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Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 16 Haziran
Cuma günü yayınlanıyor

SATDISCOUNT

11 Eylül’de New York’ta Dünya Ticaret Merkezinin
bulunduğu ikiz kulelere yapılan saldırının ardından
dünyanın çeşitli bölgelerindeki terör eylemleri ve
geçtiğimiz Eylül ayında Jyllands-Posten gazetesinin
Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasının
ardından Danimarka’da terör beklentisi arttı.

İzinde telefon
faturası derdine son.
Hazır kartınızı da bizden temin edebilirsiniz

Devamı sayfa 10’da

Türkiye yol haritasını da içeren
Navigatörle izinde yol
arama derdine son.
Bizi arayın. İzniniz
huzur
içinde geçsin

www.satdiscount.dk
Tlf/Fax: 35 81 59 99

www.peles.dk
www.mbkebab.dk

Garantili fiyatlarla, ehliyetinizi en güvenli bir şekilde bizimle alabilirsiniz
Tlf: Mehmet Çelik: 2811 0004 - İbrahim Çelik: 2855 6970 - Zeki Demir: 2491 9668
Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service
VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

595,ALANYA
ALANYA

Başlayan fiyatlarla Kopenhag ve Billund’dan
direk Antalya’ya uçak

Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

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

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

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz
Valby Biler ApS

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

ISSN: 9771602-985002
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Feministlerin “peygamberi”
sahtekar çıktı

A

yaan Hirsi Ali ismini tanıyanlarınız çıkacaktır.
Hollandalı film yönetmeni Theo van Gogh’un öldürülmesine neden olan “Submission” adlı filmin senaryosunun yazarıdır kendisi. İslam dininin kadınları nasıl “ezdiğini” göstermek amacıyla çekilen bu film
Ayaan Hirsi Ali’yi bir anda avrupa’nın en tanınan
kadını haline getirmiş, Avrupalı feministler (yabancı
düşmanları da diyebilirsiniz) de kendisine neredeyse
peygamber payesi vermişlerdi. Danimarka’da başbakan Rasmussen’in partisi venstre de bu hanım kızımıza ödül vermişti.
***
Geçtiğimiz hafta ortaya çıktı ki, Ayaan Hirsi Ali
Hollanda’dan sığınma hakkı alabilmek için kendsinin
zorla evlendirileceği iddiasını ortaya atmış. Bu durumu ortaya çıkaran ise Hirsi Ali’nin kardeşi.
Ayaan Hirsi Ali ayrıca Hollanda’da sığınma başvurusunda bulunmadan önce bir süre de Almanya’da
yaşamış, ki bu da onun Almanya’da sığınma başvurusunda bulunmasını gerektiriyor. Bu yalancılığın
ortaya çıkması üzerine Hirsi Ali Hollanda parlamentosundaki milletvekili görevinden istifa edip ABD’ye
yerleşeceğini açıkladı.
***
Danimarka’da da bir çok Ayaan Hirsi Ali var. Bunların arasında göçmen kadınlar bulunmakta. Yabancıları Danimarka’dan atmak isteyen çevrelere sokulup
onların istediklerini söyleyip, çeşitli bakanlık kaynaklarından para alıp kendilerine iş buluyorlar. TV ekranlarına çıkıp salya sümük ağlayarak anne babalarının kendilerini nasıl zorla evlendirdiğini, eşlerinin
kendilerini nasıl sabah akşam dövdüğünü anlatıp ırkçıların, yabancı düşmanlarının değirmenlerine su taşıyorlar.
***
Zorla evlendirilenler, eşinden dayak yiyen kadınlar
var mutlaka, ama sorunun boyutu abartılıp yabancı
düşmanlığına çanak tutulmaya başlanınca böyle sahte peygamerler türüyor. Herşeyin istatistiklere dayandırılarak yapıldığı Danimarka’da göçmenler konusunda, yabancılar konusunda hiç bir istatistiki net
rakam yokken hangi yasaların çıkarıldığını siz düşünün. İşte bu yasaların çıkmasını sağlayanlar Ayaan
Hirsi Ali gibi sahte peygamberlere inanan kadın müridlerdir.
***
Danimarka’da da birkaç haberci çıksa burada da
“Zorla evlilik” mafiası bulunduğunu ortaya çıkaracaktır.
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Danimarka’ya ırkçılık suçlaması
Avrupa Konseyi Bünyesinde bulunan ECRI (European Commission Against Racism and Intolerance) adlı rkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Danimarka’da gözlenen ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en büyük sorumlusu olarak Danimarka Halk
Partisi gösteriliyor.

A

vrupa konseyi tarafından
hazırlanan
yeni ırkçılık ve yabancı düşmanlığı raporunda Danimarka hükümeti
sert bir şekilde eleştiriliyor.
Danimarka’da işbaşında bulunan hükümetin, hükümete
dışarıdan destek veren danimarka Halk partisi’ne olan
bağımlılığın ve Danimarka
Halk partisinin, Danimarka’da uygulanan yabancılar
politikasını dikte ettirmesi
eleştiriliyor. Danimarka’da
gözlenen ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en büyük
sorumlusu olarak gösterilen
Danimarka Halk Partisinin
bazı milletvekillerinin oldukça ırkçı söylemler üretmelerine rağmen partiden ihraç
edilmediklerine dikkat çekiliyor.

ECRI tarafından endişe
verici olarak nitelenen gelişmelere göre Danimarka’da sığınmacılar ve diğer
göçmen azınlıklar ve özellikle Müslümanlara karşı
hoşgörüsüzlüğün giderek
yaygınlaşmakta
olduğu
vurgulanıyor. Bu ortamın
yayılmasının
sorumlusu
olarak medya ve politikacıların gösterildiği raporda
ayrıca hükümetin parlamenter çoğunluğu sağlayabilemk
ihtiyaç duyduğu danimarka
Halk partsinin göç düşmanı
yasalrın çıkarılmasını sağladığı ve göçmenlere karşı çıkarılan bir çok yasayı dikte
ettirdiği belirtiliyor.

yönelik suçlamalara da
yer veriyor. Özellikle ırkçı
söylemlere karşı Danimarka Polisi’nin soruşturma
başlatmadığı, ifade özgürlüğünün her şeyden daha
önemli tutulduğu ve buna
dayanan politikacıların göçmenler hakkında aşağılayıcı
söylemleri dile getirdikleri
belirtiliyor.

Hata ve ispattan yoksun
iddialar
Başkanlığını Danimarkalı hukuk profesörü eva
Smith’in yaptığı ECRI tarafından hazırlanan rapora
Danimarka başbakanı Anders Fogh rasmussen sert
tepki gösterdi ve kötü yazılİfade özgürlüğü herşey- mış olarak nitelediği raporu
çöp kutusunda saklayacağını
den değerli midir?
Rapor danimarka Polisi’ne söyledi.

İktidardaki venstre partisinin siyasi sözcüsü Jens
Rohde de raporu kabul edilemez bulduğunu söyledi.
Rapıor hakkında bilimsellikten yoksun ifadesini kullanan Rohde, “Biz gerçekleri
olduğu gibi söylüyoruz, bunun karşılığında ise mülteci
kamplarına yangın bombaları atmıyoruz” dedi.
2001 yılında ilk kez yayınlanan rapor bu yıl üçüncü
kez yayınlanıyor. Raporda
Danimarka’ya övgülere de
yer veriliyor. Daniamrka etnik eşitliği sağlayan yasalar
çıkardığı için ve etnik eşitlik konularında bir şikayet
mekanizması kurduğu için
övülüyor.

(Haber)

Stem Dansk
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Tlf. 33 37 51 99 · www.danskfolkeparti.dk · df@ft.dk
ECRI’nin raporunda Danimarka’daki
ırkçılığın sorumlusu olarak gösterilen Danimarka Halk Partisi, parti üyelerinin bazılarının yaptığı yabancı
düşmanı söylemler nedeniyle bu kişileri partiden uzaklaştırmamakla
suçlanıyor. Gazeteler verilen resimdeki ilanda (solda) Danimarka Halk
Partisi, Danimarka’da yaşanan konut sıkıntısının nedeninin Müslüman
göçmenler olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Yukarıdaki ilanda ise parti
tarafından ileri sürülen iddiaya göre önümüzdeki 40-50 yıl içinde Danimarka’da Müslümanların çoğunluğu ele geçirecekleri öne sürülüyor.
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ ABONE FORMU
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www.haber.dk

Gazetemize ulaşamayan Danimarka’daki HABER okuyucuları
alttaki formu doldurarak HABER’e abone olabilir. HABER
abonelerine düzenli olarak her ay postayla gönderilir.
Yıllık abone ücreti sadece 350 kron.
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HABER’i aşağıdaki adrese gönderiniz
Adınız
Soyadınız
Telefon
E-mail
Adres

Gade :
Nr :
Postnr :

By :

Etage :

Yıllık abone ücreti olan 350 kronu
Danske Bank 4180- 0010049695
hesap numarasına ödedikten
sonra ödeme yaptığınızı isim ve
adresinizi de belirterek e-mail ile
haber@haber.dk adresine ya da bu
formu 33 22 11 70 numaraya faks
göndererek veya posta ile Halmtorvet
15, 1700 København V adresine
ilettikten sonra gazeteniz düzenli olarak
adresinize gönderilmeye başlayacaktır.

HABER, Halmtorvet 15, 1700 København V. Tlf: 3024 5538 - 3024 5562 Faks: 33 22 11 70 E-mail: haber@haber.dk www.haber.dk

Tyrkiet Eksperten
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København, Billund, Ålborg & Århus'dan

ANTALYA

Kas-Ara

Kastrup, Billund,
Ocak
Århus ve Ålborg,dan �ubat
1/4-31/10 arasõ
1 hafta
1650
Hergün
2 hafta
1850
3 hafta
2050
4 hafta
2250
5 hafta
2350
Açik
2550

ANKARA
KONYA
KAYSERI

Kastrup&Billund'dan

Her
Per�embe
Pazar

DALAMAN
M�LAS

8

�STANBUL

2650
2700
2850
3000
3000
Nisan

Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

1700
1850
2150
2400
2600
3000
Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

Kastrup ve Billund'dan

Per�embe
Pazar

1-9
Nisan
Arasõ
Mayõs
1700
1800
1900
2100
2100
2400
2400
2550
2700
2800
3000
3100
ANKARA

14+15

Kastrup,Billund&Ålborg'dan

Her
Cuma
Cumartesi
Pazar

Haziran

29+30

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

�ZM�R

Mar

Haziran

Kastrup&Billund'dan

Her
Çarsamba
Per�embe
Cuma

2006 UÇAK F�ATLARI -02

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

02/0218/03
1400
1600
1800
2000
2200
2400

10-16
Arasõ

17-25
Arasõ

1800
2100
2400
2550
2800
3100

Temmuz

Temmuz

2300
2500
2600
2800
2900
3100

16-30
Arasõ

2600
2700
2800
2850
2900
3400
3100
3500
3200
3500
3500
3600
KONYA

1-15
Arasõ

2700
2850
3400
3200
3100
3000

25

8+9+10

22+23+24

29+30

4+5+6

2850
3050
3100

2950
3050
3100
3100

2950
3050
3100
2650
3100
3000
Temmuz

4.hafta
2600
2700
3200
3350
3350
3600

1.hafta
2600
2650
2950
3450
3450
3600

2750
2850
2900
2750
3000
3100
Haziran
3.hafta
2200
2400
2500
2600
2800
3600

3

2.hafta
2700
2850
3050
3500
3500
3600

Haziran

2750
1750
2850
1850
2200
2150
2300
2350
2400
2550
2500
2650
KAYSER�

1750
1850
2150
2350
2550
2650

Haziran

Temmuz

15+16+17

2750
2850
2900
3000

Ekim

16-31
Arasõ

2700
2700
3400
3100
3100
3000

1+2+3

5-12

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2600
3600

1-15
Arasõ

Haziran

21+22

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2700
3000

27-30
Arasõ

Eylül

A�ustos

14
7

Temmuz

28

5

21

2800
3000
3000

3.hafta
2700
2800
3300
3000
3000
3400

4.hafta
2650
2750
3250
2950
2950
3350

Temmuz

12

2900
3000
3050
3000
A�us

2900
3000
3050
3000
Eylül

2550
2650
3150
2850
2850
3400
A�us

Ekim
2450
2550
3050
3150
3250
3300
Eylül

Apr
1700
1900
2100
2400
2700
3000

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2800
3100

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2650
3700

3.hafta
2300
2500
2600
2700
2900
3700

4.hafta
2700
2800
3300
3450
3450
3700

1.hafta
2700
2750
3050
3550
3500
3600

2.hafta
3500
3700
3700
3600
3600
3700

3.hafta
2800
3300
3400
3100
3100
3500

4.hafta
2750
2850
3350
3050
3050
3450

2650
2750
3250
2950
2950
3500

Ekim
2550
2650
3150
3250
3350
3400

19/03

02/04

09/04

16/04

18/06

22/06

03/08

10/08

05/10

12/10

15/10

Arasõ

1900
2700
2900
3100
3300
3500

2700
2900
3100
3300
3500
3700

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

Arasõ

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

2200
2300
2500
2600
2700
2800

Arasõ

2900

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

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

KOPENHAG

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

Telefon : 70 108 100

Kastrup Lufthavn Termõnal 2

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

Billund Lufthavn

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

Pişmiş
kebap,
hjemmelavet
burger

12 yıldır hizmetinizde

Tüm sağlık kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Farkımız; sağlık,
temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende
yatmaktadır

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

Korskildeeng 3
2670 Greve

MB KEBAB FOOD A/S

Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk E-mail:info@mbkebab.dk
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Danimarka’da 9 bin
Muhammed var

Şarklılık paçamızdan akıyor
Sadi Tekelioğlu

B

aşarı ya da başarısızlığın temelinde çaba -ya da bunun eksikliği- yatmaktadır?
Bu köşede genellikle Türkiye gündemli yazmamaya özen gösteririm.
Hafta sonunda Türk Tv istasyonlarının yayınlarından görmezlikten gelemeyeceğimiz görüntüler izledik. Bu
yazı da bir tür mecburiyetten ortaya
çıktı bu yüzden.
Türkiye’de Süper Lig şampiyonu
belirlendi hafta sonunda. Fenerbahçe dış sahada Denizli’yi yenemedi.
Galatasaray da rakibinin kazanamaması ve kendisinin galip gelmesi sonucu şampiyonluğa hak kazandı.
Şampiyonluğun belirleneceği dakikalar, üzerine gitmemiz gereken bir
konuyu bir kez daha gözler önüne
serdi. Başarı ve başarısızlık karşısında ağlamak, bunların faturasını Allah’a çıkarmak. Yani eksikliği hissedilen profesyonellik.
Hasan Şaş daha kendi oynadığı
maç bitmeden rakibinin yediği gole
seviniyor. Hem de para karşılığı yaptığı bir görevi yarıda keserek. Yani iş
yerini izinsiz terkediyor. Rakibinin
başarısızlığı sonucu elde edilen şampiyonluk etiketi Hakan Şükür’ü kilitlemiş. O konuşamadı. Futbolcu ağlıyor, seyirci ağlıyor, en soğukkanlı
olması gereken yöneticiler ağlıyor.

Şampiyonluğu kaybeden cephede
de durum farklı değil. Fenerbahçeli futbolcular şunu düşünemiyorlar:
“Biz görevimizi yaptık, ama olmadı”
Rüştü darmadağın olmuş, Tuncay’ı
rakibi teselli ediyor. Basına yansıyan
haberler doğruysa Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım fenalık geçirmiş ve başını ellerinin arasına alarak dakikalarca öyle kalmış.
Başka bir boyut ise başarı ve başarısızlığı Allah’a bağlamak, ki en tuhafı da bu. 34 hafta yağmur, kar,
çamur, küfür, stres demeden ter döken futbolcular kendi çaba ve başarılarını göremeyip “Allah istedi diye
şampiyon olduk” diyebiliyorlar. Şimdi lütfen kimse yanlış anlamasın: kazanan ve kazanan sayesinde sevinen
milyonları Allah seviyor, diğerlerini
sevmiyor mu?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde elleri havada dua eden 4 Fenerbahçeli futbolcuyu yakın çekime
alan bir TV kanalı ilginç bir habere
imza atmıştı.Müslüman ve Hristiyan
futbolcuların dua şovunu dakikalarca izletmişlerdi futbolseverlere Ama
asıl ilginçlik bu kadar dua eden Fenerbahçelilerin maçı kaybetmesiydi.
Ne diyeceğiz? Allah kendine dua etmeyenleri kazandırdı mı diyeceğiz?
Bu durum yaygın olarak geri kal-

mış ülkelerde gözlemleniyor. Sadece
futbol sahalarında gözlenmiyor bu
sosyolojik olgu. Çalışma yaşamının
her alanında bu geçerli. Yani, başarısızlık rakiplerin hile yapması sonucu yaşanıyor veya başarı çalışma
alanı dışındaki unsurların devreye
girmesiyle elde ediliyor. Yani hiç bir
meslek erbabı yaptığı işte kendi çabaları sonucu başarı ya da başarızlığı
yaşadığını kabul edemiyor. Ya rakibin başarızlığı sonucu kazanıyor, ya
da Allah öyle istediği için. Fenerbahçe’ye dönecek olursak 90 dakika gibi
bir sürede klas olarak çok üstün olduğu rakibine gol atamıyor, konsantre olamıyor maça. İşte başarısızlığın
nedeni.
Galatasaray ise son haftalarda
daha iyi konsantre oluyor, daha iyi
oynuyor ve başaracağına inanıyor.
Son hafta alınan üç puana gelinceye
kadar her iki takım da müthiş çaba
gösteriyor. O halde başarılı ya da başarısız olanın ağlamasının tek nedeni olabilir: başarılı olan haketmeden
bu başarıya ulaşmanın stresini kaldıramıyor, ya da başarısız olan kendine haksızlık yapıldığına inandığı için
kahredip gözyaşı döküyor.

Danimarka İstatistik Enstitüsü
tarafından yapılan bir araştırmada,ülkede yaşayan Müslüman toplum arasında en çok
tercih edilen ismin Muhammed olduğu ortaya çıktı.

Ü

lkede yaşayan 180 bin Müslüman arasında 8.928 Muhammed ismi taşıyan kişi bulunuyor.
Yeni doğan çocuklarına Muhammed ismi veren
Müslümanların geldikleri ülkelere göre Muhammed ismini telaffuz ettikleri, bu nedenle Muhammed isminin 8 değişik yazım şekliyle kullanıldığı
ifade edildi.
Muhammed’in adından so0nra Ahmet ve Ali isimlerin en çok kullanılan adlar olduğu belirtildi.
Bayan isimlerinde ise şu isimler öne çıkıyor, Fatime (1.157) ve Fatma (1.113).
İsim konusunda araştırma yapan Eva Meldgaard, Müslüman göçmenlerde, çocuklarına isim
koyarken onlarda görmek istedikleri, cesaret, güç
ve erkeklik gibi nitelikleri göz önüne bulundurduklarını söyledi.
Meldgaard ayrıca, Kız isimlerinde ise, güzellik,
sevimlilik, namusluluk gibi nitelikleri anımsatan
isimleri tercih ettiklerini belirtti.
Doğan çocuklara dini isimleri vermenin daha çok
Güney Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde
raslandığı, Danimarka’da ise, dini isimlerin danca’laştırılmış şekillerin tercih edildiği bildirildi.

sadi.tekelioglu@haber.dk

(Haber)

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
BİLAL ÖZER:
Mobil: 2123 5256

İzmir yolcularına duyurulur:
28 Haziran Çarşamba günü Türk Hava Yolları ile aktarmasız İzmir seferi vardır

Hergün Kopenhag - İstanbul
Her Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri Kopenhag-Ankara
23 Mayıs’tan itibaren Her Salı, Perşembe günleri Kopenhag-Konya
28 Mayıs’tan itibaren her Pazar Kayseri

İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fiyat ve bağlantılar için
rezervasyon konusunda acele ediniz.
Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci,
senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları

Umre ve Hac biletleri için şimdiden rezervasyon yaptırın
Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı
yolculuklarınız sonunda toplayacağınız puanlar size
bedava bilet kazandırsın !

&

National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde
oto kiralayabilir, istediğiniz yerde
teslim edebilirsiniz.
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Villaya Cim Bom bayrağı
Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.
İ

Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

*
YENEL
ÖZ ET
M
HİZ

Tam eğitim paketi (Yasa gereği)
1. Sınırsız teori dersi ve testler
2. Kapalı pist
Online direksiyon rezervasyonu
3. Buz pisti
hizmetimiz başlamıştır. Telefon
etmenize gerek kalmadan
4. 16 ders (toplam 24 ders)
evinizdeki bilgisayarınızdan sürüş
direksiyon eğitimi
saatinizi belirleyin

Türkçe hizmet için:
Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668

T

ürkcell Süper Ligi’nde
Galatasaray’ın son
haftada elde ettiği
şampiyonluk Türkiye’de olduğu kadar yuırtdışında da
taraftarlarını sevindirdi.
Hellerup Semtinde oturmakta olan Ramazan Bozkurt ve ailesi de evlerinin
bahçelerinde bulunan göndere Galatasaray bayrağı
çekerek şampiyonluğu kutluyor.
Büyükelçiliklerin bulun-

duğu mutena semtte dalgalanan Galatasaray bayrağı herkesin dikkatini çekerken, meraklılar “Acaba
dünyada bilinmeyen yeni
bir ülkenin büyükelçiliği mi
buraya taşındı ?” demekten
kendini alamıyor.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Ramazan Bozkurt, 2000 yılında Galatasaray’ın Arsenal’i UEFA
kupası finalinde yenerek
şampiyon olması sonucu

Danimarkalıların Sarı-Kırmızılılara sempati duyduğunu, bu nedenle Galatasaray
bayrağını evlerinin gönderine diktiklerini belirtti.
Bozkurt ailesinin futbolla ilgisi sadece taraftar olmakla kalmıyor zaten. Ailenin en büyük oğlu Polat
Bozkurt da B93 takımında
futbol yaşamını devam ettiriyor.
(Haber)

(

Sezon özel indirimi :
Toplam paket fiyat

7.999 Dkr:

Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79
Teori dersleri
Teori
dersleri
Cumartesi günleri
Cumartesi günleri
saatsaat
11.00
- 13.30
verilir
11.00
- 13.30arası
arası verilir

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi
Sınav kayıt gideri
Tercüman

260 Dkr.
650 Dkr.
300 Dkr.

Kingo’s Trafikskole - Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C
kontor@kingostrafikskole.dk

www.kingostrafikskole.dk

Türkiye’deki yakınlarınıza izin hediyenizi maliyetin altındaki fiyatlarımzıla hediyenizi bizden alın

KAPANIŞ UCUZLUĞU

Bayan ayakkabısı, Çizme, Takı, Erkek ve kadınlar için cüzdanlar - çantalar - kemerlerler, Şemsiye
ve Bavul’a kadar tüm mallarımızda 22 MAYIS’TAN İTİBAREN KAPANIŞ UCUZLUĞU vardır.

İster %40
indirimden faydalanın
ister 2 alın 1 ödeyin

22 MAYIS’TAN
İTİBAREN KAPANIŞ
UCUZLUĞU

UNIQUE STYLE
Tåstrup Stations Center
Selsmosevej 2, 2630 Tåstrup
Tlf: 43 52 76 37
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Danimarka ile bağlarım zayıfmış!

Cengiz Kahraman

B

azen gazetelerde yazılanları okuduğum zaman, bir takım şeylerin gerçekten bilgisizlikten mi, yoksa bilerek
kasıtlı olarak mı yazıldığını anlamakta
güçlük çekiyorum.
Malum Jyllands Posten gazetesinden
sözediyorum. Hz. Muhammed’i aşağılayan karikatürleri yayınlayarak tüm
şimşekleri üzerine çeken bu gazete,
şimdi de Danimarka’da yaşayan Müslümanların Danimarka ile bağlılıklarını
keşfe çıktı.
Gazetenin Rambøll Management araştırma kurumuna yaptırdığı kamuoyu
yoklamalarına göre, Danimarka’ya bağlılık konusunda Müslüman ülkelerden
gelen göçmenler üçe ayrılmışlar. Yarısının Danimarka ile bağları daha güçlüymüş, üçte birinin geldikleri ülke ile,
geri kalan kısmı da kararsızmış.
Jyllands-Posten gazetesinin bağlılıktan neyi kastettiğini anlamak oldukça

zor, sapla samanı karıştırmış, elma ile
armutları toplamışlar.
Danimarka-Türk milli takımları arasında oynanan bir futbol maçından çekilmiş Türk taraftarların bir fotoğrafını
Danimarka’ya bağlılıkla ilgili bir yazının olduğu sayfada yayınlayıp, altına da
“Türkler Türk Milli Takımını tutuyorlar” demek aslında çok traji- komik bir
durum.
Gazeteye göre, FC Kopenhag,
Bröndby takımları yerine Türk Milli
Takımını tutmak ya da Galatasaraylı,
Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı olmak Danimarka ile bağların zayıf olduğu anlamına geliyormuş.
Danimarka hukukuna, demokrasisine saygı göstermeyip şeriat yasaları ile
yaşamak isteyenlerden Danimarka’ya
bağlılık beklenmesi nasıl aptallıksa,
Türk milli takımını destekleyen Türkleri de bağları zayıf olarak göstermek de

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

bir o kadar aymazlık.
Ben, milli maçlarda Türk milli takımını ve bir Türk futbol takımını tutuyorum. Gazeteye göre, şeriat yasaları
ile yaşamak isteyenlerle ben aynı katagoride bulunuyorum. Türk televizyon
kanallarını izliyorum, internette sörf
yaptığım zaman Türk haber sitelerinde
daha fazla zaman harcıyorum. Çavdar
ekmeğinden (rugbröd) çok somun ekmeğini, yufka ekmeğini çok seviyorum.
Yaşlılığımı Danimarka’da geçirmek istemiyorum. Gerçi, bunu artık Danimarkalılar da istemiyor ve hali vakti yerinde olan Danimarkalılar emekli olunca
soluğu hemen güneyde alıyorlar.
Türkiye’ye yerleşen Danimarkalılar
ise Türkiye’de Danimarka televizyon
kanallarını izleyemediklerinden yakınıyorlar. Amerika’da yaşayanlar evlerinin
önündeki bayrak direklerine Danimarka bayrakları çekiyorlar, İspanya’da İs-

www.ostergaard-i.dk
Tlf. 97 15 31 11

17-25 yaş arasındaysanız, lise veya meslek okulu eğitimini yarıda
bıraktıysanız, ya da ne konuda eğitim alacağınıza karar verememişseniz
Greve’de sizlere uygun bir eğitim olanağı bulunuyor.
yıllık temel eğitimini tamamladıktan sonra lise veya dengi teknik okullara başlayan
öğrenciler arasında eğitimini yarıda bırakan göçmen öğrenci oranı
yüzde 60 civarında. Danimarkalılar arasında bu oran yüzde 20.
Göçmen kökenli öğrenciler arasındaki oranın yüksek olmasından yola çıkarak hazırlanan bir
eğitim projesi öğrencileri 11. sınıf
adı verilen bir eğitim programıyla
lise, teknik okul veya diğer yüksek
öğrenim kurumlarına hazırlıyor.
Greve’de bulunan “Center for
Sprog og Kompetence” de hazırlanan projede öğrenciler Danca dil
eğitiminin yanı sıra İngilizce, Matematik, Bilgisayar ve Sosyal Bilgiler alanlarında geliştiriliyorlar.
Okulda masa başı derslerin yanı
sıra çeşitli işyerleri ziyaret ediliyor, bazı iş yeri temsilcileri okulu

ziyaret edip çeşitli meslekler hakkında bilgiler veriyorlar.
Proje sorumlusu Katja Pakalski,
9. sınıfı bititren göçmen kökenli
öğrencilerin Danca bilgilerinin
yetersiz olması nedeniyle büyük
zorluklar çektiklerini belirterek,
“Danca bilgisi yetersiz olunca
diğer derslerde de doğal olarak
bilgi düzeyi gelişmemiş oluyor”
Bu yüzden İlkokulu bitirmiş,
eğitimini yarıda bırakmış, ya da
ne konuda eğitim alacağına tam
olarak karar verememiş gençlere
yönelik olarak bu projeyi başlattık” diyen Pakalski her öğrenci
için bi,reysel kapasiteye dayalı
ayrı bir eğitim planı yaptıklarını ve 17-25 yaş arasında bulunan
gençlerin 11. sınıf adı verilen bu
proje kapsamında çok fayda sağlayacaklarını söylüyor.
(Haber)

En iyi kalite ve ucuz fiyat bizde

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

Greve bulunan “Center for sprog og kompetence” adlı
okulda proje sorumlusu olarak görev yapan Katja Pakalski sundukları “11. sınıf” eğitim olanağı ile genç göçmen kökenli öğrencilerin başladıkları eğitimi daha kolay
devam ettirebileceklerini söylüyor.

Uniq Style

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

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

cengiz.kahraman@haber.dk

11. sınıf, eğitime hazırlıyor

9
Pizza, restoran, cafe mobilyaları
ve dekorasyonları

kandinav okullarına çocuklarını gönderiyorlar, İskaninav protestan kiliselerine gidiyorlar. Onların Danimarka’ya
bağlılıkları Türklerin Türkiye bağlılıklarıyla kıyaslandığında aslında çok farklı değil.
Gazeteye göre, benim Danimarka ile
bağlarım çok zayıfmış da ben bilmiyormuşum.
Uluslararası bir gazeteyiz diye yola
çıkan bu taşra gazetesinin ne kadar içine kapanık bir gazete olduğunu karikatür krizi yaratmasının ardından bir kez
daha görmüş olduk.
Danimarka’da yaşayan ve birlikte yaşama arzusu gösteren göçmenlerin kendilerini daha çok geldikleri ülkeye yakın hissetmeleri ise bu gazete için maalesef bir sorun.

%40

%10
Epilasyon´da (Hårfjerning)
yüzde 40 indirim
Yüz/cilt bakımında
(Ansigts behandling)
yüzde 10 indirim

Restaurant, Cafélere
her çeşit masa
ve sandalyeyi
toptan
275,satınalmak
için mutlaka
bizi arayın

Tlf: 28 74 72 42

www.uniqstyle.dk
sales@uniqstyle.dk

Anadolu Kød
HABER
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Danimarka’nın en büyük et firması ilklere
imza atmaya devam ediyor

Strimler
(Kuşbaşı)
1993

Hjemmelavet
burger
2000

Hjemmelavet
græsk burger
2001

Pişmiş Döner
Kebap
2002

Pişmiş Tavuk
Döner
2006

Önümüzdeki iki ay içinde ilklere imza atmaya devam edeceğiz

Siz de ilklere imza atmak istiyorsanız, bizi arayın

Firmamızda çalışacak
eleman aranıyor

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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Danimarka’da terör
beklentisi
Kopenhag ve Billund’dan
Tek gidiş

ALANYA
ANKARA

595,-

KONYA

995,-

KAYSERİ

995,-

11 Eylül’de New York’ta Dünya Ticaret Merkezinin bulunduğu ikiz kulelere yapılan saldırının ardından dünyanın çeşitli bölgelerindeki terör eylemleri ve geçtiğimiz Eylül ayında Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından Danimarka’da terör beklentisi arttı.
Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz bir ay içinde
Danimarka’ya
yönelik iki terör
tehdidinin
yöneltilmesi
üzerine bir açıklama yapan
Danimarka Gizli İstihbarat
Teşkilatı (Politiets efterretningstjeneste.PET) yetkilileri ve Adalet bakanı terör
tehdidini devamlı gözönünde bulundurduklarını belirttiler ve gerekli önlemleri
aldıklarını söylediler.

yer alıyordu. Karikatür krizinin ardından Danimarka
olumsuz anlamda özllikle
İslamcı teröristlerin gündeminde yer aldı. Bu yüzden
dnaiamrka’ya yönelik terör
eylemi tehditlerini ciddiye
almak durumundayız” diyerek konuyu yorumlamıştı.
Afganistan’tan yola çıktığı
ileri sürülen 12 eylemci ile
ilgili bilginin kaynağının El
Kaide’ye yakınlığıyla tanınan Pakistanlı bir gazeteci
olması da Danimarkalıların
bu olayı ciddiye almalarının

gerektiğini dile getirmişti.
Son bir ay içinde ajanlardan gazete sayfalarına ve
tv ekranlarına ulaşan bu
haberler danimarka halkının da terör korkusunun
artmasına neden oldu.
Halk dikkatli
TV haberlerinde görüşlerini dile getiren bir çok kişi
günlük yaşamlarında olası
bir terör eylemine karşı dikkatli ve tedbirli olduklarını
dile getirirlerken, otobüs,
tren gibi ulaşım araçların-

UÇAKTAN İN, ARABANA BİN !
Konya, Ankara, Kayseri,
İstanbul, İzmir ve Antalya
havaalanlarımızda kiralık oto
servisimiz vardır.
Her marka otomobil
bulunur.
TERÖR KORKUSU.Danimarka halkı otobüs durakları, tren ve metro istasyonlarında şüpheli gördükleri
kişiler ve sahipsiz çanta ve paketler konusunda daha dikkatli davranmaya başladılar- –Foto: René Stranbygaard

İSTANBUL

595,-

ANTALYA

595,-

-başlayan fiyatlarla
Bizi arayın
Vesterbrogade 130 A 1620 København V
Tlf: 3321 2113
www.anatolienrejser.dk
e-posta: info@anatolienrejser.dk

ALANYA

Karikatürcüler için
ölüm mangası
Danimarka’da terör eylemi
beklentisi konusunda son
bir ay içinde iki önemli tehdit ortaya çıktı. Bunlardan
birincisinde 12 eylemcinin
Jyllands-Posten’da yayınlanan karikatürlerin çizerlerini öldürmek üzere Afganistan’dan yola çıktıkları
belirtiliyordu. Her ne kadar
bazı terör uzmanları bu tehditlerin ciddiye alınmaması
gerektiğini, adı geçen 12
eylemcinin Danimarka’ya
giremeyeceğini söyleseler
de PET yetkilileri ve Adalet
Bakanı terör tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtiyorlar.Adalet Bakanı Lene
Espersen, ”Son yıllarda dünya genelinde zaten bir terör
tehlikesi vardı ve Danimarka da bu tehlikenin içinde

bir başka nedeni. Pakistanlı gazeteci hamid Mir, Bin
Laden ile röportaj yapmayı
başarmış gazeteci olarak tanınıyor.
El kaide tehdit etti
Danimarkalıların terör konusunda korkuya kapılmalarına neden olan ikinci olay
ise Mayıs ayı başlarında el
Kaide kaynaklı bir çağrının
yayınlanması oldu. El kaide’nin üst düzey yöneticilerinden Mohammed Hassan,
bir İnternet sitesinde yayınlanan video görüntülerinde
karikatürleri yayınlayan gazetelerin bulunduğu ülkeler
olan Danimarka, Norveç ve
Fransa’ya Müslümanların
saldırmaları
gerektiğini,
Müslümanların Peygamberlerini savunmak için bu
ülkeleri yakıp yıkmaları

da ve kamuya açık sinema,
tiyatro, restoran, istasyon
gibi yerlerde sahipsiz çanta
ve paketlere karşı dikkatli
olduklarını, şüpheli gördükleri kişileri izlediklerini dile
getirdiler. Her ne kadar uzmanlar bu tür kişisel önlemlerin sakıncalarına dikkat
çekseler de halk Danimarka’da bir terör eyleminin
gerçekleşeceğine neredeyse
kesin gözüyle bakıyor.
Bundan döt ay önce yapılan kamuoyu araştırmalarında Danimarka halkının
en büyük korkusunun kendi sağlıkları ve terör eylemi
olduğunu ortaya koymuştu.
Bir yıl içinde twerör korkusu
yaşayan Danimarkalı oranı
yüzde 9’dan 18’e yükseldi.
sadi.tekelioglu@haber.dk

DNS Gulvservice
Parkelerinizin bakımı için bizi arayınız.
MOBİL: 2845 0015 - Tlf/Fax: 4362 5914
e-posta: cantasdk@hotmail.com
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Karikatür krizinden tesettür defilesine
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Christian Hoppe’nin manken kızı Eliza, Tekbir
Giyim’in yeni kreasyonunu tanıttığı defilede podyuma çıktı. Organizasyonu El Cezire
TV kameraları da izledi.

M

anken
Eliza
Hoppe,
Tekbir
Giyim’in tesettür
modasını sergiledi.
4 bin kişinin izlediği defileyi El Cezire televizyonu da
çekti. Hoppe »Kriz
zamanı olsaydı çıkmazdım. Ama kriz
geçti. Ben mankenim. Defilede türban da takarım.
Türbana saygım
var. Ama sıkıyor ve
terletiyor« dedi.
Tesettür giyimin
önde gelen firmalarından Tekbir Giyim’in 2006 ilkbaharyaz
kreasyonu, İstanbul’daki
My Showland’de düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
Dört bin kişinin izlediği
defileyi, adeta bir basın
ordusu takip etti.
Defileyi izleyen medya mensupları arasında,
Amerikan »PBS TV« ile
Dubai’den yayın yapan ve
Irak Savaşı’yla ilgili yaptığı haberlerle tüm dünyada popüler olan »El Cezire

bulunması dikkat
çekti. Eliza Hoppe,
tesettür kıyafetleriyle bambaşka bir
görüntü içinde podyuma çıktı. Hope,
»Karikatür krizinin
ardından tesettür
defilesine çıkmayı
nasıl kabul ettiniz«
sorusuna şöyle cevap
verdi: »Bence o kriz
geçti. Ayrıca bu benim işim. Bir manken mayo da giyer,
türban da takar.«

TV« de vardı.
Defileyi görüntüleyen El
Cezire’nin muhabirleri,
davetlilerle de röportaj
yaptı.
Organizasyonda
podyuma çıkan ünlü isimler
arasında, Hz. Muhammed’le ilgili karikatürlerin yayımlandığı ülke
olarak bilinen Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Christian Hoppe’nin
manken kızı Eliza’nın da

BABA: BENİ İLGİLENDİRMEZ
Danimarka’nın Ankara
Büyükelçisi
baba Christian Hoppe
ise, manken kızının türban defilesine katılmasının kendisini ilgilendirmediğini söyledi. »Eliza
yetişkin bir kız. Kendi
kararlarını verebilir. Beni
ilgilendirmez« diyen büyükelçi, kızının istediğini yapabileceğini söyledi.
Mankenliğin kızının mesleği olduğunu ifade eden
büyükelçi, »Bu konuda
yorum yapmam« dedi.
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OBA REJSER
Güvenli bir seyahat için

ONURair

Türk Hava Yolları ve Onur Hava Yolları ile

Tlf: 43 54 24 33

Tatil için bizi
arayın,
tatilinizin
tadı kaçmasın.

KONYA

ANKARA
L
BU
N
A
İZMİR
İST

ANTALY
A

KAY
SER
İ

Diğer
ülkelere de
uygun fiyatlarda
uçak biletlerinizi
bizden temin
edebilirsiniz

Ayrıca, ADANA, DİYARBAKIR, MARDİN VE DİĞER
ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR.
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33 Faks : 43 54 24 65
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TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ’NE ÖZEL KAMPANYA
İTHALATÇIDAN DİREK SATIŞ

YENİ HİZMET, YENİ ÜRÜNLER VE YENİ ANLAYIŞ
16 yıllık tecrübe ve birikimimizle sizlere en iyi şekilde
hizmet vermeye devam ediyoruz
Yaz rezervasyonlarınız ve talepleriniz için bizi hemen arayınız.
Amacımız sizlere hem Türkiye genelinde, hemde Dünya’nın
her yerine unutamayacağınız güzel tatiller yaşatmak.
Seyahat planlarınızı yaparken A’dan Z’ye her konuda
hizmetinizdeyiz.
Sizler için hazırladığımız diğer hizmetler:
Grup Seyahatları - TarifeLi Uçuşlar - Direk Uçuşlar
İş Seyahatları - Spor ve Aktivite Turları - Oto Kiralama
Avrupa ve Dünya Turları.

İSTANBUL - ANKARA - KAYSERİ - ANTALYA - İZMİR - KONYA - BODRUM
DALAMAN - ADANA - DİYARBAKIR GAZİANTEP

İSTANBUL, 1 HAFTA 2200,ANKARA, 1 HAFTA 2750,-

Snowflake

Sadece Türk futbol kulüplerine özel kampanya. KİMPEX firması, mühendislik eğitimini
Türkiye’de tamamlamış olan Pakistanlı Khalid Jahangeer tarafından işletilmektedir.
Kulüpler mağaza fiyatlarının yüzde 60’ı oranında tasarruf edebilirler.

Futbol

Kampanya

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

50 Dkr.

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

75 Dkr.

Maç topları: Kimpex diamant, Str. 5,4 & 3
Normal fiyat: 350 Dkr.

100 Dkr.

Rüzgarlık: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 250 Dkr.

100 Dkr.

Uzun şortlar: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 150 DKR.

60 DKR.

Futbol Çorapları: (Tozluk) (35-40-45)
Normal fiyat: 50 Dkr.

20 Dkr

Formalar: 128 Bedenden XXL’e kadr ölçüler
Normal fiyat: 129 Dkr.

60 Dkr.

Futbol şortları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 99 Dkr.

40 Dkr.

kaleci formaları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 149 Dkr.

80 Dkr.

Çocuklar için kaleci eldivenleri :
Normal fiyat: 100 Dkr.

40 Dkr.

Kaleci eldivenleri: ölçüler 7-11
Normal fiyat: 250 Dkr.
Antrenman üstlükleri: (overtraeks vest) Beden: 152 M, XL
Normal fiyat: 39 Dkr.

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

Name for quality
E. Christensens Vej 11, Box 247
7430 Ikast, Denmark
Tlf.: (+45) 97251125 Fax: (+45) 97251120
www.kimpexsports.dk

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
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 fiyata
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 fileto, lüks fileto
ve çeşitli mezeler. Masa dekorasyonları
sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

Cazip Kına gecesi fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

20 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 fiyatlarımız mevcuttur. Bizi arayın, tanışalım.

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

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 fiyatlarımız için bizi arayınız.

100 Dkr.

İstediğiniz tarihte eğlencenizi
düzenlemek için bizi hemen arayıp
rezervasyonunuzu yaptırınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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Hoşgörülü küçük İstanbul

Yıldız Akdoğan

K

arikatür krizi Danimarka’yı tüm
dünyada gündemin başına oturttu. Bir çok ünivesite, özel veya kamu
kuruluşları konu ile ilgili konferanslar
ve panel tartışmaları düzenliyorlar.
Geçen hafta benzeri bir konferans
için Berlin’e davet edilmiştim. Konferansın amacı karikatür krizinden neler öğrenilir, ayrıca uyum konusunda
neler yapılabilir gibi konuları tartışmaktı.
Bu yazımda toplantıyı değil de, siz
değerli okurlarımıza Berlin’i anlatmak, daha doğrusu Berlin’den aldığım
izlenimleri sizlerlerle paylaşmak istiyorum. Berlin derken, Kreuzberg de
demem gerekir, çünki izlenimlerim bu
semten. Kreuzberg, “Küçük İstanbul”
diye tanınır, Sinan Çetin’nin ünlü filmi “Berlin in Berlin” bu semtte çekilmişti. Filmin isminden tahmin edilebileceği gibi burası gerçekten de “Bir şehir içinde başka bir şehir”… Küçük bir
İstanbul. Kreuzberg sadece Türk toplumuyla tanınmıyor. Çok kültürlü, alternatif gece hayatıyla, hesaplı café fiyatlarıyla ve çok zengin mutfağıyla da
tanınıyor. Ayrıca Doğu ve Batı Berlin’i
bağlayan bölge ve yeni şehir merkezine çok yakın olmasından dolayı da bir
çok sanatçı tarafından tercih ediliyor.

Kreuzberg’de ilgimi çeken durum ise
insanlardaki rahatlık ve samimiyet.
Konferansta aldığım önyargılı bakışlardan çok daha farklı bir bölge.
Gittiğim cafelerde hiç Almanca dilini kullanma gereği duymadım – herkes iki dilli yani Almanca ve Türkçe
konuşuyordu. Diğer ilginç bir durum
ise duvarlardaki bazı reklam panolarının hem Türkçe, hem Almanca olmasıydı. Hiç aklıma gelmezdi Beyazıt Öztürk’ün (Beyaz) bir telefon şirketi için
yaptığı reklamını (Türkçe ve Almanca)
duvarda göreceğim…Aynı durumun
Danimarka’da olabileceğini tahmin
edemiyorum doğrusu.
Diğer ilginç durum ise Kreuzberg’in
Türkiye’den ilk kez Almanya’ya göç
eden birinci nesil ile ilgi bir müzesi olması. Gerçi buna benzer bir bölüm
Danimarka İsçi Müzesi’nde de var,
ama biraz daha farklı ve aynı derecede detaylı ve samimi değil. Bu müzede
işçilerin kendı ağızlarından Almanya
hakkındaki izlenimlerini dinleyebilyorsunuz. Karikatür krizinden sonra herkeste bir “dialog kurma” merakı başladı. Aslında dialog kurmak için insanlar önce birbirilerini tanımalılar Bu
konuda Kreuzberg Müzesi bulunulmaz bir imkan Keşke Danimarka’da

böyle bir girişmde bulunsa. Bir yığın
önyargıları kırmış olmaz mıydık?
Evet, Kreuzberg’de çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsunuz, kız arkadaşımla Gülizar Parkı’nda (evet aslında Görlitzer Park fakat kolay olsun
diye çoğunluk Gülïzar Parkı olarak
adlandırıyor burayı) yürürken birden
“transportable Türk kahvesi” satan bir
Beyle karşılaştık. Ciddi anlamda oracıkta Türk/Arap kahvesi yapıp satıyor… Sadece bir gözlemeci ve ayrancı
eksikti. Belki bir dahaki gelişimde her
ikisi de olur
Peki bu kadar rahat kültürüyle iç
içe olan Türklerden acaba “eski” yerel
halk, yani Almanlar rahatsız olmuyorlar mı? Bunu açıkçası kimseye soramadım…fakat öyle olsaydı herhalde fark
ederdim diye düşünüyorum?
İnsanlar sanki bu çok kültürlü duruma alışmışlar, hatta bazı işyerleri ve
cafeler ilginç kültür sentezleri bile yapıyorlar. Örneğin, bir café sahibi bana
ayın ilk haftasında Orient-parti yaptığını ve mercimek çorbası dağıttığını
bildirmişti – amaç her kültüre açık olmakmış.
Haftanı ilk günlerini Berlin’in Kreuberg semtini gezmekle geçirdikten
sonra, üç gününü çok sıkıcı bir kon-

feransla geçirdim. Malum aynı panel
sahneleri, aynı tartışmalar ve yine
aynı akademik ön yargılar. Başörtülü araştırmacı bayan, kendisinin örtüsünden dolayı dışlandığını, başörtüsüz
diğer araştırmacı ise kendi eşitlik hakkının kısıtlandığını, Al Arabia televizyonundan gelen spiker bayan ise Avrupa’nın – bilhassa Danimarka’nın kendi dinine saygısızlık yaptığını ve aydın
yazar bey ise aşırı İslamofobiden yakındığını dile getirdi… Herkes yakınıp
şikayet ediyordu. Daha ilginci ise ciddi
anlamda aslında kimse kimseyi dinlemiyordu, ama herkes hoşgörü ve saygı
istiyordu…Acaba konferansa katılanlar Kreuzbergde bir geziye çıksalar ne
kadar faydalı olurdu diye düşünmeden
edemedim. Kreuzberg’de hoşgörü sadece sözde değildi,çünkü smtin cmisi, cemevi, kilisesi, ve meşhur Yahudi
Müzesi var, başörtülüsü, mini eteklisi var, herkes yanyana inandığı yoldan
ve felsefesinde yürüyor yargıda bulunmadan.
İste asıl hoşgörü bu değil mi?

yildiz.akdogan@haber.dk

Seyahatin
Doğru Adresi
60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZEL İNDİRİMLER

2006 YAZ TATİLİ İÇİN

HERGÜN DİREK:
İSTANBUL - ANKARA - KAYSERİ - KONYA
İZMİR - ANTALYA VE DİĞER NOKTALAR
İÇİN EN UYGUN FİYATLARLA ŞİMDİDEN
YERLERİNİZİ GARANTİLEYİNİZ
Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
DOĞRU REJSER
numaralarından arayabilirsiniz.
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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Biz bunu hep yapıyoruz!
res gösterdi. Selanik’e giden Başbakan Erdoğan, Atatürk’ün Evi’ndeki
ünyanın her
ziyaretçi defterinde ‘AKP’yi Ata’ya şiyerinde seçim
kayet eden’ 80’lik bir vatandaşın bilhattına girmiş dirisiyle karşı karşıya kalıp hıncını
memleketlerbeyaz kağıtlardan çıkarıverdi. En nide siyasetin ekseni hassasiyetler üze- hayetinde Yargıtay, Başbakanlık müsrinde dönüyor. 2007’deki cumhurbaş- teşarı Ömer Dinçer’in 1995’teki bir
kanlığı ve genel seçimler sebebiyetiyle konuşmasında Anayasa’nın değiştiTürkiye’de de başka türlü olacak derilmesini salık verdiği için ‘şeyhülisğil elbet. Lakin, anlaşılan AB filan da lam’a benzetilmesini haklı buluverdi.
hak getiriyor ve asker-sivil dengesiTürk kamuoyunda ‘laiklikten rejim
nin yerli yerine oturmadığı bizim gibi krizi yaratıldığı’ uyarısı içeren sağmemleketlerde işler kolaylıkla çığrın- duyulu değerlendirmeler bir yana
dan çıkıp, istikrarı tehdit edebilecek
AKP’deki ‘rekabet ruhu da hortlatılboyutlara sürüklenebiliyor. Sonra da
hep birlikte ‘demokrasinin ve ekonomik istikrarın cenazesini’ kaldırıveriyoruz!
Son bir iki aydır Ankara’daki siyaset de laiklik, baş örtüsü, AKP’nin niyetleri eksenine ‘elbirliğiyle’ oturtuldu. Sinir telleri gerilmiş AKP iktidarının bocalamaları birbiri ardına sökün
ediyor artık. TBMM Başkanı Bülent
Arınç’ın 23 Nisan konuşmasında başörtüsü serbestisi istemesi, Anayasa’nın millet iradesinin vuku bulduğu
meclis tarafından bal gibi de değiştirilebileceğini zikretmesi ve en nihayetinde de Başbakan Tayyip Erdoğan
itiraz etmezse cumhurbaşkanlığına
aday olabileceğini açıkça dile getirmesi geri dönülmez bir tartışma süreci
başlattı.
Başbakan Yardımcısı Abullatif Şener
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sedı’. Cumhurbaşkanlığı’na gözkırpan
zer yanıt vermekte gecikmedi. AnaArınç’a rakip olarak Başbakan Yaryasanın koruyucusu olarak laikliğin
elden gittiğini söylemekle yetinmedi, dımcısı Abdüllatif Şener çıkarılıverdi.
cumhurbaşkanlığı koltuğunda eşi ba- Şener, Arınç’ın çıkışlarını ‘zamansız
şörtülü birinin münasip olmayacağını ve haksız’ diye eleştirip, “Bir yıl sonraki bir süreçle ilgili hedefi olanlar
dile getirdi. Hoş Sezer’in atıf yaptığı Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü bunu zaman zaman telaffuz ediyorlar. Onların bakış açılarını kendileriyasağı üniversiteleri kapsıyor ve yane bırakıyorum. Ben hedef koyup, yürın öbürgün Çankaya’ya eşi başörtürüyüşe geçmem. Benim gündemimde
lü biri oturursa Türkiye’nin ‘makus
talihinde pek çok kez gördüklerinden böyle bir şey yok” taşını atıverdi. Malum, onun da eşi türbanlı. Lakin işte
öte’ bunu engelleyecek bir mekanizo ‘liberal cenahtan’ ilan edildiğinden
ma bulunmuyor ya!
CHP lideri Deniz Baykal dahi balıkSonra ne hikmetse, eski Cumhurlama atladı. CHP’nin Şener’e soğuk
başkanı Süleyman Demirel sahne
bakmayacağını, değerlendireceğini
alıverdi, AKP’nin laiklikle niyetinin
söyleyerek… Artık bu AKP’nin dağıbozuk olduğunu söyleyip, başörtülü
Türk kızlarına ‘Suudi Arabistan’ı ad- nık görüntü sergilemesinden duyduğu
mutluluktan mıdır, meclisin AKP’li
TBMM başkanı Bülent Arınç
bir aday üzerinde uzlaşabileceği mesajı mıdır, hesap kitap sonuna kadar
ortaya çıkar elbet.
Anlaşılan o ki, seçim hattına giden
memleketimizde, önümüzdeki bir yıl
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik kurumsal yapısının sesi daha da gür çıkacak.
Bu karambolde de demokrasi, AB süreci, sosyal devlet gibi kavramlar ise
pek nadir işitilecek. Sonbahardan itibaren AB ile Kıbrıs yüzünden Türkiye’yi zor günler beklerken, PKK ile
kıvılcımlar çakarken, Bush yönetimi İran’la çatışmaya dökme hesapları yaptığı nükleer krizle ilgili ağlarını
örerken, ‘bu kumpanya’ insanı derin
endişelere gark edebilir ancak. 28 Şubat’ları unutmamak gerek lakin işte
biz bunu hep yapıyoruz!
Ceyda Karan, İstanbul
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Paspastan perdeye kadar tüm ev
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»DUVARA KARŞI«nın yönetmeni Fatih Akın’dan yeni bir film
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AB’den Türk ekonomisine tam not
Duygu Leloğlu,
Brüksel

A

vrupa
Birliği(AB),
Türk ekonomisine tam not verdi. AB’nin bu
yılki ekonomik büyümesi ise geçtiğimiz yıla oranla çok daha çok güçlü olacak. Avrupa Komisyonu’nun
açıkladığı, 160 sayfadan oluşan ve
sadece Avrupa’nın değil, dünya
ekonomisine de ışık tutan ilkbahar ekonomik öngörülerine göre,
AB’nin bu yıl büyüme oranı % 2,3
olarak gerçekleşecek. Komisyon,
geçtiğimiz yıla oranla, ekonomik
tahminlerin bu yıl daha iyimser
olmasının gerekçesini, yüksek yatırımlara bağlıyor. Öte yandan bu yıl
içerisinde toplam üç buçuk milyon düşürülmesi sağlanacak.
istihdamın yaratılması da bekleniyor. Böylece birlik içerisinde % 9 Türkiye’ye Olumlu Bakış
olan işsizlik oranının % 1 oranında AB aday ülkelerini de değerlendi-

ren rapor, Türkiye’nin bu yıl ve
önümüzdeki yıl içindeki ekonomik durumunun ‘elverişli’ olduğu yorumunu yapıyor. Özellikle

İsveç’te şeriat istediler

İ

sveç Müslümanlar Derneği adlı kuruluş tarafından
İsveç Parlamentosunda
grubu bulunan partilere gönderilen istek listesinde İslami
usullere göre kurban kesme
hakkı, faizsiz kredi olanakları, boşanmalarda İslami kuralların geçerli olması, İsveç’te
imam eğitimi ve imamların
evlendirme-boşama yetkileri
ile donatılması gibi istekler
bulunuyor.İsveç’te bulunan
en büyük İslami kuruluş olan
derneğin isteklerinin yer al-

dığı mektup politikacılar ve
bazı diğer Müslüman dernek
temsilcileri tarafından tuhaf
karşılandı.
Önümüzdeki sonbaharda
yapılacak seçimler öncesinde
dile getirilen isteklere gerekçe olarak ise “Bazı yasalarda
ayarlama yapılması biz Müslümanların kendimizi İsveç
toplumuna daha uyumlu hissetmemizi sağlayacaktır denildi” Dernek başkanı Mahmoud
Aldebe ayrıca okullarda verilen yüzme derslerinde kız ve
erkek öğrencilerin ayrı olarak
ders görmelerini istedi.

lan yeni üyelerin ekonomik büyümelerinin, eski üyelerin çok daha
üstünde olduğu dikkati çekiyor.
Alman Ekonomisinde
İyileşme Belirtileri
% 0,9 ile geçtiğimiz yılın en düşük büyüme oranlarından birini gerçekleştiren Almanya ise,
Brüksel’den bakıldığında ‘umut’
sinyalleri veriyor. Nitekim, rapor
Almanya ekonomisinin genelinde
bir iyileşmenin görüldüğünü tespit ederek, bu yıl büyümenin %
1,9 oranında gerçekleşeceğini, gelecek yıl ise bu oranın biraz daha
düşerek % 1 olacağını belirtiyor.
Bunun da bütçe önlemlerinden
kaynaklandığı ifade ediliyor. Dünyanın ekonomik büyümesini bu yıl
% 4,6 olarak tahmin eden Komisyon, yüksek petrol fiyatlarının, jeopolitik gerilimler nedeniyle, dünya ekonomisi için risk teşkil ettiği
görüşünde.

İmama bıçaklı saldırı

İsveç’in en büyük Müslüman Örgütü ülkede yaşayan
Müslümanlar için geçerli olacak yasalar çıkarılmasını istedi.
Haber, Stockholm

turizm sektörü sayesinde, ekonomik büyüme GSMH’nın % 5,8’si
dolayında gerçekleşecek. Türkiye,
listede en fazla büyümenin gerçekleştiği aday ülke olarak gösteriliyor. Ülkenin önümüzdeki yıl içindeki büyümesinin ise biraz daha
düşerek, % 5,5 civarında olacağı
tahmin ediliyor.
Hükümetin enflasyonla mücadelesine ilişkin de ‘olumlu not’
veriliyor. Enflasyonun bu yıl %
7,1’e düşeceği, gelecek yıl ise bu
rakamın % 6 olacağı ifade ediliyor.
Düşük enflasyonun, faiz oranlarını da düşüreceği, bunun ülkedeki
yatırım havasını elverişli hale getireceği beklentisi de dile getiriliyor.
Komisyon, Türkiye’nin işsizlik sorunu ile mücadele de iyi yol katettiği görüşünde. İstihdam oranında
yılda % 2 dolayında artış kaydeceğinin altını çiziyor. Öte yandan
AB ülkelerinin genel durumuna
bakılınca, birliğe iki yıl önce katı-

BRÜKSEL

İSVEÇ

İsveç’teki Müslüman derneklerini çatısı altında toplayan İsveç Müslümanlar
Konseyi başkanı Mehmet
Kaplan öneriler hakkında,
“şaşırmış durumdayız” diye
konuşurken Uyum Bakanı
Jens Orback önerileri saçmalık olarak nitelendirdi ve
“İsveç’te yasalar herkes için
geçerlidir. Uzun süredir eşit
yaslar oluşturmak için mücadele verdik. Böyle bir şey asla
düşünülemez ve bu önerileri
kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

Abdullah Tunçel, Lund

İ

sveç’in Gävle kentinde
imamlık yapmakta olan
Riyad Al-Duhan, maskeli kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
7 Mayıs Pazar gecesi Gävle İslam Merkezindeki camiden evine giderken saldırıya uğrayan ve göğsünden hafif yaralanan Al-Duhan, saldırının siyasi motifli
olduğuna inanıyor. Kendisi sünni olan
imam, saldıranların şii oldukları ve saldırının ardında politik ve dini nedenler
olduğu kanısında.
Söylediklerini İsveççeye çeviren oğlu
kanalı ile “Şii olan bazı tanıdıklarımın
bana aktardıkları çeşitli söylentiler
nedeniyle bazı şii’lerden kuşkulanıyorum!” diyen imama saldırı olayını hem
Gävle plisi hem de İsveç gizli servisi

Säpo araştırmaya başladı.
İmamın oğlu Raad Al-Duran, saldıran
kişileri Cuma günü caminin önünde bir
otomobilde gördüğünü, kuşkulandığını
ve bu kişilerin eşkallerinin babasının tanımlamasına uyduğunu belirtiyor.
Raad Al-Duran Gävle İslam Merkezi
çevresindeki insanların tedirgin olduklarını fakat merkezin kendisine karşı bir tehdid almadıklarını belirterek
“Biz insanları sakinleştirmeye çalışıyoruz, çünkü kendi aramızda bir çelişki
istemiyoruz. Burada sünni ve şii müslümanlar arasındaki ilişkiler oldukça iyi
ve bu ilişkileri sürdüreceğiz” diyor.
Gävle Polisi araştırmanın yürütücülüğünü bir savcıya devretmiş durumda.
İsveç gizli servisi yetkilileri de olay konusunda resmi bir yorum veya açıklama
yapmadılar.

Danimarka’dan Türkiye’ye soru işaretli AB üyeliği...

D

animarka iş ve işçi çevrelerinin
AB genişlemesinin ikinci yıldönümü dolayısıyla hazırlattığı,
genişlemenin etkilerini inceleyen raporda Türkiye’nin AB’ye en erken
üyeliği için 2014 yılı belirtildi, yanına da
bir “soru işareti” konuldu.
Avrupa Reform Merkezi Başekonomisti
Katinka Barysch Danimarka Endüstrileri Konfederasyonu ve Danimarka Sanayi
İşçileri Merkez Örgütü için, AB’deki son
genişlemenin 10 Mayıs’ta gerçekleşecek
ikinci yıldönümü dolayısıyla bir rapor hazırladı.
Soru İşaretli 2014
“Genişlemenin İki Yılı: Ekonomik Başarı mı, Politik Hata mı?” başlıklı raporda
“Genişleme Kronolojisi” adlı şu listeye yer
verildi:
“1973-Danimarka, İrlanda ve Birleşik
Krallık.
1981-Yunanistan.
1986-İspanya ve Portekiz.
1995-Avusturya, Finlandiya ve İsveç.
2004-Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta,
Polonya, Slovakya ve Slovenya.

2007?-Bulgaristan ve Romanya (2008’e
ertelenebilir).
2009?-Hırvatistan Hükümeti’nin katılım
için hedef tarihi.
2014?-Türkiye için olası en erken giriş tarihi.
AB Makedonya’yı aday olarak tanımış
durumdadır, ancak katılım müzakereleri
başlamıştır. AB ilkesel olarak Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan Karadağ
gibi diğer Batı Balkan ülkelerinin aday
konumuna gelebilmesi için fikir birliği
içindedir. AB’ye katılım isteklerini dile
getiren eski Sovyet ülkeleri Gürcistan,
Moldova ve Ukrayna’ya bir üyelik perspektivi verilmemiştir.”
Doğu Avrupa Silinse Bile AB
Reforma Muhtaç
Raporda, Avrupa’nın doğuya doğru genişlemeyi “acılı yapısal reformlar” yaptığı
sırada gerçekleştirdiği belirtildi. “Avrupa’nın reformlar sırasında uğradığı iş güvencesi kayıpları, refahta azalma, ücret
kısıtlamalarının ve çalışma piyasası reformlarının ne kadarının doğuya genişlemenin sonuçları olduğunu söylemek zordur” denilen rapora şöyle devam edildi:

“Doğu Avrupa yarın yeryüzünden kaybolsa bile, sosyal ve nüfusa ilişkin (yaşlanma, geleneksel aile yapılarındaki aşınma), Avrupa entegrasyonu (tek Pazar,
para birliği) ve küresel rekabet (Çin, Hindistan, ABD ve diğerlerinden kaynaklanan) hala eski AB ülkelerini yeni düzenlemeler yapmaya zorlayacaktır. Bununla
birlikte bu ülkelerdeki birçok kişi küreselleşmeyi idrak edememektedir. Ve kendi toplumlarının değişen doğalarını inkar
etmektedirler.
İşlerini kaybetmekten korktuklarında,
parmakları hemen Doğu Avrupa’yı işaret
ediyor. Fransa’da sınırların belli olmamasına ilişkin çılgınca tartışmalar temelde
yeni üye devletleri hedefliyor (ve üyelik
için hala sırada olan Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi ülkeleri.) Bazı Almanlar, doğuya doğru genişlemenin, birçok iş
doğu sınırında taşeronlarca sağlanırken
Almanya’yı, sınırlı sayıda nihai ürünün
toplandığı bir ‘Pazar ekonomisi’ne dönüştürmesinden korkuyor.”
AB Türkiye İçin Daha Zor Bir
“Dış Çapa” Olacak
Raporun “Sonuç” bölümünde, eski AB

ülkelerindeki birçok kişinin genişlemeye karşı çıkmaya başladığı belirtildi. AB15’te genişlemeyi destekleyenler kadar
karşısında olanların da bulunduğu belirtilirken, şöyle denildi:
“Fransa ve Avusturya Hırvatistan’dan
sonraki tüm katılımları referanduma tabi
tutmayı planlıyor. Diğer AB ülkeleri de
aynı şeyi yapabilirler. Fransız halkının
yüzde 70’i ve Avusturyalıların yüzde 80’i
halihazırda Türklerin AB üyeliğine karşı
bulunuyor. AB-15’te seçmenlerin sadece yüzde 35-40’ı Sırbistan ve Makedonya
gibi Batı Balkan ülkelerinin katılımını
destekliyor. Kamuoyu zamanla köktenci
bir biçimde değişebilir. Bu ülkeler üyeliğe hazır duruma geldiklerinde, yaygın
muhalefet tam katılım sürecinin güvenilirliğini zayıflatıyor. AB giderek Türk reformları için bir ’dış çapa’ sıfatıyla daha
zor hareket edecek. AB Balkanlarda ele
alınan, örneğin Kosovo’nun statüsü ya
da Karadağ’ın Sırbistan’dan ayrılması
konulardaki anahtar kararlarda daha az
iltimas sahibi olacak. Ve Moldova ve Ukrayna gibi komşu ülkelerdeki politik ve
ekonomik gelişmeler üzerinde küçük bir
etkiye sahip olacak.”
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KAMPANYAMIZDAN YARARLANIN
BİZİ ZİYARET EDİN

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yatak odası (yatak hariç)

9.999

SARR Lilac seden beyaz yatak

SARR Lindy wenge beyaz yatak odası

odası (yatak hariç)

(yatak hariç)

SARR Lindy Alper beyaz yemek odası

12.999

LEADER Koltuk takımı

9.999

12.999

SARR Lindy wenge beyaz yemek odası

12.999

REGAL Koltuk takımı

10.999

(yatak hariç)

11.999

SARR Sudem 4 kapılı N kirazı beyaz
yemek odası

CAROLINA Deri Koltuk takımı

9.999

9.999
GENİUS Genç odası komple takım

12.999

HİTİT Sürgülü yatak odası

EFES Genç odası takımı (yatak hariç)

12.999

13.999

9.999
HİTİT Ranzalı genç odası (yatak hariç)

(yatak hariç)

Haziran ayı başından itibaren hediyelik eşya reyonumuz da hizmetinize girecektir. her türlü
hediyelik eşya ve mutfak malzemelerini de bundan böyle mağazamızda temin edebileceksiniz
Yeni reyonumuzda ayrıca 0-6 yaş grubu bebe-çocuk malzemelerini de bulabilirsiniz.
Açılış saatleri

Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

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

Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Türkiye’nin
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Tüm sebze ve meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, pirince, fasulyeye,
makarnaya, sucuğa pastırmaya, peynire, yoğurda kadar evinizin tüm
gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize
mutlaka uğrayın
BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Nørrebro Baza

r ApS

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

ark
p
o
ot ızla
ş
i
n
Ge nağımnizde
ola erişi k
v
ı
alış kolayl
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ELEMAN ARANIYOR
Birkeröd’de bulunan
Rejseforlaget
Vagabond, mükemmel
şekilde Danca yazıp
konuşabilen ve
gazetecilerden oluşan
bir grupla halkla ilişkiler
alanında çalışacak Türk
kökenli genç bir eleman
arıyor. Başvurunuzu
özgeçmişinizle birlikte
adamsen@vagabond.info

mail adresine
gönderiniz.

SATILIK RESTORAN
İsveç’in Helsingborg
kentinde şehir
merkezinde 60 kişilik
salonuyla pizza/
restoran sahibinden
acilen satılıktır.
Müracaat:
Tlf: 23 28 77 25
20 26 66 58

SATILIK RESTORAN
Aalborg ta satılık
restoran/pizza. Merkezi
yerde ve iyi ciro yapan
işyeri acilen satılıktır.
Müracaat
tlf: 26522559
KİRALIK EV ARANIYOR
Kiralık ev
30 yaşında, bay, bilim
adamı Kopenhag veya
civarında paylaşımlı
ya da şahsa özel ev/
oda arıyor.
Müracaat:
4142 4946

KUAFÖR ARANIYOR
Glostrup’ta bir
kuaför salonunda
çalışmak üzere 2030 yaşları arasında,
Danimarka’dan kuaför
diplomalı bir eleman
aranıyor.
Müracaat:
Tlf: 2022 7204

SATILIK DEVRİ MÜLK
Balıkesir Manyas
kaplıcalarında dayalı
döşeli 15 günlük devre
mülk satılıktır.
Fiyatı: 3500 Euro
Müracaat:
Muzaffer Demirtaş
Tlf: 25 56 78 12

ELEMAN ARANIYOR
Kopenhag yakınlarındaki
Smörum’de bulunan
Anadolu Köd et
firmasında çalışacak
eleman aranıyor
Müracaat:
TLF: 3810 9282

SATILIK ARSA
PAMUKKALE yolu
üzerinde ve
Pamukkale’ye yaklaşık
2 km uzaklıkta, benzin
istasyonu karşısında
1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü
iskan ve ticari amaca
müsaittir.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü arayın.

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

Mayıs 2006

Bankacınızla Türkçe konuşabilirsiniz
Danimarka’da vatandaşlarımıza genç bir Türk bankacı ile Türkçe bankacılık hizmeti sunmaya başlayan BG Bank, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarını da gözönünde tutarak tasarruftan, krediye, sigortaya kadar her türlü mali soruya Danimarkalı müşterilerinden hiç bir
farklılık gözetmeksizin yanıt veriyor.
Cengiz Kahraman

D

animarka’da veya Türkiye’de konut ya da
yazlık ev satın alabilmek için gerekli olan
krediyi nasıl temin
edebilirim, tasarruflarımı en iyi
şekilde nasıl değerlendirebilirim,
emekli olduğumda elime daha fazla maaş geçmesi için neler yapmam
gerekiyor, emeklilik maaşımı Türkiye’ye nasıl taşıyabilirim?
İşte, bütün bu ve benzeri daha bir
çok mali soruya kendi dilinizde yanıt alabileceğiniz yeni bir hizmeti
Danimarka’nın önde gelen bankalarından BG Bank veriyor.
BG Bank’ta yaklaşık bir yıl kadar
önce pilot proje olarak başlatılan
Türkçe danışmanlık servisinin başında ise Bilal Köse adında genç bir
Türk bankacı bulunuyor.
Stajyer olarak başladığı BG
Bank’ın Hvidovre şubesinde iki yıl
çalışarak bilgi ve tecrübesini artıran
Bilal Köse, yaklaşık son bir yıldır
BG Bank’ın aynı zamanda Bölge
Genel Müdürlüğü de olan Nörreport şubesinde danışman olarak
çalışıyor.
Diğer bankalardan farklı bir hizmet vermeyi hedeflediklerini ve bu
konuda başarılı olduklarını da söyleyen BG Bank Bölge Müdürü Henrik
Frederiksen, “kültürel farklılıkları
göz önünde bulunduruyoruz” diyerek farklılıklarını açıklıyor.
Bilal Köse sayesinde ülkedeki
Türk toplumunu daha yakından
tanımaya başladıklarını belirten
Frederiksen, birikimlerini, yatırımlarını Danimarka’da değerlendirmek isteyen Türklerin büyük bir
kısmının kalabalık ve çok çalışanın
bir arada olduğu aile yapısına sahip
olduğunu göz önünde bulundurduklarını söylüyor.
Türkçe verilen hizmetin sadece

dil alanında olduğunun altını çizen
Bilal Köse ve Henrik Frederiksen,
“Diğer müşterilerimize sunduğumuz hizmetin aynısını vatandaşlarımıza hem de kendi dillerinde
sunuyoruz” diyor.
Kültürel farklılıkları
görüyoruz
Bankaların genelde çok çalışanı
olan kalabalık bir aileye kredi verirken sadece anne ve babalarının
ekonomik durumlarını gözönünde
tutarak karar verdiklerini belirten
Bilal Köse, bunu bir örnekle şöyle
anlatıyor:
“Bir Türk aile Danimarka’dan ev
satın almak için bir bankaya kredi
başvurusunda bulunmuş. Ancak
banka, anne ve babalarıyla birlikte
oturan ve aynı zamanda çalışan yetişkin çocukların ekonomik gelirlerini gözönünde bulundurmayarak,
aileye gerekli olan ev kredisini vermemiş. Aile kredi için bize başvurdu. Biz de ailede anne ve babanın
yanısıra çocukların da çalıştıklarını
ve aile ekonomisine katkıda bulunduklarını görerek kendilerine gerekli olan krediyi vermekte hiç bir sakınca görmedik. Diğer bankalar 18
yaşını geçmiş çocukların, Danimarkalı ailelerde olduğu gibi evden ayrılacağını tahmin ederek sadece anne
ve babanın gelirinin ev satın almak
için yetersiz olduğunu düşünmüş.
Bizim banka olarak farkımız burada
ortaya çıkıyor. Ben bile çok iyi bir
ücret almama ve yetişkin olmama
rağmen hale ailemle birlikte kalıyorum. Bunu bizim bankaya anlattım.
Bankamız da bu farklılığı gördü ve
Türklere gerekli koşulları getirmeleri durumunda kredi vermeye başladı” diye anlatıyor.

BG Bank’ın aynı zamanda Bölge Genel Müdürlüğü de olan Kopenhag’daki Nörreport
şubesinde danışman olarak çalışan Bilal Köse (solda) ve BG Bank Bölge Genel Müdürü
Henrik Frederiksen, vatandaşlarımıza hizmet verirken kültürel farklılıkları gözönünde
bulundurduklarını ve diğer müşterilerine sundukları hizmetin aynısını vatandaşlarımıza da
hem de kendi dillerinde verdiklerini belirtiyorlar.

rik Frederiksen, vatandaşlarımızın
karşılaştıkları başka bir soruna da
parmak basıyor. Kalabalık ailelerde vatandaşlarımızın birikimlerinin
yatırımlarda kullanılmasında sorun
olduğuna işaret eden iki bankacı
şunları söylüyor:
“Örneğin, aile hakkında gerekli bilgilere sahip olduğumuz zaman, bize
100 bin ya da 200 bin kron para ile
geldiklerinde bu parayı nereden buldunuz sorusunu sormuyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, ailede çalışanın
çok olduğu ve tüketim alışkanlıkları
farklı olduğu için bu paranın birikebileceğini düşünüyoruz. Ona göre
de yardımcı oluyoruz. Zira, konut
veya işyeri satınalma durumlarında verilen ön ödemelerin karşılığı
gösterilmediği taktirde sorun çıkaTasarruflarınızı bankada
bilir, bu parayı nereden buldunuz
yapın
diyebilirler, ancak bu banka araBilal Köse ve banka müdürü Hen- cılığıyla yapıldığında sorun olmaz.

Bu nedenle, tasarrufların yastık
altında değil, bankalarda yapılmasında yarar var. Bundan kendileri
de kazançlı çıkarlar.”
Danimarka’da ve Türkiye’de ev
fiyatlarının gün geçtikçe arttığına
dikkat çeken Köse ve Frederiksen,
Türklerin Danimarka’daki konut piyasasına girmelerini ve ev sahibi olmalarını arzuladıklarını söylüyor ve
Türkiye’den ya da Danimarka’dan
ev almak isteyen vatandaşlarımızın
aldıkları kredinin faizini vergi iadesi
olarak geri alabileceklerini bilmelerinde yarar olduğunu belirtiyor.
Bilal Köse ayrıca, Türkçe olarak
danışmanlık hizmeti almak isteyen
vatandaşlarımızın BG Bank’ın Kopenhag’daki Nörrevoldgade’deki
Nörreport şubesinden ya da kendi
şubelerine başvurarak kendisine
ulaşabileceklerini söylüyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Yabancılar Türkiye’yi sevdi
Yabancıya gayrimenkul satışına 7 Ocak 2006’da tekrar izin verilmesiyle birlikte, toplam 1206 adet gayrimenkul satıldı. Türkiye’de
taşınmaz satın alan yabancıların mensup olduğu ülke sayısı ise 24.

A

nayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin iptal kararının
ardından yapılan düzenlemeyle 7 Ocak’ta tekrar
başlayan yabancıya emlak satışı,
hız kazandı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisan ortasına
kadar 1565 yabancıya toplam 412
bin metrekare gayrimenkul satıldı.
Taşınmaz sayısı da 1206 oldu. Bu
dönemde yabancıların edindiği arsaarazi adedi 143, bina veya meskenli
arsa-arazi adedi 56 ve bağımsız bölüm miktarı 1008.
Bu arsa, arazi ve bağımsız kısımların büyüklüğü de

412 bin metrekare ölçüldü.
Üç ayda taşınmaz alan yabancıların mensup olduğu ülke sayısı 24’ü
buldu.
İlk sırayı yine İngilizler aldı. 588
İngiliz, büyük kısmı güneyde, toplam 420 gayrimenkul edindi. İkinci sırada bulunan Almanlar da 258
taşınmaz aldı. Türkiye’de mülk
edinen Almanların sayısı ise 267’yi
buldu.
Yabancılar, 3 ay içinde toplam 30
ilde gayrimenkul edindi. En fazla
yoğunluk Antalya’da görüldü. Antalya’da, 875 yabancı 637 taşınmaz
satın aldı. Kentte gayrimenkul alan
yabancıların dağılımında da İngiliz-

ler, Hollandalılar, İrlandalılar, Norveçliler ve Almanlar ilk beşi oluşturdu. Aydın’da 255, Muğla’da 121, İstanbul’da 68, Mersin’de 63, İzmir’de
de 53 yabancı, emlak sahibi oldu.
Neden iptal edilmişti?
Yabancılara mülk satışına olanak
sağlayan düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 12 Mart 2005 tarihli kararıyla iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, iptal kararında yabancıların alacağı taşınmazın koşulları ve
devrinde uyulacak usul ve esasların
Bakanlar Kurulu’nca belirlenmesini
Anayasa’ya uygun bulmamıştı. Yabancı gerçek kişiler Türkiye’de ta-

Türkiye’de mülk alan yabancılar arasında
ikinci sırayı Almanlar alırken, İrlanda, Yunanistan vatandaşları da üst sıralarda yer aldı.
Danimarkalar ise orta sıralarda yeralıyor.

şınmaz ve sınırlı ayni hak edimleri
2.5 hektarla sınırlı. Türkiye, alınan
taşınmazın 2.5 hektarı geçmesi durumunda arazinin fazlasına el koymak üzere yabancıdan imza alıyor.

Mayıs 2006

AHS DÆK

HABER

haber 21

Evinizi, bahçenizi, işyerinizi
dekoratif taşlarla güzelleştirin
YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ
HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ
HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

OTO LASTiKLERi
ROT BALANS AYARI
JANT, AKÜ, EGZOZ
KAPORTA TAMiRATI
FREN TAMiR VE AYARI
3500 Kron’dan
başlayan
fiyatlarla 15’lik
aliminyum
jantlar
tekerleriyle
beraber

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ

AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk

Kolay
sağlam
ve
kullanışlı

Pratik
ambalajda
özel kesilmiş
taşlar
Pınar Mosaic
Classensgade 31
2100 København Ø
Tlf: 3555 3545
www.pinarmosaic.dk

Güney Expres
Oto Kiralama

Güney Expres Oto Kiralama`dan

son model araçlar

Konya, Adana, Ankara, Kayseri ve
Antalya havaalanlarına 2006
model full kaskolu araçlarla 7/24
saat kesintisiz hizmet veriyoruz

Tlf: 0090 322 453 85 44
Cep: 0090 532 405 24 38

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize
bırakın. İster herşey dahil fiyatlarımızla
eğlencenizi biz düzenleyelim,
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi
birlikte hazırlayalım.

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzla, sınırsız otopark olanaklarımızla konuklarınızı
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

T

Yaz tatili ve
hastalık sigortası

atil günleri geliyor. Bir çoğumuz
tatile ya da Türkiye’ye ’izine’ gidecek. Giderken hastalık sigorta belgenizi, Dancasıyla ’sygesikringsbeviset’i yanınıza almayı unutmayınız. Tatil esnasında ani bir hastalık nedeniyle yaptığınız tedavi ve ilaç giderlerini Danimarka
sağlık kurumlarından geri alabilirsiniz.
Bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Herşeyden önce tatil nedeniyle yurtdışına veya Türkiye
gitmiş olmanız gerekli. Yani eğitim, iş
veya bir kaç ay ikâmet etmek için yapılan seyahatlar esnasında vuku bulan
hastalıklar ve tedaviler burada bahsedilen kurallara dahil edilmez. Bu tür seyahatlar bir aydan daha uzun olmamalıdır, çünkü otuz günü geçen seyahatlar
tatil olarak kabul edilmez.
Türkiye’de yapılan giderlerin karşılanabilmesi için herşeyden önce ani bir
kazanın veya hastalığın başgöstermesi
gerekir. Beklenmedik bir anda hasta olmak veya bir kazaya maruz kalmak gerekir. Herhangi bir hastalıktan sürekli
şikayet edenler ve Danimarka’da tedavi
görenler, Türkiye’ye gittiklerinde aynı
hastalıktan tedavi görürler ve yapılan
harcamaları Danimarka sağlık kurumlarından almak isterlerse, böyle bir isteğe olumsuz yanıt gelebilir. Halbuki
bunun çok mantıklı nedenleri de olabilir: Örneğin Danimarkadaki doktorlara
derdini anlatamamak veya bu doktorlara güvenci olmamak ya da konulan
teşhisin doğru veya yanlış olduğunu
Türkiye’de de kontrol etmek gibi. Bu
tür istekler hernekadar haklı da olsa,
burada bahsedilen yardım kurallarının
dışında kalıyor, ama kronik bir hastalığı olanlar bu kurallara dahil olabilir.
Örneğin kalp yetersizliğinden dolayı
sürekli ilaç alan bir şahıs tatil esnasında hastalıkta görülen ani bir düzensizlik nedeniyle hastaneye gitmek ve tedavi görmek zorunda kalabilir. Böyle
durumlarda da hastalığın aniden vuku
bulduğuna ve bu yüzden yardım kurallarına dahil edildiğine karar verilir.
Tatil esnasında karşılanabilecek giderler doktor vizite ve reçeteyle alınan

ilaç giderleri, ayrıca hastane masrafları ve benzeri giderlerdir. Hastaneye
yetkili bir doktor tarafından sevkedilmek önemlidir, yani hasta hastanede
kalıp kalmayacaklarına kendisi karar
vermemeli. Ayrıca hastaneler özel hastane değil, devlet, sigorta veya üniversite hastanaleri olmalı. Özel hastanelere yapılan giderler hasta tarafından
karşılanır. Gene doktor gerekli görmüş
ise hastanın Danimarka’ya gönderilmesi ve bununla ilgili olarak yapılan tüm
harcamalar gene yetkili kurumlar tarafından karşılanır. Kısaca tatil esnasında görülen ve beklenmedik bir kaza
veya hastalık sonucu yapılan tüm harcamalar Danimarka’ya gelindiğinde
yetkili kurumlardan geri alınır.
Tabi Danimarka sağlık kurumlarının
karşılmadıkları giderler de var. Bunlar
diş tedavisi, fizikterapi giderleri, gözlük, protez veya işitme aletlerinin kırılması vs. karşılanmayan giderlere örnektir.
Tatil esnasında ani kazanın veya hastalığın vuku bulmasında yapılacak şeylerden ilki Avrupa Seyahatsigortasına (Europæisk Rejseforsikring) telefon
edip durumdan onları haberdar etmek
olacaktır. Telefon numarası hastalık sigorta kartının arkasında yazılı ve yirmidört saat açık (0045 – 7010 7510).
Büyük ihtimalle yapılan giderleri hemen karşılamak zorunda kalabilirsiniz.
Bunun için yapılan ödemelerin faturalarını alıp iyi saklamak akıllıca bir iş
olur. Harcamaların çok büyük olduğu
ve hastanın karşılmayacağı durumlarda, telefonla Avrupa Seyahatsigortasından ödeme garantisi alınabilir.
Danimarka’ya geldikten sonra yapılacak ilk iş sigortayla ilişkiye geçip onlardan alınacak bir formu doldurmak
olacaktır. Formu doldurduktan sonra,
harcamaları faturayla birlikte şu adrese göndermeniz gerekecek:
Europæisk Rejseforsikring
Frederiksberg Alle 3
1790 København V
tireli@haber.dk

EĞİTİM

Bedriye Zelal Doğru

B

ildiğiniz gibi gazetemizin geçen ayki
sayısında yayınlanan Gerginlik Çağı
isimli makalem hakkında okuyuculardan
aldığım birtakım sorulara istinaden bu
ayda bir nevi aynı konunun devamına değinmek istiyorum.
Gelen sorulardan bir tanesi şöyle; Danimarkalı çocuklara baktığımız zaman
– bilhassa ergenlik çağındaki çocuklar- bizim çocuklara nispeten daha iyi söz dinliyorlar. Özellikle büyüklere saygı ve yetişkin sözü dinleme konusunda bizim kültürümüz daha hassas olmasına rağmen
neden bizim çocuklarımız bu şekil davranışlar sergiliyor? Tam tersi olması gerekmez mi?
Bu soruya cevap bulabilmek için öncelikle Danimarkalıların talim, terbiye ve
çocuk yetiştirmeleri ile kendi tarzımız
arasındaki farklılıklara bakmak gerekmektedir.
Öncelikle Danimarkalılar çocuklarını
yetiştirdikleri zaman bebeklik döneminden itibaren anne-baba ve çocuk rolleri
bariz bir şekilde belirlenir ve küçük yaştan itibaren çocuk, ”kararları yetişkinler
verir” olgusunu benimser. Dolayısıyla çocuğun kendi hakimiyetini kuramayacağı
ve duygu sömürüsü yaparak anne-babanın kandırılamayacağı küçük yaştan itibaren çocuğa aşılanmış olur. Ve yine bebeklik döneminden başlayarak Danimarkalılar çocuklarına her zaman belli sınırlar koyarlar. Çocuğun her isteği yerine
getirilmez ve sebepleride belirtilerek çocuğa bu durum münasip bir şekilde anlatılır, ki açıklaması yapılan her fiilin çocuk
üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu
gözardı etmemek gerekir. Bu noktadan
sonra çocuk yaşı ilerledikçe özgürlüğüde
yavaş yavaş eline verilir, çünkü artık çocuk zamanla neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendisi görebilecek duruma gelmiştir. Tabii ki burada altını çizmek gerekiyor; bu durum asla çocuğu kendi haline
bırakma anlamında algılanmamalıdır.
Danimarkalı ailelerde her zaman gö-

Farkımız
rüyoruz ki, çocuklarıyla sürekli iletişim
içerisindedirler. Trende, yolda yürürken, alışverişte, ormanda vb. durumlarda
muntazam bir şekilde çocuklarına açıklama yaparlar, çünkü danimarkalılar çocuklara tabir-i caizse küçük yetişkin gözüyle bakarlar ki, bizim toplumda çocuklara bakış açımız genelde, Naser Khader¬in ”Ære og Skam” adlı kitabında tanımladığı gibi; ”laftan anlamayan, çocuktur
ne bilsin, anlatsakta anlamaz” mantığı
vardır.
Bizler çocuklarımıza kıyamaz ve her istediklerini bir şekilde kendilerine vermek
için çabalar dururuz. Ama bu davranış biçimimiz ne kadar doğrudur? Çocuklar küçük yaştan itibaren her istediklerine bir
şekilde sahip olduklarında, ilerleyen yaşlardaki isteklerinide frenleyemez ve yine
aynı veya benzeri yöntemlerle, manktıklı
veya mantıksız, isteklerine sahip olmak
için anne-babaya karşı tavır takınacaklardır. Bu şekilde yetiştirilen çocuklar için,
kaçınılmaz bir davranış biçimidir bu. Örneğin sürekli ağlayarak isteğine kavuşan
bir çocuk bunu huy haline getirir ve ortada ağlanacak bir durum olmasa dahi, isteğine kavuşmak için bu yöntemi sürekli
tekrar eder. Çünkü küçük yaştan itibaren kendini buna endekslemiştir. Fakat
bizler her zaman duygusal davranan insanlarız ve ’çocuğumun isteğini yerine
getirmezsem anne-babalık görevimi yerine getirmiş olmam’ düşüncesiyle kendimizi haklı çıkartmaya çalışırız. Elbetteki
her anne-baba gibi evlatlarımıza güzel ve
faydalı şeyler alma isteği hepimizde vardır, ama şu unutulmamalıdır ki; çocuğa
faydalı olacak şeylere çocuk değil, annebaba ancak karar verebilir, bu seçim salt
çocukta değil tamamen anne-babaya verilmelidir.
Not; İki kültür arasındaki tarz farklılıklarına bir sonraki makalemde devam
edeceğim.
b.zelaldogru@haber.dk

HUKUK KÖŞESİ

Sözlü veya yazılı anlaşmalar
Erbil Kaya, Hukukçu

B

ir çok tüketici “söz ağızdan çıkar”
düşüncesine inandığı için ve sözlü
anlaşmaların da yazılı anlaşmalar kadar
bağlayıcı olduğunu düşündüğü için alışverişlerde bazen kendini aldatılmış olarak hissedebilir.
Hukuksal olarak da sözlü anlaşmalar
yazılı anlaşmalar kadar bağlayıcıdırlar,
ancak bu durumlarda ispat güç olduğu
için bu ilkenin fazla kulanılılılık alanı
yoktur. Bu yüzden günlük yaşamımızda,
daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için anlaşmalarımızı garanti altına almamızı gerektiren durumlarla karşılaşırız.

surların eksik olması (örneğin kira anlaşmaları)
Evinizde bazı tamirat yaptırmak için
zanaatkarlarla yaptığınız anlaşmalar ya
da aldığınız kullanılmış bir araba için
mutlaka mümkün olduğunc adetaylı yazılı anlaşmalar yapmaya özen gösterin..
Bu durumlarda yaptığınız sözlü anlaşmaların, karşı taraf başka bir iddiada bulunursa fazla geçerliliği olmayacaktır.
Her ne kadar sözlü anlaşmalar başka
kişilerin şahitliğinde gerçekleşmiş olsa
bile, yakın akrabaların yaptığı şahitliğin
ağırlığı fazla olmayacaktır, bu yüzden yanınızda şahit var diyerek yaptığınız sözlü
anlaşmalar güvenmeyiniz. Şahitlerin ifa1. Bir mal ya da hizmet alacaksanız (Ör- deleri sadece dava açılması durumunda
neğin otomobil garajı inşası)
ve duruşma esnasında gündeme gelecek2. Süreli ödeme yapmanızı gerektiren bir tir ve zararınızı da karşılayacak bir dumal ya da hizmete son vermek, örneğin
rum ortayaçıkmasında pek bir etkisi olgazete aboneliği
mayacaktır.
3. Aldığınız bir malın bozuk ya da parçaSize gönderilen yazılı bir anlaşmanın
larının eksik olması durumu
eksik yerleri olduğunu düşünüyorsanız,
4. Size söz verilen bazı hizmet ya da un- anlaşmayı kabul ettiğinizi, ancak eklen-

mesini istediğiniz maddeleri de yazarak karşı tarafa tahhütlü olarak gönderip mektubun bir kopyasını da kendinizin saklamasında yarar vardır. Mektubu
gönderiğinize dair belgeleri de saklayınız.
Karşı taraf eklediğiniz maddelere karşı çıkarsa elinizde belge bulunduğu için
anlaşmazlık durumunda güçlü durumda
olan taraf siz olacaksınız.
Gazete, kitap vs. Aboneliklerini sona
erdirmek istediğiniz zaman, aboneyi
sona erdirme isteğinizi telefonda iletmişseniz ve abonelik sona ermemişse ispat
belgesi konusunda zor durumdasınız demektir. Böyle durumlarda da en güvenli
yol aboneliği sonra erdirme isteğinizin
taahütlü bir mektupla, faksla, ya da eposta yoluyla bildirilmesidir. Bu mektuplarında bir kopyasını saklamanızda yarar
vardır.
Aldığınız bir mal bozuk ya da hasarlı
çıkmışsa ve itirazınızı sözlü olarak ilettiğinizde karşı taraf bunu kabul etmiyor-

sa, hemen durumu açıklayan bir mektubu yine taahhütlü olarak karşı tarafa
gönderin ve 8 gün içinde size yazılı olarak red cevabının nedenlerini açıklayan
bir cevap vermelerini isteyin.Mektubun
bir kopyası ile postahaneden alacağınız
gönderildi belgesini saklayın.
Tüketici koruma Derneğine, Seyahat
Garanti Fonuna ve İnşaat İtiraz Komitesi gibi mercilere başvurmadan önce gerekli girişimleri karşı tarafa kendinizin
yapmış olması gerekmektedir. Bu gibi
mercilere başvururken de bu mektupların birer kopyasını iletmeniz gerekmektedir.
Aldığınız bir malın tamiri ya da değiştirilmesi için iki yıllık garanti süresi içinde
malı size satan işyerine iade ettiğinizde
de iade belgesini mutlaka almanız gerekmektedir. Aksi taktirde malı iade ettiğiniz mağaza malı almadığını iddia ederse
aksini ispat etmeniz gerçekten çok zor
olacaktır.
erbil.kaya@haber.dk
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Danimarka’da eğlencenin adresi

ZOR-BAS
RESTAURANT & TAVERNA
Türk & Yunan mutfağı
Her ay sürpriz sanatçılar
İşte! Mayıs ayındaki sanatçılarımız

Türkiye sahnelerinin parlayan yıldızları ve Danimarka’dan
tanıdığınız müzisyenlerimizle unutulmaz eğlence
gecelerini bizde yaşayın

İpek May

Michallis Kelakios ve
Apollo orkestrası

Mahsa

Salı - Pazar günleri Akdeniz mutfağının en güzel,
en lezzetli yemekleri ve müziğiyle hizmetinizdeyiz

ÇOK YAKINDA

Mona

Banu

Zeki Sadık
ve grubu

Özel günleriniz ve kutlamalarınız için yaklaşık 150 kişilik restoranımızla
hizmetinizdeyiz. Her pazar bayanlar matinesi
Mutfağımız Saat 17.00’dan itibaren açık olup, canlı
müzik programlarımız ise saat 20.00’de başlamaktadır

Jagtvej 171
2100 København Ø Tlf: 39 29 18 30
Mobil: 28 15 24 66 - 50 13 37 13
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DİN SOHBETİ

MEVLANA’ DAN SEÇMELER
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

B

üyük düşünür ve sufi Mevlana ,”Hamdım, piştim ,
yandım” şeklinde özetlediği hayatını, başka bir deyişle şöyle ifade etmektedir.

“Ölü idim dirildim … Göz yaşı idim; tebessüm oldum … Aşk deryasına daldım ; sonuçta baki olan
devlete eriştim.”
Mevlana, Allah ve Resulüne , yüce dinimiz İslam’a içtenlikle bağlı bir Müslümandır. Bu bağlılığını şu şekilde belirtmektedir.
“Ey Allah’ ım ! Ben sana kul oldum, kul oldum, kul oldum .
Ben sana kulluk görevimi gereği gibi yapamadığım için
utandım, başımı önüme eğdim”
“Ya Rabbi! her köle azat olunca sevinir, ben ise sana kul olduğum için seviniyorum.”
“Ben sağ olduğum müddetçe, Yüce Kur’an’ ın kölesiyim,
kuluyum.
Ben Muhammed Mustafa (s.a.s.) nın mübarek ve nurlu yolunun tozuyum ...
Kim benden, bundan başka söz naklederse, o kişiden de, o
sözden de şikayetçiyim.”
“Bizim peygamberimizin yolu , ilahi aşk ve ibadet yoludur.
Onun için biz ibadet ehliyiz ve aşk zadeyiz . Anamız aşktır.”
“Kılınan namaz , tutulan oruç ve yapılan cihat ;
Müslümanın dinine , imanına şahitlik etmektedir .”
Aşk ve sevgi insanı olan Mevlana, evrenin aşk ve sevgi sonucu yaratıldığını belirterek şöyle diyor .
“Aşk olmasaydı , bu evren nereden olurdu? Ekmek
nasıl olurdu da kendini sana yedirip senin vücuduna
katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek, o aşk sayesinde
kendini sana verdi ve sende yok olarak sen oldu.”
“Aşk ölü ekmeğe bile can bağışlıyor; fani olan canını sana katıyor, ebedileşiyor.”
“Bil ki, içi ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan, ne kadar zavallıdır. Belki hayvandan da aşağıdır.”
“İki dünya bir gönül için yaratılmıştır.”Sen olmasaydın, sen olmasaydın, bu evreni yaratmazdım” hadisinin manasını düşün.”
Yüce Allah’a yalvarış ve yakarışta bulunan Mevlana, şu
mısraları terennüm ediyor.
“Ey Allah’ım! Eğer sen dergahına yalnız iyileri kabul edersen, günahkarlar kime yalvarıp sığınacaklar.”
“Ey Allah’ım! Bizi hidayete ve kuruluşa erdir ...”
“Ey Allah’ım ! Senden uzak olmaktan daha acı bir
şey yoktur…
Sana sığınmaktan başka her hareket, boşuna dönüp
dolaşmak ve kördüğüm olmaktır...”
“Ey affetmeyi seven Allah’ım ! … Bizi affet… Derdimize , isyanımıza çare lütfet.”
Bilindiği gibi Müslüman aşk ve sevgi insanıdır. Mevlana,
aşk ve sevgi insanına şu öğütleri veriyor.
“Şefkat ü merhamette güneş gibi ol !
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol !
Sehavet ü cömertlikte akar su gibi ol !
Hiddet ü asabiyette ölü gibi ol !
Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol !
OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN ;
GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL..”
Mevlana , bu alemdeki zıtlıkların birbirlerini tamamlayarak
ortaya çıkardıkları tablonun belirli özelliklerinden birinin
uyuşma ve anlaşma olduğunu belirterek şöyle diyor.
“Gül suyu isen, mekanın nurlu çehrelerdir.
Kirli isen her yerde sıkıntısın !
Koku satanların vitrinlerine bak !
Her cinsi kendi cinsiyle güzelleştirirler …
Cins kendi cinsiyle karışırsa, bu karışımda
Güzellik ayrı bir tebessümdedir …
Dürüst ve pakların kirlilerden ayrılması için,
Cenab ı Hak , kitaplar ve peygamberler göndermiştir ...
Düşüncen gül ise, sen de bir gül bahçesindesin !..”
“Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi?
Toprak ol ki , senden renk, renk güller ve çiçekler
yetişsin !..”

DİN VE EĞİTİM

Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed (S.A.S.) -1Dr. İsa Kuyucuoglu, DTDV Müdürü

T

oplumların her alanda
gelişip kalkınmaları bilgili insan gücünün sahip
oldukları bilgi ve deneyimlerini
topluma hizmet olarak sunmalarına bağlıdır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in
eğitim ve öğretim alanındaki
sözleri ve davranışları Peygamber olmasının özelliklerini taşır.
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatını incelediğimizde onun ilim ve
bilginin savunucusu ve etkili bir
eğitimci olduğunu görürüz.
Allah (c.c.) Kur’an’da Hz. Muhammed’i bize bizzat kendisi tarafından eğitilmiş ve insanlara
sunulmuş eşsiz bir örnek olarak
tanıtmaktadır. Aslında Hz. Muhammed (s.a.s) in öğretmeni
Allah (cc), karakter ise Kur’an
ı Kerim’dir. Hz. Muhammed’i
Kur’anı Kerim, insanları ise Hz.
Muhammed eğitmiştir.”
Bilindiği gibi Allah Teala’nın
niteliklerinden biri “Rab” olmasıdır. Alemlerin sahibi, yaratıcısı,
koruyucusu ve yaşatıcısı anlamlarına gelen Rab sözcüğü, aynı
zamanda terbiye etmek, büyütmek, yetiştirmek demektir. Diğer
yandan bu kelime bir eğitimcide
bulunması gereken acıma, şefkat ve merhamet, yakın ilgi ve
doğru yola iletme anlamlarınıda
içerir. Peygamberimiz (s.a.s)’de
Allah (c.c.)’ nın bu eğitici rolünü
çok iyi bildiğinden “Rabbim beni
eğitti ve terbiyemi en güzel şekilde yaptı” buyurmuştur.
Hz. Peygamber’în “ümmî” olduğu (okur yazar olmadığı) halde hayatında ilme, eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini görüyoruz. Onun güzel sözlerinde
(hadislerinde) ve davranışlarında
(sünnetinde) okumaya, öğrenmeye, öğrenciye ve öğretmene verilen değer oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Onun güzel sözlerinin toplandığı Hadis literatüründe eğitim ve öğretimi teşvik eden
yüzlerce, bilgisizliği eleştiren çok
sayıda hadis vardır.
Kendisine indirilen ilk Kuran
ayetinin “oku” olması ve hemen
arkasından gelen ayetlerin de
okumanın, yazmanın öneminden
ve bir eğitim aracı olan kalemden
bahsetmesi, İslam’ın ilme ne ka-

dar büyük önem verdiğini gösteren etkileyici örneklerdir.
Hz. Peygamber daha Mekke
döneminde, kendisine ve Müslümanlara hakaret ve işkence
edildiği olumsuz şartlarda bile,
ilme vakit ayırarak müslümanlardan Erkam’ın evini (Darul
Erkam) bir eğitim merkezi olarak kullanmış, Medine’ye Hicret
ettikten sonra da inşa ettiği mescidin yanı başında “suffe” adıyla
bilinen okulda, sayıları zaman
zaman dört yüze varan, her yaştan müslümanın Kuran’ı Kerim
ve okuma yazma öğrenmelerini
sağlamıştır.

Hz Muhammed (s.a.s)’in ilim öğrenmede kadın erkek ayrımı yapmamış,
erkeklerin eğitimiyle olduğu kadar,
kadınların eğitimiyle bizzat kendisinin ilgilenmiş; bayan öğretmenler
temin ederek kadınların eğitimine
özel bir önem vermiştir. Kadınlar

çekinmeden Hz. Muhammed’e
gelerek farklı konularda kendisine soru sorarak bilgilenmişlerdir.
Hz. Muhammed (s.a.s) kendisi bu okulda ders verdiği gibi,
Kur’an ve okuma yazma öğretmek üzere öğretmenler de atamıştır. Hatta sadece Müslümanlar değil, müslüman olmayan
öğretmenlerin bile müslümanlara okuma yazma öğretmelerini
istemiştir.
Diğer taraftan Mekke’deki İslam karşıtı grupların Medine’deki
müslümanlara saldırması sonucu
ortaya çıkan Bedir Savaşında
Müslümanlara esir düşen müşrik (birden fazla tanrıya inanan
veya putlara tapan) askerlerden
okuma yazma bilenler on çocuğa
okuma yazma öğretmek suretiyle
serbest bırakılmışlardır. Hz. Muammed (s.a.s)’ in savaş esirlerine
karşı bu tutumu Milattan sonra
700. yüzyılın toplumsal şartları
dikkate alındığında çok büyük bir
anlam taşımaktadır.
Medine’deki “Suffe Okulu” ihtiyaca cevap veremez hale gelince,
kentin değişik yerlerinde yeni öğretim ve eğitim yerleri açılmıştır.
“Suffe Okulunun” dışında Medine’de dokuz ayrı yerde daha mes-

citlere bitişik okullar açıldığını,
buralarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü islami
kaynaklardan öğreniyoruz.
Peygamberimiz eğitim ve öğretim etkinliklerini okul ve cami
gibi belli yerlerin dışında da
sürdürmüş, her türlü şartları ve
ortamı eğitim ve öğretim için değerlendirmiştir.
Allah Resülü’nün bütün uygulamalarında yazıya ve yazı kültürüne ayrı bir önem verdiğini de görmekteyiz. Bu bağlamda Kur’an-ı
Kerim ayetlerini yazılı olarak
vahiy katiplerine keydetttirmiş,
Medine’de yaşayan Yahudi ve
Hristiyan topluluklarla Müslümanlar arasında yapılan Medine Antlaşmasını (Vesikasını) ve
yaptığı diğer antlaşmaları yazılı
olarak düzenlemiştir.
İlk nüfus sayımını yazılı olarak
yaptırarak, devletin gelirlerini,
gelirlerin toplanmasını, tahmini bütçeyi de yazıyla tespit ettirmiştir.
Dikkate değer diğer bir konu Hz
Muhammed (s.a.s)’in ilim öğrenmede kadın erkek ayrımı yapmamış, erkeklerin eğitimiyle olduğu
kadar, kadınların eğitimiyle bizzat kendisinin ilgilenmiş; bayan
öğretmenler temin ederek kadınların eğitimine özel bir önem
vermiş olmasıdır. Kadınlar çekinmeden Hz. Muhammed’e gelerek
farklı konularda kendisine soru
sorarak bilgilenmişlerdir.
Öğretim metodu olarak Hz.
Muhammed (s.a.s) sabırlı olmayı, pedagojik bir yöntem izlemeyi
tavsiye etmiş, öğretimde dayak ve
şiddeti kesinlikle yasaklamıştır.
O bu konuda “kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” buyurmuştur.
Peygamberimizin arkadaşlarının (sahabenin) bir eğitici olarak Peygamberimiz hakkındaki
düşünceleri son derece olumludur. Onun derslerine katılmış
olan öğrencilerinden Muaviye
b. Hakem es-Sülemi bu konuda
şunları söylemektedir. “Ben Allah
Resulünden daha güzel ders veren bir öğretmen görmedim. Beni
ne azarladı, ne dövdü.”
Gelecek sayıda peygamberi esir
alan çocukları göreceğiz.

Amerikan büyükelçisinden cami ziyareti

A

merika Birleşik Devletleri’nin Kopenhag Büyükelçisi James B. Cain geçtiğimiz
Mart ayı sonunda Danimarka’nın
Ishöj kasabasında bulunan Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı
Mevlana Camiini ziyaret etti.
Din görevlisi Süleyman Özmen
Sayın büyükelçinin ziyaretinden
büyük memnuniyet duyduklarını ve kendisine teşekkür ettiğini,
İslam’ın barışsever bir din olduğunu insanlar arası ilişkilere ve
diyaloğa son derece önem verdiğini söyledi.
Büyükelçi Cain’de kendisinin
Ishoj Türk Camisini ziyaret ederek Danimarka’da yaşayan Müslümanlara saygı duyduğunu ve
Müslümanlarla diyaloğa önem
verdiğini göstermek istediğini

ifade etti.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı
adına ziyarete katılan vakıf müdürü Dr. İsa Kuyucuoğlu, büyükelçi,
beraberindeki heyet ve basın mensuplarını karşılayarak, Danimarka
Türk Diyanet Vakfı Ishoj Caminin
yapılışı, dekorasyonu ve tezyinatı
hakkında bilgi verdi.
Karikatür krizi ile ilgisi yok
Büyükelçi camiyi ziyaretinin karikatür krizi ile ilgisinin olmadığını,
hem ülkesinin hem de kendisinin
Danimarka’daki müslüman kuruluşlar ve çevrelerle diyaloğa önem
verdiğini ve aslında bu ziyareti karikatür krizinden önce planladığını, fakat karikatür krizinin cami
ziyaretinin süresini öne aldığını
ifade etti.

Büyükelçi Cain ve beraberindeki heyet cami ziyaretinden sonra,
dernek lokalinde Türkiye liginden
maç seyreden üyelerle şakalaştı,
cami cemaatiyle birlikte kahve
içerek sohbet etti.
Türkiye kökenli Belediye Meclisi üyeleri Seyit Ahmet Özkan,
Ahmet Değirmenci ve Şengül
Deniz’inde katıldığı toplantıda
dernek başkanı Zişan Çorap ve
yönetim kurulu üyeleri büyükelçi
ve beraberindekilere derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Danimarka’nın en büyük camisini ziyaret etmekten, din görevlisini
ve cami cemaatini selamlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade
eden büyükelçi cemaatle vedalaştıktan sonra camiden ayrıldı.
(Haber)
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Kopenhag’da hakiki bir Türk baklavacısı
Cengiz Kahraman

T

ürkiye’ye her tatile gelişimizde evimizi tatlı bir telaş alırdı. Annem, “Sizler
hakiki Türk baklavasını,
böreğini orada nerede bulacaksınız!” diyerek hamur yoğurur, tek
tek bezeler açar, maharetli elleriyle baklava, börek yapardı.
Biz de, dört gözle tatil bir evvel
gelsin diye günleri saymaya başlar,
annemin baklava ve böreklerinin
hayallerini kurardık.
Artık annemi, baklava, börek açmakla uğraşmasın diye Türkiye’ye
gelmeden önce tembihlemeye başladım. Kopenhag’da hakiki ve taze
Türk baklava ve böreklerinin yapıldığını söyledim.
Son yıllarda, Danimarka’daki
Türk ve Arap marketlerinde artık
kuru pastalar, kurabiyeler, şekerlemeler ve hamur tatlıları gibi bir
çok Türk tatlısını görmeye
başlamıştık. Ama bu
tatlıların çoğunluğu
Türkiye’den, Almanya’dan ithal
ediliyordu.
Bildiğim kadarıyla Danimarka’daki bir Türk
ekmek fırını da baklava üretimi yapıyordu.
Bundan bir buçuk yıl kadar
önce Malatyalı Selahattin Mersin adında bir Türk baklavacısı
ile tanıştım. Selahattin ustanın
baklavalarının, böreklerinin, kadayıflarının lezzetine vardıktan
sonra annemi bizim için özel baklava, börek yapmaması konusunda
ikna ettim.

Geleceğinizi eğitimle kurmayı mı
hayal ediyorsunuz ?
11. Sınıf

Uzun yıllar Danimarka’da yaşayan Selahattin Mersin’i geç tanıdım, Cevizli, fıstıklı, havuçiçi dilimi gibi bir çok baklava türü ile
tel, tepeleme, fincan kadayıf gibi
değişik kadayıflar üreten bu imalatçımız, geçtiğimiz aylarda Kopenhag’ın Nordvest semtinde, Frederiksborgvej 4 numarada bir
baklava dükkanı açtı.
Türk mutfağına olan
aşırı düşkünlüğünden dolayı altı ay
kadar fabrikada
çalışmanın dışında
Danimarka’daki 20
yılını lokantacılık,
tatlıcılık işine adayan Selahattin Mersin,
bu meslekte kendi kendini yetiştiren bir girişimcimiz.
Mersin, Danimarka’da gerçek anlamda bir Türk tatlıcısının olmadığını görünce, son üç yıldır başta
baklava ve kadayıf olmak üzere
Türk hamur tatlılarını, böreklerini üretmeye başlamış. Danimarka’nın önde gelen Türk katering

firması Jacob’s Full House’den
tutun da Kopenhag’daki bir çok
restoran ve kebapçımız Selahattin
ustanın baklavalarını satıyor.
Selahattin Mersin, Favorit Baklava adı altında cevizlisinden, fıstıklısına ve havuçiçi dilim baklavasına kadar çeşitli türlerdeki
baklavalarla çeşitli kadayıflar
imal ediyor.
“Tanıtım eksikliğinden dolayı
baklavalarımızı çoğu kimse tanımıyor” diye yakınan Mersin,
“Baklavalarımızı ve kadayıflarımızı siparişler doğrultusunda imal
ediyoruz. Düğünlere, toplantılara,
restoranlara baklava, kadayıf veriyoruz” diyor.
Selahattin ustanın börekleri de
baklavaları gibi çok lezzetli. Kıymalı, peynirli, ıspanaklı böreklerin yanısıra simitler de üreten
bu baklavacımızın ürünlerini tatmanızı öneririz. Ben kendi adıma
konuşayım, Selahattin ustanın
baklavaları annemim yaptığı ev
baklavasını aratmıyor.

• Danca (okuma, yazma, konuşma)
• Matematik
• İngilizce
• Sosyal Bilgiler
• Bilgisayar-bilişim
Alanlarında kendinizi geliştirebilirsiniz.
• İsteğinize uygun eğitim dalı seçme
• 9. ya da 10. sınıf diploması alma
• Staj yeri bulma
Konularında danışmanlık ve yardım alırsınız.
• Yatılı gezi
• Oyunlar
• Spor
• Başka bir çok aktivite
Yoluyla eğlenceli bir birliktelik ve eğitim
olanağı sunuyoruz.

cengiz.kahraman@haber.dk

TRiEU’dan baklavalı tanıtım

T

• 17-25 yaş arasında mısınız?
• Eğitiminize devam etmek istiyor, ancak
dil ve bilgi düzeyinizin yetersiz olduğunu mu
düşünüyorsunuz?
• O zaman Center for Sprog og
Kompetence’de düzenlenen »11. sınıf«a
kaydınızı yaptırın

ürkiye’nin Avrupa Birliği verdiğini ve Türkiye’yi yakın bir Tanıtım eyleminde, AB hakkın(AB) yolunda karşılaştığı zamanda AB içinde görmeyi um- da ve Türkiye’nin AB yolu konuönyargı ve engellemelere duğunu söyledi.
sunda halka bilgiler verilirken,
karşı mücadele eden DaTRiEU’nun yanimarka’daki sivil toplum
yınladığı »Türkiye
örgütü TRiEU.dk, 9 Mayıs
neden AB’ye gir»Avrupa Günü« nedeniyle
melidir?« başlıklı
Kopenhag’ın meşhur meybroşürler dağıtıldanlarından Kultorvet’te
dı ve AB bayraklı
Avrupa Birliği Hareketi
pastalar ile bakla(Europa Bevaegelsen) ile
vası meydandan
birlikte bir tanıtım eylemi
geçen halka ikram
gerçekleştirdi.
edildi.
Tanıtım eylemine, De(Haber)
mokrat Liberal Partili
milletvekili Morten Østergaard da katıldı. AB hakkında genel bilgiler veren
bir konuşma yapan Østergaard, konuşmasında Türkiye’nin üyeliğine destek

Daha fazla bigi için 4098 3669
numaralı
telefonu arayarak bölüm şefi Katja
Pakalski ile görüşebilirsiniz.

Frydenhøj Allé 73
2670 Greve
(lige ved Hundige Station)
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DANA søger iværksættere...

Vi tilbyder

Tilværelsen som selvstændig er en livsstil. Der sker hele tiden noget nyt, og du
skal lynhurtigt træffe en beslutning. DANA
sikrer din økonomi og tilbyder samtidig
hurtig og effektiv rådgivning.

• Personlig service
• Events
• Salgsmøder
• DANA PlusForsikring
• DANA PlusPension
• DANA Ledighedsforsikring
• Gratis rådgivning via nettet

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun
for selvstændige. Vi har fokus på at give
iværksættere de bedst mulige vilkår.

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk
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Evinizi ve bahçenizi
taşlarla güzelleştirin

Mayıs 2006

Etnik Esnaf Derneği’ne büyük ilgi

En son ziyaretini Holbæk, Kalundborg Nyköbøng bölgesinde gerçekleştiren battal tanrıverdi’yi bu ziyaretlerinde Danimarkalı gazeteciler ve televizyoncular da yalnız bırkamıyorlar.

D

animarka’da yaşayan vatandaşlarımız değişik iş alanlarına yayılmaya devam ediyorlar. Danimarka’da yıllardır çiçekçilik
yapan Pınar Lygteskov çiçekçiliğin sahibi
iş adamı Ramazan Bozkurt, Danimarka’ya
süs taşları ve dekoratif parke, mozaik taşlar
ithal ederek bir ilki gerçekleştirdi.
Gerek ev içi dekarasyonu, gerekse bahçe
dekarasyonuna elverişli olan bu taşlar Endonezya’dan ithal ediliyor. Pınar Mosaic
adıyla Danimarka piyasasına girmeyi hedefleyen Bozkurt, Kopenhag’ın Österbro
semtinde Classensgade 31 numarada bir
showrom açtı.
Güvenilir ve kullanımlı olan bu taşlar
özel olarak elle kesilmiş ve işlenmiş. Değişik türleri bulunan bu taşlarla, banyonuzu,
lavabonuzu fayans, parke gibi döşeyerek güzelleştirmenizin yanısıra, bahçelerinizdeki
çiçeklerinizin saksılarınızın etrafını da süsleyebiliyorsunuz.

Bahçenize döşeyeceğiniz taşlarla, küçük
patika yollar da yapabileceğiniz bu taşların döşemesi de oldukça kolay. çiçekçilik
mesleğini bırakmayı düşünmediğini belirten Ramazan Bozkurt, mozaik türü bu
taş işine sadece para kazanmak amacıyla
girmediğini, taşlara hayran kaldığı için bu
taşları ithal ettiğini söyledi.
(Haber)

B

undan kısa süre
önce etnik kökenli işyeri sahiplerini temizlik, muhasebe ve diğer kurallar
konusunda bilgilendirmek
üzere kurulan SE-E (sammenslutnıngen
af
etniske
erhvervsdrivende) derneğine büyük
ilgi var.
Erek
daniamrka
medyası gerekse diğer meslek kuruluşları birbiri ardında dernekle ilişki kurup
işbirliği olanakları araştırıyorlar ve kendi üyelerine
nasıl dddaha iyi bir hizmet
verebileckeleri konusunda
dernekten bilgi alıyorlar.
Dernek başkanı Battal

Tanrıverdi bugünerde esnaf
ziyaretleri gerçekleştirerek
hem dernek çalışmaları hakkında bilgiler veriyor, hem
de işyeri sahiplerini değişen
ve yeni çıkan kanunlar ve
kurallar hakkında bilgilendiriyor.
Battal
tanrıverdi, daha
şimdiden
büyük melsek örgütlerinin ilgisini çektiklerini
belirtiyor ve şunları söylüyor, “Şimdiden födevarestyrelsen, DANA, ASE
ve Metro bizi aradılar ve
işbirliğimiz başladı. Bu işyerleri ve meslek örgütleri
hem kendi işyerlerini yasal hale getiriyorlar, hem

de müşterileri ve üyelerini
bilinçlendiriyorlar” Tanrıverdi ayrıca, göçmen girişimciler tarafından müstakil olarak kurulan bazı
göçmen kökenli dernekleerin de kendi derneklerine katılma kararı aldığını
belirtti.

(Haber)

S-E-E’te üye olmak için ayda
100 kron ücret ödemek
gerekiyor.
S-E-E, göçmen kökenli işyeri
sahiplerini :
- Yeni yasalar hakkında bilgilendiriyor
- Meslek örgütleri ve resmi kurumlarla ilişkilerini sağlıyor,
- Avukatlık yardımı sunuyor.
- Eğitim kurumları ile ilişkileri
kuruyor
www.s-e-e.dk

1960’larda Sovyet Rusya -2Metin Altınışık

L

enin¬i
görmek
için bekleşen en
az iki km. kuyruk
vardı dışarıda. Ve
Moskova¬nın üstünde güneş vardı. “Hava
kurşun gibi ağır değil, buz gibi soğuk ve
parlaktı. Lenin¬e ve kızıl yıldıza inananlar sabahın bu erken saatinde Kremlin
alanında bölük bölük bekliyorlardı.
Benim gözimle Sovyet Rusya
Buranın sofrası bizimki gibi güzeldir...
Doyurucudur, lezzetlidir ve alkolun kana
yayıldığı sıcak, rahat bir düzendir burada
sofralar. Gastronomide Rus mutfağının
önemli bir yeri vardır.
Gençlik ve üniversite elele
Bizim belediyelerin tersine, Rusya¬da olan
belediyeler bütün olanaklara sahipti. Bilhassa büyük kentlerde. Okullar belediyelere bağlı burada... Hastaneler, metrolar,
trenler, otobüsler hepsi belediyenin malı.
Moskova dünyanın sayılı büyük kentlerinden biriydi. Ama bu kentteki araç sayısı
İstanbul¬un yarısı kadardı. Buna karşılık
metro ve otobüsler bir günde 14 milyon
insan taşıyordu.

Besin maddelerinde fiyat artışı kesin olarak yasaklanmıştı Sovyetler Birligi¬nde.
Üstelik fiyatlar bu ülkenin her kentinde
aynıydı.
Hastaneler ve okullar ücretsizdi elbet.
Ilaç iş yerlerine bağlı eczanelerde bedava,
dışarıdaki eczanelerde ise indirimli verilirdi çalışana. Sözü uzatmayalım 155-160
Ruble alan bir işçi bu gelirin onda birini
ev kirası ya da taksit olarak öderdi. Yani
havagazı, sıcak su ve elektrik dahil ödenen ücret konut başına 20 -25 rubleyi
geçmezdi.
Bütün
bunların
dışında
yalnız
Moskova¬da 600 bin yüksek öğrenim gören genç vardı. Peki, batıda olduğu gibi
olaylar çıkar mıydı bu büyük görkemli
üniversitede?
Bunun yanıtını Moskova Üniversitesi
Rektör yardımcısı Galina Goronova verdi
bana.
“Bir kere bizde öğrenciler mutlak üniversite yönetimine katılırlar ve öğretim
üyesiyle üniversite öğrencisi arasında
ilişki çok önemlidir bizim için. Zaten bize
göre gençliğin çıkarı ve ülke sorunlarına
bakış açısı arasında bir fark olmamalıdır.
Böyle bir fark doğarsa o zaman olaylar
çıkar işte”.

Sarışın kürklü ve çizmeli ince uzun
bacaklı Rus kadın
Hemen her demirperde ülkesinde
rastladığım insan tiplerinden biri de burada Hotel Rusya¬nın kuzey kapısına
bakan lobide çıktı karşıma.
Bakışları sevimliydi. Gözlerinin içi
gülüyordu. İster istemez sokulduk birbirimize sarışın, ince yapılı bu Rus kadını
ile. Beni önce İtalyana benzetti olmadı,
Fransız dedi. Ama bir türlü Türk lafı etmedi.
Benimle arkadaşlık edecek diye sevindim
doğrusu. Nereden geldiğimi hangi otelde
kaldığımı sordu, söyledim bir bir. Oda
numaramı gösteren pembe kağıdı çıkardım
cebimden -bu arada hemen söyleyeyimbu pembe kağıt son derece önemlidir
bu otelde. Göstermezseniz anahtarınızı
alamazsınız. Sonunda buluşacağımız yeri
ve saati söyledi.
Sonunda baklayı ağızından kaçırdı
Randevu verilen yerde ve saatte bu güzel Rus kadını ile buluştum. Telaşlı ve
kuşkulu bir şekilde bakındı çevresine ve
sonra: “Siz çıkın odanıza ben beş dakika
sonra gelirim” dedi. Çok değil paltomu
çıkardıktan, kadife ceketimi astıktan ve
bir sigara yaktıktan sonra kapı çalındı. Az

sonra odanın ortasındayız ayakta. Telaşlı
bir şekilde elimden tuttu ve beni banyoya
doğru götürdü.
“Ne var, ne oldu niye girdik banyoya?”
diyorum. İşaret parmağını dudaklarının
üstüne götürüyor ve hemen “Dolar var
mi sende?” diye soruyor.
“Var n¬olacak” dedim, “Rubleyle
değiştirelim mi?” diye sordu.
Al başına belayı.
“Peki bunun için mi geldin buraya” diye
biraz öfkeli bir şekilde sordum.
“Evet, başka ne olabilirdi ki” demez mi.
“Yok, olmaz... Hem ben ihtiyacım kadar
ruble aldım” diyorum, bu kez de
“Şu kadife ceketini sat bana, kaç ruble
istersen veririm” diyor. “Hayır, olmaz.
Başka ceketim yok, veremem” deyince
başını önüne eğip, teşekkür edip çıktı.
Olay şu : 6000 yataklı Hotel Rusya’nın
kentin başka yerlerinde dolarla alışveriş
yapılan mağazaları var. Bu mağazalarda
viskiden, Amerikan sigarasından tutun
her çeşit giyim ve süs eşyası satılıyor. İşte
benden dolar almak isteyen sarışın kadın
ve diğer Rus kadınları, bu mağazalardan
halkın ilgi duyduğu malı alıp sonra karaborsa olarak dışarıda satıyorlardı. Daha
sonraki günlerde daha başka örnekler
içinde saptadım bunu.
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Nasıl Danimarka vatandaşı olunur?
Danimarka vatandaşlığına nasıl geçilir, Danimarka vatandaşı olabilmek için
hangi şartları yerine getirmek gerekir. Gazeteniz HABER sizler için Danimarka vatandaşlığına nasıl sahip olunabileceğini araştırdı.
Doğumla kazanılan
vatandaşlık hakkı:
Çocuk Danimarka’da doğmuş ve anne ya da babası
Danimarkalı ise otomatik
olarak Danimarka vatandaşlığına geçer. Eğer çocuk yurtdışında doğmuş ve anne-babadan birisi Danimarkalı ise
otomatik olarak Danimarka
vatandaşlığına geçer.
Kimlik:
Evlilik dışı ilişkiden olan
çocuklar doğumla birlikte
otomatik olarak Danimarka
vatandaşı olamazlar, ancak
anne-babası evlenirse Danimarka vatandaşlığına geçebilir.
Evlatlık:
Çocuk 12 yaşın altındayken
evlatlıklık edinen aileden
birisi Danimarka vatandaşı
ise evlatlık edinilen çocuk
Danimarka
vatandaşlığı
hakkına sahip olur. Eğer
evlatlık edinilen çocuk 12-18
yaş arasında ise, 2 yıl Danimarka’da aralıksız yaşadıktan sonra vatandaşlık için
başvurulabilir,
Vatandaşlık beyanı:

Vatandaşlık beyanı için Statsamt adı verilen bölge belediyelerine başvurulacaktır.
Bunun için aranan şart ise
başvuranın 18-23 yaş arasında olması gerekmektedir.
Eğer Danimarka vatandaşı
olduğunuzu kanıtlayamazsanız, vatandaşlık için başvurabilirsiniz.
Çifte vatandaşlık:
Danimarka vatandaşlığına
geçmek isteyenler
kendi ülke vatandaşlıklarından
çıkmak zorundadırlar. Danimarka çifte vatandaşlığı kabul
etmemektedir. Ancak
Danimarka’da
mülteci
statüsünde iseniz
ülkenizin vatandaşlığını koruyabilirsiniz.
Anne veya babası Danimarkalı olan bir çocuk nasıl doğumla otomatik olarak Danimarka vatandaşı olabiliyorsa,
Danimarkalı olmayan anne
ya da babasının vatandaşlı-

ğını da elde ederek, çifte va- mış ya da sınırdışı kararı
tandaş olabilir.
verilmişse, Danimarka vatandaşlığına geçme hakkı
Danimarka vatandaşlığı kazanamaz.
için aranan şartlar:
- Son 10 yıl içinda Danimarka kurumlarına 50 bin kronOturma izni:
dan fazla borç yapmış ise
Danimarka vatandaşlığına Danimarka vatandaşlığına
başvuran kişi mülteci ya da geçemez.
ülkesiz ise, Danimarka’da
en az 8 yıl yaşaması gerek- Danimarka dili Danca ve
mektedir. Normal göçmen Danimarka toplumunu
konumundaki yabancılar ise tanımak:
9 yıl Danimarka’da yaşadık- Vatandaşlık başvurusunda
tan sonra vatandaşlık bulunacak kişi, Danimarka
hakkına sahip dili yeterlilik sınavı ile Danimarka sosyal bilgiler sıolabilirler.
Vatandaşlık navlarından başarılı olması
başvurusun- gerekir.
da bulunan
kişi Danimar- Danimarka vatandaşlığıkalı ile evli na nasıl sahip olunur?
ise, belirli bir Danimarka
anayasasına
zamandan sonra göre, vatandaşlık kararını
vatandaşlık hak- parlamento verir. Pratikte,
kına sahip olabilir, Uyum Bakanlığı vatandaşlık
ancak bu da evli başvurusunda bulunan kişi
çiftin Danimarka’da hakkında vatandaşlık şartlatoplam olarak kaç yıl rını yerine getirip getirmedikaldığına bağlıdır.
ğini araştırır. Uyum Bakanlığının yaptığı vatandaşlık
Sicil temiz kağıdı:
araştırma işlemleri 16-18 ay
- Vatandaşlık başvurusunda gibi bir zaman sürer.
(Kaynak: Danimarka Uyum
bulunan kişi, Danimarka’da
Bakanlığı)
18 aydan fazla bir ceza al-
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17 Haziran 2006 günü DUYURU
Kölnarena’da buluşuyoruz
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu; katliamsız, gözyaşısız, ağıtsız
bir gelecek için 17 Haziran 2006 günü binlerce “can” ile Kölnarena’da
buluşuyor: Dil, din, ırk, siyasi ve etnik kimlik farklılıkları çatışma ve
kavga gerekçesi olmasın!.. Farklılıklarımızda hoşgörü, uzlaşma ve diyalog esas alınsın, yarına umutla bakılsın.
17 Haziran’da; sadece Alevilerin değil dünyanın dört bir tarafında
yaşanan acıları, katliamları hatırlatan ağıtlarımızı son kez söylemek ve
artık ağıt kültüründen geleceğe pozitif bakan bir iyimserlik kültürüne
geçişin umudu olmak istiyoruz.
Yeni Sivaslar, Solingenler, Halepçeler, Ausschwitzler istemiyoruz!
Alternatif bir kültür-sanat pratiği
Ölümü değil doğumu ve bir yaratıcı olarak insanı merkeze alan Alevi
felsefesinin varlık ummanında, doğaldır ki insanlığa sunabileceği müzik, dans, tiyatro, edebiyat, mitoloji gibi orijinal kültür-sanat ürünleri
olduğuna inanıyoruz. Tıpkı “Bin Yılın Türküsü” ve “Kadının Türküsü”nde olduğu gibi 17 Haziran’daki “Ağıttan Umuda” etkinliğinde de
Aleviliğin evrensel değerlerle özdeşleşmiş bu kültür-sanat mirasını,
diğer kültürlerden örneklerle harmanlayarak; sanatın çeşitli dallarıyla
birleştirilmiş etik ve estetik kaygıları önceleyen güçlü bir ışık, ses ve
sahne tasarımıyla, binlerce insan ile huzura çıkıyoruz...
“Ağıttan Umuda” Projesi Hakkında;
Etkinliğin yapıldığı Kölnarena salonu Avrupa’nın en büyük kapalı salonudur.
Kölnarena’ya 18 bin kişi oturarak, 2000 kişi ise ayakta sığmaktadır.
Etkinlikte en az 18 bin kişi hedeflenmektedir. Şimdiden 9 bin bilet sipariş edilmiş durumda.
Ağıttan Umuda” etkinliği; daha önce 4 tane büyük çaplı açık hava
festivaline ek olarak “Bin Yılın Türküsü” ve “Kadının Türküsü”
gibi Türkiye ve Avrupa kamuoyunca bilinen büyük etkinliklere imza
atan AABF’nin bu konudaki geniş deneyimi, bilgi birikimi ve organizasyonuyla realize edilecektir.
AABF’nin diğer büyük etkinlikleri gibi, bu etkinlikte Türk ve Alman
kamuoyunda uzun süre konuşulacak ve medyada geniş yer alacaktır.
Etkinlik CANLI YAYIN ile milyonlarca kişiye ekranlardan izlettirilecektir.
Etkinlik öncesi televizyon kanallarında etkinliği tanıtan çeşitli spotlar
yayımlanacak ve hakkında programlar yapılacaktır.
Etkinliğe Türkiye’nin, Almanya’nın ve Avrupa’nın diğer ülkelerinin
saygın sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileri, yayın organları ve
parlamenterleri davet edilecektir.
Etkinlik 17 Haziran 2006 günü saat 16’da başlayacak ve 6 saat sürecektir. Salona girişler ise saat 14’te başlayacaktır.
Turan Meric
AABK,gyk üyesi,Danimarka temsilcisi.

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARINDA YAZ EĞLENCESİ
Tatile bu eğlence ile girin

Mosaik Düğün Salonlarında birbirinden değerli sanatçılarımızla
yemekli yaz aile eğlencesi

Oryantal
Leyla

Yemekli giriş:
Yetişkinler: 150 kr.
Çocuklar: 0-10 yaş arası ücretsiz
11-15 yaş arası 50 kr.
(Fiyatlarımıza içecekler dahil değildir)

Leylacan
Mahsa

DJ eşliğinde Türkçe
disco

Yaz eğlencemiz sadece ailelere
yöneliktir, lütfen ailelerinizle
birlikte geliniz

Mosaik Selskabslokaler
Haydnsvej 2 (ved Ellebjerg Station) • 2450 København SV
Tlf: 36 30 53 06 • www.mosaiksalon.dk
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Odense’de Türkiye
rüzgarı esecek

Selçuk Kahraman

Nedir bu turizmin çektikleri
-2-

N

edir bu turizmin çektikleri 2. bölüm
Turizm verileri artık resmen ortaya
çıktı. Bakanlık dışında, yurt içinde ve yurt
dışındaki bazı sektör temsilcilerinin 2005
yılı eylül ayından bu yana belirttiği kriz,
tüm açıklığı ile ortada.
***
Peki turizmde yaşanan bu krizi bu kadar
erken saptayan turizm sektörü, krizi düzeltebilmek için neler yaptı?
Bu soru, krizin bu sezon ve ileriki tarihlerde devam edip etmeyeceğinin anahtar sorusudur.
***
Öncelikle, sektörün bu krizi algılaması ve
gerçek nedenlerini bulmasına yurt dışındaki tur operatörleri ve araştırma kurumları yardımcı olmuştur. Saptanan “geçici” nedenlerin, “ana kriz” nedenlerini sakladığı ve bakanlıkla birlikte bazı sektör kurumlarını ve kamuoyunu yanılttığı bir gerçektir.
***
Oysa devlet, krizi önlemek bir tarafa krizi bile kabullenmemiştir. Üstelik bunu
bir savunma mekanizması olarak, komplo teorileri üreterek, turizmin dinamiklerinden yabancı tur operatörlerini, medyayı suçlayarak yapmıştır. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun bu güne kadar yapılmamış, turizmimiz ve insanımız için çok
önemli olan, iç turizm hareketine hız kazandıracak, tüm yurttaki tanıtım kampanyası, sektörce geç anlaşılmıştır.
***
Fiyat indirimlerinin yeterince tanıtılmaması, 25 YTL’ye 5 yıldızlı otelde 1 günlük
oda ücreti denmesine rağmen, erken rezervasyona gereken ilgiyi toplayamamıştır.
Turizmdeki düşüşün saptanması Sayın Bakan’ın yaptığı yurtdışındaki tur operatörleri ile görüşmeler sonuçsuz kalmıştır.
Tur Operatörleri ortak bir çalışma talep
edince “ bizden para istiyorlar” diye olay
medyaya yansımıştır. Bütün bu gelişmeleri
sessizce izleyen turizm sektörünin sıkıntıları yakında ortaya çıkar.
***
Turizm sektörü, yıl sonunda Bakanlığın
kapısını aşındırmaya başlayacak ve bu adaletsizliğin çözümünü isteyecek, belki tekstil sektöründe olduğu gibi KDV indirimleri
söz konusu olacaktır.
***
Bu sene yaşanan turizm krizinin nedenleri doğru saptanıp, sektör tarafından çare
arayışlarına girilmezse eğer, 2007 sezonunda kriz daha da ağırlaşacaktır. Telaş etmemeli, şartlar zorlanmamalı, iğneyi kendine
çuvaldızını başkasına batırmalı.
selcuk.kahraman@haber.dk

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

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

Mayıs 2006

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

Odense Türk Eğitim Birliği’nin isteği ve
girişimleri ile düzenlenen Türk Günleri
22 Mayıs günü Odense’de start alıyor.

2

2 Mayıs, 3 ve Haziran
günleri Odense’de Türkiye rüzgarı esecek. ”Türk
Günleri” etkinlikleri;Türkiye
Cumhuriyeti
Kopenhag
Büyükelçiliği, Odense Belediyesi, TIKF, FC Avrasya ile
bazı özel kişi ve sivil toplum
örgütleri tarafından da destekleniyor.
Odense’de Piyanist Zeynep
Üçbaşaran’ın vereceği konserle başlayacak olan Türkiye haftası etkinlikleri Türk
halk dansları, sinema, müzik
ve Türk mutfağı örneklerini
katılanlara sunacak. Gösterilerin yoüunlaşacağu 3-4 haziran
günlerinde ise Halk dansları

toplulukları gösteriler yapacak, Kermes düzenlenecek,
halk müziği ve Rap konserleri
verilecek.
3 haziran Günü Odense Belediye binası önündeki alanda
halk müziği konseri ve halk
dansları topluluğunun gösterileri sunulacak. 4 haziran günü
ise B 1909 kulübünün stadyumunda spor karşılaşmaları
düzenlenecek, burada da halk
dansları topluluğunun gösterileri yapılacak.
Ayrıca Türk Günleri etkinlikleri kapsamında Odense’deki
cafe Biografen sinemasında da
Türk filmleri gösterilecek.

Yeni kitaplar...

(Haber)

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
VERDENS DANMARK (Dünyanın Danimarkası)
(Verdens Danmark):
Yazar Bjarne Hastrup.
Yayımlayan Multivers Yayın Evi.
345 sayfa 398.- kr.

M

ultivers Yayın Evi’nin yayImladığı
kitapta Danimarka ekonomisinin temelleri, temel politikaları ve mentalitesi
ile toplumsal değerleri kolay anlaşılır bir
üslupla anlatılıyor.
Kopenhag Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü’nde Sosyal Politika dersleri veren kitabın
yazarı Bjarne Hastrup, bu kitabında ağırlıklı olarak toplumsal yapı ile ilgilenenlere Danimarka
toplumunu, Danimarkalıları, refah
sistemini tarihi
gelişmelerin akışı
içinde geniş ve ayrıntılı bir biçimde
kaleme alıyor.
Bugün »Ældre Sagen« Yaşlılar Derneği Başkanı olan Bjarne Hastrup, ”Dünya’nın Danimarkası«
kitabında Danimarka
toplumunu ve Danimarkalıları, Danimarka’da sosyal refah ve sigortalar (halkın
güvenceleri), güç ve demokrasi, Danimarka
devleti, Danimarka ve Dünya, Danimarkalıların temel değerleri gibi 7 ayrı başlık altında irdeliyor.
345 sayfalık »Verdens Danmark« kitabı,
bugünlerde Danimarka vatandaşlığı hakkını alabilmek için öne sürülen koşullar
çerçevesinde sınavlara hazırlanmak açısından da cok yararlı olabilecek bir kaynak niteliğinde.

MUSLIMSK-DANSK DAGBOG (Müslüman-Danimarkalı Günlüğü): Derleyen
Lotte Folke
Kaarsholm. Informations
Forlag Yayın Evi. 180 sayfa, 198.- kr.

6

Nisan’da piyasaya
çıkan
MüslümanDanimarkalı Günlüğü
kitabı Danimarka vatandaşı etnik kökenli

DANSK POLITIK A-Å (A’dan Å’ya Danimarka Politikası):
Gazeteci-Yazar Kaare R. Schou.
Yayımlayan Aschehoug Yayın Evi.
738 sayfa , 499.- kr.

T

V2 iç politika yorumcusu siyasi
haberler muhabiri
Kaare R Skou’nun
yapıtı bir çeşit
Danimarka siyasi
olayları ansiklopedisi niteliğinde. Bu nedenle
de bu yapıt sadece öğrenciler
için değil Danimarka’nın 1849 yılında
monarşiden parlamenter rejime geçmesinden buyana siyasi yaşamındaki gelişmeleri okuyarak anlayabilmeleri açısından herkese hitap edebilecek oldukça
önemli bir başvuru kaynağı. Hele hele
Danimarka vatandaşlığı hakkını alabilmek için sınavlara girecek olanlara çok
yararlı olabilecek bir kitap.
Kitap 3 ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 1849 yılından bu yana siyasi
gelişmeleri kronolojik olarak anlatıyor.
İkinci bölümde çeşitli kavramlar tanıtılıyor, siyasi olaylar anlatılıyor ve tüm
siyasi kişiliklerden söz ediliyor. Üçüncü
bölümde de tablolarla 1848 yılından bu
yana işbaşına gelmiş hükümetler, başbakanlar ve bakanlar gösteriliyor. Bu
bölüm Danimarka Anayasası’nın tam
metni ile kraliyet ailesinde tahta çıkma
gelenekleri, hangi durumlarda kimin
tahta çıkabileceğine ilişkin yasa metniyle sona eriyor.

19 kişinin, ‘Muhammed
bunalımı’ konusuna ilişkin birbirinden farklı
yaklaşımlarını dile getiriyor. Kitaptaki 19 ayrı
yazı herhangi bir şekilde
teorik, bilimsel irdeleme
yada politik uzmanlık
niteliğinde değil. Yazılar, ‘Muhammed bunalımı’nın doruk noktasında
olduğu, yurt dışında Danimarka bayraklarının

yakıldığı, Danimarka
büyükelçiliklerinin saldırılara uğradığı ve konunun yoğun tartışıldığı dönemde yazarların o
andaki duygularını, düşüncelerini yansıtıyor.
Muhammed karikatürleri olayının en çok
sözü edilen kişilerden
biri olan İmam Ahmed
Akkari’nin
yanısıra
Türkiye kökenli Fatma

DAGBOG FRA SANDHOLM (Sandholm Günlüğü):
Yazar Dina Yafasova. Rusça’dan çeviren Sten Jakobsen.
Yayımlayan Gyldendal Yayın Evi.
325 sayfa, 269.-kr.

Ö

zbekistan’ın dikta rejiminden kaçarak Danimarka’ya
sığınan Gazeteci-Yazar Dina Yafasova, beklediğinin tam tersi bir
Danimarka ile karşılaşıyor. Sığınmak için ilk geldiği Sandholm
Mülteci Merkezi’nde gördüğü sefil durumu ayrıntılarıyla anlatan
yazar Dina Yafasova, 173 günde
iltica hakkını aldıktan sonra yerleştirildiği belediyede karşılaştığı, yerel politik yöneticilerden
kaynaklanan kendisine çıkarılan
güçlükleri de kamuoyuna duyuruyor.
Son bir kaç haftadır Sandholm
Mülteci Merkezin’e yönelik, başta
Venstreli Eyvind Vesselbo olmak
üzere bir çok parti sözcüsünün
ağır eleştirilerinin, Dina Yafasova’nın, Da- nimarka’nın çirkin
yüzünü anlatan kitabının piyasaya çıkmasından
hemen
sonra gelmesi çok
ilginç.

Yeliz Öktem Şimşek’in
de yazılarının yer aldığı
kitap, Muhammed karikatürleri olayı ışığında
İslam konusundaki tartışmalara daha nüanslı
katkıda bulunacak nitelikte.
6 Nisan günü piyasaya
çıkan kitapta yer alan 19
‘günlük’, 14 Şubat – 13
Mart günleri arasında
yazıldı.
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Tam bir Türk Müziği ziyafeti

DNS Gulvservice
CENGİZ CANAN
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Berlin Film festivalinin ödüllü Türk yönetmeni
Fatih Akın’ın geçtiğimiz yıl çektiği ve Türk
Müziğinin bugününü en ücra köşelerinden ele
alarak anlattığı belgesel filmi »Crosssing the
Bridge. Bir İstanbul Hatırası” Kopenhag’da
gösterime giriyor. Filmde TÜrk müzik dünyasının bir çok ünlü ismi şarkılarıyla yer alıyorlar. Orhan Gencebay ise bir ilke imza atıyor ve
akustik şarkı söylüyor. Kesinlikle kaçırılmaması
gereken bir film.

GULVAFSLIBNING & EFTERBEHANDLING

lakering, olie -og ludbehandling

Taban tahtalarınız makina ile
zımparalanır, verniklenir,
kireçlenir, yağlanır.
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Parkelerinizin bakımı için
bizi arayınız.
Kanalens Kvt. 76, 1 TH
2620 ALBERTSLUND
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lman sinemalarında gösterime
giren ‘’Crossing The Bridge-The
Sound Of İstanbul’’ (Köprülerin Kesişmesi- İstanbul’un Sesi) isimli
belgesel filmin yönetmeni Fatih Akın,
bu filmin ‘’Duvara Karşı’’ filmini tamamladığını söyledi.
Akın, Alman Berliner Morgenpost
gazetesine yaptığı açıklamada, Türk
müziği hakkında film yapma fikrinin ‘’Duvara Karşı’’ filminin İstanbul’daki çekimleri sırasında aklına
geldiğini belirterek, ‘’Crossing The
Bridge, Duvara Karşı’yı tamamlıyor.
Belgesel, olayların devamını anlatma
imkanı sunuyor’’ dedi.
Önceleri daha geniş kapsamlı bir
belgesel yapmayı planladığını belirten
Akın, ‘’Hindistan’a gidip roman müziğinin kökenlerini araştırmak, Amerika’ya gidip Atlantik Records’un Türk
kurucusuna, caza ne kadar Türk müziği sokmaya çalıştığını sormak istedim. düşündüm’’ dedi.
Ancak daha sonra sadece İstanbul’da Türkiye’nin AB’ye girmesine arbir film yapmaya karar verdim. Bu tu- tık daha eleştirel baktığını söyleyen
tulursa, televizyon için birçok bölüm- Akın, belgeselde röportaj yaptığı müden oluşan bir belgesel yapılabilir diye
zisyenlerin çoğunun
AB’ye girmek istemediğini belirterek, ‘’Biz
AB’ye girmeye mecbur
muyuz dediler. Ben
de artık Türkiye’nin
AB’ye girmesi meselesini basitce evet, ya da
hayır diye cevaplayamıyorum’’ dedi. Akın,
müziğin dünyayı değiştirebileceği düşüncesine ‘’safça olsa da
inandığını’’ söyledi.
Çektiği
belgeselin
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MOBİL: 2845 0015 - Tlf/Fax: 4362 5914
e-posta: cantasdk@hotmail.com

Scandinavian
Emlak Center

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek
için acele edin, pişman olmazsınız.
Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her
türlü şartlarda alınır satılır.

Bir telefonla karşınızdayız

dünyanın 20 ülkesine satıldığını belirten Akın,’’İspanya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde Duvara Karşı
filmini alan şirketler, Crossing The
Bridge’i de aldı’’ dedi. Öte yandan,
Alman Die Welt gazetesinde film hakkında yayımlanan yorumda, ‘’Akın’ın
İstanbul’a bu zamana kadar Türkiye
dışında algılanmayan bir ses verdiği’’
bildirildi.

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)
Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

İsmet Avcı
Korelioğlu

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

(Haber)
Crossing the BridgeBir İstanbul Hatırası
9 Haziran’dan tiibaren
Kopenhag’da
Vester Vov Vov ve Grand sinemalarında gösterime
girecek

Kocaman’ın tabloları Norveç’te
Ressam Cevdet Kocaman’ın “Yeni Hayat, Yeni Ülke, Yeni Şans” konulu
tabloları Norveç’te sergileniyor.

U

zun yıllar Danimarka’da yaşadıktan ve bir
dönem Danimarka’da
Kültür Ataşesi olarak
da görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen ressam Cevdet Kocaman’ın
yağlı boya ve suluboya
tabloları Norveç’te Hil-

ledstad’da sergileniyor.
Hillestad galerisinde
“Yeni Hayat, Yeni Ülke,
Yeni Şans” konulu sergi 20 Mayıs tarihinde
açılacak ve yaz boyunca devam edecek. Sergide, Kocaman’ın son
çalışmalarından oluşan
tablolar yeralacak.
Daha önce Danimarka’da ve Norveç’te çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler
açan Kocaman’ın tablolarında Danimarka’dan
ve Norveç’ten izlenimler
görmek mümkün.
(Haber)

ANTALYA’DA
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde kiralık veya
satılık, daire, arsa, otel, pansiyon ve
dükkanlar
TEL:
CEP:

0090 242 311 4288
0090 532 254 3477

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

3024 5538’i ARAYINIZ.
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Ayşe Yurt ve Güngör Aynaoğlu:

’’Kurslar gözümüzü açtı’’

Dr. Orhan Bulut

Aman nasırıma bastın

H

epimiz buna benzer cümleleri çevremizden
duymuşuzdur. Hemen herkeste görülebilen
bir sağlık sorunu olduğu için nasır nedir ve niye
olur gibi sorular çoğu okuyucumuzun aklına gelmiş olabilir. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte el
ve ayaklarımızın korumasız kısımlarının dıştan
çeşitli baskılara uğraması sonucunda ortaya çıkarlar.
Genellikle ayaklarımızın baskıya uğramış herhangi bir bölgesinde hafif bir deri kalınlaşması
şeklinde başlar, iltihap gelişmesi ve daha sonralarıda yara oluşmasına gidebilecek kadar değişik
şekillerde karşımıza çıkarlar. Derimizin çoğunlukla inceldiği ve tüylü olmayan bölgelerinde görülürler. Dar yada sık yüksek topuklu ayakkabı
giyilmesi yanında ayağımızın şekline uygun olmayan düz ayakkabıların giyilmesi nasır gelişimine yol açar. Çorapsız ayakkabı giymek veya
ayakkabının içinde belli yerlerde toplanan düzgün olmayan çorapların giyilmesi de nasır sebebi olabilir. Ayrıca ayaklardaki kemik çıkıntılarının neden olduüu şekil bozuklukları da nasıra
yol açabilir.
Bu yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı ayakta sürekli olarak belli kısımlara basınç/
baskı uygulanması sonuçta vücutta bir korunma mekanizması yaratır. Bu korunma mekanizmasının ilk tepkisi o baskı yapılan bölgedeki derinin kalınlaşmasıdır. Bu bögeye baskı devam ederse yada sürekli bir sürtünme söz konusu olursa o zaman ağrılar da ortaya çıkar. Nasır
üzerinde kanamaya benzer renk değişikliği ortaya çıkarsa veya yara oluşmaya başlarsa vakit
geçirilmeden bir hekime başvurulmalıdır. Bu durum özellikle şeker hastalığı olanlarda, bacaklarında dolaşım yetersizliği olanlarda ve ayaklarında şekil bozukluğu olanlarda çok daha önemlidir.
Tedavinin en kolay, ama kalıcı olmayan yolu
ise; bir eczaneye ( bu durum Türkiye¬de isek
geçerli) gidip nasır ilacı alarak onu içinde yazıldığı gibi kullanmak. Eğer nasırın neden ortaya çıktığı hakkında bir fikirimiz yoksa, bu kendi kendine tedavi yöntemi başarılı olamayacaktır. Tedavide başarı nasırın neden olduğunu
bilmekle başlar. Eğer sorun yanlış ayakkabı seçimi yada çorap giyimi sonucu oluşmuşsa, öncelikle bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Eğer
ayaklarımızı yanlış basıyorsak bu da tabanlık
kullanılarak düzeltilebilir. Yok eğer sorun ayakta / ayak parmaklarında ki kemik çıkıntılarından kaynaklanıyorsa, o zaman bir hekim aracılığı ile röntgen filmleri çekilerek, cerrahi tedavi
yöntemleri uygulanabilir. Bu şekilde bütün bu
temel nedenler giderildikten sonra ancak yerel
olarak nasır tedavisine geçilir.
Basit nasırlarda nasırın traşlanması ve koruyucu yastıkların kullanılması çoğunlukla yeterli
olmaktadır. Bunun için önce ayaklar 10-15 dakika sabun tozu koyulmuş ılık suda bekletilmelidir. Ondan sonra nasır yumuşadığı için bu ölü
deri tabakaları havluyla ovularak yada törpülenerek kolayca ayrılır. Ayak tabanındaki kalın
nasırlarda, bu bölgelerin yumuşak, basınç azaltan tabanlıklarla ( sål med indlæg ) desteklenmesi gereklidir. Bu tür tabanlıklar ağrının azaltılmasına da yardımcı olurlar. Uzun süren inatçı
durumlarda nasırın orta sert kısmıyla birlikte çıkarılması gerekebilir. Daha öncede değindiğimiz
gibi nasırla birlikte kanamalı durumların veya
yaraların görülmesi şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle hemen kan şekerlerinin
kontrol ettirilmesinde yarar vardır.
orhan.bulut@haber.dk

3F, HK, FOA ve RBF sendikalarına üye olan ve hizmet sektöründe çalışan
kadınlarımızın Faglig International Center’in (Meslek Eğitim Merkezi) verdiği TR Kvalificering (Sendika temsilciliği kalifiye) kurslarına katılmalarını öneririz. Kurslar sayesinde çalıştığınız iş yerinde iş arkadaşlarınız veya
idarecileriniz ile kültür farklılığından ya da dil yetersizliğinden dolayı yaşadığınız sorunların üstesinden gelmekle birlikte iş yerinize sendika temsilcisi olabilecek bilgiyle de donatılıyorsunuz.

11 yıldır Danimarka’da yaşayan ve Gladsaxe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ayşe Yurt (Solda) ile 16 yıldır Danimarka’da yaşayan ve
Glostrup Hastanesi’nde temizlikçi olarak çalışan Güngör Aynaoğlu, Faglig International Center’in (Meslek Eğitim Merkezi) verdiği TR Kvalificering
(Sendika temsilciliği kalifiye) kursları sayesinde kendilerine güven geldiğini ve haklarını savunmayı öğrendiklerini söylediler.

Cengiz Kahraman

H

izmet sektöründe çalışan, çalıştığı iş yerinde iş
arkadaşları veya
idarecileri ile kültür farklılığından ya da dil yetersizliğinden dolayı sorunlar
yaşayan kadınlarımız için
işte fırsat.
Başkent Kopenhag’da hizmet veren ve kısa adı FIC
olan Faglig International
Center’in (Meslek Eğitim
Merkezi) başlattığı kurslara
katılan kadınlarımız, kurslar sonunda iş yerlerinde
yaşadıkları sorunların üstesinden gelmekle birlikte,
istedikleri taktirde bağlı bulundukları sendikanın işyeri temsilcisi olabilecek bilgi
düzeyine geliyorlar.
Sekiz hafta süren kurs süresince bilgisayar kullanımından çalışma kültürüne,
işeyerlerinde sahip oldukları haklara, dil eğitimine ve
Danimarka demokrasisine
kadar akla gelebilecek tüm
bilgilerle donatılan kadınlarımız, aynı zamanda ücretlerini de eksiksiz olarak
alabiliyorlar.
Ancak FIC’nin düzenlediği bu kurslara katılabilmek

hizmet sektöründe çalışıyor
olmak ve 3F, HK, FOA ve
RBF sendikalarına üye olmaları gerekiyor ve Danimarka dilini de bilmek de
şart olarak koşulsa da, az
seviye de dil bilmek de bu
kurslara katılmanız için bir
engel değil.
Temizlik sektöründe çalışan Ayşe Yurt ile Güngör
Aynaoğlu adındaki kadınlar
da Faglig International Center’in düzenlediği kurslara
devam eden 8 kadınımızdan ikisi. Yurt ve Aynaoğlu
FIC’deki kursların dördüncü
haftasını bitirmişler ve geriye dört haftalık son bölüm
kalmış.
Kursun henüz ilk dört haftasını tamamlamalarına rağmen kursa katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını
ve çok şey öğrendiklerini dile
getiren Yurt ve Aynaoğlu,
büyük bir sabırsızlıkla son
dört haftalık bölümü beklediklerini söylüyorlar.
11 yıldır Danimarka’da
yaşayan Ayşe Yurt Gladsaxe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyor. 16 yıldır Danimarka’da yaşayan
Güngör Aynaoğlu da Glostrup Hastanesi’nde temizlikçi
olarak çalışmakta.

FIC’deki kursları işyerlerindeki şefleri aracılığıyla
öğrendiklerini ve şeflerinin
önerisi üzeri kursa katıldıklarını ifade eden kadınlarımız, yıllardır zamanlarının
boşa geçtiği düşüncesindeler.
“Başlangıçta biraz ürktük,
çekimser kaldık” diyen kadınlarımız, işyerlerimizde
Danimarkalı arkadaşlarımızı anlamakta zorlanıyor,
bazen konuşulanları yanlış
anlıyorduk. Bu kurslara
başladıktan sonra kendimize, biz de birşeyler yapabiliyormuşuz güveni geldi.
Dilimiz ilerledi. Bilgisayarla projeler bile yapıyoruz.
Sendikal haklarımızı, kendi haklarımızı savunmayı
öğrendik” şeklinde kurslardan edindikleri bilgileri anlatıyorlar.
Kurslar sayesinde Danimarka’nın sosyal ve kültürel olarak toplum yapısını da
öğrendiklerini belirten Yurt
ve Aynaoğlu, “Kopenhag büyükşehir Belediye Başkanı
Ritt Bjerregaard’u bürosunda, İşçi Bulma Kurumlarını,
müzeleri, sendikaları ziyaret
ettik. Kurslar gözümüzü, ufkumuzu açtı” diyor ve şöyle
anlatıyorlar:

“Bu kurslar olmasaydı, Danimarka’ya geldiğimiz gibi
kalacaktık. Bundan böyle
bu tür mesleki kurslara sürekli katılmak istiyoruz. Kadınlarımız da geldikleri gibi
kalmasınlar artık. Dil öğrensinler, kendilerine sunulan
imkanları çok iyi değerlendirsinler. Bu ülkede her türlü olanak var. Biraz kendilerini zorlasınlar. Bu kursların
çalışan kadınlarımıza büyük
faydası olacağını düşünüyor
ve tavsiye ediyoruz” şeklinde
anlatıyorlar.
FIC, Faglig International Center (Meslek Eğitim
Merkezi), Avrupa Birliği
Sosyal Fonu tarafından desteklenen bağımsız bir döner sermaye kuruluşudur.
FIC tarafından verilen 8
haftalık bu kurslara da TR
Kvalificering, yani “Sendika
temsilciliği kalifiye” kursları
deniyor. Kurslarla ilgili daha
geniş bilgi www.tr-kvalificering.socialfonden.net adlı
internet sitesinden ya da
FIC’den, Mahasti Yazdi tlf:
35 31 05 76 / 41 26 63 54
numaralı telefonlardan alınabilir.
cengiz.kahraman@haber.dk
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Kültür
ve sanatta
Zavallı ’Küçük
Denizkızı’
yaprak dökümü

Türkiye’de son haftalarda kültür ve sanat dünyasında yaprak
dökümü yaşandı. Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek,
Türk sinemasının usta yönetmenlerinden ve yapımcılarından
Atıf Yılmaz ve Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından ve
yayıncılarından Erdal Öz peşpeşe aramızdan ayrıldı.
Türküleriyle hep aramızda
Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, (71)
İstanbul’da öldü.
Erzincan’ın Ulular Köyü’nde 1935’de doğan Ali
Ekber Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi.
Çok küçük yaşlarda rençperlik yapmaya başlayan Çiçek, bu arada bağlama çalmayı öğrendi.
İlkokuldan sonra öğrenimini sürdüremeyen Çiçek, 1961 yılında İstanbul Radyosu’na ses ve bağlama sanatçısı olarak girdi.
Sanat yaşamı boyunca 400’den fazla türküyü
derleyerek Türk Halk Müziğine kazandıran Çiçek, halk müziğini geniş kitlelere ulaştırdı.
Ali Ekber Çiçek’in hayatı, 2003 yılında çekilen
“Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın’’ adlı belgesele de konu oldu.
Sanatçı Ali Ekber Çiçek’ten derlenen türküler
arasında, “Böyle İkrarınan Böyle Yolunan’’, “Bunca Olan Emeğimi’’, “Derdim Çoktur Hangisine
Yanayım’’, “Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin’’, “Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim’’, “Gurbet Elde
Bir Hal Geldi Başıma’’, “Gurbet Elde Yadellerin
Derdini’’, “Ondört Bin Yıl Gezdim Pervanelikte
(Haydar Haydar)’’ yer alııyor.
Çiçek tarafından derlenen türküler arasında
ise “Bir güzeli methedeyim’’, “Çoktan Beri Yollarını Gözlerim’’, “El Vurup Yaremi” türküleri
bulunuyor.
Çiçek’in cenazesi, Balıkesir’in Edremit ilçesinde
toprağa verildi.
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BAKLAVA
İMALATTAN HALKA

Farkımız kalitemiz
«««««

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel
günlere börek, meze çeşitleri ile hakiki Türk
baklavası, kadayıf ve tatlı çeşitleri verilir.

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için
Batıbeki, bir süre film eleştirmeni, ressam ve
senaryo yazarı olarak çalıştıktan ve iki filmde
yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra, 1951
yılında ilk konulu filmi “Kanlı Feryat”la yönetmenliğe başladı.
O tarihten beri 100’den fazla filme imza atan
Batıbeki’nin filmleri birçok ulusal ve uluslararası
festivale katıldı ve pek çok ödül kazandı.
Zeki Ökten, Yılmaz Güney, Şerif Gören, Ali
Özgentürk, Halit Refiğ gibi ünlü yönetmenlerin
yetişmesinde payı olan Atıf Yılmaz’a, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından “Sanatta
Onursal Doktora” payesi verildi.

Edebiyat dünyası yasta
Can Yayınları’nın kurucusu ve Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden yazar Erdal Öz, uzun
süreden bu yana tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek, 6 Mayıs 2006 Cumartesi günü,
71 yaşında hayata veda etti.
Erdal Öz’ün cenazesi Şile Kızılcaköy’deki aile
mezarlığına defnedildi.
1935’te Sivas’ın Yıldızeli İlçesi’nde dünyaya
gelen Erdal Öz, liseyi Tokat’ta bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı
hukuk eğitimini, Ankara Hukuk Fakültesi’nde
tamamladı.
İstanbul’da üniversite çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte “A” dergisini çıkardı. İlk öykü kitabı ‘Yorgunlar’ı 1960 yılında yayımladı. 12 Mart
muhtırasıyla birlikte siyasal görüşleri nedeniyle
tutuklandı.
1976’da “Deniz Gezmiş Anlatıyor” isimli anı
kitabı ve aynı konunun genişletilerek işlendiği
1986’da yayımlanan “Gülünün Solduğu Akşam”
yazarın ilgi çeken kitapları arasında yer alıyor.
(Haber)

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
eak@comxnet.dk
www.eak-design.com

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiğinize
bugün bir çiçek
aldınız mı ?
Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır

Türk sinemasından bir çınar
daha devrildi
Ünlü yapımcı ve yönetmen Atıf Yılmaz İstanbul’da yaşama veda etti.
Türk sinemasında 100’den fazla filme imza atan
yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki, birçok ünlü yönetmenin yetişmesinde de pay sahibi oldu.
Atıf Yılmaz Batıbeki, 1926 yılında Mersin’de
doğdu. Lise öğrenimini Mersin’de tamamlayan
Batıbeki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin Resim Bölümü’nde eğitim gördü.

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

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

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62

Østerbrogade
2100 København
Ø
210062,
København
Ø
Tlf: 35
35 38
9090
Tlf:
382323
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DVD’lere altyazı ekleyin

D

animarka’da bazen
çok ucuz fiyata Danca altyazılı DVD film
almak mümkün. Ancak Türkçe altyazı
istersek ne yapmak lazım? Ben
bir süredir bunu düşünüyorum.
Bundan önceki bilgilerime göre
DivX formatındaki filmler için
altyazıları internet’ten indirip
bazı programlarala DivX filme
altyazı olarak koyabildiğimizdi.
Ama bu kadar çok film aldıktan
sonra bunları bir de DivX yapmaya çalışmak hem zaman alıcı hem
de filmin görüntü kalitesini düşürecek bir işlem.
İşte bu aşamada İnternet sitelerini gezerken bazı yeni gelişmelerle karşılaştım. Denediğim bazı
yazılımlarla mevcut DVD’lerinizde hiç bir değişiklik yapmadan
altyazı eklemek mümkün. Ancak
tek sınırlama filmleri bilgisayarda izlemeniz gerektiği. Zira
DVd oynatıcılarda bunu yapmak

mümkün değil.
Önce altyazıyı bulun
Herhangi bir filmin altyazısını
belirli programlarla metin tabanlı dosyalara dönüştürmek
mümkün. Bir nevi filmi inceleyip
altyazılırı söküp alıyorsunuz. Ve
internet’te bu altyazıların paylaşıldığı yüzlerde site var.
Tabii Türkler de bu konuda
oldukça başarılı. Mevcut sitelerin en önemli bazıları Türklerin
elinde. Bu konuya ilgi o kadar
büyük ki, “Altyazı Avcısı” diye
Türkeler tarafından geliştirilmiş
bir yazılımda var. 6 büyük altyazı sitesinde istediğiniz dile uygun
altyazıyı arayabiliyorsunuz. Bilmeyenler için ufak bir açıklama
yapmak gerekirse, alt yazı avcısı
en bilindik altyazı sitelerinde arama yapma ve alt yazıları indirme
yeteneğine sahiptir.
Bu yazılımı kullanarak ya da
alttaki siteleri inceleyerek filminizin altyazısı bulduğunuzu farz
ediyorum. Altyazıyı indirip aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın.
http://www.divxaltyazi.com/
http://www.divxplanet.net/
Çözüm 1 : mplayer
Mplayer Macaristan Linux kullanıcı tarafından geliştirilmiş ve

olduğunu belirtmek. Bu iki bilgiyi kullanarak mplayer altyazıyı
ekliyor.
Tabii herşey bu kadar toz pembe değil. Bazen filmin altyazısının zamanlaması elinizdeki DVd
ile uyuşmayabilir yapmanız gereken senkronize etmek. Bunun
içinde filmi bir kaç defa çağırıp
‘subdelay’ yani altyazı gecikme
sürecini anlamak ve filmi başlatırken bunu da girmek. Tabii Z
ve X tuşlarını kullanarak bunu
filmi izlerken de yapabilirsiniz.
sağlamlığıyla büyük ün sağlamış
metin tabanlı bir yazılım. Grafik
arayüzü de var ama eğer metin
tabanlı kullanmaya alışırsanız
bırakmak mümkün değil. Yine
de eğer ‘metin tabanlı’ yazılımda
ne demek? Diye bir soru aklınıza geldiyse bu çözümle hiç vakit
kaybetmeden bence 2.çözümü deneyin.
Programın en büyük özelliği
her ne kadar şu anki konumuz
olmasa da neredeyse mevcut tüm
film, ses ve görüntü formatlarını
okuyabilmesi. Tabii DVD filmleri
de oynatabiliyor.
Altyazı eklemek için tek yapmanız gereken mplayer’ı çalıştırırken DVD filmin bilgisayarda hangi sürücüde olduğunu söylemek
ve altyazının bilgisayarda nerde

Web adresi : http://
www.mplayerhq.hu/
Çözüm 2 : Media Player Classic
Birinci film çok karışık geldiyse
bu çözümü denemenizde fayda
var. Media Player Classic Microsoft’un bundan önceki Microsoft

Media Player arayüzünün aynısı
kullanıyor gibi görünse de inanılmaz özellikler içeriyor.
Filmi başlattıktan sonra Load
Subtitle bölümünden istediğiniz
altyazıyı filme ekleyip rahatça
izleyebiliyorsunuz. Eğer bir zamanlama uyuşmazlığı varsa da
altyazı metnini direkt düzenleyebiliyorsunuz.
Media Player Classic gerçekten
çok başarılı bir yazılım. DVD’lere
altyazı eklemek istemiyorsanız
bile bu yazılımı mutlaka deneyin.
Web adresi: http://
sourceforge.net/projects/
guliverkli/

Helsingör’de gençlik Derneği kuruldu
Kötü alışkanlıklardan uzak durmak
ve boş zamanlarını daha doyurucu geçirmek amacıyla Helsingör ve
çevresinde oturan gençler bir
dernek kurarak bir araya geldiler.
Dernek çelşitli bilimsel ve kültürel
etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

D

animarka’nın Helsingör
şehrinde
Helsingör Gençlik
Derneği 1 Nisan 2006 ’da
hizmete girdi. En önemli
amaçlarının Danimarka’da
yaşayan gençlerimizi kötü
alışkanlıklardan korumak
ve üyelerine, eğitici ve sosyal hizmetler sunmak olarak
açıklayan derneğe üye olmak
için 18 - 26 yaşları arasında
olmak gerekiyor

Enes Sar’nın başkanlığa
getirildiği dernekte başkan
yardımcılığını Aykut Kolçak. Sekreterlik görevini
Nesime Çelik, kasiyerlik
görevini Hamza Gül yürütürken İç ve dış ilişkiler sorumlusu olarak daMehmet
Harman seçildi.
Geniş bir bahçeye sahip
olan derneğin 200 metrekarelik lokali şimdilik Cumartesi günleri saat 18.23.00

arasında açık olacak. Partilerüstü bir yapıya sahip olduğu açıklanan dernek Türkiye
Cumhuriyeti Kopenhag büyükelçliği ve Türk Diyanet
Vakfı ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütecek.
Derneğin planladığı etkinliklerden bazıları ise şöyle
Bilimsel ve dini içerikli sohbetler, danimarka içinde dışında geziler, kermesler Müzik korosu ve halk oyunları

ekipleri kurmak vb.
Dernek çalışmaları hakkında bilgi almak ve dernek çalışmalarına katkıda
bulunmak isteyenler helsingorgenclikdernegi@hotmail.com adresine maıl yazabilecekleri gibi, 28595191
– 26507866 numaralı telefonları arayarak da dernek
yetkililerine ulaşabilirler.
(Haber)

Kahve projesinde dev başarı

”

Evsizlere 1001 Fincan
kahve” sloganıyla başlayan projede büyük başarı elde edildi. Kopenhagda yaşayan hemşire Özlem
Çekiç’in girişimleriyle başlayan proje Kopenhag’da
yaşayan evsizlerin durumuna dikkat çekmeyi amaçlıyor, evsizleri daha görünür
kılmak istiyordu. Projeye
katılan Cafelerden birine
giden müşteriler kendi içtikleri kahvenin yanı sıra
bir de evsizlere ikram edilmek bir kahve parası daha
ödeyeceklerdi. İsteyenlerin
SMS göndererek de katıla-

bildikleri proje büyük bir
başarı ile tamamlandı ve
tam 3023 kişi evszilere bedava verilmek üzere cafelere birer fincan kahve parası
ödediler.
Bundan önce de 1001 Kültür bileti adlı proje ile göçmen kökenli ve ekonomik
durumu elvermeyen ailelerin çocuklarına kültürel
olanaklardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla
bir proje başlatan Özlem
Çekiç şunları söyledi, ”beklediğimizin çok üstünde
kahve sağladık. Sağlanan
kahvelereden sadece üçte

biri evsizler tarafından
içildi. Bundan sonra yapılacak iş evsizlerin cafelere
gidip bir fincan sıcak kahveyi istemelerini sağlamak
olacak. Evsizler nasılsa Cafe’de kabul görmeyeceklerini düşündükleri için böyle
yerlere girmeyi tercih etmiyorlar” diye konuştu. Çekiç
iki hafta sürmesi planlanan
projenin tüm bir yıla yayıldığını söyleyerek, evsizler tarafından yayınlanan
Hus Forbi adlı dergi kanalıyla sağlanan kahvelerin
evsizlere verilmesini sağlayacaklarını söyledi.
(Haber)
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Futbol, seni çok seviyoruz

İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye Turkcell Süper Ligi, tüm
kavgalara, sayısız senaryo ve söylentilere rağmen en sonunda kazasız belasız bitti. Şampiyonluk ipini Galatasaray
göğüsliyerek inanılmazı başardı.
Ligi son haftasına kadar lider götüren
ve şampiyon olması kendi elinde olan
Fenerbahçe, tüm beklentileri bir kenara
adeta itercesine, kazanması gereken bir
Denizli deplasmanında inançsız bir ruhla beraberliği bile zor kurtararak kendi
ipini çekti.
Milyonlarca dolarlık yatırımın semeresi bir sezonboyu hiçbir beklentiye cevap vermeyen Fenerbahçe’de, tek teselli
Şampiyonlar Ligi. Burada da iki ön eleme maçı oynaması gerekiyor.
Şampiyon Galatasaraylı futbolcuları,
öncelikle takım ruhlarından ötürü kutlamak gerek.. Galatasaray takımı, sezon
boyu yaşanan tüm maddi ve manevi olmusuzluklara, Fenerbahçe’ye karşı ligde iki kez alınan yenilgiye rağmen çok
istedikleri şampiyonluğu 90+16 dakika
sonrası elde etti.. Galatasaray’ın şampi-

yonluğu, içinde bulunduğu maddi sıkıntılara rağmen elde etmesi, ‘herşeyin parayla olmadığı’ felsefesinin bir göstergesiydi. Bu şampiyonluktan birçok kulüp ve yönetim ders çıkarmalı.. Takım
ruhu, inanmak, çok iş, az konuşmanın
bu Şampiyonluğun reçetesi olduğunu
düşünüyorum.
Türkiye liginin bu yıl iyi ve kaliteli
geçtiği söylenemez.. Heyecan uzun yıllar bu kadar dorukta değildi. Ama, kalite oldukça düşüktü. Çünkü, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir şampiyonluk yarışı dışında kalan diğerleri
vardı. Lig 3. ile aradaki puan farkı 28’i
geçen bir Türkiye Süper Liginin kalitesini sorgulamak gerekir.
Lig bitti... Şimdi, her kulübün akıllı, kendi ekonomisi, ihtiyacına göre isabetli transferler yapma zamanı başlıyor. Kulüpler yine yurt dışından yabancı transferi için yollara düşecek. Bakın,
biz halen Avrupalı büyük kulüpler gibi
hareket edemiyoruz.. Türkiye gibi Avrupa’da da ligler geçtiğimiz hafta sona

erdi. Avrupa’da son yılların yükselen
yıldızı Chelsea hemen Alman Ballack
bombasını patlattı. Elin oğlu bu işi nasıl
yapıyorda, biz halen arkadan geliyoruz?
Avrupa kulüpleri, bir sezon boyunca birçok ülkede kendi temsilcileri tarafından
defalarca sayısız futbolcu izliyor. Beğendikleri yıldızları sürekli mercek altına
alıyor. Sessiz sedazsız, fazla abartmadan zamanlamasını çok iyi ayarlayarak
ligler biter bitmez bombayı patlatıyor..
Bizde kulüpler halen isimler üzerinde
var sayım yapıyor.. Yine sayısız isim ve
yıldızın şu takıma bu takıma transfer
olacağı haberlerini okuyacağız.. Hiç merak etmeyin.
Bu yıl, Middlesbrough sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne iki takımla katılıyoruz..
Şampiyonlar Ligi ve UEFA’da mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kesinlikle çok
başarılı olmaları gerekli ki bir dahaki
seneye aynı sayıda, belki de bir takım
daha fazla ile temsil edilelim. Takımlarımız bu kez de başarısız olup ülke pu-

anına katkıları az olursa, seneye Şampiyonlar ligine bir takım katılır. Bu da,
Dünya 3. ve Galatasaray gibi bir UEFA
şampiyonu çıkarmış Türkiye için hiçte
hiç açıcı olmaz..
Yanlışıyla doğrusuyla koca bir sezon
geride kaldı.. Bakalım, önümüzdeki sezon için takımlarımız ne gibi hazırlıklar
ve hedeflerle karşımıza çıkacak.. Hedef
belirlerken karşıdakini uyutmanın uzun
sürmediğini bilerek hareket en doğru
yol olacak.. Galatasaray’ı Şampiyonluğundan, Fenerbahçe’yi de verdiği amansız rekabetten ötürü kutlamak gerek..
Türkiye Kupasını alan Beşiktaş’ı tebrik etmeden geçemeyiz.. Tüm takımları
kutlamak gerek. Onlar olmazsa lig olmaz, rekabet, heyecan olmaz..
Bursa ve Antalya Süper L ig’e yeniden
hoş geldiniz.. Üçüncü takım gazete çıktıktan sonra belli olacak o yüzden onun
ismini yazamıyoruz.. Futbol seni çok seviyoruuuuz....
irfan.kurtulmus@haber.dk

Galatasaray Şampiyon

T

arih Tekerrür etti. Denizlispor 1987-88 sezonunda bitime bir hafta
kalarak Beşiktaş’la berabere
kalarak Galatasaray’ın şampiyonluk yolunu açmıştı. Neredeyse maçın bitimine aynı
süre kalmışken Denizlispor
Fenerbahçe’ye gol attı ve
Şampiyonluğun
Galatasaray’a geçmesine neden oldu..Denizlispor Fenerbahçe
maçı 1-1 bitti.

SUDOKU ÇÖZÜM

Galatasaray ise Kayserispor’u 3-0 yenerek mutlu sona
ulaştı. Galatasaray tarihinin
en yüksek puanını toplayarak
83 puanla şampiyon olurken
Malatyaspor, Samsunspor ve
Diyarbakırspor Süper Lige
veda ettiler.
Alınan bu sonuçların ardından, son haftaya UEFA için
avantajlı giren Trabzonspor
yenilmesine rağmen bu avantajını da korudu ve UEFA

Kupası’na girecek ikinci takım oldu.
Ligin dibinde ise yine büyük
çekişme vardı. Malatyaspor
ile Gaziantepspor, ligde kalabilmek için aralarında müthiş
bir mücadele verdiler. Sahadan Gaziantepspor 1-0’lık
skorla ayrıldı ve Malatyaspor’u ikinci lige yolladı.
Ligin en önemli karşılaşmalarından biri de Denizlispor ile Fenerbahçe arasında

oynandı. Denizlispor, ligde
kalabilmek için Fenerbahçe’den mutlak puan almak
zorundaydı.
1. Lig A’dan ise Süper lige
yükselen takımlar ise Bursaspor ile Antalyaspor oldular.
Süper lige yükselecek üçüncü takım önümüzdeki hafta
oynanacak play-off maçları
sonunda belirlenecek
(Haber)
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SATDISCOUNT

www.satdiscount.dk

ARTIK KAYBOLMAYA
PAYDOS!!!
Navigatorlerimizde
Türkiye yol haritası da
bulunur.
Dakikalarca adres aramanıza gerek yok.
Otomobilinize NAVIGATOR takın, Kapıdan kapıya,
hem de kendi dilinizde en kısa sürede ulaşın.

Bizi mutlaka arayın
Nørrebrogade 222/Heimdalsgade 1 2200 KBH N
Tlf/Fax: 35 81 59 99
Edwin Rahrsvej 32. Stand 92 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 15 10 Fax: 86 25 15 91
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Landkirchener Weg 1E
Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 503722
a.petersen@nielsensdiscount
Man. - fre. 6.00 - 20.00
Lør. 6.00 - 18.00
Søndage + 25.5. 11.00 - 16.00
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SUDOKU

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den
9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak
suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek
çözümü vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de
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19 MAYIS 1919
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Taralı kutulara ait olan boşluklara yazacağınız sayılar
taralı kutulardaki rakamın toplamını geçmemelidir.1-9
arasındaki sayıları sadece birer kez kullanarak bu bulmacayı
çözebilirsiniz. İyi eğlenceler.
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SOLDAN SA⁄A: 1-Yolu ya da geçidi

kapamak
için her türlü araçtan yararlan›larak
2
yap›lan engel 2-Pay - Bir nota 3-Matem - Eksiksiz
3
4-Beklenti
- Lityumun simgesi 5-Ankara’n›n bir
ilçesi 6-Genifllik - Görgüsüz 7-Töhmet.

3
4

4

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Önem ve de¤er

5

7

SOLDAN SA⁄A:
CANBALON

1-Yolu ya da geçidi
kapamak için her türlü araçtan yararlan›larak
yap›lan engel 2-Pay - Bir nota 3-Matem - Eksiksiz
4-Beklenti - Lityumun simgesi 5-Ankara’n›n bir
ilçesi 6-Genifllik - Görgüsüz 7-Töhmet.

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Önem ve de¤er
kazanmak 2-Büyük bal›kç› kay›¤› 3-Güzel
sanatlar›n bir dal› 4-Çal›flma, u¤rafl - Karadeniz
bal›kç› teknesi 5-Kimi zaman, bazen 6-Asya’da
bir göl - Baryumun simgesi 7-Garanti, güvence.

5

6

İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlara notlar:

7

1) Atatürk, 19 Mayıs tarihini
gençliğe armağan etmiştir.
Çünkü bir bildiği vardır.
2) Atatürk, Gençliğe Söylev’inde “Memleketin dahilinde iktidarı elinde bulunduranlar, gaflet ve dalalet
-Tasvip
etmek
3-Bir
ve 2
hatta
hıyanet
içerisinde
olabilirler!” demiştir. Çüniletme, aktarma, tafl›m
kü gene bir bildiği vardır.
3) Kanun
Yalnızca 13
yıl sonra 19borç
5-Alacak,
Mayıs’ın 100. (yüzüncü) yı7-Mert o
lını kutlayacağız. Cesareti
olan engellemeye kalksın da
görelim!

SOLDAN SA⁄A

YUKARID AN

kazanmak 2-Büyük bal›kç› kay›¤› 3-Güzel
5

yeknesak
2-Kapital,
GÖÇMEN
MAZLUM’UN
YERİ

7

pantolonlar gördüm. Fiyatları 250 Kron’dan başlıyor.
Gençler de bu paraları bastırıp bu pantolonları giyiyorlar.
-Evet Mazlum, yeni moda
bu.
-Aman abi, bir şirket kuralım, tanıdıkların eski pantolonlarını toplayıp şehrin
merkezinde satalım. Valla
köşeyi döneriz.

sanatlar›n bir dal› 4-Çal›flma, u¤rafl - Karadeniz
bal›kç›
6 teknesi 5-Kimi zaman, bazen 6-Asya’da
bir göl - Baryumun simgesi 7-Garanti, güvence.

6

3

4

5 KAKURO
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15 Mayıs: İstanbul Boğazı’ndaki düşman donanmalarına bakan bir adam kısa
bir yorum yapar: “Geldikleri
gibi giderler!”
19 Mayıs:
Aynithe
adam
SamTo celebrate
launch
of www.
sun’awith
gelir
ve kararını uygucity-eating.com
to offer you
lamaya
başlar:
Ülkenin
GRAND
PRIZE:
1 pair of ve
Select c
ulusun
emperyalizfor 2kaderi
at De Compagnon
restaura
me terkedilmeyecektir!
Second Prize: 1 pair of Economy
2 at Quoy
Restaurant
Bu for
adam
‘Mustafa
Kemal’dir
veFourth
tarihin
UluThird,
andilk
Fifth
Prizes: 1
Amsterdam.
sal Kurtuluş
Savaşı başlaAll courtesy of KLM Royal Dutch
mıştır.
www.amsterdamÜç To
yılenter
dörtgo
aytogibi
inanılmayacak
kadar closes
kısa bir
süCompetition
15th
Decem
renin sonunda, 1922 yılında
işgalciler “geldikleri gibi giderler!”
19 Mayıs’ın 87. yıldönümünü hepimize kutlu olsun.
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ÇUVALDIZ

SOLDAN SA⁄A: 1-En uzun yaya
koflusuTunçel
© Abdullah

2-Tasvip etmek 3-Bir flerden al›p baflka bir yere
iletme, aktarma, tafl›ma 4-‘Opus’un k›sa yaz›m› Kanun 5-Alacak, borç 6-Nispet - ‹skambilde birli
7-Mert olmayan, alçak.

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Tekdüze,

se
derisi - fiaman 4-K
-Aloo!
Haber Gazetesi!
5-Ya¤ma,
çapul Vit6-‹lkel
rinlerde yırtık pırtık, delik
eflitsarkmış
olan zam
dolu, birine
püskülleri

yeknesak 2-Kapital, sermaye 3-Tabaklanm›fl ceylan
derisi - fiaman 4-Kibarca olmayan, baya¤›
5-Ya¤ma, çapul 6-‹lkel bir silah - Günün yirmi dörtte
birine eflit olan zaman ölçüsü birimi 7-Dans.
Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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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.

Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste

LÅNLET

LÅNLET

Bahçe
sezonu açıldı.
Pele Møbler’e
gelin, ihtiyacınıza
uygun kaliteli
ve ucuz bahçe
mobilyanızı
alın.

LÅNLET

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
Pele’yi tanımayan zarardadır !!!
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Büro mobilyalarınızı da
bundan böyle
Pele Møbler’den
temin
edebilirsiniz
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Pele´s Møbler

Çocuk arabası çeşitleri de Pele’de
İzin için tasalanmayın.
Bu yılki izin kredinizi Pele’den temin
edebilirsiniz. Nakit kredi verilir.

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’s
Global
Møbler

LÅNLET

İzin için tasalanmayın.
Bu yılki izin kredinizi Pele’den temin
edebilirsiniz. Nakit kredi verilir.
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Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

Mayıs 2006

TRAVEL HOUSE
Kopenhag ve Billund’dan

ANTALYA

iSTANBUL

KONYA

i

ER
KAYS

ANKARA

Türkiye ve dünyanın her yerine
Travel House ApS

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

