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Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 15 Eylül’de 
yayınlanıyor.

Devamı sayfa 8’de 

Şahin Yıldız
Travel House

Vester Farimagsgade 6 
1606 København V 

Tlf.:  + 45 33 93 72 62      sahin@travelhouse.dk 
Fax:  + 45 33 93 31 75          www.travelhouse.dk

Travel        
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

TARKAN GELİYOR

ALANYA
ALANYA

Başlayan fi yatlarla Kopenhag ve  Billund’dan 
direk Antalya’ya uçak

Daha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın

595,-

www.peles.dk
www.mbkebab.dk

Garantili fi yatlarla, ehliyetinizi en güvenli bir şekilde bizimle alabilirsiniz
Tlf: Mehmet Çelik: 2811 0004 - İbrahim Çelik: 2855 6970 - Zeki Demir: 2491 9668

»Beyaz« geliyor
SATDISCOUNT

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

Navigatörlerimizde Danimarka 
ve Avrupa’nın tüm 
kentlerinin yanısıra 
Türkiye yol  haritası 
da bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bizi 
arayın. 

1.200 krondan 
başlayan komple set 
fi yatlarla kampanyamız 
devam ediyor.

Frederikssundsvej 14-16 
2400 København V 

Tlf: 39 622 722

Türk mutfağının tadına 
Öz Konya Kebap & Restaurant’ta 

varın!

Sayfa 19

Tarkan Kopenhag 
konserine 

bilet kazanın! 
Çekiliş kuponu sayfa 34’te

21 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında yapıla-
cak Kopenhag Uluslararası Film Festivali 
bu yıl da Türk fi lmlerine yer verecek. Son 
üç yıldır Türk fi lmlerine programda yer 
veren Kopenhag Uluslararası Film Festi-
vali geçtiğimiz yıl büyük başarıyla sonuç-
lanan Türk gününü tekrarlama kararı aldı.  

  Kanal D’de yayınlanan Beyaz Şov prog-
ramının sunucusu ve özellikle gençler
tarafından beğeniyle izlenen “Beyaz” 
Kopenhag Film Festivali’nde gösterilecek 
olan “Hacivat-Karagöz Neden Öldürüldü” 
fi lminin sunumunu yapacak ve bir 
söyleşiye katılacak.

Irkçı şiddet tırmanışta

Mektuplarda işyeri sahibinin dükkanını 
kapatıp Danimarka’yı terketmesi 
isteniyor. 14 gün süre tanınan dük-
kan sahiplerinin Danimarka’yı terket-
memeleri durumunda dükkanlarının 
yakılacağı, kendilerinin ise öldürüleceği 
tehditleri savruluyor.

Tehdit mektupları, tehdit tele-
fonları, sokakta göçmenlere 
saldırı, Müslüman mezarlıklarına 
ve göçmenlere ait cafe, restoran , 
manav diğer işyerlerine saldırılar 

2001 yılından bu yana artış gös-
terdi. Endişe verici boyutlara ula-
şan ırkçı taciz, tehdit ve saldırılar 
organize bir kimliğe bürünmeye 
başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 

başkent Kopenhag’da göçmenle-
re ait birçok işyerinin kapısından 
içeri tehdit mektupları bırakıldı. 
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Bir yaz tatilini daha geride bıraktık. Kimimiz tatile, 
kimimiz izine gittik. Ezici bir çoğunluğumuz Tür-

kiye’de geçirdik yaz tatilimizi, kebaplar yendi, denize 
girildi, uzun süredir görülmeyen akrabalar, dostlar zi-
yaret edildi, hasret giderildi. 

Uzun, sert ve karanlık geçen bir kış mevsiminin ar-
dından hakettiğimiz yaz tatili bitti ve tekrar işimizin 
başına döndük. 

Keyfinizi kaçırmayalım ama önümüzdeki dönem yine 
kültürümüzün, inançlarımızın sıkça tartışalacağı bir 
döneme benziyor. Bu sadece Danimarka iç siyasetin-
de değil, uluslararası gelişmeler paralelinde de artarak 
devam edecek. Otobüste, alışverişte, işyerinde göçmen 
kökenli olduğumuz sorgulanıp duracak. Bize düşen ise 
bu toplumda yaşamanın gereği olan görevlerimizi ye-
rine getirmek. Bu, kültür yaşamına aktif olarak katıl-
mak, iş arkadaşlarımızla daha sıkı ilişkiler kurmak ve 
Danimarka’daki siyasi tartışmaları takip ederek ge-
rektiğinde aktif olarak bu tartışmalara katılmak şek-
linde olabilir.

Film festivalleri
Geçtiğimiz yaz aylarında Türk sinema dünyasının Da-
nimarka’da tanınmasını sağlamak amacıyla 7 Türk 
filmini festival kapsamına sokmuştuk. Bu kapsam-
da Müjde Ar, Yelda Reynaud ve film yönetmeni Ümit 
Ünal konuğumuz olmuştu. Geçtiğimiz yıl elde ettiği-
miz bu başarının altında kalmak istemedik ve bu yıl 
da festivalde iki Türk filminin gösterime girmesini 
sağladık. 

Şimdi ise esas müjdeyi verelim: Bu yılki festival ko-
nuğumuz Beyazıt Öztürk !. Televizyonlarda Beyaz Şov 
programlarından tanıdığımız bu sempatik, beğenilen 
sanatçımız sizlerle birlikte olmak için eylül ayının so-
nunda Kopenhag’da olacak. Bizi ve festivali izlemeye 
devam edin.

Sinema Turca
Türk filmlerinin Danimarka sinemalarında elde ettiği 
başarı artık bizi kendi festivalimizi düzenleme nokta-
sına getirdi. Geçtiğimiz ilkbahar aylarında başlattığı-
mız girişimlerin olumlu sonuçlarını aldık ve Danimar-
ka kültür enstitülerinin de katkılarıyla ‘Sinema Tur-
ca’ adlı bir film festivali düzenlemek üzere çalışmalara 
başladık. 

Bu festival sadece bizim olacak ama Danimarkalı 
dostlarımıza, komşularımıza kendimizi anlatmak, ta-
nıtmak, onlarla sinema salonlarında da bir araya gel-
memizi sağlamaya yönelik olacak. Yepyeni Türk film-
lerine yer verecek bu festivali de sabırsızlıkla bekle-
mek için nedeniniz çok.

Hem gazetemiz sayfalarında, hem de gazetemizin in-
ternet sitesinde bu konuda sizi bilgilendirmeye devam 
edeceğiz.

Nerede kalmıştık

haber
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İngiltere’nin Leicester Üniver-
sitesi’nden analitik sosyal psi-
koloji uzmanı Andy White’in 

yaptığı kapsamlı araştırma, 
dünyanın en mutlu ülkesinin 
Danimarka,  en mutsuzunun 
Burundi olduğunu gösterdi. 

White’ın 178 ülkeden edindiği 
verilerin yanı sıra BM ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün yaptıkları 
dahil 100 küresel çalışmaya 
dayandırdığı araştırmasında or-
taya çıkan mutluluk endeksin-
de, Türkiye 133. sırada yer aldı. 
Araştırmada mutluluğu etkileyen 
faktörlerin sağlık, refah ve eğitim 
olduğu vurgulandı. 

Araştırmasını “dünyanın ilk 
mutluluk haritası” olarak nitelen-
diren White, çalışması sırasında 

insanların daha çok içinde 
bulundukları durum ve çevreler-
inden hoşnut olup olmadıklarını 
incelediğini söyledi. 

White’ın araştırması, düny-
ada Danimarka’dan sonra en 
mutlu ülkeler İsviçre, Avus-
turya ve İzlanda, en mutsuz üç 
ülkenin Burundi, Zimbabve ve 
Kongo olduğunu ortaya koydu. 
Sıralamada, diğer İskandinavya 
ülkelerinden İsveç ilk on sıradan 
7. sırada bulunurken, Norveç ilk 
ona giremedi ve 19. sırada kaldı.
White, dünyada küçük ülkele-
rin daha mutlu olma eğiliminde 
olduğunu belirtirken, bunu, daha 
güçlü işbirliği hissi ve estetik ni-
teliklerin olmasına bağladı.

(Haber)

Ülkenin özellikle büyük kentleri, cadde-
lerde, sokaklarda dilencilerin ve yardım 

amacıyla para toplayan sivil toplum örgütlerinin 
sayılarının giderek artmasından şikayetçi. 

Başta başkent Kopenhag, Aarhus, Aalborg ve 
Odense gibi kentler olmak üzere ülkenin büyük 
kentlerinden gelen şikayetler üzerine hareke-
te geçen Adalet Bakanlığı, polisin soruna el 
atmasını istedi. 

Ancak polis yetkilileri şu anki yasaların 
dilenciliği engellemede yetersiz kaldığını belir-
terek, yasanın yeniden düzenlenmesini ve polise 
ceza verme yetkisinin verilmesini istedi. 

(Haber)

Danimarka’da yapılan bir araştırma, işsiz 
göçmenlerin iş bulmasında eğitimin yeter-

li olmadığını ortaya koydu. 
Belediyeler ve Amtlar Araştırma Kurumu 

yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre, işsiz 
göçmenlerin büyük çoğunluğunun Danimarkalı 
işsizlere oranla daha eğitimli olduğu ve buna 
rağmen iş bulamadığını gösterdi. Araştırmanın 
sorumlusu Signe Hald Andersen, eğitimli 
Danimarkalının iş bulma olasılığının eğitimli 
işsiz göçmene nazaran daha yüksek olduğunu 
söyledi. 

(Haber)

Bu karikatür Haber gazetesinde 2003 yılında da yayınlanmıştır. Çizen:  Abdullah Tunçel

Danimarka dünyanın 
en mutlu ülkesi
Birleşmiş Milletler (BM) Norveç’i dünyanın 
yaşanacak en iyi ülke olarak göstermesinin 
ardından, bir İngiliz araştırması da dünyanın 
en mutlu ülkesinin de Danimarka olduğunu 
ortaya koydu. 

Eğitim de yetmiyor

Dilenciler kabak 
tadı verdi
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Çanak antenimin yönü uymuyor diye üzülmeyin. 
Artık batı yönünden de bir çanakla ulusal Türk kanallarını 

izleyebilirsiniz

ADRES ARAMAYA 
PAYDOS! 

Navigatörlerimizde artık tüm 
Avrupa ve Türkiye haritası 
mevcuttur. Danimarka’dan 
köyünüzün veya sokağın 
adresini girin ve kapınıza 

kadar sizi götürsün.Türkçe 
menü ve sesli

512 Kb

1 GB

Komple set
1x receiver

1x Lnb
1x 70 cm çanak

15 m kablo

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

inb 0,2 db maximum single      125,-
inb 0,2 db maximum (2 çıkışlı) 298,-
inb 0,2 db maximum (4 çıkışlı) 398,-

L.N.B
Monoblok 0.3 db.

398,-

Multischalter 9/8
1250,-

 Güvenlik 
amacıyla 

kamera ve 
kapalı devre 
televizyon 
sistemleri

IDTE 2020
5000 kanal hafızası MPEG 2 ve DVB 

uyumlu düzenlenebilir kanal listesi 
otomatik FEC seçimi otomatik uydu 
arama. Emulatör yükleme mümkün

(Triax)
110 cm 698,-
85 cm 350,-
80 cm 300,-
70 cm 200,-
60 cm 200,-
40 cm 200,-

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü

HEAD 3500 + uni. modül gömülü. 
Her türlü kart çalışır

KOPENHAG
Nørrebrogade (220) 
Heimdalsgade 1
2200 København N
Tlf: 3581 5999    
Mobil: 5188 8675

ÅRHUS
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Edwinrahrsvej 32/stand 92 
8220 Brabrand
Tlf: 8625 1510    
Fax: 8625 1591

www.satdiscount.dk

Pazartesi günleri hariç haftanın hergünü 
saat 10.00-18.00 arası açıktır.www.satdiscount.dk

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ

Cengiz Kahraman

D
animarka yaz ay-
larında siyasette 
de sıcak günler 
yaşadı. Karikatür 

krizinin başgöstermesiyle 
Danimarkalılar arasında 
popülaritesini birden artı-
ran Radikal Sol Parti’nin 
Suriye asıllı milletvekili 
Naser Khader’in 24 yaş sı-
nırı kuralının devamından 
yana olduğunu açıklayarak 
partisinin izlediği politikay-
la ters düşmesi parti içinde 
sorun yarattı. Ancak Kha-
der’in parti içi muhalefeti 
fazla uzun sürmedi. 

Gelecek seçimlerde Libe-
ral Parti Venstre ve Muha-
fazakar Halk Partisi ile ku-
rulacak olası bir koalisyon 
hükümetinde Radikal Sol 
Parti’nin de (Radikale Vens-
tre) yeralması için partisine 
baskı yapan Naser Khader’e 
yanıt genel başkan Marian-
ne Jelved’den geldi.   

Naser Khader’in kamuo-
yunda yaptığı açıklamaların 
yanlış olduğunu vurgulayan 
genel başkan Marianne Jel-
ved, iktidar partileri ile ge-
lecek seçimlerde bir ittifak 
oluşturabilmeleri için başta 
24 yaş sınırının kaldırılması 
olmak üzere bazı şartlar öne 
süreceklerini belirtti. 

Jelved, Radikal Sol Par-
ti’nin yürürlükteki sert 
yabancılar yasasına karşı 
olduğunu, özellikle de 24 
yaş sınırı kuralı ve bağlılık 
şartı kurallarının kaldırıl-
ması için mücadeleye devam 
edeceklerini, ayrıca vergile-
rin durdurulması fikrine de 
karşı olduklarını söyledi.  

Jelved ayrıca, partisinin 
kendisini gelecek seçimler-
de başbakan adayı gösterdi-

ğine de dikkat çekerek, sağ 
partilere yaranmak yerine 
amaçlarının iktidara olmak 
için çalışmak olduğunun al-
tını çizdi. 

Khader: “24 yaş sınırı 
devam etsin”
Hatırlanacağı gibi, karika-
tür krizinin başgöstermesiy-

le “Demokrat Müslümanlar” 
adlı bir dernek kurarak ka-
muoyunda dikkatleri üze-
rine toplayan milletvekili 
Naser Khader, partisinin 
gelecek seçimlerde daha et-
kili olabilmesi için yabancı-
lar yasasındaki 24 yaş sınırı 
kuralına karşı çıkmamasını 
istemişti. 

Khader, “Gelecek seçimler-
de parlamentoda 90 sandal-
yeye sahip olamayacağımıza 
göre seçimlerde sağ partiler-
le ittifaka gidip onları etkile-
memiz daha akıllıca olur. 24 
yaş sınırının kaldırılmasına 

karşıyım. İktidar partilerini 
Danimarka Halk Partisi’nin 
yerine biz etkileyelim” diye 
açıklama yapmıştı. 

Khader geri adım attı
Khader’in bu açıklamasın-
dan oldukça rahatsız olan 
partililer, sağ partilere ya-
ranabilmek için ilkelerin-

den ve politikalarından ta-
viz vermeyeceklerini  vur-
gulayarak Naser Khader’in 
çıkışının yanlış olduğunu 
belirtmişlerdi. 

Parti içinden ve genel baş-
kandan gelen eleştiriler so-
nucu geri adım atan Naser 
Khader, “Gelecek seçimler-
de istediğimiz oy oranını 
alamazsak, neler yapılabilir 
onları açıklamıştım. Başka 
alternatifler olduğunu söy-
lemek sanırım çok akıllıca 
bir davranış olmadı” diyerek 
özür diledi. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Karikatür krizini takip eden günlerde kurduğu 
Demokratik Müslümanlar Derneği sayesinde kazandığı 
popülariteyi parti başkanlığına endekslemek isteyen 
Naser Khader’in sevinci kursağında kaldı. Parti başkanı-
na karşı yaptığı çıkış rağbet görmedi.

Khader’in parti içi  
muhalefeti kısa sürdü

Radikal Sol Parti’nin Suriye kökenli milletvekili ve aynı zamanda Karikatür krizinin başgösterdiği günlerde 
kurulan ’Demokrat Müslümanlar’ adlı derneğin başkanı

Radikal Sol Parti genel başkanı Marianne Jelved
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Korskildeeng 3                                                                                2670 Greve                               
www.mbkebab.dk        E-mail:info@mbkebab.dk  

MB KEBAB FOOD A/S

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

bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır

Farkımız; sağlık, 
temizlik ve kaliteye 

gösterdiğimiz özende 
yatmaktadır 

Tüm sağlık 
kurallarına uygun 

helal mamüllerimizle 
hizmetinizdeyiz

MB KEBAB FOOD A/S

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

MB KEBAB FOOD A/S

Pişmiş 
kebap, 

hjemmelavet 
burger

Kasaplara 
toptan et 

ürünleri satışımız 
devam ediyor

Tlf: 5761 9502   Fax : 4361 0131

Kasaplara Kasaplara 

12 yıldır hizmetinizde
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Türkiye’de meydana gelen bazı olaylar var ki 
gurbette bile insanı tavır almaya zorluyor. 

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Marco Au-
relio, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için baş-
vuruda bulundu ve kabul edildi. Çiçeği burnunda 
vatandaşımız futbol sahalarındaki başarılarından 
dolayı da milli takıma seçildi.
 Bugüne kadar sahadaki centilmen tavırları ve 

işini ciddiye alan imajı ile Fenerbahçeli olmayan-
ların bile takdirle izledikleri bir futbolcudur Au-
relio. Ama Aurelio’nun milli takıma seçilmesini 
hazmedemeyenler  de hemen seslerini yükseltme-
ye başlamışlar, hatta basın toplantısı esnasında 
Aurelio’ya İstiklal marşımızı bilip bilmediğini bile 
soran düşünce özürlü meslektaşlarımız çıkmış.
Bu tutum çok çirkindir. Şike yapan, bahis mafi-

ası adına adam kurşunlayan, kurşunlatan, hatta 
kendisi de kurşunlanan oyunculara milli takım-
larda tahammül edenler, milli maç öncesi kamp-
tan telekız siparişi verenlere itirazı olmayanlar 
Aurelio’nun Milli takımda oynayacak olmasına 
karşı çıkıyorlar.
Dünyanın bir çok ülkesinde yaşadığı çalıştığı 

ülkenin vatandaşlığına geçen ve o ülkeyi çeşitli 
alanlarda temsil eden kişiler vardır. Türkie’de de 
güreş, boks, atletizm, okçuluk dallarında ülkemiz 
vatandaşlığına geçmiş Dünya şampiyonu, olimpi-
yat şampiyonu olmuş, ulusal marşımızı çaldırıp 
bayrağımızı göndere çektirmiş bir çok sporcu bu-
lunmaktadır.
İsviçre vatandaşı olan Kubilay Türkyılmaz İs-

viçre Milli takımında oynamış, hepimiz için gurur 
kaynağı olmuştur.
Danimarka’da da bu ülke vatandaşlığını seçen 

bir çok vatandaşımız var. Danimarka vatandaşı 
olsun olmasın en küçük bir ayrımcı hareket se-
zinlediğimizde dünyayı ayağa kaldırıyoruz, bu ay-
rımı yapanlar hakkında söylemediğimizi bırakmı-
yoruz. Bunları bilince kendi anavatanımızda Au-
relio’ya uygulanan ırkçılık, ayrımcılık ve önyargı 
bizi daha çok üzüyor.
Aurelio bugün dükkanının adı için yabancı bir 

sözcük seçen, anadilinin arasına yabancı sözcük 
serpiştirmeden konuşamayan, her şeyin en ya-
bancısını kullanmayı çağdaşlık sayan bir çok geri 
zekalı ile kıyaslandığında onlardan daha Türktür.
Kendisine aramıza katıldığı için teşekkür edi-

yor, hoşgeldin diyorum.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

HABER

Tlf. 97 15 31 11

Pizza, restoran, cafe mobilyaları 
ve dekorasyonları

www.ostergaard-i.dk

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı. 

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

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

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

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

Yaşam boyu duymak için

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

kalitenizi yükseltin!

İlk üç kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 

indirim.
4. seanstan sonra 

indirim
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Sadi Tekelioğlu

Şubat ayında karikatür 
krizinin tavan yaptığı 
günlerde Danimarka 

medyasında sadece aşırı 
islamcıların sesinin çıktı-
ğından rahatsız olan Naser 
khader’in kurduğu Demok-
rat Müslümanlar adlı giri-
şim bir türlü ne olduğuna 
karar veremiyor.

Danimarka’daki entellek-
tüel kesimden, siyasetçiler-
den ve işadamlarından bü-
yük destek gören ve rekor 
sayılabilecek kısa sürede 
binlerce üye sağlayan De-
mokrat Müslümanlar baş-
langıçta kendilerine “biçtik-
leri” görevi bir türlü yerine 
getiremiyorlar, zira grubun 
içinde kimin ne söylediği 
belli değil.

Meydana gelen uluslarara-
sı olaylar hakkında açıklama 
yapan sözcüler görevden alı-
nıyor, yönetim kurulu üyele-
ri basına açıklama yaptıkları 
için atılıyorlar.

Karikatür krizinin ulus-
lararası boyut kazandığı 
Şubat mart ayındaki gün-
lerde anımsanacağı üzere, 
danimarka’daki bazı cami 
dernekleri temsilcilerinin 
Ortadoğu’da danimarka 
temsilciliklerine yönelik 
şiddetli protestolara neden 
olan gerçek dışı bilgiler ver-
dikleri öne sürülmüş, bunun 
üzerine de islam dini adına 
basına açıklama yapacak, 
kamuoyunda başka bir İs-
lamın yüzünü gösterecek 
bir oluşuma ihtiyaç bulun-
duğu dile getirilmeye baş-
lanmıştı.

Bunun üzerine bir gün için-
de kolları sıvayıp kamuoyu-

nun önüne çıkan Naser Kha-
der Demokrat müslümanlar 
adlı bir grup oluşturmuştu. 
Ancak aradan geçen süre-
de Demokrat Müslümanlar 
kendilerine görev saydıkla-
rı konuda bir tek açıklama 
bile yapmazken medyanın 
gündemine ise sadece iç çe-
kişmelerle geldiler.

Bir süre önce basın sözcüsü 
Fathi Al-Abed Jyllands-Pos-

ten gazetesinde yayınlanan 
bir yazısında İsrail’in Lüb-
nan’a saldırısını devlet te-
rörü olarak nitelendirmiş 
ve bu niteleme de Al-Abed’in 
görevi terketmesi sonucunu 
doğurmuştu. Grubun ku-
rucusu Naser Khader ise 
Demokrat Müslümanlar’ın 
İsrail-Lübnan arasındaki 
savaşta tavır belirlemesi-
nin beklenemeyeceğini söy-

lemişti. 
Geçen hafta içinde ise yö-

netim kurulu üyelerinden 
Amina Ahmed Demokrat 
Müslümanlar’dan ayrıldı. 
Ahmed ayrılmasına neden 
olarak Naser Khader’in 
bir televizyon programında 
yaptığı ve Demokrat Müslü-
manlar grubunda Kur’an ın 
da eleştirilmesine yer veril-
mesi gerektiği açıklamasını 

gösterdi. Ahmed, Politiken 
gazetesinde yer alan açık-
lamasında “Ben inançları 
olan bir insanım ve duygu-
sal olarak incitici buldum 
bu açıklamaları” şeklinde 
konuştu.

Naser Khader’i eleştirenler 
ise karikatür krizi esnasında 
kendi popülaritesini koru-
mak ve parti içindeki yerini 
sağlamlaştırmak amacıy-

la bu grubu kurduğunu 
söylüyorlar. Son günlerdeki 
gelişmeler ve açıklamaları 
dikkate alındığında Naser 
Khader’ın sıradan bir mil-
letvekili olarak kalmak is-
temediğini, partisini önce 
hükümete sokup, ardından 
bir bakanlık elde ederek 
parti başkanlığına oynadı-
ğına işaret ediyor.

Aslında varolduğu söyle-
nen bir boşluğu doldurmak 
üzere bir araya geldiği söy-
lenen grup yeni bir boşluk 
yaratmış durumda. Cami 
derneklerine medya rağbet 
etmezken Demokrat Müslü-
manlar da bir türlü medya-
nın ihtiyacı olan konularda 
açıklama yapacak duruma 
gelemiyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

»Demokrat Müslümanlar« 
balık mı kuş mu?
Geçtiğimiz kış aylarında karikatür krizi esnasında büyük bir gürültüyle kuru-
lan Demokrat Müslümanlar Derneği bir türlü başta açıkladığı kuruluş amacına 
hizmet edemiyor. Demokrat Müslümanlar derneği en çok enerjiyi kendi için-
den adam atmakta kullanıyor

HABER-YORUM

Şubat ayında uluslararası boyuta taşınan karikatür krizi 
esnasında Dünya çapında olduğu gibi Danimarka’da da 
gösteriler düzenlenmişti.

Hoşgeldin Mehmet
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Eskiden, Türkiye’ye her tatile gidi-
şimde arkadaşlarımla sohbet eder-

ken söz futboldan açıldığında arkadaş-
larım hemen futbolcu Laudrup kardeş-
leri sorarlardı bana. Laudrup kardeşler 
ve o zamanlar Trabzonspor’da ve Fe-
nerbahçe’de top koşturan Lars Olsen, 
Brian Steen Nielsen ve Jes Högh gibi 
diğer Danimarkalı futbolcular Türk fut-
bolseverler tarafından çok seviliyordu. 
Sadece Danimarkalı futbolcular değil, 
Danimarka toplumuna, demokrasisine 
ve refah sistemine karşı büyük bir sem-
pati vardı insanlarda. 
Danimarka’ya sadece sıradan halk de-

ğil, eski başbakanlarımızdan Bülent 
Ecevit bile imrenirdi ve Danimarka gibi 
bir Türkiye düşlerdi sürekli.   
Son yıllarda, özellikle bu yaz gittiğim-

de Türklerin Danimarkalılara artık o 

kadar sempati duymadıklarını, aksine 
antipati ile bakmaya başladıklarını gör-
düm. Kimle konuşsam, Jydland-Pos-
ten’in nasıl bir gazete olduğunu, başba-
kan Rasmussen’in nasıl bir lider oldu-
ğunu ve Danimarka’da izlenen politika-
yı soruyordu. 
Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Mu-

hammed karikatürlerini yayınlamasının 
yanlış ve sorumsuzca bir davranış ol-
duğunu söylüyordu konuştuğum insan-
lar. Danimarka’nın Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliğine sürekli karşı çıkan 
bir tavır sergilemesine tepki duyuyor-
lardı. Türkiye’ye dayatılan Kopenhag 
Kriterleri’ne Danimarka’nın kendisinin 
bile uymadığı, Danimarka’da islam kar-
şıtlığının arttığı, ırkçı politikaların prim 
topladığı görüşü yaygındı konuştuğum 
insanlarda. 

Düşünebiliyor musunuz? Hükümetin 
dışarıdan destekçisi aşırı sağcı Dani-
marka Halk Partisi’nin lideri Pia Kja-
ersgaard’un adını bilenler bile vardı.  
İletişim çağında yaşadığımız hemen 

belli oluyordu. Tabii ki, Danimarka 
hakkında Türk halkına bu kadar bilgi 
akışının sağlanmasında bu ülkede gö-
rev yapan Türk basın mensuplarının da 
katkısı vardı.   
Eskiden, bekar arkadaşlarım bir Dani-

markalı kızla tanışıp Danimarka’ya ya 
da başka bir batı ülkesine gitmek için 
can atarlardı. Danimarka’daki Türkiye 
karşıtları, ‘Türkiye Avrupa Birliği’ne gi-
rerse 70 milyon Türk sınırlarımıza da-
yanır’ diye propaganda yapıyorlar ya, 
şimdi gençler artık Danimarka’ya ya da 
başka bir batı ülkesine gelmek için can 
atmıyor eskisi gibi. Aksine, tüm zorluk-

larına rağmen Türkiye’de yaşamayı ter-
cih ediyorlar. Danimarka’nın ve batının 
iki yüzlü olduğunu düşünüyorlar. Sıra-
dan bir Türk vatandaşının turist vizesi 
ile Danimarka’ya gelmesi imkansızken, 
Danimarkalıların elini, kolunu sallaya-
rak Türkiye’ye gelip, evler alıp yerleş-
melerine içerliyor insanlar.  
Kısacası, Danimarka’nın imajı Tür-

kiye’den bakıldığında hiç de eskisi gibi 
güzel görünmüyor artık. 
Bu sadece Türkiye’den bakıldığında 

değil, başka ülkelerden de bakıldığında 
böyle görünüyor. 
Hep bizler Danimarkalılara kendimizi 

anlatacak değiliz ya! Biraz da Danimar-
ka kendini anlatsın bize yoksa Dani-
marka avucuyla kuş bile tutsa yarana-
maz artık dış dünyaya.      

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman
Biraz da siz anlatın kendinizi

HABER

“Danimarka karbeyazı 
Danimarkalılara aittir. 
Danimarka’yı 14 gün 
içinde terkedeceksin. 

Danimarka’dan ayrılmazsan 
dükanını yakacağız, seni de 
öldüreceğiz” 

Kerim Bulduk adlı vatanda-
şımız geçtiğimiz Cuma günü 
dükkanını açınca bu satırlarla 
kaşılaştı. 

Kopenhag’ın Frederiksberg 
semtinde bulunan Finsens-
vej’da Büfe (kiosk) işleten 
vatandaşımız gece kapıdan 
içeri atılan kağıtta yazılı olan 
tehditleri okuyunca ilk iş ola-
rak polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis yet-
kilileri olayı ciddiye aldıkla-
rını belirttiler ve soruşturma 
başlattılar.

45 yaşındaki Konyalı va-
tandaşımız Kerim Bulduk 27 
yıldır Danimarka’da olduğu-
nu belirterek mektubu oku-
yunca korkuya kapılmadığı-

nı, ancak bu mektubu yazan 
kişileri tanımamasının endişe 
verici olduğunu belirtti.

Son günlerde, kendisine bu 
şekilde tehditte bulunmayı 
gerektirecek bir tartışma ya-
şamadığını belirten Bulduk, 
komşuları ve semt sakini 
müşterilerinin de olaya çok 
üzüldüklerini söyledi. Irkçı 
tacize maruz kalan kiosku 6 
aydır işlettiğini söyleyen Ke-
rim Bulduk bu tür olayların 
kendisini yıldırmayacağını 
söyledi.

Kerim Bulduk bu tür olayla-
rın son aylarda artış gösterdi-
ğini bunda göçmenleri tehdit 
ve sorun olarak gösteren poli-
tikacıların açıklama ve tutum-
larının önemli bir etken teşkil 
ettiğini söyledi ve “Tabii biz 
göçmenler de bu tür olaylar 
karşısında tepkisiz kaldığımız 
için bu tür saldırılarda artış 
gözleniyor” dedi. 

(Haber)

“Dükkanını yakar, seni öldürürüz”
Kopenhag’ın Frederiksberg semtinde büfe işleten vatandaşımız Kerim Bulduk’un dükkanının kapısından içeri ırkçı 
tehdit içeren bir mektup bırakıldı. Bölgedeki göçmenlere ait başka işyerlerine de benzeri tehdit mektupları bırakıldı. 

Danimarka’da ırkçı saldırı-
ların son yıllarda giderek 
arttığına dikkat çekildi. 

Danimarka polisi gizli istihbarat 
servisi PET’ten yapılan açıklama-
ya göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 
ırkçı saldırılarda yüzde 125 ora-
nında artış oldu, bu yıl saldırıla-
rın daha da artacağından endişe 
duyuluyor. 
PET’ e göre geçtiğimiz yıl 81 ırk-

çı saldırı gerçekleşirken, 2006’ın 
ilk altı ayında ise 39 ırkçı motifl i 
şiddet eylemi gerçekleşti. 
PET, ırkçı saldırılara karşı ön-

lemlerin artırıldığını ve aşırı sa-
ğın yakın takibe alındığını bil-
dirdi. 

(Haber)

Irkçı saldırılar 
artıyor
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3460 Birkeröd
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Fax: 7023 1615

www.morebrand.dk

Tanıdık bir tat !
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Anadolu Kød
HELAL

Danimarka’nın en büyük et fi rması ilklere 
imza atmaya devam ediyor

Hassellunden 11 B - 2765 Smørum   Tlf.: 3810 9282   Faks: 38107343  www.anadolu.dk

Anadolu Kød ApS

Strimler 
(Kuşbaşı)

1993

Hjemmelavet 
burger
2000

Hjemmelavet 
græsk burger

2001

Pişmiş Döner 
Kebap
2002

Pişmiş Tavuk 
Döner
2006

Gelecek aydan itibaren yeniliklerimizi 
sunmaya devam edeceğiz

Siz de ilklere imza atmak istiyorsanız, bizi arayın
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UNIQUE STYLE
Tåstrup Stations Center

Selsmosevej 2,   2630 Tåstrup
Tlf: 43 52 76 37

KAPANIŞ UCUZLUĞUKAPANIŞ UCUZLUĞU

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

Son iki haftalık 
indirimden siz de 

faydalanın 
1 ödeyin 3 alın 

KAPANIŞ 
UCUZLUĞU

Toptan fi yatının altında, maliyetine fi yatlarımızla hediyenizi bizden alın
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animarka Eylül 
ayından itibaren 
bedava gazete sa-
vaşlarına sahne 

olacak. Hali hazırda beda-
va dağıtılan Metroexpress 
ve Urban gazetelerinin yanı 
sıra dört yeni bedava gaze-
tenin de yayın hazırlıkları 
sürüyor.

Bedava gazete furyası geç-
tiğimiz ilkbaharda İzlanda-

lı bir medya kuruluşunun 
başkent Kopenhag’da evlere 
posta yoluyla bedava dağıtı-
lacak gazete lanse etmesiyle 
başladı. Nyhedsavisen adıyla 
lanse edilen gazete hafta içi 
hergün yayınlanacak ve sa-
bah saatlerinde evlerin pos-
ta kutularında bulunacak. 
Nyhedsavisen’in lanse edil-
mesinin hemen ardından 
JP/Politiken medya grubu 

da 24 saat adı altında aynı 
konsepte uygun bir gaze-
te hazırlıklarına giriştiğini 
duyurdu.

Danimarka kamuoyu iki 
gazete beklerken son bom-
ba Ağustos ayının son orta-
sında patladı ve Berlingske 
grubu da evlere dağıtıla-
cak bir bedava gazete ya-
yınlayacağını duyurdu. Bu 
arada sokaklarda, tren ve 

otobüslerde  sabah bedava 
dağıtılan Metroexpress ga-
zetesi de akşamüzeri işten 
eve dönenlere hitaben bir 
bedava gazete hazırlığında 
olduğunu duyurdu.

Şimdi Danimarkalılar son-
bahar aylarında posta kutu-
larına atılacak 4-5 bedava 
gazeteden nasıl kurtulacak-
larını düşünüyorlar. Yeni 
gazetelerin derin düşünce-

lere sevkettiği 
kesim sadece 
okuyucular de-
ğil, büyük ga-
zeteler de yeni 
ortaya çıkacak 
durumun ücretli gazetele-
rin ekonomisini nasıl etki-
leyeceğini düşünüyorlar. 
Merak edilen diğer bir nok-
ta ise reklamlarla geçinen 
semt gazetelerinin evlere 

bedava dağıtılan ga
zeteler karşısında nasıl da-
yanabilecekleri.Posta kutu-
larına bırakılacak gazetele-
re tüketiciler isterlerse hayır 
diyebilecekler.

(Haber)

Gazete savaşları başlıyor

Danimarka’da ço-
cuklu ailelere ya-
pılan yardım, be-

lediyeler tarafından kesi-
lebilecek. 1 Temmuz ta-
rihinde yürürlüğe giren 
yeni yasayla çocuklarına 
iyi davranmayan ve ye-
terli eğitimi vermeyen 
ailelere yapılan yardım-
larda, belediye kesinti 
uygulayabilecek. 

Ayrıca çocuğunu okula 
göndermeyen, devam-
sızlığıyla ilgilenmeyen 
ve sokaklarda suç işle-
mesini önlemeye çalış-

mayan ailelere ödenen 
çocuk parası da tamamen 
kesilecek.

Çocukların toplum için-
de sosyal sorunlu ve suç 
işleyen birer birey olma-
larını önlemek istedik-
lerini, bu nedenle anne 
ve babanın çocuklarıyla 
daha yakından ilgilen-
mesi gerektiğini belirten 
Sosyal İşler Bakanı Eva 
Kjaer, Hansen yardımla-
rında kesinti yapılan aile-
lerin yönelttikleri eleşti-
rilerde haksız olduklarını 
söyledi.

Kaynakları sınırlı anne 
ve babalar çeşitli projeler 
yoluyla desteklenerek, 
çocuklarına karşı görev-
lerini yerine getirmele-
ri konusunda yardımcı 
olunacak.  

(Haber)

Çocuğuyla ilgilenmeyen ailelerin çocuk parası kesilecek

Danimarka’da geçtiğimiz 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasa, bele-
diyelere, çocuğunu iyi yetiştirmeyen ailelere, yapılan yardımlarda kes-
inti yapma hakkı tanıyor. 



       Ağustos 2006haber10   Ağustos 2006 11   haberHABER

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

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

�

����������

Türk Hava Yolları ve Onur Hava Yolları ile 

Ayrıca, ADANA, DİYARBAKIR, MARDİN VE DİĞER 
ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR. 

ANKARA ANTALYA

KONYA

KAYSERİİSTANBUL

İZMİR

Tlf: 43 54 24 33
Diğer

ülkelere de 
uygun fi yatlarda  
uçak biletlerinizi 

bizden temin 
edebilirsiniz 

OBA REJSER
ONURairGüvenli bir seyahat için

 Istedgade 58                                                          Tlf.: 43 54 24 33     
1650 København V                                            Faks : 43 54 24 65

Sizlere daha iyi 
hizmet verebilmek 
için Kopenhag’da 

yeni büromuza 
taşındık. 

1991 yılında Hırvatistan’ın Dubrovnik 
kentine Adriatik denizinden yapılan 
bombalı saldırılarda sivil halkın öl-

mesinden sorumlu tutulan Sırp Amiral 
Miodrag Jokic, 2004 yılında uluslararası 
güçlere teslim oldu. 

Hollanda’nın Lahey kentindeki Ulusla-
rarası Savaş Suçluları Mahkemesi, Kopen-
hag Şehir Mahkemesinin Sırp Amiral Mi-
odrag Jokic hakkında cezasının geri kalan 
kısmını Danimarka’da çekecek yönündeki 

verdiği kararı onaylayarak, Danimarka’da 
7 yıl hapis yatmasını kararlaştırdı. 

Sırp Amiral Miodrag Jokic, cezasını Da-
nimarka’da çeken Balkan kökenli ikinci 
savaş suçlusu oluyor. 1992 yılında 10 
Bosnalı Müslümanı katletmekten suçlu 
bulunan 41 yaşındaki Bosnalı Sırp Ran-
ko Cesic adlı başka bir savaş suçlusu da 
çarptırıldığı 18 yıllık hapis cezasını Dani-
marka’da çekiyor.  

(Haber)

Sırp amiral Danimarka’da 
hapis yatacak
Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi, Kopenhag 
Şehir Mahkemesi’nin savaş suçlusu Sırp bir amiralın 
cezasının geri kalan kısmını Danimarka’da çekmesi 
yönündeki kararını onayladı. Buna göre Sırp amiral geri 
kalan yedi yıllık hapis cezasını Danimarka hapishanesin-
de çekecek.  

Son yıllarda göçmenlerin sınır 
ötesi evlilikleri, birbirleriyle 
yaptıkları evlilikler göçmen 

tartışmalarında merkeze oturdu 
denilebilir. Tartışmanın merkezin-
de yer alan evlilikler konusu ise de-
vamlı olarak belge ve bilgi eksikkliği 
ile sürdü. Bu konu politikacıların ve 

bazı uzmanların görüşleri doğrusun-
da tartışıldı, bu tartışmalara dayanı-
larak yasalar çıkarıldı.

Danimarka Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsü ve Göç Araştırmaları aka-
demisi (AMİD) göçmenlerin geldikle-
ri ülkelerden biri ile veya yine kendi 
uluslarından biri ile yaptıkları evli-

liklere nasıl baktıklarını araştırmaya 
karar verdi.

Her iki kuruluş da araştırmaları es-
nasında görüşmek amacıyla, son beş 
yıl içinde evlenmiş, halen nişanlı olan 
veya herhangi bir şekilde evlilik ha-
zırlığı içinde olan Türk ve Pakistanlı 
göçmenlerle görüşmeler yapmak is-

tiyor. Yaklaşık 1 saat sürecek görüş-
me şeklinde gerçekleştirilecek araş-
tırmaya katkıda bulunmak isteyenler 
yanda belirtilen kanalları kullanarak 
başvuru yapabilirler. Araştırma es-
nasında isim, adres kaydedilmeyecek, 
katılanlar anonim olarak araştırma-
da yer alacaklardır-

Evlilik araştırmasına katılmak ister misiniz?
Danimarka Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ve Göç Araştırmaları Akademisi (AMİD) Türkiye ve 
Pakistan kökenli göçmenlerin  evliliklerini mercek altına alıyor.

Araştırma görevlisi 
Garbi Schmidt: gs@sfi .dk, 

telefon: 33 48 08 96

Veya stajyer 
Nadia Jeldtoft: 

njh@sfi .dk, 
telefon 33 69 77 51/

Araştırma hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için: 

http://www.amid.dk/
research/marriage.html 

adresine giriş 
yapabilirsiniz.
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D
animarka’da 
yaşayan Türk-
ler, bu ülkeye 
iş güçlerinin 
yanısıra bera-

berlerinde getirdikleri kül-
tür ve ananelerinden sonra 
şimdi de burada yetişmeyen 
çeşitli meyve ağaçlarını ge-
tirdi.

Kopenhag’ın tanınmış 
Türk kasaplarından Hasan 
Hüseyin Demirhan, kasaplı-
ğı bıraktıktan sonra kendini 
sebze ve meyvelere adadı.  

37 yıl önce Uşak’tan kal-
karak Danimarka’nın Köge 
kentine gelen Hasan Hüse-
yin Demirhan, yıllardır sa-
hibi olduğu villasının bah-
çesinde şeftali, dut, badem 
ve iğde yetiştirdiği gibi, Tür-
kiye’den getirdiği biber, fa-
sulye, domates tohumlarıyla 
kendi damak tadımızda olan 
sebzeleri de yetiştiriyor.

Yıllardır başkent Ko-
penhag’ın  tanınmış Türk 
kasaplarından biri olan iş 
adamı Hasan Hüseyin ve eşi 
Demime Demirhan’ın evle-
rinin bahçesi aynı zamanda 
tam bir botanik bahçesini 
andırıyor. Bahçesinde bu-
lunan meyve ağaçların ya-
nısıra, çeşitli  renkte  çiçek-
ler bahçeyi süslüyor. 

Kuzey’in soğuk iklimi ve 

yazların uzun süre sıcak ol-
maması nedeniyle yetişmesi 
zor olan, şeftali, iğde, dut ve 
badem gibi meyveleri yetiş-
tiren Hasan Hüseyin’in bah-
çesinde bu meyvelerin yetiş-
tiğini gören Danimarkalılar 
hayretlerini gizleyemiyor.

Türkiye’ye olan özlemin 
kendilerini bu tür sebze ve 
meyve yetiştirmeye ittiğini 
belirten Demirhan çifti, ta-
tile her gittiklerinde beğen-
dikleri bir meyve ağacının 
kökünü ya da bir sebze ve 
çiçeğin tohumunu Danimar-
ka’ya getirerek bahçelerine 
dikip ektiklerini belirtiyor. 

(Haber)

Danimarka’da yetişmeyen 
meyveleri yetiştiriyor

turk2turk.dk
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18 eylül 2006�dan önce üye olanlar 
arasõnda cekili� yapõlacaktõr.

Hediyeler: 1 ki�iye Apple iPod Nano, 
5 ki�iye dvd-film, 5 ki�iye vcd, 

5 ki�iye cd, 5 ki�iye ti�ört (t-shirt)
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Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogrurejser@ofi r.dk  www.dogrurejser.dk  

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon 
numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

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

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

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

60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZEL İNDİRİMLER

THY ile KONYA - KAYSERİ - ANKARA - İZMİR  
İSTANBUL - ANTALYA VE DİĞER 

NOKTALAR İÇİN EN UYGUN FİYATLARLA UÇAK
Lufthansa ile Türkiye’nin önemli noktalarına 

uygun fi yatlarla uçak

www.dogrurejser.dk

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin 
en büyük havaalanı Heathrow’da 

yeni bir terör faciasi son anda önlendi. 
Son anda 21 teröristin yakalanmasıy-
la birlikte hedef uçaklara binecek yüz-
lerce suçsuz insanın hayatı da kurtul-
muş oldu böylece. Yolcuların üzerindeki 
şoku atmaları bir hayli zaman alacak-
tır ve belki de olaydan sonra hayata bi-
raz farklı bakacaklardır. Onları bekle-
yen anneler, babalar, kardeşler, eşler 
ve çocuklar kısacası onları sevenler için 
de durum değişmiş olacak. Hepsi bun-
dan sonra her uçağa bindiklerinde ister 
istemez tedirgin olacaktır. Kontrolden 
geçerken öndeki kişiye belki temkinli 
bakıp ‘acaba bir terörist mi’ düşüncesi 
doğacaktır insanlarda. Aslında durum 
sadece olayı yaşanlar için değil, hepimiz 
için de geçerli. Ne yazık ki terör hare-
ketleri günümüzde ‘normal’ hale geldi, 
fakat daha da kötüsü teröristler sade-
ce filmlerdeki gibi ‘kötü adamlar değil’, 
kendi içimizden yetişen birileri de ola-
biliyor.
Belki de modern toplumun yaratmış 
olduğu ‘yan etkiler’ denilecek 
durumda bir olay bu, çünkü 
‘günün teröristi’ komşumuzun oğlu 
olabilir. Tıpkı 11 Eylül saldırlarını 
gerçekleştiren kişiler gibi, terör 

eylemi yapmak isteyen gençler 
de toplumun kendi içinden çıkan 
insanlar. Çoğu eğitim almış, 
maddi durumu iyi olan, hatta Batı 
ülkelerinde doğmuş, büyümüş veya 
Batı’da okumuş insanlar. 
Peki neden yaşadıkları topluma 
karşı bu derece tepki gösteriyorlar? 
Neden bir grup İngiliz genç tutup da 
birden yaşadığı toplumdan bu derece 
uzaklaşıp terörist olmaya kalkıyor? 
Soruya net bir cevap vermek kolay 
değil, genelde uzmanlar tekrarlanan 
durumlara bakarak uyum konusunu 
ileri sürüyorlar. Örneğin, Batı 
ülkerinde yaşayan fakat kendilerini 
dışlanmış hisseden bir yığın genç 
çok kolay terör örgütlerinin ağına 
düşebiliyor. Genelde gençlerin 
işsizlik, kimlik sorunu ve kültürel 
farklılıklarını da göz  önüne alırsak 
durum daha da netleşiyor. Gençler 
sorunu çözmek yerine bulundukları 
topluma karşı çıkmayı daha kolay bir 
yol olarak görüyorlar. Maalesef bu 
durum  fanatiklerin de işine geliyor. 
Dini politik hedeflerine alet edip bir 
sürü zavallı gencin inançlarıyla ve de 
hayatlarıyla oynuyorlar. Tek yönlü 
ve faşizmi andıran bir ideolojiyle 
gençlerin beyinlerini yıkayıp onları 

sadece emir alan fakat soru sormayan 
robotlar haline getiyorlar. 
11 Eylül saldırısını gerçeleştiren 
kişiler inançları uğruna ‘kavga’ 
verdiklerine inanmışlardı, daha 
doğrusu inandırılmışlardı. Fakat 
yaptıkları ne dinle ne de geçeklerle 
alakası olan bir şeydi ve bu hareket 
sadece onların hayatına son vermedi, 
insanların bakış açısını da değiştirdi. 
Birden dünyamız Müslümanlara 
ve Batılılara, modern demokrasi 
değerleri olan toplumlara ve geri 
kalmış toplumlara bölündü. Ve 
medeniyetler çatışması diye anlamsız 
bir durum çıktı ortaya. Birbirimize 
karşı önyargılar ise gün geçtikçe 
arttıyor. Çünkü 11 Eylül’den bu yana 
her yıl yeni bir terör saldırısıyla veya 
saldırının tehlikesiyle karşı karşıya 
kalıyoruz. Hedefler her an her yer 
olabiliyor; Kasım 2003’te İstanbul’da 
yüzlerce kişi yaralanmıştı, Mart 
2004’te Madrid’de 200’e yakın kişi 
hayatını kaybetmiş ve binlerce 
kişi yaralanmıstı ve Haziran 
2005’te Londra’da 56 kişi hayatını 
kaybederken 770 kişi yaranlanmıştı. 
Eğer Heathrow’daki saldırı planı 
önlenmeseydi kimbilir bugün kaç kişi 
sevenlerinden olacaktı?

Son bir kaç günkü gazetelerin bazı 
haberlerine bakıldığında durum 
daha çok üzücü. Çok etnikli bir 
toplumun ütopyadan başka bir şey 
olmadığı ve Danimarka değerlerinin 
tehlikede olduğu vurgulanıyor. 
Batıda yaşayan Müslüman kökenli 
birisi için çok vahim bir durum. 
Bir taraftan radikal dinci grupların 
hedefi oluyorsun, diğer taraftan da 
yaşadığın toplumda o insanlarla aynı 
kefeye konuluyorsun. 
Fanatik grupların kurbanı olan 
gençler sadece kendi ve suçsuz 
insanların hayatlarıyla oynamıyorlar. 
İslam dini adına tarihte çok kötü ve 
kara bir leke bırakıyorlar.
Herhangi bir teröristi suçlamak 
kolay, fakat “normal” ortamda 
büyümüş, eğitim almış “komşunun” 
çocuğunu anlamak kadar 
suçlamak da zor olabiliyor. 
İngiltere’deki  gençleri tanıyan, 
onlarla birlikte zaman geçirmiş 
kişiler ne düşünüyordur acaba? 
Suçlu kim? Veliler mi, çevre mi, 
toplum mu yoksa politikacılar mı? 
Yoksa gerçekten Müslümanlar ve 
Hristiyanlar bir arada yaşayamaz mı?

yildiz.akdogan@haber.dk

İçimizdeki terörist
Yıldız Akdoğan
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B
u yıl tatil için ka-
rayolunu seçen Ko-
penhag’da yaşayan 
vatandaşlarımız-

dan Timur Çatallar Roman-
ya yaşadıklarını unutamıyor. 
“Bir daha Romanya’ya adı-
mımı atmam artık” diye ko-
nuşan Çatallar kendisinden 
aynı makbuzla 2-3 defa para 
istendiğini söyledi ve kara-
yolu ile Türkiye’ye gitmeyi 
düşünen vatandaşlarımıza 
çağrıda bulunarak “Roman-
ya’dan geçmeyin “ dedi.

Turist olduğunuzu 
farkedince fi yatlar üçe 
katlanıyor
Romanya ve Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği üyeliğine yak-
laşmalarının bu ülkede bazı 
şeyleri değiştirmiş ve düzelt-
miş olabileceği düşüncesiyle 
Romanya’dan geçiş yapma-
yı tercih ettiğini söyleyen 
Timur Çatallar, gümrük 
kapısında ödediği harçların 
makbuzların gümrük bi-
naları dışındaki başka bir 
birimde elinden alındığını 
ve makbuzlar üzerinde ya-
zılı meblağın kendisinden 
yeniden başka gerekçelerle 
istendiğini söyledi. 

22 Eurolu ücreti ödemeyi 

kabul eden Çatallar ken-
disine daha önce yaptığı 
ödemelerin makbuzlarının 
verildiğini belirterek, “Tam 
bir soygun tezgahı kurmuş-
lar” dedi.

Rüşvet ve fahiş fiyat uygu-
laması sadece gümrük kapı-
ları ve trafik kontrollerinde 

değil şehir ve kasabalarda 
herhangi alışveriş durumla-
rında da ortaya çıkıyor.  

Bir şişe su satın alırken 
bile kazıklanılmak istendiği-
niz öyleyen Timur Çatallar, 
“Bir şişe suyun fiyatı yaban-
cı olduğunuz anlaşılınca üçe 
katlanıyor” dedi. 

Şahir ve kasabalarda yapı-
lan her alışverişte bunun uy-
gulandığını söyleyen Timur 
Çatallar, “Bir dahaRoman-
ya’dan geçiş yapmak mı? 
Tövbe” diye konuştu.

(Haber)

”Romanya’dan geçiş mi? 
Allah yazdıysa bozsun!”
Yaz tatili için karayoluyla Türkiye’ye giden vatandaşlarımız yıllardır karşı-
laştıkları sorunlarla yine karşılaştılar. Özellikle Romanya’dan geçiş yapan 
vatandaşlarımız gümrük kapılarında ve otoyollarda rüşvetçi memurlarla 
boğuşmak zorunda kaldılar.

Battal Tanrıverdi

Bugünlerde vatandaşlarımız en-
düstri tatilinin bitimi, okulların 

açılmasıyla bağlantılı olarak karınları-
nın doyduğu ülkeye döndüler veya dö-

nüyorlar. Yıllardır süren bir ikilem. GURBET- SILA
Şöyle zihinlerimizi bir yoklayalım. Gurbet, Sıla, 

Hasret, Özlem gibi isimler daha fazla konulur oldu 
doğan çocuklarımıza.
Dün izinden yeni dönmüş bir vatandaşımla sohbet 

ettik biraz. Aramızdaki söyleşiden kesitler vereyim 
değerlendirmesini siz yapın.
-Yahu hocam inan ölüm geldi sanki buraya..
- İnan arabanın bile çekişi düştü dönüş yolunda..
- Bizimki yaşamak değil burada. Hayat Türkiye 

de..
- İnan onlar bizden daha iyi yaşıyorlar..
- Emekli olayım birgün dahi durmam burada..
Bu söylemleri  kesinlikle sizler de duydunuz, dinle-

diniz  bilmem kaç kez.
Yıllardır yakınılan bu konulara çare bulduk mu? 

Çözüm ürettik mi? Konu tümüyle ekonomik mi? 
Bence kocaman bir HAYIR.
Mazeretlerimiz yok mu? Çooook!!!
Çocukların okulu bitsin.
Oğlumu evlendireyim, kızımı gelin edeyim derken 

torunlara geliyor sıra. Sünnet düğününü de yapalım 
hayırlısıyla derken birde bakmışsın halk türkümü-
zün sözlerindeki gerçekleşiveriyor 
‘Aşşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor’
Peki bu satırların yazarı ne yaptı bu konuda, insa-

na demezler mi akıl vermek kolay haydi sen yap da 
görelim ?
Yıl 1982 Danimarka’da 3. yılım ve aşağıdaki dizele-

ri yazmışım:

Bu gurbetin çadırına güvenmem
Ne zaman yıkılır direk bilinmez
Dostlar hanesınde neler oluyor
Gönül istese de hemen gidilmez.

Bir dost sofrasında sohbettir meze
Yıllar gelir geçer ümitler taze
Dostlar bizi biz dostları ansak da
Gönüller bir olsun deyip geçilmez

Şu üç günlük yolda şaşkın gezindik
Üç beş yılı demirbaşa geçirdik
Şunun şurasında  ne kaldı derken
Akıl başa gelse bile kar etmez.

Erken emekliliğime az kaldı, küçük oğlumun okulu 
iki yıl sonra bitiyor ve torunum Emil henüz üç ya-
şında. Kısmet olursa iki yıl sonra dönüyorum.
Gurbet neresi olursa olsun SILAYA kavuşma ta-

butsuz olsun dileklerimle..

İzin bitti, yazı 
bekleyeceğiz yine!!!

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
Menü 1: 

Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, Pilav, Cacık, Salata, 
Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, sıcak-soğuk 
içecekler, salonkørasi ve masa dekorasyonları fi yata dahildir.

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

dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez

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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa 

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

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

cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF:
3966 6560
3122 5222

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

Kına geceleri için geçerli cazip fi yatlarımızı 
öğrenmek için bizi arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER
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AB vatandaşları, Türkiye’nin 
AB üyeliğine hala karşı çı-
kıyorlar. Danimarka’da ise 

Türkiye’nin üyeliğine olumlu ba-
kan kişi sayısı çok az.

AB ülkelerindeki iktidarlar, seç-
menlerini Türkiye’nin AB uyelige 
ikna etmekte hala çok zorluk ce-
kiyorlar. 

AB’nin araştırma enstitusu 
olan Eurobarometer tarafından 
yapılan bir araştırma sonucuna 
göre; Türkiye’nin demokratik, 
ekonomik sartlar ile insan hakları 
açısından durumunu düzeltmesi 
durumunda bile AB üyeliğine kar-
şı çıkanlar yüzde 48 iken, üyeliği 
onaylayanların oranı sadece yüzde 
39’da kalıyor.

Balkan ülkelerini tercih 
ediyorlar
Danimarka’daki durum olumlu, 
ancak Danimarkalıların pek de 
hevesli olmadıkları görünüyor.

Danimarka’da Türkiye’nin üye-
li,ğine sıcak bakanların oranı yüz-
de 50 iken derken, yüzde 44’lük 
bir kesim hayır diyor.

AB vatandaşları Balkan ülke-
lerinin üyeliklerine daha sıcak 
bakıyor.

AB ülkelerine genel olarak ba-
kıldığında sadece Arnavutluk’un 
üyeligine karşı çıkanların oranı 
biraz fazla görünürken, Dani-
marka’da her üç seçmenden ikisi 
“evet” diyor.  

AB Türkiye’nin 
üyeliğine hala karşı 

Newsweek dergisinin 
uluslararası sayısın-
da yayımlanan bir 

haber yorumda, ‘’Türk hal-
kının AB üyeliğine verdiği 
desteğin düştüğü, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
AB’ye gösterdiği ilginin de 
azaldığı’’ belir-
tildi. 

Yazıda, Tür-
kiye’nin AB’ye 
ilişkin birkaç yıl 
önceki yaklaşımı 
‘’şekerci dükka-
nını gören bir 
çocuğa’’ benzeti-
lirken, ‘’son zamanlardaAB 
üyeliğine verilen halk des-
teğinin ise yüzde 70’lerden 
yüzde 43’e kadar gerilediği’’ 
kaydedildi. 

Haber yorumda, bu duru-
ma en önemli siyasi neden 
olarak, Türklerin Kıbrıs ko-
nusunda AB’nin tutumun-
dan duyduğu hayal kırıklığı 
gösterildi.Ancak giderek ar-
tan önemli bir etken olarak, 
Türkiye’de GSYH’nın yüzde 
55’ini, istihdamın da yüzde 
70’ini karşılayan küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin,’’AB 
üyeliğine hissettikleri heve-

sin azalması’’ gösterildi. 
’’80 bin sayfayı aşan AB yö-

netmeliğinin, üye ülkelerde 
hava ve suyun kalitesinden, 
satılan muzların şekline ka-
dar her şeye standart getir-
diğini, ancak bu standartla-
ra uymanın Türk ekonomi-

si için çok büyük 
yük oluşturduğu-
nu, örneğin sa-
dece tarım sek-
törünün reformu 
için 10 yılda 76 
milyar dolara ih-
tiyaç bulunduğu-
nu’’ yazdı. 

Derginin görüştüğü küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
yöneticileri, AB standart-
larına tamamen uymaya 
çalışmaları durumunda 
olağanüstü masraf yapmak 
zorunda olduklarını ve reka-
bet gücünü kaybedeceklerini 
dile getirdiler. 

Ancak uzmanlar, bütün sı-
kıntılara karşın AB üyeliği 
sürecinin devamının, ekono-
mide şokların yaşanmaması 
ve son yıllarda yapılan ben-
zeri görülmemiş reformların 
sürmesi açısından gerekli ol-
duğunu vurguladılar.

A
vrupa’da yaşayan Türk-
ler, Türkiye’de yapılan 
anayasa değişikliğine 
rağmen kendilerine “ge-

niş katılımlı seçme hakkı” veril-
mediği gerekçesiyle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne gidiyor. 
Bu davayla hem Türkiye, hem de 
Almanya, ülkesindeki Türk vatan-
daşlarına seçme ve seçilme hakkı 
vermediği için suçlanıyor. Avrupa 
Türkler’i Birliği (ETU) Başkanı 
Doç. Dr. Yaşar Bilgin, dava açma 
hazırlığıyla ilgili bilgi verirken, iki 
ülkenin de sorumluluklarını yeri-
ne getirmediklerini söyledi. 

Türkiye’nin suçu 
Türkiye’de anayasa değişikliği 
yapıldığını ve yıllar önce Avru-
pa’daki Türk vatandaşlarına 
seçme hakkı verildiğini belirten 
Bilgin, şöyle konuştu: “Ancak 
bunun gereği yapılmadı. Anaya-
sanın emri doğrultusunda yasa-
lar değiştirilmedi. Bugün ABD, 
Fransa, Almanya dünyanın her 
ucundaki her vatandaşına oy ver-

dirtiyor. Türkiye ise hala sınır 
kapılarında göstermelik sandık 
kuruyor. Avrupa ülkelerinde ya-
şayan 4 milyona yakın Türk’ün 
iradesi hiçe sayılıyor.” 

Almanya da suçlu 
Türkiye’den anayasa hukuku pro-
fesörlerinden görüş aldıklarını ve 
Almanya’nın Ulm Kenti’ndeki hu-
kuk büroları aracılığıyla AİHM’ye 
başvuru için dosya hazırladıkla-
rını belirten Bilgin, şöyle devam 
etti: “Aynı şekilde Almanya’nın 
Türkler’e seçme hakkı verme-
mesini AİHM’ye götüreceğiz. 
Türkiye ile AB arasında imzala-
nan anlaşmalar ve özellikle 1/83 
sayılı Ortaklık Konseyi kararı 
gereği ‘ayrımcılık yasağı’ vardır. 
Almanya’da yaşayan bir Fransız, 
yerel seçimde oyunu kullanıyorsa, 
bir Türk de kullanmalıdır. Hatta 
seçime de katılmalıdır.” Hazırla-
nan dava dilekçelerinin iki hafta 
içerisinde Strasbourg’daki mah-
kemeye intikal ettirilebileceği 
belirtildi.

Avrupalı Türkler oy hakkı 
için AİHM’e gidiyor
Avrupa’da yaşayan Türkler, Türkiye ve 
Almanya’yı kendilerine “oy hakkı” tanımadıkları 
gerekçesiyle AİHM’ye şikayet edecek.

Türkiye’de AB’ye ilgi 
gittikçe azalıyor

Abdullah Tunçel, Lund

“
Dünyanın en demokrat, en uygar, 
insan haklarına en saygılı ülkeleri” 
denildiği zaman akla ilk gelen ülke-
lerden bir tanesi İsveç olur. Gerçek-

ten de İsveç böyle bir ülkedir. İşte böyle 
bir İsveç’te seçimlerin iyice yaklaştığı 
bu günlerde Sverigedemokraterna adlı 
yabancı düşmanı ve ırkçı partinin bü-
yümekte olduğu gözleniyor. Özellikle 
Güney İsveç’te (Skåne) çalışmalarını 
yoğunlaştırmış olan ve her iki belediye-
den bir tanesinde temsilcisi bulunan bu 
parti, Skåne bölgesindeki 33 belediyenin 
30 tanesinde belediye başkanlığına aday 
çıkartıyor. 

Yapılan araştırmalara göre hem Sos-
yaldemokrat Parti’den hem de Moderat 
Parti’den oy kopartmakta olan Sverige-
demokraterna, toplam 219 aday ile se-
çimlere katılıyor. Partinin basın sekre-
teri Mattias Karlsson, Güney İsveç’teki 
büyümelerini açıklarken “Danimarka ile 
hem politik hem de psikolojik yakınlığı-
mız var. Kardeş partimiz Dansk Folke-
parti Danimarka’nın en büyük partile-
rinden bir tanesi!” diyor.

Yapılmakta olan yorumlar doğru çıka-
cak olur ise, ırkçı parti önümüzdeki se-
çimlerde bugüne değin almış olduğu oy-
lardan daha fazla oy alacak. Fakat hem 
sosyal demokratlar hem de moderat grup 
açıklama yaparak Sverigedemokraterna 
partisinin siyasi kararlarda etkili olma-
sını engelleyeceklerini kamuoyuna du-
yurdular.

Okuduğunuz haber, 2006 yılının Ağus-
tos ayının güncel bir olayı. Eğer bu haber 
Avrupa’da aşırı milliyetçiliğin ve Naziz-
min yükseldiği 1930 yıllarında yazılmış 
olsa idi, fazla bir tepki görmeyecek hatta 
bazı çevrelerce ‘önemsiz’ olarak değer-
lendirilecekti.

Fakat 2. Dünya Savaşı felaketini ilikle-
rine kadar yaşamış olan bir Avrupa kıta-
sında, bu savaşın moral ağırlığının hiçbir 
zaman yokolmayacağı –ya da yokolmama-
sı gerektiği- sözkonusu iken, İsveç gibi bir 
ülkede ırkçı partinin büyümekte olması 
2006 yılında çok ciddi bir soru işareti ya-
ratmayacak mıdır?

Lund üniversitesi’nde devletler hukuku 
doçentli olan Anders Sannerstedt “Unut-
mayalım ki bir veya iki adayın seçimleri 
kazanması hiç de zor bir iş değil!” yoru-
munu yapıyor. Bu yorum, önümüzdeki 
seçimler için. Peki dört yıl sonra yapıla-
cak olan seçimlerde ırkçı büyüme hangi 
düzeye erişmiş olacak ve o zaman nasıl 
bir yorum yapılacaktır? 

İsveç’te ırkçı 
parti büyüyor

Elektro ve bas vurguları, akustik sazlar 
ve büyüleyici bir semazen bu müzik 
sihirbazının gösterisinde bir araya geliyor

Avrupa tiyatro Festivallerini sarsan 
bir oyun. Müzik, şarkı, beden ve görsel 
projeksiyonların bir arada 20. yüzyıl kültür 
çatışmasını ele aldığı büyüleyici bir gösteri. 
Dikkat: Oyun dili engel teşkil etmemektedir

Bu egzantrik orkestra ilginç ve şaşırtıcı 
gösterisinde Türk ezgilerini, reggae 
ritmlerini, dub ve elektronik müziği  Oriental 
dub adı altında birleştiriyor.
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Sadi Tekelioğlu

A
rtvinli Yusuf Da-
nimarka başkenti-
nin kalbinde Dani-
marka Sanayici ve 

İşadamları derneği DI’nin 
resepsiyonunda güvenlik 
görevlisi olarak çalışıyor. 41 
yaşındaki Yusuf Kundakçı 
yaptığı işi çok sevdiğini söy-
lüyor. İlk kez diskoteklerde 
kapı nöbetçisi olarak başla-
mış. Özellikle genç göçmen-
lerin danimarka toplumuna 
uyum sağlamaları için çeşit-
li bölgelerde bir çok projede 
görev alan Yusuf Kundakçı 
bundan 6 ay önce de Sie-
mens Vagt firmasında gü-
venlik görevlisi olarak çalış-
maya başlamış.

Yaptığı işi sevmesinin en 
büyük nedenlerinden biri 

nedir diye sorduğumuzda, 
“Bu işi kalbinle yapamaz-
sın, aklınla yapacaksın. Bu 
yüzden bu işi seviyorum” 
Güvenlik ve koruma görev-
lisi oarak çalışmanın kişiyi 
devamlı olarak insan ilişkile-
rine zorladığını bu ilişkilerde 
de olumsuz havaya kapılma 
riskinin çok yüksek olduğu-
nu söyleyen Yusuf Kundak-
çı, “Eğer hemen sinirlenen 
bir insansanız bu iş size 
göre değil. İşe gelirken olası 
hiddetinizi  evde bırakmanız 
gerekiyor. Bu meslek koru-
ma ve güvenlik görevlilerine 
bazı sorumluluklar yüklediği 
gibi bu görevlilerle karşı kar-
şıya gelen halka da görevler 
yüklüyor” diye konuşuyor.

Yusuf Kundakçı, koruma 
ve güvenlik görevlilerini göç-
men kökenli kişiler arasıd-

na seçme projesi konusunda 
konuşurken de, bu girişimin 
Danimarka’da göçmenlerin 
uyumunda sorunlar yaşan-
dığının en önemli gösterge-
si olduğunu belirtiyor. 2001 
yılında  Brobygger (Köprü) 
ödülü alan Yusuf Kundakçı 
göçmen gençleri Danimar-
ka toplumuna kaynaştırma-

nın en iyi yolunun onlara 
bir meslek edindirmekten 
geçtiğini söylüyor. Genç 
yaşta koruma ve güvenlikçi 
olarak çalışmaya başlayan 
gençlerin polis olabilmeleri 
de mümkün diye konuşan 
Yusuf Kundakçı, özellikle 
günlük çalışma ortamında 
göçmenlerle karşı karşıya 

geldiğinde bazı gerilimler 
yaşadığını, ancak göçmen 
kökenli olması nedeniyle 
sahip olduğu kültürel be-
cerilerinin kendisi için bir 
artı değer oluşturduğunu 
söylüyor.

Yusuf Kundakçı mesleğinin 
dışında da genç göçmenlerin 
uyumu için kafa yorduğunu 

söylüyor. Genç göçmenlere 
en önemli tavsiyesi ise şu: 
“Renginizi, geçmişinizi, kül-
türünüzü, kökeninizi değiş-
tiremezsiniz. Ama kafanızı 
değiştirirsiniz. Devamlı ka-
fanızı kullanın”

Sadi.tekelioglu@haber.dk

Koruma ve güğvenlik şirket-
leri Kopenhag ve çevresin-
de çalıştırılacak göçmen kö-

kenli çalışanlar arıyor. Sabıka kay-
dı olmayan, Danca konuşup, yazıp 
okuyabilen, ehliyeti olan ve göre 
bozukluğu olmayan kişiler için 
hazılranan bir eğitim kampanyası 

cazip iş olanakları da sunuyor.
Kopenhag ve çeveinde çalışan 5 

güvenlik ve koruma şirketi önü-
müzdeki önemde kadrolu olarak 
işe başlatmak amacıyle 40-50 yeni 
eleman işe alacaklar. Projenin göç-
menlere yöenlik olduğu belirtilir-
ken son yıllarda değişen etnik ve 

sosyal yapının, ortaya çıkabilecek 
durumlarda daha profesyonel bir 
yaklaşım sergileyecek elemanlar 
gerektiğini belirten yetkililer son 
yıllarda göçmen kökenli koruma ve 
güvenlik memurlarının ne kadar 
önemli ve gerekli olduğununun far-
kına vardıklarını söylüyorlar.

5 hafta sürecek eğitimi başarıyla 
tamamlayan kişiler projeye katılan 
5 şirkettten birinde kadrolu olarak 
çalışmaya başlayacaklar. Projeye; 
Falck Securitas, Dansikring, Sie-
mens, TVA Vagt ve KH Vagtser-
vice şirketleri katılıyorlar. Kursu 
başarıyla tamamlayan kişileri bu 

firmalardan birinde bir iş hazır 
bekliyor.

Koruma ve Güvenlik personeli 
eğitimi kaytılımcı firmalar dışın-
da Avrupa Birliği Sosyal, Fonu, 
Uyum Bakanlığı ve FIC Faglıg In-
ternational service tarafından da 
destekleniyor.

5 hafta kurs, 
ardından iş 
garantisi
Kopenhag’da göçmen gençlere 
yönelik olarak başlatılan bir eğitim pro-
jesi 5 haftalık kurs sürecinin ardından 
iş garantisi veriyor. Projeye Uyum 
Bakanlığı’nın yanısıra beş ayrı koruma ve 
güvenlik şirketi de destek veriyor

İşadamlarını o koruyor

İŞADAMLARI ONA EMANET. Yunus 
Kundakçı Kopenhag şehir merkezinde 
bulunan Danimarka Sanayici ve İşadamları 
Derneği (DI) genel merkezinde özel 
güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışıyor. 
Foto: HABER

Cep telefonu kullanıcıları, artık 
telefon şirketi seçerken sadece 
yurtiçi görüşmelerin ve yazılı 

mesaj göndermelerin ucuz olmasına 
değil, uluslararası görüşmelerin de 
ucuz ve telefonlarına kontor yük-
lemenin kolay olmasına önem veri-
yorlar. 

Danimarka’da yaşayan vatandaş-
larımız da, özellikle Türkiye ile çok 
daha ucuza telefon görüşmesi sağ-
layabilen bir telefon şirketini tercih 
ediyorlar.   

18 yaşındaki Hasan Yalçın da tele-
fon şirketi seçerken fiyatın kendisi 
için çok önemli olduğunu söylüyor. 
Yaklaşık 6 yıldır Danimarka’da yaşa-
yan Yalçın, bir dil kursuna gidiyor ve 
ardından da liseyi dışarıdan tamam-
lamak istediğini söylüyor. Elektrikçi 
olmak isteyen Yalçın Lyngby beledi-
yesinde hizmet işlerinde çalışıyor. 

Cep telefonu şirketi olarak Lebara 

Mobile’yi seçtiğini ifade eden Yalçın, 
Kokkedal’da otobüs durağında bek-
lerken Lebara Mobile’nin reklamını 
gördüğünü ve çok ucuz olduğunu 
düşünerek Labara’yı seçtiğini söyle-
di. Görüşme ücretinin dakikasının 59 
öre olmasının cazip geldiğini belirten 
Hasan Yalçın, Sonofon’un şebekesini 
kullanan Lebara Mobile’nin Türkiye 
ile yaptığı görüşmelerde de hiç sorun 
yaşamadığını ve dakikası 99 Öre’ye 
görüştüğünü ifade ediyor. 

Lebara Mobile’den cep telefonuna 
kontor yüklemesinin de çok kolay ol-
duğuna dikkat çeken genç tüketici, 
www.lebara.dk’nın internet sitesin-
den kolaylıkla bunun yapılabilindiği-
ni, ayrıca Lebara Mobile’nin müşteri 
hizmetlerine de 50101010 numaralı 
telefondan rahatça ulaşılabilindiğini 
ya da  Lebara Mobile’nin bürosun-
dan da bunu gerçekleşebileceğini 
söylüyor.   

Hasan’ın tercihi Lebara Mobile
Düşük fiyatlarla cep 
telefonuyla konuşma 
olanağı sunan telefon 
şirketleri arasındaki 
rekabetin  giderek art-
ması tüketicilerin en 
ucuza görüşme yapa-
bileceği telefon şirke-
tini seçmesine kolay-
lık sağlamaya başladı. 
Cep telefonu kullacısı 
Hasan Yalçın Lebara 
Mobile ile yapılan gö-
rüşmelerin çok ucuz 
olduğunu söylüyor.

TÜKETİCİ
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Gælder fra den 25. August 2006
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Nørrebro Bazar ApS
Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Tüm sebze ve meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal edilmektedir.

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka 
bayisi

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

mutlaka uğrayın

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakınNørrebro Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres
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Frederikssundsvej 14-16 • 2400 København V • Tlf: 39 622 722

Öz Konya Kebab & Restaurant

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

Sağlık ve itfaiye birimlerinden tüm izinler alınmıştır 

İsteyen 
müşterilerimiz de 

özel aile 
salonumuzda 

rahatlıkla 
yemeklerini 
yiyebilirler

Öz Konya Kebap Restoranı kalite ve hizmete önem vermektedir. Malzeme seçiminde 
gösterdiğimiz özenin yanısıra tüm yemeklerimiz  helal kesim etle üretilmiş ve ev 

yemekleri tadındadır. Tüm kebap ve pide çeşitlerimizin hazırlanmasında Türk 
mutfağında kullanılan özgün tarifl er kullanılmaktadır.

İbadetini aksatmak 
istemeyen müşterilerimizi 

de düşündük. 
Restoranımızda 

ibadetinizi de yerine 
getirebileceğiniz 

mescidimiz 
bulunmaktadırRestorantımız 180 kişilik kapasitededir

Sulu yemek çeşitlerimizin 
tadına varmak için 

mutlaka bize uğrayınız

YENİLİK

Çorbalar: Mercimek, İşkembe

Baklava, kadayıf, revani, Aşure tatlı çeşitleri

Yaprak döner, tavuk döner
Günlük taze sulu yemekÖzel Konya usülü ayran

Öz Konya Kebab ve 
Restoran çocuklarınızı 

da düşünüyor. 
Yemeği beklerken 
sabırsızlanan veya 
anne babalarından 
önce yemeklerini 

bitiren küçük 
konuklarımız 

televizyon da bulunan 
çocuk oyun odasında 

eğlenirlerken siz 
rahatlıkla yemeğinizi 

yiyebilirsiniz.

Şahin usta ve ekibi sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmek için 
haftanın her günü hazır bulunmaktadır. 
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Sadi Tekelioğlu

D
oğal güzellikle-
re meraklı, fo-
toğraf çekmeyi 
seven gezgin-
ler için en ideal 

tatil ükesi diye adlandıra-
bileceğimiz adada nerdeyse 
topraktan yeşillik fışkırı-
yor. Yolların ve binaların 
dışında kalan her yer yeşil. 
Adada sadece bu adaya özgü 
50 kadar değişik birki türü 
bulunuyor. Özellikle Fai-
al adasındaki flora insanı 
sarhoş edecek bir güzellik-
te. Adada bulunan tarlarlar 
arasındaki çitler bile ortan-
calardan oluşturulmuş, yol 
kenarları ortancalarla belir-
lenmiş. Çöl, şelale, okyanus 
2 bin metrelik volkanik dağ 
zirvesi hepsi burada.

Portekiz Açıklarında Atlas 
okyanusunda bulunan Azor 
takımadları 9 adadan oluşu-
yor. 1472 yılında adalar gru-
bunun en güneyindeki Santa 
Maria keşfedilmiş ardından 
diğer adalar: Sao Miguel, 
Graciosa, Terceria, Sao Jor-
ge, Pico, Faial ve en son ola-
rak da Covo ve Flores. 

Toplam nüfusu 240 bin 
olan Azor adlarının en bü-
yüğü Sao Miguel. Adalar 
grubunun en büyük şehri 
Ponta Delgada’da ise 21.000 
kişi yaşıyor.

Azor adaları hakının bü-
yük bir çoğunluğunu Por-
tekiz’den gelip yerleşen 
göçmenler oluşturuyor. 
Portekizlilerin yanı sıra 
bir grup Fransız, İrlandalı 
ve Flaman göçmenlerin de 
adaya yerleştiği biliniyor. 

16. yüzyıl başlarında Kıta 
Avrupa’sında engizisyon ve 
zorla vaftiz’den kaçan bir 
grup yahudi de çareyi ada-
lara sığınmakta bulmuş.

Portekizliler inanilmaz 
derecede Turklere benzi-
yorlar-görünüşleri, giyim 
kuşamları,hal ve tavırları, 
kaldırımlarda ailece yürü-
yüşleri - ve piknik alışkan-
lıkları kesinlikle kendinizi 
Türkiye’nin herhangi bir 
sahil kasabasında sanmanı-
zı sağlayabilir.

Kapama Kebap
Sao Miguel adasında bu-

lunan Furnas kasabasında 
kükürt püskürten gayzerleri 

yemek yapmakta kullanyor-
lar Azorlular. Bizdeki, güveç, 
kapama, türlü karışımı ola-
rak da adlandırabileceğimiz 
yemek icin neredeyse adada 

yetisen her türlü sebzeyi ve 
her çeşit eti kazanlara doldu-
rup-önemli bir rituel hava-
sında pişmesini bekliyorlar. 

Furnas gölü kıyısında  1,5 
metre derinliğinde yaklaşık 
80 cm çapında beton kanali-
zasyon borularının içine yer-
leştirilen büyük kazanların 
ağzı bezle kapatılıyor. 
Bölgede 20’ye yakın kuyu-

da kimin kazanının bulun-
duğunun kontrolü piknik-
çilere hizmet eden bir bele-
diye görevlisine ait. Furnas 
kasabasındaki bazı restoran-
lar da burada hazırlattıkları 
yemeği müşterilerine sunu-
yorlar.

Hafta sonunda Furnas 
kasabası ve gölünün çev-
resindeki ormanlık alanda 
yol kenarında piknik yapan 
Portekizlilere rastlayınca 

bize ne kadar çok benzedik-
lerini düşünmekle isabetli 
davrandığımı anlıyorum. 
Bagajı açık, içinden müzik 
yükselen otomobiller, yer-
lere serilmiş kilimler, plas-
tik topla voleybol oynayan 
genç kızlar, yemek yapan 
kadınlar, mangal yakmaya 
çalışan erkekleri görünce 
tek eksiğin çizgili pijama ve 
askılı atlet olduğunu gülüm-
seyerek farkettim.

Balina-Yunus Safari
Adaları ziyaret eden turistle-
rin olmazsa olmaz aktivitele-
rinden biri de yunus-balina 
seyretme turlarına katılmak. 
Neredeyse her adada 6-7 ayrı 

şirket tarafindan sunulan bu 
turlarda ada çevresinden ge-
çis yapan çeşitli balina tür-
lerini yılın değisik zamanla-
rında izlemek mümkün-bazı 
balina türleri ise devamlı 
adalar çevresinde yaşadık-
larından boş çekme ihtimali 
neredeyse yok. Yunuslar ise 
her zaman oradalar, sanki 
turisleri bekliyorlar. Birbi-
rine yakın üç adada (Faial, 
Pico, Sao Miguel) oluştu-
rulan gözlem kulelerindeki 
görevliler devamlı dürbünle 
denizi tarayıp yunus sürüle-
ri ve balinaların olduğu yeri 
telsizle teknelere haber edip 
onları bu bölgeye yönlendiri-
yorlar-boş çekme ihtimalinin 
sıfır olmasının bir başka ne-
deni de bu.

Dünya tarihinin değiş-
mesini sağlayan keşifleri 
gerçekleştiren kaşiflerin ve 
balina avcılarının torunları 
olan Ada halkında bu mi-
rasın verdiği gururu izle-
mek mümkün. Pico, Flores 
ve Faial adaları1856 yılın-
dan beri Balina avcılığının 
merkezi olagelmişler. 1970 
yılında Portekiz’in Balina 
avcılığını sınırlayan kon-
vansiyona imza koymasıyla 
balina avcılığı terkedilmiş. 
Avrupa Birliği’nin sağladı-
ğı kaynaklarla derin deniz 
balıkçılığı geliştirilmiş. Bu 
da soğuk hava depoları inşa 
edilmek suretiyle Ton balığı 
ve orkinos avcılığının geliş-
mesi sonucunu doğurmuş. 

Her ne kadar Adalarda 
sahil kasabalarında halkın 
denizle içli dışlı olduğu iz-
lenimini edinseniz de içlere 
ve yükseklere doğru ilerle-

Balinalar ve yanardağlar arasında

Cennetin yeryüzünde var olduğuna inananlara bir müjdem var. Ben o cenneti buldum ve hemen yerini söyleyeyim: Atlas Okyanusunda, 
Portekiz açıklarındaki Azor takımadaları. Ama siz isterseniz mitolojide anlatılan olaylara, kahinlere ve eski Yunan tarihçilerine de inanabi-
lir, Azor takımadalarının kayıp Atlantis uygarlığının, Madeira, Kanarya Adları ve Cabo Verde ile birlikte su yüzündeki kalıntıları olduğunu 
da düşünebilirsiniz. Ya da bilimadamlarına inanıp bu Adaların bundan 8 milyon yıl önce denizaltı volkanik patlamalar sonucu oluştuğunu da 
düşünebilirsiniz.
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yince sanki hayvancılık ve tarımla geçinen bir ülke-
ye geldiğinizi sanıyorsunuz. Büyükbaş hayvancılık ve 
mandracılık oldukça yaygın ve adalıların ana geçim 
kaynağı şimdilik bu. Öyle ki süt almak için girdiğim 
bir markette hangi sütün yağsız olduğunu sorduğum 
Portekizli bir teyze, mavi kartonu işaret edip hemen 
ardından eklemişti, “Ama bu süt bizim adanın ürü-
nü değil”

Turizm açısından da akına hazırlanan Azor adla-
rında büyük ve lüks otel inşaatına da hız verilmiş. 

Turizm hala adalar ekonomisi açısından alt sıralarda 
bulunuyor ve organize turlarla adalara gelenler ise 
genellikle İsveç ve Danimarkalı turistler.

Azor adaları Portekize ait olmasına rağmen sınırlı 
bir yerel yönetim formülüyle yönetiliyor. 52 sandal-
yeli yerel parlamentosu bulunan Azor adalarını, 230 
sandalyeli potekiz parlamentosunda 5 sandalye adayı 
temsilen seçilen adaylara tahsis edilmis.

Adalarda Porekizce konusuluyor, Ancak Azorluların 
Azorlu olduklarının kullandıkları aksandan anlaşıl-
dığı, hatta Azorluların hangi adadan oldukları bile 
aksanlarından anlaşılabildiği söyleniyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

HABER 

Azor takımadalarının batısında yer alan Fai-
al’deki Horta şehri Atlas okyanusunu geçen 
yatçılar icin önemli bir merkez. Açık denizle-
re yol almadan önce son ikmallerin – tamir-
lerin yapıldığı önemli bir liman olan bu şehir-
deki marina neredeyse bir sanat eseri olarak 
adlandırılabilecek bir dalgakırana sahip. 

Marinayi ziyaret eden denizciler 600 met-
relik dalgakıran üzerinde yaptıkları küçük 
resimlerle diğer denizcilere bir selam gön-

derip, ziyaretlerini ölümsüz kılmaya çalış-
mışlar. Kimi mürettebatın isim listesini ya-
zarken çoğunluk rota çizmişler. Geziye kat-
kıda bulunanlara teşekkür eden çizimler de 
bulunuyor.

Bu imzalar arasında Türklere de rastladık 
(Resimli) Kamuran-Saygın Merdinler çiftinin 
2004 yılında bıraktıkları selam halen capcan-
lı, pırıl pırıl dalgakıranı gezenleri selamlıyor. 

Avrupa’nın en batısı

Bilet satış noktaları: 
www.billetnet.dk  

Tüm Danimarka postaneleri
Haber gazetesi bürosu 

Tlf: 33 22 11 66 (10.00-16.00 arası)
Satdiscount (Aarhus) Tlf: 86 25 15 10

Hillerød Automobiler, Akif tlf: 61 26 61 31

Bilet fi yatları: 
 350 kr + gebyr (Sadece Postane ve 

Billetnet’ten alınan biletlerden gebyr alınır.
Kapıda: 420 kr.

Daha geniş bilgi için: 
www.tarkankoncert.dk

Tlf: +49 - 160 93 33 33 88

Kapılar saat 18.00’de açılıyor.
Adres: 

Brøndby Hallen
Brøndby Stadion 10

2605 Brøndby
Tlf: 43 45 58 00

Sponsor başvuruları için:
info@club-fi stik.com

Düzenleyen:
CLUB FISTIK Entertainment 

HAMBURG (ALMANYA)

Horta
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Erbil Kaya, Hukukçu

Danimarka’nın büyük kentlerin-
de her ne kadar konut sıkıntısı 

var diye başımızı sopkacak bir 
daireye sahip olduğumuzu düşünsek 
de, ödeyeceğimiz fazladan parayı 
düşününce sevinmek için geriye bir ne-
den kalmıyor.
Kiracı olarak, ev shibini de bağlayan 

bazı haklara sahipsiniz. Ev sahibi kira 
kontratına hangi maddeeyi koydurmuş 
olursa olsun bu haklarınız devam eder. 
Aşağıda 5 tipik soruda kiracı-ev sa-

hibi anlaşmazlıklarında haklarınızın 
neler olduğu konusunda bir fikir 
edinebileceğinizi düşünüyorum.
1. Evi kiralayabilmek için ev sahibine 
herhangi bir ücret ödediniz mi?
Cevabınız “Evet” ise bu paranın 

tamamını geri istemek hakkına sa-
hipsiniz. Özel bir ev sahibinin 
kiracısından evi kiralamak için para 
isteme ve alma hakkı yoktur.
2. Yazılı bir kira anlaşması yaptınız mı?
Cevabınız ‘hayır’ ise kira anlaşması 

yaparak oturan kişilerden daha fazla 
haklara sahip olduğunuzu düşünerek 
sevinebilirsiniz. Sözlü anlaşmayla daire 
kiraladıysanız kira kanunlarının tüm 
maddeleri sizin için geçerlidir (yazılı 
anlaşmalarda bazı maddeler size karşı 
kullanılabilecekken, sözlü anlaşmalarda 
siz daha iyi durumdasınızdır) Kira sü-
resi boyunca istediğiniz zaman ev sahi-
binden size bir kira kontratı vermesini 
isteme hakkına sahipsiniz, ancak sözlü 
bir anlaşma ile daireye taşınmışsanız 
ev sahibinin önerdiği yazılı stan-
dart anlaşmayı kabul etmek zorunda 
değilsiniz. Böyle bir durumda daha faz-
la hakka sahip olarak dairede oturuyor-
sunuz demektir.
3. Kira anlşamasında bazı sert noktalar 
bulunuyor mu? Örneğin, ev kirasının 
miktarı..
Cevabınız ‘Evet’ ise ücretsiz çalışan 

kiracı danışmanlarından ya da bir avu-
kattan bu konuyu araştırmasını isteye-
bilirsiniz. Danimarka kira kanunları, 

içerdiği bazı maddelerle ev sahipleri-
nin, kontrata fazladan maddeler ekle-
mesini engellemektedir. Küçük bir 
ücret ödeyerek kiracılar konseyinden ev 
kiranızı belirlemesini dilekçeyle isteye-
bilirsiniz.
4. ‘Oda’ mı kiraladınız yoksa ‘daire’ 

mi?
Bu soruyu sormaktaki amacımız ev 

sahibinin kiralamanın neyi içerdiği ko-
nusuna karar veremeyeceğine işaret 
etmek içindir. Her ne kadar ev sahibi 
‘oda’ tanımlamasını kullansa da temel-
de bir dairenin kiralanması söz konu-
su olabilir. Böyle olunca da kira işlemi 
çok daha iyi koruma yasalarının altına 
girmiş bulunmaktadır. Size kira feshet-
menizi istemek için gerkeli süre 1 ay 
olmayabilir, hatta bunu sizden isteme 
hakkından tamamen yoksun olabilir ev 
sahibi. Örneğin, odanızda bir mutfak 
olanakları varsa, yani ocak ve lavabo 
bulunuyorsa buranın tanımı “1 odalı 
daire” dir. Böyle bir durumda tuvalet ve 

banyoyu diğerleri ile paylaşmanızın bir 
önemi yoktur.
5) Kiraladığınızda dairenin durumu 
nasıldı?
Kiraladığınız daire siz oturmadan 

önce temizliğe ihtiyaç duyulacak ka-
dar kirli ise ev sahibinden evi temizle-
mesini isteyebilirsiniz. Başlangıçta si-
zin gözlemlediğiniz, eksik ve hasarlı 
olan herşeyin tespit edilmesinde yarar 
vardır. Örneğin: kapılar kapanıyor mu? 
Musluklar su damlatıyor mu? vs.
Eve taşındıktan en geç iki hafta sonra 

dairedeki eksikleri ve hasarlı unsurları 
ev sahibine bildirmeniz gerekmekte-
dir. Aksi takdirde bunların onarım üc-
retlerini sizin ödemeniz gerekebilir. 
Eksik ve hasar listesini ev sahibine 
imzalatın, böylelikle iki haftalık süreye 
uyduğunuzu da belgelemiş olursunuz.

erbil.kaya@haber.dk

Özel kira kontratı yaparken dikkat...

HUKUK KÖŞESİ

Ombudsman bilindiği gibi şikayetleri ile-
tebileceğimiz en son kurum. Uygulanan 

muamalenin yasal olup olmadığını kontrol 
eden ve bu konuda söz söyleme hakkı olan 
en son kurum. Daha önceki yazılarımda da 
altını çizdiğim gibi, bu hakkı ve olanağı sık 
sık kullanmak gerekir. Hangi durumlarda 
şikayetlerimizi ombudsman’a götürebilece-
ğimiz hakkında biraz sonra açıklamada bu-
lunacağım. Önce ombudsmanın göçmenleri 
ilgilendiren bir kaç kararını aktarmak isti-
yorum. 

Bunlardan ilki aile birleşimiyle ilgili. 72 ya-
şında bir kadın damar tıkanıklığı nedeniyle 
sağ tarafı felç olur. Ülkesinde bir ay tedavi 
gördükten ve ülkesinde bir kaç ay kaldıktan 
sonra Danimarka’ya gelir ve çocuğunun ya-
nında ikamet etmeye başlar. Çocuğunun ba-
kımına tamamen muhtaç olan kadın geri ül-
kesine gitmek istemez. Orada bakacak kim-
sesi olmadığından, Danimarka’da ikamet 
hakkı ister, fakat ‘Yabancılar Müdürlüğü’ 
müracaata olumsuz yanıt verir. Gerekçesin-
de ‘Yabancılar Müdürlüğü’ bu kadının bakı-
ma ihtiyacı olmadığını iddia eder, çünkü bu 
kadın ülkesinde tedavi edildikten sonra bir 
kaç ay yalnız başına yaşamış ve kendi ken-
dini idare etmiştir. Danimarkadaki çocuğun 
bakımına muhtaç olan bir kadın nasıl olu-
yorda kendi ülkesinde kendi kendini idare 
ediyor diye düşünür müdürlük!. 

Tüm şikayet haklarını kullandıktan sonra 
en son çare olarak Ombudsman’a müracat 
eden kadın şikayetinde haklı bulunur. Om-
budsman açıklamasında Yabancılar Müdür-
lüğünün kadının müracaatını yasalara uy-
gun değerlendirmediğinin altını çizer, çünkü 
müdürlük kadının sağlığı hakkında, ne kadı-
nın geldiği ülkeden ne de Danimarkadan hiç 
bir bilgi toplamadan karar vermiş ve otoma-
tikman kadının Danimarka’da ikamet ede-
bilmek için yalan söylediğini ima etmiştir. 
Bunun üzerine müdürlük kararı değiştirir 
ve kadına oturma izni verir. 

Başka bir örnek ayrımcı uygulamayla ilgi-
li. Danimarka’ya iltica eden bir şahıs, iltica 

istemine olumsuz cevap alır. Bu şahsın ken-
di ülkesinde kalabileceği sonucuna varılır. 
Politik veya dini bir takipte olmadığına ka-
rar verilir. Bu durum üzerine bu şahıs ‘insa-
ni nedenlerden’ dolayı tekrar oturma iznine 
müracaat eder. Danimarkada uzun süredir 
kaldığını, geri ülkesine gittiğinde ne olacağı-
nı bilmediğini ve ayrıca başka bir ülkede ilti-
ca isteminde bulunmanın bile geldiği ülkede 
suç teşkil ettiğini iddia eder, fakat müracaa-
tı değerlendirilmeden geri çevrilir. 

Bu durum bir göçmen  derneği aracılığıyla 
Ombudsman’a iletilir. Şikayette Uyum Ba-
kanlığının ayrımcılık yaptığı ve basında yer 
verilen davaların olumlu sonuçlandığı vur-
gulanır. Sorun ve isteklerin aynı olmasına 
rağmen radyo ve televizyonda yer alan da-
vaların olumlu sonuçlanmadığını, bu şahsın 
müracaatının ise geri çevrildiğni ve bu duru-
munsa ayrımcılık olduğu iddia edilir. 

Ombudsman da aynı kanıya varır. Böyle-
ce karar değişir ve bu şahsın Danimarka’da 
kalmasına karar verilir.

Görüldüğü gibi Ombudsman’a müracaat-
lar olumlu sonuç verebiliyor. Bu şikayet ola-
nağından mutlaka yararlanın. Ombudsman’ 
a şikayet edebilmenin ilk koşulu tüm şika-
yet olanaklarının kullanılmış olmasıdır. Bi-
lindiği gibi resmi makamlar, vatandaşların 
nereye ve nasıl şikayet edebileceklerini be-
lirtmek zorundadırlar. Genel olarak 4 haf-
ta içinde resmi makamın verdiği bir karar 
bir üst merciye iletilir. Bu şikayet mercile-
rin en sonunda, daha önce belirttiğim gibi, 
Ombudsman vardır. Ombudsman’a şikayet 
etmenin ikinci koşulu, davanın ilkesel bir 
yönü olmasıdır. Örneğin vatandaşa şikayet 
hak ve olanağının açıklanmamış olması veya 
hiç görülmemiş bir yasal yorum yapılması 
ya da bu alanda önceden hiç bir kararın ve-
rilmemiş olması gibi. Şikayetlerinizi şu adre-
se gönderin:
Ombudsmanden
Gammeltorv 22
1457 København K
Tlf. 33 13 25 12

tireli@haber.dk

Ombudsman
Bedriye Zelal Doğru

Yaşasın 
okulumuz

Sıcak ve uzun bir aradan sonra 
okullarımız tekrar açıldı. Bazı 

okullar 7 Ağustos’ta başlarken 
bazıları da 14 Ağustos’ta açıldı. 
Umuyorum ki, bütün çocuklarımız 
sıcağın ve tatilin keyfini dolu dolu 
yaşamışlardır. 
Genelde yaz tatilleri dönüşün-

de gerek anne-babaların ve gerek-
se okul ve öğretmenlerin yaşadı-
ğı problemlerden bir tanesi de; 
çocukların tatil havasından he-
nüz çıkamamaları ve okula git-
me rutininden uzun bir süre uzak 
kalmalarıdır. Üstelik Danimar-
ka’da okullar ağustos ayında baş-
ladığı için ebeveynlerin işi Türki-
ye’dekilere göre daha zor diye dü-
şünüyorum, çünkü günlerin uzun 
olması ve havanın da güneşli olma-
sı bir çok öğrencinin okul rutinine 
girmesini ve derslerine konsantre 
olmasını bir nevi engellemektedir. 
Peki bu problemleri yaşamamak 
için neler yapılmalıdır? 
Herşeyden önce anne ve babala-

rın okulun ilk gününde minikleri-
mizi yalnız bırakmamaları gerekir 
ki, bu okula ilk başlayan çocuklar-
da, hem onların kendilerini güven-
li hissettikleri ve hissedecekleri or-
tama, aileleriyle birlikte girmenin 
verdiği güven ve gurur, hem de 
ilk günden okul ve aile işbirliğinin 
vurgulandığı bir ortamı çocukları-
mıza yansıtmak adına atılmış an-
lamlı bir adımdır. Tabii ki bu adı-
mı sadece ilk günle sinirli bırak-
mamalıyız. Yaklaşık 2-3 haftaya 
kadar hemen hemen bütün okulla-
rımızda dönemin ilk veli toplantı-
ları gerçekleşecektir. Dönemin ilk 
veli toplantılarında genelde, öğret-
menler senelik ders proğramlarini 
velilere takdim ederler ve sene bo-

yunca yapılacak faaliyetlerden sö-
zederler. 
Danimarkalı öğretmen ve okul 

çalışanlarından sürekli duydu-
ğumuz, iki dilli/yabancı çocukla-
rın velilerinin bu tür toplantılara 
önem vermediği ve bir çoğunun ise 
gelme gereksinimi dahi duymadı-
ğıdır. Anne ve babalara soruldugu 
zaman, her anne ve baba çocukla-
rının sene boyunca okulda neler 
yapacaklarını ve hangi derste han-
gi konuları öğreneceklerini bilmek 
istediklerini vurgularlar, ancak 
bu tür toplantılara gereken ilgi ve 
alaka gösterilmediği sürece bu tür 
bilgilere sahip olmamız mümkün 
değildir. Belki çoğu veli okulun 
kendilerine bu bilgiyi getirmeleri-
nin beklentisi içerisindedir, ancak 
sene boyunca hiç bir öğretmenin 
hiç bir veliye teker teker böyle bir 
bilgiyi taşıması veya bildirmesi söz 
konusu değildir. 
Danimarkalıların bir atasözlerin-

de dedikleri gibi, atı dereye kadar 
götürebilirsiniz ama boğazına zor-
la suyu veremezsiniz, dolayısıyla 
anne ve babalar inisiyatifli davra-
nıp, çocuklarının eğitimleri ve ge-
lecekleri adına çocuklarını bu ilgi-
den mahrum birakmamalıdırlar.
Unutulmamalıdır ki bir çocuk 

okula nasıl başlarsa, okula olan 
bakış açısı eğitiminin geri kalan 
kısmında da aynı şekilde devam 
eder. Bu düşüncede, anne ve ba-
baya büyük görevler düşmektedir 
ve ileride daha büyük zorluklarla 
karşılaşmamak için şimdiden ted-
biri elden bırakmamak gerekir ve 
çocuklarımızın iyiliği için okul ve 
öğretmenlerle olan bağlar aksatıl-
mamalıdır. 

b.zelaldogru@haber.dk

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

EĞİTİM 
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HABER’den 
 yeni bir hizmet daha 

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

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

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

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

bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet 
sunmaya başladı.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

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

Sinema sezonuna hazır mısınız? Türk sinemasının en 
güzel yapıtları Ekim ayından itibaren sizlere geliyor
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G
öçmen personel ça-
lıştıran bazı Dani-
markalı firmalar, 
çalışanlarından 

çok memnun olduklarını 
ifade ederek, kamuoyunda 
yapılan tartışmaların aksi-
ne göçmen personel çalıştır-
makla iyi bir tecrübe kazan-
dıklarını dile getirdiler. 

Kopenhag Ticaret Yüksek 
Okulu’nun yaptırdığı bir 
araştırma, Danske Bank, 
temizlik şirketi ISS, bilgi-
sayar firması IBM, mühen-
dislik şirketleri ve ulaşım 
şirketleri Arriva ve Con-
nex gibi çeşitli dallarda iş 
yapan 11 işyerinde 15 bine 
yakın göçmen çalıştığını ve 
firmaların çalışanlarından 
oldukça memnun olduğunu 

gösterdi.
Araştırma sorumluların-

dan Ole Hinz, “Görüştüğü-
müz tüm firmalar ağız birliği 
etmişçesine göçmen kökenli 
personelin çalışmasından 
memnun, göçmenlerin işle-
rine bağlı ve çalışkan olduk-
larını söylüyorlar” dedi.  

Hinz ayrıca, işverenlerin 
göçmen personelin kendi-
lerinden beklenenin yüzde 
120,130, 140 katını verdik-
lerini söylediklerini de be-
lirtiyor. 

Yine araştırma sonuçla-
rı, göçmenlerin iş yerlerin-
de işyeri kültürü sorunu, 
ırkçılık ve ayrımcılık gibi 
sorunlarla karşılaşmadıkla-
rını, aksine tutarlı, düzenli 
ve işyerini düşündüklerini 

ortaya koyuyor. Araştırma-
ya göre, eğitimli göçmen 
çalışan ile vasıfsız göçmen 
çalışan arasında çalışma ve 
işyerine bağlılık konusunda 
bir fark ortaya çıkmıyor.  

Siyasiler karışmasın
Hükümetin oluşturduğu 
düşünce kuruluşu Taen-
ketank’tan profesör Niels 
Kaergaard da, araştırma 
sonuçları hakkında benzeri 
açıklamalarda bulundu.

Prof. Kaergaard, “Bir çok 
firma düne kadar göçmen 
personel çalıştırma konu-
sunda çok dikkatli davra-
nıyordu, ancak işgücü açığı 
firmaların göçmen kökenli 
işgücüne yönelmelerini zor-
ladı ve firmalar da bu yeni 

işgücünden faydalanabildi-
ler” diyerek, siyasileri göç-
menleri sorun yapmalaları 
konusunda uyardı. 

Sorunların kendi içinde çö-
zülebileceğinin altını çizen 
Kaergaard, “Göçmenlerin 
yüzde 50’si hala iş piyasası-
nın dışında ve iş bulmakta 
zorlanıyor. Bu insanları iş 
bulabilecek hale getirmek 
için çaba harcanmalıdır” 
diye konuştu. 

Danimarka’daki istatistiki 
rakamlara göre, Batı ülkele-
ri dışından gelen göçmenler 
arasında işsizlik oranı bugün 
yüzde 53’lerde dolaşırken, iş-
siz Danimarkalı oranı yüzde 
24’lerde seyrediyor. 

Göçmen karşıtları bile 
memnun
Yabancılar konusunda ta-
kındığı olumsuz tavırla 
tanınan Danimarka Halk 
Parti’nin iş piyasası sözcü-
sü milletvekili Colette Brix 
de göçmen personelle çalış-
manın kendileri için güzel 
bir tecrübe olduğunu belirt-
ti ve eşiyle birlikte işlettiği 

Güzellik kliniğinde çalışan 
11 personelden 4’ünün göç-
men kökenli olduğunu ve 
göçmen personelinden çok 
memnun olduğunu söyledi. 
Brix, “İşgücü açığı yaşıyoruz. 
İşyerlerinde göçmenler hak-
kındaki önyargıların ortadan 
kalkması gerekiyor. Eğer bir 
firma dünya ile bütünleşmek 
istiyorsa göçmenlere sırtını 
dönmemelidir” dedi. 

Çalışan göçmen sayısı 
artıyor
Danimarka İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu LO’nun 
yaptığı bir analize göre de, iş 
piyasasına giren göçmen sa-
yısında artış gözlendi. Buna 
göre, 20-49 yaş arasındaki 
her iki göçmenden biri bu-
gün çalışıyor. 1997 yılında 
ise sadece her üç göçmen-
den biri çalışıyordu.

LO şef ekonomistlerinden 
Jan Kaeraa Rasmussen 
Jyllands-Posten gazetesine 
yaptığı açıklamada,  işgücü 
bulmakta zorlanan firmalar 
göçmenlere yöneldiklerini 
ve iyi personel bulduklarını 

söyledi. İş piyasasına giren 
göçmen sayısının artmasının 
göçmenlere bakış açısınıda  
değiştireceğini belirten Ras-
mussen, çalışan göçmenlerin 
de işsiz göçmenlere iyi örnek 
olacaklarını ifade etti.  

Kamu kurumları da 
kapıları açtı
Bu arada, kamu ve devlet 
kuruluşları da göçmenlere 
kapılarını aralamaya başla-
dılar ve staj yapma olanak-
ları sağladılar. 

Kamu kuruluşlarında son 
altı ay içerisinde 30 göçme-
ne iş ve staj yeri verildiği 
ve sayının giderek artacağı 
bildirildi. Kamu kuruluşları 
verdikleri iş ilanlarında özel-
likle internet-bilişimci, ikti-
satçı ve arşiv bölümlerinde 
çalışacak göçmen kökenli 

personal ara-
dıklarını du-

yurdular. 

(Haber)

HABER EKONOMİ

Son yıllardaki, tasarruf yapma eği-
liminde ve konut değerlerinde gö-

rülen olağanüstü büyük değer artış-
larından göçmen kökenli vatandaşlar 
diğer Danimarkalılardan çok daha az 
yararlanıyor. Biz genellikle çok daha 
az biriktiriyor ve gücümüz yetmesine 
rağmen kendi evimize sahip olmuyo-
ruz.  Bu şu an bir problem, fakat bu 
gidişat ilerde daha büyük bir sorun 
olacak.
Bu yazıyı yazmamın sebebi, sade-

ce kendime daha çok müşteri bulmak 
değildir! Biz göçmen kökenli Dani-
markalıların gereken şekilde yeter-
li tasarruf yapmaması, bir ev sahibi 
olup bu evin ileride yaratacağı serbest 
değer artışından yararlanamaması 
beni kaygılandırıyor. Böylelikle kendi 
kendimizi kandırıyoruz. Bu nedenle 
de herkesi tutarlı ve güvenli bir tasar-
ruf konusunda düşünmeye veya ban-
kasıyla görüşmeye teşvik ediyorum.
Bu yılın başında ATP şirketi tarafın-

dan yapılan bir araştırmada, yaşlılık 
yılları için Danimarkalıların dörtte bi-
rinin ya hiç ya da çok az bir tasarrufa 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu be-
lirtilen grubun büyük bir kısmını göç-
men kökenliler Danimarkalılar oluş-
turmaktadır.
Göçmen kökenli Danimarkalıların 

tasarruf  yapmaması daha da ciddi bir 
durum. Çünkü birçoğu tam emeklilik 
hakkına sahip değildir. Emeklilik yaşı 
gelince kişinin Danimarka’da yaşa-
dığı ve çalıştığı yıla bakılır. Örneğin, 
Danimarka’da 30 yıl yaşamış bir in-
san normal emeklilik maaşının dörtte 
üçünü almaya hak kazanır. Bundan 
dolayı ilerisi için tasarruf yapmaya 
özen göstermek önemlidir.
Tasarruf yapmanın pek çok yolu 

vardır ve tasarrufun nasıl yapılacağı 
önemsiz değildir.  
Eğer kişi 100 bin kronunu emeklilik 

yatırımına yatırmak yerine yastık al-
tında saklarsa, enflasyon ve emeklilik 

tasarrufları işletilmediği için yada ya-
tırımlardan gelebilecek karların ek-
sikliği sonucu bu para 20 yıl sonra şu 
anki değeriyle 67 bin kron seviyesine 
düşer. Eğer paranız normal bir ban-
ka hesabında duruyorsa, bu para 20 
sene sonra şu anki değeriyle 82 bin 
kron seviyesine düşer. Eğer bu para 
bir özel emeklilik fonunda değerlendi-
rilirse, vergi avantajı ve yatırımın ge-
tireceği kar sonucunda bu paranın de-
ğeri 160 bin ile 290 bin kron arasında 
olur. Bu miktar, kişinin vergi duru-
muna ve yapılan emeklilik düzenle-
mesinin türüne göre değişiklik göste-
rebilir.
Özel emeklilik tasarrufu yapmanın 

birçok yolu vardır. Kişi sabit bir faiz 
isteyebilir ya da değişik yatırım şek-
li seçebilir. Eğer normal bir emeklilik 
tasarrufu yapılırsa, kişi aynı zaman-
da bir vergi avantajı sağlamış ve daha 
güvenli bir yatırıma gitmiş olur.
Bazı müşterilerim özel emeklilik ya-

tırımı seçmek yerine kendi ana vatan-
larında bir gayrimenkul almak yolu-
nu seçtiler. Bu genellikle aileden bir 
miras kaldığı için olmuştur. Bu çeşit 
bir yatırımın zamanla nasıl gelişeceği 
çeşitli durumlara bağlı olarak büyük 
bir farklılık gösterir. Bazı bölgelerde 
bu çok avantajlı iken, diğer yerlerde 
büyük rizikolar içeren bir yatırımdır.
Anavatanınızda bir gayrimenkul 

satın alarak yatırım yapmanın bazı 
riskleri olabilir. Bu çeşit yatırımların 
riskleri, paranızı kaybetme ihtimali 
veya paranızın değerinin düşmesi ris-
kidir. Bunun yanısıra, bu tip yatırım-
larda vergi avantajını kullanamazsı-
nız. Bundan dolayı size tavsiyem, ge-
leceğiniz hakkında bankanızdaki da-
nışman ile değişik emekllik tasarrufu 
tiplerinin fayda ve zararları konusun-
da konuşmanızdır. Kendi kendinizi 
kandırmanız için hiç bir sebep yok.

bilal.kose@haber.dk

Bilal Köse, BG Bank

Birçok göçmen kendi kendini kandırıyor
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D A N A  s ø g e r  i v æ r k s æ t t e r e . . .

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

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

V i  t i l b y d e r

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

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk

İş dünyası göçmenlerden çok memnun
Danimarka’da yapılan bir araştırma, bir taraftan göçmenlerin iş bulmakta zorlandığını gösterirken, diğer 
taraftan da işverenlerin göçmen işçi çalıştırmaktan oldukça memnun olduğunu ortaya koydu. 

EKONOMİ
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Göçmen gençleri ara-
sında meslek eği-
timlerinde görülen 

düşüşün nedeninin gençle-
rin etnik kökeninin değil, 
ilkorta eğitimde aldıkları 
not oranlarının düşük ol-
ması gösterildi. 

Danimarka İşverenler 
Derneği (DA) tarafından 
yapılan bir araştırmaya 
göre, göçmen gençlerinin 
meslek eğitim alamamala-
rının nedenleri başında il-
korta özellikle matematik 
ve Danca dil eğitiminde 
elde ettikleri kötü not or-
tamaları gösterildi.

Elde ettikleri bilgileri,  
2003 ve daha sonraki yıllar-
da eğitimlerini tamamlayan 
gençleri yakından takip ede-
rek elde ettiklerini belirten 

DA Eğitim Danışmanı Si-
mon Neergaard-Holm, Da-
nimarkalı gençlerin yüzde 
33’ünün meslek okullarını 
eğitimlerinin ilk yılının ba-
şında bıraktıklarını göçmen 
gençlerin de yüzde 40’nın 
bıraktığını söyledi.  

Danimarkalı gençlerin 
not ortalamalarının yüzde 
7.3 iken bu oranın göçmen 
gençler arasında 6.5’te kal-
dığına dikkat çekildi. 

Teknisk Erhvervskole 
Center (TEC) - Teknik 
Meslek Okulu Merkezi mü-
dür yardımcısı Anne Mette 
Kolringen, göçmen kökenli 
gençlerin meslek okulla-
rında başarılı olabilmele-
ri için iyi Danca bilmeleri 
gerektiğini, bu nedenle bu 
gençler için kurslar ve reh-

berlik yapılması gerektiğini 
bildirdi. 

Normal Liselerde de dö-
külüyorlar
Öte yandan, ilkorta öğreni-
mini tamamlayan göçmen 
kökenli gençlerin yarısına 
yakınının da liseye devam 
ettiğini, ancak bu öğren-
cilerin beşte birinin eği-
timlerini yarıda bıraktığı 
öğrenildi. 

Öğrencilerinin yarısına 
yakının göçmen gençlerden 
oluştuğu başkent Kopen-
hag’ın Nörrebro semtinde-
ki Metropolitan lisesi’nde 
öğrenim gören göçmen 
gençlerinin okullarını yarı-
da bıraktıkları bildirildi.

(Haber)

Danimarka Taşımacı-
lık ve Lojistik Ku-
ruluşu’ndan (DTL) 

yapılan açıklamada, Dani-
marka’da nakliyecilik bran-
şında 4 ile 6 bin arasında 
kamyon ve tır şoförü açığı 
bulunduğu ve bu açığın göç-
men şoför işe alınarak kapa-
tılabileceği bildirildi. 

DTL başkanı Erik Öster-
gaard, göçmenler arasında 
taksi ve otobüs şoförlüğü-
ne ilgi olduğunu belirterek, 
göçmenlere nakliyecilik 
konusunda da iş olana-
ğı sağlanması gerektiğini 
söyledi. 

Göçmenlerin kamyon şo-
förü olması konusundaki 
engelin bu nakli-
yecilik hakkında 
kamuoyunda yay-
gın olan olumsuz 
görüşlerle iş saat-
lerinin olabilece-
ğine dikkat çeken 
Östergaard, “Bu 
engellerin neler 
olduğunu tam ola-
rak tespit etmeliyiz 
ve kaldırılması için 
girişimde bulunma-
lıyız” dedi. 

Nakliyecilik ala-
nında olumsuz 
söylentilerin olma-
sının göçmenleri bu 
branştan uzak tut-
tuğunu ifade eden 
Östergaard, şoför 
açığına acil çözüm 

bulunması ve önyargılarla 
zaman harcanmaması ge-
rektiğini söyledi.

Her işin başlangıcı 
zordur
Danimarka Etnik Eşitlik 
Kurulu başkanı olan ve aynı 
zamanda otobüs şoförü olan 
Şükrü Ertosun da, göçmen-
lerin de nakliyeci olması is-
teniyorsa, bu branşta bir tu-
tum değişikliğine gidilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

Danimarkalı nakliyeciler 
arasında işsiz göçmenler 
hakkındaki önyargının çok 
yaygın olduğuna dikkat 
çeken Ertosun, bu önyar-
gının hem işveren hem de 

göçmenler arasında da gö-
rüldüğünü söyledi. 

Bu alanda bir kampanya 
başlatılmasının yararlı ola-
bileceğine işaret eden Er-
tosun ayrıca, “Başlangıçta 
her alanda olduğu gibi bu 
alanda da zorluklar olacak-
tır. Ben Randers kentinde-
ki ilk etnik kökenli otobüs 
şoförlerindenim. Başlangıç-
ta hiç de kolay olmadı ama 
zamanla sorunlar çözüldü. 
Göçmenler de Danimarka-
lılar ile aynı koşullarda çalı-
şabilmeli. Tabii ki, göçmen-
lerin de iyi Danca bilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.    

(Haber)

Kamyon şoförü aranıyor  

Meslek eğitimini ayrımcılık değil 
kötü not engelliyor

İZMİR AUTO
43 25 66 11 22 50 24 32

İZMİR AUTO
Aracınızı emin ellere teslim edin

Roskildevej 334                                                                                                     2630 Taastrup
Tlf & Faks: 43 52 66 11                                                           Mobil: 20 97 31 41 - 22 50 24 32 

Uğur  Çapraz

Her marka kullanılmış 
otomobil satılır, alınır 

ve takas edilir

Türkiye’de yetişmiş 
motor ve kaporta ustası 
Uğur usta ile her türlü 
tamirat, bakım, sigorta 
hasarları ve muayeneye 

hazırlamada (syn) 
hizmetinizideyiz. 

● Kaporta ● Motor ● Egzos ● Fren ayarı ● Yağ

Oslo ve Londra’dan sonra dünyanın 
en pahalı üçüncü kentinin Kopen-
hag olduğu belirlendi. 

İsviçre Analiz Enstitüsü’nün (UBS) veri-
lerine göre, “Prices and Earning – Fiyatlar 
ve Kazançlar” adlı araştırma sonuçlarından 
Kopenhag’ın dünyanın üçüncü pahalı ken-
ti ortaya çıkarken, yine aynı araştırma 
Kopenhag’ın dünyanın gelir düzeyi yük-
sek şehirler arasında 71. sırada olduğunu 
ortaya koydu. Kopenhag’dan sonra New 
York, Zürih, Oslo, Cenevre ve Londra 

kentleri de gelir düzeyi yüksek şehirler 
arasında bulunuyor.

Araştırma, dünya ülkeleri arasında 
fiyatlar, mallar, hizmetler ve ücretler 
karşılaştırılarak yapıldı. Buna göre Kopen-
hag, Oslo ve Londra’dan sonra 3. pahalı 
kent olurken, dördüncü Zürih, Tokyo’nun 
beşinci pahalı kent olduğu belirtildi. 

Dünyanın en ucuz kentleri olarak da 
Hintistan’ın Mumbai ve Kuala Lumpur 
kentleri olduğu bildirildi. 

(Haber)

Kopenhag dünyanın üçüncü 
pahalı kenti 
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BİLGİSAYAR & INTERNET
    HABER BİLİŞİM

FERHAT BİNGÖL
www.ferhatbingol.com

Cep telefonları gün geçtik-
çe bizim için daha fazla 
önem kazanıyor. Özellikle 

yeni nesil telefonlar yapılan cazip 
kampanyalarla da desteklenmek 
istiyor. Bu sayede Danimarka’da 
3G giderek daha çok kullanıcıya 
erişmeye başladı. 3G kullanıcıları 
aralarında da ücretsiz konuşuyor 
(tabii bulundukları bölgede 3G 
desteği varsa, eğer yoksa kullanı-
ma girdikleri şebekenin ücretine 
tabiiler). 

Geçtiğimiz günlerde çok eski bir 
model SmartPhone’u sadece ucuz 
olduğu ve denemelerimde kullana-
bilirim düşüncesiyle aldım. Orange 
zamanından kalma bir SPV-Clas-
sic. Yani Avrupa’da neredeyse 
bulabileceğiniz en eski Windows 
Mobile İşletim sistemi (2002) kul-

lanan telefon. 

Bu en eski modelle 
neler yapabilirim 
diye düşündüm ve 
denemelere başla-
dım. Şunları yapa-
bildim. 

1) Türkçe İngilizce 
sözlük : hızlı bir şekil-
de kullanılabiliyor. 
2) Kopenhag tren tari-
fesi : Geçmiş bir kayıt 
ve güncellenmesi lazım.
3) MSN, Yahoo, ICQ ve Jabber 
ile mesajlaşma işlemi
4) E-postaları kontrol etme. 
5) Outlook takvimi ile senkroni-
ze etme
6) Eski ama güzel bir çok oyun 

yükleme.

Yukarıdaki özet 
listeden de anla-
yabileceğiniz gibi, 
eğer yeni bir sürü 
elimizde olsa yapıla-
bilecekler saymakla 
bitmeyecek. En gün-
cel önerilerimden 
biri Windows mobile 
2003 ya da üstü ve 
BlueTooth bağlantısı 
olan bir model almak 

ve bunun yanına İnter-
net’ten 400 krona alabileceğiniz ta-
şınabilir GPS eklemek. Bu sayede 
araba da ya da sokakta gezerken 
dahi elinizde konumuzu da göste-
ren bir harita oluyor. Benim gibi 
her gittiği yeri unutup kaybolan-

lar için bulunmaz 
fırsat. 

Tabii dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar da var. 
Örneğin yükleye-
ceğiniz harita üc-
retli ve yaklaşık 
800 kron. GPS 
cihazı illaki Blu-
eTooth destek-
leyen bir cihazla 
görüşmek istiyor. 
Bu hem iyi hem 
kötü. Kötü çünkü 
telefonunuz yeni 
model olmalı; iyi çünkü bu demek 
ki dizüstü bilgisayarınızla da ileti-
şim kurabilirsiniz ya da blueTooth 
desteği olan bir başka el bilgisa-
yarıyla. 

Cep telefonu sektörü sizin de mu-
hakkak farkettiğiniz gibi yeni bir 
çağa girdi. Benim örneğim bunlar-
dan sadece biri. Bakalım gelecek 
günler neler getirecek ?!...

Cep Telefonları kabuk değiştiriyor

Türkiye’de interaktif eğitim, hobi ve oyun yazılımları 
ürüten EuroSoft firması, BigSoft markasıyla tamamı 

Türk yapımı, en yeni bilgisayar oyunu Leopar Tank’ı satışa 
sundu. Aynı zamanda Türk Ordusu’nda halen kullanılan 
Leopar Tank modelinden esinlenerek hazırlanan oyununda 
görev, Türkiye’yi işgale hazırlanan düşmana karşı ülkenin 
sınırları korumak. Leopar Tank oyunu 15 YTL fiyattan 
oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Detaylı bilgi almak için: http://
www.bigsoft.com.tr  

Oyun Meraklıları İçin Klavyeler ve Tuş Takımları

Gerçek bir oyuncu ol-
maya hazır mısınız? 
Wolfking’in yeni 

ürünleri sayesinde ihtiyacı-
nız olan doğru tuşlar hemen 
elinizin altında. Artık klav-
ye üzerinde parmak dansı 
yapmak elinizi oradan oraya 
hareket ettirmek zorunda 
değilsiniz. Ayrıca klavyele-
ri eğri kullanmaktan dolayı 
oluşan tendon iltihaplanma-
ları da artık geçmişte kaldı. 
Özel bir klavye ve tuş takı-
mı kullanarak 3B oyunlar 
için ihtiyacınız olan her şey 
sol elinizin altında. Böylece 
sağ elinizi sadece fareyle il-
gilenebilecek. 

Bu giriş aygıtlarını, Xbox 
360 veya Sony PS2 gibi 
oyun uçbirimlerin- de 
(console) 
kullanı-
lan oyun 
pedleriy-
le ka- rıştırmayın. Bu oyun 

klavyeleri sadece 
oyunlar sırasında 

size gereken tuş-
ları üzerlerinde 

bulunduru-
yorlar. Örne-

ğin, yanlara 
hareket için 
A + D veya 

ileri geri hare-

keti için W + S gibi. Tabi ki 
ok tuşları da aynı işi görür 

ama Splinter Cell’de 
olduğu gibi kurşu-
nu yemeden bir 

köşeden bakmak 
için bunları na-
sıl kullanacaksı-
nız? İşte tam bu 
noktada normal 
klavyelerde az 

önce bahsettiğimiz tuş-
lara yakın bulunan Q + 
E tuşları devreye giriyor. 
Arada sırada oyun oyna-
yanlar bu tuşları hiç kul-
lanmıyor olabilirler veya 
kullanmak için klavye 
üzerinde ellerini hareket 
ettirerek çok önemli ateş 
etme zamanlarından har-
cayabilirler. Daha iyi bir 
oyuncu önce hızlı bir ba-
kış atar ve ondan sonra 
ateş etmeye başlar. Bu sa-
yede hem oyundan daha 
çok keyif alırsınız hem 
de rakiplerinize üstün-
lük sağlayabilirsiniz. 

(Hardware.com.tr’nin 
Katkılarıyla)

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

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

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

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

EuroSoft’tan Türk yapımı 
bilgisayar oyunu: Leopar Tank

Norton ürünlerinin satışında 200 
milyonuncu kutuya ulaşıldı

Dünyanın en büyük yazılım 
yarışmasına Türk jüri üyesi

Google Desktop Artık Türkçe

Symantec, dünyaca bilinen Internet güvenliği çözümleri 
Norton ürünlerinde 200 milyonuncu kutunun satışını 

gerçekleştirerek önemli bir noktaya ulaştığını açıkladı.
Bu başarısını kutlamak amacıyla tüm dünyada PC’lerini 

korumak üzere Norton ürünlerini satınalmış kullanıcıla-
rından birisini temsilen seçen Symantec, bu kullanıcısını 
çeşitli armağanlarla ödüllendirdi. Los Angeles’ta posta me-
muru olarak görev yapan ve Norton Internet Security 2006 
almak amacıyla Kaliforniya Culver City CompUSA mağaza-
sına gelen Ken Mercier talihli olarak seçilirken, kendisine 
Norton güvenlik yazılımlarının tümü, bir dizüstü bilgisa-
yarı, iki dijital kamerayı, 30 GB’lık video iPod’u ve başka 
elektronik cihazları da içeren 8.000$’ı aşkın değere sahip 
bir ödül paketi verildi.

Microsoft tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen 
ve 90 ülkeden 20.000 öğrencinin katıldığı dünyanın en 

büyük yazılım yarışması Imagine Cup’a bu yıl Türkiye’den 
ilk kez bir jüri üyesi seçildi.Türkiye’nin İnternet Gurusu 
olarak tanınan Mehmet Nuri Çankaya’nın ilk Türk jüri 
üyesi olarak katılacağı Imagine Cup, bu yıl 7-11 Ağustos 
2006 tarihleri arasında Hindistan’da yapılacak. Türkiye’yi 
Erciyes Üniversitesi’nin temsil edeceği yarışmada tüm dün-
yadan seçilecek 18 kişi jüri üyesi olarak yer alıyor.

Google Desktop, bilgisayarınızda, kişisel bilgisayar ağı-
nızda ve web’de bilgi aramak için kolay bir yol sunan 

ücretsiz yüklenebilen bir uygulamadır. Ana bilgisayar e-
postalarında, dosyalarda, müziklerde, fotoğraflarda, soh-
betlerde ve görüntülediğiniz web sayfalarında tam metin 
aramasını içermektedir. Desktop, bilgisayarınızı aranabilir 
yaparak, bilgilerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yere koyar 
ve bunları elle düzenlemekten sizi kurtarır. Bilgisayarınızı 
aramak artık Google ile web’i aramak kadar kolay.
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G
ıda maddeleri üre-
ten veya satan bir 
işyerinin sahibi 
ya da yöneticisi 

iseniz yasalara göre işyeri-
nizin otokontrolünü (egen 
kontrol)  de yapmakla yü-
kümlüsünüz. Otokontrol 
yoluyla işyerlerinin gıda 
maddelerini hijyenik ku-
rallara göre hazırlaması 
sağlanır.

Kontrol gereklidir ve gıda 
maddelerinin tüketicile-
rin sağlığı için bir tehdit 
oluşturması herkes için 
zararlıdır. Ancak işyerini-
zin kontrolünü kim yap-

maktadır? İşyerinizde ne 
gibi riskler vardır, ve bu 
kontrolü yasalara uygun 
şekilde yaptığınızı belgele-
yebilir misiniz?

Gıda Kontrol Merkezi’nin 
sitesine bir göz atıldığında 
karşılaşılan sonuç iç açıcı 
değildir. Bir çok işyerine 
somurtan ”smiley”ler veril-
miş ve ”bu işyerleri otokont-
rollerini belgeleyememiştir” 
ibaresi eklenmiştir.

Otokontrol bir çok işye-
ri için, işyerinin işletmesi 
açısından bir araç değil, bir 
ayakbağı haline gelmiştir. 
Birçok durumda da iyini-

yetten kaynaklanan bir 
haksızlık sözkonusudur. 
İyi bir otokontrol işyerinin 
işletme kalitesini yükseltir, 
toptancıların ve ve çalışan-
ların verimini arttırır.

Gıda maddeleri ile ilgili 
bir işyerinin sahibi olmak 
sorumluluk gerektirir. 

Geçiminizi bu işle sağ-
larsınız ve sattığınız gıda 
maddelerinin müşterileri-
nizin hasta olmasına yol 
açmasından da siz sorumlu 
olursunuz.

İyi bir otokontrol prog-
ramı ürünün toptancıdan 
müşteriye ulaşıncaya kadar 

kurallara uygun bir şekilde 
ele alınmasını sağlar, israfı 
en aza indirir ve yasal olma-
yan ürünlerin işyerinize gel-
mesini engeller. Bunlar iyi 
bir otokontrolün ilk gözle 
görülen sonuçlarıdır ve 
bunu gider-gelir hesabının 
sonunda da görebilirsiniz.

İşyerinizde kimin, neyi, 
ne zaman yapacağını da 
kurallara bağlamak işye-
rinizin, sorumluluların da 
izin yaptıkları zamanda, 

işlemesini sağlar.
Kendiniz ve müşterileri-

niz için otokontrolü yapı-
nız. Bunu yapacak zama-
nınız yoksa ya da kendiniz 
yapmak istemiyorsanız 
gıda maddeleri kontrolü 
konusunda uzmanlaşmış 
kişilerden profesyonel yar-
dım alabilirsiniz.

Bu yüzden beklenmedik 
bir kontrol anında işyeri-
nizin kontrolünün sizin eli-
nizde olduğunu gösterin.

HABER

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı 
salonumuzla, sınırsız otopark olanaklarımızla konuklarınızı 

en iyi şekilde  bizde ağırlayabilirsiniz. 

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

eğlencenizi biz düzenleyelim, 
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda 

eğlencelerinizi 
birlikte hazırlayalım.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)

2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306 

www.mosaiksalon.dk

AHS DÆK

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 

fi yatlarla 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

HAŞARAT

MORTALIN
İşyerinizi güvence altına alır...

OTO KONTROL

MORTALIN işyerlerinizde haşaratla 
mücadele ve alınacak önlemler 
konusunda uzmandır.  Kemirgenler ve 
böceklerle mücadele konusunda bireysel 
ve kalıcı çözüm önerileri sunuyoruz.

MORTALIN kendi işyerinizde kolaylıkla 
kullanabileceğiniz programları hazırlar, 
uygulamasında yardımcı olur ve gıda 
maddesi güvenliği konusunda 
eğitimler verir. 

MORTALIN’e ulaşmak için

-Farkımız bilgimizdir. 
70 15 10 69

HAŞARATI 
DURDURUN

www.mortalin.dk�� ��� � �� � � ���� � � � � � �� ���� �
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İşyerinizi kim kontrol ediyor?
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Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 
Hazırlayan : Muttalip Abat

Ana hatlarıyla DANİMARKA TARİHİ- DAN-
MARKS HISTORIE i grundtræk: Yazarlar: 
Gerda Bonderup, Steen Busck, Helge Palu-
dan, Erik Strange Petersen, Henning Poul-
sen, Carsten Porskrog Rasmussen, Søren 
Hein Rasmussen ve Erik Hulsig. Derleyen-
ler: Steen Busch ve Henning Poulsen. Ya-
yımlayan: Aarhus Universitetsforlag Yayın 
Evi. 462 sayfa, 348.- kr.

7 tarihçi, Danimar-
ka toplumunun ta-

rih boyunca nasıl bir 
gelişme sürecinden 
geçtiğini özetle, an-
cak, önemli ayrın-
tılarıyla bir kitaba 
sığdırmışlar. ’Ana 
hatlarıyla Dani-

marka Tarihi’ yapıtı ger-
çekten 10 - 15 cilde sığacak 1000 

yılı aşkın Daimarka tarihinin bir özeti.
Kitapta, ilk Viking devletlerinin kurul-

duğu dönemlerden başlayarak, kralın 
gücünün savaşlardan aldığı sonuçlara 
bağlı olarak değiştiği dönemlerin, kral 
ve asiller ile klise arasındaki işbirliği dö-
neminin, daha sonra kralın tek başına güç 
olduğu dönemin ve en son olarak da mo-
dern demokrasi dönemlerinin belirlediği 
süreçler sonucu Danimarka toplumunun 
bugün nasıl bir yapı içine girdiği irdele-
niyor. Danimarka’nın tarih boyunca siya-
sette ve savaşlarda Avrupa’nın karmaşık 
yapısı içinde aldığı yer, ülkenin fakir bir 
tarım toplumundan refah toplumu ağır-
lıklı bir sanayi üulkesine nasıl dönüştüğü 
net ve anlaşılır bir dille anlatılıyor.

Ana Hatlarıyla DANİMARKA TARİ-
Hİ kitabı, Danimarka’ya artık yerleşmiş 
ve Danimarka tarihini biraz da olsa bil-
mek, tanımak isteyen her yeni Danimar-
kalı için çok değerli bir yapıt ve kaynak 
niteliğinde.

MÜLTECİLERİN DANİMARKA TARİHİ 1954 – 2004 
(Flygtningenes Danmarkshistorie 1954 – 2004): 
Yazarlar Malene Grøndahl ve Carsten Fenger-
Grøn.Yayımlayan: Aarhus Universitetsforlag Yayın 
Evi. 424 sayfa. 348.- kr.

Aarhus Universitets-
forlag Yayın Evi 

bu kez de Tarih içinde 
ayrı bir tarih yayımladı; 
1954’ten bu yana Da-
nimarka’da mülteciliğin 
tarihi.. Bu tarih Sovyetler 
Birliği’nin 1954’te Maca-
ristan’ı işgal etmesinin ar-
dından Macar mültecilerin 
Danimarka’ya gelmesiyle  
başlıyor ve günümüze kadar 

geçen süre içinde gerek hükümetlerin 
gerekse halkın mülteci konusuna yaklaşımların-
da yaşanan değişimler enine boyuna anlatılıyor. 
Yazarlar bunu, değişik dönemlerde gelen bazı 
mültecileri izyeyerek ve bu mültecilerin Dani-
marka’ya iltica başvurusunda bulunmalarından 
başlayarak nasıl iltica hakkı aldıklarını, bu hak-
kı alarak Danimarka’ya yerleştikten sonra Dani-
marka toplumu içinde nasıl bir konuma geldik-
lerini ayrıntılı bir şekilde dile getiriyorlar.

1954’ten buyana soğuk savaş ve sıcak savaşlar 
ile büyük afetler nedeniyle Danimark’ya dalga 
dalga mülteci geldi. Macarlar’dan sonra sıra-
sıyla Polonyalı Yahudi’ler, Latin Amerikalı’lar, 
Vietnamlı’lar, İranlı ve Iraklı’lar, Tamil mül-
tecileri, Filistinli’ler, Boşnak’lar, Somalili’ler, 
Kosova Arnavutları ve Afganlar Danimarka’ya 
iltica ettiler.

Mültecilerin Danimarka Tarihi kitabı, mülte-
ciler  konusunda 1954 yılından bu yana, gerek 
basında gerek siyasi yaşamda, hukuk alanında 
gerekse halkın konuya yaklaşımları konusunda 
yaşanan çatışmaları yansıtıyor.

1954 yılı Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşme-
si’nin kabul edildiği yıl. 1954’ten 2004’e kadar 
geçen 50 yıllık dönem içinde Danimarka toplam 
120.000 kadar mülteciye iltica hakkı tanıdı.

1350 – 1800 Türk Egemenliği döneminde 
BALKANLAR : (BALKAN under tyrkisk her-
redømme 1350 – 1800) Yazar Aarhus Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Henning Mørk. 
Yayımlayan Aarhus Universitetsforlag Yayın 
Evi. 249 sayfa, 198- kr.

Aarhus  Üniversitesi Yayın Evi’nin 
yayımladığı b ir diğer tarih kitabı 

da Osmanlılar döneminde Türkler’in 
Balkanlar’daki hükümranlığı konusun-
da. Balkan tarihi ve kültürü konularıyla 
uzun yıllardır uğraşan öğretim görevlisi 

Henning Mørk, Osmanlı’ların I. Murat’ın 
sultan olduğu dönemde Kosova savaşın-
dan (1389) başlayarak 1800’e kadar geçen 
dönemin tarihini kendi gözüyle değerlen-
direrek anlatıyor. Henning Mørk, bu 450 
yıllık dönemin tarihine Türkiye de dahil 
tüm Balkan ülkelerinin kendi gözlükle-
riyle baktıklarının, Balkan tarihini kendi 
sübjektif görüşleriyle yazdıklarının altını 
çiziyor. Henning Mørk, bugün Balkan-
lar’daki çok karmaşık durumun daha iyi 

anlaşılabilmesi için Türkler’in Balkan-
lar’daki egemenliğinin Balkan halkları 
üzerindeki etkisinin çok iyi anlaşılması 
gerektiğini öne çıkarıyor.

Kitap, aslında Birleşmiş Milletler (BM) 
temsilcileri, gazeteciler, mülteci konula-
rıyla ilgililer ve Balkan konusuna ilişkin 
çalışmalar yapanlar ve yapmakta olanlar 
için yazılmış da olsa Balkan halkları ve 
Türkiye kökenliler için de çok ilginç bir 
yapıt. 

Selçuk Kahraman

Uzun zamandır biriken sorunlar 2006’da 
patlayınca, turizmi idare ettiğini sanan 

çevrelerden yükselen feryat arşa çıktı. Daha 
önceki yazılarımda “Ben söylemiştim” ukala-
lığı yapmak da istemiyorum, ama şu açık ki 
turizmin sorunlarının yapısal olduğunu ve 
yapı değişmediği takdirde bu sorunların bi-
rikerek patlak vereceğini söyleyenler haklıy-
dılar. 
Dikkatli okurlarımız, HABER Gazetesinde  

iki seri halinde yazdığım “Nedir bu turizmin 
çektirdikleri” serisini okuyanlar, bu patlağın 
başlangıcından bitişine kadara olanları anla-
ma şansı yakaladılar.
Devletten aldıkları hazine arazilerinin üze-

rine, devletten aldıkları kredilerle oteller ya-
pıp işlettiğini sanan müteahhitler, bu otelleri 
üç beş paraya uluslararası tekellere satarak 
kar etmek kararındadırlar. Bu tekeller ise 
bu yıl Tunus ve Mısır’ı tercih etmekte ve za-
ten minimum olan fiyatların daha da aşağıya 
çekilmesini talep etmektedirler. Bunlar, hem 
kendi yandaşlarının cebine para koyarak se-
çim hazırlığı yapmakta, hem de YTL ile mü-
teahhit otelcileri destekleyerek uluslararası 
tekellere ucuz pazar yaratmaktadır. 
Son zamanlarda bazı Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerindeki tur operatörlerinin konuya ba-
kışları ise daha değişik. Örneğin Çek Cum-
huriyeti’ndeki tur operatörleri Türkiye’nin 
gerekli tanıtımı yapmadığı kanısında iken, 
Slovak tur operatörleri düşük maliyetli uçuş-
ların Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman’a ko-
nulması halinde bu bölgelere yoğun bir tra-
fikle karşılaşabilecekleri kanısındalar. 
Polonyalı tur operatörleri ise artık Türki-

ye’nin moda olmadığı ve bu durumun birkaç 
yıl süreceğini, İspanya, İtalya, Hırvatistan 
turlarının gerekli gereksinimini bitirdikten 
sonra Türkiye’ye bir hareketin tekrar başla-
yacağı kanısındalar. Romanya’da ise Türkiye 
hala pahalı bir varış yeri. Türkiye tanıtımı 
yetersiz yapılmaktadır. Tatil planlarında Mı-
sır’dan sonra gelmektedir. 
Tatil destinasyonlarının yerini bile bilme-

yen misafirlerimiz için uluslararası tekelle-
rin kendilerine sunduğu deniz, güneş, kum 
tatilinin başka alternatiflerine yönelmeleri 
kaçınılmazdır. Bu alternatifler başta Yuna-
nistan, Kıbrıs, İspanya olmak üzere bütün 1. 
sınıf tatil bölgeleri ve bizim rakiplerimizden 
Mısır, Tunus olacaktır. 
Yazımızın başına dönelim, Türkiye’ye tu-

rizmde çağ atlatacağını ilan eden turizm yö-
neticileri, siyasetçiler, bürokratlar Türki-
ye’yi Turizmde 2. sınıf bir ülke haline getir-
mişlerdir. Başta Turizm bakanı olmak üzere 
bu durumun sorumluları ortaya çıkarılmalı 
ve tüm yolsuzlukların, hırsızlıkların üzerine 
kararlılıkla gidilmelidir. 
 

selcuk.kahraman@haber.dk

2. Sınıf ülke Türkiye !

Her çocuk yeni bir dünyadır

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

www.mavim.dk       mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

MaviGün

KARIKATÜR KRİZİ (Karikatur Krisen) 
Yazarlar: Rune Engeltbreth Larsen 
ve Tøger Seidenfaden.Yayımlayan 
Gyldendal Yayın Evi 336 sayfaö 275 
kr.

Jyllands Posten Gazetesi’nin 
Muhammed karikatürlerı kri-

zi konusunda yazdığı, olayların 
gelişmelerine ve nedenlerine iliş-
kin kendi görüşlerini irdeleyen 
kitabın hemen arkasından bu kez 
Rune Engeltbreth Larsen ve Tø-
ger Seidenfaden’in kaleme aldık-
ları KARİKATÜR KRİZİ adlı ki-
tabı piyasaya çıktı.
Kitabin yazarlarından Tøger Se-
idenfaden Politiken Gazetesi’nin 
Yazı işleri Müdürü. Öbür yazar 
Rune Engelbreth Larsen de, ‘Fak-
len’ dergisinin sorumlularından 
ve ‘‘Minoritetspartiet’’ adlı Azın-
lıklar Partisi başkanı. Larsen ka-
muoyunda, yabancılar politikası 
konularındaki tartışmalara etkin 
bir biçimde katılmakla tanınıyor.

İki yazar KARİKATÜR KRİZİ 
kitabında, Başbakan Anders Fogh 
Rasmussen’i  krizin başlamasın-
da ve yayılmasında baş sorumlu 
olmakla eleştiriyorlar. Yazarlar, 
Jyllands Posten Gazetesi’nin de 
Danimarka’daki müslüman toplu-
munu bilinçli olarak rencide etti-
ğini, gazetenin böylesi bir tahriği, 
örneğin Yahudi’lere ya da Hıristi-
yan’lara karşı kesinlikle yapama-
yacağını savunuyorlar.  

Yazarlar ayrıca, bu olayın Da-
nimarka’da meydana gelmesinin 
bir raslantı olmadığını belirti-
yorlar ve Danimarka Halk Parti-
si’nin izlediği politikanın ve hü-
kümetin sırtını bu partiye daya-
masının bunda  büyük rol oynadı-
ğını öne çıkarıyorlar. 

Bu yıl Danimarka’nın baş-
kenti Kopenhag’da ilk 
kez düzenlenecek olan 

Sinema Turca, Türk filmleri 
festivali kısa filmlere de yer 
verecek. Diğer film anlaşma-
larının devam ettiği festival 
kapsamında ise festivale katıl-
ması kesinleşen ilk kısa Film 
yönetmen Emre Ergül’ün ilk 
çalışması “2 Eylül”.

Türkiye’de ilk kez bir gala ile 
tanıtılan kısa film ünvanını de 
elinde bulunduran “2 Eylül” iz-
leyenler tarafından beğeniyle 
karşılandı.

Emre Ergül ilk filminde; 
Doğu Anadolu’da askerlik 
görevi esnasında iki arkada-
şını kaybeden ve askerliğini 
bitirdikten sonra 13 yıl bir 
odasından çıkmadan yaşayan 

üniversite mezunu 
bir gencin hikayesi-
ne yer veriyor.

 Geriye doğru bi-
rer yıllık sekvens-
lerle anlatılan öykü-
de başrollerde Ümit 
Olcay (Asteğmen), 
Alican Yücesoy (Tim 
çavuşu), Pınar Gök 
(kızkardeş), Nilay 
Örnek (Kızkardeş), 
Nadire Yakar(anne) 
rollerinde karşımıza 
çıkıyor.

Süresi 20 dakika 
olan film hali hazırda arala-
rında İsveç, Belçika, ABD, 
İngiltere, İrlanda, Almanya 
gibi ülkelerin de bulunduğu 
30 yakın festivale gönderilmiş 
durumda . Uluslararası festi-

vallerden bazıları şimdiden 
filmi programa aldılar, hatta 
Kaliforniya Topanga film fes-

tivali yönetmen Emre Ergül’ü 
BAD’ye davet etmiş durumda. 
Emre ergül önümüzdeki yılba-
şında düzenlenecek Kopenhag 
sinema Turca film festivaline 
de konuk olarak katılacak

(Haber)

»2 EYLÜL«
Yanık bir şeylerin kokusu



       Ağustos 2006haber28   Ağustos 2006 29   haber

DNS Gulvservice
CENGİZ CANAN

Taban tahtalarınız makina ile 
zımparalanır, verniklenir, 

kireçlenir, yağlanır. 

Parkelerinizin bakımı için 
bizi arayınız.

MOBİL: 2845 0015 - Tlf/Fax: 4362 5914
e-posta: cantasdk@hotmail.com

Kanalens Kvt. 76, 1 TH
2620 ALBERTSLUND

GULVAFSLIBNING & EFTERBEHANDLING

lakering, olie -og ludbehandling

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

türlü şartlarda alınır satılır. 

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
Korelioğlu

Tlf: +90 533 492 5616 

Emlak Center Emlak Center 
Scandinavian

Bir telefonla karşınızdayız

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek 
için acele edin, pişman olmazsınız.

E-mail: cino-avci@hotmail.com

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

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya 

HABER 

3024 5538’i ARAYINIZ.

SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
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D A N A  s ø g e r  i v æ r k s æ t t e r e . . .

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

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

V i  t i l b y d e r

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

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk

TÜM SERBEST ÇALIŞANLARA 
KAPIMIZ AÇIK

DANA g i r i ş imc i le r  a r ıyor. . .

Serbest meslek sahibi olmak bir yaşam 
biçimidir. Her zaman gerçekleşen gelişmeler 
karşısında ani kararlar almanız gerekebilir. 
DANA  ekonominizi güvence altına alır, 
hızlı ve kalıcı çözümler konusunda 
danışmanlık hizmeti verir.

DANA Danimarka’nın, sadece serbest meslek 
sahiplerine hizmet veren tek işsizlik kasasıdır. 
Girişimcilere en uygun iş koşullarını sağlamak 
bizim işimizdir.

İ ş te  h izmet le r im iz

• Size özel hizmet
• Faaliyet
• Satış toplantıları
• DANA PlusSigorta
• DANA PlusEmeklilik
• DANA Plusİşsizlik sigortası
• İnternette ücretsiz danışmanlık

HABER

SATILIK ARSA

SATILIK Cafe & Bageri

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.

Kopenhag’da 
Frederiksborgvej 94, 
2400 Köbenhavn NV 
adresinde bulunan 
büyük salonlu Cafe 
& Bageri sahibinden 

satılıktır. 
Müracaat: 

Tlf: 22 96 92 06 

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

TLF: 2292 7512

Deniz kenarında bir tatil eviniz olsun ister misiniz? 
Alanya Avsallar’da kurulan, Haziran 2007’de teslim 

edilecek, tüm donanımlı 8 dairelik bir kooperatifte ev 
sahibi olmak isterseniz avantajlı fi yatlardan 
ve uygun ödeme koşullarından yararlanın. 

Kira öder gibi ev sahibi olun. 
Tapu garantiniz bizden. 

BERKE BOLIGER

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız 
Tlf: 3325 2507 - 4094 5821

www.berkeboliger.dk

Kira öder gibi ev sahibi olun

Berke Boliger

Festival 
konuğu 
“Beyaz”

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup  
Tlf: 43 45 78 62

Her haftasonu eğlencenin tek ve ideal 
adresi Ezgi Bar’da nefi s Türk 

yemekleri ve müzikleri eşliğinde 
eğlencenin tadına varın. Nişan, Kına 

gecesi, doğum günü gibi özel günleriniz 
için mutlaka bizi arayın. 

120 kişilik salonumuzla hizmetinizdeyiz.

Her haftasonu eğlencenin tek ve ideal 

Ramazan KAYA

Aileniz ve dostlarınızla 
hoşça vakit geçirebileceğiniz 

hoş bir mekan

Eğlence sezonunu 19 Ağustos 
Cumartesi günü açıyoruz

Açılışa sizleri de bekliyoruz

Her haftasonu birbirinden değişik 
sürpriz sanatçıyı sunmaktan 

gurur duyar. 
Dans, halay ve müzik  
her Cumartesi gecesi 

EZGİ BAR’da

Eğlencenin tek adresiEğlencenin tek adresi
EZGİ BAR

2
1 Eylül - 1Ekim ta-
rihleri arasında ya-
pılacak Kopenhag 
Uluslararası film 

Festivali bu yıl da Türk 
filmlerine yer verecek. Son 
üç yıldır Türk filmlerine 
programda yer veren Ko-
penhag Uluslararası Film 
Festivali geçtiğimiz yıl bü-
yük başarıyla sonuçlanan 
Türk gününü tekrarlama 
kararı aldı.  “İki genç Kız” 
ve “Hacivat-Karagöz Neden 
Öldürüldü filmleri festival 
programında yer alacak.  
Bu yıl sadece iki Türk fil-
minin yer aldığı festivale 
yönetmen Ezel Akay ve 
sanatçı Beyazıt Öztürk ka-
tılacaklar.

“Beyaz” geliyor
Kanal D’de yayınlanan 
Beyaz Şov programının 
sunucusu ve özellikle genç-

ler tarafından beğeniyle 
izlenen “Beyaz” Kopenhag 
Film Festivalinde gösterile-
cek olan “Hacivat-Karagöz 
Neden Öldürüldü” filminin 
sunumunu yapacak ve bir 
söyleşiye katılacak.

Bundan iki yıl önce 2 film-
le temsil edilen Türk sine-
ması geçen yıl 7 filmle zirve 
yapmıştı. Geçen yıl gösteri-
len filmlerin tümü nere-
deyse kapalı gişe oynamış 
festival yöneticileri dani-
marka’da yaşayan Türkle-
rin filmlere gösterdiği ilgi 
karşısında şaşkınlıklarını 
gizleyememişlerdi.

(Haber)
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Bize  Rødovre’den mektup gönderen İ.Ş. isim-
li okurumuz üç yıldır yüksek tansiyon hastası 
olduğunu belirterek mektubuna başlamış. Oku-
rumuz bu sure içerisinde iki defa hastaneye yat-
mak zorunda kalmış ve En son yatışında yüzün-
de ve sağ kol tarafında geçmeyen bir uyuşukluk 
ortaya çıkmış. Bu uyuşma olan kolunda zaman  
zaman titremeler de ortaya çıkıyormuş. Yapılan 
araştırmalar sonucu beyine giden bir damar arı-
za görmüş olabilir denmiş. Okurumuzun sorusu 
kullandığı bazı ilaçlara rağmen tansiyonun 160 
veya 170 den aşağıya düşmeyişi. Bunun için ne 
yapılabilir diye soruyor.

Sevgili okurumuzun mektubuna teşekkür ede-
riz, ancak çok önemli bir noktayı, kaç yaşın-

da olduğunu yazmayı unutmuş. Yaş önemli, çün-
kü tansiyon ölçülürken kişinin yaşı, normal de-
ğerlerin bilinmesi için gereklidir. 
Çocukluktan gençliğe, sonra da orta yaşa, ileri 

yaşa geçildikçe „normal“ kişinin kan basıncında 
artma görülmekle birlikte  yüksek tansiyon de-
mek için günde birden fazla ölçülen tansiyonun 
140/90 `in altında olmaması gereklidir. Yüksek 
tansiyon normalde her zaman farkedilmez; ba-
zen baş ağrısı ya da nefes darlığı gibi belirtiler 
ortaya çıkabilir. 
Ciddi bir durum olup eğer gerektiği gibi teda-

vi edilemezse kalbin zayıflaması ve sonuçta kalp 
yetmezliğine, damarlarda kireçlenme, daralmala-
ra ve hatta beyin kanamalarına/beyin damarları-
na pıhtı atılmasına yol açabilir. Okurumuzun kol 
ve yüzündeki uyuşukluğun muhtemelen bizim 
halk dilinde inme dediğimiz böyle bir durumun 
sonucu olarak ortaya çıktığını tahmin ediyorum.
Bunun daha ileri veya kötü şekli ise felç olmak-

tadır. Eğer koldaki uyuşukluk artıyor ya da oku-
rumuz kolunu pek kullanamıyorsa fizik-teda-
vinin yararlı olacağını sanıyorum. Yine yüksek 
tansiyon tedavi edilmezse gözlere ve böbreklere 
vurarak durumu daha da ağırlaştırabilir.
Yüksek tansiyon tespit edildiği zaman ilk yapı-

lacak şeyler; yemeklerde tuz kullanımını kısmak, 
eğer sigara içiliyorsa bunu hemen bırakmak ve 
egzersiz yapmaktır. 
Bu önlemlerle tansiyon kabul edilebilir bir dü-

zeye inmiyorsa o zaman ilaç tedavisine geçilir. 
İlaç tedavisinde en basit idrar sokturucu ilaçlar-
dan başlanarak hastanın durumuna göre dene-
me ve takip yöntemi ile en uygun ilaç bulunma-
ya çalışılır ve bunun hangi dozda olması gerekti-
ği ayarlanır. 
Burada kişinin genel durumu dışında bazı risk 

faktörlerinin, örneğin seker hastalığı, böbrek 
hastalıkları  gibi, olup olmadığı da önem taşı-
maktadır. Bundan başka ayrıca kişide verilen 
tansiyon haplarının yan etkilerinin çıkıp çıkma-
dığı da kontrol edilir. 
Her hastanın ayni haptan ayni ölçüde tedavi-

den yararlanması her zaman mümkün olmaz. 
Okurumuzun yazdığı ilaç listesinde tedavide ge-
rekli olan ilaçların hepsinin bulunduğunu görü-
yorum. 
Eğer bunlara rağmen tansiyon yeterince düş-

müyorsa, ye temel ilacın (triatec) kendisinin ya 
da dozunun değiştirilmesi gerekli olabilir. 
Bunlarda yeterli olmuyorsa tedaviye bir başka 

ilaç daha eklenebilir. Bu konuda aile doktoru-
nuzla sürekli bir diyalog içerisinde olmanız ge-
rekmektedir.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Yüksek Tansiyon

D
ünya Sağlık Ör-
gütü’nün (WHO) 
resmi internet 
sitesinden alınan 

bilgiye göre, yetkililer ve 
politika oluşturucu merci-
lere kanserle mücadele ko-
nusunda rehber olabilecek 
öneriler ve programlar ge-
liştiriyor.

WHO’nun bu çerçevede 
hazırladığı rapora göre, vü-
cudun herhangi bir bölgesini 
etkileyebilecek 100’den faz-
la kanser tipi bulunurken, 
2005 yılında dünyada 7.6 
milyon kişi kanser nedeniy-
le hayatını kaybetti. Bu ra-
kam, aynı yıl toplam 58 mil-
yon olduğu bildirilen ölüm 
vakalarının yüzde 13’ünü 
oluşturdu. 

Önlem alınmadığı takdirde 
kanser nedeniyle, önümüz-
deki 10 yıl içinde 84 milyon 
insanın daha hayatını kaybe-
deceği öngörülüyor. Kansere 
bağlı ölümlerin yüzde 70’den 
fazlası, düşük ve orta gelir 
grubu olan ülkelerde gö-
rüldü. 

En sık ölüm nedeni olan 
kanser tipleri
Dünya üzerinde erkeklerde 
en sık ölüm nedeni olan 5 
kanser tipi, akciğer, mide, 
karaciğer, kalın bağırsak 
(kolorektal) ve yemek boru-

su olarak sıralandı. Raporda, 
dünyada kadınlarda görülen 
ve en fazla oranda ölümle 
sonuçlanan 5 kanser tipinin 
ise meme, akciğer, mide, ka-
lın bağırsak (kolorektal) ve 
rahim boynu (serviks) kan-
seri olduğu yer aldı.

Tütün kullanımı, tek ba-
şına kanserin dünyadaki 
en büyük önlenebilir sebebi 
olurken, dünya genelindeki 
kanserlerin beşte biri kro-
nik bir enfeksiyona bağlı 

olarak ortaya çıkıyor. Buna 
göre, human papilloma vi-
rüsü (HPV), rahim boynu 
(serviks) kanserine; hepa-
titis B virüsü ise karaciğer 
kanserine neden olabiliyor. 

WHO’nun raporu, kanserle-
rin üçte birinin erken teşhis 
edilip yeterli şekilde tedavi-
sinin sağlanması halinde 
iyileşebileceğini de ortaya 
koyuyor.

Danimarka’da Adalet Bakanlığı, 
bir çok internet sitesinde nasıl 

intihar edileceğine dair bilgiler ve-
ren sitelerin yasaklanmasına taraf-
tar olmadığını açıkladı. 

Jydske Vestkysten gazetesinde 
yeralan bir habere göre, Adalet 
Bakanı Lene Espersen, intihar reçe-
teleri yazan sitelerin kapatılmasının 
ifade özgürlüğü ile bağdaşmadığını 
söyledi. 

Parlamento adalet kurulunun bir 
soru önergesini yanıtlayan Adalet 
Bakanı Lene Espersen, intihar site-
lerinin kapatılması için bir girişimde 

bulunmayı düşünmediklerini be-
lirtti.  

İntihar araştırmacılarından Ko-
penhag Bispebjerg Hastanesi görev-
lilerinden doktor Merete Nordentoft, 
Adalet Bakanı’nın açıklamasının 
hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve 
bizzat kendisinin tanıdığı üç gencin 
bu sitelerdeki reçetelere göre intihar 
ederek öldüklerini bildirdi. 

Danimarka’da sayısı net olarak 
bilinmese de bazı internet siteler-
inden intihara özendirecek bilgiler 
yayınlanıyor. 

(Haber)

Sigara içme ihtiyacını orta-
dan kaldıran nikotin bant-

ları ve nikotin sakızlarından 
sonra, tiryakilerin sigarayı bı-
rakmasına engel olan haz duy-
gusunu yok edecek bir aşı üze-
rinde çalışılıyor.
ABD’li uzmanların denediği 

aşının çok yakında Avrupa pa-
zarlarına sunulabileceği belir-
tildi. Yaklaşık 300 gönüllü üze-
rinde halen denenen aşı, basit 
bir iğne gibi kola uygulanıyor. 
Nikotinin beyne ulaşmasını en-
gelleyen aşı, böylelikle tiryaki-
lerin sigara krizlerini ortadan 
kaldırıyor.

ABD Bilimler Akademi-
si’nin yayın organın-
da yayımlanan araş-

tırmaya göre, yaş ilerledik-
çe spermin genetik kalitesi 
düşüyor. 

Bilim insanları, dünyada 
ileri yaşlarda baba olan er-
keklerin sayısının artmasıy-

la yaşlanmanın üreme kabi-
liyeti üzerindeki etkilerini 
araştırıyor.

Uzmanlara göre, dünyada 
35-49 yaşları arasında baba 
olan erkeklerin sayısı 1980 
yılından bu yana yüzde 40 
civarında arttı. 30 yaşın al-
tında baba olan erkeklerin 

sayısı ise yüzde 20 oranında 
azaldı. 

Araştırmayı yürüten Law-
rence Berkeley National 
Laboratory uzmanı Andrew 
Wyrobek, ileri yaşlarda baba 
olmayı bekleyen erkeklerin 
hem çocuk sahibi olmakta 
zorlanacağını, hem de ço-

cuklarının diyabet ve diğer 
genetik sorunlarla doğacağı-
nı gösterdiğini belirtti. Araş-
tırma, erkeklerin de kadın-
lar gibi, üreme yeteneklerini 
tedrici şekilde kaybettikleri-
ne işaret ediyor” dedi.

Kanser geçen yıl 7.6 milyon can aldı
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, kanser nedeniyle geçen yıl dün-
yada 7.6 milyon insan hayatını kaybetti. Bu rakam, dünyadaki ölümlerin 
yüzde 13’ünü oluşturuyor. Önlem alınmadığı takdirde kanser yüzünden 
gelecek 10 yılda, 84 milyon kişi daha ölecek.

Erkeklerde en sık görülenler:
- Akçiğer kanseri
- Karaciğer kanseri
- Mide kanseri
- Kalın bağırsak kanseri
- Yemek borusu kanseri

Kadınlarda en sık görülenler:
- Meme kanseri
- Akciğer kanseri
- Mide kanseri
- Kalın bağırsak kanseri
- Rahim boynu kanseri

Tütün kullanımı, tek başına kanserin dünyadaki en büyük önlenebilir sebebi...

Yaşlı baba adaylarına sperm uyarısı
Spermin genetik kalitesi yaşla birlikte bozuluyor. İleri yaşta baba olmak, 
çocukların başta cücelik olmak üzere, bazı genetik kusurlarla dünyaya 
gelme riskini artırıyor.

İntihar reçetesine izin Tiryakilere aşı
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FAVORİT BAKLAVA
Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel 

günlere  börek, meze çeşitleri ile hakiki Türk 
baklavası, kadayıf ve tatlı çeşitleri verilir. 

Her gün sabah 07.00 akşam 19.00 arası açığız

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

PINAR Lygteskov Blomster
 Østerbrogade 62

2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

  Mağazamızda 
her zaman 

uygun
fi yatlarla 

çeşit çeşit, 
rengarenk, 

taptaze 
gül ve çiçek 

çeşitleri 
bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

 Düğün, 
nişan 

ve özel 
günlerinizde 
çiçek, buket 
ve çelenk 

verilir

Sevdiğinize bugün 
bir çiçek aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için her 
zaman bir gerekçeniz vardır 

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46
favoritbaklava@hotmail.com

Her gün sabah 07.00 akşam 19.00 arası açığız

ŞİMDİ NÖRREBRO’DA 

Tatlı ve tuzlu kuru pasta çeşitlerimizle 
misafi rlerinizi şaşırtın !!!

Yenilik !!!

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

İMALATTAN HALKA
«««««

Kopenhag/Frederiksberg’de Terzi atölyesinde 
çalışacak bayan eleman aranıyor. 

Ücret dolgundur.
Müracaat tlf: 2023 2521

ANTALYA’DA 
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde kiralık veya 

satılık, daire, arsa, otel, pansiyon ve 
dükkanlar

TEL:  0090 242 311 4288
CEP: 0090 532 254 3477

Kopenhag ve civarında çalıştırılmak 
üzere tecrübeli temizlik elemanları işe alınacaktır. 

İlgilenenlerin 3325 2507 başvurmaları rica 
olunur.

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK
Bornholm adasında Rönne şehrinde, liman ile 

çarşı arasında, yüksek cirolu Pizza, Cafe, disko-
tek cazip fi yata satılıktır.
Müracaat: tlf: 2869 6599

Kopenhag’da Elektronik mağazasında çalışacak 
eleman aranıyor.

Müracaat tlf: 5188 8675

Sevgili peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (s.a.s.) torunlarını 
ve bütün çocukları çok sever, 

onlarla beraber olmaktan hoşlanır, 
onlarla oynar ve şakalaşırdı. Bütün 
çocuklara karşı oldukça sevecen ve 
sıcak davranır, bu anlayışın herkes 
tarafından benimsenmesi ve hayat 
tarzı haline getirilmesi için yoğun 
bir çaba harcardı. Bir hadislerinde 
“Küçüklerine şefkat ve merhamet 
etmeyen ve büyüklerine saygı ve 
hürmet göstermeyen bizden değil-
dir.” buyurmuştur.

Peygamberimiz çocukları sevdiği 
kadar çocuklarda Peygamberimi-
zi sever, onunla birlikte olmaktan 
büyük bir haz duyar ve ondan ay-
rılmak istemezlerdi. 

Bir gün Medine’nin çocukları Pey-
gamber Efendimiz’in (s.a.s.) önünü 
keser ve  etrafını kuşatarar:

- “Sen bizim esirimizsin, bedel 
(karşılık) vermeden seni  bırakma-
yız, rehin aldık, bir yere gidemez-
sin” derler. 

Peygamberimiz tebessüm ederek 
onlarla oynamaya devam eder. Ço-
cukların esiri olarak onlarla bir süre 
beraber olup oynadıktan sonra Hz. 
Bilal’i  evine göndererek çocuklara 
dağıtmak üzere bir şeyler getirtir: 

“-Bunları size verirsem beni azad 
eder misiniz (özgür bırakırmısı-
nız)”’ diye sorar. Çocuklar bunu 
kabul edince 

“-Kardeşim Yusuf’tan (Yusuf Pey-
gamber’den) daha ucuza gittim, diye 

cevap verir.
Hz. Muhammed (s.a.v) çocuklarla 

ilgili üzerinde durduğu en önemli 
konulardan biri onların eğitim ve 
öğretimleridir. Tavsiye ettiği şeyler 
çocukların fiziken ve ruhen sağlam 
olmalarına yöneliktir.

Hz Peygember ailelerin çocukları-
nı ok atmak, yüzmek, ata binmek 
gibi değişik spor dallarında; mate-
matik, tıp, fizik, kimya ve Kuran 
okumak gibi hem teknik hem de 
sosyal bilimlerde eğitilmelerini de 
tavsiye ve emir buyurmuştur.  

Okumak yazmak çok yaygın olma-
dığı halde O’nun döneminde çocuk, 
genç ve yaşlı her kesimden insan 
eğitim ve öğretim almıştır. Müslü-
manlığı yeni kabul eden bölgelere 
öğretmenler tayin etmiştir.  

Bunun sonucu olarak Müslüman-
lar arasında okuma yazma bilenler 
çoğaldığı gibi Resulüllah’ın sağlığın-
da ve vefatından sonra Müslüman 
olan topraklarda yazı ve yazı kül-
türü önem kazanmıştır. 

Hz. Peygamber yabancı dil öğren-
meyi de teşvik etmiştir. O’nun teş-
viki sonucunda sahabe (Peygambe-
rimizin arkadaşları) arasında o dö-
nemde yaygın olan Farsça, Rumca, 
Habeşçe (Etopyaca) İbranice, Sür-
yanice ve Kıptice dillerini bilenlerin 
sayısı artmıştır.

Diğer yandan Allah Resülü bili-
min yayılması için elinden geleni 
yapmış insanlardan bildiklerini 
başkalarına da öğretmelerini is-

temiş, Müslümanlardan imanı ve 
ilmi korumalarını isteyerek ilim ile 
iman arasındaki bağıntıyı sürekli 
vurgulamıştır.

Allah’ın ve Rasulü’nün teşvikleriy-
le İslam Dünyası’nda ilim ve ilim 
adamları büyük rağbet görmüşler-
dir. Zira, bilginlerin peygamberlerin 
mirasçıları oldukları anlayışı, bütün 
müslümanlarda bulunan ortak bir 
anlayış haline gelmiştir. 

Kısaca Kur’an ı somutlaştıran Al-
lah Rasulü’nün gayretleri sonunda 
cehaletin karanlığında yüzen İslam 
öncesi cahiliye toplumu, İslam sa-
yesinde; bilgi ve inancın doruğunda 
bütün dünyaya yeni bir medeniyetin 
tohumlarını saçmıştır.

Şüphesiz Allah Resulünün eği-
tim ve öğretimi kendi döneminin 
fiziki şartları, sosyal ihtiyaçları ve 
pedagojik metotları çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. Öğretim mekanla-
rının, konularının ve yöntemlerinin 
günümüzde bile kısa dönemlerde 
değişebildiği düşünülürse, Sevgili 
peygamberimizin eğitim ve öğretim 
konusunda her zaman geçerliliğini 
koruyabilecek evrensel uygulamala-
rı bizim için önemlidir.   

Anne babalar olarak Peygambe-
rimizin eğitim ve öğretimde kul-
landığı yöntemleri ve güzel ahlak 
ilkelerini ve kutsal değerlerimizi 
çocuklarımıza anlatabilmenin ye-
gane yolu ise sevgiden geçer. 

(Dr. Isa Kuyucuoglu
D.T.D.V. Müdürü)

Peygamberi esir alan çocuklar! DİN SOHBETİ

Uzun yıllar Danimarka’nın 
Taastrup ve Gladsaxe Be-
lediyelerinde anadili öğ-

retmenliği yapan Kemal Köksel 
kansere yenik düştü. Geçtiğimiz 
1 Ağustos’ta aramızdan ayrılan 
Kemal Köksal dostları arasında 
‘Kemal Hoca’ olarak tanınıyordu. 
Akciğer kanserine yakalanan Ke-
mal Köksal, son bir buçuk yıldır 
tedavi görüyordu. 

17 Kasım 1945 yılında Eskişe-
hir’in Çifteler ilçesinde dünyaya 
gelen Kemal Köksal, 1979 yılında 
Danimarka’ya geldi. Uzun yıllar 
Danimarka’da yaşayan Köksal, 
Danimarka’daki kemo tedavisin-
den sonuç alamayınca, geçtiğimiz 
Mart ayında Türkiye’ye döndü ve 

orada tedavi görmeye başladı an-
cak orada da sonuç alınamadı.  

1 Ağustos günü yaşama veda 
eden Kemal Köksal’ın ölümü 
Danimarka’daki dostlarını yasa 
boğdu. 

Dostlarına ve öğrencilerine  ”Her 
ne olunacaksa olunsun, ama önce 
insan olunsun”, 

sözünü çok sık kullanan Kemal 
Köksal hakkında dostları ”adam 
gibi adamdı”. diyorlar.

Haber gazetesi olarak biz de çok 
sevdiğimiz bir abimizi kaybetmiş 
olmanın acısını yaşıyoruz. Kök-
sal’ın ailesi ve dostlarının acıları-
nı yürekten paylaşıyor, başsağlığı 
diliyoruz. 

Onu cok özleyeceğiz.

Kemal Hoca’yı kaybettik
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EKONOMİ

Haydi çocuklar!  B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz? FIKRA

Çocuklar, 
Bunları Biliyor musunuz ?

A B
Sınıfta öğretmen uyuklayan öğrenci-
sine sormuş, »Roma’yı kim yaktı oğ-
lum?« 
Çocuk »Hocam ben yakmadım diye 
ağlamaya başlamış. Öğretmen sinirle-
nip sınıftan hızla çıkmış.
Karşısına edebiyat öğretmeni çıkmış:
«Ne oldu Hocam neye sinirlendin de-
miş.«
»Bir çocuğa Roma’yı kim yaktı dedim, 
ben yakmadım diye ağlamaya başladı«
Edebiyat Öğretmeni: »Boş ver hocam 
bunlar yaparlar yaparlar yapmadım 
derler«
Öğretmen iyice sinirlenmiş. Bu sefer 
karşısında Müdürü bulmuş. Hocam 
ne oldu«
Hiç sorma hocam sınıfta çocuğun bi-
rine sordum Roma’yı kim yaktı diye, 
çocuk ben yakmadım diye başladı ağ-
lamaya«
»Tamam hocam niye sinirleniyorsun 
ben şimdi bir kağıt yazıp kimin yaktığı-
nı bulurum zararı da tahsil ettiririm.«

Roma’yı kim yaktı?

B
ir varmış bir yok-
muş, bir anne ser-
çe ve onun dört 
tane birbirinden 

şirin yavrusu varmış. Serçe 
sıcak yaz aylarında yuvasın-
da yavrularını büyütüyor-
muş. Gündüzleri yavruları 
için yem topluyor, gün boyu 
bir kaç kez yuvaya dönüp 
küçükleri besliyormuş. Her 
geçen gün yavrularının bü-
yüdüğünü, güçlendiğini gö-
rüyor ve seviniyormuş.
Sonbahara doğru yavrular 
artık iyice büyümüş, yuvada 
hoplayıp zıplamaya, kanat-
larını denemeye başlamış-
lar. Bir gün yine kanatlarını 

denerlerken, birden çıkan 
rüzgar yaramaz yavruları 
alıp yuvadan uçurmuş.
Anne serçe, akşam döndü-
ğünde yavrularını göreme-
yince çok üzülmüş. Onların 
artık uçabilecek kadar bü-
yüdüğünü biliyormuş, ama 
hayata dair nasihatlar ver-
meden, onlarla vedalaşma-
dan gittiklerine çok üzül-
müş.
Kış ayları yaklaştığında, 

anne serçe tar-
lada yem top-
larken bir-
den yanına 
doğru uçan 
dört küçük 
serçe gör-
müş. Yav-
rularını 
hemen ta-
nımış. Birbirlerini ku-
cakladıktan sonra anneleri 
onlara nasıl yaşadıklarını 
sormuş.
Önce en büyük yavrusu 

anlatmaya başlamış:
»Önce bahçelerde yaşadım, 
solucan topladım. Sonra ki-
razlar olurken kiraz yedim. 

Kirazdan sonra armutla 
beslendim. Karnım hiç aç 
kalmadı.«
»Ay, yavrum« demiş serçe 
anne,«bu hayat çok tehlike-
lidir. Başkasına ait şeyler-
le yaşamaya alışanın başına 
kötü işler gelebilir.«
Sonra bir sonraki yav-
rusu anlatmış:
»Ben konağın yakınında 
yaşadım. Zengin in-
sanların artıkları-
nı, ahırlarda hay-
vanlara verilen 
yemlerin kalın-
tılarını topladım. 
Karnım hep doydu, 
hem de çok iyi ye-
meklerle.«
»Ay yavrum« demiş 

anne, »zengin-
liğin yanın-

da yaşamak 
iyidir, ama 
zenginlik-
le birlikte 
alçaklık da 

hep orada 
olur. Bu hayat 

çok tehlikelidir.«
Sonra üçüncü 

yavrusu anlatmış:
»Ben yol boylarında yaşa-
dım. Orada hep bir şeyler 
bulunuyor. Onları topla-
dım.«
»Ay yavrum« demiş anne. 
»Yol boyları tehlikeli olur. 
Sen yem toplarken yaramaz 
çocuklar sana taş atabilir.«
Sıra en küçüğe gelmiş:
»Anne, ben ormanda kal-
dım. Ağaçların dalları ara-
sında yer buldum kendime. 
Kimseye zarar vermeden, 
kimseye muhtaç olmadan, 
özgür yaşadım. Kendi bildi-
ğim gibi, kimseye bağlı ol-
madan yaşamak çok güzel. 
Hayatımdan çok memnu-
num.«
»Yavrum« demiş anne. »En 
küçük olmana rağmen en 
akıllı senmişsin. Özgür 
olan, hayatta kimseye muh-
taç olmayan, en mutlu ha-
yatı bulacaktır. Senin ha-
yatın diğerlerine de örnek 
olmalı.«

Bilim adamlarına dünya-
daki yaşamın şaşırtıcı 
gerçeklerini tanımlama-

da inceledikleri çok eski ağaçlar 
yardımcı olur. Bir ağacın hal-
kalarına yakından baktıkların-
da, sadece onların yaşını söyle-
mekle kalmaz, 1453 de ve 1601 
de bir yaz mevsiminde benzer 
şekilde görülmemiş soğuk bir 
dönem yaşadıklarını söyleyebi-
lirler. 
Ağaç halkaları radyo karbon 

yöntemiyle tarih saptaması ya-
pıldığında tarih öncesi çağlara 
ait belirli izlenimler verir. Peki 
radyo karbonla tarih sap-
taması nedir? Radyo kar-
bon tarih 
saptaması, 
carbon-14 
ün bir fosil 
kalıntısına 
belli miktar-
larda uygu-
lanmasını 
içerir. 
Carbon-

14, atmosferde doğal 
olarak bulunan bir maddedir. 
Hayvanlar ve bitkiler havayı so-
luduklarında, dokuları carbon-
14’ ün bir kısmını emer. Öldük-
ten sonra daha fazla carbon-14 
ememezler ve dokuları çürü-
meye başlar. Böylece, fosiller-
de bulunan carbon-14 maddesi 
ölçüldüğünde onların yaşını öğ-
reniriz.
Günümüzden belki binlerce yıl 
sonra bilim adamları bugünkü 
ağaçlar üzerinde benzer araştır-
maları yaparak kirlilik üzerine 
bilgiler edinecekler.
Şu anda dünya üzerinde yetiş-
miş olan en eski ağaç Kalifor-
niya White Dağlarında bulun-

maktadır. 4600 yaşlarında oldu-
ğu sanılmaktadır ve takma adı 
“Methuselah”dır.
Her büyüme döneminde ağacın 
gövdesine bir halka daha ekle-
nir. Her halka bir bütün için-
de iki kısma ayrılır. Açık renkli 
parlak kısım ve daha dar olan 
koyu kısım. Ağaç halkaları ik-
lim hakkında ipuçları verir ve 
sel yada yangın gibi ağaca za-
rar veren olayları açığa çıkartır. 
Yıllık halkaların şekli ve geniş-
liği büyüme şartlarına bağlı ola-
rak yıldan yıla değişir. Genellik-
le geniş halkalar büyümek için 

bereketli toprak-
lar, su ve güneş 
ışığı gibi çok iyi 
şartların oldu-
ğunu gösterir. 
Dar halkalar  
kuraklık, so-

ğuk, böcek-
lerin ver-
diği zarar, 

hastalık, 
vitaminsiz 

kalma gibi daha az 
elverişli koşulları gösterir. Bü-
yüme dönemlerinde olumsuz 
koşullar olursa, bir sonraki yıl-
daki halka dar ve şekilsiz olur.
Bilim adamları geçmişteki ik-
limler konusunda bilgi almak 
için çok eski ağaç örnekleri üze-
rinde “dendrochronology” deni-
len tekniği kullanırlar.
Bilim adamları bir ağaca zarar 
vermeden halkalarına bakmak 
için  “coring” denilen bir tek-
nik kullanırlar.Oyucu bir aletle 
ağaç gövdesinden merkeze doğ-
ru delik açılır ve uzun bir tahta 
silindir çıkartılır. Alınan örnek 
üzerindeki katmanlarda büyü-
me halkaları görünür.

Ağaç halkalarının hikayesi
BİLİM DÜNYASI

ALMAN MASALI

Ç O C U K

SERÇEYLE DÖRT YAVRUSU
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E
n önemli maçlardan 
önce bile basın top-
lantısına medya bu 
kadar ilgi göstermi-

yordu. Ulusal Futbol Takı-
mı’nda teknik direktör Fatih 
Terim bir ‘devrim’ e imza ata-
rak, Türk vatandaşlığına geçen 
Brezilyalı futbolcu Mehmet Au-
relio ‘yu aday kadroya çağırınca 
tartışma da başladı. 

Brezilya asıllı Türk vatanda-
şı Mehmet Aurelio nasıl olur 
da Türk Ulusal Takımı’nda 
oynardı? 

Verdiği kararın sonuna kadar 
arkasında duran Fatih Terim, 
Polat Renaissance Otel’deki 
basın toplan-
tısında yanı-
na Mehmet 
Aurelio’yu 
ve genç yete-
nek Arda ‘yı 
alarak çıktı. 

Terim, ver-
diği kararın 
sonuna ka-
dar arkasında olduğunu tek-
rarladı durdu. Terim, Mehmet 
Aurelio’yu kadroya çağırma-
sıyla ilgili yapılan eleştirilere 
‘’Dünyanın her yerinde başka 

milletlerden insanlar, başka 
ülkelerin milli takımlarında 
forma giyebiliyor’’ diye yanıt 
verdi. 

Futbolun her zaman kendi-
ne has bir lisanı bulunduğunu 
anlatan deneyimli çalıştırıcı, 
daha önce oyuncu bulmakta 
sıkıntı yaşadığı mevkilerle il-
gili olarak, ‘’70 milyon insa-
nın içinde bu mevkiye oyuncu 
çıkaramayacak mıyız’’ sözle-
rinin anımsatılıp, Aurelio ko-
nusunda kendisine bu sözlerle 
eleştiriler yöneltildiğinin hatır-
latılması üzerine de , ‘’Herkes 
fikrini söyleyecektir. Herhalde 
bu konuda bu kadar özgür ülke 

de yoktur. Ben 
‘70 milyondan 
70 futbolcu 
çıkarırım’ de-
dim. Mehmet 
Aurelio da bu 
70 milyondan 
biri şu anda.’’ 
dedi. 

Ulusal for-
mayı taşıma hakkı kazanan 
Mehmet Aurelio ise içinde bu-
lunduğu ortamdan çok mutlu 
olduğunu söyledi. Aurelio ken-
disine yöneltilen bazı soruları 

anlamakta sıkıntı yaşadı. 
Terim tercümanlığa soyunsa 

da tecrübeli futbolcunun ya-
nıtları kısa ve özdü. Brezilyalı 
oyuncu, İstiklal Marşı’nı bilip 

bilmediği konusunda yöneltilen 
bir soruya ise, ‘’Şu anda bilmi-
yorum ama ben yavaş yavaş öğ-
reneceğim. Bu konuda proble-
mim yok’’ cevabını verdi.

HABER SPOR

İtalya ile Fransa arasında oynanan 
Dünya Kupası finalinde Fransa’nın 

dünyaca ünlü yıldızı Zinnedine Zida-
ne’nin İtalyanların savunma oyuncusu 
Materazzi’ye attığı kafa uzun yıllar bel-
leklerden silinmeyecek en büyük olay 
olarak kalacak.
Futbol açısından sönük geçen, gerçek 

favorilerin finale gelemediği Alman-
ya’da yapılan 2006 Dünya Kupası’nın 
gerçek sahibi İtalya’nın bu kupayı bile-
ğinin hakkıyla elde etme başarısını gös-
terdiğini rahatlıkla diyebiliriz. 
Tabii, Dünya Kupası sonrası İtal-

ya’nın Dünya Şampiyonu olması yerine 
en çok konuşulan konu Zidane’nin at-
tığı kafaydı. Şüphesiz gündeme damga-
sını vuran bu kafa vuruşu, milyarlarca 
insanın izlediği bir Dünya Kupası fina-
linde dedikoduları da beraberinde getir-
di. Materazzi küfür etti mi? Zidane yor-
gun muydu? Yoksa, yoksalar gibi çeşitli 
teoriler üretildi. Kimi ülke medyası du-
dak okuma uzmanlarına görüntüleri iz-
letti ve tercüme ettirdi. Kimi Zidane’yi 
haklı, kimileri haksız gördü. 
Burada dikkat edilmesi gereken ve 

belki de gözden kaçan en önemli iki 
nokta var. Biri, Materazzi’nin bu işi 
çok profesyonelce yapması ve Zidane’yi 
oyundan attırması.  
Diğer bir önemli nokta ise, her iki fut-

bolcunun da FİFA’ya verdikleri ifadeler 
sonrası birbirlerine asla çamur atma-
maları. 
İşte bu ihraç olayı, Fransa’yı adeta çö-

kertti. Çünkü oyun sistemi Zidane gibi 
bir futbol virtüözü üzerine kurulmuş 
olan Fransa Milli Takımı moral bozuk-
luğuyla penaltılarda başarılı olamadı.
Zidane’nin atılmasıyla Fransa kupa-

dan oldu, ama Cezayir asıllı Müslüman 
futbolcu Zidane sahip olduğu değerlere 
saldırana hiç çekinmeden attığı o muh-
teşem kafa vuruşuyla ‘bazı değerlerin 
futboldan daha üstün’ olduğunu gös-
terdi. 
Bu kafa vuruşu, onun onuruna doku-

nan, anne ve kızkardeşini hedef alan 
yutulmayacak küfürlere bir futbol sa-
hası içinde verebileceği en güzel cevap 
olarak algılanabilinir. (Belki de hare-
keti o an için yanlış olabilir) Zidane de 
Fransa televizyonunda olayı anlatırken 

ilk önce çocuklardan özür dileme cesa-
reti ve büyüklüğünü göstererek hata-
sını kabul etmiş oldu. Avrupalının pek 
aldırış etmediği bu tür edep dışı küfür-
ler, Müslüman, Akdeniz ve Balkan ül-
keleri toplumlarda çok ciddiye alındığı 
bir kez daha tüm dünyaya belgelenmiş 
oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Jack Chi-
rac bile, kendi ülkesinin formasını gi-
yen efendi futbolcu Zidane’yi sahip ol-
duğu değerlere sahip çıktığı için haklı 
bularak ona arka çıktı.

Şampiyonlar ligi ve UEFA
Türk futbolu, bu yıl Şampiyonlar ligi ve 
UEFA’da birden çok takımla temsil edi-
leceğe benziyor. Galatasaray ilk maçta 
aldığı 5-2’lik galibiyet ile Şampiyonlar 
ligine girmeyi garantilemiş gözüküyor. 
Diğer temsilcimiz F.bahçe, Ukrayna 
deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubi-
yeti rövanşta kendi sahası ve seyircisi 
önünde 2-0 gibi bir skorla bitirirse o da 
Şampiyonlar ligine kalma şansını yaka-
layacak. Bu da ülke puanı ve hedefle-
ri büyük olan sarı lacivertliler için mü-
kemmel olacak. 

UEFA’ya direk katılan Beşiktaş’tan 
sonra, Kayserispor Tiran deplasmanın-
da aldığı 2-0’lık galibiyetle UEFA ka-
pısını aralamış gözüküyor. Trabzons-
por’da Kıbrıs Rum Kesiminde aldığı1-
1 beraberlik sonuçla kendi sahasında 
daha avantajlı durumda. Ben, her iki 
takımın UEFA’da mücadele vereceğine 
şimdiden inanıyorum.
Önümüzdeki ay başlayacak olan 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonası grup ele-
me maçları öncesi milli talkım teknik 
direktörü Fatih Terim’in, F.Bahçe-
’nin Brezilya asıllı yeni Türk vatanda-
şı Mehmet Aurelio’yu aday kadroya al-
ması büyük bir cesaret. Emre Belözoğ-
lu’nun cezalı olduğu bir dönemde Te-
rim’in verdiği bu kararın yerinde oldu-
ğunu düşünülebilinir.
Göteborg’da yapılan 2006 Avrupa At-

letizm Şampiyonasında 5 bin metrede 
sakat olduğu halde koşarak bronz ma-
dalya kazanan Elvan’a büyük alkış ve 
tebrikler. Elvan’ın sakat haliyle bu ya-
rışmaya katılması, onun spora verdiği 
değer ve disiplinin göstergesidir.

 irfan.kurtulmus@haber.dk

Futbol üstü değerler
İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

KARE BULMACA ÇÖZÜM

SUDOKU ÇÖZÜM
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Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Aurelio ile ilgili eleştirilere yanıt verdi:

Mehmet de 70 milyondan biri
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TARKAN KOPENHAG KONSERİ KUPONU

SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk

HABERHABERHABERHABERHABERHABERBER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

DSB
Danimarka Hükümeti, Dev-
let Demiryolları’nı (DSB) sa-
tışa çıkartarak özelleştirme-
ye karar verdi. Aylardır bitip 
tükenmeyen gecikmeler, ip-
taller, hat değiştirmeler yü-
zünden yolcuları canından 
bezdiren DSB, üzerine para 
verseniz alınacak durumda 
değil, ama gene de soralım:

Satış fiyatı ne olur ki? 
Muhtemelen ‘mevsimlik in-
dirim fiyatının %75 altına’ 
olur!

EINSTEIN
Einstein’e sormuşlardı: “3. 
Dünya Savaşı hangi silah-
larla yapılacak?” Einstein’ın 
yanıtı şu olmuştu: 

“3. Dünya Savaşı’nı bile-
mem ama 4. Dünya Savaşı 
taş, sopa ve mızrakla yapı-
lacak!” 

Dünyanın bütün politikacı-
larına en derin saygılarımız-
la (!) hatırlatalım dedik.

HAFTANIN SÖZLERİ
- Nereye gideceğinizi bilmi-
yorsanız, hangi yola saptığı-
nızın hiç önemi yoktur. 
- Herkes uzun yaşamak is-
ter ama kimse yaşlanmak 
istemez.
- Tecrübe kaçan trene alın-
mış bilettir. 

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
Sayın okuyucularım, ne 
idüğü belirsiz bazı kişiler 
eşime dostuma SMS yolla-
yarak  ‘Lotto’dan 9 milyon 
kron kazandığım, işimden is-
tifa ettiğim -ne istifa etmesi 
kardeşim, zaten siyah çalışı-
yorduk!- Hilton Oteline taşı-
nıp her gece alem yaptığım’ 
dedikodusunu yaymaktadır-
lar. Bu dedikodunun ger-
çekle uzak yakın hiçbir ilgi-
si yoktur, telefon edip borç 
para istemeyi bırakın. 
Ben iki ay için Karayip Ada-
ları’na gidiyorum. Lütfen ra-
hatsız etmeyin. Bana ancak 
mail yollayabilirsiniz: 
veveve.lottomazlum.kom 

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel
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5 2

7 2 6 9
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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

Soldan sağa:
1. Eti’nin, sevdiklerinize sürpriz yapıp sevindirmeniz için hazırladığı eğ-
lenceli kartlar - Yemek yemesi gereken. 2. Gerçekte yeri olmayıp, zihin-
de tasarlanan, farazî - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi kısaltması. 3. 
Çocuk yuvası - Çözülmesi kolay, eğreti düğüm. 4. Tepi - Ankara Ticaret 
Odası kısaltması. 5. Cüz. 6. Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 28,349 gr 
ağırlığında bir ağırlık birimi - Uluslararası Güreş Federasyonu kısaltması. 
7. Kavimle ilgili, budunsal - İyi duyulan ses. 8. Sedef otugillerden, yaprak-
ları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, 
halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki - Spor karşılaşmaların-
da üç kez yinelenerek söylenen sevinç ünlemi. 9. Yaban hayvanlarının 
kendilerine yuva edindikleri kovuk - Tanıtlanması gereken önerme, tez. 
10. Eti’nin, çölyak, fenilketonüri ve böbrek hastalarının da güvenle tüke-
tebilmesi için ürettiği glütensiz bisküvisi - Bir ağacın dalı veya gövdesi 
üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk 
gibi parçaları kaynaştırma işi veya böylece eklenen parça.

Yukarıdan aşağıya:
1. Asıl isimleri »inuit« olan, Kuzey Kutbu yakınlarında yaşayan insan 
topluluğu. 2. Eti Cim ... - Adak. 3. (Argoda) Çok çalışan öğrenci - Hızlı 
yazmak için kısa ve yalın işaretlerle oluşturulmuş bir yazı yönteminin 
kısa yazılışı. 4. Bulucu - İngilizce’de numaranın kısa yazılışı. 5. Bir renk 
- Akıllı. 6. »Gösterge sürati« anlamına gelen bir havacılık terimi - İçi ko-
loit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba. 
7. Nişan, madalya, aylık artırma gibi şeylerle ödüllendirme - Eski Mısır 
inanışında yaşamsal enerji. 8. Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece 
eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı 
takım giysi - Voltamperin kısa yazılışı. 9. Ankara Kültür Evi’nin kısaltması 
- Pay. 10. Eti Topkek Damla ...

Bulmacahaber

Tarkan konseri  için yapılacak çekilişe bilet kazanmak 
istiyorsanız en geç 9 Eylül tarihine kadar isminizi ve 
adresinizi yazarak aşağıdaki kuponu Haber, Halmtor-
vet 15, 1700  København V adresine gönderiniz.

İsim & Soyisim: .............................

......................................................

Adres:.............................................

.......................................................

.........................................................

....................................................

"
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Pele s̀ Møbler
www.peles.dk

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

KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.

KØGE BUGT MOTORVEJEN

Pele’s 
Global 
Møbler

Pele´s Møbler

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir

Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste

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

www.peles.dk - pele@peles.dk
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Pele’yi tanımayan zarardadır !!!
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Çocuk arabası çeşitleri de Pele’de. 
Gelin dokuz çeşit renk ve modeldeki 

çocuk arabalarımızı görün !

Pele Mobilya’da yatak 
reyonu yeni çek yat modellerimizle 

zenginleştirilmiştir.

Gelinlik ve gece kyafetleri 
için mutlaka bize uğrayın. 

Zevkinize uygun en şık en 
güzel kıyafeti bizden alın.
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Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası
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Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk

www.travelhouse.dk

TRAVEL HOUSE
Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın 
her yerine IATA güvencesiyle yolculuk. 

Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili 
her türlü eksiksiz hizmet.

Alandalus acentası ile işbirliği içinde 23 Eylül’den 
itibaren KAHİRE seferlerimiz başlamıştır. 

Her Cumartesi Ortadoğu’ya açılan bu önemli 
merkeze seferler başlatmaktan gurur duyuyoruz

Mısır,
Tayland ve 

Türkiye’de bir 
çok merkeze 
herşey dahil 
paket turlar 

düzenliyoruz. 
Bizi arayın, 
sizin için 
en uygun, 
en ucuz 

çözümleri 
birlikte 

bulalılm.

Vester Farimagsgade 6, 1606 København V

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Travel House ApS

Türkiye ve dünyanın her yerine


