
Eşlerini Danimarka’ya 
getirmekte zorlanan bir 
grup gönüllü Danimarkalı 
tarafından kurulan“Sınır-
larötesi Evlilik (Aegteskab 
Uden Graenser)” adlı der-
neğin sözcüsü Erik Lemcke 
Türk gençlerini uyarıyor: 
“Danimarka’da 28 yıl aralık-
sız yaşamadıysanız ya da 28 
yıldır Danimarka vatandaşı 
değilseniz, geldiğiniz ülke-
den ya da Avrupa Birliği dı-
şındaki bir ülke vatandaşıyla 
sakın evlenmeye kalkmayın, 
eşinizi asla Danimarka’ya 
getiremezsiniz”. 
Erik Lemcke, gazetemiz 
Haber aracılığıyla Türk 
gençlerine derneğe üye 
olmaları çağrısında 
bulunuyor.

 

ISSN: 9771602-985002

AYLIK HABER-YORUM DERGİSİ/TYRKISK MÅNEDSBLAD

 NİSAN/ APRIL 2005SAYI/NR. 6 FİYATI/PRİS 5 kr.

HABER
YIL/ÅRGANG 2

 www.haber.dk

www.peles.dk

Daha geniş bilgi sayfa 7’de

www.mbkebab.dk

Sayfa 8

 Haber’in 
gelecek sayısı 
13 Mayıs 
Cuma günü 
çıkıyor

Bekir Yıldız
Meram Rejser

Vester Farimagsgade 6 
1606 København V 

Tlf.:  + 45 33 93 31 78      meram@meramrejser.dk 
Fax: + 45 33 93 31 75          www.meramrejser.dk

Meram 
    Rejser

Sakın Türkiye’den evlenmeyin!

TANIDIK 
BİR TAT

Pilsener

REJSER

Nybrogade 24 - 1203 København K  Tlf: 3333 9050 Cep: 2711 9054 www.nevin-rejser.dk nevin@nevin-rejser.dk

Bizi arayın, yolda kalmayın !

Türk Hava Yolları ve diğer tüm tarifeli hava yolları
ile en uygun fiyatlar için bizi arayın

Yaz için THY ile direk Ankara--Kayseri-Konya fiyatları gelmiştir

AHMET BİÇEN
Peşinatsız-Üç ay garantili otolar

BMW  750 İ - 1999 Model - Full aksesuar
699.000 Kr.

Industrivænget 12 A
3400 Hillerød

Tlf: 7020 8414, Fax: 70208415 Mobil: 4014 3762



    Nisan 2005haber2   Nisan 2005 3   haber

Sizlere bundan 5 ay önce kendi ayakları üzerinde 
duran yeni bir Haber gazetesi ile merhaba dedi-

ğimizde sizleri özlediğimizi belirtmiştik. Sizlerden 
gelen sayısız e-posta, mektup ve telefonlarla bu özle-
min karşılıklı olduğunu bize gösterdiniz. Bu ilginin 
altında kalmayacağımızı da ilerleyen sayılarımızda 
size seslendiğimizde belirtmiştik.
Evet 5 aydır sizlerleyiz ve biz bu birliktelikten ve 

gördüğümüz ilgiden memnunuz. Yola çıkarken birbi-
rimizle haberleşebileceğimiz, yaptığımız etkinlikleri 
birbirimize haber verdiğimiz bir platform olmaya ça-
lıştığımızı söylemiştik.
   
   ***

Sizler gibi bizler de bu konuda üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Bu sayımızdan itibaren sizlere daha iyi 
ulaşabilmek için yeni bir dağıtım anlaşması yaptık. 
Bugüne kadar gazetemizin tekrar yayınlandığını du-
yan ama bulmakta güçlük çeken vatandaşlarımıza 
artık daha kolay ulaşabileceğiz. Mutlaka tüm Dani-
marka genelinde her haneye her vatandaşımıza ulaş-
mamız şimdilik mümkün değil, ancak okur sayımızı 
mümkün olan en yüksek sayıya ulaştırmak için ça-
lışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalar kapsamın-
da başlattığımız küyüphanelere abonelik uygulaması 
da büyük ilgi gördü ve daha şimdiden 30’un üzerin-
de kütüphane Haber’e abone oldu.   

   ***

Sizlere vereceğimiz bir başka müjde ise gazeteniz 
Haber’in yaptığı bir sponsorlukla ilgili. Bu yaz üçün-
cü kez düzenlenecek olan ve daha şimdiden Avru-
pa’nın sayılı ve saygın film festivallerinden biri ha-
line gelmiş olan Kopenhag Uluslararası Film Fes-
tivali tanıtım sponsorları arasında Haber’i de kat-
mıştır. Biz bundan çok gurur duyduk. Şimdi bunun 
sizler için ne anlama geldiğine bakalım. 18-28 Ağus-
tos tarihleri arasında festival kapsamında 7-10 Türk 
filminin gösterime girmesini sağladık. Bu filmle-
rin adları önümüzdeki günlerde belirlenecek ve ta-
bii ki bu haberi de ilk olarak gazetemizin sitesinden 
(www.haber.dk) sizlere duyuracağız. Filmlerin se-
çiminde Haber’in iki yazı işleri sorumlusu Cengiz 
Kahraman ve Sadi Tekelioğlu danışmanlık görevi 
yapacaklar. Bunların dışında Türkiye’den bazı film 
sanatçıları ve yönetmenleri de sizlerle buluşturmak 
için çalışmalarımız son hızla devam ediyor.

   ***
Yani, yaza elveda dediğimiz günlerde Kopen-

hag’daki sinema salonlarında tam bir Türkiye rüzga-
rı esecek. Türk günleri ve eğleneler düzenlenecek ve 
birbirinden güzel yeni Türk filmlerini izleme olanağı 
bulacağız hep birlikte 10 gün boyunca.

   ***
   
Son olarak ise Haber gazetesinin bir yan kuruluşu 

olan Kast Media aracılığıyla Kopenhag’a Türk film-
lerinin getirilmeye devam ettiğini bildirelim. Bunlar-
dan sonuncusu da diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte 
aynı anda gösterime girecek olan “Anlat İstanbul” 
filmi. Ardından da uzun süredir abırsızlıkla bekledi-
ğiniz »Hababam Sınıfı Askerde« gösterime girecek. 
Son olarak siz değerli okuyucularımıza ve gazetemi-
ze ilan-reklam vererek tüm bu güzellikleri birlikte 
yaşamamıza olanak sağlayan değerli işadamlarımıza 
ve ticarethane sahiplerine teşekkür ediyoruz.
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Sizlere iki 
müjdemiz var
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HABER 
Haberciliğin zevkli dünya-
sına HABER’de adım atın!

Haber, gazetecilik 
mesleğine merak duyan 
okurlarına sayfalarını açı-
yor!

nDijital kameranız varsa
nİnternet kullanıyorsanız
nHaberciliğe meraklıy-
sanız

Yaşadığınız bölgedeki 
sosyal, kültürel, sportif 
olayların resmini çekin. 
ister Danca, ister 
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.

Daha fazla bilgi almak 
için haber@haber.dk 
adresine e-posta 
göndermeniz yeterlidir. 

Danimarka’da hükümet Norveç’teki 
ve İngiltere’deki gibi karayollarını 
ücretli hale getirmeyi planlıyor. 

Paralı karayolları uygulamasının başkent 
Kopenhag’da toplu taşımacılığı teşvik et-
mesi bekleniyor.

Trafiğin yoğun olduğu başkent çevrele-
rinde uygulanan ve bazı yollarda trafiğin 
uydu kontrolü ve oto yollara yerleştirilecek 
bir chip ile ücretli hale getirilmesi konu-

sunda iktidar partileri, Muhafazakar Halk 
Partisi’nin ulaşımdan sorumlu sözcüsü 
Henriette Kjaer’e tam destek veriyorlar. 

Henriette Kjaer, “Başkent Kopenhag’da, 
trafikte uzun kuyrukların oluşmasını iste-
miyorsak, toplu taşımacılığı teşvik etmeli-
yiz, bunun için de bazı yolların paralı hale 
getirilmesi gerekiyor” dedi. 

(Haber) 

Danimarka’nın ikin-
ci büyük işverenler 
örgütü ”Ticaret, 

Ulaşım ve Servis Kuru-
luşları Birliği (HTS)”nin 
yıllık tahminlerine göre, 
Danimarka’da ekonomik 
büyüme yüzde 2.5 oranın-
da artarken, işsizlikte de 
düşme, tüketimde büyük 
artış gözleniyor. 

HTS’nin, ekonomi uz-
manlarından Jens Brends-

trup, Danimarka ekono-
misinin diğer Avrupa ül-
kelerine oranla çok daha 
iyi konumda olduğunu ve 
tüketimin büyük oranda 
artmasıyla birlikte ihra-
catta da artma olduğunu 
söylüyor. 

90 iş dalında 15 bin üyesi 
bulunan HTS, ekonomik 
büyümenin nedenleri ba-
şında vergilerin durdurul-
ması ve faizlerin düşmesi 

sonucu tüketicinin cebine 
daha fazla para girmesini 
gösteriyor. Özellikle tüke-
timin ekonominin gelişme-
sinde büyük önem taşıdığı 
ve yatırımların, ihracatın 
artacağını vurgulayan 
HTS, konut satışlarının 
artacağını ve yeni iş saha-
ların açılacağını da yayınla-
dığı raporda belirtiyor. 

(Haber)

Başkent yolları paralı olacak

Danimarka ekonomisi tam gaz
Danimarka’nın ikinci büyük işverenler örgütü ”Ti-
caret, Ulaşım ve Servis Kuruluşları Birliği’ne  (HTS)” 
göre Danimarka ekonomisinde son yılların en büyük 
gelişmesi yaşanıyor. Sadece hizmet sektöründe 20 
bin yeni iş sahası açılıyor.

D
animarka Sos-
yal Demokrat 
Parti başkan-
lığına Hel-

le Thorning Schmidt 
seçildi. Schmidt raki-
bi Frank Jensen kar-
şısında oyların yüzde 
53’ünü alırken 51 bin 
Sosyal Demokrat parti 
üyesi seçmen Danimar-
ka tarihinde ilk kez par-
ti başkanı seçen üyeler 
oldular.

Geçtiğimiz Salı günü 
açıklanan sonuçların 
ardından Helle Thorning 
Schmidt’in nasıl bir politika 
izleyeceği merak edilirken, 
Thorning seçilme kararının 
kesinleşmesinin ardından 
yaptığı açıklamalarda şim-
dikinden biraz daha sağa 
eğilimli bir politika izleye-
ceğinin sinyallerini verdi. 

Siyasi gözlemciler tarafın-
dan sağcı başkan olarak ni-
telendirilen Helle Thorning 

Schmidt, başkanlık seçimleri 
öncesi yürüttüğü kampanya 
boyunca erken emeklilik 
haklarının (efterlön) kısıt-
lanacağını ve göçmenler 
konusunda güdülen sert 
politikanın devam edeceği 
görüşlerini öne sürmüştü. 
Schmidt seçmenlerin göç-
menler ve vergi politikaları 
konularındaki endişeleri-
nin parti yönetimi tarafın-

dan dikkate alınmadığı 
iddiasını öne sürerken, 
Danimarka Halk Parti-
si´ne kaptırılan Sosyal 
Demokrat Parti seçmen-
lerinin geri kazanılması 
çabalarına gireceğinin 
sinyallerini vermişti.

Helle Thorning Schmidt 
ilk iş olarak Parlamento-
da grubundaki yönetim 
oluşturacak ve çeşitli 
sözcülerin kim olacağına 
karar verecek

Liderler beklemede
Helle Thorning Schmidt’in 
Sosyal Demokrat Parti baş-
kanlığına seçilmesi konu-
sunda diğer partilerin tem-
silcileri bekle-gör politikaları 
izleyeceklerini söylerlerken, 
Schmidt’in parlamentoda 
yeni olduğunu ve kendisini 
değerlendirebilmek için bazı 
icraatlarını görmek gereği 
konusunda birleştiler. 

Danimarka Halk Parti-

si başkanı Pia Kjaersgaard, 
Helle Throning Schmidt’in 
seçilmesinin, partilerine 
Sosyal Demokrat Parti´den 
gelen seçmenleri kaybet-
me korkusu yaşatmayaca-
ğını öne sürerken, “Sosyal 
demokrat Parti´den bize 
gelenler AB, yabancılar so-
runu ve vergi politikaları 
nedeniyle geldiler. Schmidt 
AB yanlısı ve yabancılar so-
runu ile ilgilenmekten hoş-
lanmıyor, bu yüzden bu iki 
konuda seçmen kaybetme 
endişesi yaşamıyoruz” diye 
konuştu.

Birlik Listesi sözcüsü Line 
Barfod ise Helle Thorning 
Schmidt’in partiye yeniden 
çeki düzen vererek partiyi 
toparlamasını umduğunu 
zira burjuva hükümetini de-
virebilmek için güçlü bir Sos-
yal Demokrat Partiye ihtiyaç 
bulunduğunu söyledi.

(Haber)

Sosyal Demokratlar iyice sağa kaydı
Sosyal Demokrat Parti üyesi seçmenler Helle Thorning Schmidt’i parti başkanlığına 
getirdiler. Rakibi Frank Jensen’e oranla Sosyal Demokrat söylemlerden uzak ve 
daha sağ eğilimli bir politika güdeceğini söyleyen Schmidt’in başkan seçilmesi 
yabancılar yasasında yumuşatmalar bekleyen göçmenlerin umudunu da yok etti.
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15 yıllık tecrübe ve birikimimizle sizlere en iyi şekilde
hizmet vermeye devam ediyoruz

Yaz rezervasyonlarınız ve talepleriniz için bizi hemen arayınız.

Amacımız sizlere hem Türkiye genelinde, hemde Dünya’nın  
her yerine unutamayacağınız güzel tatiller yaşatmak.
Seyahat planlarınızı yaparken A’dan Z’ye her konuda 

hizmetinizdeyiz.
Sizler için hazırladığımız diğer 

hizmetler:
Grup Seyatları - Tarifeli Uçuşlar - Direk Uçuşlar

İş Seyahatları - Spor ve Aktivite Turları - Oto Kiralama -
Avrupa ve Dünya Turları.

YENİ HİZMET, YENİ ÜRÜNLER VE YENİ ANLAYIŞ

Marti Tours bir T.T.&I. –Turkish 
Trade&Investment kuruluşudur.

Diğer kuruluşlar:

Studiestræde 57       1554 København V
Tlf: 33 93 60 50                                                         Fax: 33 93 14 10       
Cep: 51 90 14 14    info@martitours.dk    www.martitours.dk

NİSAN KAMPANYASI:    
ANTALYA, KALEİÇİ, ÖZEL OTEL,  4 GECE

YARIM PANSIYON (Kahvaltı ve akşam yemeği dahil)
2 kişi olmak şartı ile,  kişibaşı: 3750,-

®Yenilik

Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund
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Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir

Ameliyat fiyatlarına örnekler:

Burun ameliyatları: 16.000
Göğüs küçültme: 25.000
Karın germe: 25.000’den 

başlayan fiyatlarla

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-12.00

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

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030 - 51237770

Kredi temininde yardımcı olunur. Web sitemizden kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.
www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk

Fredericia şehrinde meydana gelen 
silahla tarama olayında kurşunlara 
hedef olarak ölen kişinin 25 yaşında-

ki Ceyhan Köycü olduğu açıklandı.
17 yaşında Danimarkalı bir arkada-

şı ile yürürken sokak ortasında bir kişi 
tarafından kurşunlanan Ceyhan köycü 
ve yaralı Danimarkalı arkadaşının bir 
apartman girişine bulundukları belirtildi. 
Görgü tanıklarının ifadelerine göre kur-
şunlama olayı Perşembe sabahı saat 8.00 
sularında gerçekleşti.
Görgü tanıkları ayrıca Arap görünümlü 
bir kişinin koşarak olay yerinden uzak-
laştığını söylediler. Polis yetkilileri olayın 
failini ararlarken Fredericia’da olayın bir 
kan davasına dönüşmesinden korkuluyor. 
Ritzau Haber Ajansına açıklama yapan, 
Fredericia Belediyesi, Uyum Konseyi 
başkanı Turan Savaş, cinayeti işleyen 
kişinin aynı kültürden gelen biri olması 
durumunda bunun bir kan davasına yol 
açabileceğini söyledi. 

Polis yetkilileri cinayet nedeni hakkın-
da bir fikir sahipleri olmadıklarını be-
lirtirlerken Danimarka basınında olayla 
ilgili olarak yer alan ilk haberlerde “çete 
savaşı” tanımlaması kullanıldı. Ceyhan 
Köycü’nün yakın mesafeden açılan ateş 
sonucu vücuduna isabet eden beş kurşunla 
öldüğü belirtildi.

Köycü ve yanında bulunan 17 yaşındaki 
gence kurşun yağdıran saldırganın koşa-
rak olay yerinden kaçtığı ve bir sokak aşa-
ğıda kendisini bekleyen siyah bir arabayla 
olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Cina-
yeti gerçekleştiren kişinin olaydan önceki 

günlerde de olay yerinde inceleme yapmış 
olabileceği teorisinden hareket eden polis 
yetkilileri, mahalle sakinlerinden yardım 
istedi.

Olayın üzerinden bir hafta geçmiş olma-
sına rağmen polis yetkilileri 
olayın faillerine ulaşamadı. 
Yerel polis teşkilatına yar-
dım etmek için başkent Ko-
penhag’dan seyyar cinayet 
masası ekipleri de Frederici-
a’ya gönderilirken olayla ilgili 
olarak polise çok sayıda baş-
vuruda bulunulduğu, ancak 
bunların olayın açıklanması 
yönünde herhangi bir fayda-
sının olmadığı belirtildi.

Ekstra Bladet ve BT gaze-
telerinde yer alan iddialara 
göre cinayetin ardında uyuş-
turucu ticareti yatıyor. BT 
gazetesi 25 yaşındaki Ticaret 
Akademisi öğrencisi Ceyhan 
Köycü’nün uyuşturucu sattı-
ğını iddia ederken, BT’de yer 
alan haberlerde Ceyhan Köy-
cü’nün son günlerde sıkıntılı 
davranışlar sergilediği ve bir 
yerlerden baskı altındaymış 
gibi hareket ettiği yer aldı.

Fredericia’nın Glentevej 
sokağında yaşayan, evli ve 
bir çocuk babası Ceyhan 
Köycü’nün siyah BMW mar-
ka arabasının da bundan 
bir süre önce kurşunlandığı 
belirtildi. Polis yetkilileri ci-

nayetin nedenler hakkında açıklama yap-
mazlarken olayın ardında uyuşturucu he-
saplaşması yattığı iddiaları konusunda da 
sessiz kaldılar.

Haber

Sokak ortasında cinayet
Fredericia şehrinde 7 Nisan Perşembe sabahı kurşunlanarak öldürülen 
kişinin 25 yaşındaki Ceyhan Köycü olduğu açıklandı.

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj, İş ve İşçi 
Bulma Kurumlarıyla belediyeler ara-
sında varılan uyum konusundaki an-

laşmanın beklendiği şekilde işlememesinden 
yakındı. 
Yabancılar arasındaki işsizliğin halen yüksek 
olduğununa dikkat çeken Bakan Hvilshöj, ye-
rel kurumların iş ve staj yeri bulma konusunda 
üzerlerine düşen görevi yerine getirmemelerini 
eleştirdi. 
Ugebrev A4 adlı haftalık dergiye göre, özel sek-
törün yüzde 54’ü ile kamu işyerlerinin yüzde 
68’i bir eleman çalıştırmış. Bu durumu bele-
diyeler ile iş ve işçi bulma kurumlarının çaba-
larının yetersizliğine bağlayan Uyum Bakanı 
Rikke Hvilshöj, Konjonktür Analizleri Ensti-
tüsün’ün araştırmasında yer alan olumlu bir 
noktaya dikkati cekti ve etnik kökenli eleman 
calıştiran iş yerlerinin bu elemanlardan çok 
memnun olduklarının altını çizdi. 
Araştımaya göre, özel sektördeki işyerlerinin 
sadece yüzde 10’u, etnik kökenli elemanlar-
dan şikayetçi. 

(Haber)

Uyum Bakanı 
Rikke Hvilshöj 
yerel yönetimden 
şikayetçi
Danimarka’nın yeni Uyum 
Bakanı Rikke Hvilshöj, yerel 
kurumların uyum konusun-
da yeteri kadar çaba göster-
memelerinden şikayetçi.
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Tüm Sağlık 
Kurallarına 

Uygun  Helal 
Mamüllerimizle 
Hizmetinizdeyiz

Farkımız; 
sağlık,temizlik 

ve kaliteye 
gösterdiğimiz 

özende 
yatmaktadır. 

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz Sjaelland adasında 
DANKA Catering  MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND bölgelerinde ERDEM CATERİNG 

tarafından dağıtılmaktadır.

www.mbkebab.dk www.mbkebab.dk

MB KEBAB 
FOOD A/S

MB KEBAB FOOD, kuruldu-
ğu günden bu yana kalite ve 

hijyen kurallarını ön planda  tuta-
rak tüketicisine sağlıklı, güvenilir, 
lezzetli et ve et ürünleri sunmak-
tadır. 

2001 yılından bu yana Gre-
ve’deki yeni fabrikasında hizmet 
vermeye başlayan MB 
KEBAB FOOD, bu hizmetini 8700 
metrekare alan üzerinde kurulu 
1715 metrekare kapalı alandaki 
fabrikasında sürdürmektedir.  

Et, tavuk, hindi, dana ve kuzu 
eti çeşitleri ile döner ve tüm et 

ürünlerini Danimarka’nın her 
yöresine ulaştıran MB KEBAB 
FOOD, tüm toptancılara, pizzacı-
lara ve kasaplara toptan et ürün-
leri vermektedir. 

Sahip olduğu teknolojinin sağ-
ladıklarını tüketicisinin taleplerini 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde sunmak amacıyla hareket 
eden MB KEBAB FOOD, işlen-
miş et ürünleri alanındaki hizme-
tine en iyi şekilde devam etmek-
tedir. 

Titiz çalışmamız sonucunda 
MB KEBAB FOOD ile çalışan piz-

za, restoran, kasap sayısı sürekli 
artmaktadır. Hizmette sınır tanı-
mayan MB KEBAB FOOD, taze 
et ürünleri ve işlenmiş et ürünleri 
ile Danimarka’daki gıda sektörle-
ri içinde saygın yerini korumak-
tadır. 

Sürekli artan talep ile daima 
yükselen kalite grafiğini artırma-
yı ilke edinen MB KEBAB FOOD, 
bu misyonundan asla ödün ver-
meyecektir. 
   Tüm dost ve müşterilerimize 
bize gösterdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür ediyoruz.  

Korskildeeng 3, 2670 Greve                                                 Tlf: 5761 9502  -  Fax : 4361 0131
E-mail:info@mbkebab.dk  www.mbkebab.dk

MB KEBAB FOOD A/S
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Sadi Tekelioğlu

G
öçmen gençler 
arasında arasında 
yüksek oranda bu-
lunan suç oranının 

azaltılması konusunda der-
nekler de harekete geçme-
ye başladılar. Kopenhag’ın 
Frederiksberg semtinde 
bulunan Kopenhag Kocate-
pe Camii, Danimarka-Türk 
Kültür ve Aktivite Merkezi, 
semt sınırları içinde yaşa-
yan göçmen gençler arasın-
daki suç oranı ve eğilimlerini 
tartışmak ve çözüm önerile-
ri ortaya çıkarmak amacıyla 
bir toplantı düzenledi.

Frederiksberg Belediyesi 
Uyum Kurulu başkanı, sek-
reteri ve üyeleri ile eğitmen 
ve polis yetkililerinin davet-

li olarak katıldığı toplantıya 
70’e yakın vatandaşımız da 
katıldı. 

Toplantının açış konuş-
masını yapan dernek baş-
kanı Selahattin Altınkaya, 
göçmen gençlerin iki kültür 
arasında bocaladıklarını ve 
amaçsız, umutsuz bir gele-
ceğe yol aldıklarını düşün-
dükleri için suça kolayca 
itildiklerini dile getirerek, 
özellikle babalardan erkek 
çocukları ile daha fazla ilgi-
lenmelerini istedi. Altınkaya 
ayrıca, çoğulcu toplumun da 
göçmenlere ve özellikle genç 
göçmenlere karşı daha da-
vetkar olmasını istedi.

Göçmen gençler daha 
çok suç işliyor
Polis yetkilileri yaptıkları 
değerlendirmelerde böyle 
bir toplantıya davet almak-
tan duydukları memnuni-
yeti diler getirdiler ve suç 
ortamına itilen veya itilme 
riski içinde bulunan gençler 
için neler yapılabileceği ko-
nusunda vatandaşlarımıza 
tavsiyelerde bulundular. 

Polis yetkilileri Frederiks-
berg’de işlenen suçların fa-
illeri arasında göçmen genç-
lerin Danimarkalı gençlerle 
aynı sayıda olduğunu, an-
cak göçmen kökenli aile sa-
yısının Danimarkalı aileler-

den çok daha az olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda 
göçmen gençleri arasındaki 
suç ve suça eğilim oranının 
yüksek çıktığını bildirdiler.

Polis yetkilileri özellikle 
erkek çocuklarının babaları 
ile diyalogdan uzak bir gün-
lük yaşam sürdürdüklerini 
belirterek, babaların erkek 
çocukları ile daha fazla il-
gilenmeleri çağrısında bu-
lundular.

Frederiksberg Belediyesi, 
Uyum Kurulu başkanı Sa-
dıq Maktabi de bir eğitmen 
olduğunu belirterek göçmen 
velilerle eğitmenler ve öğret-
menler arasında iletişim ko-

pukluğu bulunduğunu dile 
getirdi.

Toplantının soru-cevap bö-
lümünde ise vatandaşlarımız 
ve polis yetkilileri arasında 
sert tartışmalar yaşandı. 
Bir vatandaşımızın bulduğu 
bir cüzdanı polis merkezine 
götürdüğünde, kendisine 
“cüzdanın içinde başka bir 
şey yok muydu?” sorusunun 
sorulduğunu dile getirdi ve 
bu sorunun nedeninin ken-
disinin göçmen olmasından 
kaynaklandığını söyledi. Bir 
vatandaşımız da polisin tüm 
genç göçmenleri potansiyel 
suçlu gibi gördüğünü belir-
terek bu tutumun nedenini 
sordu. 

Polis yetkilileri, adı geçen 
olaylara neden olan polis 
memurları olabileceğini ka-
bul ederek, sorunun özünde 
bunların olmadığını göçmen 
gençlere anne-babaları tara-
fından daha fazla ilgi göste-
rilmesi gereğinin altını çiz-
diler. 

Polis yetkilileri, bugüne 
kadar yaptıkları toplantı-
larda hep kadınlarla muha-
tap olduklarını belirterek, 
böyle bir toplantıda sadece 
erkeklere hitap etmekten 
memnunluk duyduklarını ve 
bunun devamının gelmesini 
arzuladıklarını söylediler.

sadi.tekelioğlu@haber.dk

Babalar oğulları ile daha fazla ilgilensinler
Kopenhag’ın Frederiksberg semtinde bulunan Kopenhag Kocatepe Camii, Danimarka-Türk Kültür ve Aktivite Merke-
zi, semt sınırları içinde yaşayan göçmen gençler arasındaki suç oranı ve eğilimlerini tartışmak ve çözüm önerileri orta-
ya çıkarmak amacıyla düzenlenen toplantıdan babaların erkek çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeleri çağrısı çıktı.
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Orjinal TRIAX Çanaklar

80cm 90cm 110cm

Kr. 299,- Kr. 399,- Kr. 699,-

LNB’ler Kr. 125,- den baþlayan fiyatlarla.

Axas PV-Box (120 GB)

Kr. 1.998,-

IDTE DSR 2010 F

6 ay abone ücreti

Kr. 595,-
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Pazartesi
Kapalý

Salý - Pazar
00 00 - 11 18

www.satdiscount.dk
Heimdalsgade 1, 
2200 København N
Telefon  : +45 35834054
Fax        : +45 86251591
mail@satdiscount.dk
Mobil.: 51 88 86 75

Pazartesi -
Cuma

00 00 - 10 18
Cumartesi

00 00 - 10 14
Pazar
Kapalý

Orjinal TRIAX Çanaklar

80cm 90cm 110cm

Kr. 299,- Kr. 399,- Kr. 699,-

LNB’ler Kr. 125,- den baþlayan fiyatlarla.

Axas PV-Box (120 GB)

Kr. 1.998,-

IDTE DSR 2010 F

6 ay abone ücreti

Kr. 595,-

Digital 600 FTA

Kr.   750,-

Relook 300S Linux O/S

Kr. 2.295,-Twin Tuner

Twin Tuner + 2 Modül yeri
Kr. 2.495,-

Twin Tuner + 2 Modül yeri
+ 120GB Harddisk.
Bir kanalý seyrederken, 
diðerini kaydedin! Her 
türlü karta uygundur.

Kr. 3.195,-

www.satdiscount.dk
Edwin Rahrsvej 32 Stand 92 
DK-8220 Brabrand 
Telefon  : +45 86251510 
Fax        : +45 86251591
mail@satdiscount.dk
Mobil.: 51 88 86 75

Pazartesi
Kapalý

Salý - Pazar
00 00 - 11 18

www.satdiscount.dk
Heimdalsgade 1, 
2200 København N
Telefon  : +45 35834054
Fax        : +45 86251591
mail@satdiscount.dk
Mobil.: 51 88 86 75

Pazartesi -
Cuma

00 00 - 10 18
Cumartesi

00 00 - 10 14
Pazar
Kapalý

Orjinal TRIAX Çanaklar

80cm 90cm 110cm

Kr. 299,- Kr. 399,- Kr. 699,-

LNB’ler Kr. 125,- den baþlayan fiyatlarla.

Axas PV-Box (120 GB)

Kr. 1.998,-

IDTE DSR 2010 F

6 ay abone ücreti

Kr. 595,-

Digital 600 FTA

Kr.   750,-

Relook 300S Linux O/S

Kr. 2.295,-Twin Tuner

Twin Tuner + 2 Modül yeri
Kr. 2.495,-

Twin Tuner + 2 Modül yeri
+ 120GB Harddisk.
Bir kanalý seyrederken, 
diðerini kaydedin! Her 
türlü karta uygundur.

Kr. 3.195,-

Intel Pentium 4 3000 MHz 
256MB DDR Ram
160GB Harddisk
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor

Kr. 5.695,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB SATA Harddisk
ATI 9600Pro VE 256MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor Kr. 6.195,-

Intel Celeron D325 2.533G 
256MB DDR Ram
160GB Harddisk
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor Kr. 4.895,-

Intel Celeron D335 2.80GHz 
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 5.995,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 6.195,-

Intel Pentium 4 3.0 GHz SKT775
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 6.695,-

Intel Celeron 2.80GHz
512MB DDR Ram
160GB Sata Harddisk
ATI 9250 256MB Grafik 
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 5.595,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB Sata Harddisk
ATI 9250 256MB Grafik 
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 5.995,-

Intel Pentium 4 3000 MHz 
512MB DDR Ram
200GB SATA Harddisk
ATI 9600PROVE 256MB TV+ Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 6.595,-

Intel Celeron D 2667MHz
256MB RAM 
80GB Harddisk 
CD-RW/DVD Drev
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 6.895,-

Intel Celeron D 2800MHz
512MB Ram 
120GB Harddisk
GeForce FX5200 128MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 7.995,-

Intel Pentium4 3000MHz
512MB Ram 
160GB Harddisk
ATI Radeon9600Pro 256MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 9.395,-

Unit Vintage Multimedia Series Office Series Gaming Series

Güvenlik Kamera Sistemleri

Uygun þart ve fiyatlarla ev,kiosk,
pizza, restaurant gibi hertürlü 
iþyerlerine tekli, çiftli, 8 li veya 
16 kameraya kadar komple gü-
venlik sistemlerini bizden temin 
edebilirsiniz. Tek cihazla iste-
diðiniz her yerden internet
aracýlýðýyla kontrol ve izleme 
imkaný saðlar.

- Receiver 
- Monitör 
- 4 kamera Kr. 7.995,-

Kr. 995,-

Galaxis popSxtra

Kr.  1.098,-

Digitürk Modülü

Kr. 698,-

60cm

Kr. 199,-
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Orjinal TRIAX Çanaklar

80cm 90cm 110cm

Kr. 299,- Kr. 399,- Kr. 699,-

LNB’ler Kr. 125,- den baþlayan fiyatlarla.

Axas PV-Box (120 GB)

Kr. 1.998,-

IDTE DSR 2010 F

6 ay abone ücreti

Kr. 595,-

Digital 600 FTA

Kr.   750,-

Relook 300S Linux O/S

Kr. 2.295,-Twin Tuner

Twin Tuner + 2 Modül yeri
Kr. 2.495,-

Twin Tuner + 2 Modül yeri
+ 120GB Harddisk.
Bir kanalý seyrederken, 
diðerini kaydedin! Her 
türlü karta uygundur.

Kr. 3.195,-

Intel Pentium 4 3000 MHz 
256MB DDR Ram
160GB Harddisk
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor

Kr. 5.695,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB SATA Harddisk
ATI 9600Pro VE 256MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor Kr. 6.195,-

Intel Celeron D325 2.533G 
256MB DDR Ram
160GB Harddisk
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Multimedia Tastatur
Mus
17" CRT Monitor Kr. 4.895,-

Intel Celeron D335 2.80GHz 
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 5.995,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 6.195,-

Intel Pentium 4 3.0 GHz SKT775
512MB DDR Ram
160GB Harddisk
CD-RW/DVD 52x32x52x + 16X 
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Trådløs Mus / Tastatur
Winsonic 15'' TFT Skærm

Kr. 6.695,-

Intel Celeron 2.80GHz
512MB DDR Ram
160GB Sata Harddisk
ATI 9250 256MB Grafik 
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 5.595,-

AMD Athlon 64 2800+ Clawhammer
512MB DDR Ram
160GB Sata Harddisk
ATI 9250 256MB Grafik 
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 5.995,-

Intel Pentium 4 3000 MHz 
512MB DDR Ram
200GB SATA Harddisk
ATI 9600PROVE 256MB TV+ Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
10/100 Mbit Netkort
Stereo Højttaler
Mus / Tastatur
17" CRT Monitor Kr. 6.595,-

Intel Celeron D 2667MHz
256MB RAM 
80GB Harddisk 
CD-RW/DVD Drev
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 6.895,-

Intel Celeron D 2800MHz
512MB Ram 
120GB Harddisk
GeForce FX5200 128MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 7.995,-

Intel Pentium4 3000MHz
512MB Ram 
160GB Harddisk
ATI Radeon9600Pro 256MB Grafik
DVD +/- R/RW Dual Brænder
Multimedia mus / Tastatur
17" TFT Skærm 
3 års Garanti / hotline 
samt onsite service 

Kr. 9.395,-

Unit Vintage Multimedia Series Office Series Gaming Series

Güvenlik Kamera Sistemleri

Uygun þart ve fiyatlarla ev,kiosk,
pizza, restaurant gibi hertürlü 
iþyerlerine tekli, çiftli, 8 li veya 
16 kameraya kadar komple gü-
venlik sistemlerini bizden temin 
edebilirsiniz. Tek cihazla iste-
diðiniz her yerden internet
aracýlýðýyla kontrol ve izleme 
imkaný saðlar.

- Receiver 
- Monitör 
- 4 kamera Kr. 7.995,-

Kr. 995,-

Galaxis popSxtra

Kr.  1.098,-

Digitürk Modülü

Kr. 698,-

60cm

Kr. 199,-

Digitürk uyumlu

Kodlu ve kadsuz kannallarý açar

- Receiver
- 70cm Çanak
- 12m kablo
- LNB

Kr.  1.098,-

Komple set

Kr. 398,-

Renkli Kamera

www.satdiscount.dk

Bilgisayar konusunda özel 
istekleriniz veya detailli
bilgi için, lütfen aþaðýdaki 
telefon numarasýný arayýnýz.

Rifat   Tel. 22 66 55 73
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Cengiz Kahraman

A
meri-
kalı 
eşiyle 
2002 

yılında evlendik-
ten sonra eşini Danimarka’ya 
getirmek için büyük mücadele 
veren iş danışmanı ve heykeltı-
raş Danimarkalı Erik Lemcke 
yardım için başvurduğu “Sı-
nırlarötesi Evlilik (Aegteskab 
Uden Graenser)” adlı derneğin 
bugün sözcülüğünü yapıyor. 

“Sınırlarötesi Evlilik” adlı 
dernek, yabancılarla evli olan, 
ancak eşlerini Danimarka’ya 
getirmekte zorlanan bir grup 
gönüllü Danimarkalı tarafın-
dan kurulmuş ve 700’e yakın 
üyesi bulunuyor.

Bir Danimarkalı olarak yurt-
dışında tanışıp evlendiği eşini 
getirmenin zorluklarını yaşa-
yan Lemcke, Danimarka’da 
yaşayan etnik kökenlilerin gel-
dikleri ülkelerden evlendikleri 
eşlerini şimdiki yasalar ile ge-
tirme şanslarının hiç bulunma-
dığını söylüyor ve, “Benim tav-
siyem, Türkiye’den evlenmeyi 
unutsunlar ya da mücadeleyi 
göze alsınlar” diyor.   

Utanç verici
Aile birleşimi şartlarının çok ağır 
olduğunun altını çizen Lemcke, 
özellikle aile bağlılık şartının an-
laşılmaz olduğunu ve Danimarka 
için utanç verici olduğunu söylü-
yor. Lemcke, her yıl ortalama üç 
dört bin kişinin yurtdışından ev-
lendiğini ancak bunların sadece 
yarısına yakınının eşlerini getire-
bildiklerini ve yaklaşık iki bin ki-
şinin de İsveç’e göçmek zorunda 
kaldığını belirtiyor. 
Lemcke, Etnik kökenli birinin ister 
Danimarka’da doğsun isterse son-
radan gelsin yurtdışında tanıştığı 

eşini Danimarka’ya getirebilmesi 
için 28 yıl aralıksız Danimarka’da 
oturması ya da 28 yıl Danimarka 
vatandaşı olması gerekiyor, 24 yaş 
sınırı ise aslında yabancılardan çok 
yabancılarla evli Danimarkalıları 
etkiliyor. Etnik kökenliler zaten 28 
yıl mağduru oluyor. 24 yaş mağ-
duru ise aslında Danimarkalıların 
kendileri” diyor.

İsveç’ten dönmek de zor
Türklerin sadece yüzde ikisinin 
şansı olduğunu belirten Lemcke, 
yüzde ikilik bu şanslı Türklere 

önerisini de şöyle anlatıyor: 
“Eğer Danimarka’ya çok iyi uyum 
sağlamış, diğer tüm koşulları ye-
rine getirmişse, eşine oturma izni 
için başvurmadan önce eşini en az 
iki kez üçer aylık Danimarka’ya 
turist olarak davet etsin. Eşi Da-
nimarka’ya iki kez turist olarak 
gelmişse 28 yaş kuralına uyma-
dan bazen kalabiliyor, ama bunun 
da hiçbir garantisi yok”.
Evlenip İsveç’e göç etmek zorun-
da kalanların Danimarka’ya geri 
dönmelerinin de kolay olmadığı-
nın altını çizen Lemcke, “Çok çağ-

dışı bir kural, ama maalesef 
var. Sadece Danimarka’da 
çalışmak yetmiyor. Eşinin İs-
veç’te Avrupa Birliği oturma 
izni alması gerek ve kendisi-
nin de İsveç’te iş sahibi olması 
ya da çalışması gerek. Ancak 
o zaman Danimarka’ya ge-
lebilir. Aksi taktirde AB 
serbest dolaşım hakkından 
yararlanarak Danimarka’ya 
yerleşemezler.”  

“Derneğimize üye olun”
Danimarka’da Yabancılar Ya-
sası kapsamındaki aile birle-
şimi kurallarının kaldırılması 
için mücadele eden “Sınırla-
rötesi Evlilik” derneğinin bu 
yasanın değiştirilmesi için 
büyük bir özveriyle müca-
dele ettiğini söyleyen Erik 
Lemcke, gazetemiz Haber 
aracılığıyla Türk gençlerine 
derneğe üye olmaları çağrı-
sında bulunuyor.
Aile birleşimi konusunda so-
run yaşayan Türklerin der-
neğe danışmanlık konusun-
da başvurduklarını belirten 
Lemcke, “Bize başvuruyor-
lar. Bilgi alıyorlar, İsveç’e ta-
şınmalarını öneriyoruz, ama 
sonra bizimle ilişkilerini kopa-
rıyorlar. Kendilerinden hiçbir 
haber alamıyoruz. En büyük 

beklentimiz, derneğimizle ilişkile-
rini sürdürmeleri, üye olmaları. 
Eşlerini getiremeyenler de hemen 
pes ediyorlar. Mücadele etmiyor-
lar. Ama üye olsalar, dernek olarak 
güçlensek belki yaptırım gücüne de 
sahip olabiliriz. Üye olmak için sa-
dece yasa mağduru olmak gerek-
miyor. Herkes üye olabilir” diye 
Türklerin aktif olarak yer alma-
masından yakınıyor Lemcke. 

İçeriğini bilmedikleri yasayı 
destekliyorlar
Amaçlarının, Danimarka vatan-

daşı olsun olmasın Danimarka’da 
yaşayan herkesin istediği kimse 
ile evlenip Danimarka’da yaşa-
yabilmeleri olduğunu vurgulayan 
Lemcke, Danimarka halkının 
yüzde 70’nin bu yasayı destekle-
diğini, ancak yüzde 90’nın da ya-
sanın neler içerdiğini bilmediğini 
belirtiyor. “Danimarkalıların ken-
di ailesinden birinin başına geldik-
ten sonra gözleri açılıyor. Tama-
men bilgisizlikten kaynaklanıyor. 
Ne zaman Danimarka halkına bu 
yasanın çağdışı olduğunu kabul et-
tirirsek o zaman bu yasa değişir. 
Hükümetin arkasındaki destek 
çekildiği zaman bu yasa kalkar. 
Bunun için iyi örgütlenmek gere-
kiyor. Danimarka halkına bu hak-
sızlığı  anlatmak gerekiyor” diye 
anlatıyor Lemcke. 

Belge topluyorlar
“Sınırlarötesi Evlilik” derneğinin 
Danimarka İnsan Hakları Ensti-
tüsü ile birlikte aile birleşimi mağ-
durları olanları belgelemeye çalış-
tıklarını da belirten Lemcke, aile 
birleşimi başvurusuna red yanıtı 
alanlar ve İsveç’e taşınmak zorun-
da kalanların belgeleriyle kendile-
rine başvurmalarını istiyor. Top-
ladıkları bu belgelerle Danimarka 
hükümetini zorlayabileceklerini ve 
uluslar arası mahkemelerde mağ-
durların haklarını arayacaklarını 
söylüyor.

Danışmanlık için başvuru 
adresi
Derneğe danışmanlık başvurusun-
da bulunmak isteyenlerden üye 
olma şartı aranmıyor. İsteyenler 
www.aegteskabudengraen-
ser.dk internet adresinden bil-
gi alabileceklerin gibi sorularını 
mail ile  radgivning@aegteska-
budengraenser.dk ve 35 36 38 45 
numaralı telefondan sorabilirler 

cengiz.kahraman@haber.dk

HABER

Slagtehusgade 20
1715 København V

Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

www.efes.dk 

Pilsener

DOĞAN FOREIGN 
TRADE APS

TANIDIK BİR TAT

Sakın Türkiye’den evlenmeyin !
Eşlerini Danimarka’ya getirmekte zorlanan bir grup gönüllü Danimarkalı tarafından kurulan“Sınırlarötesi Evlilik 
(Aegteskab Uden Graenser)” adlı derneğin sözcüsü Erik Lemcke Türk gençlerini uyarıyor: “Danimarka’da 28 yıl 
aralıksız yaşamadıysanız ya da 28 yıldır Danimarka vatandaşı değilseniz, geldiğiniz ülkeden ya da Avrupa Birliği dışın-
daki bir ülke vatandaşıyla sakın evlenmeye kalkmayın, eşinizi asla Danimarka’ya getiremezsiniz”.
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MERAM REJSER ApS

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V
Tlf: 3393 3178  -   Fax: 3393 31 75

 4053 1514  -  2293 7731
www.meramrejser.dk

e-post :meram@meramrejser.dk

Türk Hava Yolları yetkili acentası

Sadece uçak bileti satmıyoruz. 
Oto kiralama ve otel rezervasyonları için de hizmetinizdeyiz

“Artık uzaklar daha yakın”

Diğer iller için de uygulanacak özel fiyatlarımız için bizi arayınız

BEKİR YILDIZ

Konya-Kayseri, 10 Haziran’a kadar 
5 hafta: 2.800.- Kr.

10 Haziran’dan sonra
5 hafta 3.200.- Kr.
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Sadi Tekelioğlu

2
003 yılının Eylül ayında  
oluşturulan Jobexpress uy-
gulaması yasanın sağladığı 
olanakları da kullanarak 

işsiz vatandaşların önce ücretsiz 
staj ve ardından işe alınmalarını 
sağlamak amacıyla bir işyerine 
yerleştirilmesi prensibine dayanı-
yor. 1 aylık ücretsiz stajın ardın-
dan, üç aylık bir kadro anlaşması 
yapılıyor ve bu üç aylık dönemde 
çalışanların maaşının bir kısmı be-
lediye tarafından ödeniyor. Her iki 
dönem ve uygulamada amaçlanan 
ise işsiz vatandaşların bir işe ka-
vuşturulması. İşyeri staj yerlerini 
ise aralarında Selma Kayhan’ın 
da bulunduğu 4 danışman yapı-
yor. Bir işe yerleştirilen kişi orada 
çalışmayı reddederse veya beledi-
ye ile yaptığı iş anlaşmasına sadık 
kalmazsa kendisine verilen sosyal 
yardım derhal kesiliyor. Uygulama 
ile ilgili olarak konuştuğumuz Sel-
ma Kayhan, yaptığı işin en önemli 
bölümünü işsizlere kapı açacak iş-
yerleri bulmak olduğunu ve bu ko-
nuda kendisini de oldukça başarılı 
gördüğünü söylüyor.

“İşyeri bulmakla her şey bitmi-
yor tabii. Bir işsiz vatandaşımızı 
bir firmaya yerleştirdiğimiz zaman 
kültür farklılığından kaynaklanan 

sorunlar baş gösteriyor. Bu genel-
likle bizim işe yerleştirdiğimiz ki-
şinin şikayetleri olabiliyor” diyen 
Kayhan, “iş bulmam için bana 
gelen veya gönderilen kişiler eli-
mizde çok cazip rahat ve heyecan 
verici işler bulunduğunu düşüne-
rek davranıyorlar. Bir de işe mec-

buren gönderildiklerini düşünen-
ler de oluyor. Bu kişiler ilk gün-
den sorun yaşamaya veya soruna 
neden olmaya başlıyorlar. Bu da 
bağlantılı olduğumuz işyerlerinin 
bizimle çalışmak istememesi gibi 
bir durumu ortaya çıkarabiliyor”  
diye ekliyor.

Son yıllarda üretim teknolojileri-
nin gelişmesi nedeniyle geleneksel 
anlamdaki işlerin çoğunun orta-
dan kaybolduğunu kaydeden Sel-
ma Kayhan, ayrıca sosyal yardım 
kuralları ve kanunlarındaki deği-
şikliklere vatandaşlarımızın uyum 
sağlamakta güçlük çektiklerini 

belirtiyor, “Mesleğiniz yoksa, eği-
timinizi tamamlamadıysanız veya 
hiçbir mesleki eğitim almadıysa-
nız sizi çok zor günler bekliyor de-
mektir” diyen Selma Kayhan, “bir 
işe girip orada kırk yıl çalıştıktan 
sonra emekli olmanın zamanı çok-
tan geçti. Bundan sonra bireyler 
çalışmakta odluları işyerinde bile 
devamlı kalabilmek için devamlı 
kendilerini geliştirmek zorunda-
lar” diye konuşuyor.

Kendisine iş bulması için gönde-
rilen göçmen kökenli bazı işsizle-
rin kültürel ve dini nedenleri öne 
sürerek çalışmak istemediğini de 
kaydeden Selma Kayhan, ”Benden 
onların din ve kültürleri ile çatış-
mayacak işler bulmamı isteyenler 
oluyor. Bu bazen bilinçli olarak işe 
gitmemek için de yapılıyor, ama ça-
lışmadan Danimarka’da   yaşamak 
çok zor ve işsizliğin böylesine arttı-
ğı bir dönemde iş seçmek biraz lük-
se kaçıyor hele bir mesleki eğitim 
almamışsanız” diye konuşuyor.

Tüm bu sorunlara rağmen be-
lediyenin başlattığı projeden fay-
dalanan ve bundan memnun olan 
insanların sayısının çok olduğunun 
da altını çizen Selma Kayhan, “So-
run yaşıyoruz, ama başarımız so-
runlarımızdan daha fazla diye ko-
nuşuyor.

sadi.tekelioğlu@haber.dk

HABER

Selma herkese iş buluyor
Höje Taastrup Belediyesi’nde 2003 yılında başlatılan ve işsiz vatandaşları iş piyasasına kazandırmayı amaçla-
yan “Jobekspress” uygulaması başarıyla devam ediyor. Jobekspress’in 10 çalışanı arasında bulunan Selma Kay-
han’ın telefonları ise hiç durmuyor. Selma Kayhan işi ve işinde yaşadığı sorunları Haber’e anlattı.

ÖZMERAM REJSER ApS
Türk Hava Yolları yetkili acentası

AHMET AVCI : 4030 8179

DÜŞÜK SEZON 
01 NİSAN - 6 HAZİRAN

İSTANBUL ANKARA-KONYA
KAYSERİ-İZMİR

YÜKSEK SEZON
07 HAZİRAN - 18 TEMMUZ İSTANBUL

ANKARA-KONYA
KAYSERİ-İZMİR

DİREKT

DİREKT

DİREKT

35 GÜNLÜK

2 AYLIK

3 AYLIK

2500.-
2700.-
3200.-

2800.-
3000.-
3500.-

DİREKT

DİREKT

DİREKT

35 GÜNLÜK

2 AYLIK

3 AYLIK

3200.-
3300.-
3500.-

3400.-
3600.-
3800.- Diğer iller için özel 

fi yatlarımızı sorunuz

Vejlebrovej 80 ST, 2635 İSHÖJ
Tlf: 4373 6161 - 4353 9871,Fax: 4353 9871

www.ozmeramrejser.dk
e-posta: info@ozmeramrejser.dk
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OBA REJSER
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj,  Danmark

       Tlf.: 43 54 24 33
    Faks: 43 54 24 65

THY ile 
her gün 
İstanbulYarım saatte dünyanın her istediğiniz 

yerine para gönderiyoruz. 

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

En ucuz, konforlu, güvenilir ve 
modern filoya sahip Türk Hava 

Yolları ile hizmet veriyoruz

OBA REJSER

Tecrübeli kadromuzla siz müşterilerimizin hizmetinizdeyiz

Hidayet Hatipoğlu
Tlf.: 40 74 37 18

 Erkut Erser
Tlf.: 26 33 24 33

Mahmut Kızılkaya
Tlf.: 60 81 93 04

Bilal Özer
Tlf.: 21 23 52 56

Halil İbrahim Kara
Tlf.: 29 28 79 85

Tlf.: 43 54 24 33
SEYAHATİN TEK ADRESİ
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Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Kadın yardım 
merkezleri  

Kadın yardım merkezleri (krisecent-
re), göçmen kökenli kadınlar ve 

aile içi şiddet gibi konular son zaman-
larda gene politik gündeme yerleşti. 
Medya, bu kadınların değişik biçimler-
de ’ezildiğini’ iddiâ eden ve onlara nasıl 
yardımda bulunulacağını anlatmak is-
teyen her çeşit aktörle doldu. Bunların 
içinde - HABER’in geçen sayısında da 
belirtildiği gibi – bir bakanın ’eşinizden 
ayrılın’ önerisi de vardı. Ama en sık 
önerilen çözüm ’kadın yardım merkez-
leridir’. Nedir bu yardım merkezleri? 
Danca’sıyla ’krisecentre’ ya da daha 

önceki adıyla ’kvindehjem’, bu gün her 
ne kadar öyle de tanıtılsa, göçmen ka-
dınlara yardım etmek amacıyla açıl-
mış merkezler değildir. Bu merkezler 
1980’li yıllardan beri şiddete maruz 
kalmış Danimarkalı kadınların barına-
bilecekleri yer olarak faaliyet göster-
miştir. 1980’li yıllardan önce de yardı-
ma muhtaç, fakir ve evsiz kadınların 
gidebilecekleri yerler vardı. 1987 yılın-
da kadınlarla çalışan tüm projeler, ev-
ler, merkezler vs. bir çatı ve yasal dü-
zenleme altında toplanıp ’kadın yardım 
merkezleri’ oluşturuldu. Bu gün bu tür 
merkezlerin sayısı tüm Danimarka ge-
nelinde 38’dir.  
Bugünkü oluşumuyla bu merkezlerin 

amacı acil ihtiyacı olan kadınlara yar-
dım etmektir. Her çeşit şiddette ma-
ruz kalmış kadınlar bu tür merkezle-
re yardım amacıyla müracaat edebilir. 
’Şiddet’ bu yardım kurumlara müraca-
at edebilmenin anahtarını oluşturur. 
Şiddet denildiğinde sadece ’dayak’ de-
ğil, aynı zamanda psikolojik şiddet de 
anlaşılır. Örneğin sık sık azarlanmak, 
tehdit edilmek, başkalarının yanında 
küçük düşürülmek vs. de şiddet tanım-
lamasına girer. Aynı zamanda temel 
ihtiyaçlarını – örneğin gıda – karşıla-
mamak da bir çeşit ekonomik şiddettir. 
Bu tür şiddetlere maruz kalmış kadın-
lar çocuklarıyla birlikte bu tür yardım 
merkezlerine müracaat ederek, sorun-
lara daha kalıcı bir çözüm bulunana 
kadar bu yardım merkezlerinde kala-
bilirler. 
Bu merkezler sorunların çözümünde 

yardımcı olmaya çalışırlar. Örneğin be-
lediye’ye müracaatta yardımcı olurlar, 
doktora, polise ve benzeri makamlara 
müracaatta yardımcı olurlar. Gerekli 
görülürse boşanma işlemlerinin yürü-
tülmesinde yardımcı olurlar. 
Belirtildiği gibi, Danimarka da toplam 

38 yardım merkezi vardır. Bunlar deği-
şik değerler üzerine kurulmuştur. Ayrı-
ca bunların bir kısmı tamamen beledi-
yeler tarafından finanse edilir ve bele-
diye tarafından atanmış görevli perso-
nel bulunur. Diğer türden merkezlerde 
ise tamamen gönüllü çalışan kadınlar 
vardır. Bu kadınların bir kısmı aile içi 
şiddet görmüş kadınlardır. Giderler 
toplanan bağışlar ve değişik biçimde 
elde dilen gelirler sayesinde karşılanır. 

tireli@haber.dk

Cengiz Kahraman

B
aşkent Kopenhag’da artık kadın-
larımızın da bir kahvesi var. An-
cak bu kahve bildiğiniz sıradan 
kahvelere hiç mi hiç benzemiyor. 

Bu kahve yaşlıların, yalnızların, ruhsal so-
runları olanların, özellikle de kadınlarımı-
zın bir araya gelebilecekleri ve dostluklar 
kurabilecekleri bir mekan. 

Bu mekanın adı da “Muhabet”. Evet, 
yanlış okumadınız, “Muhabbet” değil, 
“Muhabet”. Faslı Necip ile evli olan peda-
gog Emine hanım mekanın adını Arapça 
ve Türkçe`yi karıştırarak “Muhabet” koy-
duklarını söylüyor. 

Muhabet’in doğuşu bundan iki yıl öncesi-
ne dayanıyor. 2003 yılında tercüman olan 
Faslı eşi Necip ile ruhsal sorunları olan, 
yalnızlık çeken ve dil bilmeyen etnik kö-
kenlilerin ve özellikle yabancı kadınların 
rahatça dinlenebilecekleri, yalnızlıklarını 
giderebilecekleri bir yer olarak yola çıkan 
bu mekan aslında bir dernek. Vesterbro 
caddesindeki 167 numaralı bir lokalde hiz-
met veren Muhabet derneği, yaşlıların da 
buluşma merkezi olmuş. 

“Kendimiz yapmak istiyoruz”
“Tıbbi uzmanlığımız yok, ama ruhsal so-
runları olan, yalnızlık içinde olan ve başka 
insanlarla bir araya gelmek isteyen insan-
ların buluşmalarına olanak sağlamak için 
bu mekanı açtık” diyen Emine Ayyıldızoğlu 

Haddar, “Ruhsal sorunları olan etnik kö-
kenliler Danimarka sisteminin kendilerine 
sunduğu olanaklardan dil ve kültürel ne-
denlerden dolayı faydalanamıyorlar. Ama 
burada kendi kültürlerinden, dillerinden 
insanlarla bir araya gelme şansları var. 
Burada oyunlar oynayabiliyorlar, ortak 
etkinliklerimize katılabiliyorlar. Ülkede-
ki sosyal sistemin yapısı hakkında bilgi 
sahibi olabiliyorlar, dil öğrenebiliyorlar, 
yemek yeyip, kahve, çay ve meşrubat içe-
biliyorlar” diyor ve “Ruh hastalarından 
ücret almıyoruz” diye ekliyor. 

Sosyal İşler Bakanlığı’ndan sınırlı mik-
tarda da olsa yardım aldıklarını söyleyen 
Emine Ayyıldızoğlu Haddar, Muhabet’i 
yabancılardan oluşan bir gönüllüler ordu-
suyla yürüttüklerini söylüyor. 

Pedagog, sosyal danışman, psikolog ve öğ-
retmen gibi eğitimli yabancıların gönüllü 
olarak katkıda bulunduklarını belirten 
Emine hanım, haftanın belirli günleri 
hasta olan ailelerin çocuklarına Danca, 
İngilizce ve Matematik gibi derslerde yar-
dımcı olduklarının altını çiziyor. 

Rekora koşuyorlar
Gerek göçmenlerden gerekse Danimar-
kalılardan da büyük yardım aldıklarını 
belirten Emine Hanım, Danimarkalı bir 
fırının ücretsiz ekmek verdiğini, bir çiçek-
çinin haftada bir gün çiçekler gönderdiği-

ni, bir Türk kafeterya sahibinin masa ve 
sandalye verdiğini belirterek, “Hiç eli boş 
geleni daha görmedim. Her gelen bir şey 
getiriyor. Yaptığımız etkinliklerden aldığı-
mız paralarla yürütüyoruz burayı” diyor ve 
herkesi katkıda bulunmaya çağırıyor. 

Her şeyin Danimarkalılardan bekleme-
nin doğru olmadığını vurgulayan Emine 
hanım, “Başkaları hep bizim için bir şey-
ler yapsın istemiyoruz. Kendimiz yapalım 
istiyoruz. Hem yabancıların kendi başlat-
tığı hem de yabancı gönüllüler ordusu ile 
yürüyen bir yer olarak Danimarka’da belki 
bir rekor kıracağız” diyen Emine Hanım, 
eşi ile başlattığı bu girişimin göçmenlerin 
de katkılarıyla giderek büyüyeceği umu-
dunu taşıyor. 

Kadınların da bir kahvesi var 
“Muhabet” derneği sadece ruhsal sorun-
ların, yaşlıların ve dil bilmeyenlerin ba-
rındıkları bir mekan değil. Burası aynı 
zamanda göçmen kadınların da bir araya 
geldikleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri 
bir mekan. 

Haftanın bir gününü kadınlara ayı-
ran Muhabet, kadınların rahatça, huzur 
içinde dinlenip, eğlenebilecekleri bir yer 
haline gelmiş. Beraberlerinde yemekleri-
ni, böreklerini, keklerini yapan kadınlar 
haftanın belirli günlerinde soluğu burada 
alıyorlar. 

Kadınlarımızın gidebilecekleri bir kahve 
olmadığı için kadınlar için müzikli, yemek-
li günler de düzenleyen ve Cuma günleri-
ni Kadınlar kahvesine dönüştüren Emine 
hanım, çevresindeki gönüllü kadınlarla 
Muhabet’in kapılarını erkeklere kapatıp, 
sadece kadınlara açıyor. 

“Danimarka’da erkeklerimizin gideceği 
çok yer var. Her mahallede bir kahve var, 
ama maalesef kadınların gidebilecekleri ve 
eğlenebilecekleri, başbaşa kalabilecekleri 
hiçbir mekan yok. Muhabet’e gelen kadın-
lar kadın kadına gönüllerince eğlenebili-
yorlar. Birbirleri arasında dostluklar ku-
ruyorlar” diyen Emine hanım Muhabet’in 
kadınlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı-
na dikkat çekiyor.

cengiz.kahraman@haber.dk 

Muhabbete doyum olmuyor
Başkent Kopenhag’da, ruhsal sorunları olan, yalnızlık çeken, dil bilmeyen yaban-
cıların özellikle de yabancı kadınların rahatça dinlenebilecekleri ve yalnızlıklarını 
giderebilecekleri bir buluşma yeri olarak yola çıkan “Muhabet” derneğini gönül-
lü yabancılar ordusu yürütüyor. 

Danimarkalı müzisyen Anne Maria Vang da uzun 
yıllar Türkiye’de yaşamış. Gitarıyla Türkçe şarkılar 
çalıp seslendiren Vang’a kadınlarımız da eşlik edi-
yorları.

Muhabet’in kurucularından olan pedagog Emine 
Ayyıldızoğlu Haddar dernekte gönüllü çalışanların 
başında geliyor.  
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Yıldız Akdoğan 

”
Türkiye - AB’nin iğne deli-
ğinde” Gyldendal yayınevi 
tarafından Mayıs ayında 
Danimarka’da piyasaya çı-
kacak olan bir kitabın adı. 

Danimarka’nın Ankara Büyükel-
çiliği’nde üç yıl görevli olarak çalı-
şan siyaset bilimcisi Jesper Möller 
Sörensen ve Danimarka Uluslara-
rası Eğitim Enstitüsü’nün (DIIS) 
Ortadoğu uzmanı ve başdanışmanı 
Erik Boel tarafından kaleme alı-
nan kitap, Türkiye’de son yıllar-
da yaşanan siyasi gelişmeleri ve 
Türkiye’nin AB yolundaki üyelik 
sürecini, kısacası çağdaş Türkiye 
gerçeğini anlatıyor. 

HABER, kitabın yazarlarından 
Jesper Möller Sörensen ile Kopen-
hag’daki dairesinde görüştü.

Böyle bir kitaba ihtiyaç var
”Danimarkalıların Türkiye’ye ba-
kış açılarını değiştirmeye büyük 
ihtiyaç var” diye söze başlayan 
Sörensen, kendisini bu kitabı yaz-
maya iten en önemli nedenlerden 
başında geçen yıl Danimarka med-
yasında Türkiye hakkındaki çıkan 
tartışmaların olduğunu söylüyor.  

”Türkiye hakkında kimsenin gö-
zünü boyamaya kalkmıyoruz” di-
yen Sörensen, başta Atatürk, or-
dunun rolü ve Kürt sorunu gibi ko-
nular olmak üzere bir çok konuda 

Türkiye’nin gerçek yüzünü 
mümkün olduğunca aktar-
maya özen gösterdiklerini 
belirtiyor. 

Sörensen’e göre,Türki-
ye’deki siyasi, ekonomik 
ve sosyal reformları sadece 
Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne girebilme ışığında 
değil, kendi halkı için yap-
mak istediğini ve bunun 
için büyük çaba sarfettiği-
ni Danimarka’nın bilmesi 
gerekiyor. 

”Danimarka’da Türkiye 
hakkındaki bilgilerinin gün-
cellenmesine büyük ihtiyaç 
var” diyen Sörensen, ”Şüp-
hesiz Türkiye demokrasi 
alanında çok ciddi sorunlar 
yaşadı. Ancak son yıllarda 
gerçekleştirilen reformlar 
Türkiye’yi bir değişim sü-
recine soktu, Türkiye’deki 
bu değişimin boyutunu Da-
nimarka’da çok az kişi bili-
yor” diye kitabın Danimarka 
için gerekliliğini anlatıyor.  

Türkiye’yi çok yakından 
tanıyor
Jesper Möller Sörensen, bu kitabı 
yazacak kadar Türkiye’yi yakın-
dan tanıyor. Sörensen, özellikle 
2002 yılında Danimarka’nın AB 
dönem başkanlığını yaptığı ve re-
form paketlerinin çıktığı dönemde 
Ankara’da bulundu. Bu dönemde, 
başta Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdul-

lah Gül, eski başbakanlardan Bü-
lent Ecevit, Mesut Yılmaz, Tansu 
Çiller ve eski başbakan yardımcı-
larından Devlet Bahçeli olmak 
üzere bir çok önemli siyasetçi ile 
biraraya geldi. 

Kitapta, Dışişleri Bakanı Abdul-
lah Gül’ün 2002 yılının Ağustos 
ayında Jesper Möller Sörensen’in 
Ankara’daki dairesinde yedikleri 
bir öğle yemeğinde Sörensen’e, 
AK Parti’nin genel seçimlerden 
büyük bir başarı ile çıkacağının 

işaretini verdiğinden söze-
diliyor. Gül’ün ”Artık halk 
eski politikacılardan bıktı 
ve ülkeyi ileriye götürecek 
güçlü yeni politikacılar is-
tiyor” dediği hatırlatılıyor. 
Sörensen’in Gül’le görüş-
mesinden üç ay sonra AK 
Parti seçimleri kazanıyor 
ve Erdoğan yasaklı oldu-
ğu için Gül başbakanlığa 
getiriliyor.  

Jesper Möller Sören-
sen’in kitabının küçük bir 
bölümünü Türkiye’deki 
resmi temsilciler oluştu-
ruyor, kitabın asıl geri 
kalan büyük bölümünü 
ise Sörensen’in Türk hal-
kıyla yaptığı röportajlar 
oluşturuyor. ”Türkiye’yi 
anlamam kahvelerde, so-
kakta, berber salonların-
da halkla yaptığım saatler 
süren sohbetler sonucu 
gerçekleşti. Bir de, Dani-
marka’ya geri döndükten 
sonra Kopenhag Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakül-

tesi’nde Türkiye üzerine verdiğim 
dersler sayesinde Türkiye bilgim 
arttı” diyerek Türkiye bilgisinin 
kaynağını anlatıyor. 

“Türkiye’nin üye 
olabileceğine inanıyorum”
Sörensen, Türkiye’de kaldığı üç 
yıl boyunca iyi Türkçe öğrenmiş. 
Gazetecilerle, yerel politikacılar-
la, insan hakları örgütleri temsil-
cileri ve halk ile tercman yardımı 

olmadan iletişim kurabilmeye baş-
ladığını ifade eden Jesper Möller 
Sörensen, tatillerinde de Türki-
ye’nin 81 şehrinden 79’unu zi-
yaret etmiş. Bütün bu ziyaretler 
Sörensen’e Türkiye’nin gerçek 
yüzünü öğretmiş.

Sörensen, Türkiye’nin gelecekte 
AB’ye üye olabileceğine de inanı-
yor ve gerçekçi bir tarih olarak 
“2015 yılında üye olur” diyor Sö-
rensen. 

Türkiye’de şu anda bir reform 
yorgunluğu yaşandığını belirten 
Sörensen, ”Reform süreci tekrar 
canlanacak. Daha önce de bir kaç 
aylık benzeri bir duraksama ol-
muştu” diyerek gelecekten umut-
lu olduğunu söylüyor. 

Erkek arkadaşı ile evli olmasın-
dan dolayı Ankara’ya atanmadan 
önce biraz kaygılı olan Jesper 
Möller Sörensen, kaygılarının 
yersiz olduğunu erkek arkadaşı 
ile Ankara’ya yerleştikten sonra 
anlamış. Aksine genç diplomat 
çiftin Ankara’daki arkadaş çevre-
si daha da genişlemiş. Sörensen, 
”Türkiye’de hiç sorunum olmadı. Tür-
kiye harika bir ülke. Ülkenin iyi ve 
kötü yanlarının tartışılması gere-
kiyor. Biz de bu kitabımızla Dani-
marka halkına gelecekte AB’ye üye 
olacak Türkiye hakkında bilgiler 
vermeye çalışıyoruz” diye sözlerini 
tamamlıyor. 
”Türkiye - AB’nin iğne deliğinde”, 
Gyldendal yayınevi tarafından 12 
Mayıs’ta piyasaya çıkıyor ve fiyatı 
249 kr.

HABER

Travel House ApS
Vester Farimagsgade 6, 1606 København V

Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk

www.travelhouse.dk

TRAVEL HOUSE
Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın 
her yerine IATA güvencesiyle 

yolculuk. Seyahat ve uçak yolculuğu ile 
ilgili her türlü, eksiksiz hizmet. 

Bize yapacağınız bir 
tek ziyarette hem 
rezervasyonunuzu 

yaptırabilir, hem de 
ziyaretinizin sonunda
 biletinizi alabilirsiniz.

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır
Yaz sezonunda 2900 krondan 

başlayan fiyatlarla 
(uçak, konaklama, 3 yıldızlı 

otel, yarım pansiyon) 

Yaz sezonunda Alanya, Antalya, 
Marmaris, Bodrum, Kuşadası, 

Fethiye ve İstanbul’da en uygun 
fiyatlarla uçak ve konaklama

ALANYA
(Uçak, 7 gün 3 yıldızlı otel, yarım pansiyon) 

3300 DKK

MARMARİS
(Uçak, 7 gün 3 yıldızlı otel, yarım pansiyon) 

3300 DKK

Siz kahvenizi yudumlarken biz biletinizi hazırlıyoruz

”Türkiye - AB’nin iğne deliğinde”
Röportaj
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Ceyda Karan, İstanbul

‘Türkiye-AB iliş-
kileri rotasına gir-
miş, enflasyon dü-
şürülmüş, büyüme 

oranları kıvamında’ görüntüsü 
çizilirken, mart sonundaki Nev-
ruz’la başlayan süreçte bir milli-
yetçilik rüzgarı memleketi sarıp 
sarmalamaya başladı. 
İşlerin gerçekten de yolunda 

gidip gitmediği tartışması bir 
yana, olaylar öylesine süratli sö-
kün etti ki, herkes durup kendi-
ne ‘neler oluyor’ sorusunu soru-
yor şimdi. Neler oluyor?
Her şey Manisa’da Kürtlerin 

gösterisi sırasında çoluk çocu-
ğun kimin neyi nasıl organi-
ze ettiği bile meçhul bir biçim-
de bayrak yakmasıyla başladı. 
Bunu Isparta’da Kürt ve Erme-
ni sorunlarıyla ilgili tabu konu-
larda - haklı ya da haksız - sivri 
çıkışlar yapan yazar Orhan Pa-
muk’un kitaplarının kaymakam 
tarafından yasaklanması izle-
di. Memlekette bu gidişata et-
raf bayraklarla donatarak tep-
ki verildi. Ardından Trabzon’da 
başlayan bir grup TAYAD’lının 
(Tutuklu Yakınları Derneği) 
linç edilmesi girişimi geldi. Bu 
satırların yazıldığı Salı gününe 

kadarki süreçte Trabzon’da ilk 
olayı protesto için düzenlenen 
ikinci gösteride TAYAD’lılar 
yine eşek sudan gelinceye dek 
dövülmüş, bir grup TAYAD’lı 
aile Trabzon’a gitme kararı alıp 
sonra vazgeçmek zorunda kal-
mış, olayı protesto etmek iste-
yen bir gençlik derneğinin üye-
leri saldırıya uğrayıp emniyet 
güçleri tarafından kentten dışa-
rı çıkarılmak zorunda kalınmış, 
Sakarya’da olayları protesto et-
mek isteyen bir başka grup kar-
şılarında yine ‘milli hissiyatları 
güçlü halkı’ buluvermişti bile! 
Bu arada Trabzon’da linç gi-

rişimine maruz kalan TA-
YAD’lılar kışkırtıcılıkla suçlanı-
verdi. Buna karşılık Trabzon’da 

futbol maçları sırasında şidde-
te başvuranları kameraya alıp 
sonradan bir bir yakalayan em-
niyet, bu kez birkaç saldırganı 
gözaltına almakla yetinmiş du-
rumda. Üstelik polisimiz TA-
YAD’lılara eylemlerinin ‘yanlış 
olduğunu’ hatırlattığını açıkla-
dı. Kıssadan hisse, bu memle-
kette polisin ‘yanlış’ hükmüne 
vardığı şeyleri yapmamalı!

Bu nasıl ifade özgürlüğü
Hani AKP yönetimi çıkardığı 
uyum yasalarıyla Türkiye’yi AB 
yoluna sokmuştu. Hani insan-
lar demokratik haklarını, ifade 
özgürlüklerini rahat rahat kul-
lanabilecekti? Türkiye’de yolun-
da gitmediğini düşündükleri bir 

olayı kamuoyuna duyurmak is-
teyen bir grubun bildiri dağıt-
ması bile linç sebebi yapılabi-
liyorsa, o zaman bu nasıl ifade 
özgürlüğü diye sormak lazım. 
Dikkatlerin yöneldiği Ülkü 

Ocakları Derneği, “Bizim bu 
olaylarda dahlimiz yok, biz ya-
tıştırıcı unsur oluyoruz” diyor. 
Kim bilir! Ama bence daha da 
vahimi AKP hükümetinden bu 
olayları ‘halkın koyduğu milli 
tepki’ diye sunulabilmesi. Dün-
yaya Türkiye’yi zengin etnik 
kültürel yapısıyla Müslüman 
Demokrat kimlikte gelişen bir 
demokrasi olarak sunması ko-
lay. Asıl iş memleketin sokak-
larında yaşananları analiz edip 
toplumsal uzlaşmayı sağlaya-
bilmek. Oysa bizde hemen her 
olayda ifade özgürlüklerini kul-
lanmak isteyenler ‘kışkırtıcıy-
mış’ gibi sunuluyor. Sorun sa-
dece demokrasi yönünde yasal 
çerçeve hazırlamakta değil, de-
mokrasi ve ifade özgürlüğünü 
hazmetme sorunu ayan beyan 
ortada olan halkın derdine deva 
olmak aynı zamanda…

Baykal: ülke bölünmek iste-
niyor
CHP lideri Deniz Baykal, bü-
tün olup bitenleri, özellikle de 
AB sürecinin etkisiyle Kürt so-

runu, Ermeni meselesinin kur-
calanmak istenmesine bağlıyor. 
Azınlık tartışmasıyla ülkenin 
bölünmek istendiğini savunu-
yor. Her ne olursa olsun, bir 
gerçek değişmiyor. Türkiye’nin 
yaşadığımız dönemde geçmişin-
den kaynaklanan sorunları var. 
Sokaklara yayılan şiddet de bu 
sorunların somut yansımaları. 
İşte bu sorunların kamuoyunda 
ciddiyetli bir tartışmayla ortaya 
konulması ve toplumsal uzlaş-
maya varılması gerekiyor. Ve bu 
süreçte hükümetin öncü rolünü 
üstlenmesi... Sorunları görmez-
den gelmek daha da vahim so-
nuçlar doğurmaktan öte işe ya-
ramayacak. 

HABER

KINA GECESİEn güzel gününüzü spor
salonunda değil, düğün 

salonunda yaşayın

Nişan, doğumgünü ve 
diğer özel günlerinizde 

hizmetinizdeyiz.

PARK YERİ 
SORUNU 
YOKTUR

750 kişilik salon (500+250), salon 
kirası, masa dekorasyonları, 

çiçek ve mumlar da dahil olmak 
üzere servis,

 toparlama, bulaşık, temizlik ve 
meşrubat

(Cola, Fanta, Su), davet boyunca 
sınırsız miktarda kahve, çay. 200 

kişinin üzerindeki rezervasyonlarda 
en cazip fiyatlarımızı öğrenmek için 

bizi arayınız

1001 NAT SELSKABSLOKALER
HÖJE GLADSAXE  CENTER

GLADSAXEVEJ
2860 SÖBORG

TLF: 
3966 6560
2675 1290

 Pazartesi-Cuma günleri
arasında düzenleyeceğiniz

kına geceler için mutlaka bizi 
arayınız, ne uygun fiyatlar ve en 
güzel servisle hizmetinizdeyiz.

Kına gecesi menüsü:
Adana kavurma, Pilav, Cacık,

Salata, Ekmek, Baklava, Çerez.
Tüm davet boyunca istediğiniz
kadar meşrubat, sıcak soğuk 

içecekler
100 Dkr’den başlayan 

fiyatlarla

TÜRK DÜĞÜN 
MENÜSÜ

Menü 1
Bir et yemeği, Pilav, 
Cacık, Salata, Ekmek, 
Baklava Çerez,
Tüm davet boyunca 
istediğiniz kadar 
meşrubat, sıcak-soğuk
içecekler 

Menü 3
Menü 1 ve 2+ Sığır-
tavuk fileto, lüks fileto 
ve çeşitli mezeler

Menü 2
Menü 1+ Video çe-
kimi, çiçek ve mumla 
masa dekorasyonu, 
Türk ve Kürt müzikleri,
Sünnetlerde meyve, 
düğünlerde pasta

Bizi aramadan 
karar 

vermeyin, en 
uygun fiyatı ve 

çözümü 
birlikte üretelim 

Hizmetin, 
dekorasyon-

un, yemeğin en 
lüksünü bizim 
salonlarımız da 

yaşayın

Bizi arayın , 
konuklarınızı en 
iyi şekilde nasıl 
ağırlayacağınızı 

birlikte karar 
verelim

Türkiye’de neler oluyor?



    Nisan 2005haber14   Nisan 2005 15   haber

Abdullah Tunçel, Lund

İsveç’te “Feminist İnisiyatif” 
adı altında yeni bir siyasi 
grup oluşturuldu.

Uzunca bir süredir tartışıl-
makta olan ve hakkında pek çok spekü-
lasyon yapılan yeni siyasi hareket 4/Nisan/
2005 Pazartesi günü bir basın toplantısı ile 
kamuoyuna resmi olarak tanıtıldı.

Kurucuları arasında milletvekili, sendika-
cı, araştırma asistanı, tıp öğrencisi, edebi-
yat profesörü, işsiz, sanat yönetmeni, psi-
kolog gibi bayanların bulunduğu Feminist 
İnisiyatif’in basına açıklanan programında 
“Politikamız, kadınların alt düzeyde yer al-
malarının, erkeklerin üst düzeyi ele geçir-
miş olmaları saptaması üzerine kurulmuş-
tur..... İzleyeceğimiz politika, yaşamın tüm 
alanlarında geçerli olan erkek egemenliğine 
karşı mücadele etmek üzerine biçimlendiril-
miştir. Bize karşı uygulanacak olan muha-
lefetin büyüklüğünün bilincindeyiz. Fakat 
ortamı değiştirmek konusundaki feminist 
kararlılık, göreceğimiz muhalefetten daha 
büyüktür!” görüşleri yer alıyor.

Feminist İnisiyatif, kendisini bir grup 
olarak tanıttı ve herhangi bir ‘başkan/
lider’ belirtmedi. Fakat hareketin doğal 
lideri olarak Vänster Parti (Eski Komü-
nist Parti)’nin geçmişteki başkanı Gudrun 
Schyman gösteriliyor. Schyman’ın başkan-
lığı döneminde Vänster Parti, tarihinin en 
büyük seçim başarısına ulaşmış ve seçimler-
de %12 oy almıştı. Bu nedenle, uzmanların 
yapmakta olduğu yorumlara göre Feminist 
İnisiyatif’in seçimlere girmesi durumunda 
sol kanatta yer alan Sosyal Demokrat Par-
ti, Vänster Parti ve Çevre Partisi (Miljö 

Partiet) büyük oranlarda oy kaybına uğra-
yacaklar ve sağ kanat koalisyonunun hü-
kümet yolu açılacak. Bu yorumlara bir de 
Başbakan Göran Persson’un toplumdaki 
popülaritesini hızla yitirmekte olduğu da 
eklenince, seçimlere ilişkin yapılmakta olan 
spekülasyonlar, herhangi bir  sınır tanıma-
dan uzayıp gidiyor.  

Yeni siyasi hareket konusunda siyasiler-
den gelen tepkiler de oldukça çeşitli: Eşitlik 
Bakanı Jens Orback “Eşitliğin geliştirilmesi 
konusunda çaba gösterecek olan herkese 
‘hoşgeldiniz’ derim”  derken Çevre Par-
tisi’nin sözcüsü Peter Eriksson “Ben bu 
grubu Çevre Partisi’ne verilmiş bir destek 
olarak görüyorum. Çünkü şimdi kadın-er-
kek eşitliği konusunda daha sert ve daha 
keskin davranmak olanağımız doğuyor” yo-
rumunu yaptı. Merkez Partisi (Center Par-
tiet) başkanı Maud Olofsson “Kadınlar ve 
erkekler, eşitliğin sağlanması için birlikte 
uğraşmak ve her iki grup için de eşit talep-
lerde bulunmak durumundalar. Kadınların 
pozisyonunu artırmak için uygulanacak 
olan bir siyaset, tüm kadınların eşit olduk-
ları noktasından çıkamaz!” derken, Sosyal 
Demokrat Pari’nin genel sekreteri Marita 
Ulvskog “Kadınlar Partisi kurulmasının so-
nucu, oyların parçalanması yüzünden sağ 
kanat partilerin iktidara gelmesi olur ki, 
bu da ülkemiz kadınları açısından olumsuz 
etkiler yaratır.” Yorumunu yaptı.

En ilginç yorum ise, Sosyal Demokrat 
Parti üyesi bir grup kadından geldi: “Eğer 
bugün Feminist İnisiyatif adı altında bir 
siyasi hareket kurulabiliyor ise, biz sosyal 
demokrat kadınların onyıllardır vermekte 
olduğumuz eşitlik kavgası hiç bir işe yara-
madı mı?” sorusunu sordular. 

Duygu Leloğlu, 
Brüksel

A
vrupa 
İnsan 
Hakları 
Mah-

kemesi(AİHM), aldığı bir 
kararla, Rumların açtıkları 
mal mülk davalarında Tür-
kiye’ye çıkış yolu gösterdi. 
Buna göre, Türkiye AİHM’i 
Kuzey Kıbrıs’ta yaklaşık iki 
yıl önce kurulan Tazmin 
Komisyonu’nun ‘bağımsız 
olduğu’ konusunda ikna 
edebilirse, Komisyon ‘etkin 
bir hukuk yolu’ olarak ta-
nınabilecek. Böylece AİHM, 
Rumlara ilişkin bütün dava-
ları gelecekte bu Komisyon’a 
havale edebilecek. Eğer Ko-
misyonun bağımsızlığı sağla-
namazsa, Türkiye AİHM’de 
yüklü tazminat ödemekten 
kurtulamayacak. 

Rumların Pilot Davasına 
Yeşil Işık
AİHM’in aldığı karar, Ma-
raş yakınlarındaki mal ve 
mülkünün kullanılmasının 
engellendiği gerekçesiyle 
Türkiye’nin insan hakları 
ihlalinde bulunduğunu ile-
ri süren ve benzer şikayet-
ler için ‘pilot dava’ seçilen 
Kıbrıslı Rum Mira Ksenides 
Aristis’in başvurusuna iliş-

kin. AİHM, Türkiye için ha-
yati önemde bulunan ve yüz-
lerce şikayete emsal gösteri-
lecek bu dosyayı incelemeye 
almaya karar verdi. Yani da-
vayı mahkemede incelemeyi 
kabul etti. Kararda, şu sözle-
re dikkat çekildi: ‘Mahkeme, 
davanın içeriği hakkında bir 
önyargıda bulunmadan baş-
vuruyu kabul etmiştir. Türk 
hükümetinin iç hukuk yol-
larının tüketilmediğini sa-
vunan Türk hükümetinin 
görüşünü reddetti. Özellik-
le, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’ tarafından kurulan 
hukuk yolu ‘etkin’ ve ‘taraf-
sız’ görülemez.’ 

Tazmin Komisyonu 
Kabul Edilebilir
İlk bakışta Türkiye’nin 
aleyhine gibi görünen bu 
mahkeme kararının satır 
aralarında verilen mesajda, 
Ankara’ya ilerde çok başı-
nı ağrıtabilecek bu konuda 
çıkış yolu gösterildiği göze 
çarpıyor. AİHM’nin kararın-
da Kuzey Kıbrıs’ta kurulan 
Tazmin Komisyonu için Kıb-
rıs Rum Yönetimi’nin iddia 
ettiği gibi ‘gayri meşru’ ifa-
desini kullanmaması, ilerde 
bu yapıyı ‘etkin bir hukuk 
yolu’ olarak kabul edebile-
ceğinin işareti olarak görü-
lüyor. Böylece Komisyon’un 

yasal olmadığını ileri süren 
Rum Yönetiminin bu tezini 
onaylamadığını açıkça or-
taya koyuyor. Öte yandan 
AİHM, Komisyonu’nun ‘ba-
ğımsız ve tarafsız’ olmadığı-
nı belirterek, bu konudaki 
eksiklerin giderilmesini de 
istiyor. Mahkeme, Komisyon 
üyelerinin Rum davalarıyla 
ilgili kişisel çıkar bağı için-
de olmamaları gerektiğinin 
de altını çiziyor. 

Gözler Pilot Davada
Rum vatandaşı Titiana Loi-
zidou’ya, yaklaşık 1 milyon 
Euro ödemek zorunda kalan 
Türkiye, Aristis davasında 
çok dikkatli hareket etmek 
durumunda. Mahkeme, 1998 
yılında önüne gelen bu baş-
vuruya ilişkin geçen yıl Eylül 
ayında tarafların savunma-
larını dinlemişti. AİHM’nin 
3. Dairesi’nde yapılan duruş-
mada, Türkiye, BM’nin An-
nan Barış planının Rumlar 
tarafından reddedildiğini 
hatırlattı. Rumların mal ve 
mülk iddialarını araştırmak 
üzere KKTC’de bir tazmin 
komisyonunun kurulduğunu 
belirtti. Aristis’in avukatları 
ise KKTC’nin tanınmadığını 
gerekçe göstererek, tazmin 
komisyonunun da geçerli 
bir hukuki kurum olduğunu 
iddia ettiler.

HABER
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DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

DALAMAN ve DİYARBAKIR - GAZİANTEP - TRABZON- SAMSUN 
fiyatları için bizi arayın. 

KONYA    5 Hafta:  2.700   3.150 
KAYSERİ 5Hafta :  2.700   3.150 
ANKARA 5Hafta :   2.650   3.100
ANTALYA:    2.650   3.100
İZMİR:     2.650   3.200
İSTANBUL:     2.500   2.500’den başlayan fiyatlar 

DÜŞÜK VE YÜKSEK SEZON 

Seyahatin 
Doğru Adresi

OTO KİRALAMA 
Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

Özel/düğün 
günlerinizde 

limousine kiralanır. 
Bilgi için bizi arayın

İSVEÇ

Mal Mülk Davasında 
Türkiye’ye Çıkış Yolu

Yaz 2005 için direk uçaklarda rezervasyonlarımız başlamıştır.

İsveç’te feministler 
parti kurdu
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Yıldız Akdoğan

Avrupa Birliği-Tür-
kiye ilişkilerinde eko-

nomik ve siyasi kriter-
lerle doğrudan bağlı olmayan, ancak 
başta Fransa olmak üzere bazı ülke-
ler tarafından ön plana çıkarılan  Er-
meni soykırımı sorusu son yıllarda Av-
rupa’da ciddi şekilde tartışma konusu 
oldu.  Türk ve Ermeni Araştırma Mer-
kezleri işbirliği sonucundan çıkan an-
ket sonucu ise her iki ülke arasında 
varolan ön yargıları ortaya koyuyor. 
İleriye dönük perspektife de bakılırsa 
– iki ülke arasında bağ kurmak için 
üzücü bir gelişim olmakla birlikte 
tartışılması gereken bir sonuç.

’Ermeni’ye kız verir misiniz?’
”Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler 
Vakfı (TESEV)” ile Ermenistan’dan 
”Toplumbilimsel ve Pazar Araştırması 
Merkezi (HASA)” tarafından yapılan 
araştırmanın ilginç sorularından birisi 
”Ermeni’ye kız verir misiniz?”di.

”Farketmez” diyenlerle birlikte 
düşünüldüğünde Türklerin yüzde 26’si 
”veririm” derken,  yüzde 68’i ”Hayır, 
Ermeni’ye kız vermem” diyor. Aynı şe-
kilde Ermeni halkına sorulan ”Türk’e 
kız verir misiniz” sorusuna da Ermeni-
lerin yüzde 94’ü ”hayır vermem” yanıtı 
verirken ”evet veririm” ve ”fark et-
mez” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 
4,7’’yi geçmiyor.
Komşun Türk veya Ermeni olur-

sa sorusuna da Türklerin yüzde 24’ü 
olumsuz bakarken, Ermenilerin yüzde 
37,1’i olumsuz bakıyor.
Komşuların birbirleri hakkındaki bil-

giler konusuna gelince, başta medya 
ve tarih kitapları yeralıyor. Erme-
ni halkının ise sadece büyüklerin-
den aldıkları bilgilerden Türk halkını 
tanıdıklarını ortaya çıkıyor. 
Genel önyargı bir tarafa, her iki 

halkın karşı ülke hakkındaki bilgileri 
yetersiz. Örneğin, Ermeni halkı Tür-
kiye’nin yüzde 99’unun Müslüman 
olduğunu söylerken, Türk halkının her 
beşte biri (yani yüzde 21,1’i) Ermeni-

lerin Yahudi olduklarını sanıyor. Aynı 
şekilde her iki halkın da diğer ülke-
nin siyasi sistemi hakkındaki bilgileri 
oldukça sınırlı. Türkler Ermenistan’ın 
mecliste temsil edilmeyen komü-
nist parti tarafından yönetildiğini 
düşünürken, Ermeni halkının yüz-
de 63’ü hükümetin Cumhurbaşkanı 
tarafından yönetildiğini sanıyor. 

Yeni bakış açısı gerekli
Araştırmanın acı gerçek yüzü, 
önyargının alt bilinci etkileyip, 
gereksiz ”onlar ve bizler” portre-
si yaratması. Ne kadar çok birbiri-
miz hakkında bilgiye sahip olursak 
o kadar da az önyargı ve antipatimiz 
olur. Bu durum sadece Ermenistan  
veya Türkiye için geçerli değil, bun-
dan bir kaç yıl önce Danimarkalı pro-
fesör ve araştırmacı Lise Togeby’in 
”Danimarkalıların yabacılara olan 
bakış açısı” araştırmasında da aynı 
portre ortaya çıkmıştı. Yabancılarla en 
az ilişkisi olan veya hiç yabancılarla 
konuşmayan kişilerin önyargısı ve kor-

kusu olduğu daha fazlaydı. 
AB-Türkiye ilişkilerine gelince du-

rum yine aynı; gerçek-politika dışına 
çıkarsak özellikle de Türkiye hakkında 
bilgileri az olan Avrupalılar Tür-
kiye’nin AB üyeliğine genelde karşılar. 
Peki, çözüm nedir? Başta tabuları 

ve önyargıları kırmak, bunu ülke 
hakkında bilgi edinip ve varolan 
sorunları açıkça tartışmak. Nesnel 
bilgi edinmek için değişik kaynak-
lara başvurmak gerekir. Soru sade-
ce Ermeni soykırımı olup olmadığı 
tartışmasında yoğunlaşmak ye-
rine daha geniş bir perspektiften 
ele alınmalı. Başta, karşı tarafta-
ki insanların ”bizden” hiç de farklı 
olmadıklarını görmek için siz- biz mu-
habbetini kaldırarak yeni bakış açısı 
getirmek gerekiyor. Tarih kitaplarında 
ve yapılan araştırmalarda varolan 
gerçekleri gözardı etmemek gere-
kiyor. Avrupa’da Türkiye’ye karşı olan 
önyargıya nasıl kızıyor ve haklarımızı 
arıyorsak, aynı hataya düşmemek ve 
geleceğe olumlu, önyargısız bakalım.

Sadi Tekelioğlu

Çocuğunuzun gittiği 
okul yönetiminden ge-
len Türkçe mektuplara 

yabancı değilsinizdir. Ya da aile 
doktorunuzun bekleme salonunda, kütüpha-
nelerin broşür raflarında, hatta Danimarka 
ulusal gazetelerinin sayfalarında bile bazen 
size, sizin dilinizde hitap eden broşürlere 
ve ilanlara rastlamışsınızdır. Haber gazete-
si olarak bizler bir derleme yaptık. Türkler 
için Türkçe olarak hazırlanan bazı broşür 
ve ilanları Danca bilmeden anlamanın zor 
olacağı sonucuna vardık.

Burada amaçlanan tabii ki Danca bilmeyen 
kişilere bazı mesajları duyuruları bilgileri 
iletmek. Ama bunları anlamak için Danca 
dilini bilmek gerekiyor. Bazılarında kullanı-
lan Türkçe o kadar hatalı ve kötü ki, düzelt-
me bile yapmanız imkansız hale geliyor.

Bu konu ile 
ilgilenmeyi 
seçmemizin 
nedeni geç-
tiğimiz yıl 
Danimarkalı 
bir gazete-
cinin bize 
Danimarka 
halk partisi programının Türkçe’sini gön-
dermesiyle başladı. Kendisi bu çeviride hata 
yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyordu. 
Danimarka halk partisinin programını in-
celeyince hatasız bir çeviri ile karşılaştık 
ve  partinin basın sözcüsü şimdi milletve-
kili olan Sören Espersen’i aradık, o da bize 
çevrinin İngilizce metinden Türkiye’de ya-
pıldığını söyledi.

Çeviri ilan ve broşürlerde iki sorun göze 
çarpıyor. Birincisi Türkçe karakterlerin kul-
lanılmadan broşürlerin yazılması, ikincisi 
ise Türkçe’de  karşılığı bulunmayan kurum 
ve uygulamalardan bahsedilirken bir türlü 
bütünlüğün sağlanamamış olması.

Ayrıca Danca düşünme-
nin bir sonucu 
ola-

rak da bro-
şür ve mek-
tuplarda 
okuyucuya 
»Siz« yerine 
»Sen« diye 
hitap edil-
mesi, oysa 
Türkçe de 

kamuya açık ilan ve duyurularda devamlı 
olarak »Siz« diye hitap edilir.

En sık karşılaşılan hatalar ise ülke isimleri 
ve yabacı dillerin adlarında yaşanıyor. Ör-
neğin Somalyece (Somalice), Yugoslavyaca 
(Sırp-Hırvatça), Maroko.

Türkçe cümlelerdeki anlam kargaşasının 
yanında bazı temel kurallardan da habersiz 
çeviriler yapıldığına tanık oluyoruz. Örneğin 
ülke, dil ve milliyetleri tanımlayan sözcük-
lerin büyük harfle yazılması kuralına ne-
redeyse hiçbir belgede uyulmuyor. Dahi 
anlamında kullanılan –da, -de eklerinin 
bitişik yazılması anlamı bozmasa da 
okuyucunun insafına kalmış anlayıp 

anlamamak.

Andersen felaketi
Bu yazıyı hazırlarken bizi en çok şaşırtan 
belge ise geçtiğimiz günlerde 200. doğum 
günü kutlanan ünlü masalcı Andersen’in 
masallarından birinin Türkçe çevirisi. Ger-
çekten de “neresini düzeltelim?” sorusunu 
sorduracak türden b,ir çeviri ile karşı kar-
şıyayız. Konuşma dilinde yazılmış “Hantal 
Hans” (Sakar Hans denilmek isteniyor) ma-
salında akıllı, zeki sözcüğü yerine nedense 
zekalı sözcüğü kullanılmış. Zekalı sözcüğü 
Türkçede bulunmayan bir sözcük değil, an-
cak, önüne bir sıfat getirilmesi durumunda 
kullanılabilecek bir sözcük: ileri zekalı, geri 
zekalı gibi.

Biz artık Danca’dan Türkçeye çevrilmiş bir 
metin gördüğümüzde bilgilenmek için değil, 
hata bulup kendi Türkçe bilgimizi sınamak 
için bu belgelere bakıyoruz.

sadi.tekelioğlu@haber.dk

HABER

Anlayan beri gelsin…
Danimarka’da yaşayan Türkleri bil-
gilendirsin diye Türkçe hazırlanan, 
mektup, belge, broşür ve kitaplar 
çeviri ve Türkçe yanlışları ile dolu.

Önyargı ve siz-biz muhabbeti
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Y
üksek Eğitimliler 
Topluluğu (RDTS), 
Türk öğrencileri-
ni bilgilendirmek 

amacıyla 7 ve 8 Mayıs’ta 
Handelsskolen Ishøj – Ta-
astrup’da eğitim fuarı dü-
zenliyor. 

Yüksek eğitimini tamamla-
mış veya hala yüksek eğitim 
görmekte olan Türk gençle-
ri, fuarda kendi eğitim dal-
larını temsil ederek fuara 
katılan misafirleri bilgilen-
dirmeyi amaçlıyorlar. 

Bir çok genç lise yılların-
dan sonra eğitimlerini ne 
biçimde sürdürecekleri ko-
nusunda kuşkuya düşebi-
liyorlar ve kafalarında bir 
sürü soru oluşabiliyor. Ayni 
biçimde hangi eğitimi gör-
mek istediklerini bilmeleri-
ne rağmen bir çok genç bu 
eğitimin hangi fakültede gö-

rülebileceği konusunda bilgi-
lenmek  ihtiyacı duyabiliyor. 
Eğitim dallarının temsilcile-
ri bunun gibi bir çok soruyu 
yanıtlamak için fuarda hazır 
bulunacaklar. 

Fuarda çeşitli eğitim dalla-
rı tanıtılacak. Bunların ara-
sında ekonomi, diş hekimli-
ği, doktorluk vs. bulunuyor. 

RDTS’nin bu fuar ile asıl 
amacı Türk öğrencileri, ken-
dileri gibi Türk olan, yüksek 
eğitimlerini tamamlamış ya 
da tamamlamak üzere olan 
gençlerle buluşturarak on-
ları eğitim almaya özendir-
mek.

Danimarka’nın bir çok 
şehrinde bunun gibi eğitim 
fuarları düzenleniyor. Ama 
bu fuarı diğerlerinden fark-
lı kılan konu, yalnızca Türk 
gençlerine ve bunların ailele-
rine yönelik olması. Gençle-

rin eğitim sürecinde aileleri-
nin desteği çok büyük önem 
taşıyor, o nedenle RDTS bu 
gençlerin ailelerini de fuarda 
görmeyi umut ediyor. 

Yüksek eğitim gören bir 
çok genç, bir dönem için 
Türkiye’de eğitimlerini sür-
dürmeyi tercih ediyorlar. 
Fuarda Türkiye’den Dani-
marka’ya okumak icin gelen 
Türk gençlerine bu konuda 
sorular yöneltmek de müm-
kün olacak. 

Eğitim fuarı hakkında 
daha geniş bilgi edinmek is-
teyenler www.rdts.dk adlı 
web-sitesini ziyaret edebilir-
ler. Aynı zamanda yönetim 
kurulu başkanı Ayçin Akçin 
ile genel sekreter Özlem Vu-
ral’ı telefonla arayarak bilgi 
edinebilirler. 

(Haber)

Türk öğrencilerine yönelik eğitim fuarı

Diyanet Vakfına üye tüm derneklere du-
yurulur. 29 Nisan Cuma günü vakıfın 

Vesterbrogade 52 numaralı adresindeki 

bürosunda vakıfın genel kurul toplantısı 
yapılacaktır. 

Helsingør’deki okuyan 
genç Türk kızlarının 

kurdugu Anadolu Derneği 
24 Nisan pazar günü saat 
14.00- 17.00 arası bir eğitim 
günü düzenliyor. Günün 
amacı Danimarka’da me-
zun olup ve iş hayatına atıl-

mış gençlerimizin bilgi ve 
deneyimlerini Helsingør’de 
yaşayan gençlerimizle, aile-
leriyle paylaşmak ve onlara 
örnek olmak. Anadolu Der-
neği’nin bu eğitim projesini 
AB’de ekonomik olarak des-
tekliyor.

Derneğin henüz tamamlan-
mamış bir internet sitesi de 
var: www.anatolia.dk 

Etkinlik, Rasmus Knud-
sens Vej 9, 3000 Helsingør 
adresindeki Erhvervskolen 
Hamlet de gerçekleşecek.

(Haber)

Helsingör’de eğitim günü

Diyanet Vakfı Genel Kurul Toplantısı
Yeni Lise Reform Pa-

ketine (Gymnasie-
reform) göre, tatil 

dönemleri dışında okula 
mazeretsiz gelmeyenler ve 
devamsızlıkları fazla olan-
lara verilen cezalar artırı-
lıyor. 

Yeni reform paketi, lise 
müdürlerinin, devamsızlığı 
% 10’un altında olan öğren-
ciler de dahil olmak üzere, 
devamsızlık yapan, dersle-
ri asan öğrencilere uyarı, 
okuldan uzaklaştırma ya 
da sınıfta bırakma, okul-

dan uzaklaştırma ve okul-
dan atma gibi cezaları ver-
me yetkisini genişletiyor. 

Yeni Lise Reformu yaz ta-
tilinden sonra yeni egitim 
ve öğretim yılında yürürlü-
ğe giriyor.

(Haber)

I
rak’ın Basra bölgesinden seçilen 10 
yeni Iraklı politikacı ve bürokrat de-
mokrasi dersi almak için dört günlü-
ğüne başkent Kopenhag’a geldi. 

30 yıllık diktatörlük yönetiminden sonra 
demokrasinin nasıl işlediği konusunda ko-
nusunda yeni Iraklı politikacıların eğitildi-
ğini belirten Danimarka Dışişleri Bakanlığı 
müsteşarı Niels Bo Poulsen, Danimarka’ya 
gelen politikacıların demokrasi konusunda 
hiçbir deneyimlerinin olmadığını söyledi. 

Danimarka’da eğitilen Iraklı politikacı-
lar Basra bölgesinin yeniden inşasını ve 
bölgede demokrasiyi yerleştirmek için ça-
lışacaklar. 

Iraklı politikacılar Danimarka’daki kurs 
ziyaretleri sırasında Naestved Belediyesi-

ni, Kopenhag Üniversitesini ve Belediyeler 
birliğini ziyaret ettiler ve yerel yönetim ve 
seçim sistemi konusunda bilgi edindiler. 
Politikacılar ayrıca, Danimarka’da yaşayan 
Iraklılarla da bir araya geldiler.

Iraklı politikacıların Danimarka’yı seç-
melerine neden olarak ise, Saddam Hü-
seyin’in devrilmesinden sonra Danimar-
ka’nın askeri ve sivil olarak Basra bölge-
sinde aktif olarak yeralması ve Danimar-
ka’nın son yıllarda bu bölgenin yeniden 
inşası konusunda 350 milyon kron insani 
yardım yapması, demokrasi kursunun da 
bu yardımın bir parçası olması gösterildi. 

(Haber)

Danimarka’dan Iraklı 
politikacılara demokrasi dersi
Irak‘ta yapılan seçimlerde Basra bölgesinden seçilen 
10 yeni Iraklı politikacı demokrasi kursu almak için 
Danimarka’ya geldi. 

Okulu asan liselilere 
ağır cezalar geliyor
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Hemen arayın, yerinizi şimdiden 
ayırtın. 

Sınırlı sayıdaki biletlerden biri 
sizin olsun !!!

Hem Türkiye - Danimarka Dünya Kupası grup eleme maçını İstanbul’da 
Tribünden izleyin hem de İstanbul’da unutulmaz bir hafta sonu yaşayın !!!

HABER

���������

En az 20 kişinin kayıt yaptırması durumunda 2 Eylül 
Cuma akşamı veya 3 Eylül Cumartesi günü Boğaz turu 

da düzenlenecektir. Tur fiyatına Boğaz’da bir 
restoranda yemek ve içecek dahildir. Fiyat 1.000 DKR

Kopenhag-İstanbul-Kopenhag uçak bileti - 3 yıldızlı otelde 2 gece 
kahvaltı dahil konaklama -

Havaalanı-Otel-Stadyum otobüsle transfer ve maç bileti  

TÜRKİYE - DANİMARKA

 FUTBOL ŞÖLENİNE DAVET 

TRAVEL HOUSE
İşbirliği ile

Sadece 4.950.- DKR

2-4 EYLÜL 2005
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KAST MEDIA

22 Nisan’dan itibaren Kopenhag’da Park Bio ve Aarhus’ta Øst for Paradis̀te 
Park Bio Tlf: 35 38 33 62 /Øst for Paradis Tlf: 86 19 31 22
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Majestik de luxe
140X190 cm
Komple yatak takımı
Eski fi yat 6.999

Şimdi 2.222

Royal lüks Baza

Eski fi yat 9.500             Şimdi 3.333

300 x 500 CM. HALILAR
ESKİ FİYAT: 4.500. 
ŞİMDİ : 3.000

300 x 400 CM. HALILAR
ESKİ FİYAT: 3.600. 
ŞİMDİ : 2.500

Royal Atlas (300X500 cm)
Eski fi yat: 4.200 
Şimdi 2.250

300 x 500 CM. HALILAR
ESKİ FİYAT: 3.800. 
ŞİMDİ : 1.800

FİBULA 
MOBİLYA &HALI

AKACIETORVET 2
 3520 FARUM   

TLF: 4499 8555 
FAX: 4499 8544

Eski koltuk takımınızı 2.000 
krona alıyoruz. 
Yerine 13.999 (Eski fi yat 
20.999) Krona Casanlı deri 
koltuk takımı veriyoruz. Bu 
fırsatı kaçırmayın !!!

20 Nisan günü saat 16.00 - 19.00 arasında seri 
sonu ürünlerde sürpriz fi yatlar. Mutlaka uğrayın !

HALIDA ŞOK FİYATLAR !!!

İkiz yatak
180X200 cm
Komple yatak takımı
Eski fi yat 8.999

Şimdi 3.333

Å
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Værkstedvej 4,  2500 Valby  Tlf: 2091 9535  Fax: 3617 9535  E-mail: er-teknik@er-teknik.dk  

Meyva, 
sebze 

arabaları

Çiçek 
arabaları

Pencere, 
kapı

 korkuluğu

Duvar tipi 
modelleri

Davlumbaz

Davlumbazlı 
kömürlü 
mangal

Kömürlü 
mangal

Raf 
sistemleri

Servis 
arabaları

Servis 
vagonları

Raflar

Dolaplı 
çalışma 
masası

Lavabolu 
çalışma 
masası

Çalışma 
masası

Bakkal, manav ve çiçekçiler 
için raflar, vagonlar ve 

korkuluk sistemlerini ölçü 
üzerine imal ediyoruz. 

Paslanmaz 
büyük mutfak 

eşyaları

er-teknik aps 
inventar systemer

Erden Tekeli
www.er-teknik.dk

Durmuş Emin Bilge, Sjaellands 
Privat Skole Müdürü

Gazetemizin geçen sayı-
sındaki yazımızda; ’’eği-

timde disiplin’’ konusunu işlemiş ve 
disiplini “Çocuğa iyi davranışlar ka-
zandırmak’’ olarak tarif etmiştik. Bu  
yazımızda da aynı konu ile paralellik 
taşıyan ’’çocuğa sorumluluk kazan-
dırmak’’ konusunu ele alacağız.
Günlük hayatımızda, konuş-

malarımızda “sorumlu ve sorum-
luluk’’ veya bu kelimelerin zıttı 
olan ’’sorumsuz ve sorumsuzluk’’ 
kelimelerini çok kullanırız. So-
rumluluk kelimesinden  herkes 
kendine göre bir şeyler anlar. Ki-
misi disiplin anlar, kimisi baskı 
anlar, kimisi hakların kısıtlanma-
sı olarak anlar.
Çocuğumuza sorumluluk duy-

gusunu aşılamak istersek, önce 
kendi sorumluluklarımızı yerine 
getirmeliyiz. Anne baba kendi so-
rumluluklarını yerine getirmezse 
çocuklar bunları sezerler ve onlar 
da yapmazlar.Çünkü çocuklar çok 
iyi gözlemcidirler  ve sezgileri çok 
güçlüdür. Çocuğumuza sorumlu-
luk kazandırmak istersek pek çok 
şeyde olduğu gibi  bu ailenin or-
tak kararı olmalıdır. Sorumluluk-
tan anne baba aynı şeyi anlamalı-
lar, birisi baskı, birisi şımartmak 
olarak anlarsa bu metot faydalı 
olmaz, üstelik zararlı olur. Çocuk 
anne ve babaya ayrı davranır ve 
nabza göre şerbet verir. 

“Taç giyen baş akıllanırmış’’. Ço-
cuklarımıza sorumluluk verip on-
ları “adam yerine koyarsak’’ onlar 
olgunlaşırlar. Sorumluluk vere-
lim, olgunlaşsınlar ve  kendi ayak-
ları üstünde  dursunlar.
Çalışabilecek yaşta onları çalış-

tırmak kendi harçlığını kendinin 
kazanması, gerçekleri tanıması  
kendi ayakları üzerinde durma-
sı önemlidir. Küçükken gereksiz 
yere desteklenen korumacı çocuk-
lar büyüdükleri zaman da destek 
beklerler. ‘’Ana kuzusu’’ olma-
sınlar. Hayatın gerçeklerini öğ-
rensinler. Hayat pratikle, düşüp 
kalkma ile ve deneme yanılma ile 
öğrenilir.Hayatın  her zaman ko-
lay ve tatlı tarafları yok, zor ve 
acı tarafları da var.Bunlara alış-
mayan ve bu gerçekleri bilmeyen 
çocuklar başlarına bir olay geldi-
ği zaman hemen karamsar olurlar 
ve başarılı olamazlar.
Çocuklarımızı mutlaka hepimiz 

çok seveceğiz onlara yardımcı ola-
cağız ama çok korumacılık iyi de-
ğildir. Çok korumacı olursak  ço-
cuklarımız hayatın gerçeklerini 
öğrenemezler. Hayat hep toz pem-
be değildir. Çok korunan çocukla-
rın ruhsal zekaları az gelişir. Çün-
kü hep korunmuştur. Onun yeri-
ne birisi onun görevini yapmıştır. 
Başkası düşünmüştür, başkası ka-
rar vermiştir. Ama hayatın sonsu-
za kadar böyle gitmeyeceğini bil-
meliyiz. Aradan yıllar geçince ger-

çekle karşılaşınca her iki tarafta 
hayal kırıklığına yol açar ve bu da 
her iki taraf için de yıkım olabilir. 
Çocuklarımız bize bağlı olsunlar 
ama bize bağımlı olmasınlar. Bize 
bağlı olurlarsa bizleri yürekten se-
verler, karşılıksız severler. Ama 
bağımlı olurlarsa bizlere ihtiyaçla-
rı kalmayınca bizlerden koparlar.
Sorumluluk kazandırmak; na-

sihatle olmaz, ona  sorumluluk 
verilerek  kazanılır. Belki bir iki 
defa hata yapar ama bu hatayı 
ona göstermeli ve hatanın getir-
diği sonucu o da yaşamalı. Yaşa-
malı ki, yaptığı yanlışı bilerek bir 
daha yapmamayı öğrenmeli. Yap-
tığı yanlışı her zaman hoş görerek 
affedersek o ondan bir ders almaz 
ve iyiye yönelmez. Aşırı yerme na-
sıl zararlıysa aşırı övme de zarar-
lıdır, çocuğun  yeteneklerinin ge-
lişmesini önler. 
Çocuğunuza verdiğiniz disiplin 

korkuya dayalı olmasın, sorum-
luluğa dayalı olsun. Belli bir yaşa 
kadar sizden korkar ama o yaştan 
sonra sizden korkmaz,  hatta siz-
den intikam alır. Çocuğunuzdan 
istekleriniz sevgi, ve güvene bağ-
lıysa bağınız güçlenir ve başarır-
sınız..Korku ve menfaate dayanı-
yorsa  bağınız zayıflar  ve kaybe-
dersiniz. 
’’Çocuklarımızı kuzu gibi büyüt-

meyelim ki, ileride koyun gibi gü-
dülmesinler.’’ Sadî

Çocuğa Sorumluluk Kazandırmak

D
animarka baş-
bakanı Anders 
Fogh Rasmussen, 
Fransa’da Avrupa 

Birliği Anayasası için yapıla-
cak referandumun Danimar-
ka’da 27 Eylül’de yapılacak 
referandum tarihini etkile-
meyeceğini söyledi.

Brüksel’de bir açıklama ya-
pan Rasmussen, Fransa’da 
“Hayır” yönünde bir sonuç 
çıkması halinde Danimar-

ka’nın seçim tarihini erte-
leyip ertelemeyeceği yönün-
deki bir soruya, “Fransa’da 
hangi sonuç çıkarsa çıksın 
bu bizim seçim tarihimizi 
değiştirmez. 27 Eylül’de AB 
anayasası için Danimarka 
halkı sandık başına gidecek. 
Danimarka’nın çıkarları baş-
ka ülkeler tarafından belirle-
nemez” diye yanıtladı. 

(Haber)

Anders Fogh: 
“Referandum 
tarihi değişmiyor”
Fransa’da çıkacak olumsuz bir so-
nuç Danimarka’daki referandum 
tarihini değiştirmeyecek.
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KAST MEDIA

13 Mayıs’tan itibaren Kopenhag’da Park Bio ve Aarhus’ta Øst for Paradis̀te 
Park Bio Tlf: 35 38 33 62 /Øst for Paradis Tlf: 86 19 31 22
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HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE 

BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE 

REKLAM VERMEK 

İÇİN

3024 5538’i 
ARAYINIZ.

HABER
 til dine 

annoncer

HABER 
skaber kontakt 
til dine kunder

Annonce tlf.: 
3024 5538

Vælg 

ANTALYA’DA SATILIK 
DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde satılık veya 

kiralık otel, pansiyon, daire, dükkan 
ve arsalar

Tel: 0090 242- 311 42 88
       0090 532- 254 34 77

İş, arkadaş, eleman, kiralık, satılık konut mu 
arıyor sunuz? Ya da kullanmadığınız eşyalarınızı 

satmak, veya değiştirmek mi istiyorsunuz. 
Her türlü kısa ilanınızı ücretsiz yayınlıyoruz. 

İlanlarınızı mail ile haber@haber.dk 
adresine gönderebilirsiniz. 

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve 

parselli arsamız satılıktır.

Tlf.  2292 7512

20-30 yaş arası Danimar-
ka’dan diplomalı bay-ba-

yan kuaförü aranıyor
Müracaat: 

Tlf: 4396 0131

ELEMAN ARANIYOR

PAMUKKALE YOLU 
ÜZERİNDE SATILIK 

ARSA 
PAMUKKALE yolu 

üzerinde ve Pamukkale’ye 
yaklaşık 2 km uzaklıkta, 

benzin istasyonu karşısın-
da 1308 m2 arsamız 
sahibinden satılıktır. 

Arsamız her türlü iskan 
ve ticari amaca müsaittir. 

Fiyatı : 220.000 dkr.

SATILIK ARSALAR

Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk 
ya da 2127 1744’ü 

arayın.

SATILIK/KİRALIK

15 yıldır Danimarka’da 
yaşayan üniversite me-
zunu meslek sahibi 43 
yaşında bir beyim. Da-
nimarka’da oturma ve 
çalışma izni olan 28-35 
yaşları arasında çocuk-

suz bir bayanla tanışarak 
evlenmek istiyorum.

Tlf: 26 44 36 33 
(saat 19-21 arası)

Hörsholm’da kapalı 
“Center” içinde manav 
müsaadeli klimalı iç içe 
iki dükkan, mutfak ve 

wc’si olan çiçekçi dükka-
nı satılıktır.
Müracaat:

Tlf: 45 86 73 33

GENÇLER!!!
Hafta sonlarında 

düğünlerde servis
yaparak ek kazanç elde 

etmek istermisiniz? 
Derhal bizi arayın
Tlf: 2675 1290

1001 Nat selskabslokaler

48 yaşında çalışma ve 
oturma izni sorunu olma-
yan aydın bir bey, uygun 
bir bayanla tanışıp evlen-

mek istiyor.
Tlf: 2719 4704

Kalunborg’da, merkezi 
yerde ana cadde üzerin-

de pizza yapımına elverişli 
grill-bar sahibinden 

satılıktır
Müracaat: 40 59 54 04 

– 31 18 00 60

EVLENMEK İSTİYORUM

Gladsaxe’de restoranda 
servis yapacak 

eleman aranıyor.
Tlf: 2211 5813
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Oriental Mood konseri
Danimarka’da Oryantal müziğin önemli isimlerin-
den Oriental Mood topluluğu 28 Mayıs akşamı saat 
20.00’de bir konser verecek.
Adres: Etnorama, 
Nørre Alle 7, 
2200 København N, 
Tlf.: 35 36 05 37

Aydınlılar Gecesi’nin bu yılki konuk sanatçısı Ege 
yöresinin türkülerini en iyi seslendiren Türk Halk 

Müziği sanatçısı Sümer Ezgü. Sanatçıya konserinde 
Danimarka’nın popüler gruplarından GRUP 
DOLUNAY eşlik edecek. 

Yer: Solvangskolensstore hal. ( Farum) 
Tarih ve saat: 21 Mayıs 2005, 18.00 ile 24.00 arası 
Daha geniş bilgi a.gozeri@efekentli.dk’den alınabilir.  
NOT : Kapıda kesinlikle üye aidatı alınmayacaktır. 

Aydınlılar gecesinde 
Sümer Ezgü konseri

Hüseyin Özcan ve Grubu

Istedgade 58       1650 København V
Tlf: (+ 45) 33 22 52 47

Düğün, nişan, doğum günü, 
kına gecesi ve diğer her türlü 
eğlencenizde tecrübeli ve tam 

teşekküllü orkestramızla 
hizmeyinizdeyiz

Erkeklerin erkek er-
keğe eğlenmesinden 
bıkan bazı kadınlar 

eğlence dünyasını hareke-
te geçirmek üzere kolları 
sıvadılar. 

Perihan Fırat Özata ve 
Sevim Yıldız 16 Nisan Cu-
martesi gecesi ezgi barda 
bir araya gelip eğlenmeye 
karar verdiler. Düzenledik-
leri eğlence konusunda Ha-
ber’in sorularını yanıtlayan 
Özata, ”Geçenlerde Ezgi 
Bar’a gittik, erkekler erkek 
erkeğe eğlenip duruyorlar. 
Oraya kadın gitmediği için 

de eğlence sanki erkeklere 
mahsus bir olaymış gibi al-
gılanıyor” dedi.

Kadınların da artık hafta 
sonlarında akşam ve gece 
eğlencelerine katılmaları-
nı sağlamak için 13 yaşın 
üzerindeki kadın ve genç 
kızların katılabilecekle-
ri bir kadınlar eğlencesi 
düzenlediklerini söyleyen 
Özata, ”Yemek yiyip, mü-
zik dinleyip dans edeceğiz. 
Kadınlar eğlencesi saat 17 
ile 23 arasında gerçekleşe-
cek katılacak olan kardeşle-
rimiz isterlerse saat 23’ten 

sonra katılmak koşuluyla 
eşlerini de davet edebilir-
ler.” dedi.

Kadınlar eğlencesine ka-
tılmak isteyenler 2463 8377 
numaralı telefonu arayarak 
Perihan Özata Fırta’la gö-
rüşerek rezervasyon yaptı-
rabilirler. Giriş ücretinin 
50 Kron olarak belirlendi-
ği gece için 100 kişilik kon-
tenjan mevcut olduğundan 
mutlaka telefon açılması 
gerekiyor. 
Adres: Ezgi Bar, Dalvang-
svej 50, 2600 Glostrup

Kadınlar eğlencesi
�����������������������

Kendinizi yalnız ve izole edilmiş hissediyorsanız, etrafınızda sohbet 
edebileceğiniz birini bulmakta zorluk çekiyorsanız, etnik ziyaret hizmetinden 

yararlanabilirsiniz. 

Başkent Kopenhag ve çevresinde oturuyorsanız Danimarka Kızıl Haç teşkilatının 
etnik ziyaret hizmetini arayın, hafta 1-2 kez bir  ziyaret arkadaşı ile birlikte olun. 

Birlikte alışveriş yapabileceğiniz, size gazete,kitap okuyabilecek veya sadece 
sohbet edecek bir ziyaret arkadaşı edinebilirsiniz.

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

�������������������������

Dansk Røde Kors
Hovedstadens afdeling
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Geçtiğimiz gün-
lerde kendi der-
neklerini kuran, 

Danimarka’daki Ordu-
lular düzenledikleri 
bir eğlencede bir araya 
geldiler. Kopenhag ya-
kınlarındaki Avedöre 
semtinde gerçekleştiri-
len ve 200 Ordulunun 
katıldığı eğlence gecesi 
büyük bir coşku içinde 
gerçekleşti.

Dernek üyesi olan 
olmayan Orduluların 
beraberinde getirdik-
leri yemekler yenildi ve 
berberinde getirilen müzik 
aletlerinden yayılan ezgiler 
eşliğinde danslar edildi. Ge-

ceyi büyük bir coşkuyla ka-
payan Ordulular, derneğin 
eğitim ve kültür çalışmala-
rına bir an önce başlayarak 
Danimarka’da doğup büyü-

yen gençlerin kendi kültür-
leri ile olan bağlarını güç-
lendirmesini beklediklerini 
söylediler.

(Haber)

HABER

Interlux Professional 
Tlf. 58 53 38 39—20 21 63 10, Fax. 58 53 38 30
 e-mail: info@interlux.dk, web. www.interlux.dk

Adres: Middelfartvej 6 B. 4200 Slagelse

Pizza sistemlerimiz İtalya’dan

Endüstriyel mutfakta  ihtiyaca uygun çözümler.
Mutfağınızıdaki her türlü makina ihtiyacınız için telefon etmeniz yeterlidir

Tezgah tipi soğutucular 140x70x85 cm/ 189,5x70x85 cm / 233x70x85 cm ölçülerde olup isteğe göre çekmece/kapı tercihi vardır

Lamber bulaşık yıkama sistemleri

Mutfaklardaki yer sıkıntısına çözüm. Tezgahaltı soğutucu ve buzdolapları 
kızartma ve pişirme grubu makinalarınızın altına konulacak şekilde 
dizayn edilmiştir..140x60x60 cm / 189x60x60 cm.veya 233x60x60 cm 
ebadındadır.

Fritozler: Tezgah üstü modeller 
saatte 18 kg. patates kızartır. 
60x60x39 cm. dolaplı modeller 
ise 80x70x85 cm ebadında olup 
13+13 litre kapasitedir.

Gazlı ve elektrikli 
griller, 60x60 cm / 
70x60 cm veya 70x70 
cm ebatlıdır.

Pizza Favorit  (İSVEÇ)

DÆK SERVICE
NETT

������������������

Ferederikssundsvej 263 A, 2700 Brønshøj
Tlf: 3881 7500  -  Mobil: 2030 1725

DÆK SERVICENETT
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195/50-15
Alu Jant-lastik dahil. 
4 adet 3.100’den başlayan fiyatlarla

145/80-14 4 adet :     999.-
175/65-14 4 adet :  1.550.-
185/65-14 4 adet :  1.650.-
195/65-15 4 adet :  1.850.-
Fiyatlara MOMS ve montaj dahildir

Ordulular eğlendi
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Evrensel Rahmet
HZ. MUHAMMED (s.a.s)

DİN SOHBETİ

Mehmet Emin Bayar, Din 
Hizmetleri Müşavir

Mîlâdi altıncı 
asırda dünyayı 
siyah bulutlar 

kaplamıştı. Dünyada insanlığın 
muhtaç olduğu huzur, sükûn, 
asayış ve emniyet kalmamıştı. 
Dünyanın bir çok köşesi kanlı bo-
ğuşmalara sahne oluyordu. İnsan-
lar yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti, 
kardeş kardeşi boğazlıyordu. Ka-
dın insandan sayılmıyor, kiz çocuk-
ları diri diri toprağa gömülüyordu. 
Hz. İsa’nın getirdiği tevhid akidesi 
bozulmuş, İncil tahrif edilmişti. İn-
sanlık yolunu şaşırmış, karanlıklar 
içerisinde yüzüyordu. Hz. Muham-
med’in gelmesi yaklaşmış, geleceği-
ne dair işaretler belirmiş, fakat O 
henüz gelmemişti.   Yerde ve gökte 
bulunan bütün varlıklar dünyayı 
saran siyah bulutları dağıtacak, 
hakikat nurunu parıldatacak 
rahmet ve şefkat peygamberi Hz. 
Muhammed’i bekliyordu. Çünkü, 
O’nun geleceği kendisinden önce 
gönderilen Peygamberler tarafın-
dan müjdelenmişti.

Sevgili Peygamberimiz kendi ifa-
deleri ile bu gerçeği şöyle ifade et-
mektedir. “Ben İbrahim’in duası, 
Hazreti İsa’nın muştusu ve anne-
min rüyâsıyım.” 

Kur’an-ı Kerim ise iki ayeti ke-
rimede bu hususa şahitlik etmek-
tedir.

Hazret-i İbrahim (a.s.) dua-
sında; 
Rabbimiz! İçlerinden onlara bir 
peygamber gönder; onlara ayet-
lerini okusun, kitabi ve hikmeti 
öğretsin, ve onları her kötülükten 
arındırsın. Şüphesiz, Sen mutlak 
güç sahibisin, hüküm ve hikmet 
sahibisin” demişti.

Hazret-i İsa (a.s.) O’nun gelece-
ğini müjdelemişti.

“Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey 
İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Al-
lah’ın size, benden önce gelen 
Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden 
sonra gelecek, Ahmet adında bir 
Peygamberi  müjdeleyici (olarak 
gönderdiği) peygamberiyim”, de-
mişti. Fakat, (İsa) onlara apaçık 
mücizeler getirince, “bu apaçık 
bir sihirdir” dediler. 

Bir çok defa tahrife uğramasına 
rağmen Tevrat’ta O’nun geleceği-
ne dair işaretler bulunmaktadır.

Abdullah b. Amr b. As, Abdullah 
b. Selam ve Ka’bul Ahbar (r.anhu-
m) Tevrat’ta şöyle bir ayet bulun-
duğunu naklediyorlar: Ey Nebi! 
Biz Seni şâhid, müjdeleyici, uya-
rıcı ve ümmetlere sığınak olarak 
gönderdik. Sen, Benim kulum ve 
elçimsin. Sana mütevekkil (Allah’a 
güvenen) adını verdim. O,  kaba ve 
kırıcı değildir. Çarşılarda yüksek 
sesle bağırıp çağırmaz. Kötülüğe  
kötülükle karşılık vermez. Fakat 
affeder, bağışlar. Allah, O’nun eğri 
bir milleti “Lâ îlahe illallah” demek 
suretiyle doğrultuncaya kadar ru-
hunu almaz.” 

Tevrat’ta geleceği haber verilen 
bu Peygamber, hangi Peygamber-
dir? Hazret-i İsa (a.s.) mı? Yoksa 
Hazret-i Muhammed (s.a.s.) midir? 
Tevrat’ın geleceğini haber verdiği 
bu peygamberin Hz. Muhammed 

(s.a.s.) olduğu, Ahzab suresinin 
44-46. ayet-i kerimelerinde şöyle 
belirtilmektedir.
“Ey Peygamber! Biz Seni bir şa-

hid, bir müjdeleyici,  bir uyarıcı; 
Allah’ın izniyle kendi yoluna çağı-
ran bir davetçi ve aydınlatıcı bir 
kandil olarak gönderdik.” 

Tahrif edilmiş olmasına rağmen, 
elimizde bulunan İncillerde de 
O’nun geleceğini dair ayetler bu-
lunmaktadır.
“Eğer beni seviyorsanız, emirleri-

mi tutarsınız. Ben Rabb’e yalvara-
cağım ve O size başka bir tesellici, 
ruhunu (Faraklit) verecektir: ta ki 
devamlı sizinle beraber olsun.” 

Şimdi de sırasıyla şu ayetlere 
bakalım:
“Faraklit, öyle bir Ruhul-Kudüs’tür 
ki, Rabb O’nu benim ismimle (yani 
peygamber olarak) gönderecektir. 
O, size her şeyi öğretecek ve benim 
size söyleciklerimi tekrar hatırla-
tacaktır.” 

Faraklit geldiğinde benim için 
şahitlik edecektir ve siz de bana 
şahitlik edersiniz.” 

“Ben size hakkı söylüyorum. Be-
nim gitmem sizin için 
hayırlıdır. Çünkü git-
mezsem Faraklit size 
gelmez. Ama ben gi-
dersem O’nu gönde-
ririm.” 

“Faraklit geldiğinde 
bütün alemi, hataları 
sebebiyle kınar ve on-
ları terbiye eder.” 

İncil’de geçen 
“Faraklit” ifadesi; 
Hakk’ın ruhu, hak 
ile batılı birbirinden 
ayıran anlamlarına 
gelir.

Sevgili Peygambe-
rimiz, Hakk’ın ru-
hudur. Hak ile ba-
tılı ayıran Hakk’ın 
yanında bulunan 
bir Peygamberdir. 
Kararmış gönüller, 
O’nun getirdiği Kur’an nuru ile 
aydınlanmıştır.

“Faraklit” Arapça’da “Muham-
med” ve “Ahmet” kelimelerinin 
karşılığıdır. Tevrat ve İncil’de be-
yan edilen bu ayetler göstermektir 
ki, Hz. Musa (a.s.) da, Hz. İsa (a.s.) 
da, son Peygamber değildir. Tev-
rat ve İncil alemlere rahmet ola-
rak gönderilecek bir peygamberin 
geleceğini haber vermektedir ki, 
Kur’an-ı Kerim ‘in beyanına göre 
bu peygamber Hazret-i Muham-
med Mustafa’dır ve son Peygam-
berdir. O’ndan sonra peygamber 
gönderilmeyecektir.

Hazret-i Mevlana şöyle diyor:
“Mustafa (s.a.s.)’nın sıfatları İn-
cil’de vardı, O ki peygamberlerin 
sırrı ve bir bahr-ı safaydı, Hilyesi, 
şemaili, gazvesi, orucu ve yemesi,
Hep teker teker İncil’de bulun-
maktaydı.”

Gönderileceği Tevrat ve İncil’de 
bildirilen, kendisinden önce gelen  
peygamberlerde bulunan bütün 
özellikler ve güzelliklerle donatı-
lan Hz. Muhammed, mîlâdi 570 
yılında, rebiul-evvel ayının 12. 
gecesi sabaha karşı dünyaya teş-
rif ediyor. Hatib-i Bağdadi; tari-

hinde, İsnad-ı leyyin ile Hz. Mu-
hammed’in doğduğu gece şöyle 
bir nidanın duyulduğunu rivayet 
etmektedir:  “Bütün alemler bil-
mesi için, Muhammed’i bütün 
insanlara, kuşlara, hayvanlara 
arzedin, O’na Adem’in ahlâkın-
dan, Şît’in marifetinden, Nûh’un 
şecaatinden, İbrahim’in dostluğun-
dan, İsmail’in lisanından, İshak’ın 
rızasından, Salih’in belâgatinden, 
Lût’un hikmetinden, Mûsa’nın 
şiddetinden, Eyyûb’ün sabrından, 
Yunus’un taatinden, Yu’şa’nın ci-
hadından, Dâvud’un mûsikisinden, 
Danyal’ın muhabbetinden, Îlyas’ın 
vakarından, Yahya’nın iffetinden, 
Îsa’nın zühdünden verin ve O’nu 
bütün Peygamberlerin ahlâkı de-
nizine daldırın.”

İmami Bûsuri;
Senden güzelini asla gözlerim gör-
medi Ya Resulallah ! ..
Senden daha nurlu yüze sahip bi-
rini analar doğurmadı.
Her türlü ayıp ve noksanlıktan 
uzak olarak yaratıldın
Adeta istemişsin, istediğin gibi 
yaratılmışsın.

Alemlere rahmet olarak gönderi-
len Hz. Muhammed (s.a.s.) bütün 
varlıkların, bütün iyilik ve güzel-
liklerin kemalini temsil etmekte-
dir. Evrende ne kadar iyilik ve gü-
zellik var ise bunların en mükem-
melini O’nda görmek mümkündür. 
Çünkü, O kainatın özü varlıkların 
gözbebeğidir.
İbni Abbas; Peygamber Efendi-
miz’in (s.a.s) doğduğu gece cen-
netin bekçisi Rıdvan’ın gelerek 
kulağına, “Ya Muhammed ! hangi 
peygambere ne kadar ilim verildi 
ise hepsi sana verildi. Sen hepsinin 
âlimi ve kalben metinisin” dediğini 
rivayet etmektedir.
Muhterem Annesi Hz. Amine, 
“doğum anında ilahi bir nur zu-
hur etti,  gökyüzünü, yeryüzünü 
ve kabeyi kuşattı. Birçok beldele-
ri bulunduğum yerden müşahede 
ettim” der.
Kadı İyaz; “Resulullah çok temiz 
ve eşsiz bir karakter - yapıda ya-
ratılmıştır. Ne kadar beğenilen ve 
öğülen güzellikler varsa O’nda top-
lanmıştır, diyor. 
Cabir (r.a.); “Biz çocuklar Medi-
ne sokaklarında oynarken, Nebiyi 
Muhterem Efendimiz gelir ba-
şımızı ve yanaklarımızı okşardı. 

O anda burnumuza ıtrıyat (gü-
zel koku) dükkanlarından gelmiş 
gibi lahuti (ilahi) bir koku gelirdi. 
Onun elinin dokunduğu çocuk bin 
kişinin içine karışsa kokusundan 
bilinirdi” diyor.
İbni Abbas; “Konuştuğu zaman 
güzel dişleri arasından sanki ışık 
süzülürdü”. 
Cabir b. Semûre; “Mehtaplı bir 
gecede Efendimizin yüzüne bak-
tım, yemin ederim ki O’nun yüzü 
mehtaptan daha güzel ve daha par-
laktı. Yürüdüğünüz yoldan O’nun 
geçtiğini, bıraktığı güzel kokudan 
anlardınız.”
Rebi b. Muavvez; ”O’nu gördü-
ğünüz anda güneşin üzerinize doğ-
duğunu sanırdınız.”
Enes b. Malik; ”O’nun ellerinden 
yumuşak hiçbir ipek, O’nun koku-
sundan daha güzel bir koku tanı-
madım. Geceleri O’nun gelişi mest 
edici kokusundan belli olurdu.” 

Bütün varlıklar, kendilerine su-
nulan peygamberin emrine gir-
meyi O’na hizmet etmeyi en yüce 
şeref ve görev sayarlar. Evren ve 
evrende bulunan bütün varlıklar, 
kendilerinin kemalini temsil eden 

peygamberlere 
hürmet ve sevgiyle 
doludur. Evrenin 
nebilere derin bir 
sevgiyle dolu oldu-
ğunu gösteren de-
lillere sahibiz. 

Hazret-i Ali diyor 
ki: “Biz Mekke ve 
çevresinde Efendi-
mizle birlikte do-
laşırdık. Dağlar, 
taşlar ve ağaçlar 
arasında geçerken 
bunların her biri 
Peygamberimize 
“Allah’ın selamı 
üzerinize olsun, 
Ey Allah’ın Rasulü 
! diye selam verir-
lerdi.” 

Süt kardeşi Şey-
ma, sevgili Pey-

gamberimiz Hz. Muhammed ile 
birlikte gezerlerken bir bulutun 
sürekli olarak O’nu koruduğunu, 
bir şemsiye gibi başı üstünden hiç 
ayrılmadan O’nunla dolaştığını bil-
dirmektedir. Bir şairimiz bu muci-
ze olayı şöyle ifade ediyor:
Başında bir bulut. Sâhi!
Yürür, durur; gider, bekler
Bulut değil, yâ ilâhi!
Taç tutuyor O’na gökler...

Başta Buhari olmak üzere, birçok 
sahih hadis kitabında yer alan şu 
beyanı görüyoruz: Hz. Peygam-
berin mescidi hurma kütükleri 
üzerine bina edilmişti. Vücudu-
nu bu kütüklerin birine temas 
ettirip öylece halka hitap ederdi. 
Sahabe-i Kiram, rahat konuşması 
için Peygamber Efendimize bu-
günkü minbere benzer bir minber 
yapmışlar, onun üzerine çıkarak 
konuşmasını istemişlerdi. Sevgili 
Peygamberimiz minberin üzerine 
çıkıp hutbesini okumaya başlayın-
ca, Efendimizin daha önce hutbe 
sırasında dayanmış olduğu hurma 
kütüğünden yavrusundan ayrılan 
devenin iniltisine benzer sesler gel-
meye başlamış, Peygamber Efendi-
miz minberden inip elini kütüğün 
üzerine koyunca inilti kesilmiştir. 

Olay, mescidi dolduran sahabenin 
gözleri önünde cereyan etmiş ve 
olaya şahit olanlar aylarca etki-
sinden kurtulamamıştır. Bu olayı 
izleyen sahabilerden birkaçını din-
leyelim: Enes bin Mâlik: “Ağaç 
parçası, kendini kaybetmiş bir in-
san gibi acıklı acıklı inledi”. Sehl 
bin Sa’d: “Ağaç kütüğü inlemeye 
başladı, halk çevresine toplanmış-
tı. Bu iniltinin etkisiyle onlar da 
feryad etmeye başladılar”. Übey: 
“Kütük çatlayıp yarılıncaya dek 
böğürdü”. Yine, Enes bin Mâlik:
”Kütük öküz gibi böğürdü. Öyle ki 
böğürtüsü mescidin içini çalkalan-
dırdı”. Câbir, olayı şöyle tamam-
lıyor: “Sonra Hz. Peygamber yeni 
mimberden inip onu kucakladı. O 
sırada kötük susturulan çocuk gibi 
hafif hafif inliyordu”. 

Bütün bu olaylar, varlıkların 
kend ilerine arz edilen Peygambe-
re ve O’nun arz edilişine verdik-
leri cevaptır. Mi’rac yolculuğunda 
görüp konuştuğu peygamberlerin 
davranışı da buna bir örnektir. 

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmak-
tadır: “Andolsun, Allah’ın Resû-
lünde sizin için; Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı uman, Allah’ı 
çok zikreden kimseler için güzel 
örnek vardır.”

O, insanlığı mutluluğa ulaştır-
mak ve en güzel ahlakı tamamla-
mak üzere gönderilmiştir. Kalem 
Suresinin 4. ayetinde bu gerçek 
şöyle ifade edilmektedir: “Şüphe-
siz ki Sen en güzel ahlâk üzere-
sin”. Sevgili Peygamberimiz ise; 
Ben en güzel ahlâkı tamamlamak 
üzere gönderildim” buyurmakta-
dır. O’nun ahlâkı Kur’an-ı Kerim-
dir. Kur’an neyi emretmiş ise onu 
yapmış neyi yasaklamış ise ondan 
kaçınmıştır.

Sahabilerden bazıları, mü’minler-
in annesi Hazret-i Aişe (r.anh.)’ye 
gelerek:

“Peygamberin ahlâkı nedir?” 
diye sorarlar. Hazret-i Aişe ise; 
“Siz hiç Kur’an okumuyor musu-
nuz? Allah Rasulü (s.a.s.)’nün ah-
lâkı Kur’an’dadır (Kur’an ahlâkı 
idi)”  cevabını verir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her 
yönü ile örnek alınacak en mükem-
mel insandır. Her müslümanın, 
O’nu en güzel şekilde tanıması ve 
öğrenmesi, O’nun yüce ahlâkıyla 
ahlaklanması gerekmektedir. Çün-
kü, O’nun ahlâkı Kur’an Ahlâkı, 
yolu Kur’an yoludur. 

Bakınız O kendi yolunu nasıl 
tanıtıyor:
Hazret-i Ali (r.a.); Peygamberimize 
sünnetiniz nedir? diye sorduğunda, 
O cevaben şöyle buyurdular: 
“Allah’ı bilip tanımak sermayem, 

akıl dinimin aslı, Allahı sevmek 
esası, Allah’a sevgi ve muhabetle 
yönelmek binitim, Allah’ı zikret-
mek her zamanki halim, Allah’a 
güvenmek hazinem, hüzün arka-
daşım, ilim silahım, sabır adetim, 
takdire rıza ganimetim, Rabbım’a 
karşı acizliğimle iftihar ediyorum, 
dünyaya meyletmemek sanatım, 
Allah’ı gerçek ilimle bilmek azı-
ğım, Hakk’a itaat bana yeter, ci-
had ahlâkım, gözümün nuru na-
mazdır. Bütün keder ve düşüncem 
ümmetim, yönelişim yanlız Yüce 
Allah’a dır.”          



    Nisan 2005haber24   Nisan 2005 25   haber

A
lmanya’da yaşayan 
gurbetçiler tarafın-
dan1995 yılında ku-
rulan Cartel grubu 

ile başlayan Türkçerap, Tür-
kiye’de ve Avrupa’da büyük 
yankı uyandırmıştı. Gençlerin 
sorununu dile getiren ’isyanın 
sesi’ olan Türkçerap, artık Da-
nimarka’daki gençlerimizin de 
vazgeçilmezi oldu. İşte o genç-
lerden bazıları bir araya gele-
rek, Cino G ile birleşip albüm 
çalışmalarına başladılar. 

Techno müzikten Türkce-
rap’e...
Türkçerap yapmaya ne zaman 
ve nasıl başladın?
1999 yılının sonunda başladım. 
Başta bir hobiydi. Kardeşim 
Erbi ve Jylland’den iki arkada-
şımın yardımlarıyla müziğimiz 
daha iyi bir seviyeye ulaştı. Dört 
yıl boyunca amatörce çalıştık, 
dediğim gibi sadece hobiydi. 
Ama daha sonra bu işi profes-
yonelleştirmeye karar verdim 
ve son bir yıldır albüm çıkar-
ma hazırlıkları yapıyorum. Za-
manla beste yapmaya başladım. 
Bunun yanı sıra azmin artması 
için Cartel dinliyorum. Müziğe 
ilgim her zaman oldukça fazla 
olmuştur. Başlangıçta techno 
müzik yapıyordum, fakat daha 
sonra hiphop oldu. Hiphopun 
yanı sıra arabesk, funky, old 
school rap, raggae ve özgün 
müzik dinliyorum.

Neden Türkçerap?
Sonuçta nereden geldiğimiz 
belli. Danimarka’da Türkçerap 
yapan yok, ama bizim amacımız 
tek Danimarka’da değil, Tür-
kiye’de de sesimizi duyurmak. 
Türkçerap da gerçekler anlatılı-
yor. Hayatta yaşanılmış olaylar. 
Hiphop bizim için bir isyandır, 
içimizdekini dışa vurmak.

Grubunuz kimlerden oluşu-
yor? 
Şuan grubumuz üç kişiden olu-
şuyor, Cino G, kardeşim MC 
Erbi ve Ergi G.

Görev paylaşımı nasıl oluyor?
Şarkıları ben yazıyor ve söy-
lüyorum, MC Erbi şarkıların 
düzenlemesini yapıyor ve şar-
kılarda eşlik ediyor bana, Ergi 
G ise İngilizce söyleyerek eşlik 
ediyor bizlere. 

Ev stüdyosundan sesleni-
yor...
Şarkıların birçoğunu kendin ya-
zıyorsun, bu zor olmuyor mu?
Beste yapma yeteneğimi fark et-
tiğimden bugüne kadar şarkıla-
rımı kendim yazdım. Daha iyi 
olabilmesi için bazen kardeşim 
Erbi ile birlikte yapıyoruz.

Müziklerin meydana gelmesin-
de kimler yardımcı oluyor?
Müziklerimizi kendi odamda 
kurduğum bilgisayar progra-
mında yapıyorum. Rahat bir 
çalışma ortamımız yok. Zor 
şartlar altında yapıyoruz mü-
ziklerimizi, fakat buna rağmen 
müzik yapmaktan büyük zevk 

alıyoruz.

Müzikseverlere nasıl ulaşıyor-
sunuz ? 
şuan 
www.cinog.soundvenue.com 
sitesinden şarkılarımızı dinli-
yor, misafir defterine yorum 
yazıyor ya da Cino-g@sol.dk 
adresinden bana ulaşabiliyor-
lar müzik severler. İlginin her 
geçen gün yoğun bir şekilde art-
tığından dolayı, o siteden devam 
etmemiz mümkün olmayacak. 
Yakın bir zaman içerisinde 
www.cinog.com sitemizi aça-
rak, dinleyicilerimize daha iyi 
servis sunmak istiyoruz.

Örnek aldığın veya hoşuna gi-
den rapcıler var mı?
Cartel başta olmak üzere, Sa-
gopa Kajmer ve Ceza’yı da be-
ğeniyorum.

Türkcerap gerçekleri yan-
sıtır…
Amerika’da rap yapan ünlüler 
çok para kazanıyorlar, ama 
Türkiye’de rap yapanlar bir 
diğer işte çalışmak zorunda 
kalıyorlar, bunu neye bağlı-
yorsun?
Amerikalıların tarzı ’gangster 
rap’. Yani birçoğu hapiste yat-
mış insanlar. Onların şarkıla-
rının konusunun hep bir ortak 
yanı var: Para, kız, esrar. Bu 
yüzden bütün dünyada dinle-
nile biliyor. Fakat bizimkisi 
başka, bizler anlamlı ve faydalı 
şeyleri anlatmak istiyoruz şar-
kılarımızda. Sonuç olarak, on-
lar tüm dünyaya sesleniyor ve 
albüm satıyor. Biz ise Türkçe 
söylediğimiz için sadece Türk-
çe anlayan kişilere ulaşabili-
yoruz.

Peki sende iki işi yürütmek zo-
runda kalsan, devam eder mi-
sin albüm çıkarmaya?
Tabii ki devam ederim. Ben 
kendimi sadece müziğe ver-
mek istiyorum. Onların hayat 
şartları ekonomik olarak kötü 
bize bakarak, o yüzden durum-
larımız çok farklı.

Danimarka’da ilk kez bir 
Türkcerap albümü çıkıyor
Neler eksik?
Danimarka’da sadece ben ve 
MC Erbi var Türkçerap söyle-

yen. Cino G derken sadece ben 
olmamalıyım, diğer gençlerinde 
bizlere katılmalarını istiyoruz.
Stüdyo konusunda yardım 
almak için Danimarkalılarla 
konuştum, fakat dilimizi anla-
madıkları için yardım etmedi-
ler.Şuan konser verebilecek se-
viyeye ulaştık, tek sorun grubu-
muzda bir dj eksikliği olması.

Albüm çıkarmayı ne zaman dü-
şünüyorsun?
Şuan albüm çıkarma aşama-
sındayım. Hergün beste yazıyo-
rum. İş yerinde olsun, arabada 
olsun, boş vakit bulunca hemen 
şarkı yazıyorum. Hazırlıklarım 
devam ediyor, fakat elimizden 
tutan olsa daha kaliteli müzik 
sunma imkanımız olur. Stüdyo 
imkanı olsun, cd baskı, dağıtım 
vs. O konularda yardim edecek 
bir sponsor arıyoruz. En yakın 
zamanda albümümüzle müzik 
severlerin karşısında olmak is-
tiyoruz.

Gençlere iletmek istediğin bir 
mesajın var mı?
Şarkılarımızı ve Türkçerapı 
dinlemelerini tavsiye ediyo-
rum, neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu benim şarkılarımı 
dinleyerek bula bilirler. Bizim 
amacımız bu işten para kazan-
mak değil, gençlere gerçekleri 
aktarmak istiyoruz.

Bu güzel sohbet için Gino G’ye 
teşekkür eder, en yakın zaman-
da hedefini gerçekleştirmesini 
umarız.

HABER

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

atilakahraman@mail.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak 
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında 

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Doğayı odanıza taşıyın

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

çeşitleri bulunur. 

Sevdiklerinize 
çiçek vermek 

için her zaman 
bir gerekçeniz 

vardır 

Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline 
kadar tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, 

villa, daire her türlü şartlarda alınır satılır. 
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
Korelioğlu

+90 533 492 56 16
Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya 
Tlf: +90 242 512 06 47 Faks: +90 242 512 22 79

Emlak Center 
Scandinavian

Bir telefonla karşınızdayız

 Düğün, 
nişan ve 

özel 
günlerinizde 

çiçek, 
buket ve 
çelenk 
verilir

Tasarrufunuzu en iyi şekilde 
değerlendirmek için acele edin!

İhsan Başoda

Genç HABER

genc@haber.dk

Gençlerin sesi olmak istiyoruz

Cino G ile ropörtaj

KİMDİR

İsim: Cino G
Doğum yeri: Konya/
Kelhasan
Doğum tarihi: 16-10-1984
Meslek: Türkçerap 
Tuttuğu takım: Fenerbahçe
Hedef: Kendine ait bir müzik 
stüdyosu kurmak.
Web Sitesi: www.cinog.com
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Selçuk Kahraman

KÜLTÜR & SANAT

Türk Sineması, 2004 yılını rekorlarla bitir-
di. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ista-

tistiklere dayanılarak yapılan değerlendirme, 
bu sene Türk filmlerine giden seyirci sayısı-
nın, bir önceki yıla göre yüzde 115,3 oranında 
arttığını ortaya koydu.
1991 yılında 272 sinema ve 10 milyon seyir-

ciyle yaşama savaşı verirken, Türk sinema 
sektörü bugün sinema sayısını yüzde 28 ora-
nında artırarak 349’a yükseltti.
İzleyici sayısını ise yaklaşık yüzde 200 ora-

nında artırarak 29 milyon 500 bine çıkaran 
sinema sektörü, 207 yerli ve yabancı yapımla 
bu seyirciyi sinema salonlarına çekti.
Artışın en önemli etkenleri ise bakanlıkça se-
çilen üç üyenin katılımıyla oluşturulan des-
tekleme Kurulu’na başvuran 265 projenin de-
ğerlendirilmesi sonucunda 85 projeye destek 
sağlanmasına karar verilmesi ve sinema film-
lerinin ABD ve Avrupa ile eş zamanlı vizyona 
girmesi, sinema salonlarının fiziki yapılarının 
değişmesi ve klasik işlevlerinin haricinde bi-
rer kültür, eğlence ve alışveriş merkezine dö-
nüşmesi oldu. 
Bu veriler, bizim Türk sinemasına verdiği-

miz önemi, desteği ve Türk sinema sektörün-
de ki kalite artışını gösteriyor. 
Bir “Vizontele” furyasını, bir “G.O.R.A” fur-

yasını hatırlayalım. Hollywood’un büyük büt-
çeli filmlerine kafa tutan hatta gişe hasılatın-
da bir çok büyük yapımları geride bırakan Av-
rupa’da dahi izleyicileri ile kavuşan isimlerini 
sayamadığım yapımları hatırlayalım. Yeni viz-
yona sahip Türk yapımlarının önü açık, vizyo-
nu geniş, istediği kitleye ulaşabilen ve bu kit-
leye sahip olmaya çalışan yeni bir parıltı gibi. 
Ancak Türk sineması yakaladığı bu çıkış sü-

recini devam ettirebilmesi ve Dünya sinema-
sında yer edinebilmesi için öğrenmesi gere-
ken bazı şeyler var. Yukarıda bahsettiğimiz 
Vizontele Tuuba ve G.O.R.A filmleri Türkiye 
piyasasında kendi zamanlarında rekor kırdı-
lar, ancak bir çok Avrupalı eleştirmen fi,lmle-
ri anlayamadıklarını, filmleri anlayamamakla 
kalmayıp Türklerin bu filmleri niçin beğen-
diklerini de anlayamadıklarını yazdılar. Hak-
lılar. Her iki filmi ilginç kılan öğeler çok ye-
reldi. G.O.R.A’nın hapishanesindeki mutfakta 
piknik tüpü üzerinde menemen yapılması esp-
risini batılıların anlaması güç. Yani konu se-
çiminde ve konuların işlenişinde evrenselliği 
yakalamak ve pazarlama tekniklerini geliştir-
mek gerekiyor.
Geçtiğimiz yıllara bakalım. Hangi Türk film-

leri gerekli başarıyı sağlıyor, gerekli seyirci 
kitlesini topluyor ve Yurt dışında gösterime 
giriyor? Artık bugüne ve önümüze bakarsak 
yeni bir vizyona sahip olan Türk yapımı film-
ler gerekli ilgiyi görüyor ve görmeye de devam 
edecek gibi gözüküyor. 
Bu işin bir güzel yanı da artık Türk filmleri-

miz aynı yabancı filmler gibi muamele görü-
yor yurt dışında da. “Yüzüklerin Efendisi” na-
sıl bütün dünyada gösterime giriyorsa Türk 
filmlerimiz de Avrupa’da gösterime giriyor. 
Danimarka’da “Haber Gazetesi” bu başlangıcı 
yaptı ve Danimarka’da da gerekli ilgiyi ve des-
teği gördü. Yeni vizyonuna sahip Türk filmle-
rimiz “Haber” in sayesinde sizlerle buluşmaya 
devam edecek.

selcuk.kahraman£haber.dk

Türk sinemasında 
yeni vizyon

K
openhag ve yakınlarında yaşa-
yan vatandaşlarımızın yakın-
dan tanıdığı bir yüz bugünler-
de yeni bir kitapla kamuoyunun 

gündemine geldi. Park Bio sinemasının 
sahibi Sören Meinertsen’ın, ikinci poli-
siye romanı Bad Standing (Kötü Duruş) 
piyasaya çıktı.

Kopenhag’da gösterilen Türk filmleri-
ne ev sahipliği yapan ve filmlerden önce 
yaptığı konuşmalarla vatandaşlarımız 
tarafından yakından tanınan ve sevilen 
bir sima haline gelen Meinertsen bundan 
önce de Börnenes Ven (Çocukların Dostu) 
adlı romanı yayınlanmıştı.

Meinertsen’in çocukluk yıllarının geçti-

ği  Roskilde’de gelişen bir polisiye olayın 
anlatıldığı romanda, küçük bir şehir ol-
masından dolayı Roskilde’de neredeyse 
herkesin birbirini tanıdığı ve bu tanışık-
lıkların sonunda polis ve emniyet yetki-
lileri arasında başlayan bir kardeşlik an-
laşmasının nasıl sona erdiği anlatılıyor. 
Bir loca üyesi olan polis komiseri loca 
üyelerinden birinden haraç alınması ola-
yını araştırırken festivaller şehri olarak 
tanınan Roskilde’de üç cinayet işlenir. Ko-
miser Anders Vestlin bu cinayetleri açığa 
çıkarmaya çalışır romanda.
Bad Standing, af Sören Meinertsen, For-
laget Medusa, 397 sayfa, 298 Kr.

(Haber)

»Kötü Duruş« 

B
u hafta sonunda Ko-
penhag ve Aarhus’ta 
yeni bir Türk filmi ilk 
kez diğer Avrupa ülke-

leri ile aynı anda gösterime gi-
riyor. Anlat İstanbul filmi beş 
batı masalından esinlenerek 
günümüz İstanbul’unda bir ge-
cede gelişen beş olayı beyazper-
deye aktarıyor.

Son dönem filmlerden ve TV 
dizilerinden tanıdığımız çok sa-
yıda oyuncuyu da görme imka-
nı bulduğumuz filmde Kırmızı 
Başlıklı Kız, Fareli Köyün Ka-
valcısı, Pamuk Prenses ve 7 Cü-
celer, Uyuyan Güzel ile Külke-
disi masalları çağdaş bir sinema 
diliyle yorumlanıyor.

Senaryosunu Ümit Ünal’ın 
yazdığı filmde anlatılan 5 ayrı 
masalın yönetmenleri ise beş 
ayrı kişi. Ünal’ın dışında Selim 

Demirdelen, Yücel Yolcu, Ömür 
Atay ve Kudret Sabancı filmin 
yönetmenleri. Ümit Ünal’ı ise 
1986 yılında çektiği “Hayalle-
rim, Aşkım ve Sen”, 1992 yılın-
dan Piyano Piyano Bacaksız ve 
1993 yılında çektiği Berlin in 
Berlin filmlerinden tanıyoruz.

Filmde başrolleri ise Vizontele 
Tuba filmlerinden tanıdığımız 
Atlan Erkekli, 2003 Dünya Gü-
zeli Azra Akın, Asmalı Konak 
dizisinden tanıdığımız Nurgül 
Yeşilçay’ı görüyoruz. Geçtiğimiz 
Yıl Kopenhag Film Festivalinde 
de gösterilen Mustafa Hakkın-
da Her şey” filminde izlediğimiz 
Nejat İşler yer alıyor.
“Anlat İstanbul” 22 Nisan tari-
hinden itibaren Kopenhag’da 
park Bio ile Aarhus’ta Öst for 
Paradis sinemalarında gösteri-
me girecek.

(HABER)

5 yönetmen 5 çağdaş masal
“Kader oyunlara düşkündür…Mesela çingene bir klarnetçiyi Fareli Köyün Ka-
valcısı yapıverir, yeraltı kralı bir mafya babasının masum kızını Beyoğlu’nda 
8. cüceyle karşılaştırır. Bir fahişeden külkedisi, İstanbul’a yeni gelmiş ve aç 
kalmış bir işsiz gençten Beyaz Atlı prens, Bir Boğaziçi yalısında delirmiş bir 
kadından uyuyan güzel yaratıverir”
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EBRU GÜNDEŞ 
KONSERİ

DJ Emre Taksim Disco 
Almanya’nın bir numaralı DJ’si

30 Nisan Cumartesi 
Saat: 17.00-24.00 Arası

Brøndby Hallen 
Brøndby Stadion 10

2605 Brøndby

Bilet fiyatları: 
Önsatış: 200,- kr.
Gişe: 250,-
Çocuklar (0-12 yaş) 150,- kr.

Organizasyon: 
Best Sport

Fields Shopping Center
Osman Pekerman

güvencesiyle
Bilet temin yerleri:
Billetnet (Posthuset)
Tüm sponsorlarda
ve bu numaralardan
32 62 27 29
20 85 27 29

KONYA IMPORT
Mahmut İnal

Istedgade 65
1650 København V

Tlf/Faks: 33 21 71 28
Mobil: 22 25 22 11

KELHASAN IMPORT
Bekir Yaşar
Amagerbrogade 107
2300 København S
Tlf: 32 97 73 41

Mobil: 27 12 40 00

HILLERØD AUTOMOBILER
Ahmet Biçen

Industrivænget 12 A
3400 Hillerød

Tlf: 70 20 84 14
Mobil: 40 14 37 62

Ebru Gündeş 30 Nisan 
konser Brøndby Hallen 

2 Kupon

İbrahim Tatlıses 24 Mart  
konser Brøndby Hallen 

1 Kupon

Mega Konser 28 Mayıs  
konser Brøndby Hallen 
İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş konser 

biletlerini atmayıp getirenlere bu 
konsere yüzde 50 indirimli girebilirler
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İlkbahar ve Depresyon

Sevgili okurlarımız bu ülkede yaşamakta 
olan birçok insan gibi soğuk ve karanlık kış 
aylarının depresyona en uygun zamanlar 

olduğunu, bende günlük mesleki yaşamımda ko-
nudan uzak olmama rağmen, her zaman düşün-
müşümdür. Ama son zamanlarda yapılan istatis-
tiklerde intihar girişimlerinin sanılanın aksine 
daha çok ilkbahar aylarında  görüldüğü saptan-
mıştır. Belirli ruhsal hastalıkların dışında inti-
har olaylarına yol açan en önemli neden; kişinin 
depresyona girerek yaşama olan inancını kaybet-
mesi ve umutlarını tamamen yitirmesidir. Bun-
dan dolayıdır ki, kelime anlamı dışında birazcık 
olsun bilgiye sahip olmak hepimiz için büyük 
önem taşımaktadır.Bir dostumuzun veya yakını-
mızın depresyonda olup olamayacağını yada eğer 
böyle bir durum varsa konuya nasıl yaklaşacağı-
mızı bilmemiz gerektiği düşüncesindeyim.
Depresyon kelime anlamı olarak keder, hüzün 

ve can sıkıntısı anlamına gelmekte olup, normal 
yaşamda her insanın sık sık başına gelebilir. He-
pimizin zaman zaman canı sıkılır, bir yakınımı-
zı kaybedince kederleniriz veya gurbetçi olanla-
rımız gayet iyi bilirler; gün gelir özlemle karışık 
bir hüzün çöker içimize. Ama bu duygular kısa 
süreli geçici olup çoğu zaman belirli bir dış nede-
ne bağlıdır. Eğer bu ruhsal durum beklenenden 
uzun sürüyor veya belirli bir neden olmadan or-
taya çıkmış ve devamlılık gösteriyorsa o zaman 
depresyon denilen ruh hali gelişmiş demektir.
Depresyonun ortaya çıktığını nasıl anlarız veya 

hangi belirtilere dikkat etmek gerekiyor sorusu 
çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca aşağı-
daki depresyon belirtilerinin hepsi ortaya çıkma-
yabilir. Bazen de bir kısım belirtiler ortaya çıkar 
ve bir süre sonra bunlar kaybolarak başka belir-
tiler gelişir. İnsan yaşam sevincini kaybederek 
kederli bir hal alır ve en yakınlarına karşı ka-
yıtsız kalır. Günlük işlere, çalışmaya enerji bu-
lamaz ve sürekli kendini yorgun hisseder. Uyku 
düzensizlikleri ortaya çıkar örneğin uyumayı çok 
seven bir insan sabahları çok erken uyanmaya 
başlar. İştah kaybolur. Bir konuya  kendini vere-
mez yani konsantre olmakta zorluk çeker. Derin 
vicdani muhasebeler yapar ve intihar düşüncele-
ri ortaya çıkabilir. Ruhsal halleri düzensizleşerek 
nedeni bilinmeyen korkular ortaya çıkabilir veya 
sürekli bazı düşüncelere saplanır kalır,  bir çıkış 
yolu bulamazlar. Cinsellik duyguları körelerek, 
cinsel isteksizlik, erkeklerde özellikle iktidarsız-
lık durumu ortaya çıkar. 
Yapılacak ilk ve en önemli şey yukarıdaki bu 

belirtilerin bir depresyon işareti olabileceğinin 
farkına varmaktır. Ondan sonra yapılacak şey  
doğrudan konunun açılmasıdır. Bir insana yakın 
olmanın ilk koşullarından birisi de doğal olarak 
açık ve dürüst olmak olduğu için  ona, onu nasıl 
tanıdığınızı anlatarak, hangi değişikliklerin orta-
ya çıktığını ve ne düşünceler içinde olduğunuzu 
söylemekle konuya girerek bir diyalog ortamı ya-
ratılabilinir. Açık konuşarak dinlemeyi bilmek ve 
zaman vererek sabırlı olmak çok önemlidir. Dep-
resyonda olan insan çoğunlukla konuşmak iste-
meyebilir veya başka bahanelerle konuyu geçiş-
tirmeye çalışabilir. Ayrıca birçok kişi gibi depres-
yonda olduğunun da farkına bile varmayabilir. 
Bir dost olarak tekrar tekrar sıkmadan ve bık-

tırmadan yardım etmeye çalışmaktan başka geri 
kalmamalıyız. Küsüp kırılmamın  hiçbir şeye ya-
rarı yoktur.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Önce üç işaret sonra kıyamet

Sigara tiryakilerinin sigarayı bı-
rakmada çok zorlandıklarını be-
lirten sağlık uzmanları, sigara-

yı bırakmak isteyen tiryakilere reçete 
ile nikotinli sakız ve nikotin bantları 
(plaster) verilmesini öneriyorlar. 

Uzman başhekimlerden Martin 
Døssing, devletin alkol bağımlılarına 
tedavi amaçlı “antabus” ve diğer ilaç-
lar için yardımda bulunduğunu ha-
tırlatarak,  nikotinli sakız ile nikotin 
plasterlerinin de sigara içme alışkan-

lığından vazgeçirme şansını arttırdı-
ğını, bu nedenle sigara tiryakilerine 
de aynı yardımın yapılması gerektiği 
görüşünü savundu.

(Haber)

Reçete ile nikotin
Doktorlar, alkol bağımlılarına yapılan yardım sigara tiryakilerine de 
yapılmasını ve reçete ile nikotin verilmesini öneriyorlar. 

Danimarka’da uzun ta-
tillere, iş gününün kı-
salığına, çalışanın fi-

ziki ve psikolojik durumuna 
göre işlere rağmen hastalık 
yapmanın bugüne kadar gö-
rülmemiş boyutlara ulaştığı 
belirtildi. 

DR Türkçe servisinin ha-
berine göre, Danica Pension 
sigorta şirketinin gerçekleş-
tirdiği bir araştırma, ücretli 

çalışanların eskiye göre bu-
gün çok daha fazla hastalık 
yaptıklarını ortaya koydu. 
Araştırmada, hastalık ne-
deniyle çalışma yeteneğini 
kaybedenlere ödenen sigor-
ta tazminatlarının da rekor 
düzeyde arttığı vurgulandı. 

Danica Pansion’un açıkla-
maları Danimarka’nın diğer 
büyük sigorta şirketlerince 
de doğrulandı. 

Danimarkalılar arasında 
kanser, kan dolaşımı bo-
zuklukları, kalp ve damar 
hastalıkları ve kendini stres 
şeklinde gösteren psikolojik 
bozukluklar en yaygın hasta-
lıklar olarak gösteriliyor. 

İşyeri çalışma koşulları ko-
nularında çalışmalar yapan 
Çalışma Çevre Enstitüsü Di-
rektörü Palle Örbaek, bir ai-
lede her iki eşin de çalıştığını 

belirtiyor ve bunun aile ya-
şamı üzerinde ağır baskılar 
yarattığını söylüyor. Palle 
Örbaek, ayrıca, iş gününün 
kısaltılmış olması nedeniyle, 
çalışanların daha yoğun ça-
lışarak aynı miktardaki işi 
daha kısa zamanda yapmak 
zorunda kaldıklarına dikkat 
çekiyor.

(Haber)

Sağlık İdaresi ile Gıda 
Maddeleri İdaresinin 
hazırladığı “Får du 

nok D-vitamin?” yani “Ye-
teri kadar D vitamini alıyor 
musun?” başlıklı kampanya 

çerçevesinde pratisyen dok-
torlara, Yaşlılar Derneği’ne 
ve göçmen derneklerine 
aydınlatıcı bilgiler  gönde-
rilecek.  
D vitamini eksikliği, vücut-

ları gençler kadar D vitamini 
yaratamayan yaşlılarda orta-
ya çıkıyor. Ayrıca sürekli ör-
tünen göçmen kadınlarında, 
yeterli derecede güneş alma-
dıkları için D vitamini eksik-

liği görülüyor.
D vitamini eksikliği ke-

mik kırılması, adale ağrısı 
ve kasların az çalışmasına 
neden oluyor.

Danimarkalılar çok hastalanıyor

D vitamini eksikliğine karşı kampanya
Yeni bir bilgilendirme kampanyası ile yaşlı Danimarkalı ve göçmenlerin D 
vitamini alması teşvik edilecek.

1000 yıl huzur olacak
Nostradamus’un kehanetlerindeki şif-
reyi inceleyen uzmanlara göre Dördün-
cü Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık 
barış çağı yaşanacak. 

Dünya yok olmayacak 
İddia şöyle devam ediyor: Hayat 3797 
yılında sona erecek. Nostradamus’a 
göre sadece insanlık bitecek, dünya 
hiç yok olmayacak. 

Endonezya depremi sonun baş-
langıcı mı?
Nostradamus’un, ‘kesin’ kehanet-
lerinin 2012 yılında son bulması ve 
kıyamet öncesinde afet ve savaşla-
rın yaşanacağını iddia etmesi, akıl-
lara ‘Endonezya depremi sonun 
başlangıcı mı?’ sorusunu getirdi. 
1555’te kaleme aldığı kehanetlerin 
birçoğu gerçekleşen Fransız kahin 
Nostradamus’la bilinmeyene doğ-
ru bir yolculuğa çıkacağız. Kendi 
ölümünü dahi gören bir adamın 
kehanetlerini sunacağız. Dizimi-
ze Nostradamus’un şifrelerini çözen 
uzmanların kıyamet yorumlarından 
başlıyoruz. Yorum siz okurlarımızın... 
Kıyamet ne zaman kopacak? Endonez-
ya’daki depremler kıyametin alametle-
ri mi? Globalleşen dünyada dinler arası 
bir savaş çıkacak mı? Günümüzde pek 
çok insan bu gibi soruların cevabını, 
yüzyıllar evvel yaşamış bir Fransız 
kahinin kehanetlerinde arıyor. Bu ka-
hinin adı Nostradamus!... 

Kıyamet için iki tarih 
Yaşanan pek çok doğal afetten ve gün-
deme damgasını vuran pek çok gelişme-
den sonra gündeme gelen Nostradamus 
son olarak Endonezya depremleriyle 
ilgili kehanetleriyle tartışma konusu 
oldu. Bu depremler kahinin bahsetti-
ği ‘sonun başlangıcı’ olabilir mi?.. Bu 
yorumdan yola çıkacak Nostradamus 
dizimizin ilk gününü ‘kıyamet’e ayırı-
yoruz. Nostradamus’un dünyanın sonu 
ile ilgili gördüğü iki tarih var: 2012 ve 
3797... Kahinin bu iki rakamı niye ver-
diğini iki ünlü ‘şifre 
çö-

zü-
cü’nün şöyle yorumluyor: 
Nostradamus, dünya ile kehanetlerini 
2012 yılına kadar görüyor. Ancak yü-
zeysel kehanetler ise 3797’ye kadar 
devam ediyor. Bazıları, detaylı olarak 

kaleme aldığı 2012 tarihini ‘kıyamet’ 
olarak yorumlarken Amerikalı Tad 
Mann, “Nostradamus, Yüzyıllar’ın 
(kehanetlerini topladığı kitabın adı) 
girişinde 3797 yılından bahsetmekte-
dir. Ancak kehanetlerini 2000’li yıllar-
la sınırlandırır. Böylece kehanetlerini 
2000’li yıllarla sınırlamış olur” diyor. 
Mann, bu açıklamasıyla Nostrada-
mus’un gözüyle kıyametin 2012’de 
olmayacağının da altını çizer.

Nostradamus kimdir?
14 Aralık 1503 yılında Fransa’nın gü-
neyinde Saint Remy de Provence ka-
sabasında dünyaya gelen, Michel de 
Nostredame, “Nostradamus” adıyla 
anıldı. Geleceği görme yeteneği bü-
yükbabaları Jehan de Saint Remy 

ve Pierre de Nostredame tara-
fından desteklenen Nostrada-
mus, 1522’de tıp okumaya gittiği 

Montpellier Üniversitesi’nden üç 
yıllık eğitimden sonra mezun ola-
rak başarılı bir doktorluk kariyeri 

yaptı. Nostradamus 1556 yılında 
kehanetlerini merak eden Kraliçe 

Catherine de Medici’nin de etkisiyle 
Kral II. Henry tarafından saraya çağ-
rıldı. Kralın özel doktoru aynı zamanda 
sarayın astroloğu oldu. Dörtlü mısralar 
halindeki yaklaşık bin kehaneti içeren 
on ciltlik “Centuries” adlı eseri, Michel 
de Nostradamus’un kehanetleri adıyla 
yayınladı. 1566 yılında 1 Temmuz ge-
cesi, 62 yaşında öldü.

(Kaynak: Sabah)

Nostradamus kehaneti: 
Üçüncü Dünya Savaşı 2076’da, dördüncüsü ise 2106’da çıkacak.
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Hotel Las Vegas, Rønnebær Allé 110 H, 3000 Helsingør
Tlf: 4925 3830 (Türkçe hizmet verilir)

info@hotellasvegas.dk - www.hotellasvegas.dk
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Konaklama ya da geceleme 
ihtiyacı olan misafi rlerinize düğün 

salonlarımıza bitişik otelimizde 
çok uygun fi yatlarla konaklama 

imkanı sunuyoruz.

Salonlarımızı görmeden, bizlerle 
konuşmadan kararınızı vermeyin!

60, 300 kişilik ve daha kalabalık davetleriniz için dev salonumuzla 
hizmetinizdeyiz. Yemekli eğlencelerinizde helal ürünlerle Türk aşçılar 

tarafından hazırlanmış mutfağımızı, siz değerli müşterilerimizin 
hizmetine sunuyoruz.

Düğün, nişan, sünnet, kına gecesi, doğumgünü ve diğer her 
türlü özel günlerinizde üç ayrı büyüklükteki salonlarımızla 

hizmetinizdeyiz. 

Evlenen çiftleri düğün gecesi otelimizin 
kral dairesinde ağırlıyoruz.

Hotel Las Vegas, Rønnebær Allé 110 H, 3000 Helsingør

Ü
nlü Danimarkalı masal yazarı H. 
C. Andersen’in (1805-1875) do-
ğumunun 200. yıldönümü Cu-
martesi gecesi Kopenhag’daki 

Parken stadında düzenlenen büyük bir 
etkinlikle kutlandı. 

Sanatçının 200. doğum günü Danimar-
ka’da bu yıl başından itibaren düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlamış-
tı. 

Danimarka Kraliçesi ll. Margrethe ‘nin 
himayesinde gerçekleştirilen 3 günlük do-
ğum günü etkinliklerinin en önemlisi ve 
en büyüğü Parken stadında yapılan “Ma-
sal Haftasonu” etkinliğiydi. Galatasaray’ın 
UEFA Kupası’nı kazandığı Parken stadı ve 
çevresi büyük bir şenlik ve kültür festiva-
line dönüştürüldü. 

Dünyanın dört bir tarafından gelen ko-
nuklar Parken stadındaki etkinlikten önce 
“Masal Haftasonu” etkinlikleri nedeniyle 
yazarın doğduğu şehir olan Odense’deki 
törene, Kopenhag Belediye Binasında ve-
rilen resepsiyona ve değişik Andersen ga-
lalarına katıldılar. 

Andersen Kültür Elçiler de hazır bu-
lundular

Parken stadındaki gecede, Avrupa kraliyet 
ailelerinin temsilcileri, Andersen’in dünya 
çapında öğrenilmesi ve ses getirmesi için 
‘’Andersen Kültür Elçisi’’ olarak atanan 
başta Şilili yazar Isabel Allende ve İngiliz 
oyuncu Roger Moore olmak üzere bir çok 
sanat ve spor dünyasının tanınmış simaları 
da gecede hazır bulundular.

Gecede, müzisyenler, dans grupları An-
dersen’in masal dünyasını müzik, görün-
tü ve sözcüklerle canlandırdılar. Amerikalı 
ünlü rock sanatçısı Tina Turner de “Bir 
Zamanlar” adlı gösteride konser verdi. Par-
ken Stadı’nda yapılan bu etkinlik dünya 
televizyonlarında da gösterildi.  

200. yıldönümü etkinliklerin amacı, An-
dersen’in dünya çapındaki ününün artma-
sı, tanınması ve beğenilmesini sağlamak. 
Yazarın yaşamı ve eserleri temelinde yeni 
sanatsal çalışmaların, uluslararası eğitim 
projelerinin ve yeni kaliteli çevirilerin des-
teklenmesi de etkinliklerin amaçları ara-
sında yeralıyor. Etkinlikler kapsamında 
ayrıca, dünyamızda yoksulluk içinde ya-
şayan milyonlarca çocuğa da el uzatılması 
amaçlanıyor. Parken stadında gerçekleşti-
rilen gelirin tamamının Kızılhaç’a bağışla-
nacağı bildirildi. 

Danimarka’nın üçüncü büyük kenti 
Odense’de çok yoksul bir ana babanın ço-
cuğu olarak dünyaya gelen Andersen, daha 
küçük yaşta babasını kaybetmiş. 14 yaşın-
dayken tiyatro oyuncusu olmak ve bale 
öğrenmek için Kopenhag’a gitmiş. ‘’Ölen 
Çocuk’’ adlı ilk şiir kitabını bu yıllarda 
yayımlamış olan yazarın masalları bugün 
bütün dünyada okunuyor ve seviliyor. 

Dilimize de geçmiş yıllarda diğer dillerden 
çevrilen sanatçının masallarını Danca’dan 
dilimize doğrudan çevirisini de ilk kez bu 
yıl Kopenhag’da yaşayan çevirmen Murat 
Alpar kazandırdı. 

1841 yılı baharında İstanbul’u da ziyaret 
eden Andersen’in 36. doğum gününü Bo-
ğaz’da yemek yiyerek kutladığı ve iki yaka-
dan da Boğaz’ın resmini çizdiği bilinir. Bu 
resimler şimdi Kopenhag yakınlarındaki 
Frederiksborg Müzesi’nde sergilenmekte 
ve Andersen bir yapıtında da İstanbul 
anılarına 60 sayfa ayırır. Sanatçının gezi 
kitapları da yaşam doludur. ‘’Yolculuk yap-
mak yaşamaktır’’ diyen Andersen, dönemin 
ünlü sanatçıları ve yazarlarıyla tanışmıştır. 
Hiçbir sanatçı ya da yazar o dönemde onun 
kadar yolculuk yapmamıştır.

(Haber)

Dünyaca ünlü Danimarkalı masalcı Hans Christian An-
dersen’in doğumunun 200. yıldönümü başkent Kopen-
hag’daki Parken stadında düzenlenen görkemli bir 
etkinlikle kutlandı.

Andersen’e görkemli 
kutlama Petrol Bakışlım

Canlı müzik, yemek ve 
dansın yeni adresi

Her hafta sonu Türk 
mutfağının seçkin örnekleri 
ve tecrübeli sanatçı 

Ramazan Kaya ve diğer 
sürpriz sanatçılarımızın 

müzikleri eşliğinde  
gönlünüzce 
doyasıya 
eğlenebileceğiniz 
gazinomuzda 
sizleri bekliyoruz.

Adres: 
Hotel Las Vegas

Rönnebær Allé 110 H
3000 Helsingør

Aile Gazinosu

4925 3830 - 2659 4811
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Turan Özaltın

Kız mı, erkek mi olsun?

Bazı toplumlarda erkek çocuğuna sahip olmak 
birazcık prestij olarak algılanırken, başka 
toplumlarda -pratikte kolay olduğu için- ço-

cuk sahibi olmaya karar verildiğinde, tercih nedense 
genelde erkek çocuk olarak yapılır. 
Kimi toplumlarda erkek çocuk, ailenin adını ve so-

yun devamını gelecekte taşıyacağı için, yine tercih 
edilen erkek çocuk olmaktadır. Bazı toplumlarda er-
kek çocuk ”doğuramayan” kadınlar, bir hiç sayılarak 
üstüne ya kuma getirilir ya da lanetlenilir. Bazen bu 
ölümle de sonuçlanabilir. Fakat burada unutulan bir 
şey var; o da doğacak olan çocuğun cinsiyetinin er-
kek mi kız mı olduğuna erkekten gelen spermler be-
lirler. Yani kadının bu konuda yapabileceği hiç bir 
şey yoktur. 
Günümüzde artık böyle şeylerin yaşandığına pek 

nadir rastlamaktayız. Bunun nedeni ailelerin daha 
bilinçli ve okur-yazar olmalarından kaynaklanmak-
tadır. Günümüzün modern aileleri, çocuk sahibi ol-
maya karar verdiklerinde istekleri sağlıklı bir çocuk 
olması yönündedir. Bu da doğru olanıdır. Fakat er-
kek ve kız çocuğu yetiştirirken aynı duyarlığı göste-
rip, çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde eşit ortam 
sağlanıyor mu? 
Bu ortamın her ailede sağlandığı söylenemez. Ar-

navut bir aileden gelen Nadin adlı kız arkadaşımız, 
kendisine yapılan haksızlığa dayanamayıp, anne ve 
babasına neden erkek kardeşi gibi kendisinin de bir 
spor dalı ile ilgilenmesine karşı çıkıldığı sorusuna al-
dığı cevap, onun kız çocuk olduğu için yanıtı Nadin’i 
ailesine karşı küstürmüş. Yüzmeyi çok seven bu ar-
kadaşımız ailesini ikna etmek için elinden gelen her 
şeyi yapmış. Fakat sonuç maalesef olumsuz. 
Nadin çok küçük yaşına rağmen, kız çocuğu olma-

sından dolayı erkek kardeşi gibi aynı şeylere sahip 
olamayacağı ve bunu böyle kabul etmesi gerektiği 
ona zorla öğretiliyor. Bunun doğruluğu tartışılabilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken, bu tür kararlar alı-
nırken çocukta bıraktığı olumsuzluklardır. Yaşama 
ve yetişkinlere kızgın-dargın büyüyen çocuğun, ileri-
de başarılı olması çok zordur. Çocukları cinsiyetleri-
ne göre değil, kişiliklerine göre eğitmek-yetiştirmek 
tavsiye edilen olduğunu unutmayalım. 
Hepinize iyi hafta sonları. 

Esen kalın.

turan.ozaltin@haber.dk

Ç O C U K

Doktor ile avukat
arasinda ne fark vardır?

Öğütülür buğday değil,
Sulu pişer aş değil,
Rengi esmer, Arap değil,
Köpüğü var sabun değil.

20. Şehri var evi yok,
Nehri var suyu yok,
Yolu var treni yok.

FIKRALAR BİLMECELER
Cennet

Bir gün padişah Nasreddin Hoca’ ya 
sormuş.
Hocam ben ölünce cennete mi gide-
ceğim yoksa cehenneme mi, söyle ba-
kayım? demiş.
Hoca padişahtan korkmadan :
-Cehenneme gidersiniz padişahım? 
demiş.
Padişahın sinirden sakalları titre-
miş.
Bu durumu gören Hoca :
-Kızmayın padişahım ben aslında 
size cennete gidersiniz diyecektim 
fakat sizin cellatlarınızın kılıçlarıyla 
ölen suçsuz kişilerden cennet dolup 
taşmış.Bu yüzden cennete sığmaz-
sınız diye cehenneme gidersiniz de-
dim, demiş.

Şaka

Bir gün Temel balığa çıkar.İyi bir av-
dan sonra bir tekne balık tutar.Birden 
hava patlar ve çok büyük bir fırtına 
çıkar.
Temel dua etmeye başlar.Tanrım beni 
bu fırtınadan kurtarırsan bütün bu 
balıkları fakirlere dağıtacağım der 
içinden.
Hava bir zaman sonra düzelir.Temel 
evine dönmeye başlar.Bir tarafdanda 
balıklara bakar ve içinden bu balıklar 
fazla yarısını dağıtsam olur der.Biraz 
daha sonra balıklara tekrar bakar ve 
bu balıkların yarısıda çok fazla, ben 
bunların çeyreğini dağıtsam olur der.
Biraz daha zaman geçer Temel tek-
rar balıklara bakar.Tam o sırada hava 
tekrar bozulur.Temel kafasını gökyü-
züne diker ve şöyle der:
-Haçen sende şakadan heç anlamiye-
sun... 

Kahve 
Harita 
Doktor önce soyar sonra 
dinler, avukat ise önce 
dinler sonra soyar. 

Haydi çocuklar! 
Aşağıdaki çizimde yeralan 

rakamları birleştirin, ne 
çıkacak! 

2
3 Nisan Ulusal 
Egemenlik Bay-
ramı egemenli-
ğin ulusta oldu-

ğu düşüncesinin kabul 
edildiği gündür. 
Çocuk bayramı-
mızdır. Yarı-
nın büyükleri 
olan çocukla-
rın bayramı-
dır.

23 Nisan 
1920 Büyük 
Millet Mecli-
si’nin açılış gü-
nüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
birlikte kutlarız.

Egemenlik yönetme yetkisidir. 
Ulusal egemenlik; yönetme yet-
kisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı 
imparatorluğu döneminde ege-
menlik padişahta idi. Padişah ül-
keyi dilediği gibi yönetirdi. İmpa-
ratorluğun son yıllarında padişah-
lar rahatlarını düşündüler. Yurt 
bakımsız kaldı.

Ülke sorunları yüzüstü bırakıldı. 
Bu sırada Birinci Dünya Savaşı 
başladı. Savaş 4 yıl sürdü. Bizim-
le birlikte olanlar savaşta yenildi. 
Savaş kurallarına göre biz de ye-
nilmiş sayıldık. Yurdumuz İngi-
lizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtal-
yanlar tarafından paylaşıldı. Padi-
şah ve yandaşları ülkenin paylaş-
tırılmasına ses çıkarmadılar 

Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’nı başlatmak için 
İstanbul’dan Samsun’a 19 Ma-
yıs 1919 günü geldi. Samsun’dan 
Amasya’ya, oradan Erzurum’a ve 
Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum’da 
kongreler topladı. Mustafa Kemal 
Paşa egemenliğin ulusta olduğuna 

inanıyordu. Bu inançla «Ulusu 
yine ulusun gücü kurtaracak-
tır. Tek bir egemenlik vardır, o 
da ulusal egemenliktir» diyor-

du. Yurdun dört bir yanından 
seçilip gelen temsilci-

ler - milletvekilleri 
- Ankara’da 23 Nisan 
1920 günü toplan-
dılar.

İlk Büyük Millet 
Meclisi’nin toplan-
dığı yapı Ankara’da 
Ulus Alan’ından is-
tasyona giden cad-
denin başındadır. 

Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi 
olan bu yapı tek katlıdır. O yıllar 
ülkemiz yokluk yoksulluk için-
deydi. Milletvekillerinin oturduğu 
sıralar bir okuldan getirildi. Mec-
lis gaz lambası ile aydınlanıyor, 
soba ile ısınıyordu. Top seslerinin 
Ankara’da duyulduğu zamanlar-
da bile meclis düzenli toplandı. 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili 
bütün kararlar bu mecliste alındı. 
Mustafa Kemal Paşa’nın önderli-
ğinde ulusumuz dünyaya Ulusal 
Kurtuluş Savaşı dersi verdi. Ezi-

len uluslara kurtuluş yolunu açtı. 
Bağımsızlık savaşının öncüsü olan 
kurtuluş savaşımız yeryüzünün 
öteki uluslarına örnek oldu.

23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet 
Meclisi’mizin toplandığı gündür. 
23 Nisan, ulusun yönetme yetki-
sini kullanmaya başladığı gündür. 
Bu gün Milli Egemenlik Bayra-
mı’mızdır.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk 
çocuk bayramıdır. Atatürk’ün 
Türk çocuklarına armağan ettiği 
bu bayram şenliklerine son yıllar-
da yabancı ulusların çocukları da 
katılmaya başlamıştır. Atatürk ço-
cuklara çok değer verir, gezilerin-
de okullara uğrar, ders dinler, so-
rular sorardı. «Bugünün küçükleri 
yarının büyükleridir.» diyen Ata-
türk, yönetimin bayram süresince 
öğrencilere bırakılması geleneğini 
başlattı. 23 Nisan’da yönetim bi-
rimleri seçimle gelen kurullar bir 
süre çocuklara bırakılır. Bu güzel 
gelenek her yıl yinelenir. Her 23 
Nisan’da yurdumuz bir bayram 
alanı olur. Çocuklar törenlerde ko-
nuşmalar yaparlar, şiirler okurlar. 
Gece fener alayları düzenlenir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı
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Lyngby Storcenter 83 
2800 Lyngby 

tlf: 4588 0504  

Ballerup Center 166 
2750 Ballerup 
Tlf: 4464 0607 

Hørsholm Midtpukt 
2970 Hørsholm 
Tlf: 4557 1016 

Türk köy ekmeği 
tadında pizza 

ekmeği ve 
diğer fırın 
ürünleri

AHS DÆK
- Oto lastikleri 
- Rot-Balance ayarı
- Jant, Akü, Egzoz
- Kaporta tamiratı
- Araba freni
Danimarka’nın en büyük 
Türk lastik ve oto servisi

Roskildevej 376,                           Tlf.: 4352 0022
2630 Tåstrup                              Fax: 4352 3022
www.ahsdaek.dk              ahs@get2net.dk

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.

Alışveriş 
yorgunluğunuzu 

restoran ve 
cafelerimizde 

giderin

MIDNIGHT CAYVAK

Frederikssundsvej 40                                      Tlf : 38 11 34 22
2400 København NV                                          Cep : 38 11 34 22

  KEBAB HOUSE & SANDWICH 

Açılış saatleri: 
Pazar - Çarşamba günleri arası : 11.00 - 03.00

Perşembe - Cumartesi günleri arası : 11.00 - 06.00  

Fevzi Kara

Sucuklu, kaşarlı ve domatesli 
Anadolu tostumuzu  tattınız mı?

Kendi yaptığımınız Türk ekmeğiyle 
hazırlanmış; dönerli, tavukgöğüslü, 
falafelli, ton balıklı, karidesli, biftekli 

sandviçlerimizi mutlaka tadın

Sadi Tekelioğlu

A
ğustos ayında 
düzenlenecek 
olan Kopenhag 
3. Uluslararası 

Film Festivali, bu yıl Türk 
filmlerine odaklanacak. 
18-28 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenecek 
festivalde son yıllarda 
yapılmış ve uluslar arası 
arenada adından söz ettir-
miş 7-10 arası Türk filmi 
gösterilecek ve Festival 
boyunca da son yıllarda 
Türk sinemasının gerçek-
leştirdiği patlama tartışı-
lacak. Avrupa filmlerine 
ağırlık verilen festivalde 
en iyi filme ve yönetmene Altın Kuğu 
ödülleri verilecek. 

Geçtiğimiz yıl kez Türk filmlerine yer ve-
ren festivalde “Mustafa Hakkında Herşey” 
ile “Okul” filmleri gösterilmişti. Geçtiğimiz 
yıl elde edilen başarının ardından Türk 
filmlerinin sayısının arttırılması karar-
laştırıldı. Festival yetkilileri her film gös-
teriminden önce filmler ve Türk sineması 
hakkında Kopenhag’da görevli Türk gaze-
teciler sunuş konuşmaları yapmışlardı.

Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliği ve 
Haber gazetesinin öncülüğünde gerçekleş-
tirilecek olan program kapsamında bazı 
Türk film yönetmenleri, yapımcıları ile 
oyuncularının davet edilmesi planlanıyor. 
Festivalde ayrıca Türk sinemasının tartışı-
lacağı paneller ve seminerler de yer alacak. 
Festival yetkilileri bazı Türk film eleştir-
menleri ve gazetecileri de Kopenhag’a da-
vet etmeyi planladıklarını bildirdiler.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği fes-

tivale ekonomik olarak 
destek olma sözü ve-
rirken, özellikle Türki-
ye’den gelecek sponsor-
luk tekliflerinin önemli 
olduğunun altı çizildi. 
Daha şimdiden Dani-
marka’daki bazı Türk 
firmalarının sponsor 
olarak başvuruda bu-
lunduklarını söyleyen 
Festival Halkla İlişkiler 
Müdürü Richard Georg 
Engström, ”Umarız 
sponsorların sayısı ar-
tar. Gerçekleştirmeyi 
planladığımız etkin-
likler için bu gerekli. 
Özellikle, bazı Türk 
televizyon istasyonları-

nın ve Danimarka bağlantılı iş yapan bü-
yük firmalarının sponsor olarak katkıda 
bulunmalarını bekliyoruz. Bu onlar için 
Türk sinemasını desteklemek ve ürünleri-
ni Avrupa ve Avrupa-Türk tüketicilerine 
tanıtmak için de önemli bir tanıtım plat-
formu olacaktır” dedi.

Gazeteniz Haber ve internet portalı 
www.haber.dk’nin idari sorulusu Sadi 
Tekelioğlu, ”Büyükelçilik ve yerel bazı fir-
malar şimdiden sponsor oldular, özellikle 
Türkiye’nin Avrupalılığının tartışıldığı bu 
günlerde kültürlerin ve halkların buluşma-
sı için bu çok önemli. Ayrıca Film Festiva-
linin Türkiye odaklanması bugüne kadar 
Danimarka’da düzenlenmiş en kapsamlı 
Türk Kültürel çıkarması olacak” dedi.

Festival program şefi Jacob Neiiendam 
proje konusunda görüşmeler yapmak ve ka-
tılacak filmleri belirlemek amacıyla önü-
müzdeki hafta içinde İstanbul’da olacak.

HABER’İN BÜYÜK BAŞARISI

Türkler geliyor
Önümüzdeki Ağustos ayında üçüncü kez düzenlenecek olan 
ve şimdiden Avrupa’nın sayılı film festivalleri arasında yer 
alan Kopenhag Uluslararası Film Festivali bu yıl Türk filmle-
rine odaklanacak. Gazeteniz Haber geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da festival sponsorları arasında yer alıyor. Festivalde 10’a 
yakın yeni Türk filmi gösterilecek. Film seçim kurulunda 
Haber yöneticileri de bulunuyor.
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Windows işletim sisteminin 
üreticisi Microsoft’un en 

dertli olduğu konulardan biri sis-
temin saldırılara fazla açık olması. 
Yazılım güvenliği için geliştirdiği 
Registry ve benzeri destekler Win-
dows 95’den bu yana hep sorun çı-
kartıyor. Bunun son 3 senede ki 
yansısı ise istemeden kurulan bazı 
yazılımların bizden habersiz arka 
planda bir şeyler yapması. 
Bu tür yazılımlara SpyWare, Ad-

Ware gibi adlar veriliyor ve hep-
sinin işlevi ayrı. Örneğin SpyWa-
re yazılımlar bilgisayarınıza tam 
anlamıyla bir ajan yerleştiriyor. 
Sistemden alınan bilgilerö yani 
hangi siteleri gezdiğiniz ne yap-
tığınız ne ettiğiniz bir çok farklı 
istatistik için kullanılabileceği gibi 
sisteminize doğrudan müdahale de 
edilmesini de sağlayabilir. Micro-
soft çeşitli yazılım şirketlerine bu 
konuda şimdiye kadar destek ver-

mişti. Geçtiğimiz aylar içinde ise 
başarılı olanlardan birini alıp bir 
Microsoft ürünü ve ücretsiz ola-
rak dağıtmaya başladı. Microsoft 
AntiSpyWare hem şimdi hem de 
gelecekte ücretsiz. Sisteme kurul-
duğunda ister sadece tarama yap-
mak için isterseniz de sürekli açık 
olarak anında güvenlik için kulla-
nılabiliyor. Mutlaka deneyin…

www.microsoft.com/spyware/

BİLGİSAYAR & INTERNET
    HABER BİLİŞİM

FERHAT BİNGÖL
ferhat.bingol@haber.dk

Bahar geldi…
Acele edilmiş bir laf mı bilmi-

yorum ama sanırım bahar 
geldi. Ben bu yazıyı yazarken 
hava biraz rüzgarlı ama günlük 
güneşlikti. Deneyimlerime göre 
siz bu yazıyı okurken de gök 
gürüldüyor olabilir. Ama şu an 
için keyfim yerinde diyebiliriz. 

Geçen ay yoğun tempom yü-

zünden (dersler de denebilir) 
HABER yayınlanmaya başladığı 
günden bu yana ilk defa sayfamı 
hazırlayamadım. Ama hayat çok 
değişken çünkü bu ay da bahçe-
ye hamak kurma çalışmaları yü-
zünden neredeyse baskıyı kaçırı-
yordum. Neyse ki Sadi telefonla 
gerekli uyarıyı yaptı. Ama hamak 
pek güzel oldu. Bu yazı biter bit-

mez soluğu bahçede alacağım. 
Tabii bu yoğun tempo yüzün-

den İnternet dünyasında neler 
olup bitiyor onları da pek takip 
edemedim. Nihayetinde Türkiye 
gazetelerini tarayıp bana ilginç 
gelen son 1 ayın evlere şenlik ha-
berlerini derledim. 

Gelecek ay daha kaliteli bir ya-
zıyla görüşmek üzere …

İnternette sanal seks şantajı
(Milliyet - 9 Nisan)

ADANA’da İnternet’te tanıştıkları, bilgisayar kamerası aracılı-
ğıyla bilgisayar ortamında sanal seks teklif edip ikna ettikleri 
kurbanlarının çıplak ve pornografik görüntülerini kaydeden 
1’i kadın 3 kişilik şebeke ele geçirildi. Kendi kameralarının 
bozuk olduğunu söyleyerek soyunan kurbanlarının görüntü-
lerini kolaylıkla kaydeden şebekenin, bu yolla aralarında ta-
nınmış avukat ve doktorların da bulunduğu 8 kişiye şantaj 
yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye’de bilgisayarlar saldırıya 
açık
(NTMSNBC  - 9 Nisan)

Güvenlik şirketi Koç.net, ikinci ‘Türkiye İnternet Güvenli-
ği’ raporunu açıkladı. Türkiye’de bilgisayarları dikkate alan 
Koç.net uzmanları, Kasım-Aralık 2004 tarihleri arasında 800 
ADSL abonesi ve 500’ün üzerinde şirketin güvenlik sistemle-
rini denetledi. Rapora göre, güvenlik açıklarında durum 2003 
yılına göre bir iyileşme göstermedi. Koç.net raporu, bireysel ve 
kurumsal kullanıcıların güvenliğe yeterli önemi vermediğini 
vurguluyor. Şirketlerin yüzde 27’sinin bilişim sistemlerinde 
kritik düzeyde açıklar gözlendi.

İki günde 500 bin PSP
(Hürriyet - 8 Nisan)

Sony tarafından üretilen taşınabilir oyun konsolu PSP (PlayS-
tation Portable), Kuzey Amerika’da satışa sunulduğu ilk iki 
günde 500 bin adet sattı. Bu rakam Sony’nin satış hedefinin 
oldukça gerisinde bulunuyor.

Google’ın harita hizmeti tartışılıyor
(CNNTurk - 6 Nisan)

İnternet arama motoru Google’un, haritada aranan yer ya da 
binanın en ince ayrıntılarına kadar uydu görüntülerini veren 
yeni bir hizmet başlatması tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz pa-
zartesi akşamı servise konan uydu görüntüleri, hem güvenlik 
çevreleri hem de mahremiyete önem veren çevrelerde eleşti-
rilere yol açtı. İlk defa bu hizmeti parasız olarak kullanıcılara 
sunan Google’ın harita hizmetine başvuranlar yine ilk olarak 
haritaları görüyorlar, ancak istenirse, aranan yer ya da bina-
nın uydu görüntülerini büyüterek daha yakından ve olduğu 
gibi görebiliyorlar.

Mytob virüsüne dikkat
(Radikal 4 Nisan)

Yayılımı hızla süren orta derecede tehlikeli Mytob virüsü Win-
dows yüklü bilgisayarları tehdit ediyor. Bu virüs de benzerle-
ri gibi e-mektup aracılığıyla bulaşıyor. Mytob ayrıca bulaştığı 
bilgisayarda eğer yüklüyse Norton ve McAfee antivirüs yazı-
lımlarının internetten yeni virüs bilgilerini yüklemesini ve 
Windows’un resmi güncellemelerini çekmesini engelliyor. Öte 
yandan Microsoft geçtiğimiz sene yakaladığı ve 500 bin dolar 
tazminat ve 18 ay hapis talebiyle mahkemeye verdiği MS Blast 
adlı virüsün yazarı 10 yaşındaki Jeffrey Lee Parson’ı affettiğini 
açıkladı. Parson cezasını 225 saat kamu görevi yaparak çekecek. 
Jeffrey Lee Parson tarafından yazılan virüs, dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki 50 bin bilgisayara hasar vermişti.

Pandalara yüksek teknoloji koruması
(CNNTurk 5 Nisan)

CNN’de yer alan habere göre, kurulan teknoloji, araştırmacıla-
ra, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türleri kurtarma ve 
hareketlerini görüntüleme imkanı sunacak. Telsiz ağı, pandalar 
hakkındaki doğru zaman bilgisini, resimler ve video sinyalleri 
ile 24 saat doğal koruma alanının her köşesinden iletecek.

Türkiye’de İnternet 12 yaşında
(Milliyet 3 Nisan)

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Akgül, ilk bağlantısı 12 Nisan 1993’te gerçekleş-
tirilen internetin bu yıl Türkiye’ye gelişinin 12. yılını kutlaya-
caklarını ifade etti. İnternet Haftası etkinliklerinin Ankara’da 
12 Nisan’daki ‘’Doğum Günü Partisi’’ ile resmen başlayacağını 
kaydeden Akgül, hafta kapsamında ülke genelinde çeşitli et-
kinlikler planladıklarını söyledi.

Microsoft’tan SpyWare koruyucusu

Hava Durumu
Köşe yazıma havadan sudan konuyla yazıya gir-
memin sebebi bu ay ki konularımızdan birinin Da-
nimarka’da hava durumu olması. Ülke içi ve dışı 
güncel hava durumunu veren Internet haber kay-
naklarına bakacağız. Aslında ben bunun için iki 
adet web sitesi kullanıyorum ve işimi görüyor. 

www.dmi.dk
Ulusal hava tahmin merkezi. En güvenilir ve 
ana kaynak. Bölgesel olarak tahminler bulunu-
yor ve kullanımı çok kolay. 

weather.ventusvigor.com
Bilgileri ABD merkezli bir bilim merkezinden 
alıyor. Tüm Danimarka ve dünyayı kapsıyor. 

İnternet ve Bilgisayar Alemi

Half Life 2, bizi iki büyük karar vermek zorun-
da bırakarak, en sonunda elimize ulaştı. 
İlki incelemeyi kimin yapacağıydı? Her iki 

oyun editörü de Bay Freeman’ın uslanmaz birer 
fanatiğiydi. İkincisi ise, incelemeyi herkesi geride 
bırakmak için aceleye mi getirmeliydik yoksa sakin 
sakin oyunu inceleyip kendimizi rüzgarın akışına mı 
bırakmalıydık? İlki için kolayca bir çözüm bulduk. 
Her iki oyun editörümüz de oyunun kendi paylarına 
düşen kısmını inceleyecekti, fakat kimin hangi ko-
nuyu inceleyeceği konusunda kura çekmeleri gere-
kiyordu.

Pek çoğunuzun bilgisayarlarınızın karşısında, 
Steam tarafından kilitlenmiş, gelmiş geçmiş en iyi bil-
gisayar oyununun, gece yarısını geçip de duyurulması 
için sabırsızlıkla beklediğinizi tahmin edebiliyor-
uz. Sonuç olarak bu oyunun fanatiği olarak bizde 
kararımızı oyunu iyice inceleyip size şimdiye kadar 
çıkmış en ayrıntılı oyun incelemesini sunmaktan 
yana kullandık. Kesinlikle tükendik, bunun sebebi 
hem çok iyi bir inceleme yapmak istememiz hem de 
çok uzun bir bekleyişin gerçekleşmesi sonucu oluşan 
yorgunluktu. Oyunu çok dikkatli oynayarak size en 
fazla ayrıntıyı sunabilmek için, bütün kanalizasyon 
deliklerine girdik, bütün headcrab’leri (kafayengeçle-
rini ) yok ettik ve gördüğümüz bütün pheropod’lara 
(bir çeşit silah) bastık. Tamam, bütün pheropod’lar 
değil ama neredeyse hepsine. Her iki editörün de 
yazdıklarını okuyun ve oyun hakkında en önemli bil-
gilere ulaşın.

Ayın oyunu

Half Life 2
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Peşinatsız-üç ay garantili otolar

AHMET BİÇEN
Industrivænget 12 A

3400 Hillerød
Tlf: 7020 8414, Fax: 70208415 Mobil: 4014 3762

50 bin Kronun altındaki otolarda peşinatsız satış yapılır.  
40 bin Krona kadar nakit kredi verilir.

Accept PRIVATLÅNLÅN LET

Mercedes 240D, 1983, 536000 km. 
automat, blå, nysynet, el-ruder, c-
lås, alu, servo, nye bremser, service 
ok, 16.900 kr

Opel Astra 1,6i, 1992, 160.000 
km, blå, nysynet, træk, soltag, 
meget pæn og velholdt bil. 
29.900 kr

Opel Corsa 1,2i, 1991, 130.000 km. 
rød/nymalet, 3 dørs, nysynet, komplet 
nye bremser, økonomisk bil.
26.900 kr.

Mitsubishi Lancer 1,5, 1990, 230.000 
km. blå, 5 dørs, nysynet, servo, 
komplet nye bremser, pæn bil.
24.900 kr

Mazda 626 2,0i, 1991, 166.000 
km. grå, 1 ejers, nysynet, c-lås, 
el-ruder, servo, træk. 
29.900 kr

Opel Vegtra, 2,0i, 1992, 230.000 
km. rød, nysynet, komplet nye 
bremser, afh. tilbud. 
26.900 kr.

Fiat Tipo, 1,6ie, 1994, 105000 
km, hvid, nysynet, alarm, c-lås, 
el-ruder, alu, servo, 
en ejers. 36.900 kr.

Fiat Punto 75, 1995, 154000 km, 
vinrød, nysynet, komplet nye 
bremser, en ejers, velholdt bil. 
39.900 kr.

Ford Escort, 1,8cl, 1993, 121.000 
km. blå, 3 dørs, nysynet, servo, 
træk, nye bremser, velholdt bil. 
34.900 kr.

Fiat Tipo, 1,8ie, 1994, 
235.000 km. vinrød, 5 dørs, 
nysynet, servo, c-lås, træk. 
39.900 kr.

Peugeot 306xl, 1994 125.000 
km. hvid, synet, pæn og velhodt, 
kører godt, økonomisk bil. 
39.900 kr.

Mitsubishi Galant, 
1,8glsi sport, 1993, 184.000, sort, 
nysynet, servo, c-lås, el-ruder, soltag, 
træk, alarm, alu. 34.900 kr.
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Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk

HABER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Bulmacahaber
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Parça parça
olmufl 

Sermayedar 

Doku teli 
Fr a n s a ’ n › n
baflkenti 

“... Erçetin”
(fiark›c›) Ye r, yeryüzü 

Tayin 
T › b b i

operasyon 

G ö r ü fl ü l e n
dost kimse 

B a fl a r › s › z
olan 

Yüce, ali 

Sergen 
Uçurum 

Adaletle ilgili 
Çekinmezlik 

Bir tembih
sözü 

Bir renk 

Yabanc› bir
aktör 

‹rin birikimi 

Paha, fiyat E n d o n e z y a ’
n›n plaka imi 

Jüpiter’in bir
uydusu Konya ilçesi 

Yaren 
S e l e n y u m
(Simge) 

Süslü çardak 

“Nuri ...”
(Ressam) 
Avrupa’da 
bir nehir 

Bir ‹ngiliz
biras› 

A¤›r akan su 

N a ç a r, biçare 
Afrika’da bir

ülke 

Eski M›s›r’da
bir tanr› 
Tümör 

Azeri çalg›s› 
Bir g›da
maddesi 

Sarp geçit 

Boksta maç
bölümü 

‹ l a v e

Saka¤› 
‹ s k a m b i l d e

bir ka¤›t 

Bir ilimiz 

fiahsiyet 
“... Mansur”

(Aktris) 

Satrançta 
bir tafl 

Bir nota 

Ba¤›ml› Lokmanruhu 

Bir yabanc›
aktör 
Kay›p 

Kompetan 
Kavram 

Bir cetvel
t ü r ü

Av r u p a ’ d a
bir halk 

Üzerine bina
d i k i l e c e k
t o p r a k
parças› 

H o l l a n d a ’ n › n
plaka imi 

Tiyatro yaz›n› 

Çaput 
Pe r u ’ n u n
plaka imi 

Ve r m e ,
ödeme 

D o ¤ u m
hemfliresi 

A n t a l y a ’ n › n
bir ilçesi 

Kal›t›m 
Bildik, tan›d›k 

S ü r e k l i
sonsuz 

Pars 
“Lale ...”
( Fu t b o l
hakemi) 

Çelik 

Su (Eski dil)

“fienay ...”
(Manken) 
Eski bir
uygarl›k 

‹nci Aral
yap›t› 

Balözü 
Rusya’da bir

nehir 

Milli 
S o d y u m
(Simge) 

Küçük köy 

A¤›, sem

Ötürü, dolay› 
Beddua 
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Pele s̀ Global Møbler

Pele´s Global Møbler
Sadelmagerporten 2 (v/Avedøre Station) - 2650 Hvidovre

Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk50.000 krona kadar nakit kredi 

www.peles.dk

Restoran, cafe, bar ve pizzacılar 
için masa , sandalye, pizza 

makinaları ve her türlü mobilya 
ihtiyacı karşılanır

İŞYERİ SAHİPLERİNİN
 DİKKATİNE !!!DİKKAT !!!

İş adamlarının dikkatine: 
25.000 krondan 3 miyon 750 
bin krona kadar kredi verilir

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir

50.000 krona kadar nakit kredi 
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SEZON AÇILDI(!)
Dünyanın en gözde turizm 
merkezlerinden bir tanesi ol-
mak yolunda hızla ilerleyen 
Türkiye’de turizm sezonu açıl-
dı.  Kültür ve Turizm Bakanı 
(NOT: Yani, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin Kültür ve Turizm 
Bakanı) Atilla Koç, Rusya’dan 
gelen turistleri “sonradan gör-
me, görgüsüz” olarak tanımla-
dı. Rus turistler, sayın bakanın 
açıklaması üzerine  kendisini 
alkışlayıp büyük tezahüratta 
bulundular. Fakat, Rusça ba-
ğırdıkları için ne dedikleri pek 
anlaşılamadı. Yeni turizm sezo-
nu, ülkemize hayırlı olsun!

TIMARHANE
Türkiye ekonomisinde büyü-
me hızı yüzde on, yatırımlar-
daki durgunluk oranı da yüzde 
yüz imiş! Ülke hızla kalkınıyor 
olmasına rağmen (!) yatırımlar 
‘sıfır’ noktasında imiş. Tabii 
şimdi siz “böyle bir şey nasıl 
olabilir?” diye soracaksınız, 
değil mi? Sorun, sorun! Orası 
Türkiye, her şey mümkündür. 
Bir kaç gün daha beklerseniz, 
vatandaşlar arasındaki kafayı 
üşütme hızı da açıklanacak. 
İlgili uzmanlar, “vatandaşların 
günlük yaşamı düşünüldüğün-
de, kafayı üşütme hızı gene de 
biraz düşük!” diyorlar.

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Sayın Haber yöneticileri va-
tandaşlarım ve sevgili okuyu-
cularım. Bana yardımcı olun. 
Kafamda bir sorun var, çöze-
miyorum!
-Buyur Mazlum, yardımcı ola-
lım.
-Bizim Türkiye’de ekonomi-
den sorumlu olan kurum: 
IMF, hangi yasaları çıkartaca-
ğımızı bize dikte eden kurum: 
AB, Ortadoğu politikamızı be-
lirleyen ülke: ABD, spor işle-
rinde sorumlu kurum: Mafya. 
Değil mi?
-Eh, öyle gibi bir şey!

- Peki de, o zaman 
Türkiye’de ‘hükü-
met’ isimli bir ku-
rum neden var?  

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

70 kişilik 
salonumuzda 

ayrıca ailenizle 
birlikte huzur 
içinde yemek 

yiyebileceğiniz 
30 kişilik aile 

salonumuz 
bulunmaktadır

Bize uğrayın birbirinden nefi s yemeklerimizin 
tadına mutlaka bakın. 

Siz ve dostlarınızı en güzel şekilde ağırlayalım

Şiş��������
Gl. Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C

Tlf: 3325 2631

Düğün, nişan ve her türlü 
toplantıya 300 kişiye kadar 

yemek verilir
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