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Anatolien Rejser
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başlayan fi yatlarla  
direk Antalya`ya tek 

gidiş uçak
Daha fazla bilgi için bizi mutlaka arayın

Haber, Danimarka’da başarılı olma-
nın ötesinde alışılmamış alanlarda ça-
lışmalar yapan gençleri tanıtmaya de-
vam ediyor. Cevdet Şimşek de göçmen 
gençler hakkındaki önyargıları yerle bir 
eden yaşam hikayesine sahip. Burada 
doğup büyümemesine rağmen çok kısa 
bir sürede okuldaki başarısı ile bugün-
lerde pilot eğitimi alacak düzeye kadar 
gelmiş.

»Hayalimde Türk yolcu uçağı var«

DANİMARKA

’’Basın sadece özgür 
değil, sorumlu da 

olmalı’’

Jyllands-Posten gazetesinin zorunlu izine ayırdığı 
kültür editörü Flemming Rose, ‘Tasvirlerin incittiği 
tüm Müslümanlardan özür dilerim’ Sayfa 6

Danimarka halkı özür diliyor
Jyllands-Posten gazetesinde 30 Eylül tarihinde 

yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürlerinin 
ardından İslam dünyasından gelen »Özür« baskılarına 

Jyllands-Posten gazetesi inatla direnirken, Danimarka 
halkı kolları sıvadı ve harekete geçti. Danimarka’nın 
çeşitli şehirlerinde özür dileme kampanyaları başlatıldı. 
Danimarka genelinde çeşitli şehirlerde irili ufaklı sem-
pati eylemleriyle Jyllands-Posten gazetesinin yarattığı 
hasarı azaltmaya çalışan Danimarkalılar, kurdukları iki 
internet sitesi aracılığıyla da Ortadoğu’ya mesaj gönder-
me kampanyası başlattılar. Bu arada, Danimarka’daki 
göçmenler tartışmasında Arap kökenli imamların yer 
almasının zararlı olduğunu düşünen ve kendisine »De-
mokrat Müslümanlar« adını veren bir grup oluştu. Kısa 
sürede üye patlaması yapan grup temsilcileri Başbakan 
Ander Fogh Rasmussen tarafından kabul edildiler. Bun-
dan böyle bu grubun göçmenler ve İslam tartışmasında 
Başbakan Rasmussen tarafından muhatap kabul edileceği 
açıklandı. Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj da imamları bun-
dan böyle muhatap almayacağını söyledi.
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İrfan Kurtulmuş

D
animarka başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen,  başba-
kanlık konutu ’Marienborg’  
aralarında Yıldız Akdoğan, 

Gülay Şahin ve Ömer Kuşçu adında 
3 Türkün de bulunduğu yeni kurulan 
‘Demokrat Müslümanlar’ adlı oluşu-
mun temsilcileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda,  
uyum, eğitim, istihdam ve gelecekte 
ne yapılabilir gibi konular konuşul-
du.

Toplantıya katılanların önerileri-
ni büyük bir dikkatle dinleyen Ras-
mussen’in sürekli not alması dikkat 
çekerken, ortaya atılan öneri ve gö-
rüşleri hükümetinde değerlendireceği 
sözü verdi.

Rasmussen toplantı sonrası, bir 
yanında dernek başkanı Radikal Sol 
Parti milletvekili Suriye-Filistin asıl-
lı Naser Khader, diğer yanında Türk 
yerel politikacı Ömer Kuşçu ve tüm 
katılanlarla birlikte basın toplantısı 
yaptı.

Rasmussen, toplantının bir karar 
verme görüşmesi olmadığını ifade 
etti. Yeni kurulan Demokrat Müslü-
manlar oluşumla biraraya gelmekten 
mutluluk duyduğunu ifade eden Ras-
mussen, diyalogun en önemli unsur 
olduğunun altını çizdi. Karikatürlerin 
kendi hükümeti dışında yapılan bir 
olay olduğunu yineleyen Rasmussen, 
başbakan olarak herhangi bir gazete 
ya da medya kuruluşuna müdahale 
etme yetkisi olmadığını tekrarladı.

Başbakan Rasmussen, herhangi bir 
dine, mensuplarına ve etnik grup-
lara karşı olmadıklarını, Jyllands-
Posten’de yayımlanan karikatürlere 
karşı mesafeli davrandığını ifade etti. 
Rasmussen, görüştüğü kişilerin ülke-
de yaşayan tüm Müslümanları temsil 
etmediği yönünde sorulan bir soruya 
verdiği cevapta, ‘Kimi davet etsem 
eleştiriliyorum. İmamları davet ettim, 
eleştirdim. Şimdi ise büyük takdirle 
karşıladığım yeni kurulan Demokrat 
Müslümanlar dernek temsilcilerini 
davet ettim. Onların önerilerini ve 
görüşlerini dinledim’ dedi.

Rasmussen ayrıca, krizin çözümü 
için her grubu dinleyeceğini, fakat 
diplomatik yolların çözümün aslı ol-
duğunu sözlerine ekledi.  

Başbakan Rasmussen ile görüşmede, 
Danimarka’nın Ortadoğu’daki imajını 
tekrar düzeltebilmesi için girişimler 
başlatması gerektiğini vurgulayan Si-
yasal bilimci ve aynı zamanda sosyal 
demokrat parti üyesi Yıldız Akdoğan, 
Başbakan’ın laik bir gruptan gelen bir 
grubu dinlemesini olumlu bulduğunu 
belirterek, Danimarka’daki imamla-
rın da Danimarka’yı daha yakından 
tanımaları için bir enstitünün kurul-
ması önerisinde bulundu. 

Türk katılımcılardan Gülay Şahin’in 
‘İRA bomba attığında tüm katolikler 
töhmet altında bırakılmıyor, niye 
Müslümanlara genelleme yapılıyor’ 
değerlendirmesini Rasmussen, Bu-
nun üzerinde durulması gereken bir 
konu, bunu hükümete götüreceğim 
dediği öğrenildi. 

irfan-kurtulmus@haber.dk

Danimarka ile İslam dünyası arasında ortaya çı-
kan karikatür krizinde bir kilitlenme ortaya 

çıktı. 
   ***
Ortadoğu’daki Müslümanlar Danimarka’nın özür 
dilemesi ve bundan böyle dinlere ve peygamberlere 
yönelik hakaret içeren eylemlerin yasa çıkarılarak 
yasaklanmasını isterlerken, karanlıkta kalan bir 
nokta da Başbakan Rasmussen’in ne yapacağıydı.
   ***

Başbakanın Jyllands-Posten adına özür dilemeye-
ceği artık belli. Bundan böyle belki Jyllands-Posten 
özür dileyebilir. Bunu da boykotun Danimarka’ya 
ne kadar paraya malolacağı gösterecek.
   ***

Ortadoğu’daki tepkiler Danimarkalıları şoke eder-
ken, birden bire ne yapacaklarını şaşırdılar Dani-
markalılar. Aleyhlerinde gösterilere alışık olmayan 
Danimarkalılar, gerçekten olan biteni anlamış de-
ğiller. 
   ***

Ortadoğu’daki gösterilerin şiddeti yanında gölgede 
kalan bir başka önemli nokta ise Avrupa’daki Müs-
lümanların tepkilerini gösterirken seçtikleri yol 
oldu. Hiç bir Avrupa ülkesinde ne bir bayrak yakıl-
dı, ne de Danimarka’ya ait bir binaya saldırıda bu-
lunuldu.
   ***

Biraz önce söylediğimiz gibi bu olay, Avrupalı hü-
kümetlerin dikkatle kaydetmeleri ve üzerinde dü-
şünmeleri gereken bir noktadır. Avrupalı Müslü-
manların demokratik ve sağduyulu tepki göster-
meleri, her ne kadar aksi iddia edilse de Avrupa’da 
yaşayan Müslümanların artık bu kıtaya uyum sağ-
ladıklarını göstermektedir. Ve bu uyum, kurulu 
sistemin her türlü baltalama çabalarına karşı ger-
çekleşmiştir. Yani batı Avrupa ülkelerinde medya, 
siyasetçiler ve bir grup akademisyen el birliği için-
de göçmenleri Müslümanları, yabancıları uyumsuz 
olarak göstermişler bunlar üzerine politika inşa et-
mişler, yasalar çıkarmışlardır.
   ***

Evet, tüm bunlara rağmen Ortadoğu ülkelerini ter-
kederek Avrupa’ya gelen insanlar da artık Avrupa-
lılar gibi tepkilerini dile getirmeyi öğrenmişlerdir.
   ***

Bu kriz dindikten sonra bunun dikkatle değerlen-
dirilmesi göçmenlere bakışın bu doğrultuda değer-
lendirilmesi gerekmektedir.

Krizin getirdikleri
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HABER Rasmussen Demokrat 
Müslümanlarla buluştu

DİYALOG BULUŞMASI. Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in Marienborg’daki başbakanlık konutunda Müslüman Demokratlar adlı 
oluşum ile bir araya geldi. Oluşum içerisinde Türkler de vardı. Resimdekiler: (Soldan sağa) Gülay Şahin, Ömer Kuşçu, Başbakan Rasmussen ve 
Yıldız Akdoğan.  
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ANTALYA Kas-Ara Mar Eylül Ekim
Kastrup, Billund, Ocak Nisan 1-9 10-16 17-25 27-30 1-15 16-30 1-15 16-31

Århus ve Ålborg,dan �ubat Mayõs Arasõ Arasõ Arasõ Arasõ Arasõ Arasõ Arasõ Arasõ
1/4-31/10 arasõ 1 hafta 1650 1700 1800 1800 2300 2600 2700 2700 2700 2750 1750 1750
Hergün 2 hafta 1850 1900 2100 2100 2500 2800 2850 2850 2700 2850 1850 1850

3 hafta 2050 2100 2400 2400 2600 2900 3400 3400 3400 2200 2150 2150
4 hafta 2250 2400 2550 2550 2800 3100 3500 3200 3100 2300 2350 2350
5 hafta 2350 2700 2800 2800 2900 3200 3500 3100 3100 2400 2550 2550
Açik 2550 3000 3100 3100 3100 3500 3600 3000 3000 2500 2650 2650

ANKARA
KONYA Temmuz Temmuz Temmuz
KAYSERI 29+30 1+2+3 15+16+17 25 3 14 28 5
Kastrup&Billund'dan 8 14+15 21+22 5-12 8+9+10 22+23+24 29+30 4+5+6 7 21 12
Her 3 hafta 2750 2750 2950 2950 2900 2900
Çarsamba 4 hafta 2650 2850 2850 2850 3050 3050 2800 3000 3000
Per�embe 5 hafta 2700 2850 2900 2900 2750 3050 3100 3100 2650 3000 3050 3050
Cuma Açik 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3000 3000 3000 3000
�ZM�R A�us Eylül
Kastrup&Billund'dan 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta Ekim

1 hafta 1700 1800 1800 2200 2600 2600 2700 2700 2650 2550 2450
Her 2 hafta 1850 2100 2400 2400 2700 2650 2850 2800 2750 2650 2550

3 hafta 2150 2400 2500 2500 3200 2950 3050 3300 3250 3150 3050
Per�embe 4 hafta 2400 2550 2600 2600 3350 3450 3500 3000 2950 2850 3150
Pazar 5 hafta 2600 2700 2600 2800 3350 3450 3500 3000 2950 2850 3250

Açik 3000 3000 3600 3600 3600 3600 3600 3400 3350 3400 3300
DALAMAN Mayõs A�us Eylül
M�LAS
Kastrup,Billund&Ålborg'dan Apr 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta Ekim

1 hafta 1700 1800 1800 2300 2700 2700 3500 2800 2750 2650 2550
Her 2 hafta 1900 2100 2400 2500 2800 2750 3700 3300 2850 2750 2650
Cuma 3 hafta 2100 2400 2500 2600 3300 3050 3700 3400 3350 3250 3150
Cumartesi 4 hafta 2400 2550 2600 2700 3450 3550 3600 3100 3050 2950 3250
Pazar 5 hafta 2700 2800 2650 2900 3450 3500 3600 3100 3050 2950 3350

Açik 3000 3100 3700 3700 3700 3600 3700 3500 3450 3500 3400
�STANBUL 02/02- 19/03 02/04 09/04 16/04 18/06 22/06 03/08 10/08 05/10 12/10 15/10
Kastrup ve Billund'dan 18/03

1 hafta 1400 2700
2 hafta 1600 2900

Per�embe 3 hafta 1800 3100
Pazar 4 hafta 2000 3300

5 hafta 2200 3500
Açik 2400 3700

ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 500,- DKR. 2-12 YA� ARASI %25 �ND�R�M.
Yilbasi, Paskalya ve Sonbahar tatillerinin gidi� ve/veya geli�lerinde 500 dkk. ilave ücret alõnõr.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 120 dkk'dõr.
Bu fiat listesi 10/12-2005 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir.

Telefon :   70 108 100
KOPENHAG Kastrup Lufthavn Termõnal 2 Billund Lufthavn ODENSE ÅRHUS
Vester Farimagsgade 1 Kastrup Lufthavn Termõnal 2 Billund Lufthavn Søndergade 2 Frederíksalle 47
1606 København V 2770 Kastrup 7190 Billund 5000 Odense 8000 Århus C
Tlf  : 33 93 41 00 Tlf  : 33 13 64 00 Tlf : 75 34 43 24 Tlf : 66 14 20 20 Tlf : 86 13 68 00 

Billund uçu�larõna + 50  - Ålborg ve Århus  uçu�larõna +100 dkk ilave edilir.

1600
1800

3100
3300
3500

Onur Hava Yollarõ ve Atlas Jet ile Istanbul'dan Türkiye'nin di�er �ehirlerine ilave fiatlarõmõzõ sorunuz.

2900 2000

Temmuz A�ustos

1900
2700

20002500

Haziran

Arasõ Arasõ ArasõArasõ Arasõ

ANKARA

Tyrkiet Eksperten

Haziran

2006 UÇAK F�ATLARI -02

Nisan

Temmuz

Mayõs

Haziran Temmuz

København, Billund, Ålborg & Århus'dan

Haziran

29001600
1800

2200
2300

KAYSER�
Haziran

KONYA
Haziran

2100
2200
2300

2600
2700
2800

2100
2200
2300
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Cengiz Kahraman,                
 Sadi Tekelioğlu

D
animarka ile İslam 
dünyası arasında 
krizin patlak ver-
diği günlerde Ha-

ber gazetesini kabul eden 
Amerika’nın Kopenhag 
büyükelçisi James P. Cain,  
Danimarka’da yaşayan Müs-
lüman göçmenler ve bu göç-
menler arasındaki akımlar 
konusunda da Haber yetki-
lilerinden bilgiler aldı. 

Karikatür krizinin patla-
dığı günlerde gerçekleştir-
diğimiz röportajda James P. 
Cain Danimarka’da göçmen 
tartışmasının neden bu ka-
dar yoğun yaşandığı soru-
sunun cevabını kendisinin 
de merak ettiğini belirterek 
bunun Danimarka’nın göçe 
alışık olmamasıyla açıkla-
nabileceğini söyledi. Büyü-
kelçi Cain ABD’nın bundan 
150 yıl önce bir iç savaş yaşa-
dığını belirterek bugün Av-
rupa’da sorun olan bir çok 
sosyal noktanın o iç savaşla 
çözüme kavuşturuldu-
ğunu belirtti.

Türkiye’nin 
son yıllarda 
bir çok alan-
da büyük 
hamleler 
gerçekleş-
tirdiğini 
söyleyen 
James 

P. Cain, özellikle turizm ala-
nındaki gelişmelerin Türki-
ye’yi Avrupa Birliğine daha 
da yaklaştıracağını söyledi 
ve özellikle Danimarka’dan 
Türkiye’ye tatilini geçirmek 
üzere giden turist sayısının 
artmasının Türkiye’nin Da-
nimarka’daki imajı açısından 
önemli olduğunu kaydetti. 

Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyesini ABD 
yönetiminin olduğu 

gibi kendisinin 
de desteklediği-
ni belirten Cain, 
“Türkiye Birleş-
miş Milletlerde ve 
NATO’da AB üye-

si bir çok 
ülke 

ile 

aynı saflarda yer alırken 
Avrupa ailesi içinde yer al-
maması düşünülemez dedi.

James P. Cain, son gün-
lerde Danimarka ile İslam 
dünyası arasında krize ne-
den olan Hz. Muhammed 
karikatürleri konusunda da 
konuşurken, gazetede yayın-
lana karikatürlerin ABD’de 
yayınlanmasının zor olaca-
ğını, zira ABD’de çok kül-
türlü bir yapı olduğunu, bu 
yapıyı oluşturan unsurların 
da ABD iç savaşından sonra 
şekillenen yeni siyası yapıda 
kendilerine yer bulduklarını 
belirterek basın yayın yoluy-
la ABD’de hiç bir etnik azın-
lığa ya da kültüre hakarette 
bulunulmadığını bildirdi. 
Müslüman dünyasının da, 
danimarka hükümetinden 
özür beklemekten vazgeçe-
ceğini umduğunu söyleyen 

Cain,  Batıda hükümetler 
basın yayın organlarının 
icraatlarından sorumlu ola-
mazlar dedi. Cain, kendisi-
nin inançlı bir insan oldu-
ğunu ABD halkının yüzde 
52sinin de dini inançları 
güçlü kişilerden oluştuğu-
nu belirtti ve kişisel olarak 
Jyllands Posten’da yayın-
lanan karikatürleri incitici 
bulduğunu söyledi.

Krizin en kısa zamanda, 
en az zararla çözülebilmesi 
için kendilerinin arabulucu 
olmaya hazır olduklarını 
söyleyen büyükelçi James 
P. Cain, “Böyle bir durum 
ABD’de ortaya çıksaydı ön-
celikle bunun ileride doğura-
bileceği tehlikeler gözönün-
de bulundurulurdu” dedi.

cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk

HABER

Tlf. 97 15 31 11

Pizza, restoran, cafe mobilyaları 
ve dekorasyonları

www.ostergaard-i.dk

Hepatit/ karaciğer iltihabı hakkında soruları 
olan herkese açık telefon danışmanlığı

Pazartesi – Perşembe 10.00-16.00
Perşembe  19.00-21.00

Türk tercüman yardımıyla danışmanla 
konuşmak isterseniz, bu da mümkündür.
Pazartesi ve Salı günleri saat 11.00 -14.30 

Hepatit hattı danışmanlığından
Hepatit ve diğer karaciğer hastalıkları hakkında 
bulaşma yolları, önlem alma, tedavi, hasta ve 

yakınlarına destek, sosyal durumlar ve hepatit/ 
karaciğer iltihabıyla ilgili sormak istediğiniz tüm 

soruları anonim olarak sorabilirsiniz. 

Hepatit Derneği
www.hepatitisforeningen.dk

Hepatit Hattı
43 64 94 96

Flashtrafi kskole ApS

Tlf:  4399 6222, Fax: 4399 6222
Kayıt başvuruları için e-posta: kontakt@fl ashtrafi kskole.dk

Flashtrafi kskole
Køgevej 104, 1
2670 Taastrup

Daha önce hiç direksiyon başına geçmemiş olsanız 
da, okumakta güçlük çekseniz de, 

araba kullanmaktan korksanız da sorun değil.
Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, gelin sizi de 

ehliyet sahibi yapalım

+ 50
Peşinat ödemeden, faizsiz 6 
taksitle ödeme imkanlarıyla 

ehliyet sahibi olun. 

Her ay yeni ders gruplarımız başlamaktadır. Bayan 
sürücü öğretmenlerimiz de vardır. Size en uygun 

dönem için bizi mutlaka arayınız

Üç haftalık hızlandırılmış
kurs sadece 6.500 Dkr.

Sadi Tekelioğlu

Danimarka’daki siyasi sistem kendi vatandaşla-
rı için uygun görmediği bazı politikaları göç-

menler üzerinde denemekte ısrarlı görünüyor. Or-
taya çıkan karikatür krizinde defalarca dile getiril-
di. “İmamları muhatab almak hataydı” dedi bir çok 
kişi. İmamlar bir güzel takıyye yapınca Danimarkalı 
siyasetçilerin aklı başına geldi. Biz bu gazete sayfa-
larında çeşitli vesilelerle dile getirmiştik: Ülkede ya-
şayan bir grubu mensup olduğu din ile özdeşleştirip 
bu grubun din adamlarını muhatab kabul etmek ha-
tadır demiştik. 
Hem göçmenlerin demokrasiye uygun davranma-

larını bekleyeceksiniz, hem de demokrasi dışında bı-
rakılmış bu insanları din adamları yolu ile muhatab 
kabul edeceksiniz. Böylece dinin siyasallaşmasına 
yol açmış olan hükümet bu hatasını anladı, ancak 
bu hata şimdi başka bir hata ile tamir edilmeye ça-
lışılıyor. Rasmussen imamları bıraktı kendine “De-
mokrat Müslümanlar” adını takan başka bir grubu 
muhatab alıyor. Hangi grubun muhatab alınaca-
ğı önemli değildir. Önemli olan, bir grubu temsilen 
kendine bir anlamda “Dini temsil ediyorum” diyen 
bir grubu dikkate almanın ne derece isabetli oldu-
ğudur.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Londra’da gerçekleşen 

terör saldırılarının ardından Rasmussen büyük bir 
hızla imamları toplantıya çağırmış, onlardan dani-
marka’daki terör eylemlerini engelleyici çalışmalar 
yapmalarını istemişti. Ama ne oldu, imamlar dani-
marka’da terör saldırılarını engellediler belki ama 
Ortadoğu’da danimarka bayrakları ve büyükelöçilik-
lerinin ateşe verilmesine neden olan bilgi aktarımı-
nın altına imza atıverdiler.
Benim ne kadar dindar olup olmadığımın önemi 

yok ama ben bir demokraside yaşıyorsam ve beni 
temsil etsin diye bazı politikacılara oy veriyorsam, o 
politikacıların çeşitli siyasi tartışmalarda benim se-
sim olmasını beklerim. Başbakan Rasmussen’in hiç 
kimse tarafından vekil olarak görevlendirilmemiş in-
sanları 300 bin kişilik bir Müslüman grubunu temsil 
ediyor diye karşısına alması hatadır. Bu imamlar da 
olsa böyledir, demokrat ya da ılımlı Müslümanlar da 
olsa böyledir.
Biraz bu ortamda tuhaf kaçacak, ama Başbakan 

Müslümanları temsilen adam arıyorsa, göçmenlere 
parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkı versin, 
Müslümanlar kendilerini temsil edecek olan insanla-
rı o zaman seçeceklerdir.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Hayırlı olsun

ABD Kopenhag büyükelçisi James P. Cain: 

’’Basın sadece özgür değil, sorumlu da olmalı’’
RÖPORTAJ

Haber, ABD’nin Kopenhag büyükelçisi James P. Cain ile Danimarka’daki 
Müslüman göçmenler, Türkiye’nin AB üyeliği, Danimarka’daki göçmen 
tartışmaları konusunda bir sohbet gerçekleştirdi. Gazete sorumluları Sadi 
Tekelioğlu ve Cengiz Kahraman’ı ofi sinde kabul eden büyükelçi 
karikatürler ve Danimarka’daki göçmenler tartışması hakkında ilginç 
görüşler aktardı.
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Korskildeeng 3                                                              Tlf: 5761 9502   Fax : 4361 0131
2670 Greve                 www.mbkebab.dk        E-mail:info@mbkebab.dk  

MB KEBAB FOOD A/S

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

bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye 
gösterdiğimiz özende yatmaktadır 

Tüm Sağlık 
Kurallarına 
Uygun Helal 

Mamüllerimizle 
Hizmetinizdeyiz

Kasaplara 
toptan et 

ürünleri satışımız 
devam ediyor

Pişmiş 
kebap, 

hjemmelavet 
burger

ürünleri satışımız 

MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 
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Tarih, 10 Eylül 1922. Mustafa Kemal Paşa düşman 
işgalinden kurtulan İzmir’e gelir. “Sen çok yaşa 

Gazi Paşa” sesleri tüm kenti inletir. 
Gazi’yi getiren araba, İzmirlilerin sevinç gösterileri 

arasında Hükümet Konağı’nın önüne gelir. Gazi ara-
basından inip konağın merdivenlerinin önüne gelince, 
kaşlar çatılır, yüzü donuklaşır. 

Paşa, karşılayıcılardan birine merdivenlerin üzerine 
serpilmiş olan Yunan bayrağını göstererek sorar, 
-Nedir bu? 
-Yunan bayrağı, Paşam. Kral Kostantin buraya girer-
ken merdivenlerin üzerine Türk bayrağı serdirmiş ve 
üzerine basarak girmişti. 
-O hata etmiş. Kaldırın bu bayrağı yerden. Bayrak bir 
milletin şerefidir. Ne olursa olsun, yerlere serilemez 
ve çiğnenemez. 
Bayrak hemen kaldırılıp bir kenara konur. Gazi be-
yaz mermer merdivenlerden çıkarak konağa girer.

Jyllands-Posten gazetesinde dört ay önce yayımlan-
mış olan Hazreti Muhammed karikatürleri gazetede 
yayımlanmayan başka resimlerle birlikte Ortadoğu’da 
dolaşmaya başlayınca İslam dünyasını ayağa kaldırdı. 

Protesto gösterileri, şiddet eylemleri Ortadoğu’dan 
Asya’ya, Afrika’ya kadar tüm İslam dünyasına yayıl-
dı. Jyllands-Posten bu karikatürleri yayımlamakla bü-
yük bir hata yaptı. Olaylar patlak vermeye başlayın-
ca sözüm ona özür diledi. Bu oltayı yutan, Jyllands-
Posten’i “resmen’’ özür diledi diye düşünen saflar da 
oldu. 

Gerçi, gazete özür dilese bile iş işten geçti artık. Da-
nimarka’nın İslam dünyasındaki imajı zedelendi. İs-
lam dünyası Hz. Muhammed’in terörist, İslam dinini 
de terör yanlısı bir din gibi gösterilmesine kutsalları-
na saldırı olarak görüyor. Köktendinci militanlar da 
bayrak çiğneyerek, yakarak, elçilikleri ateşe vererek 
Batı’dan intikam alıyorlar. Hz. Muhammed’i terörist 
gibi çizilmesine öfkelenen kitleler kendileri terör esti-
riyorlar. 

Bağdat’ta Saddam’ın devrilen heykeline pabucuyla 
vuran eller, Gazze şeridinde, Beyrut’ta, Şam’da, Ja-
karta’da Danimarka bayrağına da pabucuyla vuru-
yor. Doğulu tepkisini, pabucunu silah gibi kullanarak 
dile getiriyor. Cehalet, haklı olmaktan haksız olmaya 
mahkum ediyor İslam dünyasını.

Mustafa Kemal Paşa ne güzel demiş: “Bayrak bir 
milletin şerefidir, çiğnenemez”.  

Danimarka’da bir gazete Hz. Muhammed karikatür-
lerini yayınlamakla büyük bir hata yaptı. Ama aynı 
hataya Müslümanların düşmesine hiç mi hiç gerek 
yoktu.  

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Ey Müslümanlar, Mustafa 
Kemal’den ders alın!

Så er TR Kvalificering en 
uddannelse for dig!

Hvad indeholder uddannelsen?
Kurser i dansk, demokrati, 
personlig udvikling, sprog, IT 
forhandlingsteknik, arbejds-
markedskultur og meget mere. 
Undervisningen foregår på dansk. 

Hvornår og hvor længe?
Uddannelsen starter i uge 10 
(6. marts 2006). Uddannelsen tager 
8 uger, fordelt over et halvt år. 

Hvad koster det?
Uddannelsen er gratis for dig og din 
arbejdsgiver.

TR Kvalificering tam size uygun 
bir eğitimdir.

Eğitim neleri içermektedir?
Danimarka İş piyasası kültürü 
konusunda kurslar, kişisel gelişim, 
pazarlık teknikleri, dil, bilişim ve daha 
fazlası. Eğitim dili Dancadır. 

Ne zaman başlar, ne kadar sürer?
Eğitim 10. haftada başlar (6 Mart 
2006). Eğitim 6 aya yayılmış olarak 
toplam 8 hafta sürer

Eğitim ücretli midir?
Eğitim siz ve işvereniniz için 
ücretsizdir.

Daha fazla bilgi ve kayıt için:
Proje görevlisi Mahasti Yazdi’yi
41266354 / 35310576 numaralı 

telefonlardan arayabilir veya
mahasti.yazdi@fic.dk adresine 

e-posta gönderebilirsiniz. 
   

Fagligt Internationalt Center 
(FIC) eğitimin düzenlenmesi ve 

gerçekleşmesinden sorumludur. Daha 
fazla bilgi için www.fic.dk adresini

ziyaret edebilirsiniz

Projektet støttes af EU’s Socialfond

Göçmen kökenli bayansanız, 
3F, RBF, HK veya FOA’ya üye 
iseniz ve kendinizi geliştirmek 

istiyorsanız.

Er du kvinde med anden etnisk 
baggrund? Er du medlem af 
3F, RBF, HK eller FOA? – og 

har du lyst til at lære?

Kontakt
Projektmedarbejder Mahasti Yazdi 
på tlf: 41266354 / 35310576 eller 

mahasti.yazdi@fic.dk      

Fagligt Internationalt Center (FIC) står for 
organisering og gennemførelse af projektet. 

Læs mere på 
www.tr-kvalificering.socialfonden.net

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı. 

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

Ndr. Frihavnsgade 49  -  2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50  -  www.audiovox-lab.dk

Uzmanlarımızla Türkçe 
konuşarak ücretsiz işitme testi 
yaptırın, 14 gün içinde işitme 
sorununuz ortadan kalksın.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim. 
İşitme sorununuzu 
Türkçe anlatın.

Yaşam boyu duymak için

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam 

kalitenizi yükseltin!
İstenmeyen kıl ve tüylerden 
sonsuza kadar kurtulun !!!

HIZLI - FAYDALI - BASİT

klinik Xtreme - Borupvang 2B, 2750 Ballerup

klinik Xtreme

Ocak/Şubat aylarında yüzde 10 indirim 
Türkçe hizmet olanağına da sahipsiniz

Klinik       Xtreme yeni bir lazer tekniğiyle 
istenmeyen ve kıl ve tüylerden kurtulmanıza 

olanak sağlayan seanslar sunuyor.

Yıllık abone kartı olanağımızdan yararlanın
Rezervasyon ve daha 
fazla bilgi almak için 

Tlf: 4466 6410

Türkçe hizmet için
Arzu Kaya

Tlf: 5057 9118

Profesyonel saç bakımı alanında herşeyi 
bizde bulabilirsiniz. gelin başı, makyaj ve her 
türlü davet için saç yaptıracağınız zaman bizi 
arayınız. Kulüp üyelerimize yüzde 15 indirim 

suınuyoruz

İrfan Kurtulmuş 

K
anlı gösterile-
re, protestolara, 
devletlerarası 
ilişkilerin bozul-

masına ve hatta elçiliklerin yakılma-
sına kadar vahim olaylara neden olan 
karikatür krizinin »mucidi« Jyllands-
Posten gazetesinde, karikatürlerin ya-
yım sürecinin koordinatörlüğünü ya-
pan Kültür-Sanat Editörü Flemming 
Rose, arkadaşımız İrfan Kurtulmuş’a 
yaptığı açıklamada, »İfade özgürlüğü 
ve otosansürün sınırlarını sınamak 
istiyorduk (...) Bu, yola çıkarken tek 
amacımızdı« dedi. 

»Hedefimize ulaştık« diye konuşan 
Rose, »Danimarka’da din, ifade öz-
gürlüğü ve sınırları, karşılıklı saygı 
duymanın ne demek olduğu yönünde 
çok önemli bir tartışmanın yaşandığını, 
bunun Türkiye gibi laik toplumlarda 
yaşayanlar için de önemli olduğunu« 
belirtti. Ancak, Rose, »çoğunlukla 
yanlış anlaşıldıklarını, verdikleri me-
sajın saptırıldığını« ifade ederek, »Ama 
Türkiye halkı belki bizi anlar« dedi. 

Rose, Kopenhag’daki bürosunda ar-
kadaşımız İrfan Kurtulmuş’a 1.5 saat 
süreyle içini döktü, söz konusu karika-
türleri niçin gündeme getirdiklerini, ne 
demek istediklerini anlatmaya çalıştı. 
Rose, karikatürler yüzünden kendisini 
incinmiş hisseden herkesten özür dile-
meyi de ihmal etmedi. 

Toplumu test ettik
Rose, kendilerini karikatürleri yayım-
lamaya iten nedenleri anlatırken şun-
ları söyledi: 

»Geçtiğimiz yıl Danimarkalı çocuk ki-
tapları yazarı Kaare Bluitgen, Hz. Mu-
hammed’in hayatını anlatan kitabı için 
çizer bulmakta zorlandı. Bulduğu 3 çi-
zer de korkudan hayır demiş. Sadece 
biri adının yazılmaması koşuluyla kabul 
etmiş. Yani bir tür otosansür durumu. 
Bunun ardından Hollanda’daki yönet-
men Thi Van Gogh’un öldürülmesi ola-
yı. Filme çekilen kitabın yazarı Somali-
li Ayaan Hirsi Ali öldürülme korkusuy-
la adeta yer altında yaşamak zorunda 
kaldı. Kitabı birçok Avrupa diline çev-
rildi ama çevirmenlerden bazıları isim-
lerini yazdırmadı. Bu da otosansür. 

Londra’daki bir müzede sergilenen 
bir eserin, gelen tehditler üzerine 
gösterimden kaldırılması var. Oysa o 
eser yırtılmış İncil, Tevrat ve Kuran 
örneklerini camekân içinde sergi-
lerken altında ’God is Great’ (Tanrı 
büyüktür) yazıyordu. Tüm dinlerin 
kaynağının aynı olduğu anlatılıyordu. 
Müslümanlar incinir diye kaldırıldı. 
Nihayet Başbakan Anders Fogh Ras-
mussen’in imamlarla yaptığı bir top-
lantıda imamın biri Başbakan’dan 
İslamın daha pozitif konuşulması için 
nüfuzunu ve makamını basına karşı 
kullanmasını istedi. Yani sansür öner-
di. Böyle başka 5-6 örnek var. Biz bu 
örnekleri uzun uzun yazmak yerine bir 
gazeteci arkadaşımızın önerisiyle Hz. 
Muhammed tasvirleri yaparak ifade 
özgürlüğünü sınamaya karar verdik. 
Bunun üzerine 40 Danimarkalı çizere 
’Muhammed’i anladığınız gibi çizin’ 
teklifi yaptık ve isimlerinin belirtile-
ceğini söyledik. Onlardan mizah, eleş-
tiri, aşağılama yapmaları gibi talepte 
bulunmadık. Fakat Danimarka’da çi-
zerlerde dini mizah geleneği var. Bazı 
çizerler mizah anlamında çizmiş. On-

Jyllands-Posten Kültür editörü zorunlu izine gönderilmeden önce verdiği 
son röportajda; ‘Tasvirlerin incittiği tüm Müslümanlardan özür dilerim’ dedi.  
Flemming Rose, ’Yola çıkarken tek hedefimiz ifade özgürlüğü ve otosan-
sürün sınırlarını sınamaktı. Çoğunlukla yanlış anlaşıldık. Ama Türkiye hal-
kı belki bizi anlar’ dedi

Türkler belki bizi anlar
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Artık »Çanak antenim 
çekmiyor« diye sorun 

yapmayın.
Bundan böyle tüm Türk 

kanallarını Danimarka’nın 
her yerinden, evinizin her 

cephesinden sizler için 
özel getirdiğimiz 
çanak antenlerle 
çekebileceksiniz. 

»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«

 ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!

Bizi mutlaka arayın 

Kr. 75’ 

OCTAGON her türlü kartla
çalışır alıcı

Ezan okur, oyunlar bulunur

HEAD

Kr. 1.498,-

Emilatör yüklü alıcı

Kr.500’ den başlayan fi yatlarla

Her türlü modül bulunur

Çanak anteniniz çekmiyor ya da çanak anten takmanıza izin verilmiyorsa bizi arayın

Kr. 150,-

Plast ik  Cerrahi  k l in iğ i  
Freder ikssund

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-15.00

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030 

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

Kliniğimizde düşük işletme 

giderleri sayesinde,  kaliteden 

ödün vermeden çok ucuz fi yata 

her türlü kozmetik ve plastik 

cerrahi ameliyatlar  yapılır. 

Kliniğimiz sağlık sigorta sistemi ile anlaşmalı olup 
hastanelerden havale yolu ile de tedavi olanakları sunmaktadır.

kliniğimizde 
operasyonlar Mütehassıs 

cerrah 
Hayee Tareen tarafından 

gerçekleştirilmektedir.

Danimarka’daki Emeklilik 
Kasalarının, üyelerinin pa-
ralarıyle nükleer silahlar ve 

bombalar üreten şirketlere yatırım 
yapmasının ortaya çıkması üzeri-
ne Emeklilik kasaları yatırımlarını 
durdurma kararı aldılar. 

Nükleer silah üreten şirketlere 
yatırım ortağı olan yaklaşık bir 
milyon üyeli Danimarka’daki Pen-
Sam, PKA ve Danica gibi emeklilik 
kasaları ile 4.4 milyon üyeye sahip 
olan ATP adlı emeklilik sandığı, 
nükleer silahlar, savaş uçakları için 
misiller, füze başlıkları ve misket 
bombası üreten çeşitli uluslarara-
sı şirketlere üyelerinin paralarıyla 
yatırım yapmıştı. aklaşık bir milyo-
na Sözü edilen Emeklilik kasaları, 
yaptıkları yatırımlarda ahlaki ola-
rak bir sorun görmediklerini be-
lirtmişlerdi.  

Norveç’te bir devlet kuruluşu 
olan emeklilik fonu nükleer silah 
üreten bir şirketle çalışmayı insan 
haklarını gerekçe göstererek iptal 
etmişti. 

(Haber)

Emeklilik 
kasalarından 
geri adım

lar, aynısını Hz. İsa için de yapıyor.« 

Hakaret yok, öfke yanlış
Konuşmasında yayımlanan karikatürlerle aynı 
görüşü paylaşmadığını ifade eden Flemming 
Rose, Hz. Muhammed’i başında bomba şeklin-
deki sarıkla gösteren karikatürün tüm Müslü-
manları terörist ilan etmek anlamına gelmediği-
ni savundu. Rose’a göre, o karikatür İslamın ra-
dikal dinciler tarafından kötüye kullanılmasını 
yansıtıyor. Rose, 12 karikatürü yapan çizerlerin 
diğer dinlere davrandıkları gibi İslama aynı me-
safede durduğunu ve bunun da Müslümanları 
Danimarka’nın bir parçası olarak gördüklerinin 
bir göstergesi olduğunu vurguladı. 

Olumlu yanları
İslam’a büyük saygısı olduğunu belirten Rose, 
camiye gittiğinde tüm kurallara uyduğunu an-
lattı. Rose, buna karşın bazı Müslümanların 
Müslüman olmayan birinden saygı değil kendi 
dininin kurallarına uymasını ve itaat etmesini 
beklediğini anımsatarak, bunu anlamadığını 
söyledi. Rose, »Danimarka’da 50 değişik din, 
mezhep, inanç akımı var. Her dinin de kendine 
göre yasakları. Her Danimarkalıdan bunlara 
uyması istenirse o zaman korkunç bir diktatör-
lük, özgür olmayan bir kaos ülkesi ortaya çıkar« 
dedi. Rose, 4 aydan beri yaşanan karikatür tar-
tışmasının olumlu bir yanına da işaret ederken, 
»Şimdiye kadar hiç bu kadar çok Müslüman 
böyle bir tartışma ortamına katılmamıştı. Bu 
da demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından iyi 
bir şey« diye konuştu. 

Kendisini Selçuk’un İsa çizimiyle savun-
du
Flemming Rose, »Müslümanlar biz başkasının 
kutsalına saygılıyız, mesela Hz. İsa’nın tasvirini 
yapmayız diyor. Ama işte size örnek, Turhan 
Selçuk, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş bir tas-
virini kitabına koymuş« dedi ve ekranından o 
karikatürü gösterdi.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Peles Møbler

www.peles.dk
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Sadi Tekelioğlu

Dünya kurulduğundan bu 
yana ne bir heykel, ne bir 
film, ne bir müzik yapıtı, 

ne bir tablo, ne de herhangi bir 
başka sanatsal ürün Danimarka’da 
yayınlanan 12 karikatür kadar ilgi 
görmedi.

30 Eylül’de Danimarka’nın koyu 
sağ eğilimli taşra gazetesi Jyllands-
Posten’de yayınlanan Hz. Mu-
hammed karikatürleri o tarihten 
bu yana krizin her ikitarafındaki 
insanların temel görüşlerini 
değiştirecek gibi görünüyor.

Karikatürlerin yayınlanmasına 
karar veren, gazetenin kül-
tür servisi şefi Flemmin Rose, 
Müslümanların da diğer dinlerin 
mensupları ve düşünce akımlarının 
taraftarları gibi eleştiriye, 
tabularına dokunulmasına artık 
alışmaları gerektiğini söyleyerek 
karikatürleri yayınlamalarının 
ardındaki temel dürtüyü 
açıklıyordu. 

JyllandsPosten gazetesinin ka-
rikatürleri yayınlamasının üzer-
inden geçen dört ay boyunca 
ısrarla dini bir kural gibi ifade 
özgürlüğüne sarılıp bunu so-
nuna kadar savunması, ve bu-
nun bugün ulaştığı sonuçlar 
Danimarka halkının, ifade 
özgürlüğünün kutsallığı ko-
nusundaki düşüncelerini sarsmaya 
başadı. Bundan dört ay önce  yüzde 
72’si  “Jylland Posten haklıdır ve 
özür dilenmemesi gerekir”  diyen 

Danimarka halkı bugün tam ola-
rak ikiye bölünmüş durumda. 
İfade özgürlüğünün kapsamı 
diğer insanların kutsal saydığı 
kavramların sınırlarında sona 
erdiğini düşünen Danimarkalıların 
oranı yüzde 50’ye çıkmış durum-
da.

Arap imamlar abarttı
Jyllands Posten gazetesi kari-

katürleri yayaınladığı zamanlar-
da bu olayın dnaimarka içinde 
sınırlı kalacağını düşünerek, da-
nimarka’daki Müslüman göç-
menlerin uyumu tartışmasında 
bir nokta olarak tartışılacağını 
düşünüyorlardı, ancak danimar-
ka’da Arap Msülaümanların 
devam aettiği bazı camilerin 
imamlarından oluşan bir delega-
syonun suudi arabistan ve kör-
fez ülkelerinde yaptıkları gezide 
Müslüman devlet liderlerinin 
tepki göstermelerini istemeleri ve 
bunu yaparken de biraz abartılı 
davranmaları tartışmayı bu boyut-
lara taşıdı. Örneğin, imamlar Da-
nimarka’da yayınanan karikatür 
sayısının 12 ile sınırlı olmadığını, 
danimarka’da sansürden geçirilmiş 
bir Kur’an yayınlanacağını, 
Hollandalı film yönetmeni theo 
Van Gogh’un öldürülmesine ne-
den olan Submission” adlı filmde 
rol alan Ayaan Hirsi ali’nin de rol 
alacağı ve Hz. Muahmmed’i konu 
alan bir film yapılacağını söyleme-
leri danimarkalılar tarafuından 
abartı olarak nitelendirildi ve kri-

zin boyutlarının genişlemesinin so-
rumlusu olarak bu Arap imamlar 
gösterildi.

Bu tartışmalar devam ederken 
ve Jyllands Posten gazetesi ken-
dini köşeye sıkışmış hissederken, 
İran’ın da Yahudi soykırımını ele 
alan karikatürler yayınlayacağı 
bilgisi geldi ve Jyllands Posten 
gazetesi Müslüman düşmanı gibi 
bir suçlamayı kabul etmediğini 
göstermek için bu karikatürleri 
yayınlayacağını, ayrıca Hz. İsa’yı 
ve Musevileri alaya alan karika-
türler yayınlayacağını duyurdu. 
Gelen tepkiler üzerine gazete bu 
kararından 1 saat içinde vazgeçti.

Kim provoke etti
Olay büyüyerek devam ederken 

ve gösterilerde ölümler yaşanmaya 
başlamışken, Danimarka içinde 
provokasyonun adresi olarak Jyl-
lands Posten gazetesi ve Arap 
imamlar gösterilirken Ortadoğu’da  
çıkan olayların gerisinde kimin 
olduğu tartışılmaya başlandı.

Bazı kesimler, ki entellektüel-
ler, dış politika yorumcuları ve 
diğer büyük gazetelerin editör-
leri İran’ın önümüzdeki dönemde 
köşeye sıkışacağını öngördük-
ten sonra ileride kalkan olarak 
kullanılmak üzere Ortadoğu’da bir 
batı karşıtı muhalefet oluşturmaya 
çalıştığı iddialarını ortaya attılar. 
Diğer iddialarda ise artık yıllardır 
diktatörlüklerle yaşamış Ortadoğu 
halkının devinmeye başladığı ve 

bunun için de karikatür krizini 
bahane ettikleri görüşleri ortaya 
atıldı.

Kim kimi kontrol etmeli
Danimarka hükümeti ülke-

de özgür ve bağımsız bir basın 
bulunduğunu, hükümet olarak 
kendilerinin herhangi müdahale ya 
da telkinde bulunamayacaklarını 
söylerken, Ortadoğu’da sokağa 
dökülen insanları kontrol etme-
leri için Ortadoğulu liderlerden 
yardım beklemeleri de ayrı bir 
tezat oluşturyordu. Genel olarak 
hak arayan kimselerin yaptıkları 
gösterilere müdahaleleri sert 
eleştiren Danimarka birden bire 
toplantı ve gösteri özgürlüğünü 
Ortadoğulu liderlerin engellemesi 
çağrısında bulunuyorlardı.

Güvenlik önlemleri had saf-
hada

Kairkatü krizinin boyutlarının 
vardığı nokta terör eylemi kor-
kusu ve endişllereini de arttırdı. 
Daniamrka güvenlik birimleri 
ayrıntılarını açıklamasalar da ülke-
nin her yerinde çok yoğun güvenlik 
önlemleri almış durumda. Jyllands 
Posten gazetesi binaları çevreler-
inde gözlemler arttırılırken kari-
katürleri çizen çizerler de uzun 
süredir polisin koruması altında 
bulunuyorlar, çizerlerin kamuoyu 
önüne çıkmamaları konusunda Da-
nimarka gizli servisi tarafından da 
uyarıldıkları bildiriliyor.

Karikatür krizinin, büyükelçilik 
binalarının yakılması, gösteriler-
de ölümler yaşanması ile zirveye 
ulaştığı günlerde Jyllands-Posten 
gazetesi bir karar alarak Kültür 
servisi şefi Flemming Rose’yi sü-
resiz izine gönderme kararı aldı.

Ilımlı dindarlar sahnede
Arap imamlara Danimarka’daki 

ılımlı müslümanlardan da tepki 
geldi ve geçtiğimiz hafta sonunda 
başkent Kopenhag’da bundan ülke-
deki uyum ve din tartışmalarında 
yer almak istediklerini söyleyen 
700 kadar Müslüman “Ilımlı 
Müslümanlar” adlı sivil toplum 
kuruşluşunu oluşturdular. Bu grup 
Arap imamların eylemlerine karşı 
eylemler planlıyor ve olayların 
perde arkasını dile getiren gazete 
ilanlarıyla Ortadoğu’daki Danimar-
ka imajının değişmesini sağlamaya 
çalıyorlar. Ilımlı Müslümanlar gru-
bunun 700 kadar üyesi bulunur-
ken, 3 binin üzerinde kişi de fahri 
üye olarka kaydolmuş durumda

Arap imamlarla ilişkiyi kesme 
kararı alan Başbakan ramussen 
bu grubu temsilen seçilen 22 kişi 
ile hafta içinde Marienborg’da bir 
toplantı yaptı. Karikatür krizinin 
ele alınmadığı toplantıda demokra-
tik-Ilımlı Müslüman temsilcileri 
danimaka’daki göçmen ve İslam 
tartışmalarında izlenmesi gere-
ken yol konusunda başbakana 
önerilerde bulundular.

sadi.tekelioglu@haber.dk

HABER-ANALİZDanimarka ile İslam dünyası arasında ortaya çıkan karikatür krizinde iki soru soruluyor. 
1. Müslümanlar kendi dinleri ile alay edilmesine, hakaret dilmesine artık alışmalılar mı? 
2. Batı demokrasisinin temel değerlerinden olan basın ve ifade özgürlüğünün sınırları,  diğer dinlerin kutsallarıyla sınırlanmalı mıdır?

Hiç bir sanat dalı 
böyle kriz 
yaratmadı
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Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk

www.travelhouse.dk

Travel House ApS

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

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Ulusal havayolu şirketleri ile 
dünyanın her yerine 

IATA güvencesiyle yolculuk. 
Seyahat ve uçak yolculuğu 

ile ilgili her türlü, eksiksiz hizmet. 

Artık Avrupa’nın tüm 
başkentleri ve diğer önemli 
merkezlere en ucuz uçak 

biletini anında bizden 
temin edebilirsiniz. 

Akrabalarınızla buluşmak için 
TRAVEL HOUSE’u seçin
STOCKHOLM’deki teyzenizi
HAMBURG’daki yeğeninizi
BRÜKSEL’deki babaannenizi
OSLO’daki amcanızı
AMSTERDAM’daki dedenizi
BERGEN’deki nişanlınızı

Ya da TÜRKİYE’nin neresinde 
olursa olsun akrabalarınızı

Ziyaret etmek için
Önce Travel House’a gelin !!!!

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

Dünyanın hiç bir ye-
rinde bu kadar çok 
kitap İskandinavya 

ülkelerindeki kadar ya-
yınlanmadı, bu kadar film 
yapılmadı. Kültürel açıdan 
bakıldığında Danimarka ve 
diğer İskandinavya ülkeleri 
dünya sıralamalarında ilk 
sıralarda geliyor. 

Sadece Danimarka’da her 
yıl yayınlanan kitap sayısı 
nüfusça oldukça büyük olan 
Almanya, Büyük Britanya, 
Fransa’da yayınlanan ki-
tap sayısı ile hemen hemen 
aynı. 

Yine Danimarka’da yapı-
lan film sayısı ülke nüfusu 
ile orantılandığında oldukça 

yüksek. 
Danimarka’nın kültürel 

alanda bu kadar ilerde olma-
sının nedenlerinin başında 
ise kültür ve sanata yapıan 
devlet desteğinin iyi düzeyde 
olması ve temel halk eğitim 
okullarında verilen eğitimin 
çocukları yaratıcı olmaya it-
mesi gösteriliyor. 

Danimarka Film Enstitüsü 
başkanı Henning Camre’ye 
göre, Danimarka eğitim sis-
temi her ne kadar eleştirilse 
de kültürel ve sanatsal alan-
da önde olmasında önemli 
rol oynuyor. Danimarka 
okullarında yaratıcılığa bü-
yük önem veriliyor.

(Haber)

İskandinavya dünyanın kültür merkezi
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’
Fighters and Lovers’ (Savaşçılar 
ve Sevgililer) adlı bir Danimar-
ka firması, ABD ve AB’nin te-
rörist örgüt olarak kabul ettiği 

bazı örgütlere finansal destek sağla-
yarak tişört pazarlayacak. Konfeksi-
yon firması, tişörtler üzerine terör 
örgütlerinin logosu ile söz konusu 
örgütlerin liderlerinden esinlenerek 
hazırlanan armaların işleneceğini 
duyurdu. Satılan her tişört başına bu 
örgütlere 5 euro ödeneceği açıklandı. 

Danimarka firmasının tişört satışıyla 
destekleyeceğini açıkladığı örgütlerden 
biri Latin Amerika ülkelerinden Ko-
lombiya’da yönetime karşı 40 yıldan 
beri silahlı mücadele veren Kolombiya 
Silahlı Devrimci Güçler (FARC) örgü-
tü. Bir diğeri de Arap milliyetçiliği ile 
Marksist Leninist ideolojiyi harmanla-
yan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi. 

Leyla Halid fi gürü
Tasarımcılar, tişörtlerde FARC lider-
lerinden Jacobo Arenas ile Filistinli ef-
sanevi kadın militanlardan Leyla Ha-
lid’den esinlenmiş figürlerin yer ala-
cağını belirttiler. Tişört satışlarından 
elde edilecek gelirler, FARC’ın radyo 
istasyonu, Filistinlilerin de grafik stüd-
yosu kurması amacıyla kullanılacak. 

Danimarka’ya protesto
Kolombiya hükümeti, tişörtler yüzün-
den Danimarka’yı resmen protesto 
etti. ’Fighters and Lovers’ın sözcüsü 

Bobby Schultz ise bunun kendilerini 
korkutmadığını söyledi. Firmanın in-
ternet sitesinde de, tişörtleri almak is-
teyenlere bu örgütlere finans desteği 
sağlamanın suç olduğu uyarısı yapıl-
dı. Firma, »Tişörtü satın alıp almamak 
size kalmış« dedi.

(Haber)

Terör tişörtleri ortalığı karıştırdı
’Fighters and Lovers’ adlı 
giyim fi rmasının, terörist 
örgütlere fi nansal destek 
sağlamak için örgüt amb-
lemleri ve liderlerinin fo-
toğrafl arıyla süslü tişörtler 
üretmesi krize neden oldu
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Miyase İlknur

H
azreti Muhammet’ i terörist 
olarak gösteren karikatürün 
yayımlandığı Danimarka ga-
zetesinin, ’’Sizde de çiziliyor’’ 
diye örnek gösterdiği, İsa’ nın 

TV antenine gerilmiş karikatürü, büyük 
usta Turhan Selçuk’ a ait. Turhan Selçuk, 
bu karikatürü 1978 yılında Akşam gazete-
sinde çizmişti. İki yıl önce Danimarkalıla-
rın henüz keşfedemedikleri bir karikatür 
daha çizdi Selçuk. Bu karikatürde de dün-
yaya dönmek isteyen İsa, bir uçan daireye 
otostop yapıyor. Kendisinin karikatürünün 
Danimarkalılar 

tarafından emsal gösterilmesine ilişkin ola-
rak ’’Hiçbir benzerlik yok. Benim karikatü-
rümde ne eleştiri ne de hakaret var. Sadece 
mizah söz konusu. Onların karikatüründe 
ise mizah yok, hakaret var’’ dedi. 

- Dünyayı bir haftadan beri kasıp kavuran 
malum karikatür, Batılı meslektaşlarınıza 
göre ifade özgürlüğü, Müslümanlara göre ise 
İslama hakaret. Sizin görüşünüz ne? İfade 
özgürlüğünde ya da mizahta bir sınır var mı 
ya da olmalı mı? 

Selçuk: Karikatür Rönesans’la birlik-
te İtalya’da doğdu, İngiltere’de gelişti ve 
Fransa’ya da yayıldı. Önce portre şarj ola-
rak başladı. Sonra değerli karikatürcüler 
sayesinde sanatlaşarak devrimler yaptı. 
Bir Aydınlanma sanatı karikatür. Sonunda 
grafikmizah deyimiyle anılmaya başladı. Bu 
alanda önemli sanatçılar yetişti. Buna pa-
ralel olarak fikir özgürlüğü de Avrupa’da 
alabildiğine genişledi. O nedenle Avrupa’da 
mizahta ve eleştiride sınır yok. İsa’ya ve Hı-
ristiyanlığa hakaret sayılabilecek pek çok 
karikatür çiziliyor. Asker, bayrak ve milli-
yetçilikle dalga geçen karikatürler de çok 
yaygın. 

İfade özgürlüğü 
Ama kimse tepki göstermiyor. Bunlar ifa-

de özgürlüğü olarak görülüyor. Hatta bizim 
anlatmaya çekineceğimiz derecede müsteh-
cen karikatürler de çiziliyor. O kadar ağır ve 
müstehcen ki size anlatamıyorum. Zaten an-
latsam da siz yazamazsınız. Mesela şuradaki 
kitaplardan birinde askerle ilgili bir karika-
tür var. Üniformalı bir subay, cinsel organı 
uzamış da uzamış, bayrak direği gibi havaya 
kalkmış ve ucunda Fransız bayrağı var, as-
ker de subayın şeyinin ucundaki bayrağa se-
lam veriyor. Bunu çizen de bir Fransız kari-
katürist. Böyle şeyler çiziliyor Avrupa’da. O 
kadar özgür oradaki karikatürcüler. Fakat 
İslam dünyasında heykel yasak, resim ya-
sak, karikatür hepten yasak. Bize bütün bu 
sanatlar birkaç asır sonra gecikmeli olarak 
geliyor. Müslüman dünyasında güzel sanat-
ların bu dalları yeni yeni gelişiyor. Halbuki 
Avrupa’da İsa’nın karikatürleri, resimleri, 
fıkralar serbest. Ama tabii insanların inan-
cına saygı göstermek lazım. Hz. Muhammet 
1400 yıl önce yaşamış bir peygamber. Onun 
zamanında terorizm mi vardı? Onu terörist 
olarak göstermek haksızlık. O zaman biz de 
ABD’nin emperyalizmini ve Müslüman kı-
rımını İsa üzerinden eleştirip hiçbir günahı 
olmadığı halde onu terörist olarak çizelim. 
Doğru olur mu? İki bin yıl önce yaşamış 
İsa’nın ne ilgisi var günümüzdeki olaylarla? 
Danimarka gazetesi ortalığı karıştırmak için 
her şeyi yapıyor. 

- Danimarka gazetesi, sizin İsa’yı çizdi-
ğiniz bir karikatürünüzü emsal gösterdi. 
’’Bakın siz de İsa’yı çiziyorsunuz’’ dediler. 
Sizin İsa’lı karikatürünüzle Muhammet’i 
terörist gösteren karikatürünüz emsal ola-
bilir mi? 

- Olamaz. Çünkü benim karikatürümde ha-
karet ve eleştiri yok, sadece mizah var. On-
ların karikatüründe ise mizah yok, hakaret 
var. Bu gördüğünüz TV antenine gerilmiş 
İsa karikatürüm 1978 yılında Akşam gaze-
tesinde basıldı. Sonra yurtdışında iki büyük 
kitapta yayımlandı. Ama benim karikatür-

lerimde ne hücum etmek, ne hakaret ne de 
eleştiri var. Danimarka’nın elinde olmayan, 
İsa’yı çizdiğim bir diğer karikatür ise 2004 
yılında Cumhuriyet’te yayımlandı. Avrupa 
gazetelerinde iki yıl önce ’’İsa yeryüzünde 
dönüyor’’ diye bir haber çıkmıştı. Burada 
görüyorsunuz, İsa uçan daireye otostop ya-
pıyor. Bunda da en ufak bir hakaret ya da 
eleştiri yok. Böyle değerlendirmek lazım bu 
karikatürleri. 

- Danimarka gazetesi basit bir özür dile-
me ile bu konuyu kapatma yolunu neden 
seçmedi? 

- Özür dilemezler. Sanmıyorum özür dile-
yeceklerini. Biraz ifade özgürlüğüne verdik-
leri önem, biraz da ortalığı karıştırma niyet-
leri nedeniyle özür dilemezler. Burada ifade 
özgürlüğü, ortalığı karıştırma amacının ya-
nında biraz zayıf kalıyor bana göre. 

- Ortalığın karışmasıyla ne gibi bir yarar 
sağlayacaklar? 

- Müslümanların verecekleri tepkiyi az 
çok biliyorlardı. Bu sayede onların terörist 
olduklarını ispatlamak, Müslüman bir ülke 
olarak gördükleri Türkiye’ye AB kapıları-
nı sımsıkı kapatmak, daha başka nedenler 
olabilir. 

Tepki görmedim 
- Siz Danimarka’nın emsal olarak göster-

diği karikatür ile otostopçu İsa karikatürü 
nedeniyle Türkiye’deki Hıristiyanlardan bir 
tepki gördünüz mü? 

- Hayır, görmedim. Fakat Hıristiyanların 
arasında, özellikle Katolikler içinde de radi-
kaller var. Bu karikatürlerim Avrupa’da da 
yayımlandı, ancak oradaki Müslümanlardan 
da bir tepki almadım. 

- Geçmiş yıllarda Hz. Ali ile ilgili karika-
türler de çizdiniz. Bunlarla ilgili bir tepki 
aldınız mı? 

- Aldım, ama olumlu tepkilerdi bunlar. 
Alevi yurttaşlarımız Hz. Ali ile ilgili bu ka-
rikatürleri çok beğendiklerini ifade ettiler. 
Birçok kişi bunun orijinalini ya da fotoko-

pisini istedi. Bayram kartı olarak bastırıldı. 
Telefonlar ettiler, mektuplar yazdılar, övgü-
lerini dile getirdiler. 

- Bir karikatürist mesleğini icra ederken 
toplumdaki belli hassasiyetleri göz önünde 
bulundurmalı mı? 

- Valla ben gözetiyorum. Önce ben kendimi 
sansür ediyorum. Henüz çalıştığım hiçbir 
gazeteden bana yönelik bir sansürle karşı-
laşmadım. Bir karikatürü çizerken okurla-
rımdan gelebilecek tepkileri hesap ediyo-
rum. Avrupa’da böyle bir hassasiyet yok. 
Aydınlanma Devrimi’ni, Rönesans’ı yaşamış 
bu ülkelerde eleştiri ve mizahın sınırı bize 
göre çok geniş. Bizde Aydınlanma Devrimi 
Atatürk’ le birlikte gerçekleşti. Zaten Türk 
karikatürü ve mizahı da Atatürk’le birlikte 
gelişti. Ama İslam âleminde tek laik ülke 
Türkiye. O nedenle AB’ye girme teşebbü-
sü var. Ancak bu son olaylarla Türkiye’nin 
AB’ye girmesi her geçen gün biraz daha 
zorlaşıyor. 

Otosansür 
- Sizin hiç tepki alma kaygısıyla çizmek-

ten kendinizi alıkoyduğunuz karikatürleri-
niz oldu mu? 

- Elbette. İnsan her şeyi çizmek istiyor 
tabii, ama ben kendi kendimi sansür edi-
yorum. Kafamdaki sansür olmasa çizmek 
istediğim çok şey var. 21. yüzyılda hâlâ ka-
rikatürlerin tartışılması, din tartışmaları 
çok garip geliyor. Dinler arasında diyalog 
toplantıları yapıyorlar, ama görünen o ki 
bunlar pek bir işe yaramamış. 

- Karikatürleriniz yüzünden hapis ve iş-
kenceye maruz kaldınız. Onun dışında bir 
tepkiyle karşılaştığınız oldu mu? 

- Hayır, olmadı. Hapis yattım, işkence gör-
düm, kaburga kemiğim hâlâ kırıktır, dışarı 
fırlamış, ama bunun dışında okurdan ya da 
gazete yönetimlerinden bir tepki almadım. 
Kızılan karikatürlerim çok oldu. Tabii bun-
lar siyasi karikatürler. O yüzden zaten 
gözaltına alındım.

’Benim karikatürümde mizah var’ 
’Benim karikatürümde hakaret yok, mizah var’ 

Danimarka gazetesinin »Turhan Selçuk’un İsa karikatürünü örnek göstermesine usta karikatürist yanıt verdi. 
Selçuk, »Hiçbir benzerlik yok. İnsanların inancına saygı göstermek lazım. Hz. Muhammet’i terörist olarak gös-
termek haksızlık. O zaman biz de ABD’nin emperyalizmini ve Müslüman kırımını İsa üzerinden eleştirip hiçbir 
günahı olmadığı halde onu terörist olarak çizelim. Doğru olur mu?« dedi. 

Turhan Selçuk: 
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Menü 1: 
Kavurma veya Çoban kavurma 

(kuzu,dana eti, tavuk) Pilav, Cacık, 
Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar 
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon 

kirasi ve masa dekorasyonları fi yata 
dahildir.

Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla 

masa dekorasyonu,Türk ve Kürt 
müzikleri, çerez

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fi leto, lüks fi leto 
ve çeşitli mezeler. Masa dekorasyonları 

sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk
HØJE GLADSAXE CENTER

GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2

2860 SØBORG
TLF:

3966 6560
3122 5222

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

İşte olanaklarımız:
700 kişilik salon (500+200), salon kirası, masa 

dekorasyonları, 
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis, 
      toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat 

(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve, 
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi başına 

cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

Cazip Kına gecesi   fi yatlarımızı 
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

İstediğiniz tarihte eğlencenizi 
düzenlemek için bizi hemen arayıp 

rezervasyonunuzu yaptırınız

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

SEYAHATİN TEK ADRESİ

OBA REJSER

Tlf: 43 54 24 33

Bizi izleyin, yaz tatili ve 
izin biletlerinizi ucuza alın

Yaz tatiline bizimle girin

OBA REJSER
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj,  Danmark

       Tlf.: 43 54 24 33
    Faks: 43 54 24 65
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Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogrurejser@ofi r.dk  www.dogrurejser.dk  

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon 
numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

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

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile  hizmet verilir.ABER OTO KİRALAMA 

İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952

Yaz 2006 2.950 ile 3100 kron arasında değişen direk Konya, 
Kayseri, Ankara ve Antalya fi yatlarıyla satışlarımız başlamıştır.

İSTANBUL Hergün DKK 2.200 1 Hafta - 2.400  2 Hafta  2.600   12 Aylık 
ANKARA Hergün DKK 2.750 1 Hafta - 2.950  2 Hafta  3.150   12 Aylık 
İZMİR   Hergün DKK 2.750 1 Hafta - 2.950  2 Hafta  3.150   12 Aylık
KONYA  Hergün  DKK 2.750  1 Hafta - 2.950  2 Hafta  3.150   12 Aylık 
ADANA  Hergün  DKK 2.950  1 Hafta - 3.150  2 Hafta    3.400   12 Aylık 
DİYARBAKIR  Hergün  DKK 2.950  1 Hafta - 3.150    2 Hafta  3.400   12 Aylık
GAZİANTEP Hergün  DKK 2.950  1 Hafta - 3.150    2 Hafta  3.400    12 Aylık
TRABZON Hergün  DKK 2.950  1 Hafta - 3.150  2 Hafta    3.400   12 Aylık
SAMSUN  Hergün  DKK 2.950  1 Hafta - 3.150  2 Hafta    3.400   12 Aylık

Sadece Türk futbol kulüplerine özel kampanya. KİMPEX fi rması, mühendislik eğitimini 
Türkiye’de tamamlamış olan Pakistanlı Khalid Jahangeer tarafından işletilmektedir. 

Kulüpler mağaza fi yatlarının yüzde 60’ı oranında tasarruf edebilirler.

TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ’NE ÖZEL KAMPANYA
İTHALATÇIDAN DİREK SATIŞ

Name for quality
 E. Christensens Vej 11, Box 247 

7430 Ikast, Denmark
 Tlf.: (+45) 97251125    Fax: (+45) 97251120 

www.kimpexsports.dk

Futbol        Kampanya

Antrenman topları: Kimpex Torina & Kimpex Danmark. Str. 5,4 & 3     50 Dkr.
Normal fi yat 129/149 Dkr.

Antrenman topları: Kimpex Super & Kimpex brazil Str. 5,4 & 3    75 Dkr.
Normal fi yat: 169/189 Dkr  

Maç topları: Kimpex diamant, Str. 5,4 & 3    100 Dkr.
Normal fi yat: 350 Dkr.

Rüzgarlık: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler    100 Dkr.
Normal fi yat: 250 Dkr.

Uzun şortlar: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler      60 DKR.
Normal fi yat: 150 DKR.

Futbol Çorapları: (Tozluk) (35-40-45)       20 Dkr
Normal fi yat: 50 Dkr. 

Formalar: 128 Bedenden XXL’e kadr ölçüler      60 Dkr.
Normal fi yat: 129 Dkr.

Futbol şortları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler     40 Dkr.
Normal fi yat: 99 Dkr.

kaleci formaları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler     80 Dkr.
Normal fi yat: 149 Dkr.

Çocuklar için kaleci eldivenleri :       40 Dkr.
Normal fi yat: 100 Dkr.  

Kaleci eldivenleri: ölçüler 7-11     100 Dkr.
Normal fi yat: 250 Dkr.

Antrenman üstlükleri: (overtraeks vest) Beden: 152 M, XL        20 Dkr.
Normal fi yat: 39 Dkr.

Futbol forma, şort ve antrenman üstlükleri çeşitli renklerde ve renk kombinasyonlarında mevcuttur.
Tüm parçalarıyla boks malzemeleri de bulunmaktadır. Bizi arayın.

Türk Futbol kulüpleri için devamlı kampanya fi yatlarımız mevcuttur. Bizi arayın, tanışalım.

Haber gazetesindeki ilanı gö-
rerek gelen müşterilerimize 

tüm seanslarda 
yüzde 50 indirim yapıyoruz
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Yıldız Akdoğan

Jyllands Posten (JP) gazetesinin 
30 Eylül’de yayınladığı Hz. Mu-

hammed karikatürleri hakkında as-
lında çok şeyler yazıldı ve söylen-
di. Krizin doğması ve bu derecede 
alevlenmesi hakkında ayrıca bir yı-
ğın analizler ve yorumlar yapıldı ve 
çoğu da yerinde yapılan analizlerdi. 
Keşke, JP gazetesi yersiz bir pro-

vokasyon için karikatürleri basma-
saydı. 
Keşke, Başbakan Anders Fogh Ras-

mussen biraz daha konuksever olup 
11 Müslüman ülkeyi temsil eden bü-
yükelçiliklerin görüşme isteklerini 
reddetmeseydi – en azından bir kah-
ve ikram edip demokratik bir ülke-
nin bağımsız medyasına müdahele 
edemiyeceğini kendilerine direk bil-
dirseydi. 
Keşke, her önüne gelen kendisine 

imam ünvanını yakıştırıp dini kendi 
politik ve ideolojik amaçları için kul-
lanmasaydı, özellikle Ortadoğu’ya 
propaganda yapmaya giden bazı 
imamlar. Keşke, Ortadoğu’daki halk 
tepkisini başka şekilde gösterseydi. 
Keşke, durum bu kadar vahim ol-

masaydı ve medeniyetler çatışması-
na gidiyormuşuz gibi bir ortam doğ-
masaydı.
Keşke… Evet keşkeler çok. Ve son-

radan akıl hocası olmak da çok ko-
lay. Ama Müslüman ülkelerdeki hal-

kı, özellikle de Ortadoğu ülkelerin-
deki aşırı duygusal tepkilere bir an-
lam vermek için yaşanan olaylara 
tekrar bakmakta yarar var.
Hz. Muhamed karikatürlerinin in-

ciltici tarafı olduğunu vurgulamış-
tım. Bu konuda protesto tepkileri-
nin olması da çok doğal. Fakat bir 
ülkenin elçiliğine saldırmak, bir ül-
kenin bayrağını yakmak veya o ülke-
nin halkına tehditler yağdırmak ya 
da politikacılarına fetva yayınlamak, 
daha da komiği karikatürleri çizen 
yazarların kimliklerini açıklayana 
100 kilo altın vaadinde bulunmak. 
Açıkçası bunlar, benim aklımdan 

geçen protesto metodları değil. 
Batı’da yetiştiğim için Ortado-

ğu’daki olan bitenleri tipik bir Batı-
lı perspektifiyle bakmıyorum, aksine 
Ortadoğu sorununu kendi dengeleri 
içinde anlamaya çalışıyorum. 
Buna rağmen son üç hafta içinde 

televizyonlarda gördüğüm ve gazete-
lerde okuduğum hırs, kin, nefret ve 
şiddet açıkcası düşündürücü ve de 
çok üzücü.
Ortadoğu halkının bu aşırı tepki-

sinin ”sadece” karikatürlerden kay-
naklandığına da soru işareti koyma-
dan edemiyorum. Bu karikatürleri 
hafife aldığım anlamına gelmesin. 
İnsanların kırıldığını çok iyi anlı-
yorum ve de saygı duyuyorum. Fa-

kat diğer taraftan da bu insanların 
hangi ortamlarda yaşadığına da göz 
yummamak lazım. Çoğu bu ülke-
ler ya totaliter sistemlerden ya da 
çağdışı kraliyet sistemlerinden oluş-
makta. 
Ortak yönleri ise bu ülkelerin li-

derleri veya sistemleri dini kendi çı-
karlarına alet edip İslam adına hal-
ka zülüm etmek ve halkı çağdaşlığa, 
demokrasiye ve özgürlüğe aç bırak-
mak.
Normal durumda hiç bir şekilde 

halkın eylem yapmasına ve protesto 
etmesine izin vermeyen rejimler ne-
dense durum din konusuna gelince 
ne coplarıyla ne de baskılarıyla mü-
dahale ettiler. Sonuçta halkın kız-
gınlığı onların da işine geliyor. 
En ilginç olay Suriye’de geçti. Kuş 

uçurtmayan bir güvenlik sistemine 
sahip olan hükümet birden halkın 
yapmış olduğu protestodan habersiz 
olduğunu bildirdi. 
Bilindiği gibi, Şam’da ve ardından 

da Beyrut’daki Danimarka büyü-
kelçilikleri yakıldı. Acaba aynı halk 
demokrasi veya düşünce özgürlüğü 
için eylem yapsaydı liderler müsade 
ederler miydi? 
Üzücü olan bir gerçek ise, halkın 

demokrasi anlamı içinde temel hak-
lara sahip olmamaları. Bilindiği gibi, 
bazı ülkelerde kadınlara sözde gü-

nah sayıldığı için araba kullanma 
hakkı bile tanınmıyor. 
Halkını bu denli bilgisizlik içinde   

ve demokrasiye uzak bir pençede  
tutmak liderlerin de işine geliyor. 
Hz. Muhammed karikatürleri ele ge-
çilmez bir fırsat oldu ve liderler bu 
şekilde İslamı savunun ve koruyan-
lar olarak halkın gözüne girmeye ça-
lışıyorlar. 
Diğer taraftan dışardan ve içerden 

de demokrasiyi aşılamaya çalışan si-
vil toplum örgütlerine de “sistemimi-
ze karışmayın” sinyali gönderiyorlar. 
Aslında bu durum siyasi liderlerin 

yanı sıra, aşırı dini uç grupların da 
işine geliyor. Karikatürleri bol bol  
politik ve ideolojik propagandaların-
da kullanmaktan geri kalmıyorlar. 
Sonuç malum: Olduğu yerde sayan 

bir sistem ve cahil bir halk.
Evet. Ortadoğu’daki halkın duru-

mu gerçekten çok zor. Belki de gös-
terdikleri bu nefret ve hırsı sadece 
din konusunda ifade edebildikleri 
için bu denli tepki gösterdiler? 
Ama umarım, birgün aynı halk de-

mokrasi ve özgürlük için de sokakla-
ra dökülür ve içinde yaşadıkları çağ-
dışı sistemlere karşı protestolar ya-
parlar. 

yildiz.akdogan@haber.dk

Keşke, keşkeli bir yazı yazmak zorunda kalmasaydım
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Ceyda Karan, İstanbul

Dile kolay! Türkiye gibi is-
tikrarın bıçak sırtında oldu-
ğu bir memkelette üç yılı aş-
kın ılımlı İslami kökenlere 

sahip bir parti iktidar oldu. Hem de 11 
Eylül’ün sarsıntısını burnumuzun dibin-
deki Irak savaşıyla iliklerimize kemikle-
rimize kadar hissederken. Hem de Kıb-
rıs ve AB yolunda önemli eşikleri geç-
mek zorunda kaldığımız bir ortamda... 
AKP, örneğin, dış politika konusunda 

pek çok açıdan farklı bir duruş sergile-
di, Kıbrıs’ta yapılmayanı yaptı, hiçbirşey 
alamasa da Rumlara çözümsüzlük dam-
gasını vurdurdu; üyelik sürecinde AB’yi 
sonuna kadar zorladı, Türkiye’nin müza-
kerelere başlamasını sağladı. İçte genel 
anlamda mesela sanayi ve ticaret erbabı-
nın takdirini topladı, laik kurumsal yapı 
ile yaşanan bir kaç krizi kazasız belasız 
atlattı. Lakin artık rüzgar tersine dönü-

yor... 
Başbakan Tayyip Erdoğan, ‘seçim vak-

tinde (2007) yapılacak’ dese de AKP için-
de bile çatlak sesler çıkıyor. Erdoğan’ın 
servetinin karunlara yaraşır olduğu, an-
cak medya ile itiş kakış geçen günlerden 
sonra ‘el mecbur’ açıklanıyor. Tüpraş ve 
Galataport gibi sermaye çevrelerinin al-
kışlarla karşıladığı ihaleler AKP’li ba-
kanların da katkılarıyla birer birer iptal 
ediliyor. AKP içindeki İslamcı kadroların 
sabırları tükenirken, Danıştay 2. Daire-
si, dışarda başörtüsüyle gezen anaokulu 
öğretmenine müdürlük yolunu kapata-
rak kamusal/özel alanda türban tartış-
masını körüklüyor. Başbakan öfkeleni-
yor, kınıyor, “Türkiye yolgeçen hanı de-
ğil” diyor. Bush yönetimi Irak’ın ardın-
dan İran’ı vurma hesaplarına Türkiye’yi 
de katabilmek için Ankara üzerinde ta-
hammülü zor bir baskı uyguluyor. 
‘İfade özgürlüğü’ şemsiyesi altına sığın-

mış Danimarkalı muhafazakar sağcıla-

rın, provokasyon niyetli haltlarından öte 
birşey olmayan Hz. Muhammed karika-
türlerinin yayımı, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de onbinlerce insanı (Di-
yarbakır 70 bin kişi) sokaklara döküyor. 
Trabzon’da 16 yaşında bir tüyü bitme-
miş, babasının tabancasını kapıp San-
ta Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea 
Santore’yi iki el ateş ederek vuruyor. Ci-
nayetin arkasında o mu var, bu mu var 
derken, uluslararası kamuoyunda Tür-
kiye, karikatür krizi sonrası bir Hıristi-
yan’ın ‘Müslüman şiddetine kurban git-
tiği’ memleket olarak anılıyor. Konya’da 
‘bize benzemeyen bizden değildir’ zihni-
yetindeki bir avuç fanatik, Sabah gazete-
sinin kadın muhabiri Aliye Çetinkaya’yı 
başı açık diye linç etmeye kalkışıyor.
Ve karikatür krizinde katolik bir ülke 

olan İspanya’nın Başbakanı Zapatero ile 
elbirliği edip ‘medeniyetlerarası diyalog’ 
mesajları veren, Batı’yla İslam alemini 
bir zirvede buluşturmaya çalışarak sağ-

duyunun sesi olan Başbakan, asabını bir 
yurt gezisinde yitiriyor. Her ne kadar 
‘Kasımpaşalılığı’ kanıksanmış olsa da hiç 
yapmadığını yapıyor, Mersin’de kendisi-
ne hayat şartlarından şikayet edip, “Ana-
mızı ağlattınız. Aşk olsun size” diyen bir 
çiftçi vatandaşı ‘lanlı manlı’ azarlıyor, 
“Ananı da al git” deyiveriyor. Böylesi zor 
günlerde bir siyasetçinin yapmayacağını 
yaparak hemşehrileri olan Kasımpaşalı-
ları bile üzüyor. Öyle ki bir Kasımpaşa-
lı çıkıp, Erdoğan’ın hareketini şöyle yo-
rumluyor: “Başbakan hisleriyle mantı-
ğını karıştırmış. Bu laf resmen ‘...tir git’ 
anlamına gelir.” 
Hakikaten belki de en kötüsü bu. Si-

yaset sanatı hislerle mantığın uyumunu 
gerektiriyor. Ve anlaşılan o ki, işler bu 
kadar tersine giderken, Başbakan’da bu 
denge alt üst olmuş görüküyor. Acaba üç 
yılı aşkındır Ankara’da kurulmuş denge 
memleketi 2007 seçimine taşır mı?

Duygu Leloğlu, Brüksel

Nüfus oranının 
giderek düş-
tüğü Avrupa 

Birliği(AB), ekono-
mik büyüme ve üre-

timin sağlanabilmesi için, Türki-
ye’nin de içinde bulunduğu üçüncü 
ülkelerden işgücüne muhtaç hale 
geldi. AB’nin istatiktik ofisi Euros-
tat tarafından yapılan son araştır-
maya göre, Fransa dışında kalan 
Avrupa’nın tamamında nüfusun 
sabitlenmesi ve büyümesi, AB’ye 
dışarıdan yapılan göçlere bağlı hale 
geldi. Özellikle Almanya’nın başını 
çektiği birçok AB ülkesinde ölüm 
oranlarının doğum oranlarının 
yüksek olması kaygı uyandırıyor. 
AB’nin kapılarını göçmenlere aç-
maması durumunda, 2050 yılında 
birliğin nüfusu 20 milyon düşecek. 
Brüksel’deki prestijli düşünce ku-
ruluşlarından biri olan Avrupa 
Araştırmalar Merkezi CEPS’de 
araştırmacı Sergio Carrera, ’AB’ 
er ya da geç Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu üçüncü ülkelerden iş-
gücünü çekebilmek için uluslarara-
sı bir yarışa girecek’ dedi. Carrera,  
AB’de Almanya’nın başını çektiği 
bazı ülkelerin göçmenler konu-
sunda sıkı politikalarına rağmen, 
göçmenlerin AB’nin ekonomik ge-
lişimine büyük katkısı olduğunu 
düşünüyor. 

Çarpıcı araştırma sonuçları 
şu şekilde:  
-461,5 milyonu bulan AB nüfusu, 
2004 yılında 2,4 milyon oranında 
artış kaydederken, geçtiğimiz yıl 
bu oran sadece 2 milyon oldu. Özel-
likle İtalya ve İspanya’da sağlanan 
artış oranının yarısı üçüncü ülke-
lerden bu ülkelere yapılan göçler-
den kaynaklandı. 
-Geçtiğimiz yıl AB’de gelen göç-
menlerin sayısı 1 milyon 691 bin 
olurken, İspanya, İtalya ve İn-
giltere, AB’den en fazla göçmen 
kabul eden ülkeler olarak dikkat 
çekiyor. 
-AB nüfusu, onbeş yıl daha arta-
rak, 470 milyona ulaşacak. Ancak 

2050 yılında düşmeye başlayarak 
450 milyona inecek. AB çapında, 
doğum ve ölüm oranları arasında-
ki fark bir önceki yıl 447 milyon 
iken, geçtiğimiz yıl bu rakam 327 
milyona düştü. 
-82,5 milyon nüfusla AB’nin en bü-
yük ülkesi olan Almanya’da, nü-
fusun artış göstermesine rağmen, 
1991 yılından bu yana ölüm ora-
nı, doğum oranının üzerinde bu-
lunuyor. Araştırmalar Almanya’da 
nüfusun önümüzdeki yıllarda bir 
sure sabit kalacağını 2050 yılında 
ise 74,6 milyona düşeceğini göste-
riyor. Alman hükümeti ise doğum 
oranlarının artması için yeni ted-
birler öngörüyor. 
-AB’de İspanya’nın ardından do-

ğum oranlarının en düşük olduğu 
İtalya’da ise 58,4 milyon olan nü-
fusun 2020 yılından itibaren düşüş 
göstererek 2050’da 52,7 milyona 
düşmesi bekleniyor. 
-AB’ye yeni katılan 10 üyeden Po-
lonya, Çek Cumhuriyeti ve üç Bal-
tık ülkesinin nüfusu da 2020’den 
itibaren düşüş göstermeye başla-

yacak. 
-Fransa ise nüfusun düşüş eğilimi-
ne uymayan tek AB ülkesi olarak 
göze çarpıyor. Rakamlara gore, ül-
kede geçtiğimiz yıl nüfus 367 bin 
600 artarak toplam 62,9 milyona 
ulaştı. Fransa’da nüfus artışının 
nedeni olarak doğum oranları-
nın yüksek olması gösterilirken, 
2005’de kadın başına düşen çocuk 
sayısı 1,94 olarak tespit edildi. 
-Fransa, İngiltere ve İspanya’da 
nüfus 2020 yılına kadar 4.0 ve 
4.4 oranında artış gösterecek. İs-
panya ve İngiltere’nin nüfusunun 
artış nedeni ise, bu iki ülkenin de 
göçmenlere kapılarına açmasından 
kaynaklanıyor. 

AB Kapılarını Açmayı Tartı-
şıyor
Türkiye ile başlatığı üyelik süre-
cinde Türk işçilerinin serbest do-
laşımını kısıtlamak isteyen Avru-
pa Birliği(AB), kapılarını Türkiye 
dahil, üçüncü ülkelere açmayı tar-
tışıyor. Avrupa Komisyonu, Avru-
pa ekonomisini canlandırmak ve 

Amerika’ya yönelen beyin göçünü 
durdurmak için, bütün AB ülke-
lerinde geçerli olacak, ‘AB ortak 
çalışma kartı’ önerilerini birliğin 
geçtiğimiz Aralık ayında, 25 AB 
ülkesine sundu. 

Buna göre ‘AB Yeşil Kartı’nın’, 
öncelikle üçüncü ülkelerden birliğe 
gelmek isteyen nitelikli ve sezon-
luk işçilere verilmesi planlanıyor. 
Bir yıldan 5 yıla kadar geçerli ola-
bilecek bu kartın sahipleri, sadece 
birlik içinde istedikleri ülkede ser-
best dolaşıma değil, aynı zamanda 
birlik vatandaşlarının sahip oldu-
ğu eğitim, sağlık ve istedikleri AB 
ülkesinde çalışabilme hakkını elde 
edecekler. Ancak Türk işçilerin ço-
ğunlukta olduğu Almanya, AB’nin 
her ülkenin göçmen kontenjanını 
belirlemesinden kaygı duyuyor. 
Bazı AB ülkeleri ise AB yeşil kar-
tını uygulamama niyetindeler. 
Örneğin AB’nin göç politikasına 
ilişkin kararlarını uygulamayan 
Danimarka, bu uygulamadan mu-
haf tutulacak. 

HABER 

oprettelse
IP adapter

ekstraservices
samtaler

WWW.TELLIO.DK – 70 80 70 25

Ring GRATIS 
til mere end
125 lande !!

BREDBÅNDSTELEFONI

det er

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE 

BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE 
REKLAM VERMEK 

İÇİN

3024 5538’i 
ARAYINIZ.

Vælg 

 
til dine annoncer 

skaber kontakt til 
dine kunder 

Annonce tlf. :
3024 5538’i 

HABER

HABER

AKP için rüzgar tersine döndü

AB Türk işgücüne muhtaç



       Şubat 2006haber14   Şubat 2006 15   haber

Duygu Leloğlu, Brüksel

T
ürkiye’nin 
üyeliği kap-
samında, 
işçilerin 

serbest dolaşımına kısıtlamalar 
koymak isteyen Avrupa Birli-
ği’nde(AB) hazırlanan bir rapor, 
genişleme sürecinin sanıldığı gibi 
Avrupa ekonomisine zarar değil, 
yarar getirdiğini ortaya koydu. 
Avrupa Komisyonu bu ay açıkla-
dığı, Kıbrıs ve Malta dışında, bir-
liğe katılan 8 yeni üyeye işçilerin 
serbest dolaşımına ilişkin uygula-
dığı kısıtlamalara ilişkin raporda, 
işçilerin serbest dolaşımının Av-
rupa ekonomisini canlandırdığı 
sonucuna vardı. AB’nin icra or-
ganı, bu kısıtlamaları 2011 yılına 

kadar uzatmak isteyen üye ülke-
lere, direk önerilerde bulunmadı. 
Ancak dolaylı olarak, ‘kapılarınızı 
yeni üyelere açın’ mesajını verdi. 
Elde edilen istatistikler, özellikle 
Fransa ve Almanya gibi, ülkeleri-
ne göçmenlerin akın edeceğinden 
çekinen ülkeler için korkulacak 
bir durum olmadığının altını çi-
ziyor. Komisyon’un İstihdam ve 
Sosyal İşlerinden Sorumlu üyesi 
Vladimir Spidla, raporun işçilerin 
serbest dolaşımının, 15 eski üye 
ülkenin istihdam pazarını kötü 
etkilemediği, aksine bütün Avru-
pa’nın bundan yararlandığını orta-
ya koyduğunu söyledi. Öte yandan, 
Doğu Avrupa’dan potansiyel ucuz 
işgücünün, ‘Polonyalı muslukçu’ 
sembolü ile özdeşleştirildiği AB’de, 
serbest dolaşıma ilişkin derin gö-

rüş ayrılıkları bulunuyor.  

Kısıtlamalar Kayıtdışı Ekono-
miyi Güçlendiriyor
Raporda, serbest dolaşım övülür-
ken, kısıtlamaların kayıtdışı eko-
nomiyi güçlendirdiği belirtilerek 
şu bulgulara yer veriliyor:

-Yeni üyelerin vatandaşlarının 
AB içindeki göçü, Avrupa’nın 
ekonomik performansının artma-
sını sağladı.

-Kısıtlamaların uygulanmadığı 
İngiltere, İrlanda ve İsveç’den 
oluşan üç ülkede, ekonomik bü-
yümede artış kaydedildi, işsizlik 
oranı azalırken, istihdam arttı. 

-Buna karşılık geçiş dönemi ön-
gören 12 ülkede, işçilerin ekono-
miye daha yumuşak entegrasyo-
nu sağlandı. Fakat kısıtlamalar, 

kayıtdışı ekonominin artmasına 
neden oldu. 

-İstatistikler, yeni üyelerden gö-
çün, sanılandan çok daha az  ger-
çekleştiğini gösteriyor.   

-Toplam 10 yeni ülkenin Avus-
turya ve İrlanda dışında kalan 
AB’nin diğer ülkelerinde istih-
dam eden vatandaşlarının oranı 
% 1’i geçmiyor. 

-% 3,8 ile, en fazla göçün yaşan-
dığı İrlanda’nın ekonomik perfor-
mansı oldukça iyi gerçekleşti.

-Son genişlemeden bu yana, 
AB’de istihdam oranı artış göster-
di. Genişleme süreci, kayıtdışı eko-
nominin azalmasını sağladı.

AB’de Karar Zamanı Yakla-
şıyor 
AB ülkeleri, 30 Nisan’a kadar 

önümüzdeki 3 yıl içinde kısıtla-
maları kaldırıp kaldırmayacakları 
konusundaki kararlarını Brüksel’e 
iletmek durumundalar. Bu konuda 
birlik ülkeleri arasında derin görüş 
ayrılıkları dikkati çekiyor. Örne-
ğin İngiltere, İrlanda ve İsveç, 
yeni üyelerden önemli oranda işçi 
göçünün olmadığını söyleyerek, 
diğer ülkeleri de kısıtlamalarını 
kaldırma çağrısında bulunuyor. 
İspanya ve Yunanistan, bu konu-
da ikna olmuş görünürken, Fran-
sa, Almanya ve Avusturya, ülke-
lerindeki işsizlik oranını gerekçe 
göstererek, kısıtlamaları 2011 yı-
lına kadar sürdürmek istiyor. Öte 
yandan AB kurallarına göre, bu 
ülkelere uygulanan bütün kısıtla-
maların 2011 yılında sona ermesi 
öngörülüyor. 

HABER

BRÜKSEL

KOPENHAG’IN DÖRT YILDIZLI 
TEK TÜRK KEBAP RESTORANI

Konya Kebap Vesterbro’daki  
döner restoranları arasında 
kesinlikle zirvede yer alıyor. 

Hizmet eksiksiz. Dört yıldızlık 
bir yer.  Adam Price, Politiken, 30 

Aralık 2005

Istedgade 47
1650 Köbenhavn V

Tlf: 3379 0900

29 Aralık 2005 günü yayınlanan 
TV2 Lorry’de de Konya Kebap 
kesinlikle ziyaret edilmesi gereken 
restoranlar arasında gösterilmiş, 

izleyicilere  tavsiye edilmiştir.Danimarka’nın ilk ocakbaşı kebap restoranı Konya Kebap açıldığı 
günden bu yana temizlik, müşteriye saygı ve ürün kalitesinden 

ödün vermeden hizmetini sürdürdü.

Güzel Konya’mızın ünlü damak tadını bu şekilde Danimarka’da 
yaşatmaya devam ediyoruz. Adımız her geçen gün biraz daha 

yayılıyor, müşteri sayımız hızla artıyor. Bunları sadece biz değil, 
Danimarka basınının ünlü tad uzmanları ve TV kanalları da 

söylüyor.
Gösterdiğiniz ilgiye layık olmaya çalışacağız ve restoranımızdan 

memnun ayrılan her müşterimizle gurur duymaya devam edeceğiz. 
Bizim başarı ölçümüz kazandığımız para değil memnun ayrılan 

müşteri sayısıdır.

Polonyalı muslukçu AB’ye zarar vermiyor
AB Komisyonu, Doğu Avrupa’dan gelen işçilere serbest dolaşımda kısıtlama getiren AB ülkelerine, ‘kapılarınızı 
açın’ önerisinde bulundu. 
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Restorantımız 180 kişilik kapasitededir

Öz Konya Kebab & Restaurant

Frederikssundsvej 14-16 • 2400 KØbenhavn V • Tlf: 39 622 722

Öz Konya Kebap Restoranı kalite ve hizmete önem 
vermektedir. Malzeme seçiminde gösterdiğimiz özenin yanısıra tüm 

yemeklerimiz  helal kesim etle üretilmiş ve ev 
yemekleri tadındadır. Tüm kebap ve pide çeşitlerimizin hazırlanmasında 

Türk mutfağında kullanılan özgün tarifl er kullanılmaktadır.
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Frederikssundsvej 14-16 • 2400 Köbenhavn V • Tlf: 39 622 722

Öz Konya Kebab & Restaurant

İbadetini aksatmak iste-
meyen müşterilerimizi de 

düşündük. Restoranımızda 
ibadetinizi de 

yerine getirebileceğiniz 
mescidimiz bulunmaktadır

Açılış saatlerimiz: 
Pazartesi-Cumartesi: 11.00 - 24.00
Pazar ve tatil günleri: 12.00 - 24.00

Sağlık ve itfaiye birimlerinden tüm izinler alınmıştır 

Çorbalar: Mercimek, İşkembe

Baklava, kadayıf, revani, Aşure tatlı çeşitleri

Yaprak döner, tavuk döner

Günlük taze sulu yemek

Özel Konya usülü ayran

İsteyen 
müşterilerimiz 

de özel aile 
salonumuzda 

rahatlıkla 
yemeklerini 
yiyebilirler

Öz Konya Kebab ve 
Restoran çocuklarınızı da 

düşünüyor. Yemeği 
beklerken sabırsızlanan 
veya anne babalarından 

önce yemeklerini 
bitiren küçük konuklarımız 

televizyon da bulunan 
çocuk oyun odasında 

eğlenirlerken siz rahatlıkla 
yemeğinizi yiyebilirsiniz.
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Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00 
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Açılış saatleri

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN ÇEŞİTLİ RENK DESEN VE EBADLARDAKİ HALI 
ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

ALEYNA
mobilya & hali

Akacietorvet 2  3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544 Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI

Dev mağazamızda  
yemek odası, yatak 

odası, koltuk takımları,  
genç odaları çeşitlerimiz 

için bizi  
ziyaret ediniz. 

Kolleksiyonumuza her 
geçen gün yeni çeşitler 

eklenmektedir. 
Mağzamıza uğrayın, 
yuvanız güzelleşsin

TEK FİYAT KAMPANYAMIZDAN YARARLANIN
BİZİ ZİYARET EDİN

TEK 
FİYAT !!!

İstediğiniz 
koltuk takımını 
alın, götürün

12.499

Cazip fi yatlar !!!

TEK FİYAT !!!
İstediğiniz 

Yemek odası takımını
alın, götürün

12.999

TEK FİYAT !!!
İstediğiniz 

YEMEK ODASI 
takımını alın, 

götürün
(Yatak hariç)

12.499.-
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Audi A4 – 1.8
159.900
El-soltag, el-ruder, el-spejle 
m/varme, alu., c.lås, 4 
airbags, ABS, startspærre, 
servo, service ok, 1 ejer, 
nysynet, tonede ruder, 
hækspoiler, indfarvede 
kofangere,
Årgang: 1997
Km: 101.000

Mitsubishi Carisma 1,8 
Comfort GDI 
kr 126.900
Benzin personvogn11/
2000,108.000, Sortmetal,
Airc., el-ruder, el-spejle 
m/varme, fjernb. c.lås, 
6 airbags, abs, alarm, 

startspærre, tågelygter, 
servo, service ok, 1 ejer, 
nysynet, antispin, CD/
radio, veloursæder, tonede 
ruder, udv. temp. måler, 
indfarvede kofangere, 
kopholder,

VW Passat 1,8 
Turbo Trendline 
 kr 159.900
Benzin personvogn, 3/1997, 
Blåmetal, 97.000 Km. 
Fuldaut. klima, el-ruder, 
el-spejle m/varme, c.lås, 4 
airbags, ABS, startspærre, 
servo, service ok, 1 ejer, 
nysynet, CD/radio, tonede 
ruder, udv. temp. måler, 
armlæn, indfarvede 

kofangere, alu.

VW Vento 2,0 GL 
kr 57.900
Benzin personvogn, 9/1994, 
180.000 Km. Bordeauxmetal 
C.lås, abs, startspærre, 
airbag, CD/radio, service ok, 
servo, indfarvede kofangere, 
vinterhjul, el-ruder

BMW 523i 2,5 
kr 286.900
Benzin personvogn, 11/
1999, 141.000, , Sortmetal
fuldaut. klima, sædevarme, 
el-soltag, el-ruder, el-spejle 
m/varme, fjernb. c.lås, 
4 airbags, abs, alarm, 

startspærre, tågelygter, 
servo, service ok, 1 
ejer, nysynet, cd/radio, 
veloursæder, tonede ruder, 
varme i forrude, udv. temp. 
måler, ESP, indfarv, 17« 
alufælge

Mercedes C220 2,2 Eleg
ance 
kr 189.900
Benzin personvogn4/1994, 
133.000, blå
Træindlæg, el-soltag, 
el-spejle m/varme, el-
ruder, alu., vinterhjul, 
c.lås, airbag, abs, alarm, 
startspærre, servo, service 
ok, 1 ejer, ikke ryger, el 
indst. førersæde, el indst. 

forsæder, cd/radio, udv. 
temp. måler, armlæn, 
kopholder,150 hk .benzin.

Peugeot 406 2,0 SR 
kr 129.900
Benzin personvogn7/1999, 
93.000 Km. Sølvmetal 
Airc., el-ruder, el-spejle 
m/varme, fjernb. c.lås, 
4 airbags, abs, alarm, 
startspærre, sædevarme, 
servo, service ok, 1 ejer, 
ikke ryger, cd/radio, 
veloursæder, tonede 
ruder, udv. temp. måler, 
indfarvede kofangere, 
nysynet 

Bütün arabalarımız yeni muayeneden geçmiş (syn) 1. ya da 2. eldir.
Servis bakımlı hizmet veriyoruz. Tüm araçlarımız bakım ve muayeneleri yapılmış olarak teslim edilir

Her marka otomobil ve özellikle Wolksvagen  marka alanında 
uzmanlaşmış  kadromuzla hizmetinizdeyiz

Wolksvagen ve Audi grubunda  verilen garanti bizde de 
geçerlidir. 

Værksted
Valby Langgade 119,

2500 Valby
Tlf: 3645 3575 - 3645 3577

Mobil: 2214 0937

Værksted & Klargøring
Retortvej 3,
2500 Valby

Mobil: 2214 0937 
Tlf: 3645 3576 -  3645 3575 

Salg og Værksted
Valby Langgade 54, 

2500 Valby
Tlf: 3645 3575 

Mobil: 2214 0937
Fax. 3645 3542

Gammel Køge Landevej 174,
2500 Valby

Fax. 3645 3542

Tlf: 3645 3575 
Mobil: 2214 0937

www.valbybiler.dk E-mail: salg@valbybiler.dk

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

% 2.95’ten başlayan kredi masrafları ile satış Deneyimli ustalar - Kaza servisi - Sigorta hasarları 

Toyota Avensis 1,8 linea TERRA 
104.900,-
El-ruder, el-spejle m/varme, fjernb. c.lås, 4 airbags, 
ABS, alarm, startspærre, tågelygter, servo, nysy-
net, CD/radio, indfarvede kofangere, kopholder, 
service ok, lev. nysynet,
Årgang: 1998
Km: 125.000

Opel Vectra 1,8 16V Comfort 
kr 229.900
Benzin personvogn, 5/2003, 21.000 km., 
Sortmetal  - Airc., el-ruder, el-spejle m/varme, 
fjernb. c.lås, abs, alarm, startspærre, tågelygter, 
fartpilot, servo, service ok, 1 ejer, antispin, ikke 
ryger, cd/radio, tonede ruder, varme i forrude, 
armlæn, indfarvede kofangere, udv. temp. måler, 
vinterhjul

Mercedes C200 2,0 Komp.
 kr 419.900
Benzin personvogn,7/2001,101.000 km., 
Sølvmetal - Fuldaut. klima, træindlæg, el-ruder, el-spej-
le m/varme, alu., fjernb. c.lås, 6 airbags, ABS, start-
spærre, tågelygter, fartpilot, servo, service ok, 1 ejer, 
ikke ryger, CD/radio, tonede ruder, varme i forrude, 
udv. temp. måler, armlæn, indfarvede ko

Valby Biler ApS
 BİZİM TECRÜBEMİZ SİZİN GÜVENCENİZ

lastik değiştirme - jant - Çelik jant işleri için de bize uğrayınız

0 km araçlar,  Leasing,  Sarı  plakalı firma araçları temini için bizi arayınız
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Nørrebro Bazar ApS
Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Tüm sebze ve meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal edilmektedir.

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

BAKTAT ürünleri 
Danimarka bayisi

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, pirince, fasulyeye, 
makarnaya, sucuğa pastırmaya, peynire, yoğurda kadar evinizin tüm 
gıda ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz marketimize 

mutlaka uğrayın

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakınNørrebro Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres
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Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 
kişilik iki ayrı salonumuzla, sınırsız 

otopark olanaklarımızla konuklarınızı 
en iyi şekilde  bizde ağırlayabilirsiniz. 

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize 
bırakın. İster herşey dahil fi yatlarımızla 

eğlencenizi biz düzenleyelim, 
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda 

eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır. 

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)

2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306 

www.mosaiksalon.dk

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır. 

200 kişiden başlayan salon kapasitemizle düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, 
doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. 

Bizim cazip fi yatlarımızı duymadan karar vermeyin.

Tarih: 
4 Mart 2006, 

Saat: 19.00 - ? 
Giris: 10 yaş altı çocuklar 
ücretsiz ve 10 yaş üstü 
çocuklar ve yetişkinler 

yemek dahil 100 kr.

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

İlkbahara Mosaik aile eğlencesi ile Merhaba deyin !!!

Mosaik aile eğlencesi sadece aileler içindir 

Ödüllü dans ve muzik yarışması, hediye çekilişi, 
DJ eşliğinde Türkce müzik, oryantal dans ve 

Danimarka`daki sevilen ses ve saz sanatçımız 
Hüseyin Özcan ve Grubu ile birlikte süper eğlence
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Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

Her yıl anaimarka’da 30 bin vasiyet-
name hazırlanmaktadır. Ve bugü-

ne kadar 250 bin Danimarkalının va-
siyetname hazırladığı bildiriliyor. Ko-
penhag Üniversitesi’nde hukuk uzmanı 
Finn Taksöe-Jensen her yıl yaklaşık 
15 Milyar kronun, ölen kişiler vasiyet-
name hazırlamadığı için, yanlış kişilere 
ödendiğini bildiriyor.

Herkesin vasiyetname hazırlamasını 
gerektirecek durum mevcuttur. Bugün-
kü yazımda siz öldükten sonra borçla-
rınız ve cenaze masraflarınızın dışında 
geride bırakacağınız malların ve diğer 
servetin kimlere nasıl ödeneceğini ku-
rallara bağlayan bir vasiyetname hazır-
lamanızı gerektirecek nedenler üzerin-
de duracağım.

Çeşitli aile ya da birlikte yaşam model-
leri üzerine vasiyetnamenin ne gibi bir 
anlama sahip olduğuna bakalım.
1. Nikahsız yaşıyorsanız, birlikte 

yaşadığınız kişi ile karşılıklı miraz hak-

kı bulunmamaktadır. Bu durum çocu-
ğunuz olsa da olmasa da geçerlidir. Va-
siyetnameniz yoksa birlikte yaşadığınız 
eşiniz sizin mirasınızdan pay alamaz.

 2. Evliyseniz ve çocuğunuz yok-
sa, eşiniz otomatik olarak geride bırak-
tığınız her şeyi miras olarak alır. Çocuk-
suz evli çiftlerin de miras konusunda en 
uzun yaşayan tarafın ölmesi durumun-
da mirasın nasıl paylaşılacağını birlikte 
karara bağlamalarında yarar vardır.
3. Evliyseniz ve sizin veya 

eşinizin başka evlilikten 
çocukları varsa, miras kanunlarının 
öngördüğünden daha iyi bir şekilde bir-
birinizin hakkını garanti altına alabi-
lirsiniz. Evliliğinizde servet ortaklığı 
varsa eşlerden birinin ölmesi durumun-
da hayatta kalan taraf mirasın üçte 
ikisini alır, geri kalan üçte birlik bölüm 
de ölenin çocukları ve diğer mirasçılar 
arasında paylaştırılır.

Karşılıklı bir vasiyetname 

hazırlanması durumunda eşlerin 
alacakları hak altıda beşe kadar yük-
seltilebilir, ölenin çocukları ve diğer 
mirasçılar da altıda bir hak alırlar mi-
rastan. Bu durum ölüm durumun-
da hayatta kalan eşin başka bir yerde 
veya şekilde yaşamayı seçmesi duru-
munda önem kazanabilir. Böyle aile 
yapılarında yaşayan kişiler için vasiyet-
name hazırlamak, ölen kişinin kendi 
çocuklarının alacakları payı onların 
şahsi hakkı olarak garanti alması 
açısından önemlidir. Böylelikle hayat-
ta kalan eşin önceki evliliğinden olan 
çocukların da mirastan pay almaları 
önlenmiş olur.

 4. Çocuksuz yalnız yaşıyorsanız, 
ölümünüz durumunda sizin mallarınız 
anne babanız tarafından miras edin-
ilecektir, onlar hayatta değillerse 
mirasınız kardeşlerinize veya bunların 
çocuklarına devredilir. Mirasınızı başka 
şekilde paylaştırmak isterseniz bu 

hakkınız vardır, bu noktada yukarıda 
bahsedilen mirasçılar yasal zorunlu-
luk sonucu belirlenmemiştir. Bunun 
dışında ayrıca kendinizi daha yakın 
hissettiğiniz, ailenizin bazı üyelerine 
mirasınızın paylaşılmasında öncelik 
tanıyabilirsiniz, onların daha fazla pay 
almalarına karar verebilirsiniz. Bazı ku-
rumlara da öncelik sağlamanız müm-
kündür, bu kurumlar miras vergisi öde-
meden mirasa sahip olabilirler.
5. Yalnız yaşıyorsanız ve 

çocuklarınız varsa, vasiyetna-
me hazırlamanıza gerek yoktur. 
Çocuklarınız otomatik olarak sizin geri-
de bıraktığınız her şeyi miras edinirler. 
Bu da bir çok kişinin tercih ettiği bir 
durumdur. Mirasınızın çocuklarınız için 
şahsi mal olmasını istiyorsanız vasiyet-
name hazırlamanızda yarar vardır, ve 
bir çok kişi de bu yolu tercih etmekte-
dir.

erbil.kaya@haber.dk

Vasiyetname (Testamente)

HUKUK KÖŞESİ

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Danimarka’da ayrımcılık resmi olarak 
yasak. Bu ülkede insanlar ırkından, 

cinsinden, dininden ve dilinden dolayı ay-
rımcılığa uğramamalı, ve şayet uğrarsa, yet-
kili mercilere şikayette bulunmalıdır. 
Ayrımcılığı genellikle şu yasalar 
engeller:
- Ceza Yasasının (Straffeloven) 266 madde-
sine göre, değişik dinler, diller, etnik grup-
lar hakkında aşağılayıcı, alay edici veya teh-
dih edici sözler söylemek yasak ve cezaya 
tabidir. Toplantılar veya basın yoluyla etnik 
veya dine dayalı grupları aşağılamak, onları 
nefretin hedefi olarak göstermek yasaktır.  
- Ayrımcılığı engelleme yasasına (Lov om 
forbud mod forskelsbehandling) göre, özel 
veya kamu işletmelerinde ırk, dil, din veya 
cinsiyet farkı gözeterek şahıslara aynı mu-
maleyi göstermemek, aynı hizmeti sunma-
mak, gene aynı şekilde sergilere, eğlence 
yerlerine ve benzeri yerlere almamak yasak 
ve cezaya tabidir. Örneğin göçmen kökenli 
gençleri diskoteklere almamak, onlara satış 
yapmak, hak ettiği halde konut vermemek, 
okullara almamak vs. yasak. 
- İşgücü piyasasında ayrımcılığı engelleme 
yasasına (Lov om forbud mod forskelsbe-
handling paa arbejdsmarkedet) göre, her-
hangi bir işveren, işçi alma ve işçi çıkarma 
durumunda şahıslara politik görüşlerinden, 
din, dil ve etnik farkdan dolayı ayrımcılık 
ugulamamalı, yani daha az ücret ödememe-
li, işten çıkarmamalı, iş almasını reddetme-
meli, çalıştığı işyerinde bir üst kademeye 
çıkmasını engellememeli. Şayet işveren aynı 
işi yapanlara ayrı ücret ödüyorsa, bunun 
ırkçılık ve ayrımcılıktan dolayı olmadığını 
belgelemek zorundadır.
- Bunlara ek olarak »Her Türlü Irk Ayrım-
cılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeyi« ekleyebiliriz. Söz-
leşme uyarınca, kişiler, gruplar veya ku-
rumlar aleyhinde ırk ayrımcılığı içeren hiç-
bir uygulamada bulunmamayı; ayrımcılığı 
desteklememeyi; kişiler, gruplar veya ku-
ruluşlar tarafından yapılan ırk ayrımcılığı-

nı yasaklamayı ve ulusal ve yerel düzeyde-
ki hükümet politikalarını gözden geçirerek, 
ırk ayrımcılığına neden olabilecek mevzuat-
larını ilga etmeyi üstlenmektedirler.
Görüldüğü gibi ırkçı ve ayrımcı uygulama-

ları engelleyecek bazı yasal olanaklar var. 
Bunlardan yararlanmak, başımızdan geçen 
veya tanık olduğumuz tüm yanlış ve ayrım-
cı uygulamaları şikayet etmek gerekir. ’Şi-
kayet etsek ne olacak, ne değişecek’ diye 
aklımızdan geçebilir. Belki ’kimi kime şika-
yet edeceksin’ diye de düşünebiliriz. Ama 
düşünün şikayette bulunmadığımızda yetki-
liler söyle diyecektir: ’Danimarka’da ırkçılık 
ve ayrımcılık sorunu yok. Şikayet hakkı ol-
masına rağmen hiç kimse şikayette bulun-
madı’. Şikayette bulunursak şöyle denile-
cektir: ’Danimarka’da yüzlerce kişi ırkçılığa 
ve ayrımcılığa uğradığını iddia ederek şika-
yette bulundu, ama haklı çıkmadı’. Politik 
açıdan bakıldığında hiç bir ülke bu gerçekle 
yaşayamaz, herhangi bir biçimde değiştir-
meye zorlanacaktır.
Ayrımcılığı şikayet mahalli polise yapılır. 

Şayet polis şubesi suç duyurusunu kabul 
ederse olayı mahkemeye intikal ettirecektir. 
Yasaların çiğnenmediğini düşünürse şikaye-
ti geri çevirecektir. Bu durumda şikayetten 
vazgeçmemek gerekir. Savcılığa (Statsadvo-
katen) bu durum iletilir yani şikayet savcı-
lığa verilir. Buradan sonra mahkeye de gi-
dilebilir. 
Irkçılık ve ayrımcılık sorun ve şikayetle-

riyle uğraşan bazı örgütler var. Bunlardan 
en aktif ve ciddi olanı Dokumentions- og 
rådgivningscenteret for racediskrimina-
tio. Tüm şikayetler bunlara gerek posta ile 
(Adres: Medborgerhuset - Nørre Alle 7, 2. sal, 
2200 København N) gerekse telefonla (tel. 
35 36 38 50) ya da e.posta/mail le (drc@dr-
center.dk) bildirilir. Tüm müracaatlar giz-
li tutulur. Mutlaka şikayetinizi iletin, bu 
alanda çalısan dernek, kurum ve kuruluş-
larda gönüllü olarak çalışın.

utireli@haber.dk

Irkçılığı şikayet 

SOSYAL DANIŞMANLIK

Bedriye Zelal Doğru

EĞİTİM 

Danimarka’da iki dilli ço-
cukların bulunduğu okul-
larda yaşanan en önemli 

sorunlardan bir tanesi de okul ile 
aile arasında işbirliğinin olmayı-
şıdır. Hatta, bırakalım işbirliği-
ni, yer yer asgari bir diyalog bile 
gerçekleşememektir. 
Hiçbir anne baba yoktur ki, ço-

cuğunun iyi bir eğitimden geçme-
sini başarılı olmasını istemesin. 
Ancak böylesine bir isteğin olma-
sı yetmiyor. Aynı zamanda çocu-
ğun okul faaliyetlerini de izlemek 
gerekiyor. Bunun içinde, ailenin 
ya da velinin sürekli okul ile bir 
iletişim içinde olması gerekiyor. 
Ne yazıkki bir öğretmen olarak 

yaşadığımız en büyük sorunlar-
dan bir tanesi de, velilerin ilgi-
sizliğidir; okul ile diyalog kur-
madaki isteksizlikleridir.  Birçok 
veli, çocuğu okula göndermekle 
sorumluluğunu yerine getirdiği-
ni sanmaktadır. Aslında çocuğu 
okula gönderdikten sonra esas 
sorumluluklar başlıyor. ’’Eti se-
nin kemiği benim’’ ya da ’’Ben 
çocuğumu okula gönderiyorum 
gerisi öğretmenlere kalmış’’ bi-
çiminde düşünen bir çok veliyle 
karşılaşıyoruz.
Şüphesiz ki, çocuğun eğitimde-

ki başarısında öğretmenin-oku-
lun rolü tartışılmaz, zira çocuğun 
kendisine örnek aldığı yetişkinler 
arasında öğretmenin belirgin bir 
yeri vardır.  Ancak çocuğun okul-
daki başarısında aileden gelen 
desteğin önemini gözardı etme-
mek gerekir. Gerek Danimarka 
gerekse başka ülkelerde yapılan 

araştırmalar, çocuğun okuldaki 
başarısının yüzde 50 den fazlası-
nın ailenin katkısıyla sağlandığı-
nı göstermektedir. Aile desteğin-
den yoksun çocukların okuldaki 
başarıları düzeyindeki düşüklük 
bu görüşü destekler niteliktedir. 
Peki, Okul yönetimin ‘destek’ 
den kastı nedir? Ve okulun/ öğ-
retmenlerin velilerden beklentile-
ri nelerdir?
Çocuğa destek olabilmek için, 

herşeyden önce çocuğun okul ya-
şantısı ile ilgili bilgi sahibi ol-
mamız gerekir. Bunun içinde 
ailenin/velinin öğretmenlerle di-
yalog halinde olması gerekir. 
Okul ile aile/velinin beklentile-
rinin birbirleriyle eşgüdüm için-
de olması sağlanmalıdır; İletişim, 
engelleyen değil, tamamlayıcı 
bir anlayış içinde sürdürülmeli.  
Bu nedenle, aile ve öğretmenler, 
okul programları doğrultusunda 
bir araya gelip, çocuklara yakla-
şım konusunda ortak bir anlayış 
oluşturmak için işbirliği içinde 
bulunmalıdırlar. 
Çocuğun eğitimdeki b aşarısı-

nın temelinde, güçlü bir öğrenme 
arzusu yatar. Güçlü bir öğrenme 
arzusu ise aile içinde iyice yoğ-
rulduktan sonra, iyi bir okul ve 
öğretmen sevgisiyle beslenmedik-
çe gelişemez. 
Çocuklarımıza bu yaklaşımı his-

settirip, çelişki içinde bırakma-
mak ve başarı oranlarını daha da 
yükseltmek için öğretmen, veli 
görüşmelerine önem vermemiz 
gerekir. 

b.zelaldogru@haber.dk

Okul ve aile işbirliği
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 ANGORA HOUSE
Retortvej 45     2500 Valby

Rezervazyonlarınız 
için telefonlarımız: 
50 13 37 13 

Sürpriz sanatçılar 
ve özel menü eşliğinde 

Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi günleri 

eğlence

Ailenizle başbaşa 
eğlenebileceğiniz kalitede 
ödün vermeyen eğlence 

mekanımız

Aileler için huzurlu eğlence ortamı

Aile matineleri, kına geceleri, doğum günleri, fi rma 
eğlenceleri ve her türlü özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. 

Bağlama 
ustası genç 

Ruhi 

Keyboard’da 
piyanist 
Mestan

HER AYIN SON CUMARTESI 
GÜNÜ ORYANTAL DANS

 Danimarka 
sahnelerinin kralı 
RAMAZAN KAYA YASEMİN

Türk mutfağının leziz yemekleri, mezeleri ve birbirinden seçkin sürpriz sanatçılarla Türk 
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Fantazi  müzik eşliğininde her Çarşamba, Perşembe, 

Cuma ve Cumartesi gecesi saat 21.00-05.00 arası  eğlencenin tadına varın
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Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

İnsan nedir? İlim, felsefe,sa-
nat ve dinin ayrı ayrı cevap-

landırdığı bir soru.İlim, insanı 
yalnız maddesi yönünden tanıtıyor.Teşrih 
masasında, laboratuarda. Bu yüzden,ilmin 
tanıttığı insan yaşayan insandan çok kadav-
ra insandır. Biz yaşayan insanın ne olduğu 
sorusuna cevap arayacağız.

Sanat, insanı duygudan ibaret gördüğü 
için realitedeki insanı anlamak ve tanıt-
maktan uzaktır. O da konuya yalnız bir 
yönünden bakmakta, tatmin edici olma-
maktadır.

Felsefenin insana bakışı elbette çok daha 
ileri, çok daha bütüne götürücü bir man-
zara arz etmektedir.Ancak felsefe,insanı, 
geçmişi-geleceğiyle kavramak noktasında 
yaya kalıyor. Bunun başlıca sebebi felsefe-
nin kullandığı aracın,aklın insandaki sevgi 
ve aşktan kaynaklanan esrarengiz yönünü 
anlamakta yetersiz oluşudur. Şu ana kadar 
saydığımız disiplinlerin, birer yönünü ele 
alarak değerlendirdikleri insana, bunların 
tümünü dikkate alarak bakan tek mües-
sese dindir.

Biz  burada din sözünden İslam-ı anladı-
ğımızı belirterek dinler arası bir mukaye-
seye girmeyeceğiz. Böyle bir mukayesenin 
lüzumlu olduğu kanaatinde değiliz.(1)

İnsan, kozmik anlamı ve önemi olan bir 
varlıktır.Yaratıcı kudret onu yaratılış ga-
yesini gerçekleştirebilmesi için güzel ve en 

mükemmel şekilde yaratmıştır. Ona kendi 
ruhundan üflemiştir. Onu zeka,akıl ve baş-
ka anlayış ve kavrayış kudretiyle donatarak 
içinde yaşadığı dünyanın sırlarını çözmeye 
müsait hale getirmiştir.(2)
Ebu Hayyan Et- Tevhidi insanı şöyle 

tarif ediyor;
Kalıbıyla şahıs, benliğiyle zat, ruhuyla 

cevher, aklıyla ilah,vahdetiyle bütün, çok-
luğuyla fani, ruhuyla baki, intikal yönün-
den ölü, kemal yönünden diri, ihtiyaç ba-
kımından noksan, istek bakımından tam,-
varlığın özü, kendisinde her şeyden bir şey 
bulunan ve her şeyle alakadar olan varlık. 
İşte, insan budur.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, insanın 
yüceliğini şöyle ifade etrmektedir:
“Senin mahiyetin hatta meleklerden 

de ulvidir
Evalim sende pinhandır, cihanlar 

sende matvidir
Meleklerden büyük hem çok büyük 

tepkile masharsın, 
Tekalifi n emanet-gahısın, bir başka 

cevhersin.”
Hz. Ali ise “Sen küçük bir cisim ol-

duğunu sanırsın ama en büyük alem 
senin içinde gizlidir” diyerek insanoğ-
lunun evrenin en yüce varlığını olduğunu 
belirtmektedir. 
Cüneyd El Bağdadi diyorki;
İnsandaki ilahi varlık,varlığın en mükem-

melidir.İğreti varlık Allah’tan zuhur eden 
nurlarla eriyip yok olmaya hem uygun ve 

hem de müstehaktır. İlahi nurlar beşeri 
izleri mahveder, beşeri vücutları kaldırır. 
Diri o kimsedir ki, hayatı yaratıcının ha-
yatıyladır.Yoksa hayatı, şeklinin varlığına 
bağlı olana diri denmez.
Kur’an ı Kerimin beyanına göre,en 

güzel ve en mükemmel şekilde yaratılan 
insan, yeryüzünde sosyal adaleti gerçek-
leştirmek,yeryüzünü imar etmek, Allah’ın 
dinine yardım etmek, Allah’ı tanımak ve 
ona ibadet etmek için yaratılmıştır. İnsan 
yeryüzün Allah’ın halifesi olarak gönderil-
miştir. Öteki varlıkların tümü bu vekalet 
görevini yerine getirebilmesi için insanın 
emrine verilmiştir.

Birçok ayetiyle Kur’an insanı, kainatta-
ki yüce yerini bilmeye ve mertebesine la-
yık  bir hayat yaşamaya davet etmektedir. 
Şeyh Galip (1799) bu gerçeği şöyle ifade 
etmektedir.
 “Hoşca bak zatına kim zübde-i alem-

sin sen
Merdum-i dide-i ekvan olan adem-

sin sen”
Bedeni topraktan yaratılan insan, ilahi 

ruhun üflenmesiyle büyük bir değer ka-
zanmış, kainatın özü varlıkların göz bebe-
ği haline gelmiştir. Bu yüce varlık, kainat 
kitabının ismi azamı ,kainat bahçesinin 
gülü, kainat ağacının meyvesidir.
İmamı Rabbaninin ifadesiyle insan, 

nüsha-i camia, her şeyi bünyesinde topla-
yan bir varlıktır. Varlıkta parça parça bu-
lunan her şey insanda toplanmıştır. ”Allah 

ademi kendi suretinde yarattı” hadisi-
nin anlamı da budur. Bu toplayıcı özellik 
insanın kalbindedir. Bu gerçeğe işaret eden 
İslam büyükleri arş ve içindekileri insanın 
kalbine koysanız kalbin bir köşesini bile 
doldurmaz.demişlerdir. Çünkü kalb bütün 
unsurları,arşı, kürsiyi, aklı, mekanı hatta 
imkan dahilinde olan her şeyi kuşatmış-
tır.(3)

İnsanın bu özelliğine Toynbee şu sözleri 
ile açıklık getirmektedir. Şuna inanmakta 
zorluk 

çekmeyiz. İnsan ruhsal boyutu ile yara-
tıcı gerçeğin bir parçası, fizik boyutu ile 
ise müşahade ettiğimiz fizik aleminin bir 
parçasıdır.(4)
Sehl bin Abdullah Et-Tüsteri şöyle 

diyor; Kalb ve sine, arş ve kürsinin bizde-
ki karşılıklarıdır. Sühreverdi ise,Arş,halk 
ve hikmet alemlerinin kalbi, kalp ise emir 
ve kudret alemlerinin arşıdır. Hadisi kut-
si’de şöyle buyrulmuştur. ”Ben göklere ve 
yerlere sığmam, mümin kulumun kalbine 
sığarım.”

Sohbetimizi Hz.Ali’nin şu sözleri ile ta-
mamlayalım.

Yeryüzünde Allah’ın bir takım aynaları 
vardır ki onlara kalpler denir. Onların Al-
lah katında en sevgili ve sevimlisi, en daya-
nıklı,en arı ve en duygulu olanıdır.

1.Y.N.ÖZTÜRK.Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf  s.67
2. Faruki.The Role Of İslam 29-30

3. Rabbanı . 1/95
4. Toynbee , Mons Concern With Deat 84

DİN SOHBETİİnsan denen bilmece

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Jyl-
lands-Posten gazetesinde yayınlanan Hazreti Muhammed 
karikatürleri ile ilgili yayınlanan basın açıklaması

Son günlerde önce bir Danimarka gazetesinde, ardından bazı 
Batı ülkelerinin gazetelerinde yer alan ve bütün dünya ka-
muoyunu etkileyen Hazreti Peygamberin sözde karikatürüyle 
ilgili gelişmeleri derin bir üzüntüyle izlemekteyiz. 

Yüce Rabbimizin, “Biz peygamberler arasında ayırım 
yapmayız.” mesajını bir Miraç hediyesi olarak insanlığa getiren 
İslâm Peygamberiyle ilgili hakaret içeren karikatürler, sadece biz 
Müslümanları değil, inanca ve insana saygı gösteren insanlığı, 
barış ve huzur endişesi taşıyan sağduyulu bütün insanları der-
inden üzmüştür. 

Çağımızda toplumların barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri 
için insan haklarına saygıya ve bunun ayrılmaz bir parçası olan 
din ve vicdan özgürlüğüne ihtiyaç vardır. Bütün inançlara ve dinî 
değerlere saygı göstermek, din ve vicdan özgürlüğünün ayrılmaz 
bir parçasıdır. Din, vicdan ve ifade özgürlüğü ise hiçbir zaman 
başka inançlara hakaret etmeyi mazur kılmaz. Başka inançlara 
saygı, aslında insanın kendi inancına ve insanlığa saygının bir 
gereğidir. 

Yurt içinde ve yurt dışında, gayrimüslim dinî kurum ve lider-
lerin bu konuda yaptıkları açıklamalarla gösterdikleri hassasiy-
etten dolayı takdirlerimizi ifade ediyoruz. Sözde basın ve ifade 
özgürlüğü adına inanca, insana ve Rahmet Peygamberine haka-
ret içeren söz konusu karikatürler konusunda hassasiyet zaafı 
gösteren kişi, devlet ve toplulukların büyük bir yanılgı içinde 
olduklarını hatırlatmayı, yerine getirilmesi gereken tarihî bir 
vazife addediyoruz. 

Bu tür yanlışları ifade ve basın özgürlüğü adına savunmak 
da, Müslümanların böyle bir saygısızlık karşısında tepkisiz 
kalmasını ve hoşgörülü davranmasını beklemek, üstelik İslam 
dünyasının bir hoşgörü sınavıyla karşı karşıya olduğunu ifade 
etmek de fevkalade üzücü ve kaygı verici tutumlardır. Batılı 
siyaset ve devlet adamlarına, basın mensuplarına bu safhada 
düşen görev, yanlışların birbirini izlemesine fırsat vermemek, 
gerekli basireti göstermek, gerilimi azaltıcı, ortak barışı güçlen-
dirici adımlar atmaktır. 

Bu konuda haklı olarak tepki gösteren bütün dünya 
Müslümanlarını da Sevgili Peygamberimizin en büyük ahlâkî 
mirası olan vakar ve itidale davet ediyoruz. Bu tür yanlışlara 
tepki gösterme adına şiddete başvurulması elbette tasvip edile-
mez. Tepkilerin makul ve meşru sınırlar içinde kalması gerilim 
ve ayrışmayı hedefleyen mihraklara fırsat verilmemesi açısından 
da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur. 

T.C Başbakanlık
Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın Açıklaması

Sosyal İşler Bakanlığı Dani-
marka’da yaşayan göçmen 
kökenli kadınlara yönelik ola-

rak, 8 dilde bir kitapçık yayınladı. 
Kitapçığın yayınlanmasının amacı 
olarak Danimarka’da son yıllarda 
çeşitli konularda zorluk çeken göç-
men kadınları hakları konusunda 
bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Ekonomi, cinsellik, kadın-erkek 
eşitliği, boşanma ve velayet gibi 
konularda pratik bilgilerin yeral-
dığı kitapçıkta ayrıca bu oonularda 
yardım almak isteyen göçmen ka-

dınların başvurabilecekleri mercii-
lerin adresleri ve çeşitli web sitele-
rinin adresleri bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 
2005 yılının İlkbahar aylarında 
başlatılan kampanyanın bir parçası 
olarak yayınlanan kitapçık Danca, 
İngilizce, Somalice, Türkçe, Farsça, 
Arapça, Urdu ve Sırp-Hırvatça ola-
rak yayınlandı.

Sosyal İşler Bakanı Eva Kjer 
Hansen’in talimatıyla, göçmen 
kadınların sahip oldukları haklar 
konusundaki bilgi eksikliklerini gi-

dermek için hazırlanan kampanya 
kapsamında dil okullarında çeşitli 
konferanslar verilecek, kitapçıkla 
bilgilendirme yapılacak ve göçmen-
lerle içli dışlı çalışan kesimlere ulaş-
tırılacak bilgilendirme materyalleri 
hazırlanarak göçmen kökenli kadın-
lar bilgilendirilecek.

Kitapçık göçmenlerin yoğun ola-
rak yaşadıkları toplu konutlarda, 
göçmenlerin alışveriş yaptıkları ma-
ğazalarda, kadın sığınma evlerinde 
ve dil okullarında dağıtılacak.

(Haber)

Kitapçıktan:

Ekonomi
Kendi banka hesabınıza sahip olma hakkına sa-
hipsiniz ve paranız hakkında sadece kendiniz karar 
verebilirsiniz. Hangi bankada olursa olsun hesap 
açtırabilirsiniz

Evlilik
Hem kadınlar hem erkekler kimi,nle evlenecekleri-
ne kendileri verme hakkına sahiptirler. Kimse kim-
seyi biriyle evlenmeye zorlayamaz.

Boşanma:
Karınız ya da kocanız istese de istemese de 
boşanma hakkına sahipsiniz

Velayet:
Bir ya da birden fazla çocuğunuz varsa, bu size bazı 
soprumluluklar yüklemektedir. Çocuüun velayet 
hakkına sahip olmak demek çocukla ilgili he rkonu-
da karar vemre yetkisine sahip olmak anlamına 
geldiği gibi onunla ilgili bazı yükümlülükleri de ye-
rine getirmek demektir. Çocouğun adı, hangi okula 
gideceği, nerede oturacağı velayet sahibi anne 
babanın sorumluluğundadır. Velayet sahibi olmak 
çocuğun devam ettiği bakım kurumlarında ya da 
okulalrda düzenlenen aile toplantılara katılmak, 
çocuğun günlük yaşamı ile ilgili her türlü faaliyette 
yer almak anlamına da gelmektedir. Boanmanız 
durumunda da çocuklarınızın velayetini eşinizle 
paylaşabilirsiniz.

Sosyal İşler Bakanlığından 
8 dilde kitapçık
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Metin Altınışık, 
Stockholm

1973 senesinde 
arkadaşım, ga-
zeteci Orhan 

Türel¬le ¬bir röportaj için İran¬a 
gittik. Orhan Türel¬in İzmir¬den 
ahbabı olan Bahtiyari ailesi İran¬-
in başkenti Tahran¬a taşınmıştı.

Bir gece Bahtiyari ailesi bizi ev-
lerine davet ettiler. Bahtiyari İran 
Şahının eski ve yakın dostuydu. 
Genç ve güzel bir karısı vardı. Ken-
disi İran Hava Yolları’nın yönetim 
kurul başkanıydı.Tahran¬nın yük-
sek duvarlarla çevrili, milyonerler 
mahallesinde oturuyordu.

İçeride 200’e yakın davetli vardı. 
Kapıda son model arabalar bir-
biri ardına bekleşiyordu. İçişleri 
Bakan yardımcısı, gazeteciler ve 
yabancı hava yollarına mensup 
kişiler ve saray mensuplari, içice 
açılan salonlara buyur ediliyorlar-
dı. Bu varlıklı kişilerin oturdukları 
kesimde bulunan çift kanatlı yol-
lar gibi uzun, uzun geniş masalar 
kurulmuştu. Amerikan sigaralari, 
viskiler ve şampanyalar bozuk 
para gibi harcanıyordu. Bizi saray 
mensubu hanımlarla bir bir tanış-
tırdılar. Hepsinin üzerinde Chris-
tian Dior çizgileri ve Paris¬in baş 
döndürücü parfümleri vardı.

Bir ara herkesin Tahran¬nın »si-

yah incisi« dedikleri siyah havyar-
dan atıştırıp, viskisini yudumladığı 
sırada ben Bahtiyari¬ye sordum.

- Buradaki petrolün yüzde kaç 
hissesi İngilizlerin ?

-Yüzde elliden fazlası, dedi.
-Peki Türk-İran petrol anlaşma-

sında İngilizlerin etkisi varmı?
-Elbette İngilizlerin müsadesi 

alınmıştır.
- Bir de şunu sormak istiyorum, 

acaba Tahran¬da böyle rahat yaşa-
ma sahip kaç aile vardır?

- »Çook« dedi Bahtiyari ve hemen 
siyah havyardan ikram etti bana. 
Bu arada, ben yine sordum.

-Bu havyardan İran¬da herkes 
yiyebiliyor mu?

Bahtiyari birden yudumlamış ola-
cak ki viski boğazını yaktı. 

Bay Bahtiyari öksürdü, aksırdı, 
gözleri yaşardı sonra.

Bu sırada Bahtiyari¬nin Azeri 
asıllı baldızı yanımıza sokuldu.

Durmadan gülüyor ve Türkçe 
konuşuyordu.

- Türkiye¬ye hiç geldiniz mi?
-Ben çok gezerem, hep Avrupa¬ya 

giderem, ama fırsat olmadı daha 
Türkiye¬ye getmemişem

-Avrupa¬da nerelere gittiniz?
-Daha doğrusu vaktimi Paris¬te 

geçirirem.
-Kraliçe Farah Diba ile tanışır 

mısınız?
-Elbette tanıra. Özü güzeldir.

Bu sırada gözlerim duvarda yan-
yana asili Sah ve Farah Diba¬nin 
fotoğraflarına takılıyor.

-Sahi sever misin ?
-Çoh severem, şah çoh möhkem-

dir. Hepimiz onu çoh severik.
Bahtiyari yeniden yanımıza geli-

yor. Bu kez de basından söz açı-
yoruz.

- İran¬da basın hür müdür?
-Elbette hürdür, ama Şahin ve 

hükümetin aleyhine yazılamaz.
Hoppala demek geliyor içimden. 

Demiyorum, diyemiyorum elbet ve 
şaşkınlığımı bir yana atıp hırsımı 
siyah havyardan alıyorum.

 

Abdullah Tunçel, Lund

İş arayan ve göçmen kö-
kenli olan kişilerin ayı-
rımcılığa uğramalarını 

engellemek amacı ile geliş-
tirilen bir yöntem Güney İsveç beledi-
yelerinde tartışılıyor.

“Anonim iş başvurusu” olarak anılan 
yöntemin ilkesi, başvurunun ilk aşama-
sında başvuru yapan kişi ile ilgili özel 
bilgilerin işverene ulaşmaması.

Bu yönteme göre, iş arayan kişi ilk 
olarak bir form dolduruyor. İşveren 
tarafından hazırlanmış olan bu formda 
iş arayan kişinin eğitimi, deneyimi, ye-
teneği ile ilgili sorular var. Başvuru ya-
pan kişi bu formdan ayrı olarak başka 
bir form daha dolduruyor ve bu ikinci 
formda kişisel bilgiler ile ilgili soruları 
yanıtlıyor.

İşveren, birinci aşamada, başvuru 
formlarının yalnızca birincisini açıyor 
ve iş arayan kişinin kim olduğunu bil-
meden, yalnızca onun mesleki kapasite-
sini değerlendiriyor.

Daha sonra işveren, iş arayanlar ara-
sında görüşmeye çağıracak olduğu ki-
şileri saptıyor. Bu grup belirlendikten 
sonra ikinci form açılıyor ve ancak o 
zaman başvuru yapan kişilerin özel bil-
gileri okunabiliyor. Böylece etnik köken, 
hamilelik, yaş veya hareket özürlülüğü 
gibi durumlar nedeni ile yapılması olası 
ayırımcılık engellenmiş oluyor.

Bu konuyu inceleyen Maliye Bakanlığı 
uzmanlarından Tanja Lindenborg, yön-
temin ayırımcılığa karşı ve etkili bir yön-
tem olduğu görüşünü savunuyor. İlk uy-
gulamayı yapan Mellerup Belediyesi’ni 
örnek olarak gösteren Lindenborg, Norr-
köping, Växjö ve Örebro Belediyelerinin 
de Mellerup’u örnek alarak ayni uygula-
mayı başlattıklarını vurguluyor.

Güney İsveç belediyelerinde bu konu 
ile ilgili görüşler genellikle olumlu. Fa-
kat, uygulamaya geçmenin getireceği 
bürokratik yükten çekinen belediyeler 
de çoğunluktalar. Bazı belediyeler ko-
nuyu tartışmaya başlamış durumdalar. 
Fakat bu konudaki karar sürecinin uzun 
olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Uygu-
lamayı bir yasa olarak parlamentoden 
geçirmek ise gündemde değil. Hükümet 
bu konudaki kararı belediyelerin özgür 
iradesine bırakmış durumda.

“Anonim iş başvurusu” fikrini Melle-
rup Belediyesi’nde ilk ortaya atıp gelişti-
ren kişi de, 2000 yılında ayni belediyede 
mülteci danışmanı olarak çalışmış olan 
ve göçmen kökenli bir eleman. Adı: Ka-
rim Makhoul.

   

HABER

Sabırsızlıkla beklediğiniz, KURTLAR VADİSİ IRAK 
16 Şubat’tan itibaren Kopenhag’da Park Bio’da

Rezervasyon:
TLF: 35 38 33 62

 KURTLAR VADİSİ IRAK 
24 Şubat’tan itibaren Aarhus’ta Öst for Paradis ’te

Rezervasyon:
TLF: 86 19 31  22

İSVEÇ

İş başvurusunda 
yeni yöntem

Şah zamanında ”İRAN”
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HABER
 til dine 

annoncer

HABER 
skaber kontakt 
til dine kunder

Annonce tlf.: 
3024 5538

Vælg 

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE 

BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE 

REKLAM VERMEK 

İÇİN

3024 5538’i 

ARAYINIZ.

HABER’den 
 yeni bir hizmet daha 

■ Dijital katalog 
  ■ Ürün tanıtım filmi
    ■ Firma kurumsal kimlik 
      ■ Interaktive CD
        ■ Reklam filmleri 
          ■ Reklam spotları
            ■ Grafik
              ■ Web tasarımı vb.

Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar 
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı 

ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.  
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd 
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.  

Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük 
maliyettedir. Gazeteniz HABER  artık en uygun fiyatlarla 

bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet 
sunmaya başladı.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62   e-mail: reklam@haber.dk
HABER

KİRALIK EV ARANIYOR

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 : 200.000 dkr.

SATILIK ARSA

Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk 

ya da 2127 1744’ü arayın.

Kiralık ev
30 yaşında, bay, 

bilim adamı
Kopenhag 

veya civarında 
paylaşımlı 

ya da şahsa özel 
ev/oda 
arıyor. 

Müracaat:
4142 4946

KUAFÖR ARANIYOR

Helsingör’de 
İstanbul Cafe 
Restourant’ta 
çalışacak iki  

eleman aranıyor
Müracaat:

Ahmet Biçen
Tlf: 40 14 37 62

GARSON ARANIYOR

EVLENMEK İSTİYORUM
33 yaşında bekar ve 7 yıldır 
Danimarka’da oturuyorum. 
Çalışma ve oturma iznim 

bulunmakta. Kendime uygun 
ciddi düşünen bir bayanla 
tanışıp evlenmek istiyorum

TLF:51 60 79 71

Glostrup’taki bir 
kuaförde çalışmak 

üzere 20 ile 30 
yaşları arasında 
Danimarka’dan 
kuaför eğitimli 

diploması olan bir 
eleman aranıyor.

Müracaat:
26 52 25 59”

SATILIK PİZZA

Aalborg’un 
merkezinde 

satılık restoran/
pizza. Yıllık 

cirosu yaklaşık 3 
milyon. Harikulade 

dekorasyon.
Müracaat: 

Tlf: 26 52 25 59”
DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve 
parselli arsamız satılıktır.

TLF: 2292 7512

Sadi Tekelioğlu
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982 yılında doğan Cevdet 
temel eğitimini Türkiye’de 
almış. 1994 yılında Cihan-
beyli’de ortaokulu bitirdik-

ten sonra Danimarka’ya babasının 
yanına geliyor Cevdet. Cevdet’in 
babası da bir gurbetçi o da 1994 
yılında Fransa’dan Türkiye’ye 
geliyor.

13 yaşında iken Danimarka’ya 
gelen Cevdet’i öğretmenleri bir 
sınıf geriden başlatıyorlar okula. 
7. sınıftan başladığı okulda en kısa 
zamanda gösterdiği üstün başarıyla 
hemen dikkatleri çekiyor. Özellikle 
Matematik, Fizik ve İngilizce der-
slerinde gösterdiği başarı onun 
bugünkü seçtiği yolda belirleyici 
oluyor. Cevdet Şimşek’in bugün 
aldığı pilotluk eğitimi tesadüfen 
yapılmış bir seçim değil. Cevdet 
yaşadığı yerin yakınında bulunan 
Konya Hava Jet üssü’ne inip kal-
kan uçakları seyrediyor çocukluk 
günlerinde. Kararını daha o zaman 
vermiş Cevdet: Pilot olacak...

Pilot olmaya karar veren Cev-
det uçağa ilk kez Danimarka’ya 
babasının yanına taşınırken 

biniyor. “O yolculuğu hiç 
unutamıyorum. Hem ilk kez 
yurtdışına çıkıyor, hem de ilk kez 
uçağa biniyordum” diyor hala o 
günkü heyecanını yaşarcasına.

Çok iyi notlarla ilkokulu bitiren 
Cevdet, aldığı HF eğitimini de çok 
iyi notlarla tamamlıyor ve Dani-
marka Hava Kuvvetleri Akademisi-
ne başvuruyor. Çok uzun geçen zor 
testlerin ardından oraya da kabul 
ediliyor. Hava Kuvvetleri Akade-
misine başvurduğunda 6 yıllık 
eğitimin üzerine 14 yıllık zorunlu 
hizmet ve Danimarka vatandaşlığı 
şartları da eklenince, askeri pilot 

olmaktan vazgeçiyor Cevdet ve 
sivil havacılık pilotluğuna yöne-
liyor.

Türk bayraklı uçak hayalim
“Hayalim pilot olmaktı, oldum 
sayılır. Bundan sonraki hayalim 
ise üzerinde Türk bayrağı bulunan 
bir yolcu uçağının pilotu olmak” 
diyen ve bu heyecan ve azmi göz-
lerinden okunan Cevdet’e bu ka-
dar kısa sürede ulaştığı başarının 
sırrını, ya da temelinde yatan ne-
denleri sorduğumuzda ise bakın 
ne cevap veriyor, “Baba disiplini. 
Babamın disiplinli olması öncelikli 
neden. Babamın asabi olmasından 
dolayı ondan duyduğum korku, 
beni yanlış yapmama konusunda 
uyardı devamlı. Bir de okuduğumu 
hemen kavrama yeteneğine sahip 
olduğumu sanıyorum. Bir şeyi bir 
kez okuyunca anlarım”

Cevdet İngilizce, Fransızca, 
Türkçe’nin yanı sıra tüm İkandi-
nav dillerine hakim, bir de ayrıca 
kendi içinde ayrı kuralları olan 
ve havacılık terminoloji olarak 
adlandırılan frasoloji adlı dili bi-
liyor. Bu dil başlı başına bir dil 
olarak da kabul ediliyor.

Önce anne baba güveni 
gerekiyor
Cevdet üç çocuklu bir ailenin or-
tanca oğlu, “dünyada gerilemek-
te olan, ancak Türkiye’de hızla 
gelişmekte olan sivil havacılık 
onun gözüne kestirdiği bir gele-
cek olmuş. Hedef Türk uçaklarında 
pilot olmak. Eğitimi esnasında il-
ginçler yaşayıp yaşamadığını 
sorduğumuzda, “Tabii ki yaşadım. 
Bir keresinde paraşütle denize 
attılar beni, eğitimin bir parçası 
olarak. Yönümüzü bulup karaya 
ulaşmamız gerekiyordu, ama ben 
yönümü ters hesapladığım için 
karaya doğru değil de, açık denize 
doğru yol almışım, telsizle haber 
verdim gelip buldular beni. Yine 
küçük bir uçakla eğitim uçuşu 
yaparken yine eğitimin bir arçası 
olarak uçağın motorunu durdur-
duk havada ve irtifa kaybet-
meye başladık. Motor bir türlü 
çalışmadı, ta ki yere 50 metre kala 
motoru çalıştırabildik ve son anda 
kurtulduk”

Stres ve sorumluluğa her an hazır 
olmayı gerektiren bu işte Cevdet’in 
en büyük kozu kendisine güven-
mesi. Cevdet’e güvenen sadece 

kendisi değil, ailesi de ona sonuna 
kadar güveniyor ve Cevdet bu gü-
veni de tam anlamıyla hissettiğini 
söylüyor. Buradan anne babalara 
da önemli bir çağrıda bulunu-
yor Cevdet. “Çocuğunuzun ken-
disine güvenli bir insan olmasını 
istiyorsanız, çocuğunuza ilk önce 
siz güvendiğinizi hissettirme-
lisiniz, anne babasının kendisine 
güvendiklerini hissetmeyen ço-
cuklar kendilerine güvenemezler”

Önümüzdeki yıllarda tatil ya da 
izine giderken bindiğiniz uçağın 
kaptan pilotu Cevdet olabilir. Biz 
Haber gazetesi olarak Cevdet’e 
başarılar diliyoruz ve biliyoruz 
ki bu kadar güven, heyecan ve 
çabanın meyvelerini alacaktır o..

sadi.tekelioglu@haber.dk

İçimizden biri

Haber Danimarka’da başarılı olmanın ötesinde alışılmamış alanlarda çalışmalar yapan gençleri tanıtmaya devam edi-
yor. Cevdet Şimşek de göçmen gençler hakkındaki önyargıları yerle bir eden yaşam hikayesine sahip. Burada doğup 
büyümemesine rağmen çok kısa bir sürede okuldaki başarısı ile bugünlerde pilot eğitimi alacak düzeye kadar gelmiş.

»Hayalimde Türk yolcu uçağı var«
Cevdet Şimşek:
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İşletme Ruhsatı Kursları
Cafe, Pizzaria, Manav ya da Kiosk mu devralmak istiyorsunuz? 

O zaman  işyeri açmak için gerekli olan İşletme Ruhsatı sınavından 
geçmek zorundasınız. 

İşletme ruhsatı alabilmek için yasal zorunlu olan iki kursa katılmak gerekiyor. 
1-  İşletme Ruhsatı Kursu, 3 gün moms dahil 3500,- kron
2-  Hijyen (Temizlik) kursu, 1-2 gün 1500  Kron + moms
3 - APV dosyası 0-5 personel için 3000 Kron +moms 
      5 ve daha fazla personel için 5000 +  moms

Ayrıca, ’’Egenkontrol’’, vergi, miljö (Çevre) kontrolü ya da ApS ve benzeri şirketler 
kurmak için kurslar veriliyor.

Müracaat: 
Uni Consult & Co.

Sadık Yıldız   Tlf: 25 62 81 28
Grøntorvet 6, 1. sal,  2500 Valby

Daha iyi Danca öğrenmek ister misin?
Son Şans

Danimarka’ya geleli 3 yıl fazla oldu mu?
Danca dersine ihtiyacιn var mι?

Öyleyse hakkιnι kullan
01.01.07’ye kadar bedava danimarkaca öğrenmenin son şansι

Göçmen ya da mülteciyseniz, kendi kazancιna sahipseniz, Danca dil 
sınavına girdiyseniz, Danimarka vatandaşι değilseniz.

Danimarka vatandaşι olmak için Danca sınavına girmeniz gerekmektedir. 
12.12.05’te çιkan yeni kanuna göre en az Danca 3 sınavınι kazanmak gerekiyor. 

Bu sınavı Biz Brøndby Sprogcenter’da veriyoruz. 01.01.2007’ye kadar ders 
giderleri ve kitaplar bedavadır.

Yeni kanun
Yeni kanun (01.01.2004) Danca dersiyle ilgili. On sekiz yaşι doldurmuş 

yabancιlara 3 sene bedava ders hakkι veriyor. Eğer Danimarka’ya 1 Ocak 
2004’den önce gelmişseniz sadece 01.01.2007’ye kadar bedava ders 

alabilirsiniz.
Hakkιnιızı kullanın – bedava Danca öğrenin. 

Müracaat:
Brøndby Sprogcenter

Park Alle 292, 2605 Brøndby 
Tlf. 4328 2966

(Næringsbrev)

Har du spørgsmål om:

ü   Næringsbasen
ü    Næringsprøve
ü  Kursussteder og prøver
ü   Ny lovgivning i fødevarbranchen

Ring og a al tid for personlig rådgivning og 
vejledning

Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00

på  3337 4242
SEE

Halmtorvet 15, 1700 København V
www.s-e-e.dk

ŞAPPUR ŞUPPUR KONSER

Alberstlund Musikteater (Alberstlund İstasyonu yanı)
Bibliotekstorvet 1-3     2620 Albertslund  

10 Mart Cuma
saat 19.00-24.00

Bilet fi yatları: 250,-
Çocuk biletleri 1-10 yaş arası: 150.-

Bilet rezervasyon: 
Tlf.: 20 82 91 31 

Gino G   
Dans gösterileri

Vanlöse dansepiger

ERDAL organizasyon
ve

www.club-alaturca.dk
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Bilanço ağır olabilir
Ben karikatür olayının çıkması-

na aslında çok sevindim, öyle 
ki bu sorun Danimarka ile sınırlı 
kalmayıp dünya genelinde diğer ül-
keleri de içine aldı. Yıllardır süren 
ve adı konulmayan gerinlik günde-
me taşındı.

Karikatürle ilgili gelişmede, ve-
rilmeyen özür, geç müdahele olay-
ları bu boyuta getirdi. Olay sadece 
karikatür sorunu olmaktan çıkıp 
Batı ile Ortadoğu arasında poli-
tika savaşına dönüştü. İran ve 
Suriye’nin direnişinden dolayı 
ABD’ye büyük bir koz verilmiştir. 
Bu konuya girmek istemiyorum.  
Bizi asıl ilgilendiren, ileride bu 
olaylar sona erdiğinde bilançonun 
bizler için ağır olacağıdır. Sonuçta 
burada yaşıyoruz. Görsel ve yazılı 
medyanın tutumu yüzünden Da-
nimarka genelinde Müslümanlar 

hakkında önyargılar oluştu ve bu 
önyargıları yok etmek maalesef 
imkansız, ancak en azından önü-
müzdeki dönemde bu önyargıları 
en aza indirmek için çaba gösteri-
leceği kesin.

Danimarka’da haliazırda çok sert 
olan yabancılar yasası bu yasayı 
daha da sertleştirmek isteyenlere 
fırsat verecektir. Bunun ilk örne-
ğini uyum bakanı Rikke Hvilshöj, 
artık imamları muhatab almayaca-
ğını söyleyerek sergiledi.

Danimarka’da doğup büyüyen 
ve burada yaşayan biri olarak 
yaşananları büyük bir şaşkınlık-
la izliyorum. Danimarkalıların 
yüzde 99’u Protestandır, bizler 
kadar dinlerine önem vermezler. 
Dini alaya alan espriler onlar için 
olağan sayılır, bizler ise diğer pey-
gamberler hakkında hassas dav-

ranmaya özen gösteririz.
Danimarkalılar Müslümanların 

gösterdiği bu sert tepkiyi bu yüz-
den tam olarak kavrayabilmiş de-
ğiller. Her ne olursa olsun Jyllans-
Posten gazetesinin basın ve ifade 
özgürlüğünün arkasına sığınıp ka-
rikatürleri yayınlaması büyük bir 
saygısızlıktır. Boyut Danimarka 
bayrağının yakılmasına gelip da-
yanınca birden bire milliyetçi bir 
tutum takınmışlardır.

Yaşanan olaylar korkunç derece-
de ürpertici ve aynı şekilde devam 
etmektedir. Her ne kadar biz Türk 
ve Müslümanlar olarak bu konuda 
oldukça rencide edilmiş olsak da, 
dileğim genç kardeşlerimizin bu 
olaya yönelik tepkilerini şiddet 
uygulamadan ve provokasyona 
gelmeden göstermeleridir.

Bu konuda ebeveynlerimize bü-

yük sorumluluklar düşmekte. Ge-
rek dernekler, gerek Cami hocala-
rı bu konuya değinmeli, gençlerin 
sakinleşip ne şekilde davranmaları 
gerektiğini belirlemede onlara yar-
dımcı olmalıdırlar. Unutmayalım 
ki, buradaki yabancılar yasası çok 
sert ve sadece bu olay yüzünden 
şiddete karışıp bir çok genç kar-
deşimiz sınırdışı tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabilir. Bu yüzden şidde-
te başvurarak değil, sakin bir şekil-
de protestomuzu dile getirelim.

Artık Danimarka dahil, küre-
selleşen dünyada çok kültürlü 
toplumlar oluşmakta. Bunun kav-
ranması gerekiyor. Bütün ülkeler 
devlet yapısını ve yasalarını bu 
doğrultuda yeniden gözden geçir-
melidirler. Ancak bu şekilde kültür 
çatışmaları en aza indirilebilir. 

(Ceren Aydındoğa, Kopenhag)

Bugünlerde gündemin ana 
maddesi; ’’Hz. Muhamme-

d(s.a.v)’i yeren karikatürler.’’ 
Jyllands Posten Gazetesi 30 Ey-
lül’de 12 karikatüristin Hazreti 
Muhammed(s.a.v)’i yeren kari-
katürlerini yayınladı Haliyle bu 
karikatürler  müslümanları  çok 
incitti.  

Buna ilk tepkiyi 8 Ekim’de 
11 Müslüman Cemaatın oluş-
turduğu grup verdi ve Jyllands 
Post’un karikatürleri geri çek-
mesini ve  özür dilemesini ta-
lep etti. Jyllands Post Gazetesi 
’’ifade özgürlüğü’’ gerekçesi ile  
teklifi reddetti. Daha sonra 12 
Ekim’de  aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 11 ülkenin büyü-
kelçileri bu konuyu konuşmak 
ve olayların tırmanmasını önle-
mek için Başbakan Anders Fogh 
Rasmussen ile görüşmek istediler 
ama  başbakan görüşme taleple-
rini  kabul etmedi ve Türkiye 
başbakanına yaptığı gibi Dani-
marka’da basın özgürlüğü var 
diyerek reddetti. 

İnsanların kutsallarına haka-
ret hiç özgürlük olur mu? Ama 
yaparsan böyle olur ve insanlar 
o zaman sağduyu ile hareket et-
mezler ve olaylar bugünkü nok-
taya gelir. Aydınlar toplumu yön-
lendiren kimseler oldukları için 
daha çok sorumluluk bilincinde 
olmalılar.

İlahi dinlere ve onların temsil-
cilerine, sembollerine  saldırı çok 
çirkindir, kabul edilemez. Kimse 
kimsenin  kutsalına saldırmama-
lı. Zaten İslam dininin emri  de 
bu konuda gayet açıktır. ‘’Kimse-
nin ilahına saldırmayınız....

1994 ve 1996 yılında  Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi iki 
kararında : ’’İnsanların kutsal-
larına hakaretin özgürlük kap-
samına alınamayacağına karar 
vermiştir.’’

Sayın Başbakan bu ülkede yaşa-
yan herkesin başbakanı ve haliyle 
Müslümanların da başbakanı. Bu 
Müslümanların önemli bir mikta-
rı bu ülkenin vatandaşı. Bu ülke-
nin vatandaşı olarak haklarının 
yanında yükümlülükleri de var-
dır. Onlar da sağduyulu hareket 
edip tahriklere kapılmamalı, fısıl-
tı gazetelerine kulak vermemeli-
ler. Sorumluluklarının gereğini 
yapmalılar. 

Bence gelinen nokta yeterli. 
Herkes olanlardan ders almalı 
ve ona göre davranmalı. Aydın 
olmak sorumluluğu da getirir 
hem de daha fazla sorumluluk 
getirir. Nerede başlayıp nere-
de biteceğini iyi ayarlamalılar. 
Başkalarının kutsalına sövmek, 
onu yermek ifade hürriyeti de-
ğildir. Bazı şeyler test yapmaya 
gelmez.  

Buradaki Müslümanlar da bu 
olaylardan çok üzülmüşlerdir.  
Olayların nereye tırmanacağı 
henüz belli değildir. Her iki ta-
rafın da ılımlı ve sağduyulu dav-
ranmaları gerekir. Yangına ben-
zin sıkmamalı. Bu kimseye fayda 
sağlamaz. 

Unutmayın, bu ülkenin huzurlu 
ve barış içinde olması medeni şe-
kilde ilişkilerin kurulması, bura-
da yaşayan vatandaş olsun veya 
olmasın herkesin yararınadır. 

Herkes olanlardan ders çıkar-
malı, yangına körükle gitmeme-
li. Sonra bu ateş bütün dünyayı 
sarar ve söndürmesi zor olur.

D.Emin Bilge
Öğretmen

Kutsala saygı

Merhaba….İşte Türkçe’mizin 
bu çok sevdiğim kelimesiyle 

başlamak istedim sizin yüreğinize 
konuk olmak için; merhaba..

Anlamı : ‘Ben dostum; benden 
size hiçbir zaman, hiçbir kötülük 
ve zarar gelmez..’’ demek olan 
bu değerli sözcük Türk’ün, misa-
fir olma, misafir ağırlamanın en 
derin, içten yalın sevgisini de ne 
güzel anlatmakta ötekine .

Evimize konuk olan bir Allah 
misafirine; ne kadar yoksul olur-
sak olalım bebeğimizin son bir 
bardak sütünü ikram eder ve be-
beğimize de o gece şerbetli suyu 
içiririz; hiç bir yılgınlık, kızgınlık 

duymadan yaparız bunu.
Ocağımıza sığınıp ’’Aman ..!’’ 

dileyen bir kanlımızı bile aynı 
kurallar içinde ağırlayan bir mil-
letiz biz.

Bu yerleşik konuk ağırlama 
davranışımızın nedenleri çok 
derinlerdedir.        Peki sizler; 
yabanın gülleri,  sizler sığındı-
ğınız o ellerde ne hallerdesiniz? 
En çok da bunu bilmek isterim. 
Anayurttan ben, yaban ellerden 
sizler- birlikte dertleşirsek ne ke-
yifli olur değil mi ?

Çok yıllar önce birisi ’’Sence ha-
yat nedir? ‘’ diye sormuştu sanki 
bilirmiş gibi kendisi. Hiç düşün-

meden ve bence her şeyin merkezi 
olan o tek kelimeyle yanıtlamış-
tım. Aslında bunu çekimleyebi-
lirim: ’’Yalnızlığım, yalnızlığın, 
yalnızlığınız…

İnsanoğlu yıllar geçtikçe geli-
şir, değişir, olgunlaşır ve  kısaca-
sı aynı soruyu bugünde sorsalar 
cevabım: ’’Buz gibi donmak yal-
nızlığın ayazında.’’ olurdu.

Yalnız yürüdüğümüz yollarda  
adım  adım oluşturacağımız  bu 
sevgi yolunda  ve  bu yoldaki yol-
culara da ‘’ YABAN GÜLLERİ’’ 
adını verdim. Size sormadan ama 
yüreğimden geldiği gibi öylece ta-
kıverdim bu ismi size.

Dileğim odur ki bu sevgi yolun-
da yalnızlığımızdan bir nebze ol-
sun kurtulup, birbirimizin yürek-
lerini sımsıcacık ısıtalım…

Nesrin Nergiz

Yaban Gülleri

Jylland-Posten gazetesi, Hz.Muhammed’in karikatürerini  30 
eylül 2005 tarihinde yayınladı. Gerek hükümet ve gerekse 

hukuk otoriterleri karikatürlerin gazetede yayımlanmasına 
engel olmadı. Savcılar soruşturma açmadı,

Hükümet ise, ’’Danimarka gazetelerinde neyin yazılıp, nele-
rin yayınlanacağına  biz karışamayız, bu hükümetin işi değil, 
Danimarka’da özgür basın var, ifade özgürlüğü var’’  deyip, 
müdahale etmedi.  Burada yaşayan müslümanlar ise, hükü-
metle aynı fikirde değildiler.  Karikatürlerin yayınlanmasıyla, 
Müslümanların kutsal inançlarına ve peygamberleri Hz. Mu-
hammed’e hakaret ve saygısızlık yapıldığını, İslam dininin ve 
mensuplarının yerilip, horgörüldüğü belirtildi. 

Şu andaki görüntüye bakacak olursak, Rasmussen Koalisyon 
Hükümetini dışarıdan destekleyen, Danimarka milliyetcilerinin 
parti başkanı Pia Kjaersgaard ve partisi ise; ayırımcı, ırkçı ve 
yabancı kültür karşıtı  parti politikalarını, özgürlükler ülkesi ( 
! )Danimarka’da, adım–adım uygulatarak, hedeflerine ulaşma 
çabası peşindeler.. Yakında bir seçim olsa, Meclisteki sayılarını 
oldukça artıracak onlar.

 Kısacası, Rasmussen ve hükümetinin önünde,  yığınla bir çok 
problem var.  Yapılması gereken o kadar çok şey var ki.. 

Danimarka’nın İslam ülkeleri ile  olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel ilişkilerinin  yeniden  düzenlenmesi, içte ve dışta  
vatandaşlarının  güvenliklerinin sağlanması, gibi konular, 
bunlardan en önemlileri..

Danimarka’nın  kısa vadede, ekonomik açıdan eski hale 
gelemesi ve şu andaki krizi atlatması mümkün gibi görün-
mektedir. Fakat Danimarka,  Hz. Muhammed’e , İslamiyete ve 
inananlarına yapılan hakareti, unutturamayacaktır.  Hüküme-
tin nutukları  ve DİYALOG çağrıları, Süper güçlerin baskıları, 
uluslararası kuruluşların beyanları da , yapılan hakareti orta-
dan kaldıramayacaktır.  Ancak, hükümetin ve Jylland-Posten 
gazetesinin hatayı kabullenerek, özeleştiri yapmaları ve der-
hal istifa etmeleri müslümanları ve tüm insanlığı sevindire-
cektir. 

Bu arada bizlere de, eskisinden daha fazla görev düştüğü, 
unutulmamalıdır. Şiddeti yermek ve karşı durmak, fikir dahil 
insan hak ve özgürlüklerini, hakaret yapmadan  sonuna kadar 
savunmak, hepimizin görevi olmalıdır. Hepinize insanlığa ör-
nek, onurlu bir yaşam dilerim.

Selam ve sevgilerimle..
 

Feridun Hayati Ünüvar
Emekli Türkçe Anadil Öğretmeni

Diyalog hakareti zor unutturur

26 yıldır Danimarkada sadece otu-
ran, ikamet eden biri değil de, 

Danimarkada yaşayan biri olarak 
tavrımızın duruşumuz şöyle olması 
gerekir diye düşünüyorum.

Yaklaşık 54.000 Türkün veya Türki-
ye kökenli insanın yaşadığı Danimar-
kanın ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasi durumunun iyi olması bizler 
için iyidir. Bu iyi durumun bizlere 
yansıması olumlu olur.

Kimimizin doğduğu, kimimizin ise 
anababalarının geldiği ve gönül bağı-
mız olan Türkiye’nin de durumunun 
ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal 
alanlarda iyi olması artı Danimarka 
ile iyi ilişkiler içinde olması  bizim 
için daha da iyidir. Bu durum bizi 
mutlu kılar. Aksi durum bizi sıkın-
tıya sokabilir.

Doğal olarak bizim için ve bütün 
dünya insanları için en iyi durum, 
bütün insanların katkıda bulunması 
gereken durum, üzerinde yaşadığımız 
bu biricik dünyanın (bildiğim kada-
rıyla başka bir dünya yok) ekonomik 
sosyal kültürel ve siyasi anlamda is-
tikrarlı bir çizgide olmasıdır. Payla-
şımın adil olmasıdır.

Danimarka¬daki olaylara tekrar dö-
necek olursak ben şunları söylemek 
istiyorum. Ben laik bir insan olarak 
bu karikatürlerde Hz. Muhammetin 
resmini görmüyorum, göremiyorum. 
Ama bazı (hep değil) müslümanların 
resmini görebiliyorum. Bu karikatür-
lerde İslama değil, İslamizme (politik 
İslama) ve bazı müslamanlara yöne-

lik bir eleştiri görüyorum. Eğer soka-
ğa dökülen bu bazı müslümanlar bu 
eleştiriyi algılayabilirlerse. İşin için-
den güçlü çıkarlar. Din adına da o 
kadar haksızlıklar yapılmaz. İnsanlar 
yakılmaz vurulmaz öldürülmez.  Za-
manında Türkiyede de olduğu gibi.

Diyelim yarın bir ressam çıktı, 
kendine göre Allah¬ın resmini çizdi. 
Biz buna hemen inanip tahrik olup 
sokağa mı döküleceğiz. Hayır hayır 
hayır.... İnanıyorum ki, Allah bile ‘git 
işine kulum sen de herşeye inanıyor-
sun sen bu kadar aptalmısın? ‘der

Bu olayların arkasında, biraz da 
her toplumun bir gerçeği yatar. Bu 
olayların içinde Danimarka¬da isla-
mi konularda varolan boşluk, artan 
yabancı düşmanlığı, müslümanları 
kim temsil edecek kavgası(kim ha-
life olacak), siyasi çıkarlar, bir türlü 
çözülemeyen entegrasyon sorunları 
ve bir de müslümanların gelmiş ol-
dukları ülkelerdeki sorunlar sorunlar 
sorunlar ve bu ülkelerdeki siyasi güç 
kavgaları.

Sonuç olarak, herkes islamiyeti ken-
di çıkarları için kullanıyor. Her önü-
ne gelen  gerek Danimarkada gerekse 
Dünyanın dört bir yanında Halifeliğe 
soyuluyor. Bunun için Türkiyenin ve 
Türklerin bu ıktidar mücadelelerinin 
dışında yer olmasında yarar görüyo-
rum. 

Abdulgani Çıtırıkkaya
Matematik Öğretmeni ve Çevirmen

Aarhus 

Görülen şey, bakan göze bağlıdır
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Selçuk Kahraman

Size bu satırları yazdığımda hayatımın önemli 
dönüm noktalarından birine adım atmış olu-

yorum. Bu ayın 14’ünde evlendim, bu yazıyı da 
nikahımdan bir gece önce kaleme aldım. O yüz-
den, bu mutlu günümde moralimi dünyamızda 
son haftalarda yaşanan «Biz-Onlar» tartışması, 
karikatür krizi gibi konularla bozmak istemiyo-
rum. Ama kısaca değinmeden de edemeyeceğim.
Danimarka’daki Jyllands-Posten gazetesinde 

yayınlanan Hazreti Muhammed çizimleri ardın-
dan başlayan kriz, Antalya’da da hissedildi. An-
talya’daki turizmciler Danimarka ile İslam dün-
yası arasında yaşanan krizden nasiplerini aldık-
larını ifade ediyorlar. 
Küreselleşmenin başını alıp gittiği tek kutuplu 

dünyamızda, tek kültürlülük de yaygınlaşmaya 
başladı. Küresel ekonominin teknolojik gelişme-
lerin de katkısıyla yaygınlaşarak kültürü kendi 
yayılımı için bir araç olarak görmesi yeryüzünde 
bulunan herşeyi »meta» ve «pazar» haline dönüş-
türmeye çalıştı. 
Kültürel ürünler de öteki mallar gibi pazarla-

nan bir ürün haline getirdi.   
Kültürlerin temel taşlarını oluşturan büyük ya-

zar ve düşünürlerin yerini medya yıldızları aldı. 
Operadan tiyatroya dek tüm sanatlar Hollywood 
endüstrisi karşısında dayanamaz hale geldi. Zen-
gin Avrupa ve diğer Doğu mutfakları, fast food 
karşısında silinmek üzere.  
Yeryüzündeki bütün insanların aynı biçimde 

düşünmesi ve davranmasına yönelik bu ”tek kül-
türlülük” girişimi, insanlığın yüzyıllar boyunca 
biriktirdiklerinin unutulması, yerine kolay tüke-
tilen, günlük bir kültüre teslim olmayı getirdi. 
En acısı da paranın, yüce değer ve yeryüzündeki 
en büyük mutluluk olarak görülmesi oldu. Bu-
nun sonucu olarak toplumlarda kültürel kirlen-
me ve kimlik kaybı meydana gelmeye başladı. 
Tek kültürlülük artık insanları, farklı kültürle-

ri ve değerleri aşağılama noktasına kadar geldi 
ki, medeniyetler buluşmasına mı yoksa çatışma-
sına doğru mu gidiyoruz, bunu bilemiyorum. 
Bosna’daki barbarlığın nasıl bir anda zincirle-

rinden boşandığını, Avrupa’nın göbeğinde etnik 
ve dinsel çatışmaların yaşandığını ve yine Bosna 
karşısındaki Avrupa’nın nasıl çaresiz kaldığını 
ne kadar çabuk unutuyoruz. 
Danimarka’nın Hazreti Muhammed çizimleri 

karşısında Avrupa’da bu kadar yalnız kalması-
nın bir nedeni de aslında buydu. 
Avrupa, medeniyetlerin buluşma noktası olmak 

isterken, Jyllands-Posten gazetesinin İslam dün-
yasına yönelik bu saldırısı Avrupa’nın planlarını 
alt üstü etti.
Keşke Ortadoğu’da işler çığrından çıkmasaydı.
İslam barış diniyse, zeytin dalını biz uzatabili-

riz.  
selcuk.kahraman@haber.dk

Nereye gidiyoruz ?

KÜLTÜR & SANAT

Ey bulutlar bilseniz ne kadar şanslısınız
Yolculuk için kimseden izin almazsınız
Vize nedir, sınır nedir bilmezsiniz
Size imreniyorum özgürsünüz

Giderken sevdikleriniz kalmaz geride
Gerek yok pasaporta bilete
Yalvarsam alırmısınız yanınıza benide
Size imreniyorum yolcusunuz

Yolunuzu kendiniz seçersiniz
Zamanını kendiniz ayarlasınız
Kimseye hesap vermek zorunda degilsiniz
İmreniyorum size bağımsızsınız.

Ey bulutlar benzer yönümüz var sizinle
Bazen yağarsınız nazla, bazen içli bir hüzünle
Size benziyorum gözümdeki yaşımla
İmreniyorum size tüm kalbimle

Giderken bizim ellerede uğrayın
Uğramak yetmez oralarda durun eğlenin
Köyümün toprağını yağmur ile sulayın
imreniyorum size tüm hasretimle

Ey bulutlar ayrılırken geleceğiz demiştik
Biraz ileri gidip, sevenlere yemin bile 
etmiştik
Bu yıl olmazsa gelecek yıla muhakkak 

demiştik
imreniyorum size  bak bu halimle
Gidin bulutlar yolunuz açık olsun
Gittiğiniz yerlere bizden selam olsun
Dostlara söyleyin kusura kalmasın
Imreniyorum size tüm özümle

TERCÜMAN seyretti saatlerce sizi
İçime gariplik çöktü sardı bir sızı
Sadece köydeki mezarlık bekler bizi
İmreniyorum size tüm hasretimle.

Hüseyin Araç
Milletvekili

Başkent Kopenhag’da 
gerçekleşen Danca/
Türkçe şiir etkinliği 

büyük ilgi görürken, Dani-
marka’daki bazı Türk iş-
letmecilerimizin de şiir ak-
şamına katkıda bulunması, 
sanat çevreleri arasında se-
vinçle karşılandı. 

Başkent Kopenhag’da 10 
Ocak Salı akşamı sıcak ve 
samimi bir ortamda geçen 
Danca/Türkçe şiir akşamı-
na çok sayıda şiirsever ka-
tıldı. 2004 yılında yitirdiği-
miz Danimarkalı ozan Klavs 
Bondebjerg’in de kendi şiir-

leriyle anıldığı şiir akşamı-
na Türkiye’den şair Kemal 
Özer davet edildi. 

Gecede kısa bir konuşma 
yapan şair Kemal Özer, iz-
leyiciyi, sanatçıyı eşit koşul-
larda buluşturan böyle et-
kinliklerde insan sıcağının 
öne çıktığını söyledi. Kemal 
Özer ayrıca, son şiir kitabı 
’Sevdalı Buluşma’dan beş 
şiir okudu. 

Etkinliğe ayrıca, Danimar-
kalı ozanlar Peter Poulsen, 
Niels Hav, Marianne Lar-
sen, Maj-Britt Willumsen, 
Thomas Boberg ile Dani-

marka’da yaşayan şair-çe-
virmen Murat Alpar ve eği-
timci Hüseyin Duygu katıldı. 
Etkinlikte okunan bütün şi-
irler Türkçe ve Danca olarak 
seslendirildi. 

Akşama ayrıca,  Kek İbo 
bağlamasıyla, Paul Francis 
Piyanosuyla ve Linda Cla-
ver ise sesiyle renk kattılar.

Bu etkinliklerde okunan 
şiirlerin hemen hepsi Varlık 
ve İnsancıl Dergisi’nin Ocak 
2006 sayısında ve Cumhuri-
yet Gazetesi’nin 5 Ocak 
2006 tarihli Kitap Ekin’inde 
yayımlandı. Kısa bir zaman 

içinde Kemal Özer’in bazı 
şiirleri Danimarka dilinde, 
Thomas  Boberg’in de bazı 
şiirleri Türkçe olarak kitap-
laştırılacak.   

Danimarka’daki bazı Türk 
işletmelerimizin de şiir ak-
şamına katkıda bulunması 
sevinç yarattı.  Danimar-
ka’daki En büyük tur ope-
ratörlerimizden Tyrkiet 
Eksperten Antalya’ya bir 
haftalık bir uçak bileti ve-
rirken, Meram Rejser de şiir 
gecesine katılanlara Efes Bi-
rası ikram etti.

(Haber)

S
izlere Danimarka-
`nın Odense şeh-
rinden yazıyorum. 
2003 yılında Oden-

se`de Türk Eğitim Birliği 
(OTEB) ismi altında bir 
dernek kuruldu. OTEB ku-
rulduğu günden bu güne ka-
dar; başta Türkçe – Anadili 
eğitimi olmak üzere bir dizi 
eğitsel ve sosyal etkinlikle-
ri yürütüyor. OTEB son bir 
kaç yıl içerisinde içine aldı-
ğı yeni, dinamik ve eğitimli 
üyeleriyle büyüdü, gelişti ve 
Danimarka çapında etkin-
lik yapabilecek bir düzeye 
geldi. 

Bu yıl Haziran ayında Da-
nimarka’da ilk defa ”Türk-
Günü” kutlamaları yapıla-
caktır. Odense’deki OTEB 
derneği, yıllardır özlemi 
çekilen böyle güzel bir et-
kinliği yürütme ve koordine 
etme sorumluluğunu üzeri-
ne almıştır.

Türk-Günü kutlamalarına 
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği 
tam destek vermektedir. İle-

riki haftalarda OTEB, konu 
ile ilgili olarak daha kapsam-
lı  toplantılar düzenleyerek, 
diğer derneklerden gelebi-
lecek teklifleri değerlendi-
recektir.

Türk-Günü kutlamaları 
aynı gemide bulunan biz-
lerin, yıllardır yaşadığımız 
Danimarka’da ortak duru-
şumuz ve sesimiz olacaktır. 
Böylesi etkinlikler yapıldı-
ğında Danimarkalılar bizi ve 
kültürümüzü daha yakından 
tanıma ve öğrenme imkanı-
na sahip olacaklardır. Bizi 
daha iyi tanıyan Danimar-
kalilar bize daha çok saygı 
duyacaklardır. Karşılıklı 
önyargılar yıkılıp, yerini 
karşılıklı anlayış, diyalog ve 
hoşgörü alacaktır. Böylece 
etkinliğin bir diğer faydası 
da; uyum sağlama/entegras-
yonu olumlu yönde etkileye-
cek ve geliştirecektir.

Türk-Günü kutlamalari 
Odense’de 21. ve 22. hafta-
larda gerçekleşecektir. Türk 
günü 3 Haziran, Gençlik Ku-

pası finali ve sportif eğlence-
ler 4 Haziran günlerinde ya-
pılacaktır. Hem kapalı salon, 
hem de açık hava etkinlikle-
ri planlanıyor. Bunlar içeri-
sinde Türkiye’den Mehteran 
Alayı, tanınmış müzik sanat-
çıları, ressam, yazar ve şair 
kültür insanları davet edile-
cektir. Danimarka’da bulu-
nan halk dansları ekipleri, 
müzik grupları ve futbol 
kulüpleri davet edilecektir. 
Buna bağlı olarak Atatürk 
Kupası Futbol final maçı 
Odense’de yapılacaktır.

Yunus Emre, Mevlana, 
Nasrettin Hoca, Hacivat ve 
Karagöz tipleri görsel olarak 
temsil edilecektir. Türk ka-
dınları bu etkinlikte önemli 
görevler üstleniyorlar. Dün-
yaca ünlü Türk mutfağı o 
gün icin etkinliğe katılan-
ların hizmetinde olacaktır. 
Kermeslerde Türk kadınla-
rının geleneksel Türk el-işi 
sanatları sergilenecektir. 

Türk ebru sanatı, resim 
sergisi, edebiyat ve şiir soh-

betleri gercekleştirilecektir. 
Danimarka’nın neresinde 

olursanız olun 21. ve 22. 
haftalarda gerçekleşecek 
olan Türk-Günü kutlamala-
rına mutlaka katılınz. Dani-
markalı dost ve arkadaşları-
nızı da yanınıza alıp getiri-
niz. 1-4 Haziran tarihlerinde 
nişan, düğün, nikah, sünnet 
ve matina vs. elden geldiğin-
ce erteleyiniz. Bu tarihlerde 
Odense’de buluşalım, ortak 
ses ve ortak yürek olalım.

Öğretmen İsmail Altıntaş 
OTEB denetle me kurulu 
üyesi 

BİR YASTIKTA KOCAYIN! Gazetemiz yazar-
larından ve aynı zamanda gazetemizin Türki-
ye temsilcisi Selçuk K. Kahraman, Antalya’da 
düzenlenen sade bir nikah töreninde Özlem 
AK ile dünyaevine girdi. Biz de Haber gaze-
tesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz. 

EY BULUTLAR

Şiir köşesi...     Şiir köşesi...    Şiir köşesi...    Şiir köşesi...  

Danimarka’da Türk Günü kutlamaları 

Kopenhag’da coşkulu bir şiir gecesi daha 
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Danimarka değişik 
meslek dallarında 
verilen Türkçe hiz-

met giderek yayılmaya baş-
ladı. Ülkede yaşayan Türk-
lere kendi dillerinde hizmet 
sunabilmek için bir çok Da-
nimarkalı kurum ve kuru-
luş Türkçe konuşan perso-
neli çalıştırmaya başlarken, 
mesleklerinde uzman olan 
Türkler de kurdukları ken-
di işyerlerinde vatandaşla-
rımıza anadillerinde hizmet 
sunuyorlar. 

İşte bunlardan biri de baş-
kent Kopenhag’ın Österbro 
semtinde işitme kliniği ile 
işitme sorunu olanlara hiz-
met sunan işitme uzmanı 
Mensur Paşo. 

33 yaşındaki Mensur Paşo 
Makedonya Türklerinden ve 
1995 yılından bu yana Dani-
marka’da yaşıyor. Makedon-
ya’da işitme alanında (Audi-
oloji) eğitim alan Mensur, ilk 
beş yıl Kopenhag’daki Bis-
pebjerg hastanesi Audoloji 
bölümünde işitme uzmanı 
olarak çalıştıktan sonra Ös-
terbro semtinde ”Audiovox” 
adlı kendi özel işitme klini-
ğini açmış.  

Danimarka’daki tüm has-
tanelerle yakın işbirliği için-
de olan klinik, işitme sorunu 
olanlara test yapıyor ve her 

türlü işitme cihazı satıyor. 
Türk müşterilerinin hiç bir 
dil sorunu yaşamadan Türk-
çe işitme testi yaptırabilecek-
lerini ve işitme cihazı alabi-
leceklerini söyleyen Mensur 
Paşo, ”Bazı insanlar işitme 
cihazlarının görünmesin-
den utandıkları için işitme 
sorunu ile yaşamayı tercih 
edebiliyorlar. Ancak kulağa 
yerleştirilen ve neredeyse 
hiç görünmeyen küçücük 
bir işitme cihazı ile yaşam 
çok daha kolaylaşacak. İşit-
me kaybının başkalarınca 
farkedilmesi, işitme cihazı-
nın farkedilmesinden daha 

kolaydır. Ayrıca, insanların 
işitmeleri düzeldiğinde ken-
dilerine olan güveni artar, 
kendi başlarına kalmaktan 
vazgeçip, aile ve toplum ha-
yatına daha rahat katılmaya 
başlarlar. 

Ekonomik nedenlerle 
işitme cihazı kullanma-
yan işitme sorunlu va-
tandaşlarımızın da sağlık 
sistemi kanalı ile ücretsiz 
işitme cihazı verdiklerini 
sözlerine ekleyen Mensur 
Paşo ayrıca, ”kliniğimize 
tedavi için gelemeyen yaş-
lılar ya da hastaların ayak-
larına kadar yol masrafını 
karşılamaları durumunda 
gidiyoruz.” diyor.

Mensur Paşo kliniğinde 
kurduğu labaratuarda ayrı-
ca istenmeyen yüksek ses-
lerden ve tinitustan (Kulak 
çınlaması) korunmak için 
küçük cihazlar da üretiyor. 
Özellikle işitme sorunu olan 

bayan ve gençler için küpe 
tasarımındaki işitme cihaz-
ları da üreten Paşo, dünyada 
üretilen tüm tanınmış işitme 
cihazı markalarını da bulun-
duruyor. 

(Haber)

HABER 

Ağız burun gibi vücudumuzun dışarıya açı-
lan doğal kısımlarından kan gelmesi herza-

man için bir tehlike sinyali anlamını taşımak-
tadır. Burada özellikle korkulan bir kanser 
tehlikesi sözkonusu olmaktadır. Örneğin bal-
gam veya öksürükle kan gelmesi, gerek hasta-
lar ve gerekse yakınlarında paniğe kadar yol 
açan büyük endişelere neden olur. Buna karşın 
idrarda kan görülmesi ise daha gizli bir işaret 
olarak algılanmak olup konu belki biraz daha 
karmaşıktır. Çünkü idrarda kanama iki şekilde 
ortaya çıkmaktadır. İlki belirgin, gözle görüle-
bilen kanamadır ki burada kimsenin bir şüphe-
si söz konusu olamaz. 
Hasta en az bir ya da birkaç defa kanamayı 

gözlemler. Bu tür gözle görülen idrar yolları 
kanamalarında kanser olma ihtimali riski ne 
yazık ki yüksek olup % de 10-30 oranına kadar 
ulaşmaktadır. Böyle gözle görülebilen kanama 
olunca da hemen kanser var demek doğru de-
ğildir. Yaşla ilgili değişiklikleri ve diğer bazı 
bulgularında olup olmadığa bakmak gerekmek-
tedir. Buna karşın gözle görülmeyen gizli ka-
namaların tesbit edilmesi oldukça güç olabi-
lir. Bunun için bir hekimde veya laboratuarda  
test yapılması gereklidir. 
Toplumsal araştırmalarda normal insanlarda 

yaklaşık % 20 oranında bu tür testlerle idrar-
la kan geldiği görülmektedir. Eğer başka hiçbir 
belirti olmadan normal bir laboratuar muaye-
nesi sonucunda yada başka bir hastalık şüphe-
si nedeni ile yapılan araştırmalar sonucunda 
idrarda kan tesbit edilirse bunun idrar yolları-
nın kendisinde bir hastalık olduğunu pek gös-
termez. Buna karşılık idrarda kan bulunma-
sı yanında ağrı, iltihap gelişmesi ve diğer bazı 
idrarla ilgili yakınmalar da varsa birden bire 
idrar yollarından kaynaklanan kanser oluşma 
riski % 10 a kadar çıkmaktadır.
İdrarda kan görülmesinin nedenleri çeşitlidir. 

Böbreklerde tümör veya iltihab olabileceği gibi 
böbrekten mesane dediğimiz sidik torbasına gi-
den yukarı idrar yollarında iltihaplar, taş olu-
şumları yada idrar yolu tümörleri kanama ne-
deni olabilirler. 
Yine bu yukarıda saydığımız nedenlerden do-

layı sidik torbası, prostat ve penistende kana-
malar ortaya çıkabilir. Bu şekilde idrar yolla-
rından gözle görülebilir kanaması olan kişile-
rin urolojik yönden araştırılmaları gerekmek-
tedir. 
Kadınların adet dönemi (menstruation) söz-

konusuysa ya da bilinen, kontrol altında olan 
bir taş hastalıgı varsa, genç kadınlarda cytit 
denilen idrar torbası hastalığı varsa kişinin 
hastalık yönünden araştırılmasına ihtiyaç du-
yulamayabilinir. Bazı uzmanlar eğer check-up 
araştırması sırasında idrar muayenesi sonu-
cunda idrarda gizli kan bulunmuşsa ve kişi 40 
yaşın üzerindeyse bunlarında ürolojik yönden 
araştırılmasını tavsiye etmektedirler.
Araştırılmalıdır deyince bundan kastımız nor-

malde yapılan muayene yanında böbrek ve id-
rar yollarının ultrasonografi ve röntgen tetkik-
leri ile incelenmesidir. Burada birey açısından 
önemli olan nokta vakit geçirilmeden hemen 
hekime başvurulmasıdır. Son yıllarda birçok 
hastanede uygulamaya koyulan standart tetkik 
ve inceleme yöntemleri sayesinde tedavide olu-
şabilecek gecikmeler büyükölçüde ortadan kal-
dırılmıştır.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

İdrarda kan görülmesi

Her çocuk yeni bir dünyadır

Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine, 
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

www.mavim.dk            mavi@mavim.dk
Tlf.: + 45 2060 1904

MaviGün

M
avi Gün derne-
ği’nin bundan 
iki hafta önce 
gerçekleştirdiği 

eğlence gecesine çok sayı-
da kişi katılırken Ramazan 
Kaya, Zeki Sadık ve Leyla 
Dönmez de sesleri ve saz-
larıyla katkıda bulundu-
lar. Gece boyunca yapılan 
çekilişlerde sponsorlardan 
sağlanan hediyeler sahibini 
bulurken, geceye katılanlar 
müzikler eşliğinde dans-
lar ettiler ve uzun süredir 
görmedikleri dostlarıylabir 

araya gelerek sohbet etme 
olanağı da elde ettiler.

Nurten Çiftçi gece ile ilgili 
olarak konuşurken, “Keşke 
ülkemizde eğitim alanında 
böyle bir ihtiyaç olmasaydı 
da bizler de bu şekilde bir ça-
lışma içine girmemiş olsay-
dık. Amacımız ülkemizdeki 
eğitim seviyesine kendimiz-
ce katkıda bulunmaktır. 
Elde edilen gelir kuruşuna 
kadar yardıma muhtaç ço-
cuklara ve okullara gönde-
rilmektedir.” dedi. Çiftçi 
ayrıca gecenin düzenlendiği 

salonun temininde Mosaik 
düğün Salonları temsilcile-
rine ve diğer sponsorlara 
da ayrıca teşekkür etti ve, 

“Kar amacı gütmeden bizim 
bu çalışmalarımıza destek 
oluyorlar, kendilerine min-
nettarız” dedi.

Mavi Gün derneği kasiyeri 
İlknur Karakaş gecede elde 
edilen gelirin yaklaşık 24 bin 
kron civarında olduğunu ve 
bunun kendileri ve dernek-
leri için çok sevindirici oldu-
ğunu söyledi.

(Haber)

Eğitim gönüllülerine destek çığ gibi
Danimarka’daki mavi Gün eğitim gönüllüleri derneği’nin Türkiye’deki 
yardıma muhtaç çocuklara ve okullar ayardım amacıyla yaptığı çalışmala-
ra her kesimden destek geliyor.

İşitme sorununuzu Türkçe anlatın
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G
eçtiğimiz günlerde Kopen-
hag’daki eğlence merkezi 
Angora House’a konuk olan 
Güler Işık kendisini izle-

meye gelenlere coşkulu anlar yaşattı. 
Işık, Türk halk müziğinin geleneksel 
örneklerinden oluşan bir repertuar 
sundu. İki gece ardı ardına konserler 
veren Işık, Kopenhag’da bulunmaktan 
mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini dinleyenlerin de Türkülere 
eşlik ettiği gecelerde halaylar çekildi, 
yemekler yendi, sohbetler edildi.

Işık’ta önce sahne alan Yasemin 
ve Ramazan kaya’da Türk halk, sa-
nat, fantazi müziğinin örnekleri ile 
konukları geceye ısındırdılar. Angora 
House’tan yapılan açıklamada Güler 
Işık’ı konukl etmekten menuniyet 
dile getirildi ve önümüzdeki günler-

de Türkiye sahnelerinde ünlenen 
genç sanatç.ılarla bu furyanın devam 

edeceği ifade edildi.
(Haber)

HABER

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.

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

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

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !
PINAR Lygteskov Blomster

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

 Düğün, 
nişan 

ve özel 
günlerinizde 
çiçek, buket 
ve çelenk 

verilir

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman 
bir gerekçeniz vardır 

  Mağazamızda her 
zaman uygun

fi yatlarla 
çeşit çeşit, 

rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek 

çeşitleri bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiğinize 
bugün bir çiçek 

aldınız mı ? 

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Türkiye’de yabancıların 
gayrimenkul almalarına 
getirilen kısıtlamanın 

yasalarda yapılan düzenlemeyle 
kaldırılmasının ardından Dani-
markalıların konut satın almak 
için tekrar Türkiye’ye yöneldik-
leri dikkat çekti. 

Edinilen bilgilere göre, üç bi-
nin üzerinde Danimarkalı baş-
ta Antalya olmak üzere Türki-
ye’nin güney sahillerinde konut 
satınaldı. Uzun yıllar seyahat 
sektöründe faaliyet gösteren 
Tyrkiet Eksperten’in yan kuru-
luşu olan Eksperten Bolig’den 
yapılan açıklamada, Türkiye’de 
gayrimenkul satınalan Dani-
markalı sayısının arttığı bildi-
rildi. Gayrimenkul satışında 
artışın olması bu bölgelerdeki 
inşaat sektörünü de canlandır-
dığı belirtildi. 

Gayrimenkul alım-satım çalış-
malarını hızla sürdüren Eksper-

ten Bolig ise, Türkiye’nin batı 
ve güney sahillerinde Danimar-
kalıların ve Türklerin yazlık ev 
sahip olmalarını sağlmak ama-
cıyla. Bu bölgelerde oluşturdu-
ğu Danimarka dilini konuşabi-
len personeli ile hizmet vermeye 
başladıklarını bildirdi. 

Eksperten Bolig, özellikle İs-
kandinavya’dan yatırımcıların 
Türkiye ile yakından ilgilendik-
lerini ve ev satışlarının geçen yıl 
yüzde 70 oranında arttığını ve 
gelecek yıllarda bu oranın daha 
da artacağını kaydetti.

(Haber)

Danimarkalılar Türkiye’ye akın ediyor
Danimarka’daki  Türk tur operatörlerinden Tyrkiet Eksper-
ten’in bir yan kuruluşu olan Eksperten Bolig’den yapılan 
açıklamada, Türkiye’den gayrimenkul satınalan Danimarkalı-
ların sayısının hergeçen gün arttığı bildirildi. 

ALBERTSLUND COMPUTERVÆRKSTED
BİLGİSAYAR TAMİRİ

u Bilgisayarınıza virüs girdiyse

u Kablosuz internet bağlantısı ve  
      Güvenliği sağlamak istiyorsanız

u İnternete girmekte sorun
       yaşıyorsanız

u  Bilgisayarınızda başka bir 
     probleminiz varsa

Bizi arayın 
yardımcı olalım

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tlf: 2714 8464 (Doğan) 
2363 8566 (Resul)

www.albcv.dk

Bilgisayar kullanıcı dersleri verilir
İnternet sayfası yapılır

Tamirat, 
program yükleme ve güvenlik

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

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

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Güler Işık coşturdu
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Cengiz Kahraman

B
aşkent Kopen-
hag’daki Bella Cen-
ter kongre ve fuar 
salonunda geçtiği-

miz ay sonunda “Ferie 06 
– Tatil 06” adıyla gerçekle-
şen turizm fuarında, Tür-
kiye’den konut satın alan 
Danimarkalıların sayıları-
nın giderek artması üzerine 
Türk turizmcilerin bu alana 
da el attıkları  ve Türkiye’de 
konut satan emlak şirketle-
rinin de çoğalması dikkat 
çekti.  Fuara, Türkiye’den de 
bir çok emlak şirketi katıldı. 
Üç gün süren fuarda Türk 
standları ilgi odağı oldu.

Aralarında Kenya, Libya, 
Kırgızistan, Sahara ve Küba 
gibi ülkelerinde bulunduğu 
100’e yakın ülkeden 1000’in 
üzerinde firma ve kuruluşun 
yeraldığı bu yılki turizm fua-
rında, Türkiye’yi Kopenhag 
Büyükelçiliği Turizm ve Ta-
nıtma bürosu, Türk Hava 
Yolları, Seyahat acentası 
Tyrkiet Eksperten, Anato-
lin Rejser, Tyrkiet Rejser, 
Nazar ve Türkiye’den katı-
lan bazı kuruluşlar ile em-
lakçılar temsil etti. 

Türk standlarını ziyaret 
eden Kopenhag Büyükelçisi 
Mehmet Akat, Türk turiz-
minde geçen yıl yüzde 40 
artış olmasının önemli bir 
rakam olduğuna dikkat çe-
kerek, bu rakamın diğer Av-
rupa ülkelerindeki artıştan 
dafa fazla olduğunu söyledi. 
Büyükelçi Akat, Danimarka 
ile yaptığı temaslarda da 
Türkiye’ye ilginin arttığını 
gördüğünü ve emlak konu-
sunda sorulara muhatap ol-
duğunu söyledi. 

Avrupa’daki turizm sektö-
rü tarafından büyük önem 
taşıyan fuarda ülke tanıtımı 
için yoğun çaba sarf ettikle-
rini belirten Turizm Müşavi-
ri Vahit Karaali, 2005 yılın-

da 305 bin Danimarkalının 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini 
ve 2004 yılına oranla yüzde 
41’lik bir artış olduğunu söy-
ledi. Karaali, bu yıl için bek-
lentilerinin olağanüstü bir 
durum olmaması durumun-
da en az yüzde 20 gibi bir 
artış olduğunu belirterek, 
“2005 yılında Yunanistan’ı 
geçtik. Kanarya adaların-
dan sonra ikinci sıradayız. 
Şu ana kadar Danimarka-
lıların üç bin konut satın 
bize gelen bilgiler arasında. 
Kültür, golf, yatçılık, dağcı-
lık, golf gibi kaliteli turizme 
ağırlık vermek istiyoruz. 

2006 turizm kampanyamız, 
güneş ve denizin yanısıra 
daha çok kültür ağırlıklı 
olacak. Emlak alanındaki 
gelişmeler de son derece 
olumlu” dedi. 

Fuarda Türkiye rüzgarı
Yaz tatilini Türkiye’de geçir-
mek isteyen tatilcilere fuar-
da bu yıl da her türlü tatil 
olanakları sunulurken, Türk 
yemek ve içecekleri de fua-
ra katılanlara ikram edildi. 
Ziyaretçiler Türk kahvesi, 
lokumu, döner kebap, bak-
lava, Türk rakısı ve şarapla-
rı ve soğuk mezelerin tadına 

bakma fırsatı buldular. 

Hedef Danimarka’nın en 
büyüğü olmak
Fuarda üç ayrı stand ile 
ülkemizi temsil eden Dani-
marka’daki en büyük tur 
operatörlerimizden Tyrkiet 
Eksperten, hedeflerinin Da-
nimarka’nın en büyük tur 
operatörü olmak olduğunu 
söyledi. Şu anda ülkenin 
üçüncü büyük tur operatö-
rü olan Tyrkiet Eksperten, 
geçen yıl Türkiye’ye 180 
bin kişi götürdü ve bu yıl 
bu sayının yüzde yüzde 60 
oranında artacağı tahmin 
ediliyor. Bodrum ve Mar-
maris’te kendi beş yıldızlı 
otellerini de hizmete sokan 
Tyrkiet Eksperten, Milas 
havaalanına da yurtdışından 
doğrudan turist getiren tek 
yabancı tur operatörü olma 
özelliğini de taşıyor. 

Tyrkiet Eksperten yetkili-
leri tarafından verilen bilgi-
lerde, Mart ayında Herning 
kentinde yeni şubelerinin 
açılacağı bildirildi. Tyrkiet 
Eksperten’in hali hazırda, 
başkent Kopenhag’da iki 
yerde olmak üzere, Aarhus, 
Billund, Aalborg ve Odense 
kentlerinde şubeleri bulu-
nuyor. 

Güney ve Ege sahillerine 
yaptığı Charter uçak sefer-
lerinin yanısıra 5 Mart’tan 
itibaren yaza kadar hafta da 
iki gün olmak üzere İstan-
bul seferlerine de başlayan 

Tyrkiet Eksperten, yaz sezo-
nunda sefer sayısının arta-
cak. Bundan böyle İstanbul 
aktarmalı olarak  Edremit, 
Uşak ve Denizli de olmak 
üzere bir çok şehire uçak 
seferleri başlıyor. 

Türkiye’nin yanısıra Tay-
land ve Kanarya Adalarına 
düzenlediği turlara da büyük 
ilgi olduğunu belirten Tyrki-
et Eksperten yetkilileri, Da-
nimarkalılardan gelen talep 
üzere Türkiye’de emlak sa-
tışına da ağırlık verdiklerini 
bildirdiler. 

Tyrkiet Rejser Charter 
seferlerine başlıyor
Fuara bu yıl ilk kez katılan 
Tyrkiet Rejser standında 
çalışmalar hakkında bilgi 
veren Nevin Rasmussen, 
yolcu biletleri satmanın ya-
nısıra Türkiye’ye charter 
seferlerinde de bu sezondan 
itibaren hizmet vermeye 

başlayacaklarını bildirdi. 

3 kişiden 20 kişiye 
çıktık
Turizm fuarına bu yıl ikinci 
kez katılan Anatolien Rejser 
sahibi Hikmet Cengiz de, 
2005 yılının kendileri açı-
sından çok olumlu geçtiğini 
söyledi. Geçen yıl 17 bin ki-
şiyi Türkiye’ye getirdiklerini 
belirten Hikmet Cengiz, bu 
yıl hedeflerinin 32 bin oldu-
ğunu ve 25 Mart’tan itibaren 
haftada 8 uçuş ile Antalya ve 
İstanbul seferlerine, yüsek 
sezonda Milas seferlerine de 
başlayacaklarını söyledi. 

Turizm sektörüne 3 kişiy-
le başladıklarını ve bugün 
20 kişiye çıktıklarını ifade 
eden Anatolien Rejser sa-
hibi Cengiz, 8’i Türkiye’de 
12’si olmak üzere toplam 20 
personeli olduğunu ve Alan-
ya ofislerinin de yakında açı-
lacağını bildirdi. 

Türkiye fuarın gözdesi oldu
Başkent Kopenhag’da her yıl gerçekleşen ve İskandinavya’nın önde gelen turizm fuarlarından biri olarak gö-
rülen “Ferie 06 – Tatil  06” turizm fuarını bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti. Fuarda, Türkiye yoğun ilgi gören ülkeler 
arasında ilk sıralarda yeraldı.   
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 FIFA Disiplin Kuru-
lu, Türkiye’ye ulusal 
takımlar kategorisinde 
tarihinin en ağır cezası-
nı verdi. Kurul Türkiye 
- İsviçre maçı sonrası çı-
kan olaylarla ilgili ulusal 
takıma tarafsız sahada 6 
maç seyircisiz oynama ce-
zasını ’uygun’ gördü. Bu 
ceza, FIFA çevrelerince 
’’Duble sürgün cezası’’ 
olarak yorumlandı. 
Ayrıca Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun 
200 bin İsviçre Frangı 
para cezasıyla 20 bin 
İsviçre Frangı duruş-
ma masrafını ödeme-
si de kararlaştırdı. Olaya 
adı karışan Emre ile Al-
pay ’a 6’şar maç men ve 
15’er bin, Serkan’a 2 maç 
ve 5 bin, antrenör Meh-
met Özdilek de 12 ay ve 
15 bin İsviçre Frangı ceza 
verildi. 

FIFA Başkanı Sepp 
Blatter ’in olaylar son-
rası yaptığı açıklamalar 
da verilen kararda etkili 
oldu. 

Seçim havasına giren 
Futbol Federasyonu’nun 
gereken önemi vermediği, 
Disiplin Kurulu duruşma-
sında Türkiye’nin iyi sa-
vunulamadığı da belirtil-
di. Cezanın sadece maçla 
ilgili olmadığı, karşılaşma 
öncesi havaalanındaki 
gergin karşılama ve o dö-
nemin Ulusal Takım So-
rumlusu Davut Dişli ’nin 

yaptığı, ’’İsviç-
re’ye her türlü 
pisliği yapaca-
ğız’’ şeklin-
deki açıkla-
masının da 
cezanın kat-

lanmasında rol oynadığı 
belirtildi. Ayrıca İsviçreli 
bir futbolcunun hastane-
lik olmasının da kurul 
üyelerinin kararında rol 
oynadığı vurgulandı. 

Bu arada FIFA, seyirci-
siz oynanacak maçların 
Türkiye sınırlarının 500 
km. dışında ve UEFA 
üyesi ülkelerde yapılabi-
leceğini, bu karşılaşma-
ların tüm masraflarının 

Türkiye Futbol Federas-
yonu tarafından karşıla-
nacağını açıkladı. 

İsviçre Ulusal Takımı 
fizyoterapisti Stephan 
Meyer de 2 maç men ve 
6 bin 500 artı 500 İsviçre 
Frangı ceza aldı. 

FIFA’nın resmi açıkla-
masında; hak mahrumi-
yeti cezalarının dünden 
itibaren başlayacağı, maç 
cezalarının da ilk ulusal 
maçtan itibaren uygula-
nacağı, para cezalarının 
ise 30 gün içinde tahsil 
edileceği belirtildi. 

Ulusal hasret 
Türkiye’ye verilen 6 

maçlık ceza onanırsa, ulu-
sal takımın 2008 Avrupa 
Şampiyonası Elemele-
ri’nde oynayacağı tüm iç 
saha maçları ülke dışında 
gerçekleşecek. 

Böylelikle Yunanistan, 
Norveç, Macaristan, Bos-
na Hersek, Malta ve Mol-
dova, deplasman için Tür-
kiye’ye gelmeyecek.

HABER

Şöhret, itibar, popülerlik, ilgi, hayranlık, idol, para pul 
sahibi olmak. Bu kavramlar, şöhreti yakalayan insan-

lar için günümüzde tüm dünyada yaygın olan söylemler-
dir. Bir de madalyonun arka yüzü var. O da, şöhret za-
manının son bulduğu an ve sonrası. Şöhreti taşımak, al-
tında ezilmemek ise büyük meziyet isteyen bir faktör. 
Dünyada, futbol, film, sanat, tenis, boks, yüzme, atle-

tizm, müzik gibi çeşitli dallarda şöhret olmuş, ölümsüz-
leşmiş bir çok yıldız var. Bir de şöhretin sonu hüsranla 
biten ve akıllarda sorular bırakanlar. Böyle şöhret sahibi 
kişilerin yaşam biçimleri gençliği yönlendiren büyük fak-
tör oluşturuyor. Kimi süper starlar hayranlarını üzüyor, 
kimileri ömür boyu mutlu ediyor.
Burada, şöhretin sonu kötü biten yerli-yabancı bazı ör-

nekleri vermek istiyorum. En sıcak bir örnek, kısa bir 
süre önce vefat eden Kuzey İrlanda asıllı eski şöhret Ge-
orge Best. George Best 1960’lı yıllarda M.United forması 
altında oynadığı futboluyla tüm dünyada gönüllerde taht 
kurmuş ünlü bir yıldızdı. Her gittiği yer ve ülkede binler-
ce hayranı etrafını sarar, güzel kızlar, artistler, modeller 
onunla çıkmak için can atardı. Kariyeri sonrası, o ünlü 
futbol dehası Best azalan ilgi ve alkışlar nedeniyle tam 
bir alkolik oldu ve tüm servetini bitirdi. Serveti sadece 
alkole değil, hovardalığa da gitti. Orası onun özel haya-
tı. Ama, kendinden başka kimseye zararı olmayan o ünlü 
yıldız 59 yaşında hayata gözlerini kapadığında cenazesine 
yarım milyon insan katılarak, bir çok ülke TV’leri canlı 
yayın yaparak son saygıyı gösterdi. Bu ona karşı bitme-
yen hayranlığın bir göstergesiydi.
Bir örnekte, Almanların bir zamanlar ünlü bombası 

Gerd Müller’den. Müller, attığı birbirinden güzel gollerle 
tüm dünyada ‘bombacı Müller’ olarak şöhret yapmış bir 
yıldızdı. Futbol yaşamı bittikten sonra, kaybolmakta olan 
ilgi ve alkışların tesellisini içki masalarında aradı ve al-
kolik oldu. Sağnak yağışlı bir Münih gecesinde, B. Münih 
kulübündeki toplantıdan aynı arabayla evlerine gitmekte 
olan Almanların futbol imparatoru Franz  Beckenbauer 
ve eski ünlü yıldız Uli Höennes yolda mazgalın kenarın-
da yatan, yağmurdan sırılsıklam olmuş bir kişi fark etti-
ler. Arabayı durdurarak geri geldiler. Arabadan o şiddetli 
yağmurda inerek yerde yatan kişiye yardım etmek iste-
diler. Bedbaht bir vaziyette yatan kişinin yüzüne baktık-
larında belki de hayatlarının şokunu yaşadılar. Yerde ya-
tan ayyaş kişi, yıllarca aynı forma altında ter döktükleri 
arkadaşları Gerd Müller’den başkası değildi. Ağlamaklı 
bir şekilde arkadaşlarını derhal hastaneye kaldırarak te-
davi ettirdiler ve B.Münih kulübünde ömür boyu futbol-
la ilgili iş vererek onu kurtardılar. Şimdi bu iki örnekten 
şu soru akla geliyor, acaba George Best’e böyle bir teklif 
oldu mu? Ya da oldu da o gururlu yıldız bunu kabul mu 
etmedi?
Bir örnekte bizden, Türk futbolunda ender görülen 

genç bir yetenek Gençlerbirliği kulübünden büyük tan-
tanalarla kaçırılıp bir yöneticinin evinde saklandırılarak 
Fenerbahçe’ye transfer oldu. Anadolu’dan gelmiş bu genç 
delikanlı yeni yakaladığı şöhretin verdiği avantajı İstan-
bul’un o sisli, buğulu gecelerinde o yer benim bu yer se-
nin çarçur etti. Herkesin büyük ümitler bağladığı, o yıl-
dız Tarık çok  zaman geçmeden gençliğin verdiği heye-
can, şöhret sarhoşluğu içinde birden kaybolup gitti. Geç-
tiğimiz hafta da  formasını giydiği Y.Yozgatspor’da bir 
maç sonrası verdiği idrarında ‘esrar’ dopingi çıkınca söz-
leşmesi fesh edildi. Daha 32 yaşında futbol hayatı sönen 
bir yıldızın kaldıramadığı şöhret öyküsü herkese ders ol-
ması gereken hazin bir son..
Bu örnekler, sadece futbolda değil, her branşta var. 

Şöhret olmuş, milyonlarca hayranı olan bir çok süper 
star var. Bunların kimileri aklını kullanmış, kimileri 
şöhretini başka yollara harcamış, kimileri şöhret sonra-
sı unutulmaya başlanmanın acısına dayanamamış. Sonu 
acıyla biten şöhretler birer iz bırakarak giderken, yaşlan-
dıkları halde şöhretleri devam eden Pele’ ler, Cryff’lar, 
Beckenbauer’ler, Muhammed Ali’ler gibi idoller gönüller-
de sürekli taht kurmaya devam edecekler...

irfan.kurtulmus@haber.dk

Şöhretin sonu
İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Yalnız bir ölümün düşündürdükleri

Geçen hafta Kopenhag’da 
Valby mezarlığına Kaya 
Yazıcı’yı son yolculuguna 

uğurlamaya gelenlerin kendi ara-
larındaki şu sohbeti gerçekten çok 
düşündürücüydü.

Merhum Kaya Yazıcı 1960’lı yıl-
ların sonlarında gurbete çıkmış. 
Almanya ile başlayan gurbet yol-
culugu her nasılsa Danimarka’da 
noktalanmış. Gençlik yılları, iş 
yaşamı, gurbet-sıla ikilemli yıllar 
onu hep yalnız yaşamaya adeta 

mahkum etmiş. 
Önceleri başkalarıyla paylaşılan 

odalar, daha sonraları ilkel pansi-
yonlar, yaşın ilerlemesi, stres, has-
talık ve hele de şu yalnızlık. Son 
yıllarda taşındığı iki oda banyolu 
mutfaklı evi ve onun tadını bır tür-
lü çıkarmasına izin vermeyen yal-
nızlık ve ölüm korkusu. 

Tüm bu tartışmanın, sohbetin ge-
lip konakladığı bır konu:

Acaba göçmenlerın kendine has 
bir yaşlılık evi olsaydı – persone-

li ile zorlanmadan konuşabilsey-
di, Yemeklerini gönül rahatlığıyla 
yiyebilseydi, yanında yakınında 
anadilinde sohbet edeceği birileri 
olsaydı Kaya ölüme davetiye çıkarır 
mıydı? Çevremizde Kaya abilerin 
sayısı günden güne çoğalıyor. Bi-
rileri düğmeye basmalı ve göçmen 
yaşlılık ve bakım evi açılmalıdır. 
Çileli birinci kuşak bunu gerçek-
ten haketmiyor mu? 

(Battal Tanrıverdi)

2008 Avrupa 
Şampiyonası kuraları 
Montreux’da çekildi. 

Türkiye’nin rakipleri belli 
oldu. Türkiye, 2008 Av-
rupa Futbol Şampiyonası 
elemelerinde, Yunanistan, 
Norveç, Bosna-Hersek, 
Macaristan, Moldova ve 
Malta’nın bulunduğu (C) 
Grubu’nda mücadele ede-
cek.

İsviçre’nin Montrö kent-
inde yapılan kura çeki-
mi sonrasında, 6 grupta 
7’şer takım, 1 grupta da 8 
takım yer aldı. 
Gruplarında ilk 2 sırada 
yer alacak takımlar, 
Avusturya ve İsviçre’nin 
ortaklaşa evsahipliği 
yapacağı finallerde müca-
dele etme hakkını kaza-
nacak. 2 Eylül 2006 tari-
hinde başlayacak eleme 

grubu maçları, 21 Kasım 
2007 tarihinde de sona 
erecek. 

Gruplarda eşleşmeler 
şöyle oluştu: 

(A) Grubu: Portekiz, Po-
lonya, Sırbistan-Karadağ, 
Belçika, Finlandiya, Er-
menistan, Azerbaycan, 
Kazakistan 
(B) Grubu: Fransa, 
İtalya, Ukrayna, İskoçya, 
Litvanya, Gürcistan, Fa-
roe Adaları 
(D) Grubu: Çek Cumhu-
riyeti, Almanya, Slovakya, 
İrlanda Cumhuriyeti, Gal-
ler, Kıbrıs Rum Kesimi, 
San Marino 
(E) Grubu: İngiltere, 
Hırvatistan, Rusya, İsrail, 
Estonya, Makedonya, An-
dorra 

(F) Grubu: İsveç, 
İspanya, Danimarka, Le-
tonya, İzlanda, Kuzey 
İrlanda, Liechtenstein
(G) Grubu: Hollanda, 
Romanya, Bulgaristan, 
Slovenya, Arnavutluk, Be-
larus, Lüksemburg 

TERİM: ’KURA-
DAN MEMNUNUZ. 
TÜRKİYE BU GRUP-
TAN ÇIKACAKTIR’
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası elemelerinde 
çekilen kuradan memnun 
olduklarını söyledi.
Terim, grupta Türkiye, 
Yunanistan ve Nor-
veç üçlüsünün dikkati 
çektiğini ifade ederek, 
’’Bosna-Hersek’i de 
bunlara katabiliriz. Ne 

çok kötü, ne de çok iyi 
diyebileceğimiz bir grup 
oldu. Kuradan memnu-
nuz’’ dedi.
Gruptaki takımları da 
değerlendiren Fatih 
Terim, ’’Son Avrupa 
şampiyonu Yunani-
stan ile 2006 Dünya 
Kupası Eleme Grubu’nda 
eşleşmiştik. Norveç, bizim 
gibi play-off’tan dönmüş 
bir ekip. 
Bosna-Hersek ise Dünya 
Kupası Finalleri’ne git-
meyi son saniyelerde 
kaybetmiş. Macaristan 
geçmişini arayan bir 
görüntü içinde. Moldova 
yabancımız değil. Mal-
ta ile uzun zamandır 
oynamıyorduk, yeni-
den eşleştik. Türkiye bu 
gruptan çıkacaktır’’ diye 
konuştu.

Euro 2008’de Türkiye’ye 
kolay grup

Blatter onaylı tarihi ceza
FIFA Disiplin Kurulu, İsviçre maçında yaşanan olaylar nedeniyle Tür-
kiye’nin elemelerdeki 6 maçını tarafsız ve seyircisiz sahaya aldı 

İŞTE CEZALAR 
Ulusal takım: 6 resmi maçını 
tarafsız sahada seyircisiz ola-
rak oynayacak. 
Emre : 6 maç men, 15 bin 
Frank para cezası. 
Alpay : 6 maç men, 15 bin 
Frank para cezası. 
Serkan : 2 maç men, 5 bin 
Frank ceza. 
Mehmet Özdilek : 12 ay men, 
15 bin Frank para cezası. 
Huggel (Futbolcu) : 6 maç 
men, 15 bin Frank para cezası. 
Gider: Duruşma giderlerini 
Türkiye ödeyecek. 
ŞİMDİ NE OLACAK? 
*FIFA Disiplin Kurulu’nun bu 
kararı sonrası Türkiye Futbol 
Federasyonu, FIFA Tahkim Ku-
rulu’na başvuracak. Belge ve de-
lillerle yapılacak bu başvurudan 
sonuç çıkmaz ise konu bu kez 
merkezi İsviçre’de bulunan spor 
mahkemesi CAS’a gönderile-
cek. CAS da büyük olasılıkla bu 
cezayı çok bulup saha ya da sey-
ircisiz tercihini isteyecek. CAS’ta 
bir de Türk avukat bulunuyor.
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Bulmacahaber

SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk

HABERHABERHABERHABERHABERHABERBER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Hak ve
h u k u k a

uygunluk 
Bir ilimiz 

‹syan 
S › c a k

d u r u m a
getirme 

B o ¤ a z ,
g›rtlak 

Su (Eski dil) 

T›rafl b›ça¤› 
U ç a ¤ › n

izledi¤i yol 

‹ri saman 
Y›lan 

(Eski dil) 
Ay›plamak 

Sinirlilik 
S›cak ile

so¤uk aras› 

Ö z y a p › ,
seciye 
Kira 

Ya b a n c ›
s i n e m a
sanatç› 

D o l g u n ,
kal›n 

Y›rt›c› bir
kufl 

S o d y u m
(Simge) 
Bir nota 

Ac›mt›rak 
bir içki 

M i s k e t
limonu 

B i r
aktrisimiz 

Bir say› 
K›ta 

A n k a r a
ilçesi 

M a n y e t i k
R e z o n a n s
(K›saca) 

Boyun e¤en 

‹lkel bir silah 
Ya p m a ,
etme 

M e s a f e ,
uzakl›k 
Va l i d e

Hangi kifli 
M a n e v i
yönden 

“... Tu r n e r ”
(ABD’li rock

m ü z i k
sanatç›s›) 

D o n u k
renkli 

K i l o m e t r e
(K›saca) 
G a l y u m
(Simge) 

Yerf›st›¤› 
Bilgin 

Akdeniz’e özgü
bitki örtüsü 
K a p a n ,
tuzak 

Bir s›cak
ü l k e

meyvesi 
Veli, evliya 

Ç o k
zay›flamak 
Bir erkek
flark›c›m›z 

Teklif 
Kuru so¤uk Bir nota 

Ma¤ara 
En küçük

sosyal birim 

Ye l e ç ,
havadar 

Yat liman› 

Muhtemel 
O r h a n
Pa m u k
roman› 

E s k i
M › s › r ’ d a

üretici güç 

B i n
kilogram ‹laç, deva L e g a l ,

kanuni 

Tar›m 
Beyaz leke 

Haberci 

“Ömer ...”
(Yönetmen) 

‹ s t a n b u l ’ u n
eski bir ad› 

K r i p t o n
(Simge) 

R o m a ’ n › n
eski ad› 

Bir nota 
Söz, laf

(Eski dil) 

Ku z e y
A m e r i k a ’ d a

bir ülke 
Bir çalg› 

Av u k a t
(K›saca) 

Bölüfltürme 
B a fl l › c a

içece¤imiz 

Çorum bir
ilçesi 
‹lgeç 

Ye d i n c i
s a n a t

Ü l k e m i z d e
bir baraj 

Kan›t 
Duygu 

Devenim 
Ün, flöhret 

U ¤ u r
D ü n d a r ’ › n

TV program›
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Pele s̀ Møbler
www.peles.dk

İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C  ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK, TESETTÜR GİYİM, 
SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ 

KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.

KØGE BUGT MOTORVEJEN

Pele’s 
Global 
Møbler

PASPASTAN PERDEYE, MOBİLYADAN YATAK, YORGAN TAKIMINA, BATTANİYEYE, HEDİYELİK 
EŞYAYA KADAR HER TÜRLÜ EV EŞYASINI EN UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE TAKSİTLE BİZDEN 

ALIN. SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ISHÖJ’DAKİ YENİ ADRESİMİZDE YENİ 
REYONLARIMIZ VE ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE DEV MAĞAZAMIZDA HİZMETİNİZDEYİZ.

Pele´s Global Møbler

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir

LÅNLET

LÅN LET - KØB LET
80.000 krona kadar nakit kredi. 

Bir alo deyin, anında krediniz hazır.
Kredi almakla ilgili bilgi için :

www.peles.dk

Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90

www.peles.dk - pele@peles.dk
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Pele’yi tanımayan zarardadır !!!

Rıxos Halıları
şimdi Pele’s Möbler’de

Yemek 
Masası

eski fi yat 
5.999.-
Şimdi:  

2.999.-
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HAVA DURUMU
Jyllands Posten üzerin-
deki alçak basınç ile Orta 
Doğu’daki yüksek basıncın 
birbirine değmeleri sonucu 
çıkan fırtına Uzak Doğu ve 
Afrika’ya doğru yayılmak-
tadır. Fırtınada zarar eden 
ihracat firmaları yetkilileri 
saçlarını başlarını yolarlar-
ken, başka ihracat firmaları 
da “yaşasıın, pazar bize kal-
dııı!” diye bayram etmekte-
dirler. Turizm sektöründe 
de durum ayni olup bazı fir-
malar kara kara düşünürler-
ken.... (Not: Bu rapor, ‘hava 
raporu’ olmaktan çıktığı için 
yarıda kesilmiş olup, yazan 
meteoroloğun işine son ve-
rilmiştir. ÇUVALDIZ)

AYIN SORULARI
Soru: Mal varlığı nedir?
Cevap: Fakirlerin ne olduğu-
nu bilmedikleri, zenginlerin 
“daha fazlaa, daha fazlaaa” 
diye bağırıp sinir krizi geçir-
dikleri, bazı politikacıların 
da  -nedense- seçmenlerin 
bilgisinden sürekli olarak 
kaçırdıkları servete “mal 
varlığı” denir!
Soru: Yüce Divan nedir?
Cevap: Bazı politikacıların 
“suçlu” damgası yiyerek ta-
rihe geçmeden önce son ola-
rak oturdukları sedire “Yüce 
Divan” denir.

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Aloo, Mazlum! Gazete bas-
kıya girecek, senden bir 
mesaj alamadık. Ne yapı-
yorsun?
-TV’nin karşısındayım, geliş-
meleri izliyorum.
-Karikatür konusundaki ge-
lişmeleri mi?
-Ne karikatürü?
-Yahu Mazlum, ortalık bir-
birine girdi, senin haberin 
yok. Sen hangi gelişmeleri 
izliyorsun?

-Bizim Futbol 
Federasyo-
nu’ndaki ge-
lişmeleri izli-
yorum abi!

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

Cengiz Kahraman

T
ürkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini 
destekleyen Avrupa Hareketi’nin tüm 
Danimarka genelinde 25 yaş altı öğren-
ciler için düzenlediği “Türkiye Avrupa 

Birliği’ne alınmalı mı?” adlı  makale yarışma-
sında birinciliği 14 ve 15 yaşlarındaki 8. sınıf 
öğrencisi iki kızın kazanması dikkat çekti. 

Celia Oline Vestrup Astradsson ve Rebecca 
Thilo adındaki 8. sınıfa giden iki kız öğrencinin 
birlikte kaleme aldığı “AB’deki Türkiye” adlı ma-
kale 80 makale arasından birinci seçildi. 

AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren Ulusla-
rarası Avrupa Hareketi’nin Danimarka ayağı 
olan Avrupa Hareketi’nin Danimarka gene-
linde okullarda başlattığı makale yarışmasının 
benzerleri diğer AB üyesi ülkelerde de yapılıyor. 
Ulusal alanda birinci gelen makaleler Ulusla-
rarası Avrupa Hareketi’nin Avrupa genelinde 
yapacağı makale yarışmasında en iyi üç makale 
için yarışacaklar. 

Avrupa Hareketi’nin Danimarka’da düzenle-
diği Makale Yarışması, AB üyeliğine aday olan 
Türkiye’yi Danimarkalı gençlere tanıtmak ve 
gençler arasındaki Türkiye hakkındaki önyar-
gıyı kırmak amacıyla düzenlendi. 

Yarışmada birinci gelen 8. sınıf öğrencisi Celia 
Oline Vestrup Astradsson ve Rebecca Thilo, ma-
kale yarışmasında Danimarka’yı temsil etmeye 
hak kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek,  makale yarışması sayesinde Türkiye 
hakkında daha fazla olumlu bilgi sahibi oldukla-
rını ve edindikleri bilgileri yaşıtlarına aktarmak 
istediklerini söylediler.

Öğrenciler yarışmada birinci gelen, “AB’deki 

Türkiye” adlı makalelerinde Türkiye ve 
Türkler hakkında bir çok konuyu ele ala-
rak, Danimarka toplumundaki ön yargı-
nın nedenlerini araştırmaya çalışmışlar. 
 Yine Avrupa Hareketi’nin bölgeler arası maka-
le yarışmasında ise Güney Jylland bölgesinden 
Maria Bleeg “Avrupa Sınıfı” adlı makale ile, Aar-
hus’tan Katrine Terp Nielsen “AB ve Türkiye 
bir araya gelmeye hazır mı? adlı makale ile Fyn 
adasından Simon Birch Hansen de “Nargile sa-
tan zücaciyeci” adlı makale ile temsil ettikleri 
bölgelerinden birinci seçildiler. 

Parlamentoda yapılan makale yarışması ödül 
töreninde bir konuşma yapan Avrupa Hareketi 
Başkanı ve aynı zamanda Makale yarışması se-
çici komitesi üyesi Erik Boel, Yarışmanın başa-
rı ile sonuçlandığını ve öğrencilerden gelen 80 

makalenin büyük çoğunluğunun güzel olduğunu 
vurguladı. 

Boel,”Bu da Türkiye deyince gençlerin aklına, 
sadece kebap, güneş ve tatil gelmediğini göste-
riyor. Gençlerimizin Türkiye’yi ve  Avrupa Bir-
liğini düşündüklerini gösteriyor” dedi. 

Makale Yarışması seçici komitesinde Türki-
ye karşıtlığı ile bilinen Danimarka Halk Par-
tisi’nden milletvekili Martin Henriksen’in de 
bulunması dikkat çekti.  Komitede ayrıca, Av-
rupa Parlamentosu’nun Sosyal Demokrat Partili 
üyesi Dan Jörgensen, Odense Katedral Lisesi 
öğretmeni John Pedersen, Jydske Vestkysten 
gazetesi genel yayın yönetmeni Mette Bock, 
Fyens Stiftstidende yazı işleri müdürü Esben 
Seerup ve Jyllands-Posten gazetesi Aarhus yazı 
işleri müdürü Jens Kaiser bulundu. 

Genç kalemler Türkiye’yi anlattılar
Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye üyeliğini destekleyen Avru-
pa Hareketi’nin Türkiye’yi gençlere yakından tanıtmak amacıyla tüm Danimarka genelinde 
düzenlediği makale yarışmasında, 14 ve 15 yaşlarında 8 sınıf öğrencisi iki kız çocuğunun 
kaleme aldığı “AB’deki Türkiye” adlı makale birinci seçildi.


