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Ankara anlaşması uygulansın!

Kopenhag’a
yıldız yağdı

Sayfa 24
Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 21 Ocak 2011’de
yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 21. januar 2011.

taXim

Gözleme ve Kumpir Salonu
Frederiksundsvej 17
2400 København NV
Tlf: 35 26 60 50

SATDISCOUNT

İnternet üzerinden yayın yapan Türk TV
kanalları satışı başladı.
D-SMART
İskandinavya Servisi

www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

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

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

Yabancılar yasasında yapılan son sertleştirmeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1963 yılında yapılan Ankara anlaşmasını yeniden gündeme getirdi. Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornbech, Ankara
Anlaşması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ’Göçmenlik Testi’nden muaf tutulduklarını,
AB vatandaşları ile aynı haklara sahip olduklarını, ancak vatandaşlarımızın bu haklardan yararlanmalarını zorlaştıracaklarını, yararlanmak isteyenlere de Avrupa Adalet Divanı’nın yolunu gösterdi.
Gazetemizde yayınlanan haberler üzerine harekete geçen bir çok vatandaşımız elektronik postalarla
ve HABER gazetesinin internet sitesindeki yorumlarla anlaşmanın uygulanmasını sağlaması için
Devamı sayfa 6 ve 8’de
Türkiye Cumhuriyeti devletini göreve çağırdılar.

İMALATTAN HALKA
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FAVORİ BAKLAVACI

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

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

H
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Tellio Mini ile 34 ülkeye sabit telefonları sınırsız arayın
Arama ücreti yok

Ayda sadece 139 kr.
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 100 müşterimize
BEDAVA Dudak üstü seansı
veriyoruz bu ay.

28 OCAK’TAN
İTİBAREN
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

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

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk

Türkiye’ye daha uygun

fiyatlarla para gönderebilir misiniz?
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eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Büyükelçimizin yeni yıl mesajı

T

yaşamın tüm alanlarında daha
fazla sorumluluk almakta, etkin
görevler üstlenmekte, kendi işlerini kurmakta, birikim ve donanımlarını geliştirmektedirler.
Bununla birlikte, Danimarka’da yerleşik toplumumuzun or“Avrupa’daki göçmen işçilerin sı- tak duruşunun yarınlara taşınkıntılarının 2011 yılında da deması ve kimlik dayanaklarının
vam edeceğini söylemek yanlış
güçlendirilmesi, ancak hem kenolmayacaktır. Zira yabancıların di dilini ve kültürünü hem de
entegrasyon niyetlerinin samimi- içinde yaşadıkları toplumun diliyeti konusunda ikna edilmesi ge- ni ve değerlerini özümsemiş, gerekenlerin sayısının her geçen yıl leceğe güvenle bakan nesiller yebüyüdüğü gözlemlenmektedir. Bu tiştirilmesiyle mümkündür. Kalbağlamda değerlendirildiğinde,
dı ki, önyargıları aşmanın onlaDanimarka’da yaşayan vatanrı taşıyanların sorumluluğu oldaşlarımızın yaşadıkları ülkeye
duğu gerçeğinin anlaşılmasının
her bakımdan katkılarının artışı- ve çeşitliliğe saygı duyulmasının
nı ve uyum sürecinde kaydettikzaman alacağı ve bu çerçevede
leri başarıları memnuniyetle izle- uzun soluklu bir mücadele geremekteyim.
keceği hususu da hatırdan çıkaŞurası muhakkak ki, Danimar- rılmamalıdır. Bu itibarla çocukka’da yerleşik toplumumuzun ge- ların ve gençlerin eğitimlerine
lenek ile çağdaş değerler arasın- gösterilecek özen her türlü takdida uyum kuran dinamikleri yön- rin üzerindedir.
lendirme yeteneği giderek güçMedeniyetler uzlaşmasını bir
lenmektedir. Vatandaşlarımız
uluslararası yükümlülük olarak
katılımcı bir anlayışla toplumsal gören Türkiye’nin toplumlara.C Kopenhag Büyükelçisi
Berki Dibek’in Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yeni yıl mesajı yayınladı. Büyükelçi Dibek mesajında şunları dedi:

rası diyalog ve hoşgörü ortamı
yaratılması ve önyargıların bertaraf edilmesi süreçlerine desteği tamdır. Vatandaşlarımızdan
beklentimiz birlik ve bütünlük
içinde hareket etmeleri ve farklı aidiyet duygularının birbirine
karşıt olarak kurgulanmasındaki
yanlışlıkla mücadele etmeleridir.
Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu yeni bir yıl diliyorum.“
(Berki Dibek, Büyükelçi)

Halk en az politikacılara güveniyor
Danimarka’da yapılan bir araştırma, halkın politikacılara olan
güveninde düşüş olduğunu gösterdi.

D

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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animarka’da Radius Kommunikation adlı bir araştırma kurumu tarafından
yapılan bir araştırmaya
göre, Danimarka halkının
siyasetçilere olan güveninde son altı aydır büyük bir gerileme yaşandığı gözlendi.
Danimarka’da 16 farklı
meslek dalının güvenilirliğiyle ilgili yapılan araş-

tırmaya göre, en güvenilir meslek grupları arasında doktorlar, hemşireler ve polisler yeralırken,

lakçılar, izlerken, gazeteciler ve taksi şoförleri de
az güvenilenler arasında
yeraldı.
Araştırma sonuçları,
bundan yaklaşık iki yıl
kadar önce yapılan aynı
araştırmayla orantılandığında politikacılara güvenirlik
oranında yüzde
politikacılar sıralamanın
12
civarında
bir düşüş yaen sonunda yeraldı. Araşşandığı
gözlendi.
tırmada politikacıları
sondan ikinci sırada em(Haber)

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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Hipnotize olmuş teröristler?
Cengiz Kahraman

B

aş döndürücü bir hızla gelişen
teknoloji olumlu olabileceği gibi
olumsuz yönler de içerebiliyor. Bu
olumsuzluklardan biri de günümüzde
insanların artık beyinlerinin de kontrol altına alınabilmesidir.
Bundan iki yıl kadar önce Danimarka ulusal televizyon kanallarının birinde ”Hipnoz katilleri” adında
hipnoterapi (hipnoz) ile ilgili bir program izlemiştim. Programda hipnotize
edilen insanların neler yapabilecekleri anlatılıyor, ”Modern hipnoz yöntemleriyle insanlara istemedikleri şeyler yaptırılabilir mi?” sorusuna yanıt aranıyordu.
Programda bu soruya yanıt bulabilmek için bir deney yapıldı.
18 yaşlarındaki genç bir kız bir bankanın önüne getirildi. Kızdan bankayı soyması istendi. Kız kesin bir ses
tonuyla karşı çıktı ve bunun çılgınca
işlenecek bir suç olduğunu söyledi.
Ancak uzman kızı oracıkta hipnoti-

ze edip, bu bankayı soyması talimatını verdi ve eline de içinde kuru sıkı
mermi bulunan bir tabanca verdi.
Bankaya girdiğinde tabanca ile havaya bir el ateş edip, bunun bir soygun
olacağını söylemesini istedi.
Genç kız kendisine söylenenleri harfi harfine yerine getirdi ve daha sonra uyandırıldığında neden banka soymaya kalkıştığına anlam veremediğini söyledi.
Her ne kadar Hipnoterapistler, kişide bir yatkınlık olmadığı sürece hipnoz yoluyla suç işletmenin mümkün
olmayacağı tezini savunsalar da, ben
bu tezin doğruluğundan artık kuşku
duymaya başladım.
Bu kuşkum da yalnız da değilim. Bireyi ya da kitleleri istekleri dışında,
bazı davranışlara yönlendirmede hipnozun beyni kontrol etmede kullanılabileceğini savunan uzmanlar da
(doktorlar) var.
Bu uzmanlar, hipnozun korkutma,

sindirme, dürtüleri harekete geçirme, ideolojileri değiştirme, manipüle
etme, bilinci etkileme ve daha bir çok
alanda beyni kontrol etmede kullanılabileceğini belirtiyorlar. Kullanıldığı
alanlar arasında da, eğitim, üretim,
alışkanlık kazandırma, propaganda,
kışkırtma, inanç kontrolü ve sürü
psikolojisi oluşturma olduğunu ifade
ediyorlar.
Geçenlerde İsveç’in başkenti Stockholm’de bir intihar bombacısının giriştiği ve büyük bir katliamın eşiğinden dönülen terör eyleminden sonra,
acaba bu intihar bombacısı radikaldinci bir örgüt tarafından hipnotize
mi edildi? sorusu geldi aklıma.
18 yıl İsveç’te yaşamış, İngiltere’de
üniversite bitirmiş 29 yaşındaki bir
genç nasıl oluyor da kendi canına ve
başkalarının canına kıymayı göze alabilecek kadar beyni yıkanabiliyordu?
Daha önce Londra metrosuna da
saldırı düzenleyen bombacıların da

İngiltere’de yaşayan ve üniversitelerinden mezun olan kişiler olduğunu
öğrenmiştik.
Psikolog ya da terör uzmanı olmadığım için bu konuda sizlere burada ahkam kesecek konumda değilim, ama sadece televizyonda izlediğim hipnoz ile ilgili o yayından sonra
anormal insan davranışları üzerine
kafamda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı.
İnsanlar sadece beyinleri yıkandıkları, fanatik, cahil oldukları ya
da anormal oldukları için mi intihar
bombacısı oluyorlar?
İnsanlığı esir edebilen, beyni kontrol altına alan bu görünmez silahı,
yani hipnoz etme gücünü elinde bulunduran köktendinci örgütler, terör
örgütleri, suç odakları insanlara bu
suçu işletemez mi?
Mutlu Yıllar...
cengiz.kahraman@haber.dk

Wikileaks: NATO Türkiye’yi kazıkladı

W

ikileaks tarafından
yayınlanan gizli ABD
diplomatik belgeleri
arasında bulunan bir
belgede NATO Genel Sekreterliği’ne aday olan Danimarka eski
başbakanı Anders Fogh Rasmussen üzerindeki vetonun kaldırılması karşılığında verilen Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmadığı
belirtiliyor.
Wikileaks’in yayımladığı belgelere göre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, 18 Şubat
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2010 tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yoğun bir
görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin özeti
GİZLİ belge olarak Ankara Görüşmeleri başlığıyla saklanıyor. Bu
görüşmede Sinirlioğlu
Rasmussen’in adaylığı
karşısında Türkiye’nin
tutumunu değiştirmesi
için verilen sözlerin tu-
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tulmadığını belirtiyor.
Adaylık konusunun ele
alındığı NATO zirvesi
esnasında Rasmussen
ROJ TV’nin kapatılması için hukuki yolları
araştırma sözü vermiş,
ayrıca Rasmussen’in
yardımcılığına bir Türk
yetkilinin getirileceği
belirtilmişti.
ROJ TV’nin halen kapatılmadığı ve Rasmussen’in yardımcılığına bir

Alman’ın getirildiği ve bunun da
Rasmussen ile Angela Merkal arasında yapılan bir anlaşma gereğince gerçekleştirildiğinin adı geçen
toplantıda dile getirildiği yayınlanan belgelerde yer alıyor.
18 Şubat 2010 günü gerçekleşen
ve Türkiye’nin ABD büyükelçisi
Tacan İlcem’in de katıldığı toplantıda Sinirlioğlu’nun bu iki konuda
yakınmalarını ve tatminsizliklerini
dile getirdiği belirtiliyor.
haber@haber.dk
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Bir gencin velisi olmak her zaman kolay olmayabilir
Bir gencin velisi misiniz ve Danimarka toplumunda çocuk
yetiştirmenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Öyleyse LOKK’un VELİ TELEFONU velilerimize ücretsiz
ve anonim olarak 70 27 03 66 numaralı telefonumuzdan
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN
haber@haber.dk mail adresine yazınız
ya da 33 22 11 66’i arayınız

Çağrınız profesyonel bir danışmanımız tarafından
cevaplandırılıp, size tavsiye ve rehberlik sunacaktır.
Danışmanımız, size somut cevap ve fikir verebilecektir.
Ayrıca danışmanız size başka uzmanlara sevk edebilecektir.
VELİ TELEFONU hafta içi saat 09:00 ile 15:00 arası, ayrıca
çarşamba günleri de 20:00 ile 22:00 arası açıktır.
Danışmanlık hizmetimiz Danca verilir, fakat ücretsiz olarak
telefonla tercüman imkânı da sunuyoruz. Danışmanın
ve tercümanın mesleki gizlilik sorumluluğu olduğunu da
hatırlamak isteriz.
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Advokatf. Hacı Önal
ve birlikte çalıştığı uzman ekip
her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.
Adresse: Vestergade 14 -16, 1. DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk
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ORGAN BAĞIŞINA
EN AZ KATKI
DANİMARKA’DAN

Aralık/December 2010

Sadi Tekelioğlu

S

kara Anlaşması Avrupa’da yaşayan
Türklere bir dizi sosyal hakları sağlıyor ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip vatandaşlarımızı Avrupa Birliği vatandaşları ile neredeyse aynı statüye getiriyor.
Bu konu geçtiğimiz günlerde Danimarka Uyum Bakanı Birthe
Rönn Hornbech tarafından da gündeme getirildi ve bakan Danimarka basınına açıklama yaparken şu
cümleyi kullandı, “Türk vatandaşları AB vatandaşları ile aynı haklara sahiptirler, ancak biz onlara bu
hakları kullandırmamak için elimizden geleni yapacağız”.
Danimarka 1973 yılının 1 Ocak
günü AB’ye üye oldu. O tarihte
Türklerin konumu Danimarka yasaları nezdinde ne ise şimdi de o
şekilde olması gerekiyor. Yani aile
birleşimi kurallarının Türkler için

geçerli olmaması gerekiyor. Türkiye’den Danimarka’ya gelecek kişilerden vize şartı aranmaması gerekiyor. Danimarka’da yaşayan Türklerin çocuklarına Danimarka tarafından finanse edilen anadil eğitimi
verilmesi gerekiyor.
Bu haklarınız, haklarımız kağıt
üzerinde imzalı damgalı ortada dururken yetkililerin ”ikili ilişkileri
aman bozmayalım, durun şimdi bir
de onu çıkarmayın başımıza” dercesine bir tutum içine girmesi şu tespite götürüyor bizi “YALNIZSINIZ”
Burada şimdi Türkiye Cumhuriyetini yönetenleri suçlarken, onlara
çuvaldız batırırken, iğneyi de kendimize batıralım.
Bu konuya gazetemiz internet
sayfasında yer verdik ve oraya gelen yorumlarda ortak dilek şu idi:
“Bunun neden üzerine gidilmiyor.

Bu haklarımız niçin gündeme getirilmiyor?” Sayfamıza gelen yorumlardan birinde “Başbakanımız ne iş
yapar, neden üzerine gitmiyor bu
konunun” diye soran bir okurumza ise diğer okurlardan gelen tepki
daha da acı. “Başbakana dil uzatılmamalı imiş. O bir kahramanmış”
Evet hakkımızı aramayanları tespit edene diğer vatandaşlarımız tepki gösteriyorlar.
E hal böyle olunca Avrupa’da sabahtan akşama kadar linç edilen
adamın gündemi de buradaki hayatı değil de Türkiye’deki siyaset
olunca ırkçılar istedikleri gibi at
koşturuyorlar. Bu hakları gündeme
getirmesi gerekenler ise susuyorlar.
Onların gündeminde başka şeyler
var zira.

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk

sadi.tekelioglu@haber.dk
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İNANILMAZ UCUZLUK!!!

İskandinavya

Servisi

MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

Sadece 1.698,- kr.
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

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 ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm

Sadece 1.098,- kr.

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

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA

D- SMART

HABER

ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA EN CİMRİ DEVLET DANİMARKA. Danimarka’da
organ nakli beklerken ölen hasta sayısı diğer İskandinavya ülkelerinden daha yüksek. Avrupa Konseyi’nin internet sitesinden yayınladığı son veriler, Danimarkalıların ölüm sonrası
organ bağışı ya da acilen ihtiyaç duyulan organ nakline sıcak bakmadıklarını gözler önünde
serdi. İstatistikler, Danimarka’nın İskandinavya’da sonuncu devlet olduğunu gösteriyor.
Bundan dolayı, Danimarka’da organ nakli beklerken ölen hasta sayısı da diğer İskandinav
devletlerine göre çok daha yüksek. Danimarka’da her bir milyon kişiden 14 beyin ölümü
geçiren organ bağışı yapıyorken, Norveç’te bu rakam 21, Finlandiya ve İzlanda’da ise 18.

Yalnızsınız
abahtan akşama kadar içinde yaşadığınız Avrupa toplumu
içinde linç ediliyorsunuz ve sesinizi
duyan yok. Yasalar sizi linç ediyor.
Uygar bir dünyada yaşayan her insanın sahip olması gereken haklar
size verilmiyor, hali hazırda sahip
olduğunuz haklar elinizden alınıyor
ve siz sesinizi çıkarmıyorsunuz.
Çıkaranların sesi de duyması gerekenler tarafından duyulmuyor.
Bu yazının hedef kitlesi aslında sadece Danimarka’da yaşayan
Türkler değil. Tüm Avrupa’da yaşayan 3,5 milyona yakın vatandaşımızdır.
Konumuz ise Avrupa’da yaşayan
Türklerin sahip olduğu ve olması
gereken sosyal haklar.
1963 yılında Türkiye ile AB (o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik
Topluluğu) arasında imzalanan An-

Aralık/December 2010

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.

Tlf: 5188 8675
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI

Aralık/December 2010

Aralık/December 2010

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları:

’Ankara anlaşması
uygulansın!’

Yabancılar yasasında yapılan son sertleştirmeler Türkiye ile Avrupa Birliği
arasında 1963 yılında yapılan Ankara anlaşmasını yeniden gündeme getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ’Göçmenlik Testi’nden muaf tutuldukları
gibi AB vatandaşları ile aynı haklara sahipler, ancak hükümet vatandaşlarımızın bu haklardan yararlanmalarını zorlaştıracaklarını açıklıyor ve yararlanmak isteyenlere de Avrupa Adalet Divanı’nın yolunu gösteriyor.

Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
AÇILDI

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU

Toplam 1800 kişilik kapasiteli yepyeni salonlarımızda
en güzel gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür
ederiz. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza
2000 kişiye kadar
yemek servisimiz
vardır.

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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abancılar yasasında yapılan son
sertleştirmeler
Türkiye ile AB
arasında 1963 yılında yapılan Ankara anlaşmasını
yeniden gündeme getirdi.
Gazetemizde yayınlanan
haberler üzerine harekete
geçen bir çok vatandaşımız elektronik postalarla
ve HABER gazetesinin internet sitesindeki yorumlarla Türkiye Cumhuriyeti
devletini göreve çağırdılar.
Gelen yorumlarda ve sorularda Türkiye’ye çağrıda
bulunularak Ankara Anlaşması hükümlerinin gündeme getirilmesi istendi.
1973 yılından beri Danimarka Yabancılar Yasası’nda yapılan sertleştirmeler Türk vatandaşlarını
bağlamıyor. 1963 Ankara Anlaşması hükümleri
uyarınca, Danimarka’nın
AB’ye üye olduğu tarihte
geçerli olan yabancılar yasası 24 yaş sınırı, bağlılık,
şartı, konut şartı gibi konularda Türk vatandaşlarına muafiyet sağlıyor’.
Prof.
Dr.Harun Gümrükçü’ye
göre Danimarka’nın Türklerden turist vizesi isteme
hakkı bile bulunmuyor.
Anadili hakkını da güvence altına alıyor.

muaf tutulduklarını söyledi. Bakan Hornbech demeci esnasında, “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları
AB vatandaşları ile aynı
haklara sahiptirler, ancak
bu haklardan yararlanmalarını engellemek için elimizden geleni yapacağız.
Bu haklardan yararlanmak istiyorlarsa, Avrupa
Adalet Divanı’na dava açsınlar” dedi.

lar Yasasında bir çok değişiklikler yapıldığını, ancak
Ankara Anlaşması hükümleri gereğince yapılan değişikliklerde Danimarka’da
yaşayan Türklerin sahip
oldukları hakların ellerinden alınamayacağı, varsa
sağlanan yeni hakların
Türklere verileceğini vurguladı.
1973 yılında Danimarka’nın Türklere vize uygulamadığını, aile birleşimi
kurallarında 24 yaş sınırı,
Prof. Harun
bağlılık şartı, konut şartı,
Gümrükçü de iki yıl
bakım için gerekli ekonoönce söylemişti
mik gelir şartı, teminat
Gümrükçü bundan iki yıl
mektubu
gibi şartlar öne
önce Haber gazetesi ve
sürmediğini
hatırlatan
Aarhus Anadolu Kultur
Gümrükçü, Danimarka’da
Derneği işbirliği ile Koyaşayan Türklerin bir arapenhag ve Aarhus’ta gerya
gelerek bu konuyu günçekleştirilen vatandaş toplantılarında çok çarpıcı bir deme getirmeleri halinde,
saptamada bulunarak Da- kendileri için Danimarka
yabancılar yasasının 1973
nimarka Yabancılar yasasının, 1 Ocak 1973 tarihin- yılındaki haliyle uygulanmasını sağlayabileceklerini
deki haliyle Türkler için
belirtti.
geçerli olduğunu söyledi.
Prof.
Gümrükçü “1 Ocak 1973
tarihi Danimarka’nın AB Dr. Harun Gümrükçü,
Türkiye Cumhuriyeti vaüyeliğinin başlangıç taritandaşlarının
bu hakları
hidir ve bu tarihten itibaAvrupa Adalet Divanı’na
ren 1963 Ankara Anlaşması uyarınca Danimarka başvurmaları halinde daYabancılar yasası Türkler vayı kazanacaklarını vuriçin o gün içerdiği hak ve guladı. Ancak Gümrükçü,
görevler açısından geçerli- diğer Avrupa ülkelerindeki
tecrübelerinden de yola
dir” dedi.
çıkarak,
bu tür davaları
1963 yılında Türkiyürütebilecek avukatların
ye ile Avrupa Topluluğu
Avrupa Birliği iç hukukuT.C. vatandaşları AB
(AB) arasında imzalanu
çok iyi bilmeleri gerekvatandaşları ile aynı
nan Ankara anlaşması
tiğini ve bir çok avukatın
ve katma protokol konuhaklara sahipler
sadece o ülkedeki yabanGeçtiğimiz günlerde “Göç- larında uzman olan Procılar
yasasından yola çıkamenlik testi” ile ilgili olafesör Harun Gümrükçü
rak görüşlerine başvuruKopenhag ve Århus’ta va- rak davalara baktığı için
vatandaşlarımızın bu haklan Uyum Bakanı Birthe
tandaşlarımızla bir araya
larını
bilmediklerini ve yılRönn Hornbech, Türklerin geldi.
lardır
mağdur olduklarını
AB ile 1963 Ankara AnlaşGümrükçü o tarihten bu
ması nedeni ile bu testten yana Danimarka Yabancı- söyledi.

(Haber)
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AMAN
VATANDAŞ
HİSSETMESİN!

Aralık/December
Mayıs/Maj 2010

VATANDAŞIN HUZURUNA DİKKAT EDİLECEK. Danimarka Gizli İstihbarat
Teşkilatı PET, Danimarka’ya yönelik son dönemlerde arttığı iddia edilen terör tehditlerine karşı aldığı önlemlerin vatandaşlar tarafından hissedilmemesi için azami özen gösterecek. Danimarka Polisi, Noel ve yılbaşının yaklaşması dolayısı ile teröristlerin saldırı
yapabileceğini öngördüğü noktalarda ve ülke çapında önlemlerin arttırıldığını belirtti.
Polis, bütün bu hazırlıklara rağmen vatandaşların günlük hayatında bunlardan rahatsız
olmayacağı şeklinde beyanda bulundu.

Yıldız Akdoğan

K

Hükümet okulların eğitim durumunu düzeltmek, lise ve dengi okullara giden genç sayısısanlık dışı bir uygulama yürürlüğe kondu.
babalar oluşturuyor.
Konut politikasına baktığımızda, getto adıYoksulluk en çok çocukları etkiliyor. Sağlık- nı artırmak yerine, sınıflardaki öğrenci sayısını verdikleri toplu sosyal konutlarda yaşayan- sız beslenme, sosyal etkinliklere katılamama, nı artırıyor, ailelerinin yanında kalan öğrenciların yaşam koşullarının gittikçe kötüleştiğini spor yapamama çocukların üzerinde olumsuz lere verilen öğrenci harçlarını azaltıyor. Bu da
öğrencinin motive olmasını engelliyor, öğgörüyoruz. Gettoların sayısı artmakla birliketki bırakıyor. Her ne kadar yoksullukte, paralel yaşam biçimi, yoksulluk da arttı.
la ödenen sosyal yardım arasında büyük bir retmenin de stresini artırıyor. acağı konusunda
Hükümetin getirdiği 450 saat kuralı nedebağlantı olduğunu hükümet bilse de bu konu- kuşku getiriyor.
Yukarıda saymaya çalıştıklarım bu hükümet
niyle, sosyal yardım, başlangıç yardımı gibi
da bir iyileştirilmeye gidilmedi.
yardımları alamayan göçmenler, ekonomik
Hükümet geçtiğimiz günlerde eğitim politi- döneminde yaşanan sorunlarda sadece bazılanedenlerden dolayı bu konutlardan taşınamaz kasında değişikliğe gitti. Okullarda reform rı. Sağlık, dış politika alanlarındaki sorunları
hale geldiler. Hükümet bu konutlardaki so- adı altında yapılan değişiklikte de sınıfta kaldı yer yetersizliğinden dolayı yazamadım.
Şimdi okuyucularım ”Bir milletvekili olarunları çözemediği gibi, ev kiraları yükseldi,
hükümet. 2015 yılına kadar gençlerin yüzde
ucuz konutlar inşa edilmedi. Kiracılar ta- 95’inin Ungdomsuddannelse adı verilen lise rak son üç yıldır sen ne yaptın?” diye sorarafından konutların tamiratı için konut şirket- ya da dengi okullara gitmesi planlanırken, şu bilirler. Bir muhalefet partisi üyesi olarak hükümet tarafından getirilen tüm kısıtlalerine ödenen paralarla eski binalar restore anda rakamlar gençlerin sadece 80’inin
edilmedi.
devam ettiğini ve rakamların gittikçe geriledi- malara, kesintilere hep karşı çıktım. Ama çoğunlukta onlar olduğu için şu anda yapabileBu hükümet döneminde yoksulluk hızla ğini gösteriyor.
ceğim pek fazla bir şey yok. Umarım gelecek
artmaya başladı. İşçi Hareketi İş DanışmanEğitim ve bilim alanına yapılan yatırımlar
seçimlerde iktidar olduğumuzda yeni bir Dalığı’nın rakamlarına göre 200 binin üzerinde
da oldukça düşük ve düşündürücü.
nimarka yaratırız.
yoksulluk sınırının altında yaşayanlar olduğu
En sonki PISA araştırması halk okullarına
Yeni yılınız kutlu olsun.
tespit edildi. Sadece Kopenhag’da 70 binin giden çocukların büyük çoğunluğunun özelüzerinde yoksul yaşıyor.Yoksulların büyük
likle okuma alışkanlığı ve aritmatik gibi dalyildiz.akdogan@haber.dk
çoğunluğunu göçmenler ve çocuklarıyla yal- larda başarısız olduğunu ortaya koydu.

oca bir yıla, bir 10 yıla daha veda edi- ceden kaçıp bu ülkeye sığınan bu insanlara in- nız yaşamak zorunda kalan anneler ya da

yor ve yeni bir yıla, yeni bir on yıla
giriyoruz.
Sizlere gelecekle ilgili umut verici bir yazı
yazmak istememe rağmen, geçtiğimiz bir yıla
ve son on yıla damgasını vuran burjuva hükümetinin Danimarka Halk Partisi’nin
de (DF) desteğiyle uyguladığı politikayı yansıtmam gerektiğini düşündüm.
Değerler tartışmasıyla başlarsak, ifade özgürlüğü adı altında DF’li politikacılar, örneğin “Bütün Müslüman erkekler kızlarına tecavüz ediyorlar” gibi çirkin, ağza alınmayacak
sözler sarfettiler.
Bu parti 9 yıl boyunca iktidardaki azınlık
hükümetinin destekçisi oldu. Hükümeti istediği gibi etkilemeyi başardı. Popülist, ön yargılarla dolu tartışmaların yaşandığı bir siyaset
izlenmesini sağladı.
Geçen yazımda son dokuz yıl içinde 18 kez
yabancılar yasasında değişikliğe (sertleştirilmeye) gidildiğini yazmıştım. En son yapılan
sertleştirmede de, mülteciler halk emekliliğinden mahrum bırakıldılar. Savaştan, işken-
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İmtiyazlı ortaklık bir hakarettir!

KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle göSABİT FAİZLİ
rülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki
sabit faizli konut kredisi vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Uzmanlar, kredi kullanıcılarının hemen
hemen hepsinin değişken faizli konut kredisini tercih ettiğini, fakat yaşanan küresel kriz ve Yunanistan’da
KONUT
gelişen olaylarla bağlantılı olarak sabit faizli konut kredisine yönelimin arttığını belirtiyorlar. Bulunduğumuz
döneme kadar Realkredit Danmark bankası, sadece 300 milyon kron değerinde 30 yıllık sabit faizli konut
KREDİSİNE
HÜCUM!
Devlet
Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış
Danimarka
İlişkiler
Enstitüsü’nde
kredileri
verirken, bundanUluslararası
sonra çoğu bankanın bu
sisteme geçiş
yapacağının sinyallerini yaptığı
verdi.

konuşmada, imtiyazlı ortaklıkla ilgili bir soruya, ’İmtiyazlı ortaklık bana göre bir hakarettir. 120 bin
sayfalık AB muktesabatını inceledim hiçbir sayfada imtiyazlı ortaklık diye bir terim yok’ cevabını verdi.

Daha dayanışmacı bir AB, lütfen

rışçıl ilişkiler ve sıfır problem, rüşme yaptı.
demokrasinin geliştirilmesi, daha Bağış toplantı sonrası komiteleurkey: The Missing Star
çok insan hakları ve eğitimin hak rin Sosyal Demokrat Partili Türk
Yıldız Akdoğan
organizasyonu ve ikiettiği seviyeye gelmesi için AB’nin kökenli milletvekilleri Yıldız Akli resmi temaslar için
önümüze koyduğu diyet programı- doğan ve Hüseyin Araç ile birlikte
da özensiz davranmakla suçlanabilir, de partisinin puan
kaybetmesine,
birliğini
ugünlerde
Avrupabulunan
çok kötü bir
Danimarka’da
nı uyguluyoruz
dedi.hem
Avrupa
Birli- güçleştirecek,
açıklama yaptı. AB’nin genişlehatta
Claus
Hjort
Frederiksen’in
dedide
krizin
ve
dolayısıyla
Alman
ekonokriz
yaşıyor.
Bu
kriz
Yunanismesini
güçleştirecek
geciktirecekDevlet Bakanı ve AB Baş müzakeği’ni ekonomik değil daha çok bir Görüşmede ve
Türkiye’nin
terörle
tan’da
başgösteren
ve
neredeyse
ülği
gibi
“onların
sorumsuzluğu”
da
dimisinin
kötüye
gitmesine
neden
oldu.
tir.
recisi Egemen Bağış, gerek Dışişbarış birliği olarak gördüğünü be- mücadele,Kıbrıs sorunu, müzaleri
Bakanı
Espersenkrizle
gerekse
lirtenherhangi
Bağış, dünya
barışının
sağ- kere
vize sorunu duve Dakeyi
iflasaLene
götürecek
başladı.
yebiliriz, ancak üye ülkelerin devreye
AB liderleri niçin
bir gerÖzellikle
AB süreci,
adayı Türkiye’nin
Danimarkalı
siyasi
kanaat
liderleri
nimarka’daki
Türklerin
meselelanabilmesi
için
Türkiye’nin
AB
ginlik ve savaşı önlemek için kendi
rumu güçleşmiştir. Türkiye’nin hızla
Kriz Euro ve AB çevresinde başgösgirmekte gecikmeleri, yavaş davranile Türkiye’nin AB üyeliğini maüyesi olması
şarttır. ko- artan nüfusu
lerin ve
gündeme
geldiğini belirten
teren güvensizlik nedeniyle Portekiz
maları veya ağırdan alınan dayanışkurdukları kurumların
çalışmaları
din, Türkiye’nin
üyesaya yatırdı. Kıbrıs sorunundan,
Egemen Bağış, farklı inanç ve
macı
tavrı
da
unutmamalıyız.
nusunda
vurdumduymaz
davranıyorliğine
şüpheyle
yaklaşanlar
bu
şüpve
İspanya’ya
da
sıçradı.
Tüm
bunlar
vize uygulamalarına kadar birçok
etnik grupların sorunlarının nasıl
Vize, Onur Kırıcıdır!
lar?
helerine ekonomi
başlığını
ekleyecekgün- kendisine
olurkentartışıldığı
Almanya toplantılarda
ve Fransa ve genelkonunun
çözümlenmeye
başladığının
kendirim Yok Euro kullanılmaya başlandığı
Toplantılarda
yönelti- Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerin
de de Avrupa
Birliği’nin
durumun
cidden
beri
zor
günler
geçirildi
ama
lerdir.
Özellikle
komşu
ülke
YunanisNazizmin
yıkılmasının
65.
yılını
yabakanın
altını çizdiği
nokta, TürkiDanimarka Uluslararası İlişkiler len en kritik sorulardan bir tane- vize uygulamalarının, Türk vatan- sine aktarıldığını söyledi.
ye’nin
yüzyıllardır
Avrupalı
olduğu Enstitüsünde
diyetini
anlamakta
gecikmeleri
ve ağır AB’nin
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bir gö- doğruladı.
güvensizlik
arttı.ilişkiler
Bu da komite
AB içinde
işkendisine
yapılan yardımlar konusun- reye girmemesi hem eyalet
berk.coker@haber.dk
İmtiyazlı Ortaklık Diye Bir Te- Eksen Kayması Yok
Berk Çoker

Geriye dönüp baktığımızda…
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ÖNEMLİ NOT:
YAZ 2011 TARİFELERİMİZ UYGUN
FİYATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Kampanya fiyatları için bizi arayınız.

ROYAL

SELSKABSLOKALE
PEGASUS HAVA YOLLARI
İLE 3.11. 2010 tarihinden
itibaren haftada 3 gece ve
2 gündüz KOPENHAG - İSTANBUL
ve İstanbul’dan Türkiye’nin her
yerine bağlantılı seferlerimiz ile
hizmetinizdeyiz
TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...

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.

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.

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

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

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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Hac için Danimarka’dan
da izin gerekiyor
Danimarka’da yaşayan hacı adayları için artık sadece
hac kontenjanında yer almak yetmiyor. Hacı adayları
Danimarka hükümetinden de izin almak zorundalar.

HABER
HABER

Aralık/December
Mayıs/Maj
2009 2010

n
i
t
e
Lezz

haber 13
5
haber

adres

i!

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

SİZİN
� �
� � �BAŞARINIZ
� � � � � � �
� BİZİM
� � � BAŞARIMIZ
� � � � � �

Dünya
Kalitesi

Zevkinize
ve ölçünüze
göre sadece
size özel
dikim

D

animarka’da geçtiğimiz Temmuz
ayında yürürlüğe
giren bir yasa hac
ibadetini yerine getirmek
isteyen emekliler ve erken
emeklilerin Danimarka’dan
izin almaları sonucunu doğuruyor.
Haksız yere sosyal yardım alan ve sosyal yardım
kanunlarını
suiistimal
edenlerle mücadele etmek
amacıyla çıkarılan yasa,
Çalışma Bakanı İnger
Stoiberg’in de katıldığı ve
vergi dairesi yetkilileri ile
emeklilik kasası yetkililerinin Kopenhag havaala-

nında yaptığı bir baskınla
gündeme geldi.
Suudi Arabistan’dan gelen bir yolcu uçağı yolcularının inişten hemen sonra
yapılan kontrollerinde uçak
yolcularının dörtte birinin
hac ibadeti için kutsal topraklara gittiği ve bu seyahat için oturdukları belediyelere bilgi vermedikleri
ve izin almadıkları ortaya
çıktı.
Medyaya yansıyan haberlerde hacılar sahtekar
olarak
damgalanırken
Danimarkalı yetkililerin
Kopenhag’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinden

aldıkları Hacı listesini kullandıkları belirtildi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa
gereğince erken emekli ve
normal emekli statüsünde
�
bulunan kişiler Avrupa Birliği dışındaki ülkelere 2 ayı
�
aşan süreli seyahat yaparlarsa veya çok sık seyahat
�
ediyorlarsa oturdukları be��
lediyelerden izin almaları
gerekiyor.
��
Yeni uygulamaya göre
yurtdışı seyahatlerini be��
lediyelere
bildirmeyen
���
emeklilerin emekli aylıkları kesiliyor.
�
(Haber)

Danimarka’da milliyetçilik yükselişte
Danimarka Halk Partisi’nin ülke politikalarındaki gözle görülür etkisi ve hükümetin aşırı sağcı politikalara
çanak tutması, Danimarka halkında son yirmi yıldır
görülmemiş bir milliyetçilik akımını beraberinde getirdi.

Dev gelinlik ve
gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.
Hayalinizdeki
elbiseyi dikiyoruz.

son zamanlarda, askerler hakkında daha
detaylı bilgi almak isteyenlerin sayısında
evlet genelinde bayrak günü ilan ve üye olmak isteyenlerde artış olduğunu
edilirken, gazilere dair yeni bir belirtti.
politika hazırlandı ve savaşta ölen
askerleri anmak için anıtlar yaptırıldı. Bu Savaşa yakından tanık oluyorlar
da halk içersinde milliyetçiliğin artışını kö- Kopenhag Üniversitesi Center for Milirükleyen unsurlardan birkaçı.
tære Studier (Askeri Çalışmalar Merkezi)
isimli bölümün dekanı Mikkel Vedby Ras1,6 milyon kurdela
mussen bunun gibi eğilimlerin toplumda
NATO bünyesinde Afganistan’daki çatış- milliyetçiliğin yaygınlaştığı anlamına gema bölgelerinde görev yapan Danimarkalı lebileceğini açıkladı.
askerleri destekleme anlamına gelen “Støt “Medyadan veya asker yakını olarak,
Vore Soldater” (Askerlerimize Destek Ola- Danimarka halkı, Afganistan savaşını yalım) kampanyası dahilinde satılan kurdela- kından takip ediyor, gelişmeleri görüyor.
nın 1,6 milyonu bulduğu belirtildi.
Bunu da bazıları kurdela takarak veya başKampanyayı yürüten örgütün başkanı ka bir şekilde ifade etmek istiyor. Bu gibi
Michael Jensen, 2008 yılından beri en yük- girişimler de “yurtseverlik” olarak açıklasek rakama ulaştıklarını söyledi. Askerler nabilir” şeklinde konuştu.
ve yakınlarına destek amaçlı kurulan bir
berk.coker@haber.dk
diğer örgüt Støt Soldater og Pårørende ise
Berk Çoker
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23,95.Hot wings
pr. kg.

Lezzet ve
Servisin Adresi

MB FOOD
Danimarka’nın en
ucuzu ve en kalitelisi

29,95,Kylling
sandwich
strimler
pr. kg.

HER TÜRLÜ DÖNER VE ET ÜRÜNLERİNDE 1994 YILINDAN BERİ
MB FOOD MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz özende yatmaktadır.
285.27,95,Tüm sağlık kurallarına uygun helal mamüllerimizle hizmetinizdeyiz
Gril
Stegt kylling
Kyllinger
bryst
pr. ks.
pr. kg.
Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

�����
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Siyasi yelpaze değişecek

Daha fazla bilgi için Danimarka’nın her
yerinden bize aşağıdaki mail adresinden
ya da tlf. numarasından ulaşabilirsiniz
Türkçe konuşan elemanlarımızla
hizmetinizdeyiz

NORDEN TRADE ApS

nordentrade@mail.dk

Tlf: 31 32 00 16

www.nordentrade.dk
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GELİN ARABANIZI
İsveç
bomba saldırısı ile
sarsıldı
GELİN canlı
ARABANIZI
10 Haziran’a
kadar uçun.
SÜSLEMEK

SÜSLEMEK
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla 6 ay süreli
İsveç tarihinde,
Başbakan Olof Palme’nin
ve Anna Lindt’in öldürülmekampanyamızdan yararlanın.
BİZİM İŞİMİZ
BİZİM
İŞİMİZ
leri, Neo
Nazilerin
silahlı saldırıları gibi olaylarbilet
yaşadı
ancak İsveçliler
arabanızın
ilkGelin
kez bir
intihargüzelliğinin
bombacısının saldırısı ile tanıştı.
Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsabaşkenti
Stocknız,sveç’in
Çiçek
mağazamıza
uğrayıp
holm’de
geçtiğimiz
günlerde bir nasıl
intihar
bombacısının çantabir süsleme
istediğininizi
sındaki
bomba patladı,
Müslümanbelirtmeniz
asıllı olduğu sanıyeterlidir.
lan bombacı hayatını kaybetti,
iki kişi yaralandı.
Hemen bizi arayın.

İ

Altınlarınızı paraya dönüştürmek ister misiniz?
Eski, yeni, büyük, küçük her türlü altını
Danimarka’nın en yüksek kurundan
satınalıyoruz
Ödemeler peşin yapılır
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on yapılan kamuoyu araştırmalarında hükümetin uygulamaya koyduğu
aile birleşimi puanlama
sistemi Sosyalist Halk
Partisi’ne oy kaybettirirken, Demokrat Liberal
Parti (Radikale Venstre),
son seçimler ve sonrasında kaybettiği seçmenlerini
geri toplamayı başardıLiberal İttifak Partisi de
Muhafazakar Halk Partisi’nden ve iktidarın büyük
ortağı Liberal Venstre’den
kaçan seçmenleri cephesine çekerek son seçimlerde
ulaştığı yüzde 2,8’lik oy
oranını neredeyse yüzde 400 arttırarak yüzde
9’lara vurdu.
Özellikle Liberal İttifak

Partisi’nin elde ettiği başarı iktidar değişikliğini
belki bir başka bahara erteleyebilecek, Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist
Halk Partisi iktidar için
bir dört yıl daha beklemek
zorunda kalabilecek.

de aldığı oy oranının altına düşme eğilimine girdi.
Puanlama sistemine kökünden karşı çıkan ve 24
yaş sınırı kuralının kaldırılmasını isteyen Liberal
Demokrat Parti (Radikale
Venstre) özellikle göçmen
kökenli seçmenleri tercihi
haline gelirken, Sosyalist
Puan Sistemi SF’i
Halk Partisi’nden kaçan
çökertti
seçmenler Birlik Listesine
Puan sistemi konusunda
yönelmeye başladılar.
tavır almakta oldukça geBu yıl içinde yapılacak
ciken ve birbirine ters dü- seçimler sonunda Danişen açıklamalarla seçmen- marka siyasetinde merkez
lerin kafasını uzun süre
partileri güçlenirken sol
karıştırdıktan sonra hüblokun solunda bir değikümetinkine benzeyen bir şim ve zayıflamış bir Mupuanlama sistemini Sosyal hafazakar Halk Partisi ile
Demokrat Parti ile birkarşılaşabileceğiz.
likte lanse eden Sosyalist
(Haber)
Halk Partisi son seçimler-

taXim

Gözleme ve Kumpir Salonu
Danimarka’nın ilk gözlemecisi
Yu�a

Kumpir
Çorba
Kahval�

Türk kahval�sı
(Sucuklu yumurta)

Gözleme
Günün
yemeği
Sucuklu
tost

Görgü tanıkları bomba patlamadan önce bombacının
Arapça bir şeyler bağırdığını
söylediler.
Bombacının çantasında birbirine bağlı 6 adet boru bomba bulunduğu ve çantanın çivi
dolu olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, 6 boru bombadan sadece birinin patladığını
belirterek, büyük bir katliamdan dönüldüğünü söylediler.
Olay yerinde inceleme yapan na Sevcik, İsveç’te terör alarbomba uzmanlarından biri mında bir değişiklik olmaya”şayet bombaların hepsi bir- cağını söyledi.
den patlasaydı, çok büyük bir
katliam olurdu ve çok sayıda İKİ PATLAMA OLDU
insan yaralanır yada hayatını Stockholm’ün tam merkekaybedebilirdi”dedi.
zinde saat 16.50’da meydana
Bombacının Noel alışveri- gelen patlamanın ardından
şinin yapıldığı akşam saatle- ikinci patlama meydana geldi.
rinde bombayı bir kalabalık İkinci patlama saat 17.00’de
alışveriş merkezlerinden bi- olay yerine bir kaç yüz metre
Çiçek çeşitleri, güller,
rinde patlatmayı planlamış mesafede Bryggergatan caddeolabileceği
ancak
sinde meydana
buketler
ve bombanın
tüllerle gelin
araba-geldi.
zamanından önce ve bombacı Çevrede oturanlar patlama
nızı süslüyoruz.
alışveriş caddesine
girmeden ile binalarının sarsıldığını ve
patlaması sonucu çok kişinin korku ile sokağa fırladıklaGelin çiçekleri, gelin
hayatının kurtulduğu bildiril- rında ölen bir kişinin cesedi
di. Olay yerine
gelen bomba
ile karşılaştıklarını söylediler.
buketleri
yapıyoruz
uzmanları, bombacının çan- Olof Palme Gata caddesindetasını bir robot sayesinde in- ki bir görgü tanıdığı da patlacelediler. Yapılan incelemede manın çok güçlü olduğunu ve
çantada 6 adet birbirine bağlı bazı şahısların kulaklarında
boru bomba, çivi ve benzeri duyma sorunu yaşandığını
metal parçalar bulunduğu or- söyledi.
taya çıktı.
Emniyet Müdürlüğünden Ulf
Bomba uzmanları diğer Göransson, bomba uzmanları5 bombanın birbirine bağlı nın patlamanın meydana gelkablolarındaki hata yüzünden diği iki aracın bulunduğu mevpatlamadığını söylediler. Pat- kide inceleme yaptıklarını ve
lama ile birlikte Stockholm’ün bölgenin yeni bir patlamaya
merkezinde Noel alışverişi ya- karşı insan ve araç trafiğine
panlar büyük bir panikle sağa kapatıldığını söyledi.
sola kaçışmayaØsterbrogade
başladılar. Çok Önce
62 patlamaların Nobel
kısa sürede polisler itfaiye ve ödül törenini protesto amaçlı
København
Ø
5 ambulans 2100
olay yerine
geldi. olabileceği
ihtimali üzerinde
Gizli Servis SAPO’dan
Ancak görgü tanıkTlf: 35Katari38 23 duruldu.
90

PINAR Lygteskov
Blomster

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

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

larının, bombacının arapça bir
şeyler bağırdığını söylemeleri
ve gizli servis SAPO’ya bir
ihbarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine dikkatler Müslüman terör örgütlerine çevrildi.

GİZLİ SERVİS İHBAR
ALMIŞTI

Olaydan yaklaşık 10 dakika
önce gizli servis SAPO’nun
bir ihbar aldığı ortaya çıktı.
İhbarda bir kişinin mail yoluyla ”İsveç Halkı ve İsveç’e”
başlığı ile gönderdiği mesajda
Hz.Muhammed Karikatürü
çizen İsveçli Lars Vilks’in,
İsveç halkı ve Afganistan’da
görev yapan İsveçli askerlerin hayatını tehlikeye attığı
belirtilerek ”şimdi sizin kızlarınız, çocuklarınız, tıpkı
bizim aile fertlerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın öldürüldüğü gibi ölecek. Bizim
eylemlerimiz, kendi kendine
ses getirecek. Siz İslama karşı savaşı durdurmadıkça ve
Hz.Muhammed’i aşağılamaktan vazgeçmedikçe Lars Vilks
gibi domuzlar ve sizler bunun
bedelini ödeyeceksiniz” cümleleri yer aldı.
Mail’de ayrıca İsveç ve diğer
ülkelerdeki Müslümanlara da

seslenen kişi, ”Allah’ın tüm
mücahitlerine sesleniyorum.
Elinizde bıçak silah ne varsa
şimdi tam saldırı zamanıdır.
Elinizde bıçaktan başka şeylerin olduğunu da biliyorum.
Hapse girmekten, ölmekten,
hiç bir şeyden korkmayın. Ailemden de onlara yalan söylediğim için özür diliyorum. Ben
ortadoğuya para ya da iş için
gitmedim sadece cihat için gitmiştim” cümlelerinin yer aldığı bildirildi.
Gizli servis SAPO, mail’in
içeriği konusunda daha fazla
bilgi vermeyerek, mail’in hem
Arapca hem de İsveç dilinde
sesli ve yazılı mesaj içerdiğini
bildirdi.
SAPO’dan Michael Gunnarson kendilerine gelen mail ile
haber ajansı TT’ye gönderilen
mail’in aynı olduğunu ve iki
mail’in gönderiliş saati ve nereden gönderildiğinin incelendiğini söyledi. SAPO Şefi Anders Danielsson, İsveç’te terör
saldırılarına karşı güvenlik
tedbirlerinin iki ay önce arttırıldığını ve herşeyin kontrol
altında olduğunu belirterek,
İsveç’e karşı açık ve net tehditler olduğunu söyledi.
(Kaynak: Haber ve ajanslar)

Doğayı odanıza taşıyın

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

Anadolu usülü yufka
ile gözleme
Açılış saatleri:
09.00 - 21.00

Gözlemeleri hazır yu�a ile
değil, kendi hazırladığımız
hamurla siz beklerken
açıyoruz

Frederiksundsvej 17 - 2400 København NV
Tlf: 35 26 60 50

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Blomstershoppen
Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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Danimarka’nın Türkiye’ye ihtiyacı var
yor. Organik, temiz ve sağlıklı gıda
ürünleri üretimi konusunda elimize
geçen şansları değerlendiremedik.
ünyanın en
İçinde bulunduğumuz yıllarda ülzengin ülkeleri
kemizdeki doğum oranı çok düşmüş
arasında buludurumda. 20’li yaşların ortalarında
nan ve herşeyin tıkır tıkır işlediği
ve sonunda bulunan kuşak yakın
ülkemiz Danimarka’nın en kısa zazamanda emekliliğe ayrılacak olan
manda uyanıp hız kaybettiğini ve
çalışan kuşağın bakımını ve geçidiğer ülkeler tarafından sollandığımini sağlama görevini yerine getirnı farketmesi gerekiyor. Danimarka
mekte zorlanmakta. Daha da kötüo kadar geride kaldı ki artık yerinsü, günümüzde lise ve dengi okul
de saymaya başladı.
eğitimi ve meslek eğitimi alan genç
İlkokul çocuklarının kapasitelesayısı 10 yıl öncesine oranla oldukrini araştıran uluslararası araştırça düşüktür. 24 yaş grubundaki
malara göre Danimarka ilkokulları
her beş gençten biri hiç bir iş yapGüney ve Doğu Avrupa ülkeleri ile
mamaktadır. İşbaşındaki hükümeUzakdoğu ülkeleri tarafından geçilti yukarıda çizdiğim kara tablonun
di. Hastanelerimizde sunulan kantek sorumlusu olarak göstermek isser tedavisi gözönünde bulundurultemiyorum, ama ekonomik duruduğunda diğer Avrupa ülkeleri bizmumuzun iyi olduğu dönemlerde
den çok öndedirler. Diğer ülkelerdeelişmizdeki bir çok şansı değerlenki ortalama yaşam süresi artarken
diremedik, bunun yerine kişisel tüDanimarkalıların ömrü kısalmakta.
ketime yöneldik, geleceğe yatırım
Bir zamanlar önder olduğumuz bio
yapmayı ihmal ettik.
yakıt, elektrikli otomobiller, rüzgar
Bunlara karşın Türkiye’de kişi baenerjisi gibi alanlarda da geri, kalşına düşen milli gelir yükselmekte,
maya başladık. Bu alanda özellikeğitim alan genç sayısı artmakta ve
le Çin liderliği ele geçirmiş görünüKaren Lumholt, milletvekili
adayı, Radikale Venstre

D

bu gençler ülkenin geleceğini teminat altına alan bir kuşağı oluşturmaktadırlar. Türkiye’nin büyüme
oranlarındaki öngörüler oldukça
caziptir. Tüm Avrupa ülkeleri ekonomilerinde bir durgunluk ve durağanlık yaşanırken Türkiye dört
nala ilerlemektedir. Türkiye artık
”zengin batı Avrupa’nın kapısını çalan fakir bir ülke” düşüncesi tamamen yanlış ve hatalı bir yorumdur.
Avrupa, Türkiye’nin genç, güçlü ve
dinamik insanlarına ihtiyacı olan
yaşlı bir adamdır
Danimarka’da ilk kuşak Türk işçilerinin torunları da iş ve eğitim alanında başarılı olmaktadırlar. Girişimcilik konusunda başarı oranları
daha yüksektir bu kuşağın. Eğitim
ve diploma sahibi olan genç Türk
sayısı artmakta, bu iş piyasasında
da onların hanesine başarı olarak
yazılmaktadır.
Danimarkalı gençlerin bu üçüncü kuşak Türk göçmenlerin dinamizminden öğrenecekleri çok şey
vardır, ve bu dinamizm Danimarka’nın kriz sonrası yoluna devam

TARTIŞMA

edebilmesini sağlayacaktır.
İşbaşındaki hükümet döneminde
Danimarka’nın son 10 yılında kafalara yerleşen köylü gelenekselciliği
ülkemize pahalıya mal olmuştur ve
olmaya da devam edecektir. Bir çok
kişi işini kaybetmiş, istihdam alanları daralmıştır. Ülkemizin dünyadaki imajı zedelenmiştir. Bir çok
gencin eğitim ve diploma hayalleri
yerle bir edilmiştir. Belediyelere verilen kaynakların kesilmesi ve azaltılması sonunda ilkokullar da zor
duruma gelmişlerdir.
Artık başkalarına ders verenin biz
olması gerektiği düşüncesi ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. Uyanma zamanı gelmiştir. Gözlerimizi
açıp dünyaya çevirme zamanı gelmiştir. Hemen tedbirimizi almazsak gündemi bizim dışındakiler belirleyeceklerdir.
Bu yüzden bir hükümet değişikliği
zamanı gelmiş de geçmektedir. Yeni
bir hükümet eğitim, büyüme ve küresel bakış açımızı değiştirecektir.
haber@haber.dk

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

para gönderebilir misiniz?

size en yakın
hizmet noktasını bulmak için
www.westernunion.dk
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haber 21
haber 19

nin THY’den farklı olmayacağını sayısındaki düşüş nedeniyle küçül- Şimşek ayrıca Anadolu Jet uçakifade eden THY Kopenhag müdürü meye gittiği, hatta kapanmak, iflas larında da halihazırda THY persoİbrahim Şimşek, “Vatandaşlarımı- etmek zorunda kaldığı bir dönem- neli olarak görev yapan çalışanların bulunacağını söyledi.
Aralık/December 2010
20 haber
“Her ne kadar uçuşlarımız Kopenhag’dan ilk ayakta sadece An- Uçuşlarda ayrıca ücretsiz olarak Konya ve Kayseri uçuşlarının da
kara ve İstanbul’a olsa da, Türki- sandviç, kek, su ve çay servis ya- başlatılacağını ve vatandaşların
ye’deki diğer destinasyonlara da pılacağı bildirildi.
bu yılın sonunda Konya ve Kayfazla beklemeden aktarma yapı- Anadolujet’in Kopenhag’dan uç- seri biletlerinin ucuza alabileceklarak uçulabilecek” diyen İbrahim maya başlamasıyla yer sıkıntısı- lerini söyledi.
Şimşek görevde bulunduğu süre nın ortadan kalkacağını belirten Geçtiğimiz yıl Kopenhag’dan 173
içinde THY’nin büyümesini sağla- THY Kopenhag müdürü Şimşek, bin yolcu taşıdıklarını belirten
İMALATTAN HALKA
manın yanı sıra vatandaşlarımıza ‘Anadolujet ile makul bir fiyata va- THY Kopenhag müdürü İbrahim
verilen hizmet kalitesinin arttığı- tandaşlarımızı taşıyacağız. Bizim Şimşek, bu yılki hedeflerinin 250
TATLI
YAŞ PASTA
nı görmekten büyük mululuk duy- biletlerimiz pahalı değil, ancak bini aşmak olduğunu söyledi.
BÖREK
SERVİSİMİZ
duğunu söyledi ve bu başarıların vatandaşlarımız biletlerini almayı
Kopenhag Bürosunda çalışan tüm son günlere bırakınca otomatikÇEŞİTLERİ
BAŞLAMIŞTIR
animarka’da ya(Haber)
personel için de gurur vesilesi ol- man pahalıya uçuyorlar’ dedi.
bancılar yasasınDoğum
Yaş ve kuru
duğunu belirtti.
Şimşek ayrıca, önümüzdeki yıl
da son yapılan
günleri, misafir
pastalar, keşkül,
sertleştirmeler iş dünyatoplantıları,
sütlaç, baklava
sını da harekete geçirdi.
nişan, düğün ve
THY YOLCULARINA İYİ HABER
çeşitleri, kadayıf,
İş dünyasının önde gelen
özel günlere yaş
yöneticileri
yaptıkları
orsarıburma, revaTürk Hava Yolları yeniliklerine devam
tak açıklamada, getirilen
pasta,
ediyor. Bugüne kadar bilet rezervasyon
ni, tulumba tatlısı
puanlama sistemiyle ayher türlü tatlı,
sistemlerindeki farklılık nedeniyle dünve daha nice
rımcılık yapıldığını bilyadaki hiç bir havalimanında otomabörek servisi
tatlı börek,
dirdiler.
tik check-in makinalarında yeralmayan
yapıyoruz.
Aile birleşimi kuralları
pohça, sandviç
Türk Hava Yolları, bundan böyle ilk
kapsamında getirilen pukez Kopenhag’da bu uygulamaya başçeşitleri.
anlama sistemiyle ayrımlıyor. Elektronik bilet uygulamasının
cılık yapıldığını kaydeden
başlamasından sonra yolculara rezeryöneticiler, hem hükümevasyon esnasında verilen bir kod ile yolsiyasi
çevrelerde hala
te hem de muhalefete ça- mi kuralları kapsamın- barındırmaktadır.
cular uçuşDaha
kartlarını
bu makinalardan
ülkeye
gelecek
işgücüanlaşma yapı- Ancak
tarak, daha insancıl bir da yapılan son sertleş- insani bir alabiliyorlardı.
THY
uyguladığı
Açılış saatleri:
nün nasıl
kısıtlanacağı
siyaset izlenmesini iste- tirmelerin ayrımcılık ve labilirdi”. farklı bilet rezervasyon
sistemi ile bu
Hergün saat: 08.00-22.00
insanlık dışı olduğunu
konuşuluyor.
diler.
uygulamının dışındaydı.
BundanDanimarböyuluslararası
Aralarında
DONG belirttiler.
Muhalefete
de tepki
le THY
yolcuları ka
da uçuş
kartlarınıalanda
bu
giderek daha kötü duEnergy genel müdürü
var
makinelerden alabilecekler.
Lars Clausen, Yousee Daha insani bir
Yöneticiler eleştirilerinin ruma düşmektedir. Yagenel müdür yardımcısı anlaşma yapılabilirdi
sadece hükümete yönelik bancılara karşı açıklıkla
Ulf Lund, Scandinavian Yöneticiler Berlingske Ti- olmadığını, muhalefetin ve merakla yaklaşmak
Tobacco Group finans dende gazetesine gönder- de puanlama sistemine yerine şüpheyle ve düşmüdürü Sisse Fjelsted dikleri ortak açıklamada destek vererek, ekono- manca yaklaşımın önüRasmussen gibi önemli şu görüşlere yerverdiler: mik reformların önünü nü açan bir gelişme yayöneticilerin bulunduğu ”Aile birleşimi kuralları tıkadığını ve diğer ülke- şanmaktadır. Hükümet
deoldu.
muhalefet
de ülkede
”VL-Gruppe
12”Türkadı al- kapsamında getirilen pu- ler ile yapılacak işbirliğivrupa’daki
katılmış
Ama herşeyden
farklılığa,
çeşitliliğe yer
tında çe
birmedyanın
araya gelen
kan ül- anlama sistemi üzerinde ni zorlaştırdıklarını ifade
önce çok
sayıda meslektaşıolduğunu
daha
keninkaybı
öndedevam
gelen edibüyük en az düşünülerek hazır- ettiler.
mız işsiz
kaldı. gösteren
Avrupa’da
insani
bir siyaset
şirketlerinin
yöneticileri
yor.
Avrupa’da
1972
Türkçeolumlu,
medya için
gazetecilik
lanmış bir anlaşmadır. Yöneticiler yazılı açıkizlemelidir”
dediler.
ortak yayınladıkları
yılından
bu yana yayınbir Bu anlaşma içinde ay- lamalarında ”Ekonomik
yaparak
yaşamını sürdürebi(Haber)
len gazetecilerin sayısı daha
yapan
Milliyetaile
gazeteaçıklamada,
birleşi- rımcılığı ve insana bakışı reformlar yapılmazken,
da azalmış durumda. Bugün
si ve Fanatik gazetesi,
Avrupa baskılarını 8
işlerini yitiren meslektaşlaMayıs 2010 tarihinden itibaren Avrupa’da yayınına son vermesi rımız arasında Avrupa Türk GaAvrupa’daki baskılarını sona er- büyük acı. Burada yıllarca gece- zeteciler Birliği (ATGB) üyesi ve
dirme kararı aldı.
sini gündüzüne katan arkadaşla- kurucuları da yer alıyor. Böylece
Avrupa’da yaklaşık 40 yıldır, rımızın aniden işsiz kalmaları ve ATGB’nin ve Avrupa’daki Türk
Avrupa’ya özgü özel sayfalarıyla okuyucularımızın artık Avrupa gazetecilerin örgütlenme, örgütleyayınlanan Milliyet ve Türkiye’de Milliyet’ten mahrum kalmaları rini geliştirme çabaları da ağır bir
ilk çıktığı günden beri, yaklaşık 15 üzüntümüzü bir kat daha artırı- darbe almış bulunuyor.
yıldır Avrupa’da da yayınlanan Fa- yor. Milliyet Kopenhag temsilcisi İşini yitiren meslektaşlarımıznatik gazeteleri Avrupa baskılarını olarak Danimarka’daki ve İskandi- la, üyelerimizle dayanışma içinde
sona erdirdi.
navya ülkelerindeki haberleri her olmak, bu dayanışmanın sözde
konomik
Kalkınmagerekçe
ve İş- zaman
fusunun
yüzdegibi
üçünün
tam bu kalmaması
sınırının çok
yaşadığını
Gazetenin
kapanmasına
içinaltında
çaba göstermek
olduğu
Türkiye’deki
birliği Örgütü
OECD’nin
sınırda ya dailetmeye
bu sınırın
altında
belgeledi. görevidir, kuruluş
olarak ekonomik
nedenler
gösteri- okurlarımıza
devam
ede- ATGB’nin
üzerine
yaşadığı
En dikkat
dedibelirlendi. Bu rakam hiç amacıdır...
lirken, yoksulluk
yaklaşık 25sınırı
çalışan
muha- ceğiz.”
Bu çekici
arada noktası
elbette ise,
yılla-söz
yaptığı
araştırmanın
sonuçları
te
azımsanacak
bir rakam
değil, rınkonusu
yoksulluk
altında
bir
ve editör
işsiz kalacak.
Avrupa
Türk Gazeteciler
Cemiyegazetecilerini
işsizsınırı
bırakabilen,
dünya
genelinde
şartlarıbin kişi.
yaşayanlardan
59gazetelerin
bininin çocuk
Milliyet
Gazetesiyaşam
Kopenhag
tem- ti200
başkanı
Gürsal Köksal da yaptığı yıllardır
yayınlanan
yanın ne İrfan
kadar zorlaştığını
DanimarkaAvrupa’daki
iş piyasasına
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FAVORI BAKLAVA

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

«««««

İş dünyasından sert tepki

Danimarka iş dünyasının önde gelen yöneticileri ortak bir açıklama yaparak, aile birleşimi kuralları kapsamında getirilen puanlama
sistemi ile ayrımcılık yapıldığını belirttiler.

D

Milliyet Avrupa’ya veda etti

A

Danimarka’da yoksul sayısı 200.000!
Danimarka’da yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı hızla
artıyor. En dikkat çekici nokta ise yoksulluk sınırı altında yaşayanlardan 59 bininin çocuk olması.

E

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Mobil: 4081 5050

Uniq design med den personlige smag

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama,
dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

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

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA
Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNİZ İÇİN BİZİ TERCİH EDİN

SÜTDİYARI

BEYAZ
PEYNİR
55%

19,-

TYRKISK
YOGURT

9,-

Danimarka’da Türk
mamüllerini satan en
büyük market
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

NØRREBRO
HELAL
KASAP

BAKTAT
DİLİM
3 PAKET

18,-

5 KG
PATATES

5,-

SÜPER UCUZLUK !!!

SİMGE
SUCUK
3 PAKET

100,-

SÜTDİYARI

BEYAZ
PEYNİR
40%

40,-

Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?

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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI
ız
m
ı
k
par dir
Oto retsiz
üc

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Nørrebro Bazar ApS
HABER

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

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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Göçmenler de juri üyesi TDN günlüğü
olabilecek
Ö

A

arhus Belediye Meclisi’nin
Türk kökenli üyelerinden
Bünyamin Şimşek’in önerisiyle göçmenlere de mahkemelerde jüri üyesi olmanın yolu
açıldı.
Şimşek’in önerisiyle sadece Aarhus
ve Jylland bölgesinde değil, ülke genelinde de göçmenler gerekli şartları
yerine getirdikleri halde artık mahkeme jürilerinde yer alabilecekler.
Mahkeme juri üyelikleri bugüne
kadar siyasi parti üyeleri arasında
seçiliyor ve partilerin tavsiyeleri ile
belirleniyordu. Bundan böyole mahkeme jrüilerinde yer almak isteyen
kişilerin bir siyasi partiye üye olmaları gerekmiyor.
Önümüzdeki jüri üyelik dönemi
2010 yılında başlayıp 2015 yılında
sonra erecek. Belediyeler temel lise
(Grund liste) adında bir liste oluşturacaklar. Aarhus Belediyesi başvurular arasında mura yolu ile belirleyeceği jüri yelerinde aşağıdaki şartları
arayacak.
Başvuranlar arasında aarhus Belediyesi 134 isim seçerken, siyasi
partilerin önerisiyle de 134 isim belirlenecek.
Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıdaki şartlara uyan kişiler
mahkeme jüri üyesi olabşilmek için
başvuruda bulunabilecekler.

İşte o şartlar:

- 70 yaşından gün almamış olmak
- Sağlık nedenleri ya da Danimarka dilini
bilmemekten kaynaklanan nedenlerle bu
görevi yerine getiremeyecek durumda
olmamak
- Sabıka kaydı bulunmamak
- Parlamento seçimlerinde oy hakkına
sahip olmak
- Aarhus Belediyesi sınırları içinde yaşıyor
olmak
Diğer belediyelerde yaşayan göçmen kökenli mahkeme jüri adayları da bulundukları belediyelere başvurarak gerekli başvurularda bulunabilirler

Aarhus Belediye Meclisi üyesi ve aynı zamanda
Liberal Parti Venstre’nin Aarhus’tan milletvekili adayı Bünyamin Şimşek’in getirdiği öneri ile
göçmenler de bundn böyle mahkemelerde jüri
üyesi olabilecek. .

ncelikle 2010¬u geride
bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde tüm
dernek üyelerimizle birlikte,
bize bu köşeyi ayırmış olan
Haber gazetesi çalışanları ve
okuyucularının,
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli insanlarımızla birlikte tüm
Danimarka’nın ve tüm insanlığın yeni yılını kutlar; sağlık,
mutluluk, huzur ve barış dolu
yeni bir yıl dileriz.

londa futbol oynamanın yanında birlikte sohbet ederek güzel
zaman geçirmişlerdir.
Gerek şuan Danimarka’daki
iklim koşulları ve gerekse
Noel tatili dolayısıyla faaliyetimizi gerçekleştirdiğimiz spor
salonunun kapalı olmasından
dolayı futbol faaliyetimize 0701-2011 tarihine kadar ara verilmiş olup bu tarihden itibaren
tekrardan başlanılacaktır. Tüm
üyelerimize önemle duyurulur.

TDN futbol
Ekim ayındaki ilk yazımızda da
belirttiğimiz gibi derneğimizin
sabit olarak düzenlediği ve sezon gereği kapalı salonda gerçekleştirdiğimiz bayan-erkek
karışık futbol etkinliği Kasım
ayı başından itibaren Avedøre Idræt Center¬de her Cuma
günü saat 19:00 ile 22:00 arasında gerçekleştirilmek üzere
faaliyete geçmiştir.
Bu bilgi derneğimizin facebook sayfasından bu sayfamıza
üye olan Facebook kullanıcısı üyelerimize de duyurulmuş
olup katılımcı sayısını belirleyebilmek amacı ile davetiye gönderilmiş ve ilk buluşmamızda beklenen ilgiyi görmüştür.
Faaliyetimize katılan tüm
üyelerimiz müzik eşliğinde sa-

»Turkey: The Missing Star«
projesi
Derneğimiz işbirliği içerisinde
olduğu Haber Gazetesi tarafından, tüm Avrupa genelinde
gerçekleştirilen “Turkey the
Missing Star” adlı Türkiye’yi
tanıtma projesinin Danimarka
Kraliyet Tiyatrosu’nda düzenlenmiş olan özel resepsiyonuna
yönetim kurulumuz tam kadro
davet edilmiştir.
Resepsiyonda derneğimizin
yönetim kurulu Devlet Bakanı
ve AB Baş Müzakerecisi sayın
Egemen Bağış ile kısada olsa
sohbet etme fırsatı bulup derneğimiz hakkında kendilerine
bilgi verilerek hep birlikte o anı
ölümsüzleştirmek için fotoğraf
çektirmiştir.
Aynı resepsiyonda proje kapsamında davetli olarak Türki-

ye’den gelen ve Park Bio sinemasında gösterime giren Türk
filimlerinde rol alan birçok
ünlü dizi ve sinema oyuncusu ile de tanışma ve fotoğraf
çektirme fırsatı elde edilmiştir
Resepsiyon sonrası Kraliyet
Tiyatro salonunda yine Türkiye’den özel olarak davet edilmiş dünyaca ünlü darbuka ustası Burhan Öçal¬ın darbuka
resitali eşliğinde sahnelenen
mevlevi semahından esinlenerek gerçekleştirilen ve dakikalarca ayakta alkışlanan doyumsuz gösteri ile birlikte tüm
davetliler gibi derneğimiz yönetim kurulu da unutulmaz bir
geceyi geride bırakmıştır.
Derneğimiz Ekim ayında Haber gazetesinin bize ayırmış olduğu yazı köşemizdeki tanıtım
yazımızda da belirttiğimiz gibi
herhangi bir politik görüşe bağlı bulunmayan tam bağımsız bir
dernek olmakla birlikte başta
bu güzel projeyi gerçekleştiren
ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilir; bundan sonra da gerçekleştirilmek istenen
bu tür projelere dernek olarak
elimizden geldiğince destek
olacağımızı belirtmek isteriz.
Saygılarımızla
(TDN yönetim kurulu ve
üyeleri adına Yusuf Okumuş
ve Murat Teker)
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CROSS-OVER

İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.
Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 saatleri arasında

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

Tüm dost ve müşterilerimizin yeni yılını kutlarız
Soğan

İc ceviz

Türkel
Zeytin

Beyaz
Peynir %60
Dairyland

Gülcan
Sucuk

Yumurta

Efepaşa
Sucuk

® ®®®®® ®
3 kg.
10 Kr.

1 Kg.
69 kr.

700 gr.
15 Kr.

Pirinç

1 Kg.
48 Kr.

Dondurulmuş
Tavuk

1 Paket
38 Kr.

1 Paket
30 adet
20 Kr.

Dondurulmuş Bamya,
bezelye, falafel
(Al Baraka)

1 Paket
48 Kr.

Ekmek veya
Pide

® ®® ® ®
1 litrelik
4 şişe
100 Kr.

5 Kg.
49 Kr.

4 Adet
100 Kr.

4 Poşet
25 Kr.

Anadolu City Marked

daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Coco

Türkiye’nin tadı, lezzeti bu adreste

3 Adet
10 Kr.

İndirimli kampanya ürünlerinin tamamını görmek için mutlaka marketimize uğrayın

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz

Her türlü giysi tamiratı, genişletme,
daraltma işlerinde hizmetinizdeyiz.

haber

Marketimizde damak tadınıza uygun, ucuz, her türlü gıda maddelerini bulabilirsiniz

Ekstra virgin
Zeytinyağı

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

ANADOLU CITY MARKED
HABER

Nörrebrogade 216
2200 KBH N
ÖLÇÜNÜZE GÖRE ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Kampanya fiyatlarımız 31 Aralık tarihine kadar
geçerlidir ve ürünler stoklarla sınırlıdır
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Kopenhag’a yıldız yağdı

Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla Kopenhag’da gerçekleşen “Turkey: The Missing Star”
etkinliklerine Türkiye’den yıldız yağdı. Türk sinema, dizi ve magazin dünyasının önde gelen
isimleri Kopenhag’da Türklerle bir araya geldiler.

Haber Merkezi, Foto: Katrine Illerup

T

de aşk’ gibi filmlerden bazı kesitler gösterildi. İşte bu filmlerde oynayan ve proje
kapsamında Kopenhag’a çıkartma yapan
yıldızlar: Berrak Tüzünataç, Güven Kıraç,
Mert Fırat, Sinem Kobal, Settar Tanrıöğen, Cansel Elçin, Dolunay Soysert ve Zafer Algöz.

ürk kültürü ve sanatının AB
ülkeleri çapındaki tanıtımında bir dönüm noktası teşkil
eden “Turkey: The Missing
Star” etkinlikler serisinin ilk
ayağı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirildi. Adını Avrupa BirAvrupa Halklarına Ulaşacak
liği bayrağındaki yegane eksik yıldız olan
Turkey: The Missing Star zengin progTürkiye’den alan proje, Danimarka sanat
dünyası, Danimarka Türk Toplumu önde
gelenleri ve Türkiye’den gelen sanatçıları
buluşturdu.
Devlet Bakanı ve AB Baş Müzakerecisi
Egemen Bağış’ın himayesinde, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle TÜRSAK Vakfı tarafından üç ayrı AB ülkesinde (Danimarka,
Almanya, Hollanda) düzenlenecek olan
Turkey: The Missing Star etkinlikler serisi Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği’nin
katkılarıyla, Kopenhag Kraliyet tiyatrosuna ait Staerekassen salonunda düzenlenen
gala gecesiyle start aldı.

ramıyla, AB’de düzenlenen ve Türkiye’yi
tanıtmayı amaçlayan etkinliklerin tarihinde bir ilke imza atacak. AB toplumlarının
“seçkin” tabakasıyla sınırlı kalmayıp, AB
ülkeleri halklarına da ulaşmayı hedefleyen
proje, bugüne kadar gerçekleştirilmemiş
bir zenginlikte, sanatın pek çok farklı disiplininden sanatçılara ve yapıtlara yer veren bir program temelinde düzenleniyor.
haber@haber.dk

İşte uyum

Devlet Bakanı Egemen Bağış gecede yaptığı açılış konuşmasında, gecenin sunuculuğunu yapan Danimarka’da doğup büyüyen
manken Tülin Şahin’i göstererek “huzurlarınızda gerçek bir uyum örneği” dedi.

Öçal-Azazi Düeti

Vurmalı çalgılar virtüözü Burhan Öçal’ın
perküsyon ve darbuka resitali eşliğinde
dünyaca ünlü dansçı ve koreograf Ziya
Azazi’nin “Dervish In Progress” adlı sufi
dönüşlerini modern dansla birleştirerek
yaptığı çalışma, salondaki yüzlerce seyirci
tarafından ayakta alkışlandı.

Ünlüler Kopenhag’da

Gecede, ‘Nefes’,‘Çoğunluk’ ve ‘Başka dil-

28 OCAK’TAN İTİBAREN DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA
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Tepik topuna kim spor diyor?
Bedriye Zelal Kanat

Facebook ve çocuklar - 2

G

eçen ayki sayımızda ele aldığım facebook ve çocuklar ile
ilgili olan yazıma bir babanın sorduğu bir soruya istinaden devam
etmek istiyorum.
”Bütün arkadaşlarının/
yaşıtlarının facebook¬ta profili
varken küçük çocuklarımızı nasıl
uzak tutabiliriz ki?”
Haklısınız, bu sadece bireysel bir
sorumluluk/sorumsuzluk değil,
toplumsal bir olaydır. Birşeyleri
değiştirmek gerekiyorsa çoğu zaman tek başına yetemeyiz, dış çevreden desteğe ihtiyacımız vardır.
Eğer komşunun 8 yaşındaki kızına
anne-baba facebook profili yapmışşa veya yapmasına izin vermişse,
haklı olarak bizimkide aynı talepte bulunacaktır, ki zaten anne ve
babaların çocuklarının en çok ve
çabuk tuzaklarına düştükleri ve
karşılarında savunmasız kaldıkları durum bu değilmidir? Kendisine
”hayır” cevabı verilen çocuk, ”ama
arkadaşımın niye var?” demesi zaten çoğu anne ve babanın ikna
edilmesine yetiyorda artıyor.
Bizler çok duygusal davranıyoruz çocuklarımıza karşı. Kendimiz
belki çocukken bazı eksiklikler yaşadık, nesil ve teknoloji farkını şu
an kendi çocuklarımızda görüyor
olabiliriz, ama unutmayalım ki bu
teknoloji okyanusunda çocuklarımızın ”boğulma” tehlikesine karşı onları koruyacak tek kişiler bizleriz, anne ve babalar… Onlar o
küçük beyinlerinde doğruyu yanlışı görebilecek durumda değiller.
Dünyaya pembe gözlüklerle baktıkları için onların dünyasında
kötü insanların olabileceğine ve bu
kötü insanların kendilerine kötülük yapabileceklerine yer yoktur.
Çünkü çocuklar çok iyi niyetlidir
ve etraflarındaki herkeside böyle
bilirler. Çocuklarımıza onların dilinden, dış dünyaya karşı korkutup ürkütmeden bu konular hakkında konuşabiliriz.
Bunun yanısıra çocuklarımıza
çok küçük yaşlardan itibaren ”herkesin yaptığını yapmak zorunda
değiliz” i aşılamanın şahsen bu ve
bu tür konular üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Sadece
facebook konusu için değil, örneğin başkaları marka giyiniyor diye
marka düşkünü olmak veya ilgisini çekmemesine rağmen, sırf arkadaşlarından dışlanmamak için
o oyuncağı/giysiyi vs. istemek gibi
durumlarda bu tarz düşünce tarzına sanırım özellikle günümüzde
çok ihtiyaç var.
Bir başka açıdan baktığımızdada
aile içi rollerde kimin çocuk kimin
yetişkin, veya daha açıkçası karar
verme yetkisinin kimde olduğunu kavrama açısından bu konular
özellikle çok önem taşıyor. Eskilerin dediği gibi ”çocuğuna söz geçirebilmek”! Evin içinde kim annebaba, kim çocuk, bunun özellikle
çocuğa yansıtılması çok önemlidir.
Bzkanat@hotmail.com

Zeynel Kozanoğlu

Ç

ok sevdiğim bir arkadaşın evine akşam
yemeğine çağırıldık. Evin yetişkin oğlu
salonda futbol maçı izliyordu. Bir ara ikimiz baş başa kaldığımızda biraz da bilerek futbolun spor olmadığını söyleyecek
oldum. Delikanlımız şaşırıverdi.. Olanca
gücüyle karşı çıktı.
Evet, ne yazık ki bizde böyle oluyor bu
işler. Birileri çocuklarımızın kulağına akşam sabah bir yanlışı fısıldıyor. Onların
beyinlerinin ta içine yerleştiriyor. Sonra
biz kaza eseri olarak “Acaba, öyle değil de
şöyle değil mi?” demeye kalkışınca bizi
çağ dışılıkla suçluyorlar.
Şimdi Allah için söyleyiniz, bu tepik topunun spora benzer yanı var mı?
Ayağına çabuk yirmi iki genç adam, yusyuvarlak tostoparlak bir şeyin ardı sıra
dilleri sarka sarka 90 dakika koşuyorlar.
Oradan oraya, şuradan buraya koşuyorlar. Denk getirdikçe de topu tepikliyorlar.
Orta yerde elinde düdükle bir adam, o da
koşuyor. O da koşuyor.
Ve tribünleri dolduran on binlerce kişi
oturdukları yerde topun gidip gelişine uygun olarak oynuyor, kaynıyor, kaynıyor
oynuyorlar. Ve hayatta hiçbir insanın ağzına alamayacağı kadar kötü küfürler dillerinde.. daha olmadı, oturdukları koltukları parça parça etmekteler.
Bunlar aynı milletin çocukları… Bunlar Çanakkale’de işgalci güçleri durduran
kahramanların torunları.. Ve hatta hatta
bunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin geleceğini emanet etiği çocuklarımız, gençlerimiz..
Onlara tepik topunun spor olmadığını
bir anlatan çıkmalı.
POLİS SORACAK OLSA…
İki büyük takım topu tepiklemek üzere
karşı karşıya mı gelecekler? Türk Polisinin başında ben olsam stadyumun kapılarını tutarım ve içeride hiç durmadan anlamlı anlamsız biçimde haykıran o insan-

EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖKTÜ…
Türkiye’nin eğitim sistemi çökmüş durumda.. Hiçbir öğrenci hiçbir sınıfın gerektirdiği bilgiyi tam alamıyor. Öğrenim
hayatı boyunca sekiz sayfa yazı kaleme almadan okul bitirenler var. Yirmi yaşına
gelmiş bir tek kitap okumamış çocuklarımız var.
Test usulü diye bir dert çıkardılar. Çocuklarımızı bitirdi, bitirdi.
Neredeyse günlük konuşmalarınızı bile
şık şık düzenlemek zorunda kalıyorsunuz.

anne-babalar, ortak velayet sahibi olmaları için sorumluluk ve bakım akdi(omsorgs- og ansvarserklæring) şeklinde ter8 yaşını doldurmamış ve
evlenmemiş çocuklar veya cüme edilebilecek bir belgeyi imzalamaları
gerekiyor.
gençler ana kural olarak
Müşterek velayete sahip olmak, çocukla
anne ve babanın velayeti alilgili bütün önemli kararları almak anlatındadır. Fakat anne-baba evlilik yapmamına gelmektedir. Bunlar öncelikli olarak
mış ise velayet hakkı sadece annededir.
Velayet sahibi ebeveyn çocuğuna her ko- çocuğa ad koyma, okul seçimi, dini konular, tibbi tedavi meselesi ve yurtdışına tanuda sahip çıkmakla ve çocuğuyla ilgili
şınma veya seyahat gibi konuları kapsar.
hertürlü kararı almakla sorumludur. AlıÇocuğun günlük birlikte yasadığı ebeveyn,
nacak kararlarda çocuğun ihtiyaçları ve
cocukla ilgili güncel kararları alma hakkıperspektifi gözetilmelidir.
na sahiptir. Bunlar çocuğun yiyeceği, giyAnne-babanın çocuğun doğumunda evli
si, yatma-kalkma saatleri, boş zamanlarıolmaları veya daha sonra evlilik yapmanı değerlendirme aktiviteleri og yurtiçinde
ları durumunda çoçuğun velayetinde eşit
seyahat etme gibi konuları oluşturur. Çoderecede hak sahibidirler. Bu ortak velayet anne-babanın ayrılmaları veya boşan- cukla birlikte yaşayan ebeveyn, yurtiçinde bir yerden başka bir yere taşınması dumaları durumunda da, ve aksi bir durum
tarafların anlaşması veya mahkeme kara- rumunda, taşınmadan 6 hafta önce diğer
rıyla gerçekleşmediği takdirde, geçerliliği- ebeveyne bilgi vermekle yükümlüdür.
Velayetle ilgili mevcut bir anlaşma ya
ni korur.
ebeveynlerin insiyatifiyle ya da mahkeme
Anne-baba çocuğun doğumunda evli değillerse ve daha sonra evlilik yapmamaları kararıyla değiştirilir. Mahkeme normal
olarak evebeynlerin, velayeti müşterek
durumunda, velayet ana kural olarak sadece annede olur. Fakat bu anne-babanın paylaşması yönünde karar verir. Mahkeme sadece özel şartların ve önemli sebebçocuğun sorumluluğunu ve bakımını birlerin mevcudiyetinden dolayi aksi yönde
likle üstlendiklerini beyan etmeleri veya
karar alıp, ebeveynlerden birine velayeti
anne-babanın kendi aralarında ortak velayet konusunda anlaşmaları durumunda verir.
Anne-babanin ortak velayet sahibi olmageçerli değildir.
sı ve ebeveynlerden bir tanesinin ölmesi
Evli olmayan fakat birlikte yaşayan
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Türkiye’nin AB’ye üyelik serüveni
Dr. İsa Kuyucuoğlu

lara nerede çalıştıklarını, aylık gelirlerinin
ne olduğunu, dün akşam ne yediklerini
sorarım. Ve dahası var, “Sen on yıl sonra
kendini nerede görüyorsun?” derim.
Hiçbir okuldan diploması olmayan, akşamdan sabaha yiyecek ekmeği bulunmayan on binler.. Ben bunu ezber söylemiyorum. Tam elli yıl önce Ankara’da üç
sahipli bir haber ajansında çalışıyordum.
Patronlarım Cumartesi oldu mu uçağa atladılar mı İstanbul’a tepik topu izlemeye
giderlerdi. Biz çalışanlar bırakınız haftalıklarımızı almayı, onların borçlandıkları komşu firmaların hışmından kendimizi
zor korurduk, kurtarırdık.
O gün bugündür Türkiye’de ne değişti
ki, bu değişsin.
Bu sözlerimle kimseyi aç ve açık olduğu
için ayıplıyor değilim. Ama aç ve açık durumda bulunan bir insanın da tepik topu
peşinde koşmak yerine birkaç kitap okumasını, kafacığının bir köşesine bir iki bilgi kırıntısı yerleştirmesini bekliyorum.
İş aramasını bekliyorum. Ekmeğini taştan çıkarmasını bekliyorum.
TV lerin bilgi yarışmalarına bakıyor musunuz? Gençler dökülüyorlar. Avukat “Ehven-i Şer” söylemini Japonca gibi karşılıyor. Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Selim arasında geçen otuz yıldan haberi bulunmayanlar çıkıyor. Mimar var, mimarlıkla ilgili soruyu yanıtsız bırakıyor.

“Çocuğum bu akşam ne yemek istersin?
Etli patates mi? Zeytinyağlı fasulye mi?”
Çocuğum yazın tatile nereye gidelim:
Kuşadası’na mı, Ayvalık’a mı? Antalya’ya
mı?”
Hiçbir anne ve baba çocuğuna cesaret
edip de soramıyor:
“Yavrucuğum sen bu okulu bitirince bir
apartmana kapıcı mı olacaksın? Kaldırım
mühendisliğine mi başlayacaksın? Yan gelip yatarak mı yaşayacaksın.”
KİMSE FARKINDA DEĞİL..
Türkiye’nin eğitim sisteminin başında
oturanlar oralı değil. Aslında galiba kimse
de sorunun farkında değil. Her yıl önlem
üstüne önlem alıyorlar. Aldıkları önlemler
dershanelerin kapısına çocuklarımızın yığılmasına yarıyor.
Arkadaşlar! Bütün öğrenci velilerine bir
çağırıda bulunun.. Bir çocuk için ilkokulun ikinci sınıfından lisenin son sınıfına
kadar kaç lira dershanelere veriyorlarsa,
bu paranın yarısını getirip devlete versinler. Benim devletimi yönetenler arasında
iyi niyetli kimse kalmışsa onlar da toplanan bu paralarla Türkiye’nin köyünü kentini okullarla ve de öğretmenlerle doldursunlar. Bu kadar çok okulun ve bu kadar
bol öğretmenin bulunduğu bir ülkede hiçbir öğrencinin hiçbir okula girişinde sınava gerek kalmayacaktır.
Sınav olmayan bir ülkede dershane de
olmaz.
İşte Türk Milli Eğitimi’nin kurtuluş reçetesi..
Şimdi benim bu önerim üzerine gülmeye kalkışan çıkarsa, ona derim ki, “Sen bir
yol öner arkadaşım.. Senin göstereceğin
yolu görelim.”
Ve ben kalıbımı basarım ki, Türkiye benim bu dediğim yola gelecektir.

zeynelkozanoglu@gmail.com

Çocukların Velayeti (Forældremyndighed)
Hacı Önal, Avukat
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HUKUK KÖŞESİ

durumunda velayet tabii olarak diğer ebeveynde kalır. Fakat tek başına velayet sahibi olan ebeveynin ölmesi durumunda,
velayet sahibi olmayan ebeveyn çocuğun
velayetinin kendisine verilmesi için ilgili
kurum olan statsforvaltning’e başvuruda
bulunabilir. Bu durumda velayetin öncelik
hakkı geride kalan ebeveynindir. Fakat bu
konuda alınacak olan karar çocuk için en
iyisisini gözetir. Geride kalan ebeyne bu
anlamda her halükarda velayet verilmez.
Okurlarımızdan bazılarınız bu hukuki
kurallar etnik Danimarkalılar göz önünde
tutularak hazırlanmış kurallar ve bizi pek
alakadar etmez düşüncesine kapılabilir.
Bu düşünce bir bakıma doğru olsa da bu
kurallar etnik danimarkalılar dışındaki
diğer vatandaşlarıda ilgilendiriyor. Evlilik dışı çocuk yapma etnik Danimarkalılar
arasında yaygın olabilir, ama resmi nikah
yapmayıp dini nikahla birlikte yaşayan insanlarımız mevcut. Bu velayet meselesini
birebir ilgili hale getiriyor.
Bunun dışında boşanma durumumunda
da bu kurallar tarafları ilgilendirir, çünkü
bu durumda da velayet meselesinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Anlaşılacağı üzere velayetle ilgili kurallar şu veya
bu şekilde çoçuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor.
onal.haci@gmail.com
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animarka’nın da 1973 yılından beri
üyesi bulunduğu Avrupa Birliği’ne
Türkiye’nin üyeliği Danimarka’da yaşayan bizleri de doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu yazımda Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği konusuna değinmek istiyorum.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine (EU)
üyelik macerası uzun yıllar öncesine dayanır.
Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan kuruluşa
ilk ortaklık başvurusunu, bir çoğumuzun henüz hayatta olmadığı 31 temmuz
1959 yılında yapmış. Yani Türkiye’nin
Avrupa Birliğine ilk başvurusunun ardından yarım asırdan fazla (51 yıl) bir
zaman geçmiş. Bu ilk başvurunun ardından, 12 eylül 1963 tarihinde deTürkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara
anlaşması imzalanmış.
Avrupa Birliği’nin, daha önceki yıllarda Türkiye’de yaşanan siyasi çalkantılar, ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve askeri müdahaleleri gerekçe
göstererek Türkiye’nin üyeliği günümüze kadar ciddi bir biçimde ele alınmamıştır. Buna rağmen Birliğe üyelik Türkiye’de bütün hükümetlerin en önemli

gündem maddesini oluşturmuştur.
Siyasi yapısı ve Sosyo-ekonomik durumu Türkiye’den çok kötü durumda olan
ve Türkiye’den yıllar sonra üyeliğe başvurmuş bulunan bir çok Doğu Avrupa
ülkesinin başvurusu kabul edildiği halde, bu konuda kararlı olan Türkiye’nin
üyeliği niçin engellenmiş ve engellenmeye devam etmektedir?
Türkiye açısından hiç bir gerekçesi
olmayan engellemelere Avrupa Birliği tarafından birtakım açıklamalar yapılmaktadır. Türkiye’nin siyasi durumu, ekonomik seviyesi ve sosyo-kültürel yapısı bu noktada gündeme getirilen
önemli ana başlıklardır. Daha önceki
yıllarda açıkça ifade edilemeyen, fakat
son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde
güçlenen yabancı ve Müslüman karşıtı
eğilimlerin Avrupa Parlamentosundaki temsilcileri tarafından seslendirilmeye başlanan marjinal görüşlere göre,Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önündeki en büyük engel ülkenin
Müslüman kimliğidir. Avrupa Birliğini
bir Hıristiyan kulübü olarak gören bu
grubun temsilcilerine göre Türkiye üyelik için bütün kriterleri yerine getirmiş
olsa bile, Müslüman kimliği ile Birliğe
üye olması mümkün değildir.

Akupunktur 2000 ve
göz hastalıkları tedavisi
temin tedavi alanına
girer ve özellikle el ve
ayak parmaklarındaki
eklemler vücuttaki dianimar- ğer eklemlere oranla
kalı bir
daha fazla kullanılır. Bu
akupunktur uzmanı ta- eklemlerde çok hassas
rafından 2000 yılında
beyin ve sinir sistemiyle
keşfedilen yeni bir aku- bağlantılı refleks noktapunktur sistemi, bu ne- ları vardır.
denle akupunktur 2000
Tedavi esnasında vüismini almıştır. Bilim
cutta kortison, endorfin
camiasında genellikle
ve adrenalin maddelemikro-akupunktur diye rinin salgılandığı tespit
adlandırılan bu sisteedilmiştir. Bu maddemin, Çin akupunktuler kan dolaşımı yoluyla
rundan farkı meridyen- hasta olan bölgeye gönler (enerji kanalları)
derilir ve vücudun kenaracılığı ile değil direk
di kendini iyileştirme
olarak insan beynini et- mekanizmasi anında hakileme yoluyla çalışma- rekete geçirilir.
sıdır. Bunun dışında çok Göz hastalıklarında
az sayıda iğne kullanıl- özellikle “artık yapacak
masıdır. Çin akupunkbirşey yok” denilen hasturunda 25-30 iğne kul- talarda iyi sonuçlar alınlanılırken, akupunktur mıştır. Yapılan araştır2000 yönteminde 4-6
malar ve binlerce hasta
iğne kullanılır.
tedavisinden sonra akuİnsan vücudunda bupunktur 2000¬in başalunan eklemlerin etrarı sağlayamadığı 3 göz
fında beynimizle direk
hastalığı olmuştur. Bunbağlantısı olan çok salar: renk körlülüğü, şayıda refleks noktası bu- şılık ve miyop rahatsızlunmakta. Doğru nokta lıkları olmuştur. Bunbulunduğunda ve tam
lar dışındaki tüm göz
isabet ile bir akupunkhastalıklarında ve özeltur iğnesi batırıldığınlikle yaşa bağlı makula
da bir ağrıyı anında or- dejenerasyonu (AMD)
tadan kaldırmak ya da
rahatsızlığında az veya
göz hastalıgında tam
tam iyileşme sonuçlaveya ileri derecede iyirı görülmüştür. Görme
leşme sağlamak bu sisMustafa Ceran,
Alternatif tıp
uzmanı
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Son yıllara kadar genel olarak özellikle Türkiye’nin ekonomik durumu Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önündeki en büyük engel olarak görülerek, mevcut ekonomik durumu ile Avrupa Birliğine üye
olamayacağı savunulmaktadır.
Fakat artık günümüzde ekonomik göstergeler tersine dönmeye başlamıştır.
2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp, daha sonra Avrupa ülkelerinde ve tüm dünyada hissedilen finans krizi, özellikle Avrupa ülkelerini
ciddi bir biçimde sarsmıştır. Bu krizden
en az etkilen ülkelerden biri Türkiye olmuştur.
The Economist Dergisi’nin Ekim
2010 sayısında ve The New York Times
Gazetesi’nde geçen ayın başlarında (Kasım 2010) yayımlananaraştırmalar göre,
krizlere alışık olan Türkiye’nin ekonomisi 2010 yılının ilk çeyreğinde % 11,4
oranında gelişerek Çin’den sonra Dünyanın ekonomik krizden en az etkilenen
ikinci ekonomisi olmuştur.
Türkiye’nin yakaladığı bu ekonomik
başarı aslında Avrupa Birliği ülkelerinin güçlü ekonomilerini yöneten Merkel
ve Sarkozi gibi liderleri kıskandıracak
bir seviyedir. İşin ironik yanı ise Türkiye’nin Birliğe üyeliğine en fazla bu iki

liderin karşı çıkmasıdır. Bu iki siyasetçi
sıkça Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği yerine imtiyazlı ortaklık önerisini
gündeme getirmektedirler. Türkiye’nin
ekonomik trendi önümüzdeki yıllarda
bu tempo ile devam ederse, Türkiye’nin
Avro’ya geçişi için gerekli kriterleri çoktan yakalamış olacaktır.
Türkiye’nin bu ekonomik başarıyı yakalamasında Batı ülkelerinden çok,
Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran gibi
doğu ülkelerine yaptığı ihracatın büyük
etkisi olmuştur.
Daha önceki yıllarda Türkiye’nin ekonomik durumunu öne sürerek, Birliğe
üye olmasına karşı çıkan Avrupa birliği
ülkelerinin bu günlerde ekonomiyi arka
plana alarak siyasi argümanları öne çıkarmaları oldukça manidardır.
Türkiye’nin ekonomik gelişmesi, siyasi istikrarı ülkenin Avrupa Birliğine üye
olması için değil, her şeyden önce kendi insanı, bölge ülkeleri ve dünya barışı için gereklidir. Avrupa Birliği Türkiye’nin üyeliğini kabul etmese dahi, küreleşerek küçülen dünya Türkiye için
alternatifler ortaya çıkacak, yeni kapılar açılacaktır.
kuyucuoglu@gmail.com

YAŞAM

yetenekleri çok azalmış
veya tamamen kaybetmiş hastalarında akupunktur 2000 sistemi
ile durumlarında bir iyileşme gözlendiği yapılan
binlerce hasta tedavisinde görülmüştür.
Akupunktur 2000¬in
etkili olduğu 3 alan vardır:
1) Göz hastalıkları
2) Her türlü ağrı rahatsızlıkları
3) Bazı kronik hastalıklar
Ağrı ve kronik rahatsızlıklarda 5 gün üst
üste tedavi edilir. Göz
hastalıklarında ise 10
gün üst üste günde 2 seans olmak üzere tedavi
yapılır. Başarı oranına
göre daha sonraki seans
sayıları hastaya uygulanan testler sonucu belirlenir.
Görme derecesini ileri
derecede kaybetmiş hastaların, tedaviye başlamadan önce kendini fazla ümitlendirmemesi gerekir. Nitekim dünyada
her tedavi yönteminde
olduğu gibi, akupunktur
2000 yöntemininde 100
yüz garantisi yoktur.
Çünkü her insanın kendine özgü beden ve tedavilere reaksiyon gösterme şekli vardır.
info@akuzomas.dk
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openhag’da ya da Danimarka’nın öteki büyük kentlerinin merkezlerindeki
arka sokaklara akşamın karanlığı çökünce, hayat kadınları da sokak köşelerinde
müşterilerini beklemeye başlar. Danimarka çok alanda dünyanın iyi ülkelerinden
biri kabul edilse de, konu fahişelik ve kadın ticareti olunca Danimarka üstüne pek
iyi şeyler söylemek güç.
Danimarka da uluslararsı kadın ticaretinin kolay yapıldığı ülkelerden biri durumuna geldi. Rus, Litvanyalı, Polanyalı,
Taylandlı ve Afrikalı. İnternette, gazetelerde de kadın fahişe bulmak kolay, hotel vb. yerlerde neler oluyor tam bilemiyoruz.
Kimi okuyucular belki şöyle düşünebilir: Yalnız İstanbul’da otel, lokanta, pansiyon, gece klubu vb. yerlerde binlerce kadın bu yolun yolcusu. Romen, Rus, Bulgar ne ararsan var denebilir. Türkiye’de
kadının ödediği bedeli bu yazıda konu
etmek istemiyorum. Danimarka Avrupa
Birliği’nin en demokratik ülkeleriden birisi olduğu için, kadın ve fuhuşun Danimarka’daki yeri biraz daha önemli.
Avrupa Birliği kadınların fuhuşa düşmelerini önlemek, koca dayağından kurtulmalarını sağlamak için 1999 yılını kadın
hakları yılı ilan etmişti. Özellikle son on
yılda Danimarka’da fuhuş arttı ve ser-

Yeni kitaplar...

bestçe yapılan bir meslek haline geldi. Örneğin Kopenhag daha çok yabancı kadınların pazarlandığı bir ticaret kentine dönüştü. Fuhuş ve kadın ticareti beraberinde uyuşturucu ticaretini de hızlandırdı.
En azından basına yansıyan polis raporları kadın ve uyuşturucu ticareti yapanların
işbirliği içinde olduğunu öne çıkarıyor.
Dünyanın en eski mesleklerinden biri
kabul edilen fuhuşun ekonomik krizle,
yoksullukla ilgisi olduğunu hemen her
aklı başında ülke kabul ediyor. Danimarka da bu konudaki Avrupa Birliği yasalarına imza attı ve Birleşmiş Milletler yasalarını kabul ediyor. Çok sayıda Avrupa
Birliği ülkesi kadın ticaretinin ülkelerinde bir sorun olduğunu kabul edip, çeşitli
önlemler almaya başladılar. İsveç, fuhuş
yapmak zorrunda kalan kadınlara yardım
etmek, kadın ticareti yapanları da cezalandırmak için yasalar çıkardı. Kadın ticareti yapanlar ve kadına ilişki sırasında
kötü davrananlar altı yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
Almanya, Hollanda ve Belçika yabancı
fahişeler için özel yasalar çıkardılar. Bu
yasalara göre, patronlarının isimlerini polise bildiren yabancı kökenli fahişelere
oturma ve çalışma izni verilecek ve ayrıca
başka iş bulmalarına yardımcı olunacak.
Özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerin-
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Fremtidens Stormagter:
Geleceğin Büyük Güçleri
Yazarlar Steen Fryba Christensen, Jørgen Dige Pedersen,
Clemens Stubbe Østergaard, Mette Skak ve Stig Thøgersen.
Aarhus Universtetsforlag yayınevi. 285 sayfa. 248,- kr.
ünyada güç dengeleri değişiyor. Geçen yüzyılda
Dünya’da iki büyük güç söz
sahibiydi: Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği(SB). Şimdi bu güç
dengesi el değiştiriyor.
Arhus ve Aalborg Üniversitelerinde öğretim görevlileri
Steen Fryba Christensen,
Jørgen Dige Pedersen, Clemens Stubbe Østergaard,
Mette Skak ve Stig Thøgersen’in birlikte hazırladıkları
Fremtidens Stormagter: Geleceğin Büyük Güçleri kitabında artık Dünyada BRIK
kısa adlı dört ülkenin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve
Çin Halk Cumhuriyeti) en
büyük gücün odak noktasını
oluşturma yolunda hızla yol
aldıkları savı işleniyor.
Kitapta BRIK ülkelerinin
ABD ve SB’den daha farklı
bir güç oluşturdukları öne
çıkarılıyor. Bu bilim adamlarının irdelemelerine göre,
ABD ve SB’nin büyük güç
olmaları askeri güce dayanırken, BRIK ülkelerinin gücü
ekonomik ve politik güç olarak kendini gösteriyor.
Kitapta, 11 Eylül 2001
olayının ardındane tohumları atılan BRIK ekonomik
ve politik gücün bugüne
kadar olan gelişme süreci
gözden geçiriliyor. Kendi
aralarında sürekli toplantılar düzenleyerek sık sık bir

de yabancı fahişelerin sayısı arttı. Almanya ve Hollanda’daki toplam fahişelerin
% 80’i eski sosyalist ülkelerden geliyor.
Avrupa ülkelerindeki fahişelerin % 60’ı
ya eski sosyalist ülkelerden ya da Uzak
Doğu ülkelerinden geliyor. Bunların üçte
biri 18 yaşının altında.
Danimarka’daki fahişe mesleğinde Taylandlı, Polanyalı, Litvanyalı ve Afrikalı
kadınlar öne çıkıyor. Roskilde Üniversityesi’nin bir süre önce yaptığı bir araştırmaya göre, fuhuş yapan Taylandlı kadınların sayısının arttığını görünüyor. Bu kadınların çoğu Danimarka’ya Danimarkalı
erkeklerle evlenerek geliyorlar. Hemen
hepsi kendi ülkelerinde para sıkıntısı çeken, geleceğinden endişe eden ve Danimarkalı erkeklerin, kadın tacirlerinin tuzağına düşen, başlangıçta kendini satmamış, ama satılan kadınlar.
İsveçli profesör Sven-Axel Mansson fahişelerin müşterileri üstüne bir araştırma
yapmış. Profesöre göre 250 bin İsveçli erkek fahişeleri ziyaret etmiş. Bu sayı İsveçli erekeklerin % 13’ünü oluşturuyor. Çok
az sayıda İsveçli erkek düzenli bir şekilde
fahişe ziyaretinde bulunuyor. 35 – 40 yaşları arasındaki erkekler daha çok fahişe
ziyaret ediyor.
İspanyol erkeklerin % 40’ fahişe ziyaretinde bulunmuş. Sven-Axel Mansson’a

araya gelen BRIK ülkerinin
büyük güç olduğu açık ve
belirgin olarak ilk kez geçen
yıl Kopenhag’da düzenlenen
COP15 İklim Konferansı’nda
kendini gösterdi. BRIK ülkelerinin onaylamadığı hiç bir
nokta konferansta kabul ettirilemedi. BRIK ülkelerinden
Brezilya’nın artık büyük güç
olduğunu kanıtlayabilecek
bir örnek; Brezilya, ABD’nin
sert tepkilerine rağmen Filistin’in bağımsız ülkle olarak
tanınması için bir girişim
başlattı ve bu ay başında
Filistin’i tanıdığını ilan etti.
Brezilya’nın bu çağırısına,
ülkesinde çok sayıda Musevi’nin yaşadığı Arjantin ve
Uruguay da uyarak Filistin’i
tanıdıklarını açıkladılar. Paraguay, Ekvator ve Bolivya
da Filistin’i tanıyacakları
işeretleri veriyorlar.
Kitabın yazarları Dünya’da
görülen bu değişime Danimarka’nın seyirci kalmaması ve kendini daha şimdiden
bu gerçeğe hazırlaması gerektiğini belirtiyorlar.
Bu noktadan yola çıkan ve
her biri BRIK ülkelerine ilişkin konularda uzman olan 5
bilim adamı bu kitapta büyük
bir hızla gelişmekte olan bu
BRIK ülkelerinin kültürel,
ekonomik, toplum yapılarını
ve tarihlerini, bu ülkelerin
yapabileceklerini ve yapamayacaklarını irdeliyorlar.

Yeni kitaplar...
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»Yarınlara Geç Kalmadan«

Danimarka’nın bir başka yüzü

Hüseyin Duygu

D

Aralık/December 2010

göre, İspanyol kültüründe genç erkeklerin genelevelere gitmeleri nerdeyse özendiriliyor. Buna karşılık İskandinav ülkelerinde 15 yaşından itibaren gençlerin
cinsel ilişkide bulunmaları doğal karşılanıyor.
Danimarka’da ne kadar erkeğin parayla seks aldığı bilinmiyor ama bu sayının
oran olarak İsveç’e benzediğini tahmin
ediyorum. Danimarka’daki fahişe sayısının artması, arz- talep konusunu görünür
kılıyor. Danimarkalı fahişeler kabaca iki
gruba ayrılıyor. Birinci grup uyuşturucu
gibi bağımlılığı olan kadınlardan oluşuyor
ve şehir merkezlerinde çalışıyorlar, ikinci
grup ise, genç ve güzel kadınlardan oluşuyor ve daha çok lüks hotellerde iş adamlarına servis yapıyorlar.
Danimarka kadınların çok özgür oldukları ve demokratik yaşama katıldıkları
bir ülke. Danimarka Parlamentosu’nun
üyelerinin nerdeyse yarısı kadın. Kadın
ekonomik anlamda bağımsız, bunun yasal önlemleri alınmış. Bilindiği gibi kadının eşinden ayrılması, tek başına yaşaması ya da evlenmeden çocuk sahibi olması
olağan şeyler. Böyle olsa da kadın ticareti
Danimarka’da da hayat buluyor ve bundan sonra da hayat bulacak gibi görünüyor.
huseyin.duygu@haber.dk
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Kopenhag Emniyet Müşaviri Feyzullah Ar slan’ın »Yarınlara Geç Kalmadan«
adındaki oyunu İsveç’in başkenti Stockholm’da sahnelendi. Gençleri uyuşturucu
tuzağına düşüren tehlikeleri gözler önüne seren oyun, izleyiciden ve oyunun
yazarı Feyzullah Arslan’dan tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

İ

sveç’te hayatında tiyatro oynamamış kişilerin 8 aylık çalışması
sonucu sahneye koyduğu “Yarınlara Geç Kalmadan”oyunu seyircisi ile
bululuştu.
İsveç Türk Ulusal Tiyatro
Derneği ile İsveç Devlet Tiyatrosu’nun (Riksteatern)
işbirliğinde
gerçekleşen
uyuşturucu işe mücadele
ve aileleri bu konuda bilgilendirmeyi amaçlayan oyunu ilk izleyenlerin büyük
beğenesi ile karşılaştı.
Oyunun yönetmeni Ayla
Zorer’in 8 aylık çalışması
sonucu sahneye konan oyun
hiç tiyatro oynama tecrübesi olmayan ekip tarafından
büyük bir başarıyla sahneye
kondu ve izleyiciden büyük
takdir topladı.
İsveç’te bir süre önce
Türkiye’nin
Stockholm
Büyükelçiliği’nde idari ateşe olarak görev yapan ve
uyuşturucu ile mücadele
uzmanı İlker Karakoyun-

lu’nun girişimi ve Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk’ün
desteği ile bir proje olarak
gündeme gelen tiyatro oyunu 8 aylık çalışmanın sonucunda ilk meyvesini verdi.
Çalıştığı süre içerisinde
gönüllü olarak Türk örgütlerine giderek uyuşturucu
ile mücadele için ailelere
uyarıcı seminerler veren
İdari Ateşe İlker Karakoyunlu görev süresinin sona

Fra Fatwa til Jihad: Fetvadan Cihata
Yazar Kenan Malik. Çeviri Claus Bratt Østergaard. Informations Forlag Yayın Evi. 344 sayfa. 299,- kr.

F

ra Fatwa til Jihad: Fetvadan Cihata, son 25
yılın en belirleyici tarihi
olaylarını, olayların temeline dayanarak canlı bir biçimde anlatan bir kitap.
1989 yılında İngiltere’de
düzenlenen sokak gösterilerinde Salman Rushdi’nin
yazdığı Şeytan Ayetleri
protesto edildi ve yakıldı. Bu protesto gösterileri
tüm dünyada gösterildi ve
dünya tarihinde yeni bir
dönemin başlangıcı oldu.
Aradan 20 yıldan daha
uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen olayın etkisi
azalmış değil. Yazar Kenan Malik’in kitabına göre,
bunun da ötesinde, Şeytan
Ayetleri kitabı olayı bugün

İslam’ın Batı ile ilişkileri,
mültikültüralizmin anlamı
ve değeri, ”açık bir toplumda” hoşgörünün sınırları
sorularını gündeme getir-

di. Yazarın bu konuyla ilgili
olarak kullandığı; mültikültüralizm, açık bir toplumda hoşgörü kavramlarını
kullanmasının nedenlerini
anlayabilmek için kitabın
başlangıç bölümlerini okumak gerekiyor.
Kenan Malik, Ayetullah Humeyni’nin Salman
Rushdi hakkında verdiği
ölüm fermanını çıkış noktası alarak, son 20 yıl içinde
radikal İslam’ın müslüman
toplumunu nasıl pençesi altına aldığını, Rushdi olayının ifade özgürlüğünü ve
hoşgörüyü nasıl gündeme
getirdiğini araştırıp irdeliyor.
Hindistan kökenli İngiliz
yazarı Kenan Malik, uzun

Fucking Flink: Aman ne kibar
Yazar Lars AP. People’sPress Yayın Evi. 190 sayfa. 129,95 Kr.
(Bazı kitapçılarda indirimli fiyat)

S

ık sık duyarız: Danimarkalılar dünyanın
en mutlu insanları. Evet,
bu sonucu çıkarıyor bir
dizi karşılaştırmalı analizler. Ancak, “Fucking
Flink: Aman ne kibar”
kitabının yazarı Lars AP,
kendi halkına şu soruyu
yöneltiyor: - Peki madem öyle neden hep sadece kendimizi düşünüp
kendimizden başkalarına
karşı umursamaz davranırız? Neden etrafımızda
bulunan zor durumdaki-

lere anlayış göstermek
gelmez içimizden?
Yazar, Netto’da kasa
önünde kuyrukta olduğunuzu, yoğun trafikte
araç kullandığınız bir
durumu düşünün. Kendiniz de dahil acaba nasıl
davranıyorsunuz? İçinizden neler geçiyor? diye
örnekler veriyor. Yazara
göre Danimarkalı insanlar birbirlerine karşı en
az anlayışlı insanlar.
Lars AP bu noktadan
yola çıkarak, çok eğlen-

celi, ama çok öğretici bir
üslupla Danimarkalıların neden dünyanın en
somurtkan, bencil insanı
olmayı tercih ettiklerini
ortaya koymaya çalışıyor.
Lars AP, bu analizlerini
yaparken saptadığı sorunlara oldukça şaşırtıcı, yaratıcı ve eğlenceli
çözüm önerileri sunuyor.
Somurtkanlığın güleryüze, habutluğun kibarlığa,
nezakete nasıl çevrilebileceğini gösteriyor.

yıllardır ırkçılık, uyum
(entegrasyon) ve çok kültürlülük konularında yazılar yazmış, öğrenci olduğu
1980’li yıllarda İngiltere’deki ırkçılık ve ayırımcılığa karşı mücadele vermişti. Ancak, Kenan Malik
1989’da Salman Rushdi’nin
Şeytan Ayetleri kitabının
yayımlanmasıyla birlikte
tamamen değiştiğini açıklıyor. O zamana kadar göçmenlerin yaşam ve çalışma
koşullarının düzeltilmesi
için sınıf mücadelesi veren Kenan Malik şimdi,
bu mücadelenin bugünün
politikasına damgasını vuran hakir görülmeye karşı
dini mücadeleye dönüşmüş
olmasını eleştiriyor.

Oyunun senaryo yazarı Kopenhag Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan,
oyuncuları ayakta alkışladı

erip Türkiye’ye dönmüş olmasına rağmen oyun perde
açmadan yaptığı bu hizmetiyle övgü ile anıldı.
Oyunun ilk açılış galasına gelen oyuncu oyunun
yazarı Kopenhag Emniyet
Müşaviri Feyzullah Arslan,
ve oyuncuların yakın akrabaları oyuncuları başarılılarından dolayı ayakta
alkışladılar.
Türkiye’nin Stockholm
Büyükelçiliği
Müşaviri
Cengiz K. Fırat’ta eşi ile
birlikte oyunu izleyenler
arasında yer aldı ve hiç tiyatro oynamayan bir ekibin çok başarılı bir şekilde
bunu sahneye aktarmasından duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Aile içerisinde Anne baba
ile çocuklar arasında ilişkiyi öne çıkaran ve çocukların
ilgisizlik karşısında kötü arkadaş ve kötü alışkanlıklara nasıl başladığını gözler
önüne seren oyun Türklerin yoğun yaşadığı semt-

lerde ve okullarda perde
açarak hem çocukları hem
de anne ve babalara yönelik
mesajlarla dolu.
Türkiye’de çeşitli illerde
Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve şu anda
Danimarka’da İskandinavya’daki ülkelerden sorumlu Emniyet Müşaviri olarak görev yapan Feyzullah
Arslan, yazdığı oyunun ana
temasını anlatırken şunları
söyledi:
“Gençler
geleceğimiz,
göz bebeğimiz. Onları iyi
yetiştirmek için anne ve
baba üzerine düşen görevi
yapmalıdır. Çocuklarımıza
çok para vererek değil çok
zaman ve ilgi vererek onları geleceğe hazırlamak
lazım. Gençlerin sorunları
olduğu zaman bunun en
iyi çözecekleri yerin aile
ortamı olduğunu, anne ve
baba olduğunu, en güvenli
limanın aile olduğu mesajı
veriyoruz”
(EUROTURK PORTAL)

”Vadi” fırtınası erken başladı

Danimarka’da şimdiden ”Kurtlar Vadisi Filistin” fırtınası esmeye başladı. Sinemalarda 28 Ocak’ta gösterime girecek olan ”Kurtlar Vadisi Filistin” filmi Danimarka
medyasının da ilgisini çekti.
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8 Ocak’ta Türkiye ve diğer Avrupa
ülkeleri ile birlikte
Kopenhag, Aarhus
ve Köge’de gösterime girecek olan ”Kurtlar Vadisi
Filistin” filmi Danimarka’da gazete manşetlerine
yerleşmeye başladı.
Danimarka’da 2004 yılından beri Türk filmleri dağıtımcılığı yapmakta olan
Kast Media tarafından gösterime girecek olan ”Kurtlar Vadisi Filistin” filmine
Danimarka’nın önde gelen
gazetelerinden Politiken
gazetesi internet sayfasında geniş yer ayırdı.
”Türk film kahramanı
İsrail’in sinirini bozuyor”
başlığıyla verilen haberde
filmin konusuna kısaca değiniliyor ve filmin gösteri
tarihi yaklaşınca tartışma-

ların artacağı öngörüsünde
bulunuluyor.
İsrailli yetkililerden Türk
hükümetinin filme müdahele etmesinin istendiği belirtilen yazıda Kurtlar Vadisi
dizisi ve diğer film serileri
kısaca tanıtılıyor.

Filmin kısaca konusu:

Gazze’ye insani yardım
malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı
baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin’e
gitmiştir. Yapılacaklar bellidir: Bu baskının askeri
planlayıcısı ve yürütücüsü
olan İsrailli komutan ele
geçirilmelidir.
Filistinlilerle kurulan ilk
temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar’ı
bazı sürprizler beklemek-

tedir. Hedeflerindeki kişi
olan Moşe Ben Eliezer’in
kural tanımaz gaddarlığı ve teknolojik imkânları
işleri zorlaştırmaktadır.
Polat, Moşe’ye ulaşmaya
çalışırken, Filistin’de masum insanların nasıl öldü-

rüldüklerini görür. Moşe,
köyleri yıkmakta, çocukları öldürmekte ve Polat’a
yardım eden herkesi hapse
atmaktadır. Ancak teknolojik imkânlar ve kural tanımazlık, Moşe’yi kurtarmaya
yetmeyecektir.
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2010’a Güle Güle 2011’e Merhaba
Feyzullah Arslan, Kopenhag Emniyet Müşaviri

D

eğerli Okurlar, yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan değerli vatandaşlarımız, beyefendiler, hanımefendiler, gençler, Konyalılar, Sivaslılar,
Uşaklılar, Bolulular, Aydınlılar, Denizlililer kısacası,
Türkiye’den gelip İskandinavya ülkelerinde yaşayan
sevgili dostlar, en içten dileklerimle Yeni Yılınızı kutluyor, başarı, sağlık ve mutluluklar dilerken sizlerle bu yazı aracılığıyla biraz sohbet etmek istiyorumm. Aşağıdaki cümleleri özellikle belirterek başlamak istiyorum:
Gösterdim, gördü anlamına gelmez,
Söyledim, duydu anlamına gelmez,
Duydu, doğru anlamına gelmez,
Anladı, hak verdi anlamına gelmez,
Hak verdi, inandı anlamına gelmez,
İnandı, uyguladı anlamına gelmez,
Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez.
Bu cümlelerden sonra ne demek istediğimi siz anlayın ve 2011 yılına girerken bu cümleleri düşünerek
plan, program ve çalışmalarınızı yapınız.
Denilen, yazılan ve de benim anladığım odur ki:
Adamın biri, ilk defa gittiği küçük bir kasabada, caddede duran bir arabanın yanına yaklaşmış ve arka
koltukta oturan çocuğa ”buranın yabancısıyım” diyerek, “parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum,
buraya çok yakın olduğunu söylediler” der.
Çocuk arabanın penceresini açtıktan sonra ”Ben de
buraya ilk defa geliyorum, ama sağ tarafa gitmeniz
gerekiyor herhalde” der.
Adam çocuğun yabancı olmasına rağmen, bunu nasıl
bildiğini sormuş, ister istemez. ”Ihlamur çiçeklerinin
kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş çocuk, kuş cıvıltıları oradan geliyor zaten”.
“İyi ama demiş adam, bu seslerin parkta değil de tek
bir ağaçtan gelmediği ne malum”.
Çocuk ”tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez” diye cevap vermiş. Çocuk ”üstelik güller,
manolyalar da katılıyor onlara, hem biraz derin nefes
alırsanız, fırından yeni çıkmış ekmeklerinde kokusunu duyarsınız” .
Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan
sonra teşekkür etmek için, döndüğünde fark etmiş çocuğun kör olduğunu. Çocuk ise konuşurken, bir anda
sözlerini yarıda kesmesinden anlamış, adamın, kendisinin ama olduğunu fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini, ondan saklamaya çalışırken:
- Üç yıl önce kaza geçirmiştim demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki, sizinkiler sağlam öyle değil mi?
Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken, “Artık emin değilim” demiş.”Emin olduğum tek şey benden daha iyi gördüğündür”.
Ben, bundan 10 yıl önce 2001 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevinde iken, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğü yaparken, 3 Aralık Dünya
Engelliler Gününde, engelli vatandaşların bu günlerini haftalık olağan basın toplantısında kutlarken
”Engelli olmak, Başarıya Engel Değildir, örnek Aşık
Veysel” demiştim . Hatta Aşık Veysel ”kör olmasam çoban olurdum, kör oldum ozan oldum” beyitini
de söylemeden geçemeyip hatta dünya ozanı olduğunu
da söylemiştim. Bu sözlerimi yazılı ve görsel basında
okuyan, duyan Engelliler Federasyonu bu anlatıma
oldukça memnuniyetini bildirerek beni tekrar , tekrar
kutlamışlardır, hatta milletvekili sayın Lokman Ayva
da kutlayanlardan birisiydi .Yukarıdaki olay bu anlattıklarımı doğrular nitelikte olduğuna siz de inanırsınız sanırım. Gören gözlerinizin mutluluğunu sonuna
kadar sürdürmeniz dileği ile iki bin on bir yılınızı yeniden kutluyor ve diyorum ki:
Yeni gireceğimiz yıl iki bin on bir,
İskandinavya’da yaşayan vatandaşlarımız iyilikte
doğrulukta bir,
Hepimizin iyilikleri, doğrulukları anlatılsın bir, bir,
Herkes için dileğim, mutluluk bahçesine gir.
Bu dörtlük sizlere iki bin on bir yılı hediyemdir .
Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliğimizin ve Kopenhag Emniyet Müşavirliğimizin sizin her
türlü sorununuzda yardımınıza koşacağını bilmenizi
özellikle belirtir, sorun yaşamamanız dileğimi de tekrarlayarak hepinize selam, saygı ve sevgilerimi belirterek, yeni yılınızı kutlarım.
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Bulmaca

Yaratıcı zekanızı kullanın
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aşlı oldukça iyiliksever adamın birisinin oğlu, kaybolan ve öldürüldüğü
düşünülen bir kişinin katili olduğundan
dolayı tutuklanır. Ancak ceset ortada
yoktur. Fakat elde edilen delillerden,
onun katil olduğu şüphesi yüksektir. Bu
nedenle oğul tutuklanır ve cezaevine
konulur.
Yaşlı baba, oğlunun bu durumuna çok
üzülür, ancak elinden çok fazla bir şey
gelmez. Bir gün oğluna bir mektup yazarak ”oğlum senin suç işlediğine inanmıyorum, inşallah yakında cezaevinden çıkarsın. Ancak tarlayı sürüp, patates ekme
zamanı geldi, fakat ben tarlayı sürmek
için gereken güce sahip değilim yeterin-

Değdi mi?

ce yaşlıyım, inşallah gelecek sene süreriz
der. Mektubu alan oğul çok üzülür.
Bir müddet sonra babasına bir mektup
yazar. Mektubunda özetle ”Baba sağlık
olsun, sakin tarlayı başkasına sürdürmeyesin, cesedi tarlaya gömdüm. Sürdürdüğünde cesedi bulurlar ben de cezaevinden çıkamam. Selam ve saygılarla ellerinden öperim” der.
Cezaevinde yazılan mektuplar okuma
ve incelemeye tabii olduğundan, mektubu okuyan cezaevi yetkilileri olayı polise ve jandarmaya haber verirler. Haberi
alan polis ve jandarma hemen baştan
sona tarlayı sürdürür. Ancak ceset, meset bulunamaz. Bir müddet sonra, oğul-

dan babaya tekrar bir mektup yazılır.
Mektupta özetle: “Baba kusura bakma,
sana yalan söyledim, ancak başka türlü
yardım etme sansım yoktu beni affet”
der.
Burada görüldüğü gibi cezaevindeki çocuğun çok zor şartlarda, imkansız görülen bir ortamda bile, yaratıcı zekasını kullanarak babasına yardım ettiğini görmekteyiz. İki bin on bir yılında sizlerin yaratıcı
zekanızı kullanmanız ve zor şartlarda bile
uygun çıkış yolları bulmanız dileğimdir.
İnsanların yaratıcı zekaya sahip oldukları
doğru, ancak herkesin bunu yeterince
kullanmadığı da ayrı bir doğrudur. Sizlerin kullanması da dileğimdir.

HABER SP

Aralık/December 2010

S

A

SUDOKU

vrupa Kupalarındaki tek temsilcimiz
Beşiktaş, İsviçre’nin
Nyon kentinde yapı-

lan kura çekiminde, UEFA
Avrupa Ligi 2. turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.
Beşiktaş Ukraynalı rakibini eleyebilirse, 3. turda
ya Yunan ekibi Aris ya da
İngiliz Manchester City ile
karşılaşacak.
Ukrayna temsilcisi ile ilk
maç 17 Şubat’ta İstanbul’da
rövanş karşılaşması ise 24
Şubat’ta Kiev’de oynanacak. Avrupa Ligi 2. turunda
Dinamo Kiev ile eşleşen Beşiktaş, turu geçerse 3. turda
Aris-Manchester City eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Beşiktaş 3. turda mücadele
etmeye hak kazanırsa ilk
maçı 10 Mart’ta İstanbul’da,
2. maçı ise 17 Mart’ta deplasmanda oynayacak.

Üzülmez: Tura yakınız

B

eşiktaş kaptanı İbrahim Üzülmez kura
ile ilgili, “Bizim için iyi bir kura. Daha
önce de Dinamo Kiev ile maç yaptık. İlk
karşılaşma yine İstanbul’daydı ve yendik.
Oradaki maçta da berabere kalıp turu geçtik. Amacımız ilk maçta avantajlı sonuç elde
etmek. İyi bir sonuçla turu geçeceğimize
inanıyorum” dedi.

En önemli silahı Shevchenko

U

krayna’nın Dinamo Kiev takımı
Avrupa’daki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Avrupa’da adından sıkça
söz ettiren Dinamo Kiev,
Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 200, UEFA Kupası’nda ise bugüne dek 48
maça çıktı. Şampiyonlar
Ligi’ndeki 200 maçta 88 galibiyet alan Ukrayna ekibi,
bu mücadelelerde 42 beraberlik ve 70 yenilgi yaşadı.
Kiev’in kadrosunda dünyaca ünlü futbolcu Andriy
Shevchenko da bulunuyor. tem Milevskiy Avrupa LiUkrayna temsilcisinde Ar- gi’nde 5 gol attı.

SİMAO VE ALMEDİA
BİTTİ

B

eşiktaş İkinci Başkanı Metin
Keçeli, Simao ve Almeida’nın
transferlerini bitirdiklerini belirterek “Almeida, Avrupa Ligi
maçlarında oynayacak” dedi. Ancak Keçeli, Bobo ile henüz anlaşmadıklarını ifade etti.

Türk Hava Yolları’nın güzel yüzü: Wozniacki
Dünya tenisinin bir numaralı ismi Caroline Wozniacki Türk Hava
Yolları’nın Business Class yüzü seçildi.

B

arcelona ve Manchester United futbol
takımları ve Kobe
Bryant gibi isimlerin ardından THY uluslararası
tanınırlığını arttırmak için
kadrosuna güzel tenisçiyi
de kattı.
Uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde
spesifik çalışmalara ağırlık
veren Türk Hava Yolları, bayanlar tenis dünyasının bir
numaralı ismi Caroline Wozniacki ile anlaşma yaptı.
Türk Hava Yolları’nın Business Class yüzü seçilen
Caroline Wozniacki ağırlıklı
olarak Avrupa’daki marka
iletişiminde tenisseverler
ile biraraya gelecek. Polonya asıllı Danimarkalı tenisçi,
3 yıl boyunca reklam filmlerinde ve halkla ilişkiler etkinliklerinde Türk Hava
Yolları’nı temsil edecek.
En çok gelecek vaadeden
tenisçi olarak gösterilen 20
yaşındaki genç tenisçi 2010
yılını birinci olarak tamam-

FIKRA
NASA uzay üssünde yeni bir deneme yapılıyormuş.
Gönüllü başvuranlar arasından Temel, astronot adayı olarak seçilmiş.
Ön elemede oldukça sıkı testleri geçen Temel; 3
aylık ikinci bir eğitim ile iyi bir astronot olabilmiş.
Beklenen an gelmiş ve Temel bir maymunla birlikte
uzay mekiğine binerek havalanmış.
Atmosfer aşıldıktan sonra Temel’in ilk işi; kendisine sıkı sıkıya söylenildiği gibi zarfları açıp maymunun ve kendisinin görev kartlarını okumak olmuş.
Maymunun görevleri: “Yerküre ile bağlantıyı sürekli kontrol altında tutmak; her 2 saatte bir yörüngedeki sapmaları ayarlamak; füze içindeki hava basıncı, ısı, iletkenlik değerlerini aşağıya bildirmek; yakıt harcamasını ve motorların sırasını belirlemek...”
diye devam ederken; okumaktan sıkılan Temel, kendi görev kartını açmış : “Maymunu iyi besle!”

GÜL, GÜLDÜR, DÜŞÜNDÜR
Bundan yıllar önce “çaldıklarını yerinde
bulamayan hırsız, polise ihbarda bulundu” haberini İstanbul’da bir Cafe’de otururken okumuş, günlerce gülmüştüm.
İşte bu hikayenin tam olarak nasıl
yaşandığını öğrenmek isteyenlere:
Malatya’da Ticaret Merkezi İnşaatı’ndan
7 adet pencere çalan hırsız, çaldığı pencereleri bir hurdacı dükkanının önüne

ladı. Dünya tenis sıralamasındaki en genç oyuncu ünvanını da elinde bulunduran
Wozniacki, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından
dünya şampiyonu ödülüne
layık görüldü.
2011 Yılında grand slam
ödülünü alması beklenen
tenisçi şu ana kadar 12 tane
turnuva şampiyonluğu elde

Yaşanmış olaylar: İmdat Çaldıklarım Çalındı!

bıraktı. Bir süre sonra geri döndüğünde
pencereleri koyduğu yerde bulamayınca
polise hurdacı dükkanının önünde 7
adet pencere bulunduğunu ve hırsızlık
malı olabileceğini ihbar etti. Polis, şaşkın hırsızı çelişkili ifadelerinden dolayı
gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada
ise şaşkın hırsız pencereleri kendisinin
çaldığını itiraf etti. Her zaman akıllı hırsız

ev sahibini bastırmıyor.
Ben Buranın Yabancısıyım!
Eskişehir’de iki bayan arkadaş
arabalarıyla ilerlerken bir kavşağa gelirler. Şoför mahallinde oturan genç
bayan, ehliyetini yeni almıştır fakat bir o
kadar da gözü karadır. Kavşakta kendilerine kırmızı ışık yandığında, yanındaki

arkadaşı “kırmızı” demeye kalmadan
karşıya geçen genç bayanı, hemen ilerideki trafik polisi durdurur.
Polis, bayana tehlikeli araç kullandığını
ve kırmızı ışıkta geçtiğini söyler. Bayan
ise: “Şey.... Memur Bey, ben buranın
yabancısıyım, Antalya’dan geldim
de...” diye karşılık verince bu cevap
karşısında şok olan trafik polisi de: “Peki

hanımefendi, Antalya’daki kırmızı ışığın
anlamı başka mı?” der
ve genç bayan ilk cezasını
böylelikle almış olur.
(Yaşanmış olaylar, 1. Sınıf Emniyet Müdürü
ve Kopenhag Emniyet Müşaviri
Feyzullah Arslan’ın “Gül, Güldür,
Düşündür” adlı kitabından alınmıştır.)

SPOR-YORUM

Kartal’ın Avrupa yolu açık

olmuştur. Askerin şehit olduğunu gören çavuş ”Değdi mi, degdi mi?” diye
askere sorar. Askerin cevabı ”Değdi
çavuşum, değdi çavuşum” olur.
Çavuş ”nasıl değdi bak şehit olmuş”
der. Asker çavuşuna hitaben ”Değdi
komutanım değdi, gittiğimde henüz
yaşıyordu, “Geleceğini biliyordum, geleceğini biliyordum dedi ve kollarımda
son nefesini verdi” diyerek cümlesini
bitirdi.
Siz de dostlarınızın, yakınlarınızın her
zaman sizin yardımınıza geleceğine
inanın ve size de gerek olduğunda arkadaşlarınızın, dostlarınızın, yakınlarınızın yardımına koşun.

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.

haber 31

SİYAH-BEYAZLILAR, UEFA LİGİ’NDE UKRAYNA EKİBİ DİNAMO KİEV İLE EŞLEŞTİ

(Feyzullah Arslan, Kopenhag Emniyet Müşaviri)

avaşın en yoğun, mermilerin yağmur gibi yağdığı bir sırada askerin
bir vurulur, diğer arkadaşları geri çekilir. Ancak yaralanan arkadaşları ileride
kalmıştır.
Arkadaşlarından birisi çavuşuna , yaralanan arkadaşını gidip alıp getirmek
istediğini söyler. Çavuş,mermilerin
yağdığını durumun çok riskli olduğunu
söyleyerek müsaade etmez. Ancak asker çok ısrar eder. Bunun üzerine, çavuş git tamam ne halin varsa gör der.
Asker sürünerek gider yağmur gibi yağan mermilerin arasından arkadaşını,
sürükleyerek alıp arkadaşlarının yanına
emin yere getirir. Ancak asker şehit

R

TERZİ DİKİŞ
ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı,
genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

etti. Wozniacki Women’s
Tennis Association (WTA)
tarafından 2008 yılında en
iyi yeni tenisçi ödülünün de
sahibi olmuştu.
20 Aralık 2010 tarihinde
reklam filmi çekimi için
Türkiye’ye gelecek olan Caroline Wozniacki Türk basın
mensupları ile de bir araya
gelecek.

Wozniacki’nin oynayacağı
ve Türk Hava Yolları’nın
yeni Business Class konseptinin tanıtılacağı reklam
filmi Avrupa’daki tüm ülkelerde yayınlanacak.
Reklam filmi aynı zamanda uluslararası haber ve spor
kanallarında da izleyici ile
buluşacak.

Coco
Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

İrfan Kurtulmuş

Futbola bak futbola

T

ürk futbolu bu sezon hiç tad vermiyor.
Türkiye Spor Toto Süper Ligine bir bakın, takımların günü gününü tutmuyor. Tam bir istikrarsızlık...
Sanki bir vurdumduymazlık hakim.
İlk yarı iyi ki bitiyor. Belki ikinci yarı da bir istikrar
yakalanır. Ama biraz zor gibi. O taraftara, renklere gönül verenlere ve büyük camialara yazık değil mi? Türk
futbolun lokomotifi konumunda olan F.Bahçe, Beşiktaş
ve G.Saray bu sezon tam sefilleri oynuyor gibiler. Bir
tek Trabzonspor istikrarlı. Biraz da Bursaspor Türkiye içinde tabii.
Beşiktaş’a bir paragraf açalım. Avrupa Liginde devam ediyorlar, ama Türkiye’de hiç olmayacak maçlarda taraftarına saç baş yolduruyor. Milyon EURO’luk
ayakları gece aleminde, alkol testinde. Guti gibi bir
dünya yıldızı aşırı derecede alkollü duran arabaya
tosluyor,ardından başkanı Yıldırım Demirören’i kendi ülkesinde tanık gösteriyor. Acaba, Guti bu durumda R.Madrid’de oynarken kendi ülkesi İspanya’da yakalansaydı ne olurdu?
Bu sezon sanki İstanbul’un 3 büyükleri sözbirliği etmiş gibiler. Biri kaybettimi öbürleri sırayı bozmuyor.
İşin derinine inmek lazım. Günü kurtarmak, kısa vadeli başarılarla taraftarı mutlu etme çabaları, sonunda böyle iflas etmeye mahkum ama kim bunu görüyor..!
Kulüpler sezon öncesi büyük ümitlerle transferde muazzam harcamalar yaptılar. Şimdi sıra yama
transfere geldi. Devre arası yapılacak transferler ya
da kiralıklar bir takıma yamadan başka bişey olmaz.
Başarısız olan takımların yönetimleri çehreyi, günü
ve sezonu kurtarmak için şimdi yine milyonları saçacaklar.
F.Bahçe ve G.Saray bu sezon Avrupa hüsranından
sonra bir türlü lige ısınamadılar. Neşteri daha ilk
baştan vuramadılar. Yabancı transferinde geç kaldılar ve elendikten sonra bazı önemli isimleri aldılar.
Avrupa’da bu takımlarımız boy göstermezse ligde
de böyle sendeleyerek giderler. Bir de kendi öz kaynaklarına yıllardır vermedikleri önemi daha yeni yeni
kavramya başladılar. Ama yukarıda dedik ya günü
kurtarmak. Bu mantıkla gidildiği sürece daha çok paralar boşa gidecek. Bizden söylemesi. Daha önceki bir
yazımda Danimarka ile Türk kulüp futbolu arasında
bir değerlendirme yapmıştım. Bursaspor tarihinde
ilk kez bir Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldı.
Çok da güzel oldu. Ama aldığı başarısız sonuçlar
hiç de iyi olmadı. Şimdi, futbolda küçük ülkeler kategorisine giren Danimarka kulüp futbolundan bir takımı Şampiyonlar Liginde gruptan ikinci olarak çıktı.(Barcelona,Rubin Kazan,Panatinaikos gibi devlerle
boy ölçüşerek)
FC.Kopenhag’ın bütçesiyle Bursaspor’un bütçesini
ve futbolcuların aldıkları ücretleri bir karşılaştırın
farkı görürsünüz. Peki, FC.Kopenhag nerde? Şampiyonlar Ligine devam... Bursaspor? evine geri döndü(1 puan alarak).
Türkiye Ligi 18 takımlı ve Türkiye Avrupa futbolunda büyükler arasında ilk 6’nın içinde Danimarka Süper Ligi 12 takımlı ve birbirleriyle 3 kez oynuyorlar
ve Türkiye’nin çok gerisinde. Şimdi istikrar kimde
onu siz hesaplayın..
Mutlu yıllar...
irfan.kurtulmus@haber.dk

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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