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Travel
House

Şahin Yıldız
Travel House
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

Gazeteniz HABER yaz tatili nedeniyle Temmuz ayında yayınlanmayacaktır. Sizlerle
Ağustos ayı ortasında cıvıl cıvıl bir gazete ile yeniden birlikte olacağız.
Tüm okurlarımıza iyi bir yaz tatili diliyoruz.

Danimarka’da şiddet tırmanıyor

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
DANİMARKA
Pizzeria, büfe ve restoran
işletmecileri dikkat !

1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni yasayla işyeri
ruhsatınızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.
Sayfa 16

Şiddet olaylarını televizyon ekranlarından ve gazetelerin dış haberler sayfalarında görmeye
alışık Danimarkalılar son bir ay içinde ardı ardına gelen şiddet olaylarıyla sarsıldı.

D

animarka da dünyanın diğer
ülkeleri gibi şiddeti yaşamaya başladı.
Bundan üç hafta kadar
önce Kopenhag’ın Nörrebro semtinde
bulunan Cafe Rust adlı barın koruması, içeri almadığı kişilerle tartışırken
silahını ateşledi ve kendisi gibi Arap
kökenli bir genci öldürüp kardeşini
yaraladı.
Cinayeti işleyen genç olaydan hemen sonra gözaltına alınırken ölen
gencin kardeşi yaralı olarak kaldırıldığı Rigshospital hastanesinden maskeli bir grup göçmen genç tarafından
kaçırıldı.
Yaralı gencin hastanede polis gözetimindeyken kaçırılması şaşkınlık yaratırken, kaçırılan kişi kısa bir süre
sonra ölen kardeşinin cenaze törenine katılmak
için gittiği Batı
Şeria’da ortaya çıktı.
Kan
Parası
Olay medyada ve siyasetçiler arasında tartışılırken şaşırtan
bir açıklama da Kopenhag’ın Nord Vest semtinde
bulunan ve genellikle Arap göçmenlerin devam ettikleri Caminin imamından geldi, İmam Abu Laban, ölen
kişinin ailesine “Kan Parası” ödenerek
bu sorun çözülür ve kan davası önlenir” deyince kıyamet koptu.
Laban’ın açıklamaları ortaçağ hukukunu Danimarka’da geçerli kılmaya
çalışmak çabaları olarak nitelenirken

iktidardaki Venstre partisinin milletvekiller bundan böyle imamların danışma toplantılarına çağrılmamalarını
istediler.
Tüm bu tuhaflıkların ve trajik olayların ortasında bir açıklama da Maliye
Bakanı Kristian Jensen,den geldi. Jensen ölen kişinin ailesine “Kan” parası
ödenmesi durumunda parayı kabul
eden aileden bu paranın vergisinin
alacağını söyledi.
Bakana kundaklama
Bu olay son hızla tartışılırken Danimarkalılar bu kez uyum bakanının
evine ve aracına yapılan kundaklama
olayıyla sarsıldılar.
Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj’un
Greve’de bulunan villasının garajını
ateşe vermişler, bakanın arabası ve
evinin bir kısmı yanmıştı.
Olayı Nörrebro’da bulunan
bir İnternet
Cafe’den
gönderilen
bir mesaj’la
“Graenselös
Beate” adlı bir örgüt üstlendi. Mesajın kaynağından
yola çıkan polis
Kopenhag’ın Österbro semtinde
oturan 34 yaşında bir adamı
gözaltına aldı.

Sayfa 24

Daha geniş bilgi sayfa 7’de

www.mbkebab.dk

www.peles.dk
ISSN: 9771602-985002

Haberle ilgili yorum sayfa 6’da

(HABER)

Anatolien Rejser
Direk

YAŞAM
Dernekleşme sırası
kadınlarda
Kopenhag’ın Österbro semtindeki Kildevaeldsparken oyun
bahçesinde görevli pedagogların da katkılarıyla Kildevaeldsparken Dostları Kadın
Derneği adında yeni etnik bir
kadın derneği kuruldu.

Tek gidiş

Kopenhag - Ankara 595,Kopenhag - Antalya 595,Kopenhag- İstanbul 595,Başlayan fiyatlarla
Vesterbrogade 130 A - Kopenhag V
Tlf: 33 21 21 13 - Fax: 33 21 52 11
www.anatolienrejser.dk

VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service

VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Retortvej 3 (v..Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 76

Yılların tecrübesiyle her marka oto
alım - satım, tamir ve bakım işleri
özenle yapılır.

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz

Valby Biler ApS

Gammel Køge Landevej 174
Valby Langgade 54
2500 Valby
Tlf: 36 45 35 75 Fax: 36 45 35 42 Mobil: 22 14 09 37
E-mail: salg@valbybiler.dk
www.valbybiler.dk
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İyi tatiller

Ödülünü Kraliçenin huzurunda aldı

D

animarka yaza şiddetle merhaba dedi. Son bir
ay içinde gerçekleşen şiddet olayları kimin hangi gözlükle baktığına bağlı olarak çeşitli isimlerle tanımlandı. Olayların ardından başlayan tartışmalar
izlendiğinde Türkiye’den buraya gelen bizlerin uyumun neresinde olduğumuzu da bizler açıkça görüyoruz.

Bu yıl teknik meslek eğitimini tamamlayan 20 yaşındaki Akın Oruç Meslek örgütleri temsilcileri, eğitim Bakanı ve Kraliçe’nin katıldığı bir törende
ödülünü aldı.

***
Biliyoruz böyle şiddet olayları gerçekleştiğinde, şiddeti uygulayan kişilerin milliyeti, dini önemsiz kalır,
ancak özellikle şiddet olaylarının engellenmesinde
seçilen yollara bakıldığında da elden geçirilmesi gereken bazı noktalar olduğu görülecektir. Bazı münferit olayların dışında ve bazı politikacıların aksine
biz Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin bu ülkeye iyi uyum sağladıklarını iddia ediyoruz.
***
En azında Nörrebro’da meydana gelen cinayet olayının ardından Arap imam Abu Laban’ın yaptığı açıklama buraya Türkiye’den gelen imamlar tarafından
yapılmayacak talihsiz bir açıklamadır. Bu da hükümet yetkililerinin sorunları çözecekleri zaman başvurdukları adresin ne derewce faydalı olduğunu göstermesi açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir noktadır.
***
Evet, şiddet olayları ile merhaba dediğimiz tatil dönemine girdik. Türkiye seyahatlerimiz artık bir mecburiyet halini aldı. Neden mi? Danimarka’da doğup
büyüyen gençliğin özellikle bundan sonra kendi kültürü ile bağlarını koruyup, geliştirmesi açısından bu
anavatan ziyaretleri giderek daha da önem kazanmaktadır.
***
Son yıllarda hükümetin uyguladığı asimilasyon politikaları gereği gençlerimiz çocuklarımız kendi kültürünün özelliklerini okuyup öğrenmekten mahrum
bırakılmışlardır. En azından bu Danimarka’da gittikçe zorlaşmıştır. Gittikçe küreselleşen dünyada içine kapanmakta ısrar eden Danimarka göçmenleri
gittikçe marjinalleştirmektedir.
Daha kısa ve net söyleyecek olursak burada yetişmekte olan gençliğin kendi dil ve kültürünü öğrenmesi daha da bir önem kazanmıştır. Bu yüzden anavatan seyahatleri bu yüzden gittikçe önem kazanmaktadır.
***
Bizler de sizler gibi yorucu ve yoğun geçen bir yılın
sonunda tatil yapacağız. Gazeteniz HABER Temmuz ayında yayınlanmayacaktır. Temmuz ayının ardından sonbahar aylarında çeşitli yeniliklerle sizlere
merhaba diyeceğiz. Bunlar Ağustos ayından başlayarak birer birer devreye girecektir. Size son sayımızda da belittiğimiz gibi Ağustos ayında düzenlenecek
Uluslararası Kopenhag Film Festivali tanıtım sponsorluğunu üstlenmiş gazetemiz sizlere gurur duyacağınız bir hafta yaşatacaktır. Son yılların bir çok
güzel filmini izlemenin yanı sıra bazı film sanatçılarımızla tanışıp sohbet etme olanağı da sağlayacağız.
Sabırsızlıkla bekliyoruz
Hepinize iyi tatiller...

haber

E

ndüstri teknisyeni
Ahmet Oruç teknik eğitimini başarıyla tamamlayarak ödül
alan öğrencilerle birlikte
Kopenhag Belediye Binasında düzenlenen bir törenle ödülünü aldı.
20 yaşındaki Akın
Oruç’un eğitimini bitirmek için ürettiği sıkış-

tırma somunu ustaları
ve meslek örgütü tarafından incelenerek ödüle
layık görüldü.
31 Mayıs günü düzenlenen törene kardeşi Ahmet
ve babası Sami Oruç’la gelen Akın Oruç geleneksel
olarak düzenlenen tören
gereği ödülünü aldıktan
sonra kraliçe 2. Margrethe’nin elini sıktı.
Törene eğitim Bakanı Bertel Haarder
de katılarak açılış
konuşması yaptı. Haarder konuşmasında
ödüle layık görülen
gençleri kutlayarak

diğer gençlere örnek
olmalarını umduğunu
söyledi. Teknik meslek
eğitimini tercih eden
gençlerin sayısının az
olduğunu söyleyen Haarder, dünyada teknik
eğitim konusunda Danimarka ile hiçbir ülkenin yarışamadığını da
söyledi. Haarder ayrıca
kolay olarak görülen iş
ve mesleklerin sayısının azaldığını ama Danimarka’nın kaybolan
iş ve meslekler yerine
yensini koymayı iyi bildiğini söyledi.
(Haber)

SÜPER
KAMPANYA
SUPERTILBUD

Ü
TYRKIET
YE
DIREKTE
FLY TIL
FRA ANTALYA
YAZ BOYUNCA
HEROG
ÇARŞAMBA
DİREK
ANTALYA’YA
VE ANTALYA’DAN
UÇAK
HVER
ONSDAG
- HELE SOMMEREN
Fra
Antalya til
Kopenhag’dan
København:
Antalya’ya
22.06 Fly
Tekoneway
yön

29.06 Fly
Tekoneway
yön

Tekoneway
yön
06.07 Fly
Sterling Havayolları
Vi flyver med Sterling
ile
uçuyoruz
Ucuz
Billigt ve
oglüks
helt! i top !

695
695
795

Fra
København til
Antalya’dan
Antalya:
Kopenhag’a
20.07 Fly
oneway
Tek
yön 995
27.07 Fly
oneway
Tek
yön 895
Tek
yön 795
03.08 Fly
oneway

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt til
dine kunder

3024 5538’i
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
3024 5538

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

ANTALYA

Aralõk Nisan

(Kastrup, Billund ve
Ålborg'dan)
1/4-30/10 arasõ
1 hafta
Her Per�embe
2 hafta
3 hafta
Her Salõ
Her Cars-Cuma 4 hafta
Tüm yõl
5 hafta
Her Pazar
Açõk

ANKARA
KONYA
KAYSERI

�ZM�R

Mayõs
1800
2100
2400
2600
2700
3600

Haziran

2+4
7+9

1800
2300
2600
2500
2550
3150
ANKARA

Haziran

(Kastrup&Billund'dan

Her
Çar�amba
Per�embe
Cuma

Mart
arasõ
1900
2200
2500
2700
2800
3300

2005 UÇAK F�ATLARI - 2

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

8

14+15

3050
2650 3100
3000 3200
Nisan

Mayõs
1700
2000
2300
2600
2650
3250
Mayõs

11+12+14
5+16

1900
2400
2700
2600
2650
3250

Temmuz
29+30
22+23
3100
3150
3100
3300

18+19+25
26+30

2700
2900
3000
3200
3200
3400

21+23
28

2+3+5
7+9+10

2600
3300
2800
3250
2900
3200
3100
3350
3100
3350
3300
3400
KONYA

Haziran

1+2+3 15+16+17 27+28
6+7
8+9+10 22+23+24 29+29
3000
3150
3150
3100
3200
3100
2700
3150
3150
3300
3050
3250
3350
Haziran

A�us.

Temmuz
16+17
23+24

26+28
30+31

Ekim

Temmuz
1
2
6+7+8
9
3050
3200
3150
2700
3350
2950
Temmuz

Haziran

Temmuz
1
8
3050
3200
3150
3250
Eylül

12+14
19+21

3400
3450
3300
3350
3350
3400

2900
3100
3200
3150
3150
3400

2850
2750
3050
2950
3150
3050
2850
2750
3000
2900
3250
3300
KAYSER�
16
23

3100
3150
3150

9-12
16+19 23+25+30 +3
7+10 14+17+21 24+28+31
1 hafta
1900
2800
2600
3400
3500
3000
2950
Her
2 hafta
2400
3000
2700
3350
3550
3200
3150
3 hafta
2900
3100
3200
3300
3400
3300
3250
Per�embe
4 hafta
3200
3300
3350
3450
3450
3250
2950
Pazar
5 hafta
3200
3300
3350
3450
3450
3250
3100
Açõk
3400
3500
3400
3400
3400
3400
3350
Haziran
Temmuz
DALAMAN
2+3+4
11+12
18+19
25
1+2+3
7+8 14+15+16 23+24+28
M�LAS
(Kastrup&Billund'dan
Nisan 5+9+10
16+17
23+24
30
9+10 17+21+22
30+31
1 hafta
1600
1800
1800
2700
2500
3300
3400
2900
2850
Her
2 hafta
1900
2300
2300
2900
2600
3250
3450
3100
3050
Cuma
3 hafta
2200
2600
2800
3000
3100
3200
3300
3200
3150
Cumartesi
4 hafta
2500
2500
3100
3200
3250
3350
3350
3150
2850
Pazar
5 hafta
2550
2550
3100
3200
3250
3350
3350
3150
3000
Açõk
3150
3150
3300
3400
3400
3400
3400
3400
3250
KI�-YAZ TEK YOL VE KAMPANYA FIATLARIMIZI TV 2- TEKST TV SAYFA 540 ' DAN TAKIP EDEBILIRSINIZ.
(Kastrup&Billund'dan

Eylül

2+5
1900
2400
2700
2600
2650
3250

30

3150
3200
3150
3250
A�us.

2650
2850
2950
3050
3150
3200

2850
3050
3150
2850
3000
3400

Ekim
2750
2950
3050
3150
3250
3300
Eylül

A�us.
2750
2950
3050
2750
2900
3300

Ekim
2650
2850
2950
3050
3150
3200

ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 500,- DKR. 2-12 YA� ARASI %20 �ND�R�M.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 150 dkk'dõr
10/6 tarihinden evvel giden, 18/7 tarihi ile 20/8 tarihleri arasõnda dönen yolcularõmõzdan 200 dkk alõnõr. Ankara, Kayseri, Konya ve Istanbul ucaklari için geçerli de�ildir
Bu fiat listesi 20/11-2004 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir. Hiçbir �ekilde iki indirim birle�tirilemez.

KOPENHAG

Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf : 33 93 41 00

Telefon : 70 108 100

KASTRUP HAVAALANI

Kastrup Lufthavn Termõnal 2
2770 Kastrup
Tlf : 33 13 64 00

BILLUND HAVAALANI

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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Rüşvet skandalı büyüyor
Dansk Røde Kors

Hovedstadens afdeling

�����������������������
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.

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

PROFESYONEL ORTAK ARANIYOR
Restoranlarımızda bizimle birlikte çalışabilecek ve restoran işlerinin
tüm sorumluluğunu üstlenebilecek, bu işten anlayan, profesyonel
ortaklar arıyoruz.
Restoranlarımıza ortak olmak isteyenlerden beklentimiz ise,
koyacağı sermayeden daha önemlisi, başarılı, dürüst ve çalışkan
olmalarıdır.

Müracaat: Merhaba Restaurant
Tlf: 45 93 40 00 - 22 42 82 15

MERHABA MİNİ KEBAP
Ev ekmeği içinde et ve tavuk
dönerli, fallafelli dürümler,
sandviçler

Ndr. Frihavnsgade 54 2100 København Ø

Tlf: 35 38 35 53

MERHABA
Restaurant

Yabancılar Müdürlüğü’nde çalışan bazı görevlilerin
rüşvet karşılığında oturma izni verdiklerinin belirlenmesinin ardından başlayan gözaltılar devam ediyor.

U

yum Bakanlığı
tarafından Cuma
günü
yapılan
açıklamada Yabancılar Müdürlüğü çalışmalarının mercek altına
alınması için talimatlar verildiği belirtildi. Bakan Rikke Hvilshöj Devlet Denetleme Kurulu’ndan, yabancılar müdürlüğü tarafından
verilen oturma izinlerinin
inceleme altına alınmasını
istedi.
Çinlilere oturma izni
Geçtğimiz ay bir Çinliye
usulsüz olarak oturma izni
verdiği belirlenen bir çalışanın gözaltına alınmasıyla
başlayan skandal araştırıldıkça yolsuzluğun boyutu
da artmaya başladı.
Şu ana kadar olayla ilgili
olarak iki Yabancılar Müdürlüğü çalışanı gözaltında
bulunurken para karşılığı
sahte oturma izni aldığı
belirlenen çok sayıda Çinlinin de gözaltına bulunduğu
açıklandı.
Uyum Bakanı Hvilshöj geçen hafta yaptığı açıklamada sahte oturma izinlerinin
geri alınacağını söylemişti.

Danimarka’ya okumak
amacıyla geldiğini öne süren Çinlilere verilen oturma izinleri için yaklaşık 40
bin kron rüşvet alındığı da
verilen bilgiler arasında.
2002-2005 yılları arasın-

da Çinlilere verilen oturma
izinlerinin yeni bir kontrole
tabi tutulacağı ve izinlerin
sahte olduğunun anlaşılması durumunda geri alınacağı
belirtiliyor.
(Haber)

Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund
Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir

Türk mutfağının lezzetini
MERHABA RESTAURANT’ta tadın

Danimarka’nın ilk Türk restoranlarından
MERHABA, yılların tecrübesi ve Türk
mutfağının zengin yemekleri, meze çeşitleri
ve açık büfesiyle Lyngby’de hizmetinizde

Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak
ameliyatlarda lokal anestezi için
yüzde 10 indirim yapılır.

Frederikssund şehir merkezinde en modern cihazlara sahip
kliniğimizde, kalite ve güvenceden ödün vermeden çok ucuz fiyata her
türlü kozmetik ve plastik cerrahi
ameliyatlar yapılır. Ameliyatlar tecrübeli plastik cerrahlar tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030
Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-12.00
Akşam: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 17.00 - 19.00

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Açılış saatleri: 17.00 - 22.30

Luntofteparken 77 2800 Lyngby Tlf: 45 93 40 00

Kredi temininde yardımcı olunur. Web sitemizden kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk
Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.
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www.mbkebab.dk

MB KEBAB
FOOD A/S

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

haber
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www.mbkebab.dk

Kasaplara
toptan et ürünleri
satışımız devam
ediyor

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ
Farkımız;
sağlık,temizlik ve
kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

Tüm Sağlık
Kurallarına Uygun
Helal Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz

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

MB KEBAB
Korskildeeng 3, 2670 Greve
E-mail:info@mbkebab.dk

FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 - Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk
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Artık Türkler için Danca öğrenmek daha kolay
Cengiz Kahraman

Neler oluyor?

Ü

nlü Çinli düşünür Konfüçyüs, “Adalet olmadan düzen olmaz”, ünlü Nobel ödüllü
Fransız düşünür Albert Camus da “Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz” demişti.
Eğer adalet, insanlığın temeli ve insanlar içinse, adalet dağıtmak da modern toplumlarda devletlerin, hukukçuların işi olmalıdır, biz öyle öğrendik.
Ama maalesef, son günlerde Danimarka’da yaşanan tartışmaları görünce, hangi çağda ve hangi ülkede yaşadığımız konusunda gerçekten şüpheye düşmeye başladım.
Çocukken, “İsveç, Norveç, Danimarka… Belçika, Flemenk, Hollanda” tekerlemesini yapardık. Bu tekerlemeyi hiç unutmadım. Bu tekerleme ile birlikte bu ülkelere Türk kamuoyunun
büyük çoğunluğu gibi ben de sürekli sempati ve
hayranlık duyardım.
İskandinavya demokrasisi ve sosyal refah sistemi hep Türk halkının imrendiği bir sistemdi.
İskandinavya’nın 5 milyonluk bu küçücük ülkesi Danimarka’da son zamanlarda çok tuhaf
şeyler oluyor. Şiddet ve suç olayları aldı başını
gidiyor. Sokak ortasında adam dövmeler, cinayetler, sokak çeteleri, kundaklamalar, hırsızlıklar, tecavüzler vb. suç olayları giderek artmaya
başladı. Sanki Danimarka’da değil de, vahşi batıda yaşıyoruz.
Danimarkalı toplumbilimciler şiddet olaylarının endişe duyduklarını ifade ediyorlar. Kısacası, Bu tekerlemenin altından çok sular geçti.
Çocukluğumda yaptığım tekerleme ve Türkiye’deyken imrendiğim Danimarka’dan ne yazık
ki eser kalmadı artık geride.
O hale geldi ki, Danimarka’da artık kazanımlar, sosyal devlet, dayanışma gibi söylemler yerini, liberalleşme, küreselleşme gibi söylemlere
bıraktığı gibi adaleti de bir kısım Arap imamlar
dağıtmaya başladı.
Kopenhag’ın Nörrebro semtinde bir eğlence
yerinin koruması bir Arap gencini sokak ortasında öldürdü diye, adalet dağıtmak bir imama
düştü.
Bir Arap imam çıkıyor; öldürülen gencin ailesine “Kan parası” verilsin, “aileler barıştırılsın”,
öldürülen gencin ailesine “para toplansın” diyor.
Adaletin, hukukun üstün olduğu ülkelerde bu
tür suç olaylarına verilen cezalar net bir şekilde
belirtilmişken, bu hukuku hiçe sayıp, kendi dini
ya da geleneksel hukuk sistemini empoze etmeye çalışmak, bu ülkenin yasalarını çiğnemekten
başka bir şey değildir.
Bu tür adalet dağıtmalar sadece hukukun üstün olmadığı ya da hiç olmadığı ülkelerde yapılır. Arap imamlara aslında kızamıyorum. Onları
karşısına alıp sorunları çözmeye çalışan devlete daha çok kızıyorum. Danimarka’da yabancı
gençlerin işlediği suç olaylarının önüne geçemeyen hükümet, sorunu imamlarla çözmeye kalkıyor.
Ama dikkat edin, bu tür çıkışlar nedense hep
Arap ya da diğer Ortadoğu kökenli imamlardan geliyor. Türkiye’nin göndermiş olduğu din
görevlilerinden hiç böyle bir açıklama duymaz,
görev yaptıkları ülkenin hukukuna, yasalarına
müdahale ettiklerine tanık olmazsınız. Çünkü
onlar, hukuk devleti olan bir ülkenin bu ülkedeki dini temsilcileridirler. Görevleri de, adı üzerine din görevidir. İnsanlarımıza ibadetlerini yaptırmak, dini bilgiler vermek ve çocuklarımıza temel dini bilgileri öğretmektir.
Ağustos ayında görüşmek üzere, hepinize şimdiden güzel bir yaz tatili diliyorum.
cengiz.kahraman@haber.dk

Danca öğretmeni Lise Bostrup Aktaş, tercüman Taylan Altıbulak ve okul müdürü Emin Bilge ile işbirliği ile Danca dilinin gramatik yapısını Türkçe dil yapısından
yola çıkarak açıklayan Türkçe Danca dilbilgisi kitabı yazdı.

D

animarka’da yaşayan
Türkler
yıllardır
Danca
kurslarına gittiler,
Danimarka dilinin gramer
yapısını öğrenmeye çalıştılar, ancak istenen sonuca
ulaşamadılar. Ben yabancılar için Danca kurslarında
1978 yılından beri, genç, yaşlı, modern, tutucu, kırsal kesimden ve şehirlerden gelen
kadın ve erkek Türklere Danca öğretmeye çalıştım. Hepsi
de öğrenmekte çok güçlük
çektiler.
Bunlar arasında rastladığım
bazı istisnai durumlarda ise maya çalışıyordum. Acaba
İngilizce veya Almanca’yı iyi Benim mi, yoksa adım mı?
bilenler veya anadili Kürtçe Artık Danimarka’da Üniverolanlar vardı.
sitede ezbere öğrendiğim bir
şeyin sonuçlarını kavramaya
Bir Danimarkalı Türkçe
başlamıştım. Danca, Hint-Avöğreniyor
rupa dil ailesine mensup bir
Bundan 8 yıl önce Konyalı dil iken Türkçe Ural-Altay
Türk eşimle evlendiğimde, dil ailesinden gelmekteydi.
hem onun ailesi ile daha iyi İnsan kendisi dil öğretmeni
anlaşabilmek hem de ona bi- olunca biraz da kibirli davraraz daha iyi Danca öğretebil- nıyor. Ben de TÖMER’deki
mek için Türkçe öğrenmeye ilk dersime kadar her dili kokarar verdim. Öğrenmeye laylıkla öğrenebileceğimi sahazır ve iyimser bir şekilde nıyordum. Benim Almanca
Antalya’da TÖMER’de Yeni diplomam var. Almanya’da
başlayanlar için Türkçe kurs- dört yıl yaşadım ve Almanca
larına kaydımı yaptırdım. Ki- radyo programları yaptım.
taplarımı alıp ilk derse büyük İngilizce konferanslar verbir sevinçle gittim - ve şoka dim, yıllarca İngilizce öğretuğradım.
menliği yaptım. Biraz FranSınıfta dünyanın neredey- sızca ve Latince öğrendim,
se her ülkesinden öğrenci- Tabii ki, İsveççe ve Norveççe
ler vardı ve tek Danimarkalı de cabası. Saydığım tüm bu
öğrenci bendim. Öğretmense diller aynı kalıp üzerine inşa
sadece Türkçe konuşuyordu. edilmiş olduğu için ve benim
Can I ask a question in Eng- sağlam dilbilgim birden bire
lish? (İngilizce olarak bir soru bu muhteşem ve bir o kadar
sorabilir miyim?) diye sordu- da anlaması zor Türk dili karğumda ise aldığım cevap, şısında etkisiz kalıvermişti.
Hayır! Türkçe konuşuyoruz!
oldu. Ve derse başladı. Bir-iki- Önemli fark
üç-dört-beş. Buraya kadar her Sonunda her Danca cümlede
şey güzeldi. Sıra Senin adın temel oluşturan özne - fiil
ne? sorusuna gelinceye ka- ilişkisinin Türkçe’de bulundar. Neydi bu şimdi? Öğret- madığını anladım. Danca’da
men sorusunu tekrarladı ve det forstår jeg godt diye ifade
benden bir yanıt beklemeye ettiğimizin, Türkçe’de anlıyobaşladı. Eee, Lise diyebildim. rum tek bir sözcükle anlatılÖğretmen benim yanıtımı dığını öğrendim. Danca’da bir
düzeltti Benim Adım Lise ve cümleyi soru şekline dönüşbenden tekrarlamamı istedi. türmek için fiili özneden önce
Benim adım Lise, benim ad- söylemek yeterliyken forstår
mın Lise, bedmin adnım Lise. du?, aynı teknik Türkçe’de
Öğretmen kafasını sallayarak işe yaramamakta. Bu yüzcümlenin doğrusunu büyük den Antalya’daki Türklerin
harflerle tahtaya yazdı. BE- hiçbiri ben onlara yorsun
NİM ADIM LİSE. Ve derse anla? Diye sorduğumda hiç
devam etti öğretmen. Ben bir şey anlamıyorlardı. Sode bu arada
nunda Anlamıyon mu? Soru
tahtadaki
cümlesini kullanmayı da
sözcüköğrenmiştim.
lerden
Buna alışmam biraz zahangiman aldı. Ve ben hala
lerinin
eşim bana kommer hjem
hedder
kl 4 dediği zaman onun
karşılıbenden mi, kendisinden
ğı
olan
mi bahsettiğini, veya soru
sözcük olsorup sormadığını bilemiduğunu
yorum. Kim bilir belki de
anlabana bilgi veya talimat
veriyordur.

uyumu idi Danca’da
sadece vurgunun zayıf olduğu hecelerde
kullanılan –e- sesi
vardır. Bu yüzden
görüşürüz veya duymuyorum sözcükleri
benim için büyüleyici özelliklere sahipti,
belki de bu yüzden
bir çok Türk læse
yazacağı yerde læsæ
yazıyordu diye düşünüyordum.
Tekil-çoğul
Ders verdiğim sınıflardaki Türklerin tekil ve çoğul arasındaki farkı görememelerine de şaşırmıştım.
Örneğin; en mand, to mænd
örneğini devamlı vermiştim,
ama öğrenciler yine de mænder yazmaya devam etmişlerdi. TÖMER’deki derslerde öğrencilerimin mantığını
anlamıştım.
Türkçe’deki
çoğul ekleri Danca’dakileri
andırıyor, ancak Türkçe’de
sayı sıfatlarından sonra gelen sözcüklerde çoğul ekleri
kullanılmıyor. Türkçe’de en
mand to mænd, bir adam, iki
adam şeklinde söylenirken,
adamlar da çoğul şekil olarak karşımıza çıkıyor. Yani
Türkçe’de çoğul hali alan
sözcüklerin önüne sayı sıfatı
getirilmiyor. Oysa bu kuraldan haberi olmayan Danimarkalı öğretmen ise derslerde to
brød, to mineralvand ve to
glas demeye devam eder ve
örencilerinin de to brøder, to
mineralvander ve to glasser
yazdıklarına şahit olur.

Yazı ve konuşma dili arasındaki fark
Türkçenin her kuralının benim için çok zor olduğunu
söylemek doğru olmaz, örneğin Türkçe’nin telaffuzunun
şaşırtıcı derecede kolay olduğunu söylemeliyim. Halbukı
Danca kurslarındaki öğrencilerimin yumuşak d sesini
çıkarmaktaki güçlüklerini
ya da fag ve fagforening , tå
ve tånegl ve af ve aftale sözcüklerindeki telaffuz farkını
kavramak için ne kadar çabaladıklarını biliyorum. Bu
tür güçlükler Türkçe’de neredeyse hiç yok gibi. Yazı ve
yazılanın telaffuzunun birbirlerine bu kadar yakın olmalarının nedeni olarak tabii ki
Türkçe yazı dilinin 80 yıllık
bir geçmişi olması ve yazı
dilinin fonetik bir analiz sonunda oluşturulmuş olması
gösterilebilir. Halbuki Danca
telaffuzun başlangıcı 1200’lü
yıllara dayanmakta, telaffuz
şekli sadece sözcüğün nasıl
söyleneceğini değil, kökenine de işaret etmektedir. Restaurant sözcüğü Danca telafSes uyumu
fuzda Fransızca’nın etkisini
Türkçe’deki
yansıtırken Türkçe’deki resbir diğer tu- toran sözcüğü sadece telaffuhaflık ise ses za odaklanmaktadır.

Danimarka’da Türkler
Danimarka’da Türkçe öğrenmeye kalkan bir Türk benim
TÖMER’de başlangıçta düştüğüm duruma düşebilir.
Danimarkalı öğretmen Avrupa dillerinin dışında bir dil
hakkında fazla bilgi sahibi
olmadığı için öğrencilerin
karşılaştığı zorlukları anlamakta güçlük çekebilir. Öğrenci, bir çok durumda olduğu gibi başka bir yabancı dil
öğrenmediği için Türkçe’den
tanıdığı gramatik yapının
Hint-Avrupa dil ailesindeki
dillerde geçerli olamayacağını
kendisi kavramak durumundadır. Bu dillerde soru ekleri
bulunmamakta, onun yerine
yer değiştirmelerle soru yapılmaktadır. Ses uyumu yoktur, bunun yerine sabit ekler
vardır. Sözcükleri çoğul hale
getirmek için bir değil, birçok
yöntem vardır ve sözcüklerin
çoğul hali önlerine sayı sıfatı
geldikten sonra da kullanılır.
Bunlar gibi sayısız örnek verilebilir. Bu yazıda bir Türk’ün
bir Alman’a oranla niçin Danca’yı öğrenmekte daha fazla
zorlandığını belirtmek için
bazı örnekler verdim.
Uzanan bir yardım eli
Kendi eşime, ve tabii ki Danimarka’da yaşayan bir çok
Türk’e de faydalı olması
umuduyla, Türkçe’nin mantığından Aktivt dansk dilini
Türkçe olarak anlatan bir kitap yazdım. Bu hazırladığım
kitap Intensivt dansk adlı
bir alıştıma kitabı ile birlikte
Aktivt Dansk. adlı kitapla bir
arada kullanılabilecek şekilde
düzenlendi. Kitapta telaffuz
alıştırmalarının da bulunduğu bir CD bulunuyor. Aktivt
dansk -Türkçe konuşanlar
için dilbilgisi ve kelime listesi tercüman Taylan Altınbulak ve Sjællands Privatskole müdürü Emin Bilge’nin
katkılarıyla gözden geçirildi.
Kitap Alfabeta yayınlarından
edinilebilir. Kitapla ilgili daha
fazla bilgi isteyen okurlarımız
ise www.alfabetaforlag.dk adresinden bilgi edinebilirler.

HABER

Haziran 2005

Uyum Bakanı’nın aracı
ve evi kundaklandı
Danimarka Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj’un otomobili ve Greve’deki evinin garajı kundaklandı. Kundaklamayı “Aktionsgruppen Grænseløse Beate” adlı bir
grup üstlenirken, polis 34 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

D

animarka
Uyum Bakanı
Rikke Hvilshöj’un otomobili ve Greve’deki evinin
garajı 8 Haziran gecesi
kundaklandı. Kundaklamayı “Aktionsgruppen
Grænseløse Beate” adlı
bir grup üstlenirken polis kundaklama olayı ile
ilgili 34 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.
34 yaşındaki kundakçıyı ele veren ise, Kopenhag’ın Österbro semtindeki
bir netcafeden mail göndermesi oldu. Olay günü Danimarka medyasına olayı üstelenen bir grup adına mail
gönderdiği ortaya çıkan 34
yaşındaki zanlının suçlu bulunması halinde ömür boyu
hapis cezasına çarptırılabileceği sanılıyor.
Danimarka medyasına
gönderilen bildiride ise,
“Özür dilemeyeceğiz, eylem yapacağız. Başbakan

Anders Fogh Rasmussen,
1940 yılında Danimarka’nın Yahudileri Nazi Almanya’sına iade etmesinden dolayı özür diledi. Bu
tür iki yüzlü özürlerin yapılmasına fırsat vermeyeceğiz,
Danimarka’nın izlediği ırkçı
mülteci politikasına seyirci
kalmayacağız. Bu yüzden
eylem yapıyoruz” denmişti.
Olayla ilgili soruşturmayı
sürdüren Roskilde polisi,
kundaklamanın yapıldığı

sırada bakan ve ailesinin evde olduklarını,
kundaklama sonucu çıkan yangından evin bir
kısmının da hasar gördüğünü belirtti.
Uyum Bakanı Rikke
Hvilshöj’e karşı düzenlenen bu saldırı Danimarka’da ilk kez olmuyor.
Parlamentoda Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in kafasından
aşağıya savaş karşıtı
bir kişi tarafından kırmızı boya dökülmüştü. Danimarka Halk Partisi genel
başkanı Pia Kjaersgaard da,
Nörrebro’da bir anarşistin
saldırısına uğramıştı.
Hatırlanacağı üzere bundan beş yıl önce de Yabancılar Müdürlüğü’nde görevli iki yöneticinin de evi ve
aracı eşcinsel bir İranlının
ülkesine geri gönderilmesini protesto eden bir grup tarafından kundaklanmıştı.
(Haber)

haber

TÜRK KUYUMCUSU

L Age Dor
J well
Je
wellle
llllleery
ry
Bilezik
Cumhuriyet
Reşat

Gerdanlık
Zincir
Bileklik

Her türlü altın
gümüş diğer
takı ve aksesuar
çeşitleri bulunur

Nişan
yüzükleri
Kolye
Küpe

Eski altın alınır

Vesterbrogade 20 1620 KBH. V Tlf & Fax : 3325 1212

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514

Haziran ve Temmuz aylarında
hergün direk Ankara
Her Salı
Direk Konya ve Kayseri

�
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı
yolculuklarınız sonunda toplayacağınız puanlar size
bedava bilet kazandırsın !

National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde
oto kiralayabilir, istediğiniz yerde
teslim edebilirsiniz.

Türkiye’nin her yerine tatil rezervasyonları için de bizi arayabilirsiniz
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www.haber.dk anketleri

Bu sene izin var mı?
Sadi Tekelioğlu

H

ayır bu sene izin yok, tatil var...
Artık bu ülkede yaşamaya kesin karar vermiş olan bizler günlük
kullandığımız dilden “izin” kelimesini
atalım diyorum. En azından yaz aylarında anavatana gidilecek dönem
kastedildiğinde izin sözcüğünü değil
“tatil” sözcüğünü kullanalım. Zira yaz
aylarında çalışmaya ara verdiğimiz
dönem bize verilen izin değil. Önümüzdeki çalışma döneminde daha
fazla enerjiyle, yenilenmiş olarak geri
dönmek için kullandığımız bir dönem.
Bugünlerde hepimizde ayrı bir telaş,
ayrı bir heyecan. Nedeni de tabii ki
tatile giriyor olmamız. Öğrenci kardeşlerimiz okullarının son gününü bu
gazete baskıdan çıktığı saatlerde yaşadılar. Lise bitirenler sınav telaşında
terlerlerken anne babaları da Türkiye
yolculuğundan önce büyük süpermarketlerde kampanyada satılan ikisi fiyatına üç kot pantolon, şampuanlar,
kolyeler, bluzlar, çantalar satın aldılar...Hediyesiz gitmek olmaz diye...
Anavatan hasreti, oradaki akrabaları görme heyecanı ile Yine Türkiye’de
köylere gidilecek bir yıldır bizi bekleyen daireler evler açılacak, bir ay da
olsa salatanat sürebilmek için temizlenecek...
Kimimiz oradaki yatırımlarının ne
durumda olduğunu görecek, kimimiz
ev satıp ev satın alacak.

Bu yazıda burada kalanlara seslenelim istedim. Bazılarımız bu yıl burada kalıp Danimarka’yı bekleyecekler.Özellikle çocuklu ailelerimiz Türkiye’ye ya da başka bir ülkeye gidemeseler de çocuklarına tatil heyecanı
yaşatsınlar. Çocuklar tatil olduğunu
hissetsinler. Bu onların gelecekte siz
anne babalarla yaptıkları güzel şeyleri hatırlamaları için bir fırsat.
Öğretmenlik yaptığım yıllardan hatırlıyorum. Yaz tatili bitip de Türk
öğrencilerimize yeniden merhaba dediğimizde onlara sorardım “Tatilde ne
yaptınız?” diye. Boyunları bükülerek
Türkiye’ye gitmediklerini, gitmedikleri gibi Danimarka’da da tatil gereği bir şey yapmadıklarını söylerlerdi.
Üzülürdüm.
Çocuklarınıza tatil olduğunu, tatil
nedeniyle onlarla bir şeyler yaptığınızı hissettirmek için fazla para harcamaya da gerek yok. Biraz maddi
olanaklarını kullanmak isteyen kişiler için de aslında Türkiye’ye tatile
gitmekten daha ucuza olanaklar var.
En yaygını ise yazlık kiralamak, veya
kamp yerlerinde bulunan bungalowlarda gecelemek. Bunlar tabii ki ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye’ye
ya da bir başka ülkeye tatile gidemeyenler için geçerli.
Ben kendi hesabıma tatilim olmasına rağmen bu yılı Danimarka’da geçi-

&

rip çalışarak tatil yapacağım. Çalışarak da tatil mi olur demeyin. Ben bu
yaz gazeteniz HABER’in büyük bir
başarıyla tanıtım sponsorluğunu üstlendiği Kopenhag film Festivali hazırlıkları ile meşgul olacağım. Siz tatilden döndüğünüzde sizlere son yıllarda Türk sinemasının ürettiği güzel 8
filmin gösterileceği bir Türk filmleri
haftası ile karşılaşacaksınız. Filmlerde oynayan bazı sanatçılar ile tanışma imkanı bulacak, onlarla sohbet
edebileceksiniz. Döner dönmez bizi
izlemeye başlayın.
Evet ben tatilimde festival düzenleyecek Türkiye’den sizlere sanatçı ve
film getirmeye uğraşacağım ve bunu
tatil adı altında gerçekleştireceğim.
Önümüzdeki dönemde tamamen yenilenmiş bir Haber gazetesi ile sizlerin karşısında olacağız. Yeni girişimlerimiz olacak, yeni tür sayfalarımızla
sizlere merhaba diyeceğiz. Bunları da
şimdilik sır olarak saklıyoruz. Ama
şu kadarını söyleyebilirim ki yapacağımız yeniliklerin hepsi de siz değerli okurlarımızı gazetemize biraz daha
yakınlaştırabilmek, sizi biraz daha
gazetemizin bir parçası yapmaya yönelik girişimler olacak.
Hepinize iyi tatiller....
sadi.tekelioglu@haber.dk

Haber okurları
medya protestosu
yapmıyorlar
or
mıy
n
a
İn

%17

Takip etmiyor

%9
%34

G

azetemiz internet sitesinde son iki ayda
okurlarımız arasında yaptığımız bir anketin sonuçlarını sizlere sunuyoruz.
Okurlarımıza sorduğumuz ve 172 okurumuzun
yanıtladığı “Danimarka medyasında yayınlanan haberler veya yorumlarla ilgili hiç
protestoda bulundunuz mu?” sorusuna okurlarımızın yüzde 37.79’u (65 kişi) “Evet” yanıtı verirken neredeyse bu sayı ve orana yakın sayıda
kullanıcımız ise “Hayır yanıtı verdiler. “Hayır”
diyenlerin oranı yüzde 34, yani 60 kişi.
Danimarka medyasını takip etmediği yolunda
görüş bildirenlerin oranı yüzde 17 (30 kişi) civarında iken medya protestosunun yararına inanmadığını söyleyen okur oranı yüzde 9’da (17 kişi)
kalıyor.
Bilimsel her hangi bir yönü olmayan bu araştırma bizlere yüzeysel de olsa okurlarımızın tutumu
konusunda bir fikir verebiliyor.

İşbirliği ile

Her Cuma Kopenhag’dan
SAS güvencesiyle direk Ankara

Direk Konya seferlerimiz de başlamıştır
Vesterbrogade 130 A, Köbenhavn V.
Tlf: 3321 2113 - Fax: 3321 5211
www.anatolienrejser.dk

Evet

Hayır

Anatolien Rejser

Anatolien Rejser

%37

(Haber)
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TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Biletinizi aldınız mı?
Tlf: 43 54 24 33

İzin yolunda yolda kalmak
istemiyorsanız biletlerinizi şimdiden alın

En ucuz, konforlu, güvenilir ve
modern filoya sahip Türk Hava
Yolları ile hizmet veriyoruz
Tecrübeli kadromuzla siz müşterilerimizin hizmetinizdeyiz

Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz
SEYAHATİN TEK ADRESİ

OBA REJSER

Yarım saatte dünyanın her istediğiniz
yerine para gönderiyoruz.

Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks: 43 54 24 65

THY ile
her gün
İstanbul
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Pia Kjaersgaard:

FİBULA

“Göçmenlerin oy hakkı ellerinden alınsın”

MOBİLYA &HALI
AKACIETORVET 2, 3520 FARUM
TLF: 4499 8555 FAX: 4499 8544

DANAKTİV

ŞİMDİ ALIN, İSTER 6 AYDA İSTER 12 AYDA
ÖDEYİN. FAİZ YOK, FİYAT FARKI YOK
Royal Atlas (300X500 cm)
Eski fiyat: 4.200

ŞİMDİ : 2.250
300 x 500 CM. HALILAR
ESKİ FİYAT: 3.800.

ŞİMDİ : 1.800

A
HALID

!!!
R
A
L
T x 400 CM. HALILAR
A
Y
İ
F
300
ŞOK
ESKİ FİYAT: 3.600.

ŞİMDİ : 2.500

300 x 500 CM. HALILAR
ESKİ FİYAT: 4.500.

Danimarka Halk partisi göçmenlerin sahip oldukları, yerel seçimlerde oy kullanma haklarının ellerinden alınmasını istiyor. Parti
başkanı “Belediye meclislerine göçmenler dolacak” dedi.

ŞİMDİ : 3.000
KAPATIYORUZ
BÜTÜN ÜRÜNLER FABRİKA
SATIŞ FİYATINA
ACELE EDİN!!!

8

Şubat seçimlerinde Radikal Parti’nin oylarını arttırmasından paniğe kapılan Danimarka
Halk partisi göçmenlerin sahip oldukları yerel
seçimlerde oy kullanma haklarının ellerinden
alınmasını istiyor.
Parti Danimarka’da yapılan seçimlerde oy kullanabilmek için Danimarka vatandaşlığı şartının
yerine getirilmesi istiyor.
Danimarka’da ikamet eden göçmenler ve Kuzey ülkeleri vatandaşları üç yıl bu ülkede kalmış olmaları durumunda yerel seçimlerde
oy kullanma hakkına sahip oluyorlar.
Yerel seçimlerde oy kullanmak için Danimarka vatandaşlığı şartı aranmıyor.
2001 yılında yapılan yerel seçimlerde
167 bin göçmen oy kullanmıştı.
Danimarka Halk partisi başkanı
Pia Kjaersgaard, “Radikale Partisi sadece yaratıcı entelektüellerden oluşmuyor.
Göçmenler de aralarında
çok sayıda bulunuyorlar.
Özellikle büyük şehirlerde yerel seçim sonucunda belediye meclislerine göçmenler
dolabilir. Bu da Radikale partisinin
göçmen oyları
avcılığından
kaynaklanıyor” dedi.

6 ve 12 AY’A VARAN
FAİZSİZ KAMPANYA

Yeni bir
FAİZ SIFIR, VADE FARKI YOK
tezgahtarlık
eğitimi
Royal lüks Baza
M- Madras
Eski fiyat 9.500

Şimdi 4.995

Kopenhag Ticaret Yüksek Okulu ve Yeni
Danimarkalılar Derneği (Foreningen Ny
danskere) işbirliği içinde bir proje geliştirerek
19-24 yaş arası genç göçmenleri tezgahtarlık
eğitimine teşvik ediyor.

1

9-24 yaş grubu gençlerin başvurabileceği eğitim 2 yıllık
olarak planladı. Eğitimi seçen öğrenciler eğitim süresi
boyunca maaş alacaklar ve staj yeri
bulma sorunu yaşamayacaklar. Eğitimi bitiren öğrenciler ücretli olarak
çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini
de açabilecekler.
Proje koordinatörlüğünü üstlenen
Hanne Poulsen, işyeri sahiplerinin
staj yeri sağlayacakları öğrencilerin
haftalar süren eğitim dönemi yerine
haftanın bazı günleri çalışıp bazı günleri okula gitmelerini tercih ettiklerini bildirdiklerini ve eğitim programı
kapsamında daha şimdiden 30 kadar
işyeri ile staj kabul anlaşması yapıldığını söyledi.

Ustalık eğitimi (Mesterlære) adı verilen eğitim programında öğrenciler
haftanın iki günü okula gidiyorlar
üç günü ise staj yerinde çalışarak
geçiriyorlar. 2 süren eğitim sonunda
mağaza satış elemanı olarak çalışmak
mümkün olduğu gibi eğitimi devam
ettirerek satış yetkilisi (Salgsassistent) diploması almak da mümkün.
Ustalık eğitimi adı verilen ve perakende satış yapan mağazalarda tezgahtar olarak çalışmak için eğitim alacak
olan gençler tekstil, spor, ayakkabı,
mücevherat, manavcılık, bakkaliye
gibi satış alanlarında eğitilecekler.
1 Ağustos’ta başlayacak eğitim ile ilgili olarak bilgi almak isteyen gençler
www.mesterlaere.dk adresinden bilgi
alabilirler. Telefonla bilgi almak is-

Å

İkiz yatak
(Haber)
180X200 cm
Komple yatak takımı
Eski fiyat 8.999
teyen
gençler
ayrıca Storkøbenhavns
Samvirkende
HandelsforeninEski koltuk
ger derneğinin
3810 0874 numatakımınızı 2.000
ralı telefonunda bilkrona alıyoruz.
gi alabilirler. Ayrıca
Yerine 13.999
proje sorumlusu Hanne Poulsen’e 3341 9311
(Eski fiyat
telefondan ulaşarak veya
20.999) Krohp@brock.dk e-posta adrena Casanlı
sine yazarak da bilgi edinideri koltuk
lebilir.
(Haber)

Şimdi 3.333

Å

takımı veriyoruz.
Bu fırsatı kaçırmayın!

HABER
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Albertslund’da tarihi gün
Müslüman göçmenler de artık mezarlıklarına kavuştular. Danimarka’nın ilk Müslüman mezarlığı 21 Mayıs Cuma
günü düzenlenen bir törenle başkent Kopenhag’ın batısındaki Albertslund’da resmen açıldı.

2

001 yılında başlayan
Müslüman Mezarlığı
mücadelesi sona erdi.
Başkent Kopenhag’ın
batısındaki Albertslund’da
yaşayan Müslüman göçmenlerin de artık bir mezarlığı var.
Danimarka’nın ilk Müslüman mezarlığı Cuma günü
düzenlenen bir törenle Albertslund’da resmen açıldı.
Albertslund belediyesinde
bulunan Herstedvester Kilisesi bitişiğindeki yeni mezarlığın bir bölümü Müslüman
mezarlığı olarak düzenlendi.
Böylece Albertslund’da yaşayan göçmenlerin Müslüman
mezarlığına gömülmelerine
olanak sağlanıyor. Çevresi
çitle çevrili, kapısı olan ve

olabiliyor. Müslüman Cenaze Derneği’nin 190 aileden
oluşan toplam 500 üyesi bulunuyor.
İki bin civarında Türkün
yaşadığı Albertslund’daki
Müslüman Mezarlığı önünde düzenlenen açılış törenine Müslüman göçmenler
sağanak yağmura rağmen
büyük ilgi gösterdi. Açılışta
Albertslund Belediye Başkanı Finn Aaberg, Müslüman
Cenaze Derneği adına Albertslund Türk Kültür Derneği başkanı Mehmet Küçükakın, Papaz Ole Hultberg

birer konuşma yaptılar.
Haber’a bir açıklama
yapan Albertslund Türk
Kültür Derneği Başkanı
Mehmet Küçükakın, kullanılmasının mümkün olduğunca gecikmesini umduğu
Müslüman Mezarlığının gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu projenin uzun süren
diyaloglarla gerçekleştiğini,
yerel kilise kurulunun gösterdiği işbirliği ve anlayıştan
büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
(Haber)

Müslüman Mezarlığın kurdelesini Müslüman Cenaze Derneği başkanı Mehmet Harmancı ve Albertslund
Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çamur kestiler.

ği’nin dört yıl boyunca yerel
kilise yetkilileri ve belediye
ile yaptıkları yoğun görüşmeler sonunda Herstedvester kilisesi, bitişiğindeki yeni
mezarlığın bir bölümünü
Müslüman mezarlığı olarak
vermeyi kabul etti.
Müslüman Cenaze Derne-

yönü Kabe’ye dönük olan
mezarlığın önünde bir park
yeri ve cenaze yıkama odası
da bulunuyor.
Albertslund Türk Kültür
Derneği ve Pakistani Welfare Society adlı göçmen derneği öncülüğünde kurulan
Müslüman Cenaze Derne-

Çevresi çitle çevrili, kapısı olan
ve yönü Kabe’ye dönük olan
mezarlığın önünde bir park yeri
ve cenaze yıkama odası da bulunuyor.

ği yöneticilerinden edinilen
bilgilere göre, Müslüman
mezarlığına gömülmek isteyen Müslümanların Müslüman Cenaze Derneği’ne üye
olmaları gerekiyor. 18 yaşın
altında çocuğu olan aileler
yılda 200 krona, tek kişilik
üyelikler ise 100 krona üye

Soldan sağa: Albertslund Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet
Çamur, Albertslund Belediye Başkanı Finn Aaberg, Papaz Ole Hultberg,
Albertslund Türk Kültür Derneği Başkanı Mehmet Küçükakın, Din
Hizmetleri Müşaviri Mehmet Emin Bayar, Müslüman Cenaze Derneği
başkanı Mehmet Harmancı ve din görevlimiz açılış töreninde biraraya
geldiler.

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

22 veya 29 Haziran gidiş, 3 ya da 10 Ağustos dönüş tarihli direk
Antalya
uçak
sadece
2.500
kron
.
ı
r
a
tl
fiya bizi
a
k
i
ak utlaka
d
Soniçin m arayın

Siz kahvenizi yudumlarken biz biletinizi hazırlıyoruz
5.990 krondan başlayan
fiyatlarla Tayland’a uçak

Her Çarşamba
Sterling Havayolları
ile direk Antalya’ya
uçak.

3200 kr.

TÜRKİYE, MISIR VE
TAYLAND’A UYGUN
FİYATLARDA UÇAK VE TATİL

Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın
her yerine IATA güvencesiyle yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili her
türlü, eksiksiz hizmet.

ALANYA
4 kişilik bir aile
(Uçak, 7 gün
bir hafta Alanya,
3 yıldızlı otel,
uçak, 3 yıldızlı
yarım pansiyon)
apart otel

Travel House ApS
Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

9.995 kr.

3300 DKK
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TV-Glad :

“Özürlü çocuğunuzu toplumdan saklamayın”
Zihinsel özürlü gençlerin yayın yaptıkları TV-Glad bugünlerde göçmen kökenli özürlü gençlere
de kapısını açtı. TV Kanalı yetkilileri özürlü çocuğu olan göçmen ailelere çağrıda bulunarak özürlü
gençleri üretkenliğe teşvik ediyor.
Sadi Tekelioğlu

D

animarka,
dünyanın
başka bir çok ülkesinde
olmayan uygulamalarıyla tanınır. Köpekler için
umumi tuvaletler, banliyö trenlerinde konserler, izin alındıktan
sonra herkesin herkese karşı düzenleyebildiği gösteriler. 24 yaş sınırı, bağlılık şartı vs... Siz isterseniz bu listeyi uzatabilirsiniz..
Hem olumlu hem olumsuz bir
çok uygulamanın arasında biri
özellikle dikkat çekiyor... Zihinsel
özürlüler tarafından hazırlanan
yayınlarıyla TV-Glad...
TV-Glad dünyanın zihinsel özürlülerce işletilen ilk TV istasyonu.
70 kadar çalışanı ve Danimarka
nüfusunun üçte biri tarafından
izlenebilen yayınlarıyla dış dünyada da çok ilgi gören bu kurum
bugünlerde Danimarka’da yaşayan
göçmen kökenli, zihinsel özürlülere de kapılarını açıyor.
Göçmenler arasındaki zihinsel
özürlülerin kültürel olarak top-

lumdan uzak tutulduğunu düşünen TV-İstasyonu yetkilileri, bu
yüzden göçmen kökenli zihinsel
özürlülerin çifte izolasyona tabi
tutuldukları düşüncesinden yola
çıkarak bazı hazırlıklar yapmışlar. İlk iş olarak Gazi Peker adlı
vatandaşımızı işe alarak bu girişimi başlatmışlar.
Gazi Peker, TV-Glad tarafından
başlatılan ve göçmen kökenli zihinsel özürlüleri de TV kanalında
çalışmaya teşvik etmeyi amaçlayan
proje hakkında konuşurken, “Bizim kültürümüzde siz de biliyorsunuz maalesef özürlüler aileleri
tarafından saklanıyorlar. Yakın
akrabalar dışında neredeyse kimseyle görüştürülmüyorlar. Bu zaten onların özürlü oldukları için
yaşadıkları izolasyonu iki katına
çıkarıyor.” Dedi. Peker zihinsel
özürlü çocuğu olan ailelere bir
çağrıda bulunarak kendilerine
başvurmalarını ve çocuklarına
daha dolu, mutlu üretici bir günlük yaşam sunmalarını istedi.
Gazi Peker’in TV-Glad istasyoÖZÜRLÜ GENÇLERİ SAKLAMAYIN. Gazi Peker vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak şöyle dedi, “Özürlü çocuğunuz varsa
bizimle ilişkiye geçin ona daha zengin daha mutlu bir günlük yaşamı birlikte sunalım. Onlar toplumdan uzak tutarak zaten zor yaşam
koşullarını daha da zorlaştırmayalım” diyor.

nunda çalışmaya başlaması sonunda istasyon Türkiye’deki yayın kuruluşları ile de ilişkiler kurmuş. Önce TRT ardından ATV ve

NTV’de Türkiye’de de özürlüler
tarafından yayın yapılmasına olanak sağlayacak altyapıyı oluşturmak için çalışmalara başlamışlar.

Türkiye’den Özer ve Bosnalı Amir TV-Glad kanalının etnik yayın servisinde
çalışan iki göçmen ikisi de orada çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını bir şeyler üretmek hevesiyle her gün büyük sevinçle işe geldiklerini söylüyorlar. Özer
de Türkiye’deki özürlüler için bir TV kanalının kurulmasını çok istiyor. “oradaki
kardeşlerimiz de daha üretken daha mutlu bir günlük yaşama kavuşurlar” diye
isteklerini dile getiriyor. Amir (Solda), “13 yıldır Danimarka’dayım özürlü olarak
başka bir yerde olsaydım çok daha zorluk çekerdim. Ama burada hem bir şeyler
öğreniyorum, hem de bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Umarım daha
fazla sayıda göçmen kökenli özürlü de bu olanaktan yararlanırlar” dedi.

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

İ

ki hafta önce yürürlüğe giren bir yasa konut hakkına
kısıtlamalar getiriyor. Buna
göre sosyal yardım alan şahıslar artık istedikleri bölgelere
taşınamayacaklar ve konut şirketlerinin bekleme listelerine
giremeyecekler. ’Ghettolaşmayı önlemek’ adına gerçekleştirilen bu yasa sık sık görüldüğü
gibi gene göçmen kökenlileri
hedef alıyor.
Belediyeler artık sosyal konutlarda kimlerin kalabileceğine karar verecekler. Altı ay boyunca sosyal yardım almış bir
şahıs ve eşi artık istediği konuta taşınamayacak. Bu kişilerin taşınacağı bölgelerde sos-

Türkiye’deki yayın kuruluşları işle
görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen Gazi Peker, zihinsel
özürlüler tarafından işletilen bir
televizyon kanalında çalışmanın
nasıl olduğu yolundaki sorumuza
cevap verirken şunları söylüyor,
“Zihinsel özürlüler akıllarından
ne geçiyorsa onu dile getiriyorlar,
kendilerinden beklenmedik bir
harekette bulunmuyor. Kolaylıkla
güvenebileceğiniz insanlar olarak
birlikte çalışmak çok kolay”
sadi.tekelioglu@haber.dk

Konut hakkı ve kısıtlamalar
yal yardım alanların ve işsizlerin sayısı gene o konutlarda
kalanların yarısını geçmemeli.
Geçerse belediye bu kişilere o
bölgelerde konut vermeyeceği
gibi, değişik şirketlerin bekleme listelerine yazılmasını da
engelleyecek.
Hatırlanacağı gibi sosyal konutlar devlet destekli konutlardır. Devlet cazip kredi olanakları sağlayarak toplu konutların yapılmasını destekler.
Bu tür konutların tüm masrafları kiracılar tarafından karşılanır. Ödenen kiralar binanın
inşaatında alınan borcun geri
ödenmesinde, devlet ve belediye vergilerinin ödenmesinde

ve ayrıca binanın bakım ve tamiri için harcanır. Kiranın az
ya da çok olması bu giderlere
bağlıdır.
Bu cazip kredi karşılığında
ise devlet (belediyeleri aracılığıyla) sosyal konutların bir
kısmında kimlerin ikâmet edeceğine karar vermek ister. Bu
rakam toplam konut sayısının
yüzde 25’ine tekabül eder ve
sosyal sorunların çözümü için
kullanılır. Örneğin sokakta
kalmış ailelere belediyenin görece hemen konut bulması bu
hakkın kullanılmasından dolayıdır.
Artık belediyeler bu haklarını
kullanırken konut arayan aile-

nin sosyal yardım alıp almadığını ve taşınılacak bölgedeki işsizlik sayısını inceleyecek. Herhangi bir sosyal konutlar bölgesinde 18 yaşın üzerinde 1200
insan yaşıyorsa ve bunların
yarısı işsiz ise o bölgeye sosyal
yardım alan bir aile taşınamayacak. Ama taşınmak istenilen
bölgede gene 18 yaş üzerinde
toplam 5 bin insan yaşıyorsa
bu insanların yarısı değil yüzde 30’u işsiz olabilir.
Görüldüğü gibi konut sakin
sayısı arttıkça işsizlik sınırı da
düşürülüyor, böylece toplu konutların çok yoğun olduğu bölgelere taşınmak çok daha zor
olacak.

Ama burada şunu da belirtelim, şayet ev arayan şahıs (ve
eşi) 6 ay sosyal yardım aldıktan sonra en az bir ay süreyle
sosyal yardım almadan geçinebilirse tekrar herhangi bir konut şirketinin bekleme listesine yazılabilir, ayrıca ’sorunlu’
bölgeler diye tanımlanan bölgelere de taşınabilirler. Yani
bu yeni kurallar uygulamaya
geçmez. Ayrıca yıllar önce bekleme listesine alındığı için bu
gün bu tür bölgelerde ev hakkı olan insanları şayet belediye
bu yeni kuralları gerekçe göstererek engellerse, o kişilere
başka bir bölgeden ev göstermek zorundadır.
tireli@haber.dk
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Siyasette sıra kadınlarda
Yıldız Akdoğan

“

Politika
zaten
erkek işi, Elinin
hamuruyla erkeğin işine karışma” diyenler artık
azınlıkta kalmaya başladılar.
Siyasette dönem, kadınların
dönemi olmaya başladı. Kadının
politikadaki yeri halen çok etkin
olmasa da, Batıdaki son gelişmeler
bazı sınırların aşılmaya başlandığını gösteriyor. Bir çok Batı ülkesinde kadın politikacıların sayısı giderek artarken, kadınların devlet ve
hükümet başkanlığı yarışında da
yeralmaya, ülke siyasetinde damgalarını vurmaya başlaması dikkat
çekiyor. Dönem artık Schmidtlerin, Merkellerin ve Clintonların
dönemi oldu. Örneğin, üç ülkede
devlet ve hükümet başkanlığı için
üç kadın aday kolları sıvadı: Hillary, Helle ve Markel.
Amerika’daki son seçimlerde eski
başkan Bill Clinton’un eşi Hillary
Clinton’un
Demokrat
Parti’den
senatör seçilmesinden
sonra bazı
partililer
Hillary ClinbaşHillary Clinton ton’u
kan George
Bush’a karşı başkan adaylığına
layık görmüşlerdi. Ancak Hillary
Clinton Demokratların başkanlık
adayı teklifini o zaman kabul etmemişti ve hatırlanacağı gibi, yeri-

ne senatör John Kerry seçilmiş, o
da George Bush’a karşı çok az bir
oy farkıyla kaybetmişti.
Başkan Bush’un ikinci kez Beyaz
Saray’a seçilmesiyle Demokratlar
yeni aday aramaya başladılar ve
Hillary halen favori adaylardan
biri olarak görülüyor. Başkan
Bush’un ikinci dönem başkanlıktan sonra tekrar seçilemeyecek
olması, başkan ve partisinin şu
anda izlenen Irak politikası nedeniyle popülaritesini de yitirmesi,
Hillary’nin işini kolaylaştıracak
gibi gözüküyor.
Angela Merkel ise, Almanya’da
Hıristiyan Demokrat Parti’de
(CDU) kısa zamanda eski başbakan Helmuth Kohl’un kanadı altında hızlı bir çıkış yapan başarılı
bir politikacı ve şimdi de partinin
genel başkanı. Şimdiye kadar onu
Türkiye’ye karşı izlediği aşırı önyargılı politikalarıyla tanıyoruz.
Ancak başbakan Schröder’in partisi
sosyal
demokratların
(SPD) kaybettiği eyalet
Angela Merkel
seçimlerden
dolayı erken
seçim kararı
almasıyla, Merkel’in yerel ve AB
gündemindeki konumu birden değişti. Alman halkının işsizlikten
ve başbakan Schröder’in yaptığı
reformlardan bıkması Merkel’in
Hıristiyan Demokrat Partisi’nin
yükselişe geçmesine neden oldu.

Almanya’daki son kamuoyu yoklamaları Merkel’in gelecek seçimlerdeki şansının hiç de kötü olmadığını gösteriyor.
Danimarka’nın güçlü kadınları
Gelelim kendi yaşadığımız ülkeye.
DanimarHelle Schmidt
ka’da Sosyal
Demokratlar Nisan ayında ilk kadın başkanlarını seçtiler. İskandinavya ülkeleri eşitlik politikası
konusunda daha hoşgörülü olarak
bilinmelerine rağmen Helle Thorning Schmidt’in parti başkanlığına adaylığını koymasıyla medya
ona “güzel sarışın” muamelesi
yaptı. Schmidt, genç, tecrübesiz
ve güzel bir kadın politikacı olarak tanıtıldı. Fakat buna rağmen
Schmidt yılmadan, kollarını sıvayıp yeni merkez politikasını sunmaya başladı. Siyasi geçmişi “sadece” beş yıllık AB parlamentosu
üyesi olmasına dayansa da, son
kamuoyu yoklamaları Helle Thorning Schmidt’in başbakan Rasmussen’e karşı başarılı bir aday
olduğunu gösteriyor. Helle artık
sadece giyimi ve çantası ile değil,
politikasıyla da gündeme gelmeye
başladı. Danimarka siyasetini sadece Helle Thorning Schmidt ile
sınırlamak yanlış olur.
Sosyal Demokrat Parti’nin en
üst düzey yöneticileri de kadınlardan oluşuyor. Parti genel başkan

yardımcılığını Mette Frederiksen,
parlamento grup sözcülüğünü de
Lotte Bundsgaard adlı kadınlar
yapıyor.
Danimarka, Pia Kjaersgaard ve
Marianne Jelved gibi diğer güçlü
kadın politikacılarıyla da tanınıyor. Onlar belki başbakan adayı
olarak görülmeseler de Danimarka
siyasetinde önemli konumdalar ve
çok farklı ideolojileri temsil eden
iki partinin genel başkanlığını yapıyorlar.
Sağ liberalMuhafazakar azınlık
hükümetini
dışarıdan
destekleyen
Pia Kjaersgaard
Danimarka
Halk Partisi genel başkanı Pia Kjaergaard
daha önce Danimarka’nın en
güçlü kadın politikacısı seçilmişti. Kjaergaard bilindiği gibi hükümetin gerçekleştirmiş olduğu
bir çok politikada çok etkisi olan
bir isim. Belki hiç başbakan olma
şansını yakalamasa da, Kjaersgaaard Danimarka’nın üçüncü büyük
partisinin güçlü başkanı ve halen
Danimarka siyasetinde önemli rol
alacağa benziyor.
Marianne Jelved ise, Sosyal Liberal Parti’nin (Radikale Venstre) genel başkanı. Jelved yumuşak bir görünüm sergilese de, bir
“Tatlı sert” politikacı duruşu ile
karşısındakini çok kolay alt edebilecek kapasiteye sahip çok önemli
bir siyasetçi. Daha önceki yıllarda
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Sosyal Demokrat Parti
ile yaptıkları
koalisyonda da ikinci
önemli bakan olarak
tanınan bi- Marianne Jelved
risi. Sosyal
Liberal Parti’nin başkan yardımcılığını da
Margrethe Vestager yapıyor.
Yeşiller ve Komünistlerden oluşan Birlik Listesi’nin (Enhedslisten) önde gelen isimleri başında
da Pernille Rosenkrantz-Theil adlı
genç bir kadın siyasetçi geliyor.
Muhafazakarlarda ise durum biraz farklı görünse de, örneğin Çevre Bakanlığını Connie Hedegaard
ve Adalet Bakanlığını Lene Espersen, Sosyal İşler Bakanlığını Eva
Kjer Hansen yürütüyor, hepsi de
partinin önde gelen isimlerinden.
Yerel politikada da kadınlar iddialı. Kopenhag Belediye Başkanlığına Sosyal Demokrat Partili milletvekili Ritt Bjergaard adaylığını koyarken, Arhus’un şimdiki Belediye
Başkanı ise Louise Gade.
Yukarıda saydığım politikacıların siyasi görüşleri ve yapmak istedikleri siyasi reformlar birbirinden çok farklı olsa da ortak yönleri
kadın olmaları ve genelde erkeklerin egemenliğinde olan bir alanda,
yani politikada, kendilerince bir
şeyler yapmak istemeleridir.
Güzel olan durum ise, artık böyle
kadınlara şans tanınması. Eşitlik
adına ne mutlu hepimize!

Seyahatin
Doğru Adresi
Direk uçaklara rezervasyonunuzu hemen yaptırın
3100 Kron’dan başlayan
fiyatlarla ANKARA - ANTALYA - İZMİRKONYA - KAYSERİ’ye direk seferler
DALAMAN ve DİYARBAKIR - GAZİANTEP - TRABZON- SAMSUN
fiyatları için bizi arayın.
Özel/düğün
günlerinizde
limousine kiralanır.
Bilgi için bizi arayın

Bagerstræde 2
1617København V

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Mobil: 40 56 65 40

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

Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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AB’de kılıçlar çekiliyor

Avrupa Birliği(AB) Anayasası’nın Fransa ve Hollanda’daki referandumlardan
‘hayır’ çıkmasının sonucu olarak derin bir krize sürüklenen AB çıkış yolu arıyor.
Duygu Leloğlu,
Brüksel

A

vrupa
Birliği(AB)
Anayasası’nın Fransa ve Hollanda’daki referandumlardan
‘hayır’ çıkmasının sonucu
olarak derin bir krize sürüklenen AB çıkış yolu arıyor.
Bu iki ülkenin ardından

İngiltere’nin de referandumunu süresiz olarak askıya
alması, AB ülkelerini iyice gerdi. Ama bozulan AB
motorunun tekrar nasıl çalışacağının cevabını bilen
yok. AB’nin 16-17 Haziran
tarihlerindeki liderler Zirvesi, AB’de çekilen kılıçlara
sahne oldu. AB’deki bu derin kriz, Türkiye’nin içinde
bulunduğu genişleme sürecini olumsuz etkileyecek.

Referandum Bilmecesi
AB’nin öncelikle birlik
için kurumsal reformların
yapıldığı gelecek Anayasa’sına ilişkin AB ülkelerinde onaylanma sürecine
devam edip etmeyeceğine
karar vermesi gerekiyor.
Bu konuda tam bir çıkmaz yaşanıyor. Fransa ve
Hollanda’daki başarısızlığı
yaşamak istemeyen İngiltere’nin ülkesindeki referandumu askıya alması, bu

süreci tehlikeye soktu. Öte
yandan bu Anayasa’nın bütün AB ülkelerinde 2006
sonunda kabul edilmesi olasılığı da suya düşüyor. Bu
Anayasa yürürlüğe girmediği takdirde, 25 ülkeden
oluşan AB hantal yapısı ile
kımıldayamacak hale gelecek. Şimdilik çıkış yolu yok.
AB’deki Para Kavgası
Bu kriz, AB bütçesi kavgasını da alevlendirdi. AB,

KÜLTÜR & SANAT
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Kültür takvimi...

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek
eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin
Siz konuklarınızı davet edin ge-

risini bize bırakın. İster herşey
Salonlarımızda bayanlara özel dahil
fiyatlarımızla eğlencenizi biz
sigara içme odaları ve mescit düzenleyelim, isterseniz sizin
bulunmaktadır.
isteklerini doğrultusunda

Tüm yasal izinlere sahip iki
ayrı salonumuzla, sınırsız
otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde
bizde ağırlayabilirsiniz.

eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KÖBENHAVN SV, TLF: 36 305 306 - 23 823 633

NEE !
NON !

2007-2013
bütçesini
masaya yatırdı. AB
bütçesine en
fazla katkıda bulunan
Hollanda,
Almanya ve
İsveç, sırtlarındaki yükün hafifletilmesi için ısrar ediyorlar.
Gözler, doğal olarak uzun
yıllardan beri AB bütçesine yılda yaklaşık 5 milyar euro az para ödeyen İngiltere’ye döndü.
İngilizler kendilerine
uygulanan bu ayrıcalıktan vazgeçmemekte ise
ayak diretti. Nitekim
İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw, ülkesine
uygulanan ayrıcalığın
kaldırılması durumda,
Fransa’ya tarımda tanınan sübvansiyonların
da gözden geçirilmesini
istedi. Birilik bütçesinin
% 40’ını tarım oluştururken, Fransa’ya bu
alanda verilen sübvansiyonlar 6,5 milyar euroyu
buluyor. Tartışmada bir
arpa boyu bile yol katedemeyen birlik ülkeleri,
AB liderler Zirvesinde
bir çözüm bulmayı umuyor.

Türkiye’ye Sessiz Yolunuza Devam Edin
Mesajı
Öte yandan, AB bu kriz
ortamında, müzakerelere üç ay kala, Türkiye’ye
verdiği üyelik perspektifinden konuşmaktan da
çekiniyor. AB, Liderler
zirvesinin sonuç bildirgesinde, genişleme sürecine ilişkin verilecek mesajını oldukça kısa tutmayı
yeğlediler. Genişlemeye
ilişkin hiç bir paragraf
ayırmazken, Türkiye ve
Hırvatistan’a hiç bir atıfta bulunulmaması dikkati çekti. Sadece müzakerelere başlama kararının
alındığı 17 Aralık Zirvesi
kararlarının uygulanması gereğinin altını
çizmekle yetindiler. AB
diplomatları, Türkiye’ye
açıkça değinilmemesine, ‘Bu ortamda, Türkiye’nin Avrupa basınında
yer almaması ülke için
en iyisi.’ diyorlar. Ayrıca, Anayasa yüzünden
AB’nin gelecek planlarından vazgeçmediğinin
mesajının verildiğini de
ekliyorlar. Yani, ‘Türkiye
ile 3 Ekim’de başlaması
öngörülen müzakereler
ertelenmeyecek. Ancak
Türkiye’nin üyelik süreci zor olacak.’ denmek

isteniyor.
Ek Protokol İmzaya Hazır
Türkiye’nin, AB ile girdiği
Gümrük Birliği(GB) sürecini, aralarında Kıbrıs Rum
yönetiminin de bulunduğu
25 ülkeye genişletmesini
öngören ek protokol’de son
aşamaya gelindi. AB Dışişleri Bakanları, bu metni
onaylayarak, ek protokol
metnini de onaylayarak
imzaya hazır hale getirdi.
Protokolün bu ay içinde
dönem başkanı Lüksemburg ve Türkiye tarafından karşılıklı imzalanması
bekleniyor. Türkiye adına
protokolü AB nezdindeki
daimi temsilci Oğuz Demiralp’in imzalayacağı belirtiliyor. Bu adım sayesinde, Türkiye açısından, 17
Aralık’da Brüksel’e verdiği
sözü tutmuş olacak. Böylece 3 Ekim’de başlaması öngörülen tam üyelik müzakerelerinin en önemli koşulu ortadan kalkmış olacak.
Bu Ne Anlama Geliyor?
Protokolün imzalanması
ile, Türkiye, Gümrük Birliği’ni(GB), Güney Kıbrıs’a
da genişletmeyi kabul etmiş oluyor. Ancak bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi
için hem TBMM hem ve
Avrupa Parlamentosu’nun
onayı gerekiyor. Bunun
da en az 1 yıl sürebileceği
belirtiliyor. Böylece Ankara, Rum Yönetimini ‘fiilen’
tanımış olacak. Ancak yapacağı tek taraflı bir deklarasyonla bunun Rum yönetimini tanındığı anlamına
gelmediğini beyan edecek.
Ancak böyle bir gelişme
bundan sonra Rumların
Türkiye ile ticaret yapacağı anlamına gelmiyor. Zira
Türkiye, Rum yönetimini
resmen tanımadığı için,
Rum gemi ve uçaklarına
ambargo uyguluyor. Bu da
önümüzdeki dönemde çözülmesi gereken en büyük
sorunu oluşturuyor. AB tarafı, Türkiye’ye malların
serbest dolaşımını engelliyorsunuz.’ diyerek ambargoyu kaldırması uyarısını
yapıyor. Türkiye ise, ‘GB
hizmetlerin serbest dolaşımını içermiyor.’ Cevabı ile
ambargoyu sona erdirmeye
yanaşmıyor.
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İsveç halkı
referandum
istiyor

F

ransa ve Hollanda’daki halkoylaması sonuçları İsveç
Halkı’nın AB Anayasa taslağı konusundaki tavrını
değiştirdi.
Aftonbladet gazetesinin
yaptığı ve 1000 kişiyi kapsayan bir Sifo araştırmasına göre İsveçlilerin %65’i
halkoylamasından yana
olduklarını söylerlerken
%27’si kararı İsveç Parlamentosu’nun almasını istediklerini belirttiler. Üç
ay önce yapılan ayni türde
bir kamuoyu araştırmasında halkoylamasından yana
olanların oranı %58 idi. Bu
oran bugün %7’lik bir artış
göstermiş durumda.
Anayasa taslağına nasıl
oy verecekleri konusunda
ise İsveçliler henüz net bir
tavır almış değiller! Ankete
katılanların %41’i ‘hayır’,
%23’ü ‘evet’ diyecekleri
yanıtını verirlerken %36’sı
‘henüz bilmediklerini’ belirttiler.

Araştırma sonuçları siyasi partilerin tavırlarında
da değişikliklere yolaçtı.
Miljöpartiet (Çevre Partisi) bu konunun tartışılacağı özel bir Parlamento
oturumu önerdi. Parti sözcüsü Peter Eriksson ‘’AB
çok ciddi bir krizin içerisine düşmüş durumdadır.
16/Temmuz’da yapılacak
olan toplantı öncesinde
Parlamentonun tartışmalı
ve halka açık bir toplantı
yapması zorunluluk olmuştur.’’ dedi. Eriksson
sözlerini sürdürerek ‘’AB
Anayasası konusunda İsveç Parlamentosu’nun karar almasının demokratik
geçerliliği
kalmamıştır.
Yalnızca iki alternatif vardır: Bırakın halk karar versin, ya da tüm süreci iptal
edelim!’’ dedi.
Diğer partilerin hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile oaln görüş alış verişleri ve tartışmaları ise tüm
hızı ile sürüyor.

Eczane tekeline
‘hayır’ kararı
İSVEÇ

Abdullah Tuncel,
Lund

A

vrupa
Birliği
Mahkemesi’nin 31 Mayıs günü
aldığı karara göre, İsveç’te
ilaç seçimi ve dağıtımında
tekel durumunda bulunan
Apoteket AB’nin uygulamaları AB ilkelerine ters
düşüyor.
‘‘Apoteket AB’nin ilaç
satış politikası eşitlik
haklarına aykırıdır. Satılacak ilaçlar konusunda
firmanın yapmakta olduğu seçim, diğer üye ülkelerin ilaçlarının İsveç’te
üretilen ilaçlar karşısında
rekabet edebilme olanağını ortadan kaldırmaktadır!’’ yorumunu yapan AB
Mahkemesi verdiği kararda reçeteli veya reçetesiz
ilaçların satılış biçimine
karşı çıkmadan, doğrudan
doğruya Apoteket AB’nin
tekel durumunu hedef alıyor. Kararın can alıcı noktası, satılacak olan ilaçların
seçiminin nasıl yapılmakta
olduğu konusu. Mahkemenin kararına göre, diğer
ülkelerin ilaçlarına karşı
doğrudan veya dolaylı uygulanacak olan ayırımcılık,
tekelin reddedilmesi için
yeterli bir neden.
Mahkemenin kararının
nasıl yorumlanacağı ve ne
tür sonuçlar yaratacağı
henüz açıklığa kavuşmuş
değil. İlaçların kontrölundan sorumlu olan resmi
kuruluş Läkemedelsverket

bir açıklama yaparak Apoteket AB’nin dışında başka
kuruluşların ilaç satmalarının şu anda yasa dışı olduğunu bildirdi.
İsveç Parlamentosu’nun
sağ kanat partileri AB
Mahkemesi’nin kararına
olumlu karşıladılar. Moderat Parti’nin basın sözcüsü
Per Bill ‘’İlaç ticaretinde İsveç, şimdi devlet tekelinden
ayrılıp aktif işleyen bir piyasa ekonomisine doğru
gidiyor’’ yorumunu yaparken Center Parti (Merkez
Parti)’nin sözcüsü Kenneth
Johansson Apoteket AB’nin
özelleştirilmesi ve satışının
tartışılması gerektiğini belirtti. Folk Partiet (Halk
Partisi) de AB Mahkemesinin kararını memnunlukla
karşıladığını dile getirdi.
Hükümet ve ona destek
veren partiler ise birbirleri
ile diyaloga girerek olası bir
yasa değişikliğini tartışmaya başladılar. Vänster Partiet (Sol Parti)’nin başkan
yardımcısı Ingrid Burman,
çok hızlı bir yasa değişikliğinden yana olduklarını söyledi. Sağlık ve yaşlı
gruplar bakımından sorumlu bakan Ylva Johansson da ‘’Benim yorumuma
göre Apoteket AB’nin tekeli
tekel olarak korunur, fakat
duruma göre bazı değişiklikler ve ayarlamalar yapılır’’ yorumunu yaptı. Johansson, İsveç’in ilaç satış
sisteminin özellikle ilaçlara
kolay ulaşılabilmesi açısından çok iyi işlemekte olduğunu özellikle belirtti.
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Norveç’te lejyoner salgını
Norveç’in güneydoğu bölgesinde başgösteren öldürücü lejyoner hastalığı
ortaya çıkması ülkede panik yarattı. Hastalığa şu ana 53 kişi yakalandığı,
8 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.
İrfan Kurtulmuş

N

orveç’in güneydoğu bölgesinde iki hafta önce tespit
edilen öldürücü ‘lejyoner’
hastalığından şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
Norveç’in Fredrikstad ve Sarpsborg
kentleri civarlarında tespit edilen
lejyoner bakterisinin belediyelere ait
soğutucu depolarından kaynaklandığı
ve toplam 53 kişinin bu hastalığa yakalandığı, 8 kişinin de bu hastalıktan
öldüğü belirtildi.
İki hafta önce tespit edilen epideminin ortaya çıktığı 19 Mayıs tarihinden
27 Mayıs’a kadar toplam 8 yaşlı kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Nor-

veç’i alarma geçiren bu hastalığın diğer bölgelere yayılmaması için büyük
çaba harcandığı ifade edildi.
Söz konusu lejyoner epideminin her
iki kentte 65-70 yaş arası yaşlılarda
görülmesi üzerine, Norveç’li doktorlar
buralarda yaşayan aynı yaşlarda sağlıklı 50 kişiyi olası bir yeni bulaşıcılığa
karşı kontrol altına aldığı bildirildi.
Östfold bölgesi olarak bilinen Norveç’in güneydoğusunda görülen lejyoner epidemisinin bulaşıcılık sürecinin
20 gün olduğu belirtildi. Östfold hastane yetkilileri, hastalığa yakalanan 53
kişiden 50’sinin hastaneye geldiğini, 3
kişinin de başka bölgeden olduğunu
belirtti. Doktorlar ayrıca, 10 Haziran
tarihine kadar her gün sıfır ila bir ki-

şinin yeni bulaşıcı nedeniyle hastaneye
gelmesini beklediklerini ifade etti.
Norveç’te 4 yıl önce Stavanger kentinde benzeri hastalık vakası yaşanmıştı. Bu defa ki salgının daha büyük
kapsamda olduğu belirtildi.
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Pizzeria, büfe ve restoran
işletmecileri dikkat !
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni yasayla işyeri ruhsatınızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu yazıyı okuyarak kendi kontrolünüzü
gerçekleştirin veya araştırmalarınızı yapın. Battal Tanrıverdi aşağıda okuyacağınız söyleşide sizlere ilk etapta yararlı olabilecek bazı bilgiler veriyor.

1

Temmuz 2005 tarihinden başlayarak gıda maddeleri satan
tüm işyerleri BESLENME VERİBANKASI’NA (NÆRINGSBASEN) Üye olmak zorunluluğu
getiriliyor.Yeni yasaya göre manavlar,kiosklar,pizza,sandöviç satan işyerleri ve lokantalar 1Temmuzdan önce
üye olmazlarsa bu haklarını yitirmeye
kadar varan cezai yaptırımlara tabi
tutulacaklar.
Bu konuda görüşüne başvurduğumuz
Jakobs Fullhouse halkla ilişkiler sorumlusu Battal Tanrıverdi bu konuda
şu görüş ve uyarıları dile getirdi:
Sayın Tanrıverdi bu yeni kurumun
işlevi nedir?
-Öncelikle daha önce vergi dairesi (told
og skat) üstlendiği bazı görevler, vergi
ve Moms hesapları dışında, SIRKETLER VE KURUMLAR YÖNETİMİ’ne
( ERHVERV OG SELSKABSTYRELSEN) devrediliyor.
Böyle bir veri bankasına neden gereksinim duyulmuş olabilir sizce?
-Öncelikli amaç özellikle göçmenler
tarafından iletilen ve halk sağlığıyla

doğrudan ilgili sektörde bir
toparlanmayı sağlamak diyebiliriz. Biliyorsunuz, son
aylarda hem hijyen, hem de
vergi-muhasebe konularında
düzensizlikler yaşayan bir çok
işyeri basın ve kamuoyunun
gündemine geldi. Her
şeyden önce mesleki öğrenim görmemiş ve beslenme, işyeri
yönetimi
konularında gerekli
kurslardan
başarıyla
geçmemiş
kişilerin gıda maddesi satımı ile ilgili
işyeri açması engelleniyor. Ayrıca bu
veri bankasında mevcut işyerlerinin
olumlu ve olumsuz yönleri bir araya
getiriliyor.

işyeri açacakları daha çok ilgilendiriyor. Yani, artık bundan böyle sadece işyeri kayıt
numarası almak gıdayla ilgili
işyeri açıp işletmeye yetmeyecek.

Vatandaşlarımızın anlamadıkları konularda başvuracakları
makam ya
da kişiler
var mi?
-Doğal
olarak
Danca’ları
yeterli olanlar 7220 0035 numaralı telefondan ERHVERV OG SELSKABSSTYRELSEN’i arayabilirler.
Danca bilgisi yeterli olmayan vatandaşlarımız ise şahsen Jakobs Fullhouse’a uğrayarak benimle bizzat görüVatandaşlarımıza tavsiyeleriniz neler şebilecekleri gibi, 3323 0019 numaralı
olacaktır?
telefondan beni arayabilirler.
-Telaşa kapılmalarına gerek yoktur. -Verdiğiniz bilgiler ve uyarılarınız için
Bir çoğu zaten kurslardan geçmiş, teşekkür ediyoruz.
(Haber)
belgelerini almış durumdalar. Bu yeni

Emeklilik yaşı
yükseltilmesin!
Danimarka halkı hali hazırda 65
olan emeklilik yaşının daha da
yükseltilmesine karşı çıkıyor.

D

animarka’da
yaşlı nüfusun
giderek artmasıyla iş gücünün gelecekte daha
da düşmesi tehlikesi
karşısında emeklilik
yaşının 65’ten daha da
yukarı çıkarılması önerilerine halkın tepkisi
giderek büyüyor.
Refah sisteminin geleceğinde önemli rol
oynayan emeklilik yaşının yükseltilmesi fikrine karşı çıkan halk Danimarka’da “Efterlön” adı verilen erken emeklilik yaşının da
yükseltilmesine karşı çıkıyor.
Danimarka’da günlük yayınlanan Börsen gazetesinin
Greens Enstitüsü’ne yaptırdığı bir araştırmaya göre,
halkın yüzde 78’ü emeklilik yaşının 65’ten yukarı çıkarılmasına, halkın yüzde 63’ü de erken emeklilik yaşının
da yükseltilmesine karşı çıkıyor.
Danimarkalı uzmanlar halkın emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkmasının nedeni olarak halkın bu
konuda yeterince bilgilendirilmediğini gösteriyorlar.
Refah Toplumu Komisyonu üyelerinden Jørgen Søndergaard, refah sisteminin gelecekte de devam edebilmesi için insanların daha geç emekli olmalarının ne kadar
önemli olduğu anlatılması gerektiğini vuruluyor.
Komisyonun, halkın bu konuda aydınlatılması için görevlendirilmesine rağmen bu alanda gereken girişimleri
yapmadığını kabul ediyor.
(Haber)

Şiş Kebab

HELAL

Adana köfte, şiş
kebap, tavuk şiş, her
türlü ızgara ve döner
çeşitleri, pizza
lahmacun, etli
ekmek,iskender kebap,
dürüm ve zengin salata
menüsüyle
hizmetinizdeyiz.

Bize uğrayın,
birbirinden nefis
yemeklerimizin tadına
mutlaka bakın. Sizi ve
dostlarınızı en güzel
şekilde ağırlayalım.

Düğün, nişan, kına
gecesi ve her türlü
diğer özel
günlerinizde 300
kişiye kadar yemek
verilir.

70 kişilik
salonumuzda ayrıca
ailenizle birlikte
huzur içinde yemek
yiyebileceğiniz aile
salonumuz
bulunmaktadır

Gl. Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
Tlf: 3325 2631
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Gelibolu’ya
Kopenhag’da
övgü
Teoman Türe
Foto: Jacob Bentzen

D

animarka’da Eylül ayında vizyona
girecek olan “Gelibolu” filmi başkent
Kopenhag’da görücüye çıktı. Arjantin’den Japonya’ya,
ABD’den Güney Afrika’ya
kadar altı kıtadan bir çok
ülkenin büyükelçisi, dış
temsilcilikleri ve çok sayıda
Danimarkalı parlamenterin
izlediği Gelibolu belgeseli
büyük beğeni topladı.
T.C Kopenhag Büyükelçiliği ve Avustralya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nin
katkılarıyla Haber gazetesi
ve Kast Media tarafından
düzenlenen bir resepsiyon

ve ardından Gelibolu’nun
gösterildiği gecede, Türk
yemekleriyle
Avustralya
şarap ve biraları konuklara
ikram edildi.
Geceye katılan büyükelçiler ve diğer konuklar, gösterimin ardından filmin Avrupa koordinatörü Metin Topal
ve Danimarka dağıtımcıları,
Cengiz Kahraman ve Sadi
Tekelioğlu’ya filmi çok etkileyici ve bilgilendirici bulduklarını söylediler. Geceye
katılan konuklar arasında
Muhafazakar Halk partisi
milletvekili ve eski savunma
bakanlarından Helge Adam
Möller, İnformation gazetesi köşe yazarlarından Georg
Metz de vardı.
Filmin
başlamasından

HABER

önce bir konuşma yapan
Avustralya
büyükelçisi
Matthew Peak bu filmin Birinci Dünya savaşının dünya
kamuoyunca pek bilinmeyen
ancak Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Türkiye
açısından çok önemli bir sayfayı güm ışığına çıakrdığını
söyledi. Peak filmi izledikten
sopnra da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken,
“Çok etkileyiciydi. İyi yapılmış, bir belgeselle karşı karşıyayız. Özellikle bu savaşı
savaşa katılan askerlerin
mektupları ve onalrın anılarıyla anlatmakla bunun
aslında gerçöek düşamnın
“Savaş” olduğunu göstermesi açısından çok önemli
bulduğunu söyledi. Türki-

GELİBOLU GÖRÜCÜYE ÇIKTI. Gelibolu filminin Kopenhag’daki diplomasi çevreleri ve Danimarkalı siyasetçiler için düzenlenen özel gösteriminde filme övgüler yağdı.
Resepsiyonun düzenleyicileri (Soldan sağa) HABER ve Kast Media genel sorumlusu
Sadi Tekelioğlu, TC. Kopenhag Büyükelçisi Fügen Ok, Gelibolu Avrupa Genel Koordinatörü Metin Topal, Avustralya’nın Kopenhag Büyükelçisi Matthew Peak, HABER ve
Kast Media genel sorumlusu Cengiz Kahraman resepsiyonun başarı ile sona ermesinden büyük mutluluk duyduklarını söylediler.
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Foto: PR FOTO

ye Cumhuriyeti Kopen hag
Büyükelçisi Fügen Ok da
filmi izlerken gurur duyduğunu ve çok etkilendiğini
söyledi.
Gelibolu filminin Avrupa
Dağıtım Koordinatörü Metin Topal da, “Filmin yönetmeni Tolga Örnek büyük bir
başarıya imza atmış. Bugüne
kadar Çanakalle Savaşıyla ilgili sayısız belgesel yapıldı,
ama hepsi de kimin kime

karşı zafer kazandığını anlatmaktaydı. Bu belgeselde
ise asıl zafer kazanılması
gerekn düşmanın savaşın
ta kendisi olduğu çok güzel
anlatılmış. Savaş kişiselleştirilmiş ve sıradan insanların
hayatını nasıl etkişlediği dokunaklı bir şekilde yansıtılmış” dedi.
Basından övgü
Gelibolu filmi Danimarkalı

eleştirmenlerden çok iyi not
aldı. Politiken gazetesi eleştirmeni Dorthe Hygum’un
6 üzerinden 4 yıldız verdiği film, film sitesi cinemazone.dk tarafından da aynı
puanla değerlendirildi. Cinemazone.dk sayfası okuyucularının yaptıkları okuyucu
anketinde ise filme beş yıldız verildi.
(Haber)

TÜRK YEMEĞİ, AVUSTRALYA ŞARABI. Resepsiyonda Büyükelçiliğimiz tarafından sağlanan Türk yemekleri ile Avustralya büyükelçiliğinin ikram ettiği bira ve şarapların tadına bakan davetliler resepsiyonun ardından filmi izlediler.

Türk köy ekmeği
tadında pizza
ekmeği ve
diğer fırın
ürünleri
Lyngby Storcenter 83
2800 Lyngby
tlf: 4588 0504

haber

Alışveriş
yorgunluğunuzu
restoran ve
cafelerimizde
giderin
Hørsholm Midtpukt
2970 Hørsholm
Tlf: 4557 1016

Ballerup Center 166
2750 Ballerup
Tlf: 4464 0607
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Tecrübenin yeni adresi Lyngby

”

Merhaba Restaurant” Danimarka’da hiç yabancısı
olmadığımız isimlerin başında geliyor. Danimarka’daki
en eski Türk restoranlardan biri
olan ”Merhaba Restaurant”, son
bir yıldır Başkent Kopenhag yakınlarındaki Lyngby kentinde
hizmet veriyor.
Danimarka’daki köklü Türk restoran işletmeciliği arasında önemli
yeri olan Merhaba, babadan oğula
geçerek bugünlere kadar gelmiş.
15 yıldır babası yanında çalışarak
mesleği öğrenen 35 yaşındaki restoran işletmecisi Halil Kaya, baba
mesleğini kardeşleri ile birlikte
babasının bıraktığı yerden sürdürüyor.
Uzun yıllar Kopenhag’ın Vesterbro semtinde hizmet veren ”Merha-

ba Restaurant”, artık son bir yıldır
Lyngby halkına kaliteli ve zengin
Türk mutfağının seçkin yemeklerini tattırıyor.
Danimarka halkına Türk yemeklerini tanıtmaktan ve tattırmaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirten Halil Kaya, babasından öğrendiği kalite ve hizmetin gurur veren
onurunu, güzelliğini bugünlere taşımaktan büyük onur duyduğunu
söylüyor.
Sadece Danimarkalıların değil,
vatandaşlarımızın da restoranına
geldiklerini belirten Kaya, “Vatandaşlarımızı da en güzel şekilde restoranımızda ağırlamaktan,
onlara damak zevklerine uygun
yemeklerimizi sunmaktan büyük
kıvanç duyuyoruz” diyor.
Halil Kaya ayrıca, kardeşleri Me-

miş, Recep ve Karabey’in de Aalborg’daki restoranlarında Türk
mutfağını Danimarkalılara tanıttıklarını belirtiyor.
Lyngby’deki Luntofteparken 77
numarada hizmet veren “Merhaba Restaurant”’ın menüsü gibi
30’a yakın seçkin sıcak yemekleri, soğuk mezeleri ve salatalar ile
zengin açık büfesi de büyük ilgi
görüyor.
Güzel ve seçkin Türk yemeklerinin yanı sıra Türk halıları, çinileri, bakırları ile dekore edilmiş
olan ”Merhaba Restaurant”, güler
yüzlü servisi ile ailenizle birlikte
damak zevkinize uygun yemekleri
huzur içinde yiyebileceğiniz güzel
bir Türk restoranı.

EZGİ BAR

(Haber)

Merhaba Restaurant’da garson olarak çalışan Serkan Teker (sağda), restoranın sahibi
Halil Kaya ile işçi-patron ilişkisinden daha çok bir abi - kardeş gibi olduklarını belirtiyor
ve restoranda çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylüyor.

Eğlence Hilleröd’e taşınıyor

Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

Yaz tatili nedeniyle Ağustos ayına kadar sadece
Cumartesi geceleri açığız

Mahsa’dan
Saghi

Türkçe şarkılar

Her Cuma - Cumartesi gecesi eğlencenin tek ve ideal
adresi Ezgi Bar’da nefis Türk yemekleri ve müzikleri
eşliğinde eğlencenin tadına varın.

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 57 62

E

ğlencenin yeni adresleri arasına Hilleröd’de bulunan
Babylon Cafe-Restaurant da eklendi Cumartesi geceleri canlı müzik,
yemek ve oryantal eşliğinde eğlenmek için Hilleröd’e
gelen vatandaş sayısı hızla
artıyor.
Türk ve Yunan mutfağı yemeklerinden oluşan menüsü
ile hemen ailesi ile yemeğini
dışarıda yemek hem de eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın ilgisini çeken Babylon restaurant önümüzdeki

günlerde
popülaritesini
arttırmak konusunda iddialı görünüyor.
Mekan hakkında Haber’e
bilgi veren Babylon’un sahibi Ahmet Biçen, “Artık
bizler de dışarıda yemek
yemeğe, eğlenmeye başladık, ancak uzun süredir
vatandaşlarımızın damak
tadıyla yemek yiyebilecekleri, kendi müzikleri ile eğlenip dans edebilecekleri yer
sayısı fazla değildi” dedi.
Biçen ayrıca, “Bizim vatandaşlarımızın diğer insanlardan neyi eksik? Onlar da

TANIDIK BİR TAT
D-TRADE APS

www.efes.dk
Pilsener

Slagtehusgade 20
1715 København V
Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

yemeğin, müziğin, dansın ve
gösterinin en iyisine layıklar. Biz üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye’den de sanatçılar
getireceğiz, Danimarka’daki
sanatçı dostlarımız da restoranımızda sahneye çıkarak
bizleri ve konuklarımızı
onurlandıracaklar. Kuzey
Sjaelland’da eğlence denince ilk akla gelen yer olmak
konusunda da iddialıyız”
diye konuştu.
(Haber)
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TRT’den HABER’e ziyaret

Kültür Takvimi

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TRT’nin yurtdışına yayın yapan TRTİnt’te yayınlanan “Hoşgeldin” adlı programın ekibi gazetemiz HABER’i ziyaret
etti.

SİNEMA
GALLIPOLU (GELİBOLU)
Türk, Avustralya, İngiliz, Yeni
Zelanda ortak yapımı belgesel
film: 10 Haziran’dan itibaren her
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Kopenhag’da Park Bio’da
(Tlf: 35383362)

haber 19

YENİ HİZMET, YENİ ÜRÜNLER
VE YENİ ANLAYIŞ
Bizimle çalışmak ister misiniz?
- Yüksek eğitim görmüş
- Çok iyi derecede Türkçe, Danca ve
İngilizce bilen
- Hizmet sektöründe çalışmayı seven
- Özverili ve çalışkan elemanlar
aranmaktadır
Müracaatların cv ve resim ile birlikte yazılı
olarak en geç 30 Haziran’ da yapılması
gerekmektedir.

SERGİ

T

RT-İnt’te her Pazar
saat 11.00-12.00
arası yayınlanan
“Hoşgeldin” adlı
programın ekibi Danimarka’ya yaptıkları ziyaret sırasında gazetemizin başkent
Kopenhag’daki merkez bürosunu da ziyaret ettiler.
Program yapımcısı Tülay
Parmaksız, yönetmen Faruk Kutlu ve kameramanlar Deniz Hokna ile Tuğer
Saygılı’dan oluşan ekip,
gazetemizin Genel Yayın
Yönetmeni Cengiz Kahraman’dan gazete hakkında
bilgiler aldı.
Başta Almanya olmak üze-

re, Belçika, Hollanda, İsviçre’de “Hoşgeldin“ programı
için çekimler yapan ekip,
daha sonra Danimarka’ya
geldi. Danimarka’nın Ringsted kentinde faaliyetlerini
yürüten RIKIF derneği yöneticileri ile de görüşen ekip,
İshöj kasabasında vatandaşlarımızla bir araya geldi.
Daha sonra gazetemizi ziyaret eden “Hoşgeldin” ekibi
yaklaşık bir saat kadar gazetemizin genel yayın yönetmeni Cengiz Kahraman ile
görüştü. Ekip daha sonra İsveç’in başkenti Stockholm’a
hareket etti.
(Haber)

RESİM SERGİSİ
Ressam Cevdet Kocaman’ın suluboya ve yağlıboya tabloları
9 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında başkent Kopenhag’daki Galleri Lissse Bruun’da
gerçekleşen bir karma sergide
sergileniyor.
Adres: St. Kongensegade 99,
1264 Kbh. K.

T.T.& I. – Turkish Trade & Investment kuruluşlarıdır

Studiestræde 57, 1554 København V
Tlf. 33 93 60 10 - 33 93 60 50 – 33 93 80 10 – Fax 33 93 14 10
www.martitours.dk www.konut.dk www.estate-maeglerne.dk
info@martitours.dk atanirli@konut.dk 1554@estate-maeglerne.dk
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PAZAR

SİZİ MÜŞTERİNİZLE

“Kadının
Dünyasındaki Bazar”
20 Ağustos Cumartesi günü
saat 12-18 arası, kadınları ilgilendiren konularda ne varsa
kurulacak Loppemarked’de
satılabilecektir. Pazarda stand
kurmak isteyenler en geç
10 Ağustos tarihine kadar
aşağıdaki tlf. numarasından
rezervasyonlarını yaptırabilirler.
Perihan Fırat Özata
Tlf. 24638377
Adres : Nørre Allé Medborgerhus. Nørre Allé 7, 2200 Kbh N

BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt
til dine kunder

3024 5538’i
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
3024 5538

AŞÇI ARANIYOR
Merhaba restoranda
günde 6 saat çalışacak
aşçı ya da aşçı yardımcısı
aranıyor
Müracaat: 22 42 82 15
GARSON ARANIYOR

Merhaba restoranda
çalışacak garson aranıyor
Müracaat: 22 42 82 15

DÖNERCİ ARANIYOR
Döner büfesinde çalışacak
işi bilen, tecrübeli eleman
aranıyor
Müracaat: 22 42 82 15

SATILIK ARSALAR
PAMUKKALE YOLU
ÜZERİNDE SATILIK
ARSA
PAMUKKALE yolu
üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta,

benzin istasyonu karşısında 1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü iskan
ve ticari amaca müsaittir.
Fiyatı : 220.000 dkr.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü
arayın.

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
Tlf. 2292 7512

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

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

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

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

Endüstriyel mutfakta ihtiyaca uygun çözümler.

Mutfağınızıdaki her türlü makina ihtiyacınız için telefon etmeniz yeterlidir
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DİN SOHBETİ

Etnik azınlıkların oy hakları

İnsan ve yaratılış gayesi

Şükrü Ertosun,
Etnik Azınlıklar
Kurulu Başkanı

Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri
Müşaviri

K

ainat kitabının ismi azamı,
kainat bahçesinin gülü, kainat
ağaçının meyvesi diye tarif edilen insan, Yüce
Allah’ın yarattığı varlıkların en değerlisi
ve en üstünüdür. (İsrâ, 17/70). Allah, insana; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı
batıldan ayırabilecek yetenek vermiş, onu
akıl ve fikirle donatmıştır. (Bakara, 2/79,210,
Şems 91/8) Yeryüzünü, gökyüzünü, yeryüzünde ve gökyüzünde olanların hepsini insan
için yaratmış (Bakara, 2/29), Casiye, 45/13),
ona sayamayacağı kadar çok nimet vermiş,
(İbrahim, 14/34), Nahl, 16/18) ve ona kendi
ruhundan üflemiştir. (Sa’d 32/72).
Bütün bunlar karşısında insanı; iman, ibadet ve itaat etmek, (Al-, İmran, 2/179, Zariyat
51/56, Nisâ, 4/59), Allah’ın dinine yardım etmek (Saf 61/14), yeryüzünü imar etmek (Hûd
11/117), yeryüzünde ahlaki temellere dayanan sosyal adaleti gerçekleştirmek (Nisa 4/58,
Nahl 16/90), ilahi emaneti muhafaza etmek
(Ahzap 33/72, Haşr 59/21), ile sorumlu tutmuş, ancak, onu bu konuda zorlamamıştır
(Bakara, 2/256). Çünkü insanı hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuş, (Mülk, 67/2) bu
nedenle de ona inanç ve irade hürriyeti vermiştir. (Kehf, 18/29) Allah, insanları, iman
edip etmemekte serbest bırakmakla birlikte
onların iman edip salih ameller işlemesini istemiştir. (Tegâbun, 64/9) Bu amaçla insanlara, iman ve ibadet ilkelerini açıklayan, iki cihan saadetini elde etmenin yolunu gösteren
ve “Allah’a ibadet edin, tağuttan (azdırıcıdan)
yüz çevirin” (Nahl, 16/36) diye insanları uyaran peygamberler göndermiştir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.), son din de İslâmdır. (Âl-i İmran, 3/19)
Sevgi sırlarının mahzeni, erlik ve yiğitlik
nurlarının madeni, kaınatın özü ve varlıkların gözbebeği olan insan hangi etnik kökene,
hangi bölgeye ve ülkeye, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun, insan olduğu için değerlidir.
Yüce Allah, insanları; fizikî yapıları, cinsiyetleri, dilleri, renkleri ve nesepleri itibariyle
değerlendirmez, çünkü bütün insanları yaratan O’dur. Dilleri, renkleri, ırkları ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün insanlar, Adem ile
Havva’nın çocuklarıdır. Bu itibarla kardeştiler, yaratılışları itibariyle birbirlerinden farkları yoktur. Hepsi bir ana ve babadan meydana gelmişlerdir (Hucurat, 49/13, Nisa 4/1). Allah, insanı; iman veya küfür, itaat veya isyan,
salih amel veya kötü amel, takva veya zulüm
sahibi olup olmama açısından değerlendirir.
Cenâb-ı Hak “Allah katında en üstün, en değerli olanınız içtenlikle Allah’a yönelendir.”
Buyurmuş (Hucurat, 49/13) Peygamberimiz
(s.a.s.) ise,
“Allah sizin suretlerinize ve servetlerinize
bakmaz, fakat kalplerinize (iman veya inkâr
halinize) bakar” demiştir. (Buhari)
Bütün bunlar, İslâmın; imana, takvaya, güzel ahlâka ve insan haklarına saygıya verdiği
değeri, küfre, şirke, nifaka, isyana, kötülüğe,
bölücülüğe, ırkçılığa ve zulme de karşı olduğunu ifade eder. Nitekim, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) öndört asır önce,
veda haccında yüzbini aşkın sahabelerine
Arafat’ta yaptığı konuşmasında; bu gerçeği
şöyle beyan etmektedir.
“Ey İnsanlar!...
Rabbiniz birdir, babanız bir, hepiniz Ademin soyundansınız, Adem ise topraktandır.
Allah katında sizin en şerefliniz, içtenlikle
Allah’a inanan ve ibadet edeninizdir.”
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animarka
Halk partisi etnik
azınlıkların belediye seçimlerindeki oy haklarının ellerinden alınmasını istiyor.
Bu eğer dereceli olarak etnik azınlıkların sahip oldukları hakları azaltıp halkın
geri kalan çoğunluğuna nazaran daha kötü bir duruma
itilmelerini hedefleyen büyük
bir planın bir parçasıysa maalesef bunun örneği tarihte

daha önce de görülmüştür.
Sadece bu bile önerinin ne
kadar korkunç olduğunu
görmek için yeterlidir.
Danimarka halk partisinin
önerisi kendi zıtlığını içinde
barındırmaktadır, zira ülkeye bağlılık seçimlerde oy kullanmak için ön şart olarak
gerekliyse etnik azınlıkların
sahip oldukları önemli bir
hakkın ellerinden alınmasının bağlılıkla ne gibi bir ilgisi olabilir?
Bu alanda Lise Togeby’nün
başını çektiği bir çok araştırmacının vardığı sonuca göre
Danimarka’daki göçmenlerin

seçimlere katılma oranları örneğin Norveç, İsveç ve Hollanda’dakinden daha yüksektir. Lise Togeby’nün de ifade
ettiği gibi seçimlerde oy kullanma hakkı en önemli uyum
girişimlerinden birisidir. Oy
kullanma hakkının kullanımının yüksek olması kendi
başına ülkeye bağlılığın bir
göstergesidir.
Seçimlere katılma oranı
göçmenlerin sahip oldukları
etki gücünü gösterme isteğinin işaretidir. Bu katılım
sayesindedir ki bağlılıklar
ve aidiyetler güçlendirilir,
yerel politikaların oluşturu-

Hırsızlara dikkat!

K

öge Bugt bölgesinde bulunan
belediyelerde son aylarda yabancıların
İkamet ettikleri apartman dairelerinde gündüz saatlerinde hırsızlık olayları
çoğaldı.
Genellikle yabancıların kaldıkları
apartman dairelerine gelen hırsızlar
kapıları kırarak en hızlı şekilde yatak
ve oturma odasını talan ederek ellerine
geçirdikleri parada değerli yükte hafif
her şeyi götürüyorlar.
Vatandaşlarımız arasında değerli eşyaları bankalardaki kiralık kasalarda
saklama alışkanlığı olmadığını ve nakit parayı evlerde bulunduran göçmen
sayısının çok olduğunu bilen hırsızlar,

Tartışma
lup geliştirilmesine yardımcı
olunur. Bu ayrıca uyum çabalarının önemli bir halkası ve
demokratik geleneklerimize
önemli bir katkıdır.
Göçmenlerin yerel seçimlerde oy kullanma hakkı amacına uygun olarak kullanılmakta fayda sağlamaktadır
ve göçmenlerin Danimarka
toplumu ile bağlarını güçlendirmektedir.
Bu yüzden sayın Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj’un öneriyi tamamen reddetmesini
sevinçle karşılıyor, bunun
içimizi rahatlattığını düşünüyorum.

Okuyucu mektubu

Danimarka¬da polis karakollarının kapatılması ve yabancıların evlerinde para,
altın, değerli eşyaları (dijital kamera, taşınabilir bilgisayar vs.) bulundurduklarını fırsat bilen hırsızlar cirit atıyorlar.
Polis´e yapılan başvurular da genellikle sonuçsuz kalıyor. Tüm yabancıların hırsızlığı önlemeleri için
bazı önerilerim olacak:
-Para ve altınlarınızı bankadaki kasalarda saklayınız.
-Dijital kamera taşınabilir bilgisayar v.s.
oturma odasında bulundurmayınız
(Dijital kamerada kayıtlı değerli hatıralarınızı, foto film, CD-kopya
yapınız)
-Evinizin giriş kapısı kilidini ve kilidin

bağlı olduğu parçayı
sağlamlaştırınız (ekstra kilit vs.) kapıya
alarm etiketi vs. yapıştırınız.
-Komşularınızla konuşunuz, şüpheli kişilerin dairelerin girişinde
denetlenmesi ve gündüz gürültülerini
takip edilmesi konusunda duyarlı olma
konusunda anlaşınız.
-Evlerinizi kiralık bile olsa sigorta şirketlerine sigortalandırınız ve değerli eşyalarınızın önceden değerini uzmanlarına
göstererek belgelendiriniz.
Bu sizin hırsızlık anında çalınan eşyalarınızı tanzim etmenize yardımcı
olacaktır.
(İbrahim Özdemir, Køge)

Başsağlığı

Mekanın cennet, ruhun şad olsun Mineciğim
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7 Mayıs 2005 Cuma
günü saat gece yarısına
iki var ve odama yatmak
için girdiğimde telefonumda
şöyle bir mesajım olduğunu
görüyorum. Mesajı gönderen
bir yeğenim ve mesaj aynen
şu şekilde: Hej Özlem abla.
Mine har været ude for en
trafikulykke, hun er død.
Bu mesaj beni öyle yıktı ki,
anlatamam. Hemen salona
girdim ve annemle babama
durumu haykırışlar içinde

anlattım. Onlarda da bir telaş
bir bağırışma hepimiz şok olduk. Hemen annem Mine’nin
evini aradı, eğer yanlış bir haberse onları da telaşlandırmadan hal hatır sorulup telefon
kapatılır diye düşündük, ama
maalesef haber asılsız değildi.
Karşıdaki kişi telefonu açınca arkadan haykırışlar, yaslar
öyle bir geliyordu ki sormaya
bile gerek kalmadı haber doğru mu diye…
Artık Mine aramızdan ayrıl-

mış, onun kara gözlerini bir
daha göremeyeceğiz, sımsıkı
sarılıp kendine iyi bak deyişini bir daha duyamayacağız.
İnanılır gibi değil.
Mine 18 yaşında liseye giden
ve hukukçu olmak için can
atan bir kardeşimizdi, maalesef Cuma aksamı geçirdiği
kaza onun hukukçu olabilmesini, hayatına devam edebilmesini engelledi. Bizlerin
şimdi Mine için yapabileceğimiz fazla bir şey yok; üzüldük

ağladık. Ruhunun şad olması
için Kuranlar okundu ve artık sadece onun için Allah’tan
rahmet diliyoruz.
Allah’tan Mine’nin ailesine,
onu çok seven akraba ve arkadaşlarına kısaca hepimiz için
sabır diliyorum.
Seni asla unutmayacağız
Mineciğim
Özlem ablan
(Özlem Vural, Kopenhag)

Brabrand’da Hatim merasimi
K

openhag Din Müşavirliği’ne bağlı Türk
Kültür Derneği Brabrand Ulu Camii kapsamında

bundan altı ay önce başlatılan Yaşları 35 ile 62 arasında
Kur’an’ı Kerim kursu, yetiş- olan 8 yetişkin kursu başarı
kinler için Hatim merasimi ile tamamlayarak Kur’an-ı
düzenledi.
Kerim’i hatmettiler. Kur’anı Kerim’i sıfırdan başlayarak
hatmeden Tekin Tomer, Nurullah Karabulut, Salih Toy,
Sacit Ata, Cevat Toy, Recep
Babi, Halit Ceran ve Süleyman Evcil çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
Kursiyerler için yapılan
program İstiklal Marşı ve
ardından Kur’an-ı Kerim
okunmasıyla başladı. Brabrand Ulu Camii din görevlisi Abdullah Cesaretli’nin
sunduğu programda Merkez
Camii Din görevlisi Yaşar
Durmuş’un Kur’an-ı Kerim
okudu ve Türk Kültür Derneği başkan yardımcısı Bedri

Toy da bir selamlama konuşması yaptı.
Programda
kursiyerler
Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve
sureler okudular. Şiir ve ilahilerin okunmasıyla programda
duygusal anlar yaşandı. Din
Hizmetleri Müşavirliği adına
programa katılan Dr. İsa Kuyucuoğlu kursiyerleri tebrik
ederek bu tür faaliyetlerin
artarak devam etmesinin
önemine işaret etti. Kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle
devam eden program yapılan
yemek ikramıyla sona erdi.
(Abdullah Cesaretli, Brabrand
Ulu Camii Din Görevlisi,
Bedri Toy, Brabrand Türk Kültür
Derneği Başkan Yardımcısı)
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Genç HABER
İhsan Başoda
genc@haber.dk

Nereden
Nereye...

İnternet çıktı, hasret bitti
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animarka’ya yıllar
önce gelen gurbetçi vatandaşlarımız, sadece birkaç
sene çalışıp vatana geri dönmek amacıyla yaşamış hep, fakat aylar, yıllar
gectikce, belki de hiç farkında
olmadan yavaş yavaş burada
kalıcı oldular. Kimin aklına
gelirdi, yıllar önce ayrıldıkları
köyleri ve kasabalarındaki akraba ve eş-dostları ile bugün
binlerce kilometre uzaktan
yüzyüze canlı görüşebilecekleri. Eskiden bir çoğunun
yılda bir kere ‘turist’ olarak
gittikleri köylerine, teknolojinin yardımı ile artık her gün
gitmeleri mümkün! Nasıl mı?
Buyrun hep birlikte İsmail
Başoda ile yaptığımız röportaja bir göz atalım..

reniyor, herhangi bir internet
dersi almadım ama arkadaşım
ve hemşerim olan Davut Çolak sayesinde bu işi öğrendim.

Türkiye’deki Kozanlılılardan
istemediğim kadar resim geldi
ve bu resimlerin altına yazılan yorumlar hemşerilerimin
hoşuna gittiği için sitenin en
Siteniz çok tutuldu, bu başarı- güzel bölümlerinden biri oldu.
ya nasıl ulaştınız?
Öyle ki köyümüzün resimleri
Site ilk açıldığı zaman tasabile geri plana itildi, şimdi Korımı ve içeriği fazla eksikti,
zanlılıların resimleri bölümü
ama zamanla bunları da dolsitede en çok gezilen sayfa!
durdum. Şimdi siteyi devamlı
güncel tutmaya çalışıyorum
Bir çok üyeniz var, ama bir
bu yüzden ziyaretçi sayısı her derneğiniz yok, bunun nedeni
gün artmakta, şu anda 500
nedir?
ten fazla üye var sitede sanıBu gerçektende üzerinde duyorum bu ileride daha da çorulması gerekilen bir konu,
ğalacak...
Kozanlılılar olarak Danimarka’da büyük bir çoğunluğa
En çok hangi ülkelerden giri- sahibiz, örneğin bir Helsinyor ziyaretçileriniz?
gør’de, Tåstrup’ta, SvendSiteye tabii ki Danimarborg’da, Kopenhag’da ve Daka’daki Kozanlılar yoğun ilgi
nimarka’nın diğer şehirlerine
gösteriyor. Yüzde 50’den fazdağılmış Kozanlılılar var, talası Danimarka’dan giriyor,
bii ki biz Svendborg’daki bir
Böyle bir site yapmaya nasıl
daha sonra İsveç, Almanya,
hemşerimizi Kopenhag’daki
karar verdiniz?
Hollanda, Avusturya ve son
derneğe getiremeyiz, ama
Öncelikle HABER gazetesizamanlarda Türkiye’deki
Kopenhag etrafındaki Kozanne bana bu sayfayı ayırdıkhemşerilerimizde ilgi gösterlılıların bile bir dernek kurları için teşekkür ediyorum.
meye başladı, malum Kozanmaya güçlerinin yeteceğini
Siteyi açmam köyümden aylı’da bir internet cafe var ama düşünüyorum. Bu işle büyükrılıp buraya geldikten sonra
ne yazık ki internet kullanımı lerimiz ilgileniyor. İnşallah
oldu. Buraya gelince köyün
fazla yok, ama yinede giren
yazdan sonra bir dernek açma
kıymetini daha çok anladım
var, Konya’dan giren Kozanlı- projesi var, aslında bu proje
ve benim gibi Danimarka’da
lılar da az değil!
yıllar önce düşünüldü, ama
yaşayan Kozanlılı hemşerikısmetse bu sene devreye solerimin köy hasretini biraz
Sitenizin hangi bölümlerini
kulacak. Derneğin kurulmaolsun hafifletmek için amaseviyorlar en çok?
sı bir kaç kişiyle olmaz, bu iş
tör bir site açıp bir kaç tane
Bizim milletimiz kendisini
için hep birlikte hareket etköyden resim koydum...Bu
internetten görmeyi çok sevi- mek lazım.Açılması düşünüsite bir kaç yil açık kaldı ve
yor, siteyi ilk açtığımda sadece len dernekle ilgili bilgi almak
büyük bir ilgi çekti, bende bu- Kozanlı tarihi ile Kozanlı reisteyen hemşerilerimiz Tamer
nun üzerine yeni daha içerikli simleri bölümleri vardı, daha
Şeker ile 22 25 21 94 numabir site yapmaya karar verdim sonra değişiklik olsun diye
ralı telefondan irtibat kurabive www.kozanli.dk sitesini 1
siteye köylülerimizin resimlirler.
Mayıs 2003 tarihinde hizmete lerini de eklemeyi düşündüm
soktum.
ve bundan sonra site büyük
Son söylemek istediğin bir
bir patlama yaptı. Her gün
şey?
Site yapmayı nasıl öğrendiyeni resimler eklendi siteye,
Buradan tüm Kozanlılılara seniz?
kusura bakmasınlar ama ben lamlarımı gönderiyor ve Fitne
Bu işi hemen öğrenmek müm- bile bu resim gönderen köylü- fesat bir kör kuyu / Bir olmakkün olmadı, insan bir isin üze- lerimin çoğunu tanımıyorum, tır Türkün huyu... diyorum!
rinde çok durduğu zaman öğ- Avrupa’nın her şehrinden ve
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Scandinavian
Emlak Center

Biriken birikimlerinizi en iyi şekilde
değerlendirmek için acele edin, pişman olmazsınız.

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her türlü
şartlarda alınır satılır.
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)

Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

Bir telefonla karşınızdayız

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
www.scandinavian-bolig.com info@scandinavian-bolig.com
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
Tel :2127 5146

atilakahraman@mail.dk

www.eak-design.com

Doğayı
odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır

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

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

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

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

22

KÜLTÜR & SANAT

haber

Haziran 2005

Sümer Ezgü Efeleri coşturdu
Selçuk Kahraman

Liverpool’dan
büyüksün Ali Şen

Danimarka’da yaşayan Aydınlılar, düzenledikleri Aydınlılar Gecesi’nde
gönüllerince eğlendiler. Efeler, ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer
Ezgü’nün seslendirdiği türkülerle coştular.

G

erçeği söylemem gerekirse Fenerbahçeli değilim ama şampiyonluğu da sonuna kadar
hakettikleri kanısındayım. Ali Şen’in Danimarka’da bir televizyon kanalında gösterilen belgeseline değinmeden önce Fenerbahçe’yi tebrik etmek benim gibi bir Galatasaraylı’nın centilmenliğidir diyerek, bir yükseliş öyküsünün şampiyonlar ligi finaline rağmen Danimarka’da nasıl
izlendiğine anlamaya sıra geldi.
İşadamı Ali Şen’in yabancı işçilikten patronluğa yükselişinin ve Danimarkalı eşi Bente ile
aşkının anlatıldığı belgesel, aynı saatte yayınlanan Milan-Liverpool şampiyonlar ligi final müsabakasına rağmen, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş.
“Sınırsız Aşk” adlı belgesel, Kopenhag’a bağlı
Rödovre semtinde yaşayan ünlü bir mobilyacının 18 yaşında ki kızı Bente’nin, Danimarka’ya
çalışmak için gelen Ali Şen’e aşık olmasıyla başlayan maceranın, Türkiye’de süper lüks hayata
dönüşmesini konu alıyordu. Duyduğum kadarıyla üçüncü kez televizyonda yayınlanıyormuş
ve reyting rekoru kırmayı başarmış. Ali Şen’in
evliliği, başkanlığı sırasındaki Danimarkalı futbolcu transferi, bu belgeselin reyting rekoru
kırmasına ve Milan-Liverpool Şampiyonlar ligi
maçından daha çok izlenmesine neden oldu.
Belki Türkiye kanallarında yayınlanmadı ya
da yayınlandıysa da ben izleyemedim, hiç ses
getirmeyen bir belgesel oldu “Sınırsız Aşk”. Ali
Şen’in Avrupa futbolunu yakından tanıması
özellikle Danimarka’yı iyi tanıması, başkanlığı sırasında yapmış olduğu “Högh” transferi ile
bu becerisini şampiyonlukla göstermesi, bu belgeselin Türkiye’de bir benzeri başka formatla
yapılabileceğini gösterebilirdi. Ama bunu Danimarka televizyon kanalları daha iyi değerlendirdi ve tekrarı olmasına rağmen izlenme rekorları
kırmayı başardı.
Yazıma başlarken ilk satırda gerçeklerden
bahsettim ve bir gerçeğe de anlaşılır bir şekilde değinmeden edemeyeceğim. Danimarka, Galatasaray’ın UEFA Kupası Şampiyonluğunu,
Ali Şen’in Danimarka’da hayat bulan “Sınırsız
Aşk” belgeselini hiç unutmayacaktır.
selcuk.kahraman@haber.dk

D

animarka’da her yıl geleneksel
hale gelen Aydınlılar Gecesi’nde
bir araya gelen Aydınlılar ünlü
Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün seslendirdiği Ege türküleriyle
coştular.
Farum kentinde düzenlenen geleneksel Aydınlılar Gecesi’nin bu yılki konuğu
Ege yöresinin türkülerini en iyi seslendi-

D

r. Nejat Eczacıbaşı’nın
girişimleriyle 1973’te
kurulan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen İstanbul
Festivali, ilk gününden bugüne
kadar dünyanın çeşitli ülkelerinin farklı sanat dallarındaki
seçilmiş eserleri büyük bir başarıyla sunuyor.
31 yılda İstanbul Festivali
organizasyonu bünyesinde,
La Scala Filarmoni’den New
York Filarmoni’ye, Dresden
Filarmoni ve Concertgebouw
Kraliyet orkestraları ve Mariinski Tiyatrosu Solistleri’ne,
Orpheus Oda Orkestrası’ndan
İskoç Oda Orkestrası’na, Mark
Morris ve Mehmet Sander ve
Kibbutz dans topluluklarına;
geleneksel müzik alanında
Burhan Öcal’ın İstanbul Or-

lunay’da sahne aldı. Birbirinden güzel
türküler ve oyun havaları seslendiren
grubun müziği eşliğinde konuklar bol
bol dans edip eğlendiler.
Gecede ayrıca folklor gösterisi de yapıldı. Ege yöresinin oyunlarını, zeybeklerini sergileyen folklor ekibi bol bol
alkış aldı.
(Haber)

Türk çocuklarına Andersen’den masallar

Ü

nlü masalcı H.C. Andersen’in 200. doğum günü
kutlaması çerçevesinde
Ringsted kütüphanesinde düzenlenen anma gününde Türk
çocuklarına Andersen’in masal
kitapları verildi.
Ringsted Türk Okul Aile Birliği (RTOAB) ve Türkçe anadil öğretmeni Faruk Çeliker
tarafından ünlü masalcı H.C.
Andersen’in 200. doğum günü
kutlaması çerçevesinde Ringsted
kütüphanesinde bir anma günü
düzenlendi.
Anma gününde H. C. Andersen’in hayatı hakkında bilgi veri-

lirken, Anadil öğretmeni Çeliker
tarafından da ünlü masalcının bir
masalı okundu.
Anma gününde kütüphane müdürü tarafından tüm çocuklara
birer adet H. C. Andersen’in
Türkçe ve Danca yayınlanan
masal kitabı hediye edildi. Yaklaşık 70 çocuğun katıldığı anma
gününde velilerin de büyük katılımda bulunması güne ayrı bir
hava kattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk bayramı kutlamalarında
olduğu gibi bu kutlamaya da yerel
basın ilgi göstererek yer verdi.

Ünlü notaların tınısı İstanbul’u saracak
Fuat Dalcı

ren Türk Halk Müziği sanatçılarımızdan
Sümer Ezgü oldu.
Yaklaşık 700 konuğun katıldığı gecede
Ege yöresinin birbirinden güzel türkülerini seslendiren sanatçıya konuklar da
eşlik etti. Hem türkü söyleyip hem de
oynayan sanatçı bir ara gecenin düzenleyicileri ile zeybek de oynadı.
Gecede ayrıca müzik grubu Grup Do-

yantal Topluluğu’ndan, bir
Kudsi Erguner projesi olan Taç
Mahal’e ve Sema gösterilerine
kadar birçok eseri İstanbullu
sanatseverlerle buluşturdu.
İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunun 700.
Yılı kutlamaları çerçevesinde
gerçekleştirdiği bir özel proje
de Vivaldi’nin Bayezid Operası’nı Aya İrini Müzesi’nde
büyük bir başarıyla sergiledi.
2003 yılında 31. İstanbul Festivali’nde dünyanın yaşayan en
önemli şeflerinden olan ünlü
mezzosoprano Cecilia Bartoli
ağırlandı ve
Bu konser ayakta dakikalarca
alkışlanarak İstanbul Festivali’nin unutulmazları arasına
girdi.
Orkestralı konserlerden oda
müziğine, resitallerden geleneksel müzik ve dansa uza-

nan 31 gösteri, bazı yapıtlarıyla dünyada ilk kez bu festivalde İstanbullu dinleyicilerle
buluşacak.
Dünyaca ünlü neyzen Kudsi
Erguner, modern dansın önde
gelen isimlerinden Carolyn
Carlson ile gerçekleştirdiği
“Metafor” adlı projesini ilk kez
İstanbul Müzik Festivali’nde,
Aya İrini Müzesi’nde izleyiciye sunacak.
Festivalde önemli konserlerden biri de “Osmanlı ve Avrupa Saraylarında Müzik” adını
taşıyor. Suonare ve Cantare,
Türkiye’nin ilk ve tek dönem
müziği topluluğu Bezmârâ ve
projenin tasarımına imza atan
soprano Çimen Seymen’in yer
alacağı konser, otantik Barok
ve Osmanlı çalgılarıyla 17.
yüzyılın Avrupa ve Osmanlı
Saraylarının müziğini İstanbul’a getirecek.

(Türel Meriç, Ringsted)

Kocaman’ın tabloları
Kopenhag’da

U

zun yıllar Danimarka’da yaşadıktan ve bir dönem Danimarka’da Kültür Ataşesi olarak da
görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen
ressam Cevdet Kocaman’ın suluboya ve
yağlı boya tabloları Danimarka’da sergileniyor.
Başkent Kopenhag’daki Galeri Lisse
Bruun’da 9 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen karma yaz
sergisinde Danimarkalı çağdaş dışavurumcu sanatçılarla birlikte ressam Kocaman’ın son çalışmalarından üç tablo
sergilenecek.
Daha önce Danimarka’da ve Norveç’te
çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel
sergiler açan Kocaman’ın tablolarında
Danimarka’dan ve Norveç’ten izlenimler görmek mümkün.
(Haber)
Yaz Sergisi
9 Temmuz – 9 Ağustos 2005
St. Kongensgade 99
1264 Kopenhag K
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İman Gür tiyatroya “merhaba” dedi

Dogma 10 yılı geride bıraktı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaşayan genç tiyatrocu İman Gür,
ilk oyunu “Bir Demet Maydanoz” ile tiyatroya ‘merhaba’ dedi.

Lars von Trier ve Thomas Vinterberg’in başını çektiği, sinemada doğallığı savunan ‘Dogma 95’ hareketi
10 yaşında. Vinterberg ‘Yapım ve
seyirci arasında kalan her şeyi yasakladık’ diyor.

B

İ

man Gür’ün, ünlü sanatçı Yılmaz
Erdoğan’ın eserlerinden esinlenerek yazıp, yönettiği ve aynı zamanda başrolünü oynadığı “Bir
Demet Maydanoz” adlı oyun başkent
Kopenhag’daki Ahlefeldts Halkevinde
sahnelendi.
100’e yakın kişinin izlediği oyun öncesi müzisyen Mizgin ve grubu kısa
bir konser verdi.
Toplumsal sorunlara duyarlı bir
yazar olan Abuzar’ın, eşi Güzide ile
olan ilişkisinin esprili bir dille anlatılmaya çalışıldığı oyunda, Abuzar’ın

yakın arkadaşı Zühtü ile olan dostluğu
da anlatılmaya çalışılıyor. Abuzar’ın
yaşamında önemli bir yeri olan Zühtü, dünyaya entelektüel açıdan bakmaya çalışan bir kişilik olarak ortaya
çıkıyor.
Zühtü karakterini canlandıran oyunun yazarı ve aynı zamanda yönetmeni İman Gür, ilk kez bir oyun sahnelemekten dolayı büyük heyecan duyduğunu belirterek, “Bu ilk oyunumuz
olduğu için tabii ki eksikliklerimiz ve
hatalarımız olmuştur. İzleyenlerin affına sığınıyor ve gösterdikleri ilgiden

dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.
Bundan sonraki hedefimiz daha güzel
oyunlar ile izleyicilerin karşısına çıkmak olacak” diye konuştu.
Bir saatin üzerinde süren oyun,
küçük skeçlerden oluşuyor. Oyunda
İman Gür’ün yanı sıra Güzide rolünde Yıldız Gültekin ve Abuzer rolünde
Mello Ceran oynuyor.
Müziklerinin Eniz Ahmed ve Doğan
Şahin tarafından yapılan oyunun kostümleri ve sahne tasarımı grup çalışması halinde yapıldı.
(Haber)

Soner Arıca’dan eğitime katkı konseri
Odense’de faaliyetlerini sürdüren Odense Türk Eğitim Birliği tarafından
eğitime katkı amacıyla düzenlenen Soner Arıca konseri büyük ilgi gördü.

undan 10 yıl önce Danimarkalı iki yönetmen dost
Lars Von Trier ve Thomas Vinterberg yemek masasında bir araya geldi ve film çekmek üzerine bildikleri her şeyi unutmaya karar verdi.
Sinemadaki ilüzyon ve aşırılıklara karşı 10 maddelik bir
manifesto hazırladılar. Manifestonun özünde arı bir sinema yanında kolektif çalışarak spontan film çekimi savunuluyordu.
1995 yılında sinemanın 100. yılı kutlaması için Paris’teki
Odeon Tiyatrosu’na davetli olarak katılan Lars Von Trier,
konuşma yapmak üzere kürsüye geldiğinde yüksek sesle
bu manifestoyu okudu. Böylece ‘Dogma 95’ hareketi artık
yola çıkmıştı.
Aradan geçen 10 yılda aralarında ‘Gerizekâlılar’, ‘İtalyanca Aşk Başkadır’, ‘Şölen’ gibi önemli festivallerde ses
getiren yapımların da bulunduğu 40 Dogma filmi çekildi.
Hollywood’un yaklaşımının tersine Dogmacılar için sinema
yalnızca özel efektlerden, heyecandan ibaret değildi, aslolan
bir hikâye anlatılması ve bunun iyi anlatılmasıydı.
Dogma’nın öncülerinden Thomas Vinterberg “Normal olarak bir filmde yaptığımız her şeyi (müzik, donanım, efektler) yani oyuncu ile katıksız yapım ve seyirci arasında kalan
her şeyi yasaklamanın eğlenceli olacağını düşündük” diyor
ve ekliyor “Bu, belki de hayatımdaki en yaratıcı andı”.
Başlarda kimse Dogma’yı yeteri kadar ciddiye almadı. Ta
ki Vinterberg’in ‘Şölen’ isimli yapımı (Film 22. İstanbul
Film Festivali’nde de gösterilmişti) Cannes’da Jüri Büyük
Ödülü alana kadar.
Bundan sonra Avrupa, Asya ve ABD’li yönetmenler harekete güç katmaya başladı. Öyle ki Dogma, Hollywood’a bile
çekici geldi. Lars von Trier’in 2003’teki ‘Dogville’i bütün
dünyada büyük başarı yakaladı.
Dogma yönetmenlerinden, ‘Küçük Aksilikler’ isimli filmiyle 52. Berlin Film Festivali’nde ‘En İyi Avrupa Filmi
Ödülü’ne değer görülen Annette K. Olesen ise sınırlar
içinde çalışmanın kendisine çok daha fazla özgürlük kazandırdığını belirtiyor: “İlerlemenizi muhafaza etmek için
bir sanatçı olarak kendi kendinizle oyunlar oynamanız gerekiyor. İş için çok tazeleyici buldum. Bu, benim için özgürlüğün ruhuydu.”
Dogma, yeni iş ortaklıklarını da ortaya çıkardı. Yönetmen
Chris Kentis ve yapımcı Laura Lau’nın bir araya gelmesi
gibi. Sonuç ‘Açık Deniz’ filmiydi. Artık gişelerde, düşük-bütçeli ve bağımsız yapımların sayısı 10 yıl öncesine nazaran
daha fazla ve Dogma’nın arkasındaki güdü bugün eskisi
kadar kuvvetli değil. Ancak Dogma’nın yarattığı etki hala
da yadsınamaz.
Vinterberg durumu şu cümlelerle açıklıyor: “Dogma bir
şeye karşı tepkiydi ve şimdi Dogma insanların yeniden
tepkili olması için bir şey olabilir. Yani, Dogma bugün için
hâlâ yaşıyor.”

Trier’in biografisi Türkçe’de

D

D

animarka’da bazı belediyelerin
anadili eğitime verdiği desteği geri çekmesinin ardından
çocuklarına anadili eğitimi vermek
amacıyla Odense’de bir grup duyarlı
veli tarafından 2003 yılının Ağustos
ayında kurulan Odense Türk Eğitim
Birliği’nin düzenlediği Soner Arıca
konseri büyük beğeni topladı.

Odense’deki Rising Okulu’nu dolduran 400 kadar izleyici, Türk pop
halk müziğinin ünlü isimlerinden
Soner Arıca’nın seslendirdiği şarkılarla coştular. Soner Arıca, son
albümünden seslendirdiği eserlerle
salonu dolduran davetlilere güzel bir
konser verdi.
Arıca’nın konserinden önce sahne

alan Kuzey Almanya’nın ünlü gruplarından İmparator da son günlerin
popüler türkülerin örnekler sundu.
Salonu dolduran davetliler bütün akşam bol bol dans ederek gönüllerince
eğlendiler.
(Haber)

ogma akımının kurucularından, ünlü Danimarkalı sinema yönetmeni Lars von Trier’in
yaşamını konu alan “Lars von Trier” adlı kitap Türkçe yayınlandı,
artık Danimarka si nemasındaki
dogma akımı hakkında Türkçe bir
kaynağımız oldu.
Agora Kitaplığı’ndan çıkan “Lars
von Trier” adlı kitapta Trier’in çocukluğundan, asi gençliğine, eğitim
hayatından bütün yaşantısını etkileyen fobilerine, kısa filmlerinden
‘Dogma 95’ manifestosuna, oyuncu yönetiminden özgürlükçü yapım
şirketi Zentropa’ya kadar bir çok
konu ele alınıyor.
Kitabı Danimarka’da yaşayan Amerikalı eleştirmen Jack
Stevenson yazmış. Birkaç gün önce yayımlanan kitabı şimdiden bir efsaneye dönüşen sinema âşığı bir yönetmenin
dünyasına girmek için bir kapı olarak düşünebilirsiniz. Stevenson bunun için gerekli ipuçlarını kitaba yerleştirmiş.
(Haber)
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Dernekleşme sırası kadınlarda
Dr. Orhan Bulut

Bel ağrıları - II

S

evgili okuyucularımız, geçen yazımızda bel ağrılarını genel anlamda ele almış ve bel ağrılarının oluşma şekline, akut ortaya çıkan bel ağrılarına değinmiştik. Bu ay ki yazımızda da bel ağrılarının neden ortaya çıktığını sütunumuzun sınırları
içerisinde anlatmaya çalışmak istiyorum. Bel ağrılarının otuzdan fazla sebebi olduğu için konu çok geniş ve ayrıntılı olup, bundan dolayı en sık görülen
nedenleri incelemenin daha yararlı olacağı kanısındayım.
Bel ağrılarının en sık görülen nedenlerinin başında omurgalarımız arasında bulunan ve disk denilen
kısmın zedelenmesi veya hastalıkları gelmektedir.
Vücudumuzun bel kısmını oluşturan omurgalar en
çok esneme yeteneğine sahiptirler. Bu esnekliği artırmak için omurgalar bel bölgesinde içe doğru hafif
bir kavis yapar. Bu omurgaların üst ve alt yüzeyleri ince bir kıkırdak tabakası ile döşelidir. Omurgaların arasında ise intervertebral disk denilen yapılar
vardır. Bunlar hafif oval yapılar olup omurgaların
esnekliğini artırır ve dıştan gelen darbelerin etkisini azaltırlar. Bu esnek yapı üzerinde ağırlık olmadığı zaman bombeleşir ancak iki omurganın arasında
ovalleşir.
Ağır yük kaldırma, yanlış hareketler veya trafik
kazası gibi olaylar sırasında arkaya veya yana doğru kayarak bir fıtıklaşmaya neden olur. Bu duruma
da lomber disk hernisi veya yaygın deyimi ile bel fıtığı denir. Bel fıtığı akut bel ağrılarının en sık görülen nedenidir. Çok defa ani başlayan, saatler yada
günlerce devam eden ve kas spazmı ile birlikte bütün beli kaplayan çok şiddetli bir ağrıdır. Nadiren
ağrı sinsi olabilir. Bel fıtığı daha çok gençlerde ortaya çıkar. Eğer fıtıklaşma küçükse sadece bel ağrısı
vardır. Ağrı bütün beli kaplar veya tek tarafa vurur.
Bel kaslarında spazm meydana gelebileceği için hasta o tarafa doğru eğik durur. Bel ağrısına ek olarak
fıtığın baskı yaptığı sinirin yayıldığı bölgede bacak
ağrısı olabilir ve bu çok defa siyatik ağrısıdır, hasta
topallar. Ağrılar uzun sürerse refleks kayıpları ortaya çıkabilir. Bel ve bacaktaki ağrılar birlikte olabildiği gibi biri diğerinden daha şiddetli olabilir.
Hastaların çoğu ayakta, otururken veya yatarken
rahat değildirler. Yatarken dizlerini kırarak uzanırlarsa biraz daha rahat ederler. Akut bel fıtığı olgularında eğer cerrahi bir girişim sözkonusu ise teşhis
mutlaka radyolojik inceleme yöntemleri ile kesinleştirilmelidir.
Bel ağrılarının ikici sık rastlanan nedenleri arasında yukarıda bahsettiğim omurga disklerinin dejeneratif hastalığı gelir ki buna tıpta spondiloz denmektedir. Bu durumda belde çok şiddetli olmayan,
devamlı veya zaman zaman ortaya çıkan ağrı vardır. Sürekli olarak ağırlık taşıyan şişman, orta yaşlı
insanlarda saptanır. Ama bazen gençlerde de gelişebilir. Yanlış hareketler, ağır taşıma ve yere eğilme
gibi uygun olmayan hareketlerden sonra ağrı başlar.
Ağrı çoğunlukla yerel olup kalçaya ve hatta bacağa
vurabilir.
Bel ağrılarının bir başka sık görülen nedeni ise
omurgalardaki küçük eklemlerin romatizmal iltihabı sonucunda ortaya çıkar. Buna hekimlikte spondilartroz denmektedir. Bu hastalarda hareketle artan
ve istirahatla azalan bel ağrısı vardır. Yürüdükçe
ağrı şiddetlenir ve hasta bir süre sonra durmak zorunda kalır. Son olarak belirtmek istediğim bel ağrısı nedeni çeşitli hastalıklar sonucunda omurilik kanalının daralması (spinal stenoz) sonucunda oluşan
bel ağrılarıdır. Burada hem belde ve hem de bacaklarda ağrı vardır. Ağrı arttıkça diğer başka sinirsel
belirtilerde ortaya çıkar. Hastalar zamanla ağrıya
dayanabilmek için diz, kalça ve omurgayı sürekli eğmek zorunda kalarak maymuna benzer vücut duruşu geliştirebilirler
orhan.bulut@haber.dk

Dernekleşme sırası artık kadınlara geldi. Danimarka’nın çeşitli kentlerinde kurulan kadın derneklerine bir yenisi daha eklendi. Başkent Kopenhag’ın Österbro semtindeki Kildevaeldsparken oyun bahçesinde görevli
pedagogların da katkılarıyla Kildevaeldsparken Dostları Kadın Derneği
(Kvindeforeningen Kildevaeldsparkens venner) adında yeni etnik bir
kadın derneği kuruldu.

Resimdekiler: (Soldan sağa) Kildevaeldsparken Dostları Kadın Derneği (Kvindeforeningen Kildevaeldsparkens venner) başkan yardımcısı pedagog Canan Şahin, dernek başkanı eğitimci Nermin Abdulorska, pedagog Anne Thorsen ve Kildevaeldsparken oyun bahçesinde görevli pedagog
Lone. Dernek üyesi ve çocuklarından oluşan 100’ün üzerinde bir grup geçtiğimiz ay sonunda Bon Bon Land adı verilen Danimarka’nın önde gelen
eğlence merkezi ve lunaparkına günübirlik bir tur düzenledi. (Solda küçük resim).

İ

ki kadın. İkisi de eğitimci. Yıllarca çocuklarımızın eğitimiyle
yakından ilgilenen bu iki kadın,
çocuklarımızın okullarda daha iyi
eğitim almaları, anne-babaların çocuklarının eğitiminde daha aktif olmaları
için çabalıyor.
Danimarkalı pedagoglar da bu iki
eğitimci kadının verdiği emeği görüp
onlara destek çıkıyor ve kapılarını
açıyor.
Bu iki kadın, Kopenhag belediyesine bağlı, Österbro semtindeki tüm
çocukların gittiği Kildevaeldsparken
oyun bahçesinde görevli pedagogların
katkılarıyla bundan bir yıl önce Kildevaeldsparken Dostları Kadın Derneği
(Kvindeforeningen Kildevaeldsparkens venner) adında etnik bir kadın
derneği kurdu. Kildevaeldsparken çocuk bahçesi de kadınlar derneğine bir
lokal verdi.
Derneğin üyelerinin çoğunluğunu ise Türk kadınları, Makedonyalı
Türk kadınları ve Arnavut kadınları
oluşturuyor. Şu anda 73 üyesi bulunuyor derneğin. Pedagog Canan Şahin
ve edebiyatçı Nermin Abdulorska tara-

fından kurulan derneğin hedefleri çok
büyük, ama dernek şimdilik Östebro
semtinde yaşayan kadınlarımıza çocuk
eğitimi konusunda pedagojik yardım,
okul sistemi ve veli toplantıları hakkında bilgiler veriyor.
Canan Şahin pedagoji eğitimini İsveç’te almış. Nermin Abdulorska da
Üsküp Kiril ve Metody Üniversitesi
Felsefe fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitirmiş.
Bu iki eğitimcinin girişimleri ve Kildevaeldsparken de çalışan pedagog
Anne Thorsen’in katkılarıyla faaliyetlerine başlayan derneğin gelecekteki hedefleri arasında kadınlarımıza
Danca dil eğitiminden bisiklet binme
kursuna, üye kadınların çocuklarına
ders yardımından kadınlarımıza yüzme kurslarına kadar bir çok etkinlik
bulunuyor.
“Hergün onlarca kadınımız çocuklarıyla birlikte buraya geliyor. Çocukları oyun bahçesinde pedagoglar gözetiminde oynarken, anneler de hem
dinlenme olanağı hem de diğer kadınlarla bir araya gelme olanağı buluyorlar. Burada kendilerini huzur içinde

hissediyorlar” diye anlatıyor dernek
başkanı Nermin Abdulorska.
Kadınlara aynı zamanda çay kahve
de ikram ettiklerini belirten başkan
Abdulorska, “Kadınlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Yılda sadece 50 kron üyelik aidatı ödeyecekler.
Burada çocuklara bakabilecek olanaklara sahip olduğumuz için kadınlarımızın başta dil eğitimi, doğru beslenme
gibi konular olmak üzere bir çok konuda bilgilenmelerine olanak sağlamak
istiyoruz” diye ekliyor.
Başkan yardımcısı Canan Şahin de,
yıllarca yabancılarla çalıştıkları için
kadınlarımızın ve çocuklarının sorunlarını çok iyi bildiklerini ve sorunu olan kadınlara ya da çocuklara en
iyi yardımı kendilerinin verebileceğini
belirtiyor. Yuva ve kreşlere gitmeyen
çocuklara dil eğitimi de vermek istediklerini ifade eden Şahin ayrıca, yılda birkaç kez anneler ve çocuklarıyla
birlikte Danimarka’daki tatil yerlerine
gittiklerini ve birkaç kez de parti vererek kendi aralarında eğlendiklerini
söylüyor.
(Haber)

Danimarka’daki sperm bankası iflasın eşiğinde

D

animarka’da hükümetin, sperm vericilerine vergi getirme
tasarısı, dünyanın en büyük
sperm bankasını ‘iflas’ etme
tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Danimarka’da faaliyet
gösteren ve bu ‘sektörde’

dünyanın en büyük kuruluşu olarak nitelenen
Cryos International Sperm
Bank, hükümetin sperm vericilerine 500 kron (yaklaşık
117.5 YTL) gelir vergisi uygulamaya hazırlanmasına
‘kaynaklarını vazgeçireceği’
gerekçesiyle karşı çıktı.

Banka karara tepki gösterirken, ‘Yapılan işin çok
özel olduğunu, bu nedenle
normal gelir vergisi mevzuatına tabi tutulmaması
gerektiğini’ savundu. Açıklamada, vericilerin çoğunluğunu dar gelirli öğrencilerin
oluşturduğu, ağır vergi yü-

künün bu kişileri faaliyetten caydıracağı belirtildi.
Danimarka’da üç şubeyle
faaliyet gösteren Cryos International Sperm Bank’ın,
topladığı ‘mevduat’la her yıl
tüm dünyada 1000 civarında gebeliğe yardımcı olduğu
belirtiliyor.
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Türkiye’ye telefon etmek artık gerçekten çok ucuz
Çok düşük fiyatlarla mobil telefon olanağı sunan Lebara firması Danimarka piyasasına giriyor.
Türkiye’ye cepten “Alo” demenin dakika ücreti artık 1,79 kron.

A

rtık yurtdışına yapılan telefon görüşmelerinde yüksek ücrete son.
İngiltere’de 2001 yılından beri
faaliyet göstermekte olan Lebara
rakipleri ile gerçekten rekabet edebilecek
fiyatlarıyla Danimarka piyasasına giriyor.
TDC ile yapılacak telefon görüşmelerinin
dakikası 5,50 Krona kadar çıkabilirken
Lebara dakika ücretini 1,79 Krona kadar
indiriyor.
Abone ücretinin bulunmadığı Lebara telefon ürünlerinde başlangıç paketi 25 kronluk
konuşma ücreti ile veriliyor, sms ücreti ise
20 kuruş (Öre), Danimarka içinde yapılacak

aramaların ise dakikası 67 kuruşa geliyor.
100, 200 ve 500 kronluk kontör kartları alınabileceği gibi, diğer mobil telefon şirketlerinin sağladığı telesekreter, çağrı yönlendirme ve numara gösterme fonksiyonları da
Lebara abonelerine sunulan hizmetler arasında. Kontör yüklemek ise alınacak telefon
kartlarıyla yapılabildiği gibi internetten de
gerçekleştirilebiliyor.
Lebara telefon kartları öncelikli olarak
Kvikly &Kvikly Extra, Teleringen, ve ülke
genelindeki 600 kioskta satın alınabilecek.
Bu zincirlere kısa zaman içinde El-Giganten, Dan-Talk, Merlin, Electronic World ve
Electrıc City zincirlerinin de ekleneceği
belirtildi.
Cepten Fastnet telefonuna yapılan arama fiyat karşılaştırmaları
Danimarka’da yaşayan Türklere yönelik
Kaynak: Lebara
de hizmet verecek olan Lebara müşteri
Lebara
TDC
hizmetlerinde Türkçe konuşan personel
Türkiye: 1,79 kr./dk.
5,50 kr./ dk.
de bulunduracak
Almanya: 0,99 kr./ dk.
3,40 kr./ dk.
Lebara’dan yapılan açıklamada British
ABD: 0,99 kr./ dk.
3,75 kr./ dk.
Telecom
ve Deutsche Telecom üzerinden
Brezilya: 0,99 kr./ dk.
16,00 kr./ dk.
konuşmalar
gerçekleştirildiği için arama
Tayland: 0,99 kr./ dk.
16,00 kr./ dk.
ve konuşma kalitesinin de yüksek olacağı

»TG80 IF« 25. yıl jübilesini yaptı

B

aşkent Kopenhag
yakınlarındaki
Höje
Taastrup
kasabasında faaliyetlerini sürdüren TG80
İF adlı Türk spor kulübü
düzenlediği bir eğlenceyle
25. yıl jübilesini yaptı. Ta-

astrupgaardsvej’daki kulüplerinde düzenledikleri
eğlence öncesi kulüpte 20
yıl önce top koşturan eski
oyuncularla şimdiki genç
oyuncular ikişer takım kurarak 45’er dakikalık birer
maç yaptılar. Maçın ardın-

dan müzikli bir eğlence
düzenlendi. Eğlencede Ege
yöresinin zeybek oyunları
kulüp üyesi folklorcular tarafından gösterildi. Daha
sonra konuklara Türk yemekleri ikram edildi.
(Haber)

Tüketici

belirtildi.
Daha
fazla
bilgi
için

www.lebara.dk adresine
giren okurlarımız firmanın düşük fiyatlarından nasıl faydalanabileceklerini öğrenebilirler. Lebara kartlarıyla yurtdışındayken de konuşma yapmak 1 Ocak 2006
yılından itibaren mümkün olabilecek.

Etnorama’da Türk Hip Pop Konseri

D

animarka’daki Türk
hip Pop’çularımızdan Cino G ve ekibi
başkent
Kopenhag’daki
müzikevi Etnorama’da düzenlenen bir konserde bir
araya geldi.

Konsere ayrıca Gero ve
Kalle P’nin yanısıra Vanlöse’den katılan dansçı kızlar da geceye ayrı bir renk
kattılar.
Konseri izlemeye gelenlere güzel saatler yaşatan

genç sanatçılar, konseri hep
birlikte yaptıkları muhteşem
beat box ile konseri tamamladılar.

(İhsan Başoda, Genç HABER

����������
�����������

�������������
Str. 5 -10 år
�����������

�������������

���������

�������������������

���

�������������
���������������

�����

����

�����������������

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

26

ÇOCUK

haber

Haydi çocuklar!
Aşağıdaki çizimde yeralan
rakamları birleştirin, ne
çıkacak!

Haziran 2005
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BİLMECELER
Mavi atlas,
Arşın yetmez,
Makas kesmez,
Terzi biçmez
Ufacık mermer tası,
İçinde beyler aşı,
Pişirirsen aş olur,
Pişirmezsen kuş olur.

GÖKYÜZÜ YUMURTA

FIKRALAR
Başkasının
Pantolonu
Haydi çocuklar!
Uçağı havaalanına indirelim

Öğretmen çocuğa sormuş,
‘Oğlum elini pantolonun
sağ cebine attın ve bir 100
kron çıkarttın, sol cebinden de 50 kron çıktı. Senin şimdi neyin var?
Öğretmen çocuğun ‘150
kron var’ cevabını vermesini beklerken Çocuk
cevap vermiş
‘Her halde üzerimde başka
birinin pantolonu var!’

OYUNCAKLAR DÜNYASINA GEZİ. Kopenhag’ın Österbro semtindeki
bundan bir yıl önce kurulan etnik kadın derneği Kildevaeldsparken Dostları
Kadın Derneği (Kvindeforeningen Kildevaeldsparkens venner), geçtiğimiz ay
sonunda Bon Bon Land adı verilen Danimarka’nın önde gelen eğlence merkezi
ve lunaparkına günübirlik bir tur düzenledi. Tura 100’ün üzerinde anne ve çocuk
katıldı. Beraberlerinde piknik sepetlerini de götüren anneler Bon Bon Land’da
piknik yaptılar. Çocuklar da Bon Bon Land’daki lunaparkta oyuncaklara binip
gönüllerince eğlendiler.

İki Deli
Akıl hastanesinden kaçan iki
deli, karşıdan gelen bekçiyi
görünce, iri gövdeli bir çınarın
arkasına saklandılar.
Bekçi, onların ayak seslerini
işitmişti. Sordu; “Kim o?”
İçlerinden biri kedi gibi
miyavladı.
Bu başarılı miyavlamadan sonra bekçi yürüyüp gidiyordu ki
delilerin ayakları altındaki yapraklar hışırdadı.
Bekçi geri dönüp yine seslendi:
“Kim var orada?”
İkinci deli cevap verdi; “ Bir
kedi daha

ÇOCUKLARA“BONBON LAND“ ÖDÜLÜ. Danimarka hükümetinin belediyelere anadili eğitimi için ödediği ödeneği kaldırmasından sonra, Danimarka’da
yaklaşık 270 belediyeden sadece 39’unda anadil egitimi devam ediyor.
Ringisted’de bu 39 belediyenin içinde anadili eğitimi veren belediyelerden biri.
Anadil eğitimine Danimarka ortalamasında en yüksek katılım Ringsted belediyesinde gerçekleşiyor. Bunun nedeni ise başta anne babaların çocuklarının anadili
eğitimine önem vermesi, 1989 yılında kurulan ve aktif olarak çocuklar için faaliyet gösteren Türk okul aile birliği ve velilerle, okulla ve okul aile birliği arasında koordinasyonu sağlayan anadili öğretmeni Faruk Çeliker geliyor.
Ringsted’de geleneksel olarak her yıl Türk okul aile birliği tarafından çocuklar için
bir gezi düzenlenmektedir. Bu vesile ile de Türkçe anadili eğitimine katıldıkları
ve 23 Nisan’da başarıyla gösterilerini yaptıkları için çocuklar ödüllendirilmiş oluyorlar.
(Türel Meriç, Ringsted)

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B
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AHMET BİÇEN
Industrivænget 12 A, 3400 Hillerød
Tlf: 7020 8414, Fax: 70208415 Mobil: 4014 3762
www.hillerodautomobiler.dk

Peşinatsız-üç ay garantili otolar

Mercedes 300D, 1988, automat,
342.000 km. lilla, nysynet. står pænt
i lakken.

Ford Escort, 1,6 16v, 1994, 177.000
km. st.car, hvid, nysynet, servo, c-lås,
soltag, komplet nye bremser.
44.900 kr.

MItsubishi Colt cli,
1996, 138.000 km.
koksgrå, 1 ejers, synet, servo, alarm,
cd, meget pæn og velholdt.
49.900 kr.

Hyundai Elantra, 1,5, 1994, 112.000
km. vinrød, nysynet, 1 ejers, alarm,
c-lås, el-ruder, servo, komplet nye
bremser
44.900 kr.

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

Toyota Starlet, 1,3, 1996, 180.000
km. grønmet, 1 ejers, nysynet,
a.s.o. meget pæn bil.
49.900 kr.

49.900 kr.

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

Mazda 626, 1,8i, 1996, 178.000 km. blå,
nysynet, servo, airbag, alu, abs, a.s.o.
Fiat Tipo, 1,8ie, 1994,
235.000 km. vinrød, 5 dørs,
nysynet, servo, c-lås, træk.
39.900 kr.

69.900 kr.

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

Accept

PRIVATLÅN
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BİLGİSAYAR & INTERNET

HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
ferhat.bingol@haber.dk

Ayın oyunu

Satıyoruuum…
Satıyoruuum...
Vazgeçtim satmıyorum…

U

luslar arası iki kuruluş bir şirketini satmak/almak istediğinde
genelde haber borsaya sızdırılmadan
önce taraflar arasında bir anlaşmaya
varılır. Olur ki , görüşmeler olumlu geçer o zaman iki şirkette, eğer borsaya
açıklarsa, hisse sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bilgilendirme genelde ansızın yapılıp, borsa şirketin fiyatının usulüne uygun bir
şekilde düşüşü ya da yükselişi izlenir.
Bu tür görüşmelerden haberdar olan
taraf çalışanları tabii ki, borsa da kendi adlarına alım ya da satım yapamazlar. Buraya kadar her şey normal. Serbest piyasa ekonomisinin tüm gerekleri böyle diyor.
Geçtiğimiz aylarda Türkiyeli Turkcell
ve Finlandiya ağırlıklı Telia bu tür bir
görüşme yapmışlar. Biz tabii ki bunları
daha geç öğreniyoruz. Görüşmeler gayet çetin geçmiş. Çukurova grubunun
sahibi olduğu Turkcell yıllarca grubun
amiral gemilerinden biriydi. Gerçi bir
tane amiral gemisi olur ama Çukurova
öyle hızlı yükselmişti ki, birden fazla
amiral mezun etmişti.
Sonuçta taraflar prensipte anlaşmışlar. Telia zaten ortağı olduğu Turkcell’in ağırlık hisselerine sahip olacağı satışı duyurma aşamasına gelince.
Hem ortağı hem satıcıyla yüz yüze bir
daha görüşüp, basın ve borsayı bilgilendirme toplantısı yapmaya karar
vermiş. Genelde bu aşama da bilgiler
zaten çoktan ortalıklarda gezdiği ve
ekonomi sayfalarında herkes durumu
yorumladığı için satışı oldu farz edebiliyoruz. Çünkü bu kadar bilgiyi dışarı sızdırdıktan sonra artık bir nevi aile
arasında sözlenmiş olunuyor. Bundan

DONANIM

E

l bilgisayarı kullanıcıları bir süreden beri
aygıtlarının sadece
veri tabanına bağlanmaktan fazla işe yaradığını biliyor. Yeni nesil PDA’lar
ses ve video oynatabiliyor,
hatta bazıları yayınlayabiliyor. WLAN özelliğine
sahip olanlar taşınabilir
web gezgini de olabiliyorlar. Kızılı ötesi kumanda
gibi çalışıp ses ve video
aygıtlarını yönetebilenleri de bulunmakta. Bir
iki öncü marka artık sayısal kamera özelliğini
de barındırmakta. Peki
son nesil Windows cep
bilgisayarını telefon
olarak kullanabilmek
mümkün mü? Mümkünse nasıl ve bu GSM
cep telefonlarının sonu
demek değil mi? Türkiye’de
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Matrix Online

3

bölümlük film
serisinden ilki
dünyayı kırıp
geçirmişti. Halen benim için DVD arşivimde en önemli filmlerden biri olan Matrix’in oyunu çıktı.
Bu yazıyı yazarken
ben henüz oynamaya nail olamadım ama
kısa bir zaman sonra
tatilde doya doya içinde kaybolmayı düşünüyorum. Şimdilik size
oyun hakkında biraz
dedikodu yapayım.
Öncelikle en güncel
bilgileri,
http://
www.thematrixonline.com/ adresinden
bulabilirsiniz.
Sitede yazana göre
oyun filmin mantığını
koruyan zaman zaman
direkt bağlantılı zaman zaman o dünyaya
göndermeler yapan bir
yeni eklenti gibi.
Hatırlarsanız, Animatrix çizgi film serilerinde de bu tür bir
yöntem uygulanmıştı.
Tahmin edeceğiniz gibi
oyun bir ‘Bul ve Öldür’
oyunu. Geniş bir şehir
planı içinde (tabii ki
Matrix’in içinde) insanları özgürlüğe kavuşturmak için savaşıyorsunuz.

dönmek ortamı biraz gerebilir.
Çukurova’nın sahibi Karamehmet’in
bu sattığı ilk şirket olmayacaktı. Diğer amiral gemisi Yapı Kredi Bankası zaten yakın zamanda elden gitmişti.
Borçlarını temizlemek için makul fiyatlara satmaya çalıştığı şirketlerinden sadece biriydi. Ama Turkcell’in bambaşka bir konumu da var. Öncelikle Yapı
Kredi Bankası Türkiye’nin 2 büyük
bankasından biri değildi, ama Turkcell kendi istasyonlarına sahip 2 şirketten biriydi ve en büyüğüydü. Azercell
gibi Osta Asya bağlantıları da vardı ve
neresinden baksanız en yeni teknolojinin yani ucu açık bir para makinesinin
tam kendisiydi.
Ben böyle düşünüyordum ki Karamehmet de farklı düşünmüyormuş. Nitekim, satışın açıklanmasına yakın,
ben satmıyorum diyip işin içinden çıkıverdi. Eğer hiç satmamaya niyetli olsa
belki bu aşamada biraz hoşgörü gösterilebilir. Ülke menfaatleri için yabancıya bir şirket satılmaması zaten iyi bir
durum, ama gelin görün ki iki gün sonra olaylar yön değiştirdi ve Turkcell’in
bir Rus şirketiyle görüştüğü anlaşıldı. Yani, Turkcell Telia’yı fiyatını arttırmak için kullandı. Demek kı, Karamehmet Turkcell’i gerçekten satıyor.
Hikayenin tamamı şimdilik bu kadar.
Ben ani bir hareketle yeni bir gelişme
bekleyip gelecek ay devamını yazmayı planlıyorum. Çünkü Türkiye’de tam
da eskilerin Dallas dizisine benzer şirket aktiviteleri olmaya başladı. Özetle, Orange’ı portakal gibi sıkan Telia,
Turkcell’e şimdilik diş geçiremedi.
Devamı da gelecek aya…

Cep Bilgisayarları (PPC) İçin Skype
Toms Hardware sitesi Skype
ile el bilgisayarını birleştirmeyi
denemiş.
Temel olarak yapılan, bir cep
bilgisayarı, bu cep bilgisayarı için kablosuz bağlantı kartı
(WLAN) ve bir de Bluetooth kulaklık. Tabii, İnternet üzerinden
başka birini arayıp bilgisayar
üzerinden görüşme yapmak için
SkyPe yazılımı da gerekli. Biliyorsunuz, SkyPe küçük bir ücret karşılığı sabit telefonları da
arayabiliyor. Örneğin dakikası
0.012 Euro’ya Danimarka’dan

İstanbul’u arayabiliyorsunuz.
Cihazınıza SkyPe yazılımını
yüklüyorsunuz. WLAN kartı
üzerinden İnternet’e bağlanıp
SkyPe de online durumuna geçiyorsunuz.
Daha sonra masaüstü
bilgisayarınızda olduğu
gibi istediğiniz numarayı çeviriyorsunuz. Tabii
Bluetooth kulaklığınız
sayesinde kablo engeli
olmadan rahatça görüşme yapabiliyorsunuz.
Yani, tek sınırınız
WLAN kartınızın kablosuz ağa ulaşabileceği
nokta. Kablosuz ağın
dışına çıktığınızda İnternet düşecek siz de
SkyPe’yi kullanamayacaksınız. Ama diğer yandan çok pratik ve akıllı
bir çözüm. Belirli şartlar
altında oldukça kolaylık

sağlayabilir.
İncelemenin tamamını
www.tomshardware.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
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Gençlik kupası Svendborg’un
Danimarka’da her yıl düzenlenen Gençlik Kupası şenlikleri bu yıl
Svendborg’da yapıldı. Gençlik Kupası finalinde karşı karşıya gelen Köge
Kultur Sport 99 ve Svendborg Türkgücü çok zevkli geçen bir final maçı
oynadılar. Köge’yi 4-1 yenen Svendborg kupayı müzesine götürdü.

D

animarka’da geleneksel olarak düzenlenmekte olan
19 Mayıs Gençlik
Kupası final maçı geçtiğimiz
Pazar günü Svendborg’da
yapıldı. Finalde karşı karşıya gelen Svendborg Türkgü-

cü ve Köge Kultur Sport 99
takımları arasındaki maçı
Svendborg 4-1 kazandı.
Büyükelçiliğimizi Eğitim
Müşaviri Şükran Alpaslan
ile Hukuk Müşaviri Makbule
Koçak’ın temsil ettiği törenler istiklal marşı okunması

ile başladı.
Fyn adasında anadili eğitimine devam eden öğrencilerimizin sundukları folklor gösterileri ve 100 metre
yarışmaları ile konser final
maçını izlemeye gelen vatandaşlarımızın büyük ilgi-

sini çekti.
Gazetemiz Haber tarafından üç yıldır verilmekte
olan final maçının en iyi
oyuncusu ödülüne bu yıl
Svendborg Türkgücü oyuncularından Tarık Kale layık
görüldü. Kale’nin ödülünü

MERAM REJSER

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Sadi Tekelioğlu kendisine verdi.
Şampiyon takıma kupasını veren Hukuk Müşaviri
Makbule Koçak’da ödül töreninde kısa bir konuşma
yaptı. Koçak, “Anavatandan

kilometrelerce uzakta kendi
kültürümüz ve ilkelerimizin
bu şekilde yaşatılmasından
çok mutluluk duydum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
(Haber)

HABER

İşbirliği ile
FUTBOL ŞÖLENİNE DAVET
Hem Türkiye - Danimarka Dünya Kupası grup eleme maçını İstanbul’da
Tribünden izleyin hem de İstanbul’da unutulmaz bir hafta sonu yaşayın !!!
2-4 EYLÜL 2005

TÜRKİYE - DANİMARKA

Kopenhag-İstanbul-Kopenhag uçak bileti - 3 yıldızlı otelde 2 gece
kahvaltı dahil konaklama Havaalanı-Otel-Stadyum otobüsle transfer ve maç bileti

Sadece 4.950.- DKR

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

Hemen arayın, yerinizi şimdiden
ayırtın.
Sınırlı sayıdaki biletlerden biri
sizin olsun !!!

���������
Travel House
Telefon: 3393 7262
e-posta: sahin@travelhouse.dk

HABER
Telefon: 3024 5562
e-posta: haber@haber.dk

Meram Rejser
Telefon: 3393 3178
e-posta:
meram@meramrejser.dk

haber Bulmaca
ÇUVALDIZ

CANBALON

© Abdullah Tunçel

AVRUPA İKİBİRLİĞİ
Avrupa Birliği, iki ayrı
birlikten oluşur: Avrupalı Siyasiler Birliği (ASB:
‘Asabi’ okunur) ve Avrupalı İnsanlar Birliği (AİB:
‘Ayıp’ okunur). ASB, lüks
binaların lüks odalarında
pahalı giysiler giyip yüksek maaşlar alarak Avrupa’nın Anayasa taslağını
hazırlar, AİB de sandığa
gider, bu taslağa ‘Hayır!’
der ve çok ayıp eder. Böylece Avrupa’nın birliği
sağlanmış olur.
AVRUPALI
BİLMECELER:
AB, aşağıdakilerden hangisinin kısaltılmışıdır:
Arayan Bulur, Anayasa
Buruştu, Astarımızı Bozdular, Amanın Bittik.
EU, Aşağıdakilerden hangisinin kısaltılmışıdır:
Ecel Utansın, Elediler
Unumuzu, Elalemden
Utandık, Emeğimiz Ufalandı.
Doğru cevabı bilenlere
Kopenhag’da sebest dolaşım hakkı verilecektir.
GÖÇMEN MAZLUM’UN YERİ
-Haber Gazetesi yetkilileri, size bir itirafta bulunmak zorundayım. Fransa
ve Hollanda’da halkoylaması yapılmadan önce,
arkadaşlarla bir kaç kere
tartıştık, ben de ortalığı
yatıştırmak için defalarca
‘Hayırlısı neyse o olsun!
Hayırlısı neyse o olsun!’
deyip durdum. Acaba,
bu ‘Hayır’ sonucunun
sorumlusu ben mi oluyorum?
-Hayır Mazlum! Senin
‘Hayırlısı neyse o olsun’
demen ile insanların ‘Hayır’ demeleri farklı şeyler.
-Öyleyse lütfen Kahveye
telefon edip durumu anlatın, beni içeriye almıyorlar.

Bir müzik
grubumuz 
Bir spor dal›

H›zl›

Bir
aktrisimiz

‘... Altu¤’
(fiark›c›) 
Tokat’›n bir
ilçesi





Beddua







Cerahat
Tehlikeyi
bildirme
sinyali

‘Seda ...’
(fiark›c›) 
Rubidyum
(Simge)



‹flve, cilve



fianl›urfa’n›n
bir ilçesi

Japonlara
özgü intihar
biçimi
Mecnun

Afrika’da bir
ülke
Yanl›fl
davran›fl
Vantilatör
Resimdeki
milli
futbolcu

Bir tür ‹ngiliz
biras›
Vilayet
Bir soru
sözü
Gebe

Sahip, ›s
Bir erkek
flark›c›m›z

Yetersiz
Dahi

Büyük tren
istasyonu
Bir renk

Arka karfl›t›
Yeni karfl›t›

Bir anda
oluveren

Taksim
etmek
Yüz, çehre

‘Pierre ... ...’
Hile
(Fenerbahçeli ‹sviçre’de
futbolcu)
bir nehir

Opus
(K›saca)

Gümüflbal›¤›
‘... Penn’
(Aktör)
fiark›da tekrar
bölümü

Cinsellik

Boru sesi
Lityum
(Simge)
Sinirler
Kat,
makam,
mevki

Kesin

Familya
‹stanbul
ilçesi

Bir flaflma
ünlemi

Tutumlu

P›nar,
memba
‘... Ünsal’
(fiark›c›)

Oylumlu
Togo’nun
plaka imi
Ödenti
Bir iflin
yabanc›s›
olan

T›rpana
bal›¤›
Ömür, hayat

Yüzy›l
(K›saca)

Bayram
(Eski dil)
Yafl›t

Hindistan’a
özgü bir
a¤aç
Kay›p

Bir bal›k

Tafl›t dizisi
Bir nota

‹skambilde
birli

En k›sa
zaman

Etkin, aktif

Ünlü
Bebekleri
uyuturken
söylenen
türkü

‹sviçre’de
bir kent

Abdullah Tunçel
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Nielsens Discount

��������������
�

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

�����������

���������

��������������
�
�

Bir ya¤›fl
flekli
Caka, fiyaka

Bir nota
Hayati s›v›

Azeri dili
Rütbe, paye

Dünyam›z›n
uydusu
Buyruk

Nielsens

Öykü
Uzakl›k
anlat›r
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www.peles.dk

0
x8
40 lye
1
9
sa a
Ma nd 99
ni li Sa at: 4. tı:
i
RimNapo i fiy fiya
i
cek ik 9,Ön Şimd .79

80
0x
4
sa1 e 9
Ma ndaly5.99
a
n a :
:
sca o S at tı
To Ri ki fiy i fiya ce ik 9,
Ön Şimd .99
2

*

*

2

DİKKAT !!!
14. yıldnönümüz
nedeniyle 6 konteyner
mobilya ve ev eşyasında
büyük ucuzluk başlattık.
Bütün vatandaşlarımızın
bu büyük ucuzluktan
yararlanmalarını
istiyoruz.
r
lıla
ha m2
ı
l
ma kr/
art 425 tı:
b
a
ya
tı:
lk
E e l fiya ya fi 2
C
E ma
n /m
r
pa
No am 0 kr

*
K

20

14. yıldönümümüz
nedeniyle halıda
büyük ucuzluk

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
Pele´s Global Møbler

50.000 krona kadar nakit kredi

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.dk

50.000 krona kadar nakit kredi
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