Romanya vatandaşının elini kolunu sallayarak
Danimarka’ya suç işlemey
geldiklerini, brkaç yüz kron
için acımasızca cinayet işleyebildiklerini söylemiş ve
Romanyalıların büyük bir
sorun olduğunu belirtmişti.
Bunun üzerine muhalefet partilerinden Radikale
milletvekili Zenia Stampe
de cinayet masası şefi Ove
Dahl hakkında suç duyurunda bulunmuştu.
(Haber)
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P

olitiken gazetesi, Ortadoğu
ve Avustralya’daki Müslümanları temsil eden Suudi
avukat Faysal Ahmed Zeki
Yemeni ile varılan anlaşma çerçevesinde, söz konusu karikatürlerin
yarattığı rahatsızlıktan dolayı özür
dilediğini açıkladı.
Gazetenin genel yayın yönetmeni Toeger Seidenfaden, “Amacımız
Müslümanları rencide etmek değildi” dedi.
Politiken gazetesi, Hz. Muhammed’in soyundan gelen ve Mısır, Libya, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan,
Lübnan, Filistin ve Avustralya’da
yaşayan yaklaşık 95 bin kişiyi temsil
eden 8 Müslüman örgütüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Politiken, 2005 yılında JyllandsPosten gazetesinde yayımlanan ve

ükümete parlamenter destek veren
Danimarka Halk
Partisi 1,5 yıl sonra yapılacak genel seçimler öncesinde Danimarka ceza yasasında bulunan ırkçılık ve dine
hakareti yasaklayan maddelerin kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.
Adalet Bakanı Lars Barfoed adı geçen maddeleri
kaldrmayacaklarını açıklarken, Danimarka Halk
Partisi siyasi sözcüsü Sören Espersen, bu yasakları
kaldırmaya zorlamak için
hükümete nasıl baskı yapacakları konusunda bir ipucu vermedi.
Geçtiğimiz haftalarda Kopenhag’da Radison SAS
otelindeki odasında Norveçli bir hostesin bir Romen
tarafından öldürülmesinin
ardından medyaya açıklamalarda bulunan Kopenhag Polisi cinayet masası
şefi hakkında ırkçılık yaptığı suçlamasıyla şikayette
bulunulmuştu.
Bu şikayetin Danimarka
Halk Partisi’ni rahatsız ettiği ve bunun üzerine parti-
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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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Yalnızlık çeken Yaşlıları Koruma
Vakfı yaşlı Türklere de kapısını açtı

Y

alnızlık çeken
ve yoksul yaşlılara yönelik
projeleri ile tanınan
Ensomme Gamles
Værn, EGV (Yalnız
Yaşlıları Koruma
Vakfı) bu yıl 100.
yılına girdi. 100. yıl
jübilesi kapsamında bu yıl kapılarını
yaşlı Türklere de açan EGV, bu bağlamda yaşlılara yönelik bir dizi etkinlikler düzenliyor ve ekonomik gücü
yetersiz olan yaşlılara Danimarka’da
kısa süreli tatil ve başka ekonomik
yardımlarda da bulunuyor.
1900’lü yılların başında Danimarka’da bir çok diğer sosyal örgütlenmeler gibi başlayan EGV bu yıl
100. yılına girdi. Kuruluşundan bu
yana amaçlarının yalnızlık çeken
ve ekonomik durumu iyi olmayan
yaşlılara yardımcı olmak olduğunu
belirten EGV müdürü Christine E.
Swane, yalnızlık çeken yaşlıları yalnızlıktan kurtarmaya çalıştıklarını
ve bunun için bir dizi etkinlikler
yaptıklarını, ayrıca zorda olan yaşlılara da ekonomik yardımda bulunduklarını söyledi.
Bugün bir vakfa dönüşen EGV,
yoksul ve yalnızlık çeken yaşlılar
için geliştirilen projelere de destek
veriyor.
Eğitimci Üzeyir Tireli ile birlikte Danimarka’daki yaşlı Türklerin
yaşamları hakkında ”Etnik köken

ve yaşlılık” adında bir proje başlatan EGV müdürü
Christine E. Swane, “Başlattığımız
proje kapsamında
bir çok yaşlı Türkiye kökenli erkek ve
kadınla konuştuk.
Türkler hakkında daha fazla bilgiye
sahip olmamız onların bu ülkedeki
yaşamlarına olumlu etkisi olacaktır” dedi.
EGV vakfının Danimarka’da kısa
süreli tatil yapmak isteyen ancak
ekonomik durumları iyi olmayan ve
de yalnız başına çıkamayan yaşlılara tatil olanağı sunduğunu belirten
Christine E. Swane, “Yaşlı Türklere
Lögumkloster Höjskole’nde kendi dillerinde ve kültürlerinde bir haftalık
konaklamada olanağı sağlıyor. Tatile
başvurmak için halk emekliliğinden
daha yüksek maaş almamak ve de 65
yaşın üzerinde olmak gerekiyor. 2011
yılı için yapılacak tatil başvuruları
Kasım ayına kadar doğrudan EGV
vakfına yapmak mümkün” diyor.
EGV vakfı ayrıca, yoksul yaşlılara yılda iki kez olmak şartıyla 2000
kronluk hastalık yardımı da yapıyor.
Yardım alabilmek için yapılacak şey,
vergi dairesinden gönderilen yıllık bilançoyu (årsopgørelse) ve kısaca neden yardım istendiğini açıklayan bir
mektubu 1 Temmuz’dan ya da 1 Aralık’tan önce vakfa göndermek.

Güvenlik tarayıcısını reddeden
kadın yolcu uçağa alınmadı
Müslüman kadın insan vücudunu
çıplak gösteren güvenlik tarayıcısından
geçmeyi reddedince uçağa alınmadı.

İ
EGV vakfına nasıl başvurulacak?
EGV ayrıca 100. yıl kutlamaları kapsamında her ay çekilişler de yapıyor ve 100 değişik hediye dağıtıyor. İlgi bekleyen yalnız
bir yaşlılar ya da yakınları www.egv.dk
internet adresinden başvuru yapabilirler
Hediyeler arasında JYSK Sengetöj’dan
yorgan ve değişik hediye çekleri ile birlikte her iki ayda bir olmak üzere iki kişilik
DFDS feribot seferleri aracılığıyla 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasındaki herşey
dahil Kopenhag-Oslo feribot turlarına
katılma olanağı bulunuyor. Ayrıca Odense, Grenaa ve Kopenhag turları da düzenleniyor. EGV hakkında daha geniş bilgi
www.egv.dk adresinden ya da
elektronik posta ile egv@egv.dk
ya da 3532 6719 numaralı
telefondan alınabilir.

ngiltere’den Pakistan’a gitmek için Manchester Havalimanına gelen müslüman bir
kadın, insan vücudunu çıplak
gösteren güvenlik tarayıcısından geçmek istemeyince, uçağa alınmadı.
Olay İngiltere’de yaşandı. Pakistan’a gitmek için
Manchester Havalimanına
gelen kimliği açıklanmayan
müslüman bir kadın uçağa
binmek üzere kontrol noktasından geçmek istedi.
Güvenlik görevlileri kura
çekerek, yolculardan bazılarının insan vücudunu çıplak
gösteren tarayıcılardan geçmesini istedi.
Kura müslüman kadına
çıktı ve görevli kadını tarayıcıdan geçmesi için uyardı.
Fakat müslüman kadın dini
gerekçesi nedeniyle insan

vücudunu çıplak gösteren
tarayıcıdan geçmek istemedi. Bunun üzerine kadına ’ya
tarayıcıdan geçeceksin ya da
uçağı kaçıracaksın’ uyarısı
yapıldı.
Kadın bu uyarıya rağmen de
geri adım atmadı ve uçağını
kaçırdı.
Terör saldırıları endişesiyle
Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanmaya
başlanan tarayıcılar, insan
vücudunu tamamen çıplak
gösteriyor.
Vücudun her hangi bir yerine gizlenen metal cisimleri,
patlayıcıları teşhis edebilen
bu cihazların kullanımı her
geçen gün artarken, insan
hakları örgütleri, çıplak tarayıcıların özel hayatı deşifre ettiği gerekçesiyle yasaklanmasını istiyor.

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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SİGARA İÇENLER BEKLEME LİSTELERİNİN EN ALTINDA OLSUNLAR.
MetroXpress gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre halkın yüzde 38’i, sigara kullananların, aşırı kiloluların, alkoliklerin ve uyuşturucu bağımlılarının hastalandıklarında tedavi
için bekleme listelerinde daha gerilerde yeralmaları gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya
katılanlar, aynı hastalığa yakalanan diğer hastalara öncelik tanınması gerektiğini, bekleme
listesinin başlarına alınması gerektiğini düşünüyorlar. Ancak sağlık uzmanları ve politikacılar, hastalar arasında sıralamada ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını bildirdiler.

Yabancılar yasası yine sertleştirildi
Yabancılar yasası kapsamındaki aile birleşimi kuralları yeniden zorlaştırılırken, sürekli oturma izni için puanlama
sistemi getirildi. Dili çabuk öğrenen, çalışan ve sosyal yaşama katılan yabancıların başarı düzeyi puanla belirlenecek ve beklenen şartları yerine getiren yabancılar sürekli oturma izni almak için yedi yıl beklemek zorunda kalmayacak, dört yıl sonra sürekli oturma izni alabilecek. Şartları yerine getiremeyenlere ise sürekli oturma izni verilmeyecek. Danimarka vatandaşı olmayan yabancıların oy kullanma hakkı da üç yıldan dört yıla çıkarılıyor.

H

ükümet ve hükümetin dışarıdan
destekçisi Danimarka Halk Partisi yabancılar yasasında
yeniden değişikliğe gitme
ve aile birleşiminde zorlaştırmalar konusunda görüş
birliğine vardı.

Puan sistemi getiriliyor

Sürekli oturma izni almak
için de puan sistemi getiriliyor. Yabancıların Danimarka dilini öğrenmeleri, iş
durumları ve aynı zamanda
Danimarka’da sosyal yaşamına katılımları göz önünde tutularak puan verilecek
ve bu şartları yerine getiren
yabancılara dört yıl sonra
sürekli oturma izni verile-

cek. Şimdiki yasaya göre bir
yabancının sürekli oturma
izni alabilmesi için yedi yıl
Danimarka’da yaşamış olması gerekiyor.
Kanada’daki uygulamaya
benzer bir puanlama sistemini Danimarka’da uygulamaya koymak istediklerini
belirten hükümetin büyük
ortağı Libarel Venstre’nın
yabancılar sözcüsü Karsten Lauritzen, Kanada’nın
puanlama sisteminde başarıya ulaştığını belirterek,
“Bundan böyle sabit oturma
izni almak kolay olmayacak,
ama şartlarımızı yerine getirirlerse daha erken almak
mümkün olacak” dedi.
Danimarka’ya uyum sağlamak için çaba gösteren yabancılar için yeni kuralların

iyi olduğunu belirten Uyum
Bakanı Birthe Rönn Hornbech, “Çaba göstermeyenler
de sonuçlarına katlanacaklar” dedi.
Yabancılar ve uyum politikasında yeni bir anlayış getirdiklerini ifade eden Uyum
Bakanı Hornbech, “Bugün
yabancıların uyum sağlaması için geçmişe oranla bir
çok olanak bulunuyor. Danimarka’ya uyum sağlamak
için çabaladığını gösteren yabancıların daha erken sabit
oturma izni alabileceklerini
bilmeleri gerekiyor”.
Değişikliğe göre, bundan
böyle aile birleşimi yaban
bir kişi sosyal yardım alabilmek için üç yıl beklemek
zorunda kalacak. Şimdiki
yasaya göre, aile birleşimi

yapan bir kişi sadece ilk bir ülkelerine tatile gitmeleri lumun da onlara yardımcı olyıl içinde sosyal yardım ala- durumunda Danimarka’daki ması, devletin de olanakları
mıyordu.
sığınma hakları 10 yıl sürey- sunması gerekiyor” dedi.
Radikal Sol Parti ve Birlik
le askıya alınacak.
Listesi ise hükümetin yabanOy kullanmak için 4 yıl
Danimarka vatandaşı olma- Muhalefet ikiye bölündü cılar yasası kapsamında yapyan yabancıların yerel se- Ana muhalefet partisi Sos- tığı değişiklikleri ayrımcılık
çimlerde oy kullanma hakkı yal Demokratlar ile Sosya- olarak niteledi.
da değiştirildi. Yabancıların list Halk Partisi yabancılar Radikal Sol Parti Uyum
yerel seçimlerde oy kullana- yasasında yapılan puanlama sözcüsü Marianne Jelved ve
bilmesi için Danimarka’da sistemi değişikliğini olumlu Birlik Listesi’nden Johanne Schmidt_Nielsen, hüküen az 4 yıl oturmuş olma- bulduklarını açıklarken,
larına bakılacak. Şimdiki Sosyal Demokratların ya- metin yabancılar arasında
yasaya göre üç yıl Danimar- bancılar sözcüsü Henrik ayrımcılık yaptığını öne
ka’da oturan bir yabancı ye- Dam Kristensen, “bu fikir sürerek, “Güçsüz, eğitimrel seçimlerde oy kullanma bizden de çıkabilirdi” dedi. siz yabancılar, mülteciler
hakkına sahipti.
Yabancıların erken oturma gözardı edildiler. Hükümet
izni alabilmek için puan top- bu yasayla ayrımcılık yapılamasını doğru bulduklarını yor. Herkes yabancıların
Mülteciler ülkelerine
belirten Sosyalist Halk Par- uyum sağlamasını istiyor,
gidemeyecek
Danimarka’dan
sığınma tili Ole Sohn, “Yabancıların ama onlara ne tür olanakhakkı alan mültecilerin de puan toplayabilmesi için top- lar sunulduğunu kimse bilmiyor” dediler.

« « «« « «

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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AYRICALIKLARIN TÜMÜNÜN KALKMASI İSTENİYOR. Başbakan Lars Lökke Rasmussen, Danimarka’ya AB tarafından tanınan dört ayrıcalığın kaldırılması için yapılacak oylamada, seçmenlerin tüm ayrıcalıklar konusunda oy vereceklerini
söyledi. Dışişleri Bakanı Lene Espersen de yaptığı açıklamada ayrıcalıkların kaldırılması zamanının geldiğini belirterek bir
oylamanın yaklaşmakta olduğunun sinyalini vermişti. Ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklamanın yapılmadığı
halkoylamasında dört ayrıcalığın tek işaretle mi oylanacağı yoksa seçmenlerin oy pusulasında yer alan dört ayrıcalık için ayrı
ayrı mı oy verecekleri henüz netlik kazanmadı. 1993 Edinburg zirvesinde Danimarka’ya ortak savunma, ortak para birliği,
hukuksal işbirliği ve dış politika konularında dört ayrıcalık tanınmış bugüne kadar her seçim döneminde bu ayrcalıkların
kalkıp kalkmayacağı tartışma konusu olmuştu. Ayrıcalıklar nedeniyle Danimarka EURO uygulamasının dışında kalmıştı.

AB OYLAMASI
TARTIŞMALARI
BAŞLADI

Yaşlı göçmenler hizmetlerden yararlan(a)mıyor
Üzeyir Tireli

B

ir süre önce açıklanan bir rapor,
yaşlı göçmenlerin ev temizliği, kişisel bakım ve alış-veriş gibi temel hizmetlerden yararlanmadığını gösteriyor. AKF tarafından kaleme alınan
rapor ayrıca huzurevleri ve korunma
altına alınmış evlerde yaşayan göçmen
sayısının da yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor. Böylece belediyenin
yaşlılara sunduğu temel olanaklardan
göçmenlerin yararlanmadığı ortaya çıkıyor.
Peki neden? AKF bu soruya iki biçimde yanıt veriyor. Birincisi göçmenlerin Danca’yı iyi bilmediklerinden iletişim sorunları olduğunu ve Danimarka’daki hak ve olanaklardan bu yüzden haberdar olamadıklarını vurguluyor. Tercüman kullanmak sorunları
biraz azaltıyor, ama ortadan kaldırmıyor. Hâlâ iletişimde önemli sorunlar
yaşanıyor.
İkinci gerekçe olarak kültürel farklılık gösteriliyor. Batılı olmayan ülkeler-

den (örneğin Türkiye, Pakistan, Somali, İran vs.) gelen yaşlıların, değişik bir
kültüre sahip olduklarını ve bu kültürlerde ev temizliği, alış-veriş, hasta ve
bireysel bakım gibi hizmetlerin aileler
tarafından karşılandığını, dolayısıyla
belediyenin sunduğu hizmetlerin geri
çevrildiği belirtiliyor.
AKF bu raporla önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bilindiği gibi etnik
azınlıklardan gelen yaşlı göçmenlerin
sayısı henüz fazla değil, ama her geçen
gün artan bir rakam. Yaşlı göçmenlerin isteklerini, sorunlarını ve düşüncelerini konu eden araştırma ve çalışmalara çok ihtiyaç var. AKF raporu
bu bağlamda önemli, ama eksik ve biraz da yanlış odaklı. AKF toplumda
ve özellikle politik arenada yoğun tekrarlanan bir düşünceyi tekrar ileri sürüyor ve bu nedenle gerçek sorunlara
gerçek çözüm üretmektense, var olan
genel anlayışları tekrarlamış oluyor.
Bilindiği gibi göçmenler ve göçmen

kökenli yaşlılar çok renkli bir grup.
Göçmenlik hiç şüphesiz çok önemli ve
temel bir faktör. Etnik grupların birleşebileceği ortak bir faktör, ama insanın sosyal düşünce ve hareketlerini belirleyen tek faktör değil. Yaşlıların hal
ve hareketlerini aynı zamanda bireysel
istekleri, sağlık durumları, cinsiyetleri, kendilerini bağlı hissettikleri yöreler gibi bir dizi faktör belirliyor. Hangi
olanak ve haklardan yararlanmak istedikleri konusunda önemli rol oynuyor. Yani hem Türkiye kökenli yaşlılar
hem de Somali kökenli yaşlılar belediyenin temizlik hizmetinden yararlanmıyorsa, bu her iki grubun da göçmen
olmasının yanı sıra, eğitim durumlarıyla, cinsiyetleriyle, medeni halleriyle,
aile kültürleriyle de ilgili olabiliyor.
Bu tür sosyal, yöresel, ailesel ve bireysel farklılıkların yaşlılar hizmetlerinden yararlanılmasında nasıl bir
rol oynadığı ilginç ve önemli bir konu.
Ama maalesef AKF raporu bu tür de-

DANMARKS
BEDSTE MOBILPRISER

rinliklere inmekten ziyade, genel algıları yenilemekle kalıyor. Yani olay
dil ve kültür sorunudur diyor. Bunun
sonucu olarak belediyeler yapılan hizmetlerde hiç bir değişikliğe ve yeniliğe
gitmeyecek, yaşlı göçmenlerin özel isteklerine cevap vermeyecek. Ailesi tarafından bakılıyor ya da kültürel nedenlerden dolayı hizmetlerimizden yararlanmıyorlar denilecek.
Aynen 60’lı ve 70’li yıllarda olduğu
gibi. O dönemler ‘misafir işçiler’ ülkelerine geri gidecek bu yüzden değişik
alanlarda politika üretmemize gerek
yok deniliyordu. Aynı şekilde ‘misafir
işçilerde’ biz gelecek yıl geri dönüyoruz diyorlardı. Böylece yıllarca Danimarka göçmen politikası üretmedi.
Görünen o ki bu durum yaşlılar politikasında da geçerli. Aileleri bakıyor
ve bakmak istiyor. Bu konuda kafa
yormaya gerek yok diyecek belediyeler.

Ring i Danmark fra

8 øre
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Det koster
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Hükümette büyük revizyon
Danimarka Liberal-Muhafazakar koalisyon hükümetin başbakanı Lars Lökke Rasmussen, büyük
bir hükümet değişikliğine giderek uzun süredir beklenen revizyonu gerçekleştirdi.

Y

eni kabinede bulunan
19 bakandan 9’nun
kadın bakan olması
dikkat çekti.
Başbakan Lars Lökke Rasmussen, yeni kabinede en çok
kadın bakan bulunduran başbakan olarak tarih yazdı.
Danimarka
kraliçesi
II.Margrethe’nin huzuruna çıkarak yeni hükümetini tanıtan
başbakan Rasmussen’in yaptığı büyük revizyonda, koalisyon
hükümetinin küçük ortağı Mu-

hafazakar Parti başkanı Lene
Espersen yeni Dışişleri Bakanı
oldu.
Lene Espersen, uzun yıllardan sonra Danimarka’nın ilk
kadın Dışişleri Bakanı olma
ünvanına sahip oldu.
Yedi bakanın kabine dışında kaldığı büyük revizyonda
Savunma Bakanı Sören Gade
hem bakanlıktan hem de siyasetten tamamen çekildi. Gade’nin yerine kadın olan Gitte
Lillelund Bech yeni Savunma

Bakanı olarak atandı.
Uyum ve Göçmen Bakanı
Birthe Rönn Hornbeck yerini koruyan 5 bakandan birisi
oldu.
Danimarka dışişleri bakanlığı görevini 2001 yılından beri
yürüten Per Stig Möller yeni
Kültür Bakanı oldu.
Türklerin büyük dostu olan
Eğitim Bakanı Bertel Haarder
yeni İçişleri ve Sağlık Bakanlığı
görevine getirildi.
(Haber)

İşte yeni kabine

Büyük revizyona uğrayan yeni koalisyon
hükümeti şu isimlerden oluştu.
- Başbakan Lars Lökke Rasmussen
- Dışişleri Bakanı Lene Espersen
- İçişleri ve Sağlık Bakanı Bertel Haarder
- Adalet Bakanı Lars Barfoed
- Savunma Bakanı Gitte Lillelund Bech
- Uyum ve Kilise Bakanı Birthe Rönn Hornbeck
- Ekonomi Bakanı Brian Mikkelsen
- Kültür Bakanı Per Stig Möller
- Sosyal İşler Bakanı Benedikte Kjaer
- Çalışma Bakanı İnger Stöjberg

- Vergi Bakanı Troels Lund Poulsen
- Maliye Bakanı Claus Hjort Frederiksen
- Eğitim Bakanı Tina Nedergaard
- Tarım, Balık ve Gıda Bakanı Henrik Höegh
- Ulaştırma Bakanı Hans Christian Schmidt
- Dış Yardım Bakanı Sören Pind, Bilim ve
- Teknoloji Bakanı Charlotte Sahl-Madsen
- İklim, Enerji ve Eşitlik Bakanı Lykke Friis
- Çevre ve Nordik Ülkeleri Bakanı Karen Ellemann

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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Avrupa vizesi kalkacak mı?
Türkiye, Avrupa Birliği’nin T.C. vatandaşlarına uyguladığı vizenin önce
kolaylaştırılması ve daha sonra tamamen kaldırılması için kolları sıvadı

B

u konu AB ile müzakerelerde »birinci madde« haline
getirildi.
Açıklamayı Devlet Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen
Bağış yaptı.
Bağış, bunun için Dışişleri Bakanlığı’nda, Müsteşar
Yardımcısı Ayşe Sezgin başkanlığında bir komisyonun
oluşturulduğunu söyledi.
Bağış, »Amacımız en geç
bir yıl içerisinde vizeler
konusunda AB ülkelerinin

elindekibütün karşı argü- Antlaşması«nı Türkiye ile
manları yok etmek« dedi.
de imzalamak istiyor. Bu
anlaşma Türkiye üzerinde
Vizesiz AB süreci şöyle AB ülkelerine kaçak giden
üçüncü ülke vatandaşlaişleyecek:
Devlet, biyometrik pasa- rının iadesiyle ilgili. Önüportla ilgili çalışmaları ye- müzdeki aylarda yoğun paniden başlattı. 6 ay içinde zarlıklar yapılacak.
durumun netleşmesi ve pa- Türkiye’nin bunun için
saportların verilir hale gel- sınır güvenliğini artırması
ve yaklaşık 50 bin kamu
mesi bekleniyor.
AB, »vize muafiyeti« için çalışanından oluşan bir teşSırbistan, Hırvatistan veya kilatı kurması gerekiyor.
Makedonya gibi ülkelerle Aynı zamanda AB’nın sınır
gerçekleştirdiği »Geri İade güvenliğini sağlayan »Fron-

tex« ile uyumlu bir çalışma
içine girildi.
Son olarak vizeler konusunu da içine alan ve
1996’da başlatılan Gümrük
Birliği’nin bugünkü şartlara uygun hale getirilmesi
konusunda da çalışmalar
başlatıldı.
AB’den ilk aşamada bazı
meslek gruplarına vize kolaylığı talep edilecek. Sonra
da vizesiz döneme geçilmesi
hedefleniyor.
(Kaynak: CNN TÜRK)

Mart/Marts 2010

AB’den vizeyi
kaldırmak için iki şart
Avrupa Birliği Türkiye’ye vize muafiyeti
getirmek için iki şart koştu: Türkiye yasadışı göç sorununu çözsün ve biyometrik
pasaport uygulamasına geçsin.

A

vrupa
Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk
Politikalarından sorumlu
üyesi Stefan Füle, “Türkiye yasadışı göç sorununu
çözerse vize muafiyetini getiririz” dedi. AB daha önce
de vize muafiyeti için Türkiye’nin biyometrik pasaport
uygulamasına geçmesini
istemişti.
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’yla yaptığı görüşmenin ardından basın
mensuplarının sorularını
yanıtlayan Füle, Türkiye
üzerinden yasadışı olarak

Avrupa’ya gidenlerin Türkiye’ye iadesiyle ilgili olarak
bazı çalışmaların yapılması
gerektiğini belirtti.
Bu konuda geçtiğimiz aylarda yoğunlaşan diyalogu
memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Füle, ilerleme kaydedilirse bundan
sonraki aşamalarda vize
konusunda kolaylaştırıcı
çalışmalara geçilebileceğini
söyledi. Füle, “Bu adımdan
sonra bütün üye ülkelerin
uzlaşısıyla vize muafiyeti
konusunda Türkiye ve AB
için gerekli adımların atılabilir” dedi.

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
��������������������������������������������������������

para gönderebilir misiniz?

size en yakın
hizmet noktasını bulmak için
www.westernunion.dk
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Belediyeden ayrımcılıkla mücadele
Kopenhag’da yaşıyorsanız ve ayrımcılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, işte size bir olanak. Danimarka’da belediyeler arasında bir ilki gerçekleştiren Kopenhag Belediyesi ayrımcılık olaylarına dikkat çekmek
için bir internet sitesi kurdu. Ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenler bu siteye girerek, neler yapabilecekleri hakkındaki bilgileri hem de kendi dillerinde alabilecekler.

K

openhag Belediyesi bir
ilki gerçekleştirdi. Belediye, ayrımcılığa maruz
kalanların şikayetlerini
anonim olarak yapabilecekleri bir
site kurdu.
Site aracılığıyla, belediye çalışanları tarafından kaynaklanan muhtemel ayrımcılığa maruz kalanlarla birlikte, belediye sınırları içinde
yaşayan vatandaşların da günlük
hayatta karşılaşabilecekleri ayrımcılık olaylarını da şikayet edebilmelerine olanak tanınıyor.

Şikayetler anonim kalacak
Sitede yapılan şikayetlerin anonim kalacağını belirten Kopenhag
Belediyesi Uyum Dairesi Başkanı
Klaus Bondam, Kopenhag Belediyesi uyum politikası kapsamında
açılan sitenin ayrımcılık ile mücadeleyi güçlendirmeyi amaç edindiğini söylüyor.
İnternet sitesinin amacının ayrımcılıkla mücadelede faydalı olmak ve ayrımcılık olaylarını daha
iyi tespit etmek olduğunu belirten
Klaus Bondam, “Kopenhag’ın insanların bütünlük içerisinde çeşitliliğe, fikir özgürlüğüne, demokra-

siye ve eşitlik gibi temel değerlere
saygı duyularak güvenle yaşanan
bir şehir olmasını istiyoruz. Bu nedenle Kopenhag Belediyesi uyum
politikası kapsamında, bütün Kopenhaglıların toplumun politik,
ekonomik, istihdam, sosyal ve
kültürel hayatına katılımda eşit

imkanlara sahip olması için, ayrımcılığa karşı çalışmalar ve herkese
iş adı altında bir amaç belirledik.
Ayrımcılık olaylarını bu sayfada
kaydederek Kopenhag Belediye
sınırları içindeki ayrımcılık olaylarına dikkat çekmek ve ayrımcılık
olaylarının gün yüzüne çıkmasını

istiyoruz. Kayıt edilen şikayetler ler. Ayrımcılığın çeşitli nedenpolise ya da başka bir yetkili ma- leri hakkındaki daha fazla bilgi
Kopenhag Belediyesi Borgerrådkama bildirilmeyecek” dedi.
giveren (vatandaşlık danışmanlığı’nın) www.kk.dk/diskrimination
Siteden Türkçe bilgi almak
adındaki sitesinden de alınabildimümkün
ği gibi, etnik kökenli vatandaşlar
Bu sitede, yaş, cinsiyet, ırk/ten da http://www.registrerdiskr
rengi, etnik köken, engelli olma, imination.kk.dk/?sc_lang=tr
sosyal durum, din, inanç, siyasi ve adındaki siteden Danca, Türkçe,
cinsel tercihlerden dolayı ayrımcı- Urdu, Somalice, Arapça, Farsça,
lığa maruz kalanlar şikayetlerini İngilizce, Sırpça, dillerinde bilgi
dile getirebilecekler ve anonim alabilecekler.
(Haber)
olarak sitede kayıt yaptırabilecek-

25. yıldönümümüzü
kutluyoruz
25.YIL KAMPANYAMIZ
1 Nisan’a kadar İlk Yardım Kursu’nda %50 indirim!

E H L İ Y E T K A M PA N YA S I
Türkçe yasal paket
- Türkçe teori dersi
- Kapalı pist
- Buz pisti
- 16 ders direksiyon

Paket dışı giderler
Tercüman:
400,- kr.
İlk yardım kursu: 995,- kr.
Polis ücreti:
780,- kr
Ekstra direksiyon: 325,- kr.
Türkçe teorisi CD: 195,- kr.
Türkçe teori defteri:145,- kr

8.495,-

İŞTE ALTERNATİFLERİMİZ
Kolay ödemeli

1. Bölüm
Türkçe Ders Saatleri:
Pazar günleri: 12.00-15.00

Özel paket

- Türkçe teori dersi
- Kapalı pist
- Buz pisti
- 6 ders direksiyon

Danca kurslarımız için
Tlf: 33 79 79 79
Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir
Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

Grup İndirimi
İki ve üzeri katılım
için İlk Yardım
Kursu’nda
%50 indirim!

5.495,-

2. Bölüm

- 10 ders direksiyon
- Buz pisti

3.595,-

Not: 6. derste direk
öğretmene ödenir

Ödemeler kurs
başlangıcında peşin
yapılmaktadır.

KINGOSGADE 13, 1818 FREDERIKSBERG

www.kingostrafikskole.dk - kontor@kingostrafikskole.dk
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“Toprağa Düşen Sevdalar Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler” adlı kitabıyla tanına Avukat
de yaygın olan ‘töre cinayetleri’ üzerine HABER’in sorularını yanıtladı.
Ali Selim Emeç

Toplumda törenin tanımı konusunda kafa karışıklığı var. Gelenek ve
göreneklere de töre deniyor. Töre nedir?
Töre nesilden nesile aktarılan çeşitli yaptırımlarla bireyin aileye, topluma uymasını
sağlaması ve yerleşmiş davranış kalıplarının tekrarlamasını isteyen kurallardır.
Geleneklerinse (Başlık parası, berdel vs.) adetlerden
biraz daha yasaklayıcı, baskılayıcıdır. Yasalar adam
öldürmeyi ağır bir şekilde
cezalandırsa da toplumun
onayını kazanmak için kan
davası ya da namus davası
adına cinayet işlenebiliyor.
Töre baskısından dolayı
kişi öldürmeyi, kendisinin
üzerine düşen görev olarak
kabul ediyor. Zira töreyi uygulamazsa bölgeyi terk etmek zorunda. Aksi taktirde
toplumdan dışlanıyor.
Geçmişle günümüz arasında töre anlayışında
farklılıklar var mı?
İnsanların beynine kazınmış, yazılı olmayan çeşitli
davranış kalıpları var. Şöyle
hareket ederse, sonucu bu
olur gibi kurallar. Geçmişe
göre değişen şeyler elbette
ki var. Ancak öldürmeme
adına değil! Çağlardan gelen ataerkil yapı erkeklere
iktidar sağlıyor. Onlar da
kadınlara tek başına sahip
olmak istiyor. Önemli olan
erkeğin istekleri, kadınların
istekleri değil!

“TC DEVLETİ YASALARININ KARŞISINDA
AŞİRET YASALARI VAR!”

Bu ataerkil yapının devam etmesini de aşiretler sağlıyor değil mi?
O bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarının karşısında aşiret yasaları var.
Bu yasalar çok daha etkin.
Kimse bu bölgede Türkiye
Cumhuriyeti’nin yasalarını
umursamıyor. Umursasalar
zaten öncelikle çocuklarını okula gönderirler. Ne eş
seçimi hakkı veriyorlar, ne
de başka hakları veriyorlar.
Hakkında bir söylenti çıksa,
hemen onu öldürmeyi düşünüyorlar. Kızının miras
hakkını kabul etmiyorlar.
Bir nevi köle düzeni!

“TÖRE İSLAM’DAN
ÜSTÜNDÜR!”
Aşiretin ne kadar önemli
olduğunu şöyle bir örnekle
anlatayım: İki kardeş, ablalarını eşarpla boğup nehre
atıyorlar. Ancak abla ölmüyor. Verdikleri ilk ifade şu:
“Kız kardeşimizi öldüremediğimiz için aşiretimizden
özür diliyoruz.” O bölgede
töre her şeyden üstün. Onlar için Kuran’da yazandan
çok anlatılanlar önemli. Bir
imam “Allahın verdiği canı
ancak Allah alabilir. Öldürmek büyük bir günahtır.”
diyor. Verdikleri Cevap şu:
“Hayır, töre İslam’dan üstündür!”
Töre cinayetlerinde geçmişe göre ne gibi farklılar görülüyor?
İbreti alem için infaz yapılıyordu ve saklanmıyordu.
Eğer aceleleri yoksa kadınlar öldürüleceğini aylar, günler önceden biliyordu. “Beni
nasıl öldürecekler” diye kur-

banlık koyun gibi bekliyorlardı. Cezalar ağırlaşınca
cinayeti kamufle etmeye
yönelik bir değişim başladı.
Mesela ailenin büyüğü öldürse de suç küçüğe yükleniyor. Bir de tabii para mevzu ön plana çıkmaya başladı.
Eğer kan parasını öderlerse
her şey unutulabiliyor. Yani
ekonomik nedenler ağır basmaya başladı.

cinayetlerinin yüzde 38’i
Marmara ve Ege’de
işleniyor.
Evet, Marmara ve özellikle
İstanbul’da töre cinayeti çok
var. İstanbul’da 15 günde
bir kadın cenazesi kalkıyor.
Çünkü buralara göç edenler
çok. Mesela İstanbul’un göbeği Taksim’de Diyarbakırlılar, Batmanlılar sokağı
var. Tarlabaşı’nda dünya
kadar Güneydoğulu var.
İstanbul bir nevi güneydoğunun bir prototipi. Bu
kişiler bölgelerindekinden
farklı yaşamıyorlar. Hatta
daha fazla cinayete kurban
gidiyorlar. Çünkü kızlar
çalışma hayatına atılıyor.
Evlere temizliğe vb. işlere
gidiyorlar. Hayatın içine
giriyor. Haremlik selamlık
değil. Bir şekilde erkeklerle
münasebeti oluyor. Olmasa
bile dedikodusu çıkıyor. Oradaki kadar rahatsız etmese
bile yine şiddete uğruyorlar.
Faillerin de, öldürülenlerin
de kökeni hep aynı. Birkaç
tane İç Anadolu kökenli de
çıktı. Ancak çoğunluğu Güneydoğulu. Töre o kadar katı
ki, buralarda hiçbir esneme
olmuyor. Tam tersi Batı’da
daha sıkılaşma var.

Töre cinayetlerinde
ensest ilişki çok yaygın
değil mi?
Evet, ensest olayları gerçekten çok yaygın. Bunun iki
nedeni var. Birincisi evde
kalabalık yaşandığı için herkes aynı odada yatıyor. Çocuklar, gençler ebeveynlerin
nasıl bir cinsellik yaşadığını
görüyor. İkincisi de ensest
hadisesinde erkek, yani
baba nasıl karısının sahibiyse çocuklarının da sahibi
olduğunu düşünüyor. Kadın,
babadan da erkek kardeşten
de izinsiz bir şey yapamıyor.
Erkek kardeşe de ablasının
sahibi olduğu ve onu kontrol
altında tutmasını söyleniyor.
Dışarıda böyle bir ilişki yaşaması mümkün olmadığından hormonları ve cinsel istekleri doğrultusunda ensest
ilişkiyi kapalı kaldığı sürece “MİLLETVEKİLLERİ
yaşayabiliyorlar. Eğer kadın- TAŞIN ALTINA ELLERİNİ
lar hamile kalırsa bir şekilde SOKMALARI LAZIM!”
üstünü kapatıyorlar.
TBMM’de aşiret kökenli
“İSTANBUL’DA 15 GÜNbirçok milletvekili var.
DE BIR KADIN CENAZESİ Sizce çözüm bulunması
KALKIYOR.”
için çabalıyorlar mı?
“Toprağa Düşen Sevdalar
Töre cinayetleri sadece
Töre ve Namus GerekçesiyGüneydoğu Anadolu’ya
le İşlenen Cinayetler” adlı
özgü bir kavram olarak kitabımın tanıtım kokteygörülüyor. Ancak istalinde açıklama yaptım. 60
tistiklere göre töre
tane aşiret temsilcisi ko-

numunda milletvekili var.
Onların kendi bölgelerinde
çözüm çaba göstermeleri
gerekiyor. Kan davaları oluyor. Namus davaları da kan
davasına dönüşüyor. Hiç sesleri soluklarını çıkarmadan
orada oturamazlar. Böyle bir
hakları yok. Öncelikli sorun
bu cinayetleri çözmek ve
sonlandırmak. Kadınlar tavuk boğazlanır gibi boğazlanıyor. Sadece kan davalarını
önlemek için sulh yemekleri yapılmış. Hatta yemekler
sırasında bir yandan karşı
tarafa berdel usulü kız verilmiş. Yani barış yemeklerinde bile kadın hakları ihlalleri yaşanmış. Bu ihlale ya
devlet katılmış, ya da devlet
seyretmiş.
Danimarka’da 2005 yılında Afgan Emal Khan ile
Pakistanlı Ghaza Abbas
arasındaki evlilik nedeniyle Pakistanlı aile
organize örgüt gibi yargılanıyor. Sadece vuran
değil, kızı bulan, buluşmayı ayarlayan, randevuya götüren taksici bile
ceza alıyor. Yasalar töre
cinayetlerini önlemekte
yeterli mi?
Sorun yasalarda değil. Asıl
sorun sanık ve delillerin olmamasından çok üstünün
örtülerek dosyaya girememesinde. Örneğin pazarın
orta yerinde cinayet oluyor.
500 kişi de bunu görüyor.
Ama kimse engel olmuyor
ve kimse konuşmuyor. Yargıç dosyaya bakıyor (her ne
kadar tahmin etse de) ve ne
varsa ona göre karar veriyor. Bu bağlamda jandarma ve polisteki ilk ifadelere
bakmak lazım. Çünkü onlar

eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım

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

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

Uniq design med den personlige smag

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Vildan Yirmibeşoğlu Türkiye’de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinAVUKAT VİLDAN YİRMİBEŞOĞLU İLE RÖPORTAJ
doğru çıkıyor. Olay anında
saklamadan, sıcağı sıcağına
anlatıyor. Ama sonra devreye avukat giriyor, zaman geçiyor. Mahkemede “ifademi
baskı altında verdim” diyor.
Cesaret edemiyor. Yoksa
uygulama yapıldığında cezası ağırlaştırılmış müebbet
hapis.
Töre cinayetlerinin önüne eğitimle geçilebilir
mi?
Sadece normal bir eğitimle
hayır. Bu insanların çoğu
eğitimsiz doğru. Ama şöyle
bir örnekle açıklayayım: Gaziantep’te bulunduğum yıllarda Diyarbakır ve Şanlıurfa baro başkanlarıyla görüştüm. Böyle bir şey ailenizde
başınıza gelse, karınızla
kızınızla ilgili bir şey söylense ne yapardınız dedim.
Verdikleri cevap ortak: “Biz
gökten zembille inmedik. Biz
bu toprağın insanıyız. Dolayısıyla bu toprakta yaşayan
insanlar olarak burayı terk
etmemiz çok zor. Ya bu diyarı terk edeceğiz ya da boyun
eğeceğiz. Bunun hallolması
için kaç tane kellenin, kaç
tane neslin değişmesi gerekiyor. Bugünden yarına yapılacak bir şey yok dediler.”
Bu töre o kadar baskıcı ki,
o bölgeden göç etmeleri gerekiyor. Göç etmek çok zor
iş. O bölgenin insanları toprağa çok kuvvetli bir bağla
yetişiyor.
Göç sorunu hallediyor
mu?
Bu bölgedeki insanların
bireysel olarak töreye uymak istemedikleri zaman
göç etmesi gerekiyor. Ama
herhangi bir yere göç ettiği

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

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Blomstershoppen
Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

zaman Almanya, Hollanda,
Danimarka, Amerika ya da
Türkiye’nin başka bir iline
gittiğinde hiçbir şey fark
etmiyor. Komünler halinde
yaşadığı zaman kültürünü
valiziyle taşıyor. Ekonomik
olarak yoksul oldukları için
topluma kendilerini kabul
ettirmek ve dışlanmamak
için ahlak kurallarına, törelerine daha çok sarılıyorlar.
Töre Cinayetleri’nin
engellenmesi için ne
yapmak lazım?
Kabile hayatından kalma
anlayışın değişmesi lazım.
O bölgede ekonomik düzeltme ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik projeler
yapmak. Tabii o bölge milletvekillerinin taşın altına
ellerini sokmaları da lazım.
Kısa vadede öncelikle erken
evliliklere son vermek gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti yasaları müeyyidelerinin uygulanması gerekiyor.
Vali, kaymakam, belediye
başkanının takip etmesi
gerekiyor. Kız ve erkek çocuklar okutulmalı. Koruma
mekanizmaları güçlendirilmeli. Şikayet kutuları başvurma yerleri gösterilmeli.
Çok küçük yaştan itibaren
öldürmenin en büyük suç
olduğuna ve yaşamın kutsallığına yönelik bir çalışma
yapılması gerekiyor. Uygulama sorunları giderildiği taktirde yasalar yeterli sayılır.
Ancak cezayı ağırlaştıran
kanundaki nitelikli haller
maddesindeki
gerekçeye
kan davası ve töre yanında
namus gerekçesinin de eklenmesi bu sorunu büyük
ölçüde giderecektir.

Uygulamalarda ne gibi
sorunlar var?
Uygulayacakların profili buna çok
uygun değil. Kadınların durumunu anlayabilecek durumda değiller. Bazıları “kadın sığınma evi
niye açılacak ki, açılması için ailenin parçalanması gerekiyor. Kadın
evine dönsün. Aile parçalanmasın.”
diyor. Bu yüzden de kadın sığınma
evlerinin açılmasına yönelik çalışmıyorlar. Bu koltukları işgal edenlerin zihniyetlerinin de değişim
geçirmesi lazım. Ayrıca bunun için
bir bütçe gerekiyor. Özel idare’nin
bağımsız kadın sığınma evleri için
maddi destek vermesi gerekiyor.
Ancak herhangi bir özel idarenin
başındaki buna sıcak bakmıyorsa,
ya “bizim programımızda yok”, ya
da çeşitli bahaneler uyduruyorlar.
Kadın sığınma evlerinin bütçesinin, buna inanmayanların iki dudağının arasına bırakılmaması gerekiyor. Görevini yapmayanların da
cezalandırılması gerekiyor. Birçok
kadın başvurduğunda karşılığını
alamadığında ya öldürülüyor ya da
intihar ediyor.

VİLDAN YİRMİBEŞOĞLU
KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Vildan Yirmibeşoğlu,
1985–1997 yılları arasında Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’nde avukat,
Hukuk Daire Başkanı ve Encümen
Üyesi olarak çalıştı. Belediye’de “Kadın Hakları Ünitesi” ile “Kadın Danışma Merkezi”ni kurdu. 1997 yılından
bu yana İstanbul Valiliği İnsan Hakları
İl Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları İl Danışma Masası Başkanı olan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu halen töre mağduru
kadınlara yönelik çalışmalar yapıyor.
Yirmibeşoğlu’nun 2007 yılında yazdığı
“Toprağa Düşen Sevdalar Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler”
adlı bir de kitabı bulunuyor.

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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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.

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

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

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

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

TATLI
BÖREK
ÇEŞİTLERİ
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www.gazette.dk
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Yaş ve kuru
pastalar, keşkül,
sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani,
tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek,
pohça, sandviç
çeşitleri.
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SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR HABER’E
İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

VI ER FORSKELLIGE
MEN IKKE ANDERLEDES

Katrine Illerup

Düğün, nişan, portre ve her türlü
fotoğrafçılık ihtiyacınızda hizmetinizdeyiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
Konulu Resim Yarışması

www.servicefotograf.dk

Fotoğrafçı
Tlf: 26 63 93 63

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

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL
(ÖZEL HASTANE)

Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00

SATILIK DEVRE TATİL

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Mobil: 4081 5050
Pastane
Baklavacı
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Bodrum’da Clup Flipper’de satılık devri tatil.www.clupflipper.com.tr
Müracaat:
Halil İbrahim Çalgıcı
Tlf.: 50 56 63 93

YAŞ PASTA USTASI
ARANIYOR

Türk pastanesinde çalışacak
yaş pasta ustası aranıyor.
Müracaat:
FAVORİ BAKLAVACI
Tlf.: 40 81 50 50

Resim Yarışmasının Konusu:
“23 Nisan Çocuk Bayramı” nedeniyle özgürlük, bağımsızlık ve dünya
çocuklarının kardeşliği
Katılım Şartları:
Yapılacak resimlerde kullanılacak kağıtlar 25 x 35 cm ebadında olmalıdır.
Yapılacak resimlerde kullanılacak malzemeler, çocuklarımızın rahatlıkla
kullanabilecekleri cinste olan, kuruboya, pastel ve suluboya türünde
olmalıdır. Bunun haricinde (yapıştırma - kesme - bağlama şeklinde) yapılıp gönderilecek resimler diskalifiye edilecektir. Resimler çerçevelenmeyecek ve etrafı süslenmeyecek. (Öğretmen - Veli - Abla - Abi gibi büyüklerin eli değmemelidir)
Resimlerin gönderilme aşaması:
Aşağıdaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulup bir zarf içinde resimler
ile birlikte aşağıda belirtilen adrese posta veya kargo aracılığı ile
gönderilecektir.Ad, soyad, yaş, okul, sınıf, ayrıca ev ve cep telefon
numaralarının yazıldığı etiket, resimlerin arka yüzünde sağ üst köşeye
yapıştırılacak.Resimlerin gönderilirken kırılmayacak, buruşmayacak,
yırtılmayacak ve bozulmayacak şekilde ambalajlanması gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak resimler Eğitim Müşavirliği Vestegervej 16, 2100
Kopenhag adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir . Yarışmaya
katılacak resimlerin son teslim tarihi 09 NİSAN 2010 Cuma günüdür.
Ödül Töreni 18 Nisan 2010 Pazar günü yapılacak olan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı eğlenceside yapılacaktır.
HEDİYELER

ORGANİZASYON KOMİTESİ

BİRİCİYE: NOTEBOOK BİLGİSAYAR
İKİNCİYE: DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI
ÜÇÜNCÜYE: MP3 MÜZİK ÇALAR
Alaturca Dance

Ishøj Türkçe Anadili Eğitimi
Turkish Danish Network
Kopenhag Okul Aile Birliği

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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Danimarka Halk
Partisi’nden istifa
eden milletvekili
Christian H. Hansen ’Fokuspartiet’
adında yeni bir parti
kurdu. Fokus, çevre, küresel ısınma
ve hayvanlara daha
iyi muamele gibi konuları öne çıkarmak
istiyor. Hansen partisinini göçmenlerle de diyalog içinde
olacağını söyledi.

(Haber)
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B

allerup Belediye Başkanı Ove E. DalsgaBallerup’taki
ard
Lautrupgaardskolen Okulu’nun müdürü Hüseyin
Duygu’yu ziyaret etti.
Okul hakkında Duygu’dan
bilgi alan başkan Dalsgaard,
idare binasında çalışan per-

sonelle de sohbet etti.
ilköğreDanimarka
tim okullarına atanan ilk
Türk kökenli müdür olan
Hüseyin Duygu, Bellerup
Belediyesi’ndeki LautrupOkulu’nun
gaardskolen
müdürülüğünü son 5.5 yıldır yapıyor. Duygu’nun mü-

dür olarak atanması Türk
ve Danimarka basınında
haber olmuştu. Böyle bir
atamaya ilk imzayı atan da
2004 yılında Bellerup Belediye Başkanı Ove E. Dalsgaard olmuştu.

Avukat Erbil Kaya

(Haber)
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D

animarka siyasi
yelpazesine yeni
bir parti daha katıldı. Ocak ayında Danimarka Halk partisinden
istifa eden milletvekili
Christian H. Hansen
tarafından kurulan ”Fokuspartiet”, çevre, küresel ısınma ve hayvanlara
daha iyi muamele gibi konuları öne çıkaracak.
Hayvanları
koruma
konusunda çalışacak bir
polis birimi de kuracaklarını açıklayan partinin
kurucusu Christian H.
Hansen, göçmenler politikası konusunda da soruları cevaplandırarak,
işbaşındaki hükümetin
hali hazırda yürüttüğü
göçmenler politikasının
çok sert olduğunu ve
göçmenler tartışmasının
da gerilimli bir havada
devam ettiğini belirterek,
”Göçmenler tartışmasını
askıya almak gerekiyor”
diye konuştu.
Göçmenlerle diyalog
içinde olacaklarını bildiren Hansen, ”Dışlayıcı
değil, kapsayıcı bir politika gütmek zamanı gelmiştir” diye konuştu.
Christian H. Hansen
geçtiğimiz Ocak ayında
Danimarka Halk partisinden istifa etmiş, istifasına gerekçe olarak da
Parti genel başkanı ve
parti yönetimini totaliter
olmasını göstermişti.
Geçtiğimiz hafta bir
basın toplantısıyla kuruluşu açıklanan Fokuspartiet’siyasi gözlemciler
yaşama şansı tanımazlarken, halihazırda parlamentoda grubu bulunan partilerin dışındaki
partilerin yaşamlarını
devam ettirmelerinin neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar.

Ballerup Belediye Başkanı’ndan
Türk müdüre sürpriz ziyaret
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Danimarka’da
yeni bir parti

haber 19

Ceza hukuku davalarınızda hizmetinizdeyiz. Hukusal
danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.
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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

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
���
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KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ
��������������
������������������
• Alın gerdirme
���������������
• Yüz gerdirme
���������������
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
���������������������
������������ • Yağ aldırma
• Göğüs küçültme
�����������������
��������������• Göğüs dikleştirme
• Göğüs büyütme
�����������������

SONRA

HİZMETLER:

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

www.haber.dk
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Kamuda çalıştırma cezası
Avukat Erbil Kaya

H

apis cezasına alternatif bir uygulama olan kamuda çalıştırma cezası
başka bir ceza türüdür ve cezanın hafifliği ile ilgilidir. Kamuda çalıştırma cezası
bazen şartlı cezaların bir parçası olarak
uygulansa da, bazen de hapisten erken
çıkmanın bir şartı olarak verilir.
Kamuda çalıştırma cezası demek, hükümlünün cezasını bir kamu kurumunda
çalışarak çekmesi demektir ve en az 30
saat olmakla birlikte 4-12 ay arası içinde
240 saatı geçmemesi gerekmektedir.

Kamuda çalışma cezasına çarptırılan
bir kişi evinde kalıp işine gidebilir. Örneğin hükümlü, kütüphane, kreş, dernek,
hastane, askeriye, müze, huzurevi, okul,
tiyatro gibi bir kamu kurumunda ya da
organizasyonda çalışabilmektedir,
Danimarka’da yılda ortalama dört bin
kişi kamuda çalışma cezasına çarptırılıyor. Kamuda çalıştırma cezası şartsız cezanın bir kısmı olarak da uygulanıyor ve
bazı durumlarda bir yıllık bir hapis cezasının yerine geçiyor.

Kamuda çalıştırma cezası hırsızlık, dolandırıcılık, belge sahtekarlığı, trafik kurallarına uymama –örneğin alkollü ya da
ehliyetsiz araç kullanma vb. hafif suçlara
veriliyor. Nadir durumlarda şiddet, soygun ve uyuşturucu cezaları da kamuda
çalıştırma cezasına dönüştürülebiliyor.
Ancak kamuda çalıştırma cezası ya da
erken salıverme gibi kararlar verilmeden
önce hükümlünün şartları yerine getirip
getirmeyeceği ciddi bir biçimde incelenmeye alınmaktadır.

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

Sonra

Kamuda çalışma cezasına çarptırılın bir
mahkum anlaşmaya, kurallara uymak
zorundadır. Örneğin alkol ya da uyuşturucu bağımlısı ise tedavi zorunluluğuna
uymak zorundadır. Çalıştığı kurum ve
kuruluşlardaki diğer çalışanların sosyal
ve bireysel sorunlar ile ilgili öneri ve fikirlerini dinlemekle yükümlüdür.
Mahkumun kurallara uymaması durumunda cezanın türü hapis cezasına dönüşebilir.
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
- Üstdudak
- Yanak
- Karın
- Boyun
- Kaşarası
- Bacak
- Kollar
- Sırt
- Sakal sınırı

Mikro Dermabrazyon ile

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.

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

Önce

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

Pizzacı
menü kartı

Sonra

Tedavinin faydaları:

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

- Ölü cilt ve
sigara cildi
- İri çiller
- Yağlı cilt

- 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.

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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Renk farklı da olsa gençler birbirine benziyor Kadına şiddete son

Tryg Fonu tarafından hazırlatılan bir araştırma kitabı Danimarka’da
göçmenler hakkında bugüne kadar dile getirilen ne kadar önyargı
varsa hepsini birden yerle bir ediyor.

K

itap
Danimarka’da doğup büyümüş ve eğitimini de bu ülkede almış, iyi entegre olmuş
diye nitelendirebileceğimiz
50’nin üzerinde kişi ile söyleşilerden oluşuyor.
Kitapta yer alan en çarpıcı saptamalardan biri ise
göçmen kökenli gençlerin
anne babalarının seçtiği
yoldan farklı bir yol seçerek toplum yaşamına katıldıkları, ve anne babalarının
kültürünü bir kenara iterek
Danimarka toplumunda var
olma çabası içine girdikleri.
Kitabın yazarlarına göre
bu tam da doğru değil, zira
gençler içinde yetiştikleri
ve anne babalarının kültürü olan ev kültürünün
unsurlarını bir araç olarak
kullanıp iki kültürlü, çok
dilli günlük yaşamlarını
kendilerine faydalı bir araç
olarak kullanıyorlar.

Kız-erkek ayrımcılığı
yok

Genç göçmenler, anne babalarının çocuklarını yetiştirirken ayrım gözetmediklerini, çocukları eğitim
görebilsinler diye tüm olanaklarını kullandıklarını
belirtiyorlar.
Kitapta yer verilen başka
bir çarpıcı nokta ise göçmen
kökenli öğrencilerin yoğun
olduğu sınıflarda bulunmaktan memnun oldukları.
Bu tür sınıflarda bulunmanın güven ve moral verdiği
açıklaması.
Göçmen kökenli aileler

fazla değil, bunun yanı sıra
kendi anavatanlarından eş
seçen göçmen sayısında ise
hissedilir bir düşüş yaşanıyor. 2000 yılında gençlerin
yüzde 67’si anavatanlarından biriyle evlenirken bu
oran 2007 yılında yüzde
35’e düşmüş. Kitaptaki
saptamalardan bir diğerinde de genç göçmenlerin aile
yapılarının da yavaş da olsa
etnik Danimarkalıların aile
yapılarına benzemeye başlamış olması.

Eşitlik ve Uyum Bakanlığı tarafından
eşleri tarafından şiddete maruz
kalan kadınlara yardımcı olmak
amacıyla “KADINA ŞİDDETE SON
– SESSİZ KALMAYIN” adında bir
kampanya başlatıldı

Medyaya eleştiri

arasında boşanma oranının
görece düşük olmasının da
genç göçmenlerin eğitimdeki performansların etki ettiği ortaya çıkıyor. Özellikle
annelerin kızlarının okuması için her türlü destek ve
teşviği gösterdiklerinin belirtildiği raporda anneler
kendi sosyal durumlarını
örnek göstererek kızlarının
eğitim almalarını ve kendilerininkinden daha güzel
bir yaşama kavuşmalarını
istiyorlar.
Genç göçmenler arasında
etnik Danimarkalılarla evlilikler de pek sık rastlanan
bir olgu değil.
Raporda altı sık sık çizilen
bir gerçek var ki, o da gençlerin anne babalarından
devraldıkları sosyal miras
aslında onlar için bir engel
değil, aksine bir kazanım
ve geleceklerini belirleme-

de kullanabilecekleri çok
önemli bir avantaj.

İş ve kariyer

Bir çok genç kendini başarılı olarak adlandırabilmek
için ister etnik Danimarkalı
olsun, ister göçmen kökenli
olsun çevresindeki kişilerden daha başarılı bir çizgi
yakalamanın gerekli olduğunu çok iyi biliyorlar. Bir
çok gencin eğitim ve iş arama sürecinde ayrımcılıklar
karşılaştığını da ortaya koyan raporda, bunun nedeni
olarak da göçmen kökenli
gençlerin kendilerine bir
bağlantılar ağı(network)
oluşturmakta zorluk çekmeleri

Kendileriyle
konuşulan
gençlerin çok büyük bir çoğunluğu Danimarka medyasının çok kültürlü bir
toplum yapısını hazmedemeğini, hala Danimarkalı
kimliğinin ulaşılması güç
lüks bir kavram olduğunu
empoze ettiğini belirtiyorlar. Danimarka medyasına
göre toplum tarafından kabul edilmek ve Danimarkalı olarak görülmek için belli
bir saç, göz ve ten rengine
sahip olmak gerekiyor.

TRYG Fonu tarafından,
Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl og Tallat Shakoor adlı araştırmacılara hazırlattırılan ”Kabuğunu yıtrmak ya da sosyal
yükseliş” adlı rapor Danimarka’da genç göçmenlerin
söz konusu olduğu tartışmalarda ortaya atılan klişeleri tamamıyla ortadan kalEvlilik
dırıyor. ”Mönsterbrud eller
Yukarıda da belirtildiği gibi Social opstigen” adlı kitap
etnik Danimarkalılarla ev- 1 Mayıs günü yayınlanacak
lenen genç göçmen sayısı ücretsiz olarak dağıtılacak.

D

animarka’da her yıl
28 bin kadın eşi tarafından şiddete maruz
kaldığı ve özellikle göçmen
kökenli kadınların daha çok
daha çok şiddet gördükleri
ve kadın sığınma evlerine
sığınan kadınların yarısına
yakınını oluşturdukları bildirildi.
Eşitlik ve Uyum Bakanlığı
tarafından başlatılan “KADINA ŞİDDETE SON – SESSİZ KALMAYIN” adındaki
bir kampanya şiddete maruz kalan göçmen kadınlara
elini uzatıyor.
Başlatılan kampanyada,
eşi tarafından şiddete maruz
kalan kadının neler yapması gerektiği, sessizliğini nasıl
bozacağı, nerelere başvuracağı, nasıl yardım alabileceği
anlatılıyor.

Kampanya
kapsamında çeşitli medya sitelerine
reklamlar verilirken, halka
açık yerlerde de kampanyanın halka anlatılacağı bildiriliyor.
Şiddete maruz kalan kadınları korumak için başlatılan bu kampanyanın tanıtım elçilerinden olan Fatma
Yeliz Öktem, kadına yönelik
şiddeti toplum olarak herkesin karşı olması gerektiğini
vurgulayarak, “Şiddet insanı
yıpratır. Bu kadar basit. Asla
kabul edilmemeli” dedi.
Kampanya hakkında daha
geniş bilgiyi www.voldmodkvinder.dk internet adresinden edinilebilir. Bu sitede
ayrıca şiddete maruz kalan
kadınların nasıl yardım alabilecekleri bilgileri de yeralıyor.
(Haber)

“BELEDİYE ÇOCUKLARIMI GASPETTİ”
Atilla Ermiş, 45 yaşında, 20 yıldır bu ülkede yaşıyor. Ermiş çocuklarının hasreti ile günlerini geçirmekte. Atilla
Ermiş’in yaşadıkları içimizden herhangi birinin başına her an gelebilecek bir olay.
İÇİMİZDEN BİRİ

S

istem karşısında bireyin
çaresizliğini gösteren en ibret verici hikayelerden biri
onun hikayesi. Atilla ermiş 1994
yılında birlikte yaşamaya başladığı eşi Lenny Tideman Christensen’den üç çocuk sahibi olmuş.
Başlangıçta her şey iyi giderken
eşinin yakalandığı bir hastalık,
hem Atilla’nın, hem eşinin, hem
de çocuklarının hayatını cehenneme çevirmiş.
Atilla Ermiş üç çocuk babası,
ama o çocuklarını bağrına basıp
öpüp koklayamıyor. 9, 12 ve 14
yaşlarında Sırasıyla Melina, Kadriye ve Patrick adında üç çocuğu
var Atilla Ermiş’in. Her üç çocuk
da devlet tarafından Atilla’nın
elinden alınarak ıslahevlerine
yerleştirilmiş.
Atilla’nın eşi 2007 yılında annesini kaybettikten sonra psikolojik
bunalıma girerek çocuklarını ih-

mal etmeye, çevresindeki insanlarla arasında sorunlar yaşamaya
başlamış.
Bu sorun yaşadığı dönemde
Atilla Türkiye’de iken 2008 yılının Mart ayında eşi Atilla’ya bir
SMS mesajı göndererek Danimarka’ya gelmemesini yazmış. Çocuklarını da yanına alan Atilla’nın eşi
Aarhus’ta bir kadın sığınma evine yerleşmiş. Bu dönemde eşinin

rahatsızlığı nedeniyle belediye
çocukları iki aylığına biz alalım
demişler ve Atilla da bu öneriyi
kabul etmiş. Bundan sonrasını Atilla anlatıyor: “Ben eşimin
durumu netleşinceye kadar bize
yardımcı olmak için geçici olarak
çocuklarımı alacaklarını sandım.
Ancak işin iç yüzü öyle değilmiş.
Önce çocuklarımı Silkeborg’da
suç işleyen çocukların kaldığı bir

ıslahevine yerleştirdiler. Yani çocuklarımı zorla elimden aldılar.
Bakabilecek misin diye bana bile
sormadan. Halbuki benim işim
vardı, gelirim vardı çocuklarıma
rahatlıkla bakabilirdim. Ayrıca bu
tür durumlarda zorunlu olan ve 6
ay süren Paragraf 54 araştırmasını bile yapmadan çocuklarımı kalıcı olarak elimden aldılar.
Bu kadar ucuz mu insanların
hayatıyla oynamak?
Çocuklarım burada kötü alışkanlıklara sahip oldu. 11 yaşındaki kızıma bira almışlar, oradaki görevli
pedagoglar çocuklarıma sigara ikram ettiler. İki aylık diye aldıkları
çocuklarımı 6, ay bir yıl geçmesine rağmen ne bana verdiler, ne de
okula gönderdiler. Bu uygulama
özellikle Ringsted Belediyesi’nde
neredeyse mafya örgütlenmelerini andıran bir grup tarafında
n bilinçli olarak bana uygulandı.
Herkes birbirine iş sağlıyor. Bu
tür durumdaki ailelerin durumundan istihdam yaratmak için

yararlanılıyor şüphesini duymaya
başladım.”
Atilla Ermiş kendisinin çocuklarına öcü gibi gösterildiğini, çocuklarının doğum günlerinde bile onlarla olmasına izin verilmediğini
söyleyerek çocuklarının annesinin
ve üvey çocuklarının da bu süreçte
rol üslendiklerini söyledi.
Atilla Ermiş çocuklarının ne
Türkçe öğrenmeye olanak bulduklarını ne de Türk kültüründen haberdar olduklarını söyleyerek belediye yetkililerinin çocukların psikolojik gelişimlerine
de darbe vurduğunu ve bunu
b,ilerek büyük bir zalimlikle yaptığını söyledi.
Avukatı aracılığıyla çocukları ile
tekrar bir araya geleceği günler
için mücadelesini sürdürmekte
olan Atilla ermiş kendisinin durumunda bulunan vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak haklarını
aramalarını ve bir arada birlikte
mücadele etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.
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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

2 paket

5 kg.
Patates

3 tane

3 kg.
SİMGE
SUCUK

100,-

MARMARABİRLİK

5,-

1 kg.
COLOMBO
çay

SÜPER
zeytin

4 tane
BAKTAT

50,-

makarna

20,-

Evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

100,-

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?

10 kg.
beyaz UN

40,-

BAKTAT
dilim
3 tane

5 kg.
SOFRA
pirinç

20,3 tane

SÜTDİYARI

2 tane
SÜTDİYARI
yuğurt

böreklik
peynir

100,-

30,-

3 tane

SÜTDİYARI

% 60
peynir

140,-

NØRREBRO
HELAL
KASAP

TUKAŞ
salça
5 tane

50,-

45,4 tane
YÖRÜK

böreklik
peynir

100,-

Kemikli
Dana eti
3 kg.
100,- kr.

2 tane
BAKTAT
yuğurt

30,-

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
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Dr. İsa Kuyucuoğlu

“

Modern” terimiyle tanımlanan, içinde
yaşadığımız günümüz toplumunun bir
çok özellikleri vardır. “Küreselleşme”,
“dünyevileşme” (sekülerleşme), “çoğulculuk” ve “çok kültürlülük” gibi olgular
günümüz toplumunun en karakteristik
özellikleridir. Farklı kültürel coğrafyalarda yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi küreselleşen dünyada
daha kolay hale gelmiştir. Gelişen iletişim ve ulaşım teknolojisi küreselleşme
olgusunun önemli itici gücüdür. Uzakları yakınlaştıran iletişim teknolojisi toplumları ve kültürleri birbirlerine yakınlaştırıp dünyayı küresel bir köy haline
getirmiştir.
Sosyolojik olarak insanlığın tarihte yaşadığı farklı dönemler değişik ifadelerle
tanımlanır. Toplu üretim tarzının yaygın hale gelmesiyle birlikte “tarım toplumu” ifadesinin yerini “sanayi toplumu”
ifadesi almış, daha sonraki toplum tanımlamaları için de “modern” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde üretim sadece mal ile sınırlı olmayıp, “bilgi” ve “enformasyonu”
da kapsadığı için yaşadığımız toplum
“bilgi toplumu” veya “enformasyon toplumu” olarak da tanımlanmaktadır. Bu
bağlamda toplu tüketim olgusu nedeniyle modern toplumu “tüketim toplumu”,
hızlı değişim nedeniyle de “post modern”
veya karmaşık yapısı nedeniyle “hiperkompleks” toplum olarak tanımlayan

HABER
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Toplum, birey ve din
sosyologlar da vardır.
Bu tanımlamalar gelişmiş toplumlarda
son elli yıl içindeki sosyolojik gelişmeleri
ifade etmek için kullanılmaktadır. Toplum bilimci Anthony Giddense göre, günümüzün toplum gerçeğini en iyi biçimde “post-modern” terimi ifade etmektedir. Onun bu tanımında birey, derin ve
hızlı toplumsal değişmelerden etkilenmektedir. Çağdaş toplumların en önemli
özelliği sürekli değişen dinamik bir özelliğe sahip olmasıdır. Modern toplum öncesi geleneksel toplumlarda da elbetteki
gelişim ve değişim yaşanmıştır. Fakat o
tip toplumlardaki değişim ve gelişim günümüzdeki kadar hızlı ve kapsamlı olmamıştır.
Artık oturma odalarımızda bizden çok
uzaklardaki gelişmeleri anında izleyebiliyor, internet ortamında başka kıtalarda
yaşayan insanlarla iletişim kurabiliyor
ve onlarla bilgisayarın başında alışveriş
yapabiliyoruz. Günümüzün olağan hadiseleri olan bu gelişmeleri bundan otuz
yıl önce düşünmek mümkün değildi.
Günümüz enformasyon toplumunda
bilim dalları ve branşlaşma da artmış,
aynı bilim dalında bile alt branşlar oluşturulmuştur. Diğer taraftan farklı bilim
dallarındaki uzmanlar hayatımıza yön
vermeye başlamıştır.
Günümüzün tanınmış sosyoloğu Giddens “işlevsel olmayan bildiri” (non-fonctionalistic manifesto) adını verdiği yeni

bir sosyolojik teori geliştirmiştir. Giddens’ın teorisi, sosyal yapıyı hem araç
hem de sosyal olayların tekrar inşasının
zemini olarak gören “dualistik” ve “diyalektik” bir yapıya dayanır. Giddens’a
göre her birey, mensubu olduğu toplumun tekrar inşasındaki şartları çok iyi
bilmektedir. Giddens’ın sosyolojik teorisine göre bireylerin kendi amaçlarından
ayrılan toplumun ihtiyaçları sosyal davranışların gizli fonksiyonlarının yorumunu açığa çıkarır. Bir sosyal birim, büyük
bir sosyal sistemin tekrar inşasına katkı
sağlar.
İşlevsel teoriye göre çoğulcu (plüralist)
bir toplumun yapısı, bireyin ve toplumun günlük hayatına yön veren ortak
dinî tasavvurlar ve pratiklerle işlerlik
kazanır. Hıristiyan toplumlarda bu işlev devlet kurumuyla adeta özdeşleşmiş
kendi içinde özerk olan kilise kurumuyla, dinin aynı statüye sahip olmadığı
Türkiye gibi Müslüman toplumlarda ise
halk bilincinde yaşayıp gelen, yazılı olamayan, gayri resmi statüdeki adet, gelenek, görenek ve anlaşmalarla ortaya
çıkar.
Dinin, herhangi bir toplumda devlet tarafından kabul gören siyasî meşruiyeti,
bir yandan halkın devlete karşı olan güvenini artıran önemli bir faktör; diğer
yandan da “ulusal kimliğin” oluşmasında
da etkili bir katalizör görevi icra eder.
Avrupa toplumlarında dinî meşrui-

yet “kilise kurumuyla” gerçekleşmektedir. Örneğin Danimarka, İsveç ve Norveç gibi İskandinav Ülkelerinde Protestan Kilise’sinin, tarihi süreçte Evangelik-Lütheryan Kiliseye dönüşerek kraliyet tarafından meşrulaştırılması, halkın
devlete olan bağlılığını artırarak ulusal
birliği güçlendiren bir sembol olarak tezahür eder.
Danimarka’da1993 yılının Şubat ayında yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın % 82’sinin - demokrasiyle bağdaşmadığı eleştirisine rağmen - dinî otoritenin
en yetkili sorumlusu ve sembolü olarak
kabul edilen kraliyet kurumunun lağvedilmesini istemediğini ortaya koymuştur.
Türkiye’de ülke genelini kapsayan kamuoyu araştırmaları da halkın büyük
bir çoğunluğunun, İslâm’ın temel inanç
ilkelerine inandığını (en azından saygı
duyduğunu) ortaya koymaktadır. Nesilden nesile aktarılarak gelen “Halk İslam’ı”nın, halkın büyük çoğunluğun davranışlarını etkileyerek, insanların sosyal,
kültürel ve ahlâki davranışlarına yön
vermesi önemli sosyolojik bir olgudur.
Tarihin derinliklerinden beri kuşaktan
kuşağa aktarılarak gelen inanç ve dînî
pratiklerin insanların bilincinde silinmesi kolayca mümkün olmayan derin izler
bırakmıştır.
kuyucuoglu@gmail.com

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

►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.

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ
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DİN VE TOPLUM

YLA
3 kutu YA
PEYNİR

100

kg.
3 kutu x 1
ir 140
n
y
e
p
%
0
RI 6
SÜTDİYA

Çamlıca
3x1,5 Lt.
gazoz

25

2 tane
ka
Cola Tur

25

KAMPANYALARIMIZ !!!
YA
5 kg TOS
pirinc

45

ORAS
2 paket L ytin
siyah ze

25

3 tane 100
peynir
böreklik

5 paket
ay
Ceylon Ç

RI

SÜTDİYA

U
5 kg DUR
bulgur

50

lker
2 paket Ü
teremyağ

25

NKARA 20
4 paket A
makarna

100

KAŞ
2 kutu TU

25

er
3 tane Ülk
Ketçap

25

SALÇA

HER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE 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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Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400
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Türkiye bize ne zaman
oy hakkı tanıyacak?

Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

Kalem, seni anlatır çocuk…

K

alemim elimde yine, ben onu acemi dokunuşlarla kavramaya çalışırken, o elimden
tutup götürüyor beni sanki uzaklara... keşfedilmemiş diyarlara...
Kalem seni anlatır çocuk…
Bazen ard arda dizilmiş kelimelerin oluşturduğu sonsuzluk kervanına eşlik etmek belki.
Yüreğinde kopan fırtınalar, hayallerinin önüne kirli ellerle örülen duvarlar, hüzün yüklü
coğrafyaların masum çocuklarına, anne ve babalarına söyleyemediklerin. Hepsi boğazına ilmek ilmek düğümlenen birer haykırış, birer
figan. Bu düğümleri çözmek için elinde kalan
tek şeydir belki kalem ve haykırıp da söyleyemediklerin isyankar birer damla olup akar beyaz kağıt üzerine.
Kalem ve çocuk uzaklara götürür bazen.
Deprem sarsintilarinin yüregini titrettigi bir
gece, fakirlik ve insani vasıfların zaafa uğramış merhametsiz ve vicdansız insanların kararttığı bir gündüzle muhatabına inleyen nameler gönderen çocuklarım. Beyaz kağıt üzerinde acımasız sokakları adımlamak, yanaklarda süzülen birkaç damla eşliğinde. Cebimde çocuklarım için topladığım kalemler var.
Onlara ulaştırmak uğruna yapabildiğim tek
şey ise, arasına taşlar serpiştirilmiş kelimeler
ihtiva eden cümleler kurmak ve yolculuğa devam etmek sonra. Her çocuk bir dünyadır yolculuguna…
Bu yolculuk yıkık dökük virane binaların kapı
önlerindeki hüzündür beyaz kağıda yansıyan.
Hayalleri zaman aşımına uğratılmış masum
çocukların, eve dönerken attıkları her adımda sergiledikleri asalete ve onurlu duruşlarına duyulan hayranlıktır söylenemeyen. Onlar
için ise, üzerine gonca güller saçılmış cümleleri özgürlük sembolü güvercinlerin kanadına
iliştirip, gözyaşlarıyla aydınlattıkları gecelerden birinde, usulca pencerelerinden içeri bırakmaktır yapabildiğim.
Kalem ve çocuk... Utangaç çehrelerin dillendiremediği itirafların cesur kahramanı kimi
zaman.
Nice uykusuz gecelerin ardından, en masum
cümlelerini tek tek sıraya koyup, her sabah
okul koridorlarındaki sancılı gel gitler sonrasında; ağzından bir türlü dökülemeyendir, küçük bir mektuba sığdırılan duyguların.
İçinde gizli kalmış sevinçler, açığa çıkmayacak heyecanlar, belki de
hiç bir zaman hayata geçiremeyeceğin mutluluk formüllerin var. Kimseler
bilmiyor. Her şeyde, her yerde, her an aradığın maviyse terk edeli çok oldu seni. Oysa aşkın, umudun hayalin rengiydi mavi senin için.
Çocuk …! Sen en soğuk kışlarda bile hiç
kimsenin görmediği güneşler gibi ısıtırsın yüreğimi.. Ve ben seni her mevsim mavi bir günde görmek istiyorum…!
Bzkanat@hotmail.com
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D

ünya siyaset arenasına henüz
dün çıkan devletlerin yurtdışında oturan yurttaşları ülkelerinde yapılan genel seçimler için bulundukları ülkelerde oy kullanabiliyorlar.
Benim tek tek sayarak örnek göstermeme gerek yok. Bu gerçek görünüp
biliniyor.
Biraz baştan alacağım. Demokrasinin vazgeçilmez örgütlerinin başında siyasi partiler gelir. Toplumun
her kesimine hitap eden siyasi partiler bulunmalı ki, o ülkede demokrasi
tam anlamıyla işletilebilsin.
Bu kaçınılmaz bir gerçek. Aynı zamanda karşı çıkılamaz bir gerçek.
Ancak, ”Bir hadise var can ile canan arasında…”
Dedik ki, “toplumun her kesimi”
Bir toplumun kaç ”kesim”i olur?
Turgut Özal bunu ”Dört” olarak belirlemişti. Hadi biz biraz daha cömert davranalım.. Altı, diyelim.. Az
mı geldi? Sekiz, diyelim, on ya da on
beş diyelim.. Hayır, hayır.. Ülkemizde şimdilerde adı sayılabilen tam tamına yirmi beş siyasi parti var. Bu
partilerin adını aşağıda birer birer
veriyorum.
”Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi,
Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet
Halk Partisi, Çözüm Partisi, Demokrat Parti, Devrimci Sosyalist
İşçi Partisi, Demokratik Sol Parti.
Barış ve Demokrasi Partisi, Emek
Partisi, Genç Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, İşçi Partisi, Liberal
Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket
Partisi, Millet Partisi, Özgürlük ve
Dayanışma Partisi, Sosyal Demokrat Halk Partisi. Saadet Partisi,
Türkiye Komünist Partisi, Türkiye

Sosyalist İşçi Partisi, Yeni Oluşum
hareketi, Yurt Partisi.”
Arkadaşlar! Elinizi vicdanınıza koyun bana sokaktan yirmi beş adam
tutun getirin. Bu yirmi beş adamın
her biri ayrı görüşte, ayrı düşüncede
olsun. Ülkenin yirmi ayrı görüşü taşıyacak liderlere mi ihtiyacı var? Bu
siyasi partileri birer birer incelesek..
Denilecektir ki, demokrasilerde örgütlenme özgürlüğü vardır. Doğrudur da, bunun yanında birazcık da
akıl yok mudur? Şimdi örgütlenme
özgürlüğü var, diye ben memleketim Çankırı’da “Çankırı Topraklarını Parsel Parsel Edip Yunanistan’a
Satma Cemiyeti” kurmaya kalkışsam, benim bu özgürlüğüm insan
aklına uygun bulunacak mı?
Adamın biri “Parti” diye bir şey
oluşturdu. Toplantısına gelene Pizza
ısmarladı. Peşinden gidene cep telefonu dağıttı. Kontör dağıttı. Yüzde
yedi oy almayı başarınca da devlet
hazinesinden onlarca trilyon yardım
aldı. Harcadığı parayı geri aldı. Böylece ülkede dengeleri de bozdu. Kafaları da bozdu. Ahlakı da bozdu. Bir
başkasını hatırlayınız. Adam devletten kaçıyordu. Bir yandan kaçtı, bir
yandan Milletvekili adayı oldu. Danimarka’da kimlik kartımla torunumu kütüphaneye yolluyorum. İki
paket sigara parası kadar paraya satın alınabilecek kitap ödünç alacak,
“sen git, deden gelsin” diyorlar. Türkiye’de Avukat devlete gidiyor “Müvekkilim Milletvekilliğine aday olacak” diyor. Devlet “Tamam” diyor.
Seçilip evrak meclise gidiyor. Meclis
“Tamam,” diyor. Adam Türkiye’de
ortaya çıkıyor. Devletten ses yok.
Adam mazbatasını alıp meclise yemin etmeye geliyor. Benim devleti-

min polisi ancak ondan sonra devreye giriyor. Devreye giriyor da biz
o dertten kurtuluyoruz. Şimdi, buraya kadar ben lafı serdim, uzattım
ve şimdi asıl demek istediğime sıra
geldi.
Biz Türkiye dışında dört milyona
yakın Türküz.. Pek çok devletin nüfusundan daha fazlayız. İşverenimiz
var, işçimiz var, emeklimiz var, çocuklarımız var. Her meslekten yetişkin elemanlarımız var. Avrupa ülkelerinde Allahımıza şükür hiç bir eksiğimiz yok.
Bir eksiğimiz var. Türkiye’de seçimler oluyor. Biz oy kullanamıyoruz.
Bunca siyasi parti var. Hiç birinin
bizim bu sorunumuza eğildiklerine
tanık oldunuz mu? Geçen yıl devlet
sınıfına katılan pek çok oluşumlar
kendi yurttaşının bulunduğu ülkede kendi ülkesinde yapılan seçimlere
oy kullanarak katkıda bulunmasını
sağlıyor.
Bizimkilerin kılı kıpırdamıyor.
Niye biz Türkiye’de yapılan seçimlerde oy kullanamıyoruz? Geçmişte,
haberleşme olanağı yoktu, belki insanımız yeterince oy kullanmanın
hakkını veremez, diyorlardı. Şimdilerde öyle değil. Birleşik Amerika’da
yapılan son oylamanın sonucunu
Türkiye’deki arkadaşlarıma Kopenhag’dan ben haber verdim. Haberi nereden aldığımı söyleyeyim mi?
TRT Türk adlı televizyon kanalından.. Biz Avrupa’da ülkemizin sorunlarını saniye farkıyla izliyoruz.
Ülkemizi ellerinde tutanlar bizi
görmüyorlar bile. Bu konu bizim içimizi yakıyor.
haber@haber.dk

Sağlıkta Doğu ve Batı sentezi
nağı olan doğu tıbbından uzaklaşmış
ve insan doğasından aykırı, sentetik
ilaçlar ve diğer tedavi şekiller icat
atı tıbbı, organları
ederek hastalıklar tedavi etmektedir.
ve hücreleri bireysel Bu yöntemler, bazı acil hastalıklarda
olarak algıladığından, za- başarı elde etse bile kronik hastalıkmanla gelişmiş ve uzmanlık dallarına larda zaman zaman bir o kadar başaayrılmıştır. Böylece gelişmiş teknoloji rısızlıklar ile karşılaşmaktadır.
vasıtasıyla teşhis ve tedavide büyük
Teşhis her iki tip biliminde de çok
başarı sağlamıştır. Son zamanlarda
önemlidir. Batı tıbbı teşhisi, hasta şiorgan nakli, hücre nakli, gen terapi
kayetleri, fizik muayenesi, MR, ultve diğer tedavi yöntemlerle daha da
rason, laboratuar ve diğer bulgularla
gelişerek hastalıklarla savaşta başarı teşhis eder, bu tamamen mekanik ve
elde etmektedir.
dokumantansiyon dayalı bir teşhisBugünkü Batı Tıbbın kökeni aslın- tir; Ama bir hekim sadece bunlara
da Uzak Doğu ve Orta Asya Tıbbıdayanarak tedavi etmeye kalkarsa bidır. Batıya göçlerle İran, Irak, Mısır
raz basit olur, çünkü insan vücudu o
ve Anadolu’ya buradan Bizans impa- kadar basit değildir.
ratorluğu şeklinde yayılmıştır. AnaDoğu tıp eğitimi görmüş doktorlar/
dolu, Doğu ve Batı tıbbın, özellikle
uzmanlar (Alternatif Tip), üniversiMezopotamya ve Anadolu, değişim
tede batı tıbbı eğitimi ve doğu tıp eğinoktasını oluşturmuştur. Ancak batı timi de gördüğünden tabii ki yukarıtıbbı, zamanla kendi teorileriyle, kay- daki değişik verileri toplar ve değerMustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı
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lendirir,artı vücudu bir bütün olarak
değerlendirdiğinden, gelişmekte olan
bu semptomları kaynağını bularak,
semptomlara değil hastalıkların nedenine yönelik teşhis ve tedavi yöntemi geliştirmektir. Dolayısıyla, insan
doğasına yakın, zarar vermeyen yada
en minimum zararlı tedavi yöntemi
seçmektedir.
Çin üniversitelerinin tip fakültelerindeki öğrenciler altı yıl boyunca
batı tip ve doğu tip eğitimi alarak,
karma eğitim gördüğünden dolayı
doğu ve batı tıbbı senteze ederek insan doğasına yakın tedavi yöntemleri geliştirmektedir. Son zamanlarda
batı bunun farkına vardığından, doktorlar bu tür tedavi yöntemlerle tedavi arayışına girmiştir ve gelişmektedir. Devrim niteliğindeki bu tedavi
yöntemi gelecek yüz yılda büyük başarı elde edeceğinden eminim.
info@akuzomas.dk
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Şiiri sevdiren ozan: Niels Hav
Hüseyin Duygu

B

ugünlerde şiirseverlere Danimarka’da en iyi şiir okuyan ozanın kim
olduğunu sorsanız, hiç düşünmeye gereksinim duymadan Niels Hav diyeceklerdir.
Ozan şiirlerini sanki yüksek sesle, büyük
bir coşkuyla okunsun diye yazar. Onun
şiirlerini dinleyen, okunan şiirlerle kendi düşünce ve duygularının çok iyi uyum
sağladığını hisseder. O, yazdığı ve okuduğu şiirlerle şiir sanatını daha da çok sevdirir, şiirleri dünyaya ve yaşama yönelik
genel bir merak uyandırır.
Danimarkalı şair ve öykü yazarı Niels
Hav, Danimarka’nın Jutland adlı yarımadasının batısında bir çiftlikte doğmasına
karşın, bugün Kopenhag’ın işçi ve göçmenler semti sayılan Nörrebro’da beşinci katta çok eski bir dairede eşi ve kızıyla
oturmaktadır. Bu semt belki de dünyanın
her köşesinden gelen göçmeni içinde barındırdığı için, Danimarka’nın en renkli
ve en hareketli bölgesidir.
Niels Hav’a şiir yazarken hangi malzemeden yararlanıyorsun diye bir soru yöneltsek, büyük bir olasılıkla şöyle der:
‘Görebildiğim ve bana yakın olan herşey-

Yeni kitaplar...

den yararlanıyorum. Evrenin gizemli yanına kulak vererek, yaşadığımız günlerin
dilini ve sözcüklerini bir şair gözüyle işliyorum. İşte bu buluşma ya da kaynaşma
şiirlerime anlam veriyor. Bunu yaparken
kavramlara tutsak düşmeden, anlatım kalıplarına boyun eğmeden yazmaya çalışıyorum’. Ozanın “Benim Müthiş Kalemim” adlı şiirinden
bir bölüm bile onun şiir sanatının tanıklığını yapar:
‘Kullanılmış bir kalemle
yazmayı yeğlerim ben sokakta
bulduğum ya da hediye dağıttığı bir
tükenmezle bir elektrikçinin
bir benzinci ya da bankanın.
Salt bedava diye değil,
Düşünürüm ne katacağını da ondan
Böyle bir kalemin yazma eylemine,
Bir emeği katacaktır, bir çalışkanlığı,
Nitelikli işçilerle büro çalışanlarının terini
Ve gizemini bütün varoluşun.’

Bir yandan çok sayıda çok farklı insanla
iletişim kuran Niels Hav, öte yandan deyim yerindeyse ‘full-time’ şair olarak yazar ve yaşar. Evine yakın bir büroda her
gün saatlerce yazan ozan, kimi zaman da
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öykü yazar. 1980 yılında kaleme aldığı
‘Türk’ adlı öykü, Danimarkalı bir kadının
çok büyük riskler alarak bir çeşit Türk
cilvesiyle evliliğini kurtarmaya çalışmasını ele alır. Bu öykü hem Danimarka ve
Norveç’te üniversitelerde ders olarak okutuldu, kimi üniversite öğrencilerinin ödevlerine konu oldu.
Bu yılın haziran ayının ilk
günlerinde İstanbul Nazım
Hikmet Kültür Merkezi ve Tekirdağ Saray İlçesi Belediyesi
tarafından Türkiye’ye çağrılı
olarak gidecek olan Niels Hav,
Daha önce de İzmit ve İstanbul’da çeşitli şiir okuma etkinliklerine katılmıştı. En son geçen yıl 2. Uluslararası İstanbul
Şiir Festivaline katılan ozan,
17 ağustos 1999‘daki büyük depremde de
acılara boğulan Türkiye insanına kalemiyle destek veren sanatçıların en önünde yer almıştı. Yıllardır düzenlenen Danca – Türkçe şiir etkinliklerine de hem düzenleyici hem şair olarak katkıda bulunan
Niels Hav, hep buradayım, oradayım ve

sizinleyim diyebilen bir arkadaş olmuştur ve sanatıyla da evrensel bir şair ve bir
dünya vatandaşı olmuştur.
Yenilikçi Danimarka şiirinin seçkin şairlerinden olan Niels Hav, yaşadığımız gerçeklere başka bir açıdan, yani şair gözüyle
bakar. Ayrıntılarda yakaladığı ipuçlarını,
bütünde altını çizerek işler:
‘Gerçeği aramak, kertenkele avlamaya benzer
karanlıkta.
Güney Afrika’dan geldi üzüm,
Pirinç Pakistan’dan, hurma ise İran ürünü.
Sınırlar açık olsun diyenleri destekliyoruz
Meyve ve sebze için,
Ama kıvırıp kaçmaya çalışsak ne kadar
Kıçımız yine de arkamızda hep.’

Kuzeyin soğuk ve karanlık bir ülkesi
olan Danimarka’da, Niels Hav yaşamıyla ve sanatıyla sürekli insan sıcağını işlemiştir. O, yaptığına ve yazdığına bakarak,
nasıl
yaşadığını anlamaya çalışır. Niels Hav
şimdiye kadar hep yaşayanlarla birlikte
olmuştur, üstelik salt bir izleyici olarak
da değil.
huseyin.duygu@haber.dk
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Erkan’ın öyküsü/Skrønen om Erkan

Danimarka’ya gelen bir Türk’ün yaşamını konu alan “Erkan’ın öyküsü” adlı kitap Danimarka’daki Türklerin yaşamlarını anlatan bir çeşit tarih niteliğinde.
Skrønen om Erkan-Erkan’ın Öyküsü:
Roman. Gazeteci.Yazar Karsten Lund.
Gyldendal Yayın Evi. 320 sayfa. 299
kroner.
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u aybaşında (2 Mart 2010) yayımlanan Gazeteci-Yazar Karsten
Lund’un ”Skrønen om Erkan” (Erkan’ın Öyküsü) kitabı, Danimarka’ya gelen
bir Türk’ün Danimarka’ya gelişinden sonraki yaşamını konu alan bir roman. Ancak
biz bu kitabı okurken sadece bir roman gibi
okumadık. Bu kitap aslında 1960’lı yılların sonunda Danimarka’ya çalışmak ve
para kazanmak için gelmiş olan binlerce
Türk’ün Danimarka’daki yaşamlarını da
anlatan bir çeşit tarih kitabı niteliğinde.
Romanı kısaca özetlersek; romanın kahramanı Erkan, Türkiye’de köyünden trajik bir nedenle ayrılmak zorunda kalarak
1970’te Danimarka’ya gelir. Erkan Esbjerg’de bir balık fabrikasında çalışmakta
olan yeğeni Mehmet’i bulur ve onda kalır.
Mehmet’in de yardımıyla Erkan balıkçı firmasında çalışmaya başlar. Ancak Erkan,
Danimarka’ya gelmiş diğer hemşehrilerinden biraz daha farklı bir yapıya sahiptir.
Girişken, işbitirici, çok çalışan, ekmeğini
taştan çıkaran bir tiptir.
Erkan bir yandan balık fabrikasında
çalışrken, bir fırsat yakalar ve pek çok
insanın “- bundan iş çıkmaz” diyeceği, iş

yapamadığı için kapanmakta olan bir manav dükkanını borç karşılığında devralır.
Erkan dükkanı alırken Türkiye’de olduğu
gibi bir dükkanı devralacağını sanarken
birden bire kendini, çok yadsıdığı Danimarka’nın ticaretle ilgili yasalarla, ku-

rallarla örülmüş çok karmaşık sisteminin
ortasında bulur kendini. İlk işinden (balık
fabrikası) ilk maaşi aldığında ücretinin yarısının vergi olarak kesilmesini bir türlü
anlayamaz ve aldatıldığını düşünerek çok
içerlenir buna. Büyük zorluklardan sonra
ticarete ilşkin bu bürokrasi zorlukların üstesinden gelir. Ancak bununla kalmayan
Erkan daha sonra otel, lokanta ve diğer
iş yerlerine yatırım yapar. Erkan zaman
içinde Danimarkalı’lar arasında da önemli
çevre edinir.
Erkan Danimarka’ya ilk geldiğinde, her
yabancının başına geldiği gibi O da zaman
zaman Danimarkalılar tarafından hor görülür, ayırımcılık ve benzeri olaylar yaşar.
Ancak, Erkan başarıdan başarıya koşunca
bu tür olumsuzlukların da arkası kesilir.
Erkan Danimarka’da karşısına çıkan
tüm zorlukların üstesinden geldikten
sonra tam herşeyin yoluna girdiği bir sırada köyden kendisine bir haber gelir.
Bu haber Erkan’ın köyünden, ailesinden
ayrılmasına neden olan trajik ailevi bir
olayla ilgilidir. Ve içinde beslediği intikamını alma fırsatı doğmuştur şimdi.
Okuyucularımızın heyecanını öldürmemek için biz bu olayı daha fazla anlatmamayı yeğliyoruz ve olayın ne olduğunu
bulma işini siz okuyuculara bırakıyoruz.
Kitabın sürükleyici bir roman olmasının
yanısıra, çalışmak için Danimarka’ya gel-

miş olanların bu gelişlerinin, ekonomik,
sosyolojik ve diğer gerekçeleri de roman
üslubu içinde çok kolay anlaşılır bir şekilde
anlatılıyor. Danimarka’ya ekmeklerini çıkarmak için gelmiş olan bu insanların karşılaştıkları kültür şoku ustaca işleniyor. Bu
da, romanın anlatımı içinde Erkan’ın köydeki yaşamı, nasıl evlendiği, arkadaşları,
düşmanları ve diğer geleneksel olaylar anlatılarak yapılıyor. Bunun içindir ki bu kitap Danimarka halkı için de çok yararlı bir
kaynak özelliğinde. Kitabın yazarı TV2’de
gazeteci Karsten Lund hiç kuşkusuz çok
iyi bir araştırmacı ve gözlemci. Takdir etmek gerekir ki, yazar gerçekten de Türkiye’den gelerek bu ülkede yaşamayı seçmiş
bu insanları gelenekleriyle, görenekleriyle,
kültürleriyle çok iyi tanıyor. Nasıl düşündüklerini çok iyi biliyor. Karsten Lund, bu
kitabını yazmasının amaçlarından birinin
de, medyada sık sık yer aldığı gibi “göçmenlerin” sadece, töre cinayetleri işleyenler,
uyuşturucu tüccarlığı ve benzeri sorunlarla
toplumu rahatsız eden insanlar olmadığını,
tarihin ihmal ettiği, “göçmenlerin” iyi yönlerini dile getirmek, bu toplumda yaşayan
başarılı göçmenlerin de bulunduğunu anlatmak olduğunun altını çiziyor.
Bizden söylemesi: Yarı gerçek yarı düşsel
olan bu roman, okunacak ve sürükleyici
bir kitap.

ROMANTIKKENS VERDEN – Romantizm’in Dünyası
ROMANTIKKENS VERDEN – Romantizm’in Dünyası – doğa, insan, toplum, sanat ve Kültür.
Derleyenler Ole Høiris & Thomas Ledet. Aarhus Universitetsforlag Yayın Evi. 546 sayfa. 498.- kr.

A

arhus Üniversitesi’nin büyük
araştırmaları sonucu yayımladığı bu yapıt, 1700 ve 1800 yılarında yaşanan Romantik Çağını
anlatıyor. Romantik Çağın tinsel,
manevi ve dini inançlar bunun
sonucu gelişen kültür tarihini
çeşitli yönleriyle irdeliyor.
Bağnaz dinciliğin egemen olduğu orta çağdan sonra 1700’lü
yıllarda kendini göstermeye baş-

layan, 1800’lü yıllarda doruk
noktasına ulaşan ve 19. yüzyılın
başlarına kadar süren Romantik
Çağ, Orta Çağ’ın karanlığından
bugünün modern çağına geçişinde aydınlık bir köprü rolü
oynuyor.Ve bugünkü modern
çağın, özellikle bu çağın kültürel
yapısının temel taşlarından biri
özelliğinde.
Romantik Çağ, adı üstünde,

halkların geçmişlerine araştıran, melankolik yaşam biçimini
getiren, derin duygusallığın önem
kazandığı yeni dünya görüşlerinin ve akımlarını ortaya çıktığı
bir dönemdir
Romantik Çağ, bu yapıtta derin bilgiler içeren yazılarla birlikte bolca kullanılan resimlerle
okuyucuya sunuluyor. Romantizm’in Dünyası(Romantikkens

Verden) adlı yapıtı ortaya koyan
araştırmalar 40 kadar bilimsel
araştırmacının yazılarından oluşuyor. Yapıt, doğa,insan, toplum,
sanat ve kültür ile sanatçı ana
başlıkları altında olmak özere 5
ana bölümde sunuluyor.
ROMANTİKKENS VERDEN
adlı yapıt, hepsi kendi alanında
uzman 38 üniversite öğretim görevlisinin yazılarından oluşuyor.
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Kültür hazinesinin dümeni Türklerde ’Bal’ Filmine Berlin’de
Kopenhag’da edebiyat denince bir çok şair, yazar ve okur için önemli olan bir
Altın Ayı ödülü
adres artık Türk işletmecilere geçti. Kopenhag şehir merkezinde bulunan Paludan
Kitabevi ve Cafe tüm etkinliklerine hiçbir değişim katmadan devam ediyor.

Sadi Tekelioğlu

N

örreport İstasyonunu arkanıza alıp Kopenhag şehrinin
en eski bölgelerine doğru
yola çıktığınız zaman bir biri ardına
bu kültürü temsil eden, bu kültürle
özdeşleşmiş yapılarla karşılaşırsınız.
Birbirine paralel olarak Kopenhag
merkezine yol alan iki sokak vardır:
Biri Köbmagergade, diğeri Fiolstraede. Bu iki sokak ve sokak üzerindeki
binalar Danimarka ve Kopenhag’ın
canlı tarihi gibidirler.
Fiolstraede üzerinde bulunan Paludan Bog ve Cafe de bu kültürel odak
noktalarından biridir. Sadece Danimarka’nın değil İskandinavya’nın en
ünlü kitabevlerinden biri olan Paludan Bog & Cafe geçtiğimiz aylarda
sahip değiştirdi ve artık Türk işletmeciler tarafından hizmet vermekte.
Süleyman Altunay ve Sezgin Taşlıçukur tarafından devralınan ve işletilen Paludan Bog & Cafe, sadece kitap
satın almak isteyenlere hitap etmiyor.
Yazarların okurlarıyla buluşmaları,
yeni çıkan kitapların tanıtımı, ünlü
yazarların okurları ile birlikte oldukları okuma ve sohbet akşamları için
de çok sık kullanılan bir mekan olmuş
Paludan Bog & Cafe.
Süleyman Altunay ve Sezgin Taşlıçukur kitabevinin özgün görünümünü
korumaya özen gösterdikleri gibi değişikliklerin kültürel özelliği kaybetme-

Berlin Film Festivalinde Türk Yönetmen
Semih Kaplanoğlu,
’Bal’ adlı filmi ile
’Altın Ayı’ ödülünü
kazandı.
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ye neden olacağını düşünerek meka- yasının temsilcilerinin de katılacağı
nın adını da değiştirmemişler.
geceler düzenleyeceklerinin müjdesini
veriyorlar. Zeki Çalışkan Türk şiir geceleri, edebiyat akşamları, hatta Türk
Tüm İskandinavya’da tanınıyor
Bir Cumartesi öğle saatlerinde ziyaret sinemasının önde gelen isimlerinin de
ettiğimiz Paludan Bog & Cafe’de biz- katılacağı sinema söyleşileri de planleri kitabevi kısmının günlük işletme- ladıklarını söylüyor.
sinden sorumlu Zeki Çalışkan karşılasadi.tekelioglu@haber.dk
dı. Zeki Çalışkan kitabevi kısmında 10
krondan 12 bin krona kadar değişen
fiyatlarda kitaplar bulunduğunu belirterek, kitabevine gelen müşterilerin
aradıkları kitabı bulamasalar bile sipariş yaptırabildiklerini belirtiyor ve
internet üzerinden veya telefonla sipariş yaptıran bazı Norveçli ve İsveçli
meraklıların da Kopenhag’a gelerek
kitabevinden kitap satın aldıklarını
söylüyor. Paludan Bog & Cafe’de sadece yeni kitaplar bulunmuyor, ayrıca
sahaf kısmı da tam kitap kurtları için
ideal salonlar.

Kültür geceleri yeniden
düzenlenecek

Paludan Kitabevi ve Cafe’nin Kopenhag’ın kültür yaşamının ayrılmaz bir
parçası olmasını sağlayan en önemli
etkinklik ise her Perşembe akşamı
düzenlenen, şair, yazar ve okurları
bir araya getiren okuma akşamları.
Paludan Bog & Cafe’nin yeni sahipleri
en kısa zamanda bu geleneği tekrar
canlandıracaklarını belirterek önümüzdeki aylarda Türk kültür dün-

Bu röportajı kaleme alırken televizyonda izlediğimiz bir haber de Paludan Bog & Cafe’nin
kültür yaşamı için sahip olduğu önemi gösteriyordu. Kopehag’da düzenlenen ve 60 saniyelik kısa filmlerin gösterildiği “60 Seconds” adlı
film festivali filmleri halka ulaştırmak için Paludan Bog & Cafe’nin vitrinlerini seçmiş. Vitrine
yerleştirilen bir tv ekranından festivale katılan
filmleri izlemek mümkün.

0. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin
en önemli ödülü olan
’Altın Ayı’ ödülünü Türk
Yönetmen Semih
Kaplanoğlu’nun
’Bal’ adlı filmi kazandı.
Festivalde Babak
Najafi, ’Sebbe’ filmi ile ’en iyi ilk filmi’ ödülüne layık
görüldü. Bu film
’Generation’ bölümünde gösterildi.
Festivalin ’Alfred-Bauer Ödülü’ ise, Rumen yapımcı Florin Serban’a verildi. Serban, ayrıca, festivalin ’Grand Prex’
ödülünü kazandı.
’En iyi senaryo’ dalında ’Gümüş Ayı’ ödülünü
’Aparth Together’ filmiyle
Çinli yönetmen Wang Quanan kazandı.

KOPENHAG KADINLARI
Şimdi Njalsgade’den Österbro’ya 40 numaralı otobüsle giderken bir kez
daha tutuldum beş ayrı kadına.
Kim denetleyebilir ki yaşamı bu koşullar altında?
Kürkü vardı kadınlardan birinin, ötekindeyse
kıpkızıl çizmeler.
Biri bir gazete okumaktaydı, öbürü Heidegger.
Ve seller götürüyordu sokakları.
Sırsıklam bir prenses bindi Amager Bulvarı’nda hem mutluluktan uçuyor
hem kızgın; kapıldım hemen ona da.
Ama iniverdi önüne gelince karakolun ve alev başörtülü iki kraliçe aldı onun
yerini Koyuldular yüksek sesle konuşmaya Pakistan dilinde Kent Hastanesi’ne doğru şiir kesildi otobüsün içi.
İki kızkardeş, birbirinden güzel, ben de o yüzden ikisine birden tutulup Ravalpindi’ye yakın birköyde yeni bir yaşam tasarladım kendime hani o, çocukların amber kokularıyla büyüdüğü yürek burkan şarkılarını dinlerken umutsuz analarının ve inerken Pakistan ovaları üstüne tozlar.
Ne var ki hiçbiri görmedi beni!
Kürkü olan, gözyaşını saklamaya çalışarak eldiveniyle indi Farimagsgade’ye
gelince.
Heidegger okuyan kız, bir çırpıda kapatıp kitabını baktı bana alaycı bir gülümsemeyle sanki kendine özgü bir önemsizliğe bürünen bir Bay Hiçkimse’ydi ayırt ettiği.
Ve kalbim böyle kırıldı beşinci kez kadın kalkıp otobüsten indiği zaman ötekilerle.
Yaşam nasıl da acımasız!
İki durak daha direndim, pes edinceye değin.
Her zaman böyledir bu işin sonu: Kaldırımın ucunda emerek bir sigarayı gergin ve yarı mutsuz dikilip durursun bir başına.

PALUDAN BOG & CAFE
Edebiyatseverlerin
buluşma noktası.
Her konuda, her alanda
yeni-eski binlerce kitap
sizleri bekliyor.
Ayrıca kafemizde keyfli
ortamda ister dostlarınızla
sohbet edin, ister kitap okuyun.

Fiolstræde 10-12
1171 København K
Tel: 33 15 06 75

Festivalde ’en iyi aksiyon
oyuncusu’ dalında ’Gümüş
Ayı’ ödülünü Rus Pavel
Kostamarov’ ’Bu Yazı Nasıl
Geçirdim’ filminde oynadığı
rol için aldı.¬
’En iyi erkek oyuncu’ dalında ’Gümüş Ayı’ ödülünü
ise, Grigoriy Dobrıgin ve
Sergey Puskapalis kazandı.
Dobrıgin ve Puskapalis, ’Bu
Yazı Nasıl Geçirdim’ adlı
filmin başrolünde
oynamışlardı. ’En
iyi kadın oyuncu’
dalında ’Gümüş
Ayı’ ödülünü ise
Japon ’Caterpillar’ filminin başrolündeki Shinobu
Terajima kazandı.
’En iyi yönetmen’
dalında ’Gümüş
Ayı’ ödülünü ise
Roman Polanski aldı. Berlinale’ye ’ev hapis cezasından’
dolayı katılamayan Polanski,
bu filmi ’The Ghost Writer’
filmi ile kazandı.
2004 yılında da Fatih
Akın, »Duvara Karşı« filmiyle »Altın Ayı« ödülünü
kazanmıştı.

Türkçesi: Kemal Özer – Gülşah Özer
© Niels Hav nielshav@hotmail.com

PALUDAN BOG & CAFE AÇILIŞ SAATLERİ:
KİTAP BÖLÜMÜ
Haftaiçi hergün
Cumartesi
Pazar

CAFE
10 - 18 Haftaiçi hergün
10 - 15 Cumartesi
KAPALI Pazar

09 - 22
10 - 22
KAPALI

haber Bulmaca
Bir erkek
flark›c›m›z 
Bir kad›n
flark›c›m›z

Muhit
Güzel,
pekiyi

Sonsuzluk 
Beyaz leke





Aç›k deniz

Arz
derecesi

Menzil

Lokmanruhu





Bir müzik
grubunun
ad›

Bir ilimizin 
ad›

Telli bir çalg› 





Eski bir
tah›l ölçe¤i
Gümüfl
bal›¤›



Pazarlama
T›rpana
bal›¤›

Antlaflma
Çay›n
demlendi¤i
kap

Çöl
(Eski dil)
Yürek gücü

Salg›n
hastal›k
Yap›m iflleri

Rize’nin
bir ilçesi

Dünyam›z›n
uydusu
Mesaj









Bir orman
a¤ac›
Ankara’n›n
bir ilçesi

Eflyaya
vurulan
damga
Büyü

‹ran’›n
plaka imi
Türe

Sergen
Safra



Buzultafl
Kripton
(Simge)

Samaryum
(Simge)
Düflünme
gücü
Deniz
generali







Bir renk

Pelerin

Bir kad›n
flark›c›m›z
Yanarda¤
a¤z›



Adaletle
ilgili



Riziko
Tenis oyun
arac›



Ölçüt, k›stas
Hektar
(K›saca)

Sarhofllu¤u Gemilerde
geçmifl olan
oda



Arjantin’in
plaka imi
Fiyat art›m›

S›v›, mayi
Paylama







Satrançta
bir tafl



Küçük tekne Kuramlar
kaptan›
Ongun





Tesir





‹rsiyet
Dili
tutulmufl

Külhanbeyi
ba¤›rt›s›

Dejenere


Direktif



Tehlikeyi
bildirme
sinyali
Hepatit

Gümüfl
Evcil bir cins
geyik



Umursamaz
, ald›rmaz,
kay›ts›z
Boru sesi

Koleksiyon
fiikar





Satrançta
özel bir
hamle

Hekimlik

(Sevgiliye)
Kavuflma

‹stençd›fl›
kas hareketi

Geçmifl
zaman

TDK Güzel Türkçe Bulmacası
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elementinin simgesi... Genellikle ince bezden yapılmış,
uçkurluk bölümü dar, kurdele
2
biçiminde bayrak... Halk hiz3
meti gören devlet organlarının
tümü... 4. Peru para birimi...
4
Kanıtlanabilen bilimsel öner5
me... Birbirinin aynı olan veya
birbirine çok benzeyen iki şey6
den her biri, benzeri... 5. Örme
işi (halk ağzı)... “Ey, hey” anla7
mında kullanılan bir seslenme
8
sözü (eski)... Tasarım... 6.
Birçok, pek çok (eski)... Çift
9
yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza
göre çizdiği bağıl yörüngenin,
10
başyıldıza en uzak noktası...
11
7. Isı yokluğundan, azlığından
veya ısı kaybından etkilenmek,
12
soğuğun etkisini duymak...
13
Soru (eski)... 8. Ses, ahenk,
nağme (eski)... Genel... İçki
14
içilirken yenilen yiyecek... 9.
Kişilere verilen ilk ad, küçük
15
ad... Aksakal... 10. Üşenme,
Soldan sağa
üşengeçlik... Nezle (eski)...
Soldan
sağa
1. İki kişi
arasında, tanıklar önünde yapılan silahlı vuruş- 11. Tembellik (eski)... Verme, ödeme (eski)... Delici
Uzaksamak
işi, istibat...
2. İçiönünde
dolu (taneli
sebze veya
oynanan, Uzaksamak
hedef bölgesi bütün
vücut olan
1. ma...
İki kişi
arasında,
tanıklar
yapılan
silahlıkılıçla
vuruşma...
işi, istibat...
2.bir
İçitür
kuru(taneli
yemiş)...
Binekveya
veya koşum
yürütmek
oyunu...
12. Sevinç, beğenme,
hayranlık,
rahatladolu
sebze
kuru hayvanlarını
yemiş)... Binek
veyakılıç
koşum
hayvanlarını
yürütmek
için söylenen
için söylenen bir söz, dah... Tanrı bilimci... 3. Niyobyum ma vb. duyguları belirten bir söz... Uygun, elverişli...
1

bir söz, dah... Tanrı bilimci... 3. Niyobyum elementinin simgesi... Genellikle ince bezden
yapılmış, uçkurluk bölümü dar, kurdele biçiminde bayrak... Halk hizmeti gören devlet
organlarının tümü... 4. Peru para birimi... Kanıtlanabilen bilimsel önerme... Birbirinin aynı
olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... 5. Örme işi (halk ağzı)... “Ey,
hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Tasarım... 6. Birçok, pek çok (eski)...

Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü
biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları
olan organ, bicik, emcek, emcik... 13. Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak (eski)... Yer
bilimi (eski)... İterbiyum elementinin simgesi... 14. Sıcak
ülkelerde yetişen bir ağaç... Kül rengi, boz renk, demir
rengi, demiri... Alınmış bir şeyi geri verme... 15. Erzincan
iline bağlı ilçelerden biri... Yanardağ...

göz... Kuzey Amerika’da, ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık
90, kuyruğu 30 cm olan kürklü hayvan... Asal (eski)... 7.
Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan
niteliği kazanmamış (kimse)... Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı... 8. Birinin yapmakla
yükümlü olduğu iş, görev (eski)... Rahat, sakin (eski)...
Çeşitlilik... 9. Atom numarası 45 olan, gümüş renginde,
sert, kırılgan bir element (simgesi Rh)... Vitir namazı... 10.
Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun
türü... Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti... Bir yüzeyin
üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı...
11. Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu...
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik... Uzamak durumu... 12. Bir çeşit uzun konçlu çizme (halk ağzı)... Mavi
(eski)... Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve
hidrojen atomları grubu... 13. Karışık renkli, çok renkli,
alaca... Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 14. Kuvvetin, bir
cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme
etkisini belirleyen vektör niceliği... Türk alfabesinin yirmi
dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Belli, açık, peydah...
15. Kucak (eski)... Enenmek işi... Çoğu doğuştan, tende
bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı...

Yukarıdan aşağıya
1. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet... Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini
takip ederek gelişmesi... Ateş yakmaya yarayan, pişirme,
ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer... 2. Oyunda,
atılan zarlardan birinin bir, öbürünün üç benekli olan yüzünün üste gelmesi, seyek... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... Çok güzel, mükemmel, üstün
nitelikli (eski)... 3. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Peygamberlik (eski)... Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla
üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm... 4. Teniste
topa arkadan öne veya yukarıdan aşağıya doğru vurma...
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Adına, kendisine... 5. Yarım
kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi (eski)... Kin ve intikam
dolu, öç alma isteğinde olan... Alüminyum elementinin
simgesi... 6. Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. (Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır.
dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr)
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Göçmen futbolculara
milli takım yolu kapalı
T
D

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş

Futbol terörü nereye kadar?
ürk futbolunda son zamanlarda yaşanan saha içi ve
dışı olaylar kafalarda büyük soru işaretleri bırakı-

animarka yıldız, genç ve ümit milli
takımlarında oynayan her dört oyuncudan birinin göçmen kökenli olmasına rağmen bugüne kadar daniamrka
A milli takımında yer alamamış olmasını uzmanlar, bencil, bireysel, asosyal oyun sistemine
bağlıyorlar.
Danimarka’da dribling ve artistik hareketler
yaparak izleyenlerin beğenisini kazanmak yerine, takım için mücadele etmek, ve oyun içinde
ortaya çıkabilecek her durumda ortak hareket
etmek danimarka futbol mentalitesinin ana karakteri olarak biliniyor.
19 yaş grubuna kadar olan kategorilerde sorun
yaşanmazken bu yaştan sonra oyuncuların SAS
ligi ve a milli takımda yer almaları kültürel nednelerle imkansız. Evet buraya kadar okuduklarınız bir ddianın da ötesine geçerek bilimsel olarak
yapılan bir araştırma ile kesinlik kazandı.
Futbolda Danimarka modeli, “Antrenörün maç
öncesi belirlediği taktik ve stratejiye tamı tamına
uyulmasını öngörüyor.
Kariyerini 19 yaşından sonra ilerletemeyen bir
çok göçmen kökenli genç her ne kadar ayrımcığa uğradıkları için başarılı olamadıklarını söyleseler de yazılı olmayan sosyal kurallar ve ferdi
oyun alışkanlığı bir çok göçmen kökenli gencin
önünü tıkıyor.
Göçmen kökenli futbolcuların Danimarka’da
fazla ileriye gidememelerinin bir diğer nedeni
ise oyun içinde riskli hareketlere girmeyi tercih
etmeleri. Danimarka’da göçmen kökenli futbolculara etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılık uygulandığına inanmadığını söyleyen spor araştırmacısı Martin Gregersen, doğma büyüme etnik
Danimarkalı bir oyuncunun yukarıdaki özelliklere sahip olması durumunda kariyerinin sona
ereceğini söylüyor.

DANİMARKA’NIN ZLATANI HİÇ OLMAYACAK. Uzmanlar Danimarka’da geçerli
futbol anlayışının göçmen kökenli, bireysel oyuna yatkın ve riskli oyun stiline sahip
oyuncuları dışladığını, göçmen kökenli bir çok genç futbolcunun da sahip oldukları
bu özellikleri nedeniyle asla Danimarka’da yıldız oyuncu konumuna gelemeyeceklerini söylüyorlar. Bu tartışmanın en güzel örneği olarak ise Barcelona’da futbol yaşamını sürdüren ve isveç Milli takımı oyuncusu Zlatan İbrahimoviç gösteriliyor. İbrahimoviç’in İsveç’te gösterdiği başarı İsveç ile Danimarka arasında göçmenlere bakış açısındaki farkı da ortaya koyuyor. Foto: Polfoto

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

NOT: Geçen sayıdaki yazımda Türk Milli Takımın başına hocamı
isterim yazmıştım. Gazetenin baskı deadline nedeniyle yazı Guus
Hiddink’in açıklanmasından önce yazılmıştı.

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki
andelslejlighed daire acilen satılıktır.
Müracaat:Tlf: 30 13 42 42 Fiyatı: 325.000 DKK
�����������������������������
���������������������
��������������������������������

��������������
�
�

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

�������������������

�������
����

��

���
�� ������

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

����

��

��

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

������������
������������

�������������������� �����������

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

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

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

�������������

�����������������
�����������������

������

������

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

����

� ��

�������������������������������������

�������������������

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

�������������������

�������
����

��� ��

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

������
����

�� ��

������

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

irfan.kurtulmus@haber.dk

www.club-alaturca.dk

����������

������������������

��������������
�
�

yor.
Geçtiğimz hafta yalnızca İstanbul Belediyespor-Diyarbakırspor maçında yaşanan saha içi terörün yanısıra,
daha alt liglerde de benzer olaylar sergilendi. Bazı maçlarda futbolcular da olaylara karıştı. Çorlu’da, Ali Sami
Yen’de tribün ve saha içi olayları hiçte iyi görüntüler
vermedi. Bu anlayış, bu şiddet uygulamayla sporu nereye taşımak istiyoruz? Savaş mı yapıyoruz, spor mu?
Amaç nedir? Bunları önce sorgulamak gerek...
Öncelikle sporu kullanarak bazı olaylara çanak tutmaya çalışmak, provakasyona gelmek işin en tehlikeli boyutundan biri. Diyarbakırspor üzerinden oynanmak istenen oyunlar sporun cazibesine, kültürüne ters gelir.
Sporu spor olarak kabul etmek istemeyenler bu tür yollara başvurabilir. Ama sağduyulu sportmenler bu tür
oyunlara gelmemeli. Futbolcularda, yöneticelerde, yetkililerde. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Diyarbakırspor-Buırsaspor karşılaşmasının kararını Diyarbakır’ı hükmen mağlup sayarak verdi.
Bu gazeteyi okuduğunuzda Futbol Federasyonu, İstanbul Belediyespor-Diyabakırspor karşılaşmasının ev
sahibi takımın 1-0 lehine olduğu 87.dakikada hakem tarafından tatil edilmesinin kararını vermiş olacak. Federasyon bu maçta yaşanan saha içi olaylar nedeniyle Diyarbakırspor’u yine hükmen yenik sayarsa Diyarbakır
küme düşürülecek.
Böyle bir karar verilmesi durumunda Türkiye’de bir
sezon içinde 2 takımın ligden federasyon kararıyla düşürülmesi (Ankaraspor daha önce küme düşürüldü) futbol tarihinde herhalde bir ilk olacak!
Güneydoğu’nun hassas kenti Diyarbakır’ın Türkcell
Süper Lig’de olmasından rahatsız olanlar olabilir. Keşke Vanspor, Malatyaspor ve o bölgede futbola gönül
vermiş şehir takımları da Süper Lig’de olabilse. Açılım diyoruz... Açılımı sporun her dalıyla da geliştermek
yapmak lazım. Lazım ki, açılımı sadece kültürel, sosyal
haklar olarak algılayanlar sporun ne kadar daha etkili
olabileceğini görsün.
Olimpiyatları, Dünya Futbol Şampiyonasını düşünün... En küs ülkeler bile birbirleriyle spor sayesinde
birleşiyor, barışıyor dostlukları yeniliyor.
Cumhurbaşkaı Abdullah Gül’ün Erivan’a giderek Ermenistan-Türkiye karşılaşmasını izlemesi iki ülke ilişkilerin yeniden canlanması adımı olmadı mı? Biz yıllarca
başka ülkenin holiganizmini sorgularken kendi bahçemize bakmayı unuttuk. Kendi ülkemizde yaşanan olayları bazen münferit bazen anlık reaksiyon olarak gözardı ettik. Şimdi ise, olayların önüne geçmek için çıkış
yolu aranıyor.
Nasıl olacak bu iş? Cezalar, kurallar ve kararlar herkes için aynı şartlarda olmalı.
Olay çıkaran, şiddette başvuranlar sadece içeri alınıp
sorgulandıktan sonra hafif cezalarla değil, yasalar, futbol yönetmenliğinin ön gördüğü en maksimum cezalarla caydırılmalı. Ligin sonları yaklaştıkça, küme düşme
riskini taşıyan takımların taraftarları daha çok taşkınlıklara başvurabilir.
Bunun tedbirleri alınmazsa bu tür olaylar birçok başka kentte de yaşanabilir.
Artık futbol terörünü ve futbol denilen spor üzerinden
bunu uygulamak isteyenlere dur zamanı gelmedi mi?
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