
Danimarka’da, önce pizza şişmanlatıyor, 
sağlığa zararlıdır denildi, şimdi de pizzacınız 
vergisini ödemiyorsa, kaçak işçi çalıştırıyorsa 
boykot edin deniliyor.  Yeni İşverenler 
Derneği (Den Nye Arbejdsgiver Forening, 
DNAF) genel sekreteri Mustafa Uğurlu, 
»Sinsice hazırlanmış bir plan seziyorum«. 
dedi.
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İskandinavya Distribütörü

Rodi Jeans artık Danimarka’da

Den tyrkiske internet-dar-
ling sagsøger Sacha Baron 
”Borat” Cohen for plagiat. 

Side 22

Sıra size de gelecek

DR2’de gösterilen »Gizli 
Savaş« adlı belgesel filmde, 
Afganistan’daki 
Danimarkalı 
askerler işkenceci 
ABD askerlerine 
hizmet etmekle 
suçlanıyor.   

Danimarka da Hollanda ve 
Almanya’nın dümen suyuna 
girdi. Danimarka’ya yerleşmek 
isteyen kişilerden Danca bilme 
ve Danimarka toplum bilgisi 
sınavını kazanma şartı aranacak. 
1 Ocak’ta yürürlüğe 
girecek olan yasaya göre 
Danimarka ’ya geçici bir süre 
için görevle gelecek olan 
kişilerden bile Danca bilmeleri 
istenecek. 
Bundan böyle Afrika ve Arap 
çöllerinden, Anadolu bozkırından 
gelerek Danimarka’ya yerleşecek olan kişiler ülkeye gelmeden önce Danca öğrenmek zorunda 
kalacaklar.Yasa tasarısı halen Danimarka’da oturma ve çalışma iznine sahip olarak yaşamakta olan 
göçmenler arasında da tedirginlik yarattı. İlk etapta Danimarka’ya gelecek olan kişilerden istenen 
dil bilme şartının önümüzdeki yıllarda Danimarka’da yaşayan göçmenlerden de istenebileceği 
belirtilerek tasarıya karşı itirazda bulunulması istendi.
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Bir yılın daha sonuna geldik. Bu yıl da Danimar-
ka’da yaşayan göçmenler açısından iyi geçti dene-

mez. Göçmenlerin Danimarka’da bulunmasından ra-
hatsızlık duyan kesim yine dişini gösterdi. Göçmenle-
rin büyük çoğunluğunu oluşturan kesimin Müslüman 
olmasından yola çıkan kesim yarım milyona yakın 
göçmeni burada istemediğini göstermek için dine ha-
karet yolunu seçti.
   ***
“Yapılanlar bir kaç kendini bilmezin eylemidir, Dani-
marka dış dünyaya yanlış anlatılıyor” diyen kesimler 
YALAN SÖYLEMEKTEDİRLER ve birilerine şirin 
gözükmeye çalışmaktadırlar.
   ***
Kendine gazete adını veren bir yayın organının göre-
vi, olanı biteni okurlarına duyurmak, okurlarının ula-
şamayacağı bilgileri onlara sağlamaktır. 
   ***
Hangi ulustan olursanız olun etnik kimliğinize sahip 
olmanız önemlidir. Dininize yapılan hakaretleri de 
“Diyalog ve hoşgörü” gibi ne anlama geldiği belli ol-
mayan içi boş laflarla size unutturulmak, dikkatiniz 
başka yöne çekilmek isteniyor.
   ***
Etnik kimliğinizi unutun, “Siz Türk, Kürt, Arap, Pa-
kistanlı değil, Müslümansınız” diyenler, dine hakaret 
söz konusu olunca da “Aman Danimarka hoş, güzel, 
hoşgörü gösterelim” diyerek sizleri uyutmaktaya ça-
lışmaktadırlar.
   ***
Ulusal kimliğinize, dilinize, dininize siz sahip çıkın, 
haklarınız için sesinizi SİZ yükseltin. Başkaları bu 
konuda müteahhitliğe soyunursa, bilin ki kendi çıka-
rını gözetmek için bunu yapıyordur. Maalesef geçen 
bir yılın muhasebesinde bu sonuç ortaya çıkıyor.
   ***
Geçtiğimiz yılın muhasebesiyle içinizi daha da karat-
mak istemeyiz. Ama maalesef durum böyledir. Dün-
ya demokrasi sıralamasında beşinci durumda olan bir 
ülkede keşke böyle bir yazı yazmak zorunda kalma-
saydık. Bunda tabii ki yukarıda söz ettiğimiz neden-
lerden dolayı bizim de suçumuz var. Duyarsızlık, içi-
ne kapanık yaşamak ve haklarımıza sahip çıkmamak, 
hakkımızda başkalarının karar vermesi sonucunu 
getiriyor.
   ***
Hepinize ailelerinizle birlikte mutlu bir kurban bay-
ramı diliyor, yeni ylınızı kutluyoruz.
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Gayrimenkul hukuku
- Konut alım-satım ve kiralama
- İnşaat 
- Hasarlı ve hatalı konut ve buna bağlı 
  maddi sorunlar

Kendi işini kurmak
- İşyeri alım-satım ve açmak
- İşyeri kiralamak

Sigorta hukuku
- Şirketinizle sorunlarınız
- Tazminat davaları
- İş kazası ve tazminat

Medeni hukuk
- Miras ve vasiyetname
- Velayet
- Mal bölüşümü
- Dernekçilik ve ona bağlı konular
- Yabancılar hukuku

Borçlar hukuku
- Alacak-verecek davaları

Hestetorvet 7, 1.th,  4000 Roskilde
Tlf: 46 35 07 70 Fax: 46 32 00 81 Mobil: 29723998

kadir@erdogmus.dk www.hestetorvet.dk

Hemen arayın,  sorunlarınızı birlikte çözelim. 
İlk görüşme ücretsizdir. 

Unutmayın! 
Tüm işlerinizi hukuki temele oturtun. 

Avukata başvurduğunuzda çok geç kalmış olmayın. 

Avukat Kadir Erdoğmuş
Danimarka’nın ilk Türk hukuk bürosunda hukuki konularda her türlü danışmanlık alabilirsiniz 

Avukatınızla Türkçe konuşun

Cengiz Kahraman

D
animarka son 
haftalarda, Afga-
nistan’daki Dani-
markalı askerlerin 

neden olduğu bir skandalla 
sarsıldı. 

Afganistan’daki Danimar-
kalı askerlerin 2002 yılında 
gözaltına aldıkları 31 Afga-
nı ABD’li askerlere teslim 
etmesi ve gözaltına alınan-
lara ABD’li askerlerce işken-
ce yaptığının ortaya çıkması 
Danimarka’yı karıştırdı.  

Christoffer Guldbrandsen 
ve Nils Giversen adındaki 
iki Danimarkalı gazeteci-
nin yaptığı “Den Hemmeli-
ge Krig - Gizli Savaş” adlı 
bir belgesel filmde Afga-
nistan’da görev yapan Da-
nimarkalı askerlerin 2002 
yılında, 31 Afganlıyı gözal-
tına alıp Amerikalılara tes-
lim ettikleri ve bu kişilerin 
Amerikan askerlerince iş-
kenceye tabi tutuldukları 
öne sürüldü. 

DR2’de yayınlanan bel-
geselde, gözaltına alınan 
Afganlıların savaş suçlusu 
olmadıkları ve Afgan resmi 
güvenlik güçlerine mensup 
kişiler olduğu ve bu kişiler-
le ilgili tutulan tutanakların 
ve diğer kimlik bilgi ve bel-
gelerinin imha edildiği ileri 
sürüldü. Kimlikleri imha 
edilen bu kişilerin kaçının 
Gunatanamo üssünde ol-
duğununun bilinmediği be-
lirtiliyor.

31 Afganlıyı gözaltına alan 
birliğin komutanı Frank 
Lissner de, gözaltına aldık-
ları kişilerin üzerinden çıkan 
kimlik belgelerinin kopyala-

rının alındığını, bu kişiler-
den saç örnekleri alınarak 
DNA delilleri de oluşturul-
duğunu ve tüm bu olanlar-
dan Danimarka Savunma 
Bakanlığının haberdar edil-
diğini söyledi. Ancak başka 
bir Danimarkalı komutan 
Norman Kristensen, Frank 
Lissner’in saç örnekleri alı-
nanarak DNA delilleri oluş-
turuldu yönündeki açıkla-
malarının doğru olmadığını 
ve bu açıklamayı tuhaf kar-
şıladığını belirtti. 

Uluslararası Af Örgütü de 
konunun en ince ayrıntısına 

kadar araştırılması gerekti-
ğini, gözaltına alınan kişile-
rin ister sivil, ister asker ol-
sun, kendilerine işkence ya-
pılacağı tahmin edilen başka 
bir askeri güce teslim edile-
meyeceklerini bildirdi.

Hükümeti devirmeye 
yetmez
Bazı eleştirmenler de belge-
sel hakkında yaptıkları açık-
lamalarda, filmde iddia edil-
diği gibi skandal denebilecek 
gizli belgelerin olmadığını ve 
bu filmin hükümeti devirme-
ye yeterli olmayacağı görü-

şünde birleştiler. 

Muhalefet istifa istedi
Skandalın ortaya çıkması 
üzerine muhalefet partileri 
tepkilerini dile getirmekte 
gecikmediler. Öncelikle Sa-
vunma Bakanı Sören Ga-
de’nin istifasın isteyen mu-
halefet, başbakan Anders 
Fogh Rasmussen’in de par-
lamentoyu yanlış bilgilen-
dirmekle suç işlediğini öne 
sürdü ve hükümetin de isti-
fasını istedi. Rasmussen’in 
parlamentoyu yanıltmaya 
yönelik olarak yorumlanan 
bu açıklamaları, başbaka-
nın Yüce Divan’a gitmesi 
sonucunu doğurabilecek.

Başbakan “sorun yok” 
dedi
Başbakan Rasmussen ise, 
iddiaların doğru olmadığını 
söyledi. Rasmussen, Dani-
markalı askerlerin Afganis-
tan’da üstlendikleri görevle-
ri yerine getirirken işbirliği 
yaptıkları ABD askerlerinin 
Genevre sözleşmesine uy-
duklarını belirterek işbir-
liğinde herhangi bir sorun 
olmadığını öne sürdü.

Bu arada, hükümetin kü-
çük ortağı Muhafazakar 
Halk Partili savunma söz-
cüsü Helge Adam Möller 
Danimarka televizyon kanalı 
DR’yi belgesel filmi yayınla-
makla eleştirdi ve DR’yi Ba-
sın Kurulu’na şikayet etti. 

Hükümetin dışarıdan des-
tekçisi Danimarka Halk 
Partisi, belgeseldeki iddia-
ların asılsız olduğunu iler 
sürdü. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Belgesel Danimarka’yı karıştırdı
Danimarka, Afganistan’da görev yapan Danimarkalı askerlerin neden ol-
duğu işkence skandalıyla sarsıldı. Danimarkalı gazetecilerin yaptığı »Gizli 
Savaş« adlı belgesel fi lmde, Afganistan’daki Danimarkalı askerlerin 2002 
yılında gözaltına aldıkları 31 Afganı ABD’li askerlere teslim ettikleri ve gö-
zaltına alınanlara ABD’li askerlerce işkence yaptığı iddia edildi. İddialar 
Danimarka’yı karıştırdı.  

»Gizli Savaş« adlı belgesel fi lmin yapımcısı Christoffer Guldbrandsen
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Cengiz Kahraman

Bana, ‘2006 yılının en sevindirici olayı nedir?’ diye 
sorarsanız, ‘Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat 

Ödülü’nü kazanması olmuştur’, derim. Bence Orhan 
Pamuk’a bu ödülün verilmesi Türkiye ve Türk edebi-
yatı için büyük bir kazançtır, Türk edebiyatının dün-
yadaki rolünü değiştirecektir. 

Orhan Pamuk, edebiyat ödülünü almak için geçen-
lerde Stockholm’e geldi ve İsveç Akademisi’nde dü-
zenlenen bir törende uzunca bir Türkçe konuşma ya-
parak, ödülünü aldı.  

Pamuk’un Nobel edebiyat ödülünü kazandığı açık-
landığında, gerek Türkiye’de ve gerekse dünya kamu-
oyunda onun edebiyatçı kişiliğinden çok, siyasi kişiliği 
ön plana çıkmış, romancımıza ödülün siyasi nedenler-
den dolayı verildiği söylenip yazılmıştı. Daha önceleri 
de, özellikle edebiyat ve barış ödüllerine siyasetin ka-
rıştığı ve muhaliflere verildiği öne sürülmüştü hep.  

Tabii ki doğruluk payı da vardır, ama bu ödül kolay 
kolay verilmiyor. Nobel ödülünün kime verileceğine 
İsveç ve Nobel komitesi karar vermiyor, nerdeyse tüm 
dünyanın görüşü alınarak belirleniyor bu ödüller. 
Edebiyat ödülü verilmesinde en önemli gerekçe ola-
rak da ödülü kazanan kişinin iyi bir edebiyatçı olması 
özelliği aranıyor. Pamuk da bu anlamda gerçekten iyi 
bir edebiyatçıdır.  

Aslında Nobel ödülünün isim babası olan Alfred No-
bel de vasiyetnamesinde, Nobel’in bir idealist eğilimi 
en sonuna kadar savunanlara ve insanlık adına  bü-
yük hizmet veren bilim adamlarına verilmesini iste-
miştir. İsveç Akademisi de Nobel’in bu vasiyetine uya-
rak, 1901 yılından bu yana fizik, kimya, tıp, edebiyat, 
milletlerarası barış için çalışma yapan ve daha sonra-
ki yıllarda da ekonomi dalında çalışma yapan kişilere, 
kuruluşlara Nobel ödülü vermeyi sürdürmüştür. 

Bazen Nobel katliamı da yaşanmıştır. Ödül kazanan 
sanatçılara ödüllerini almamaları konusunda kendi 
ülke yönetimlerince baskı yapılmıştır. Örneğin üç Al-
man bilimadamı Nazilerin baskısı yüzünden, Paster-
nak da 1938 yılında Eski Sovyetler Birliği’nin o za-
manki parti genel sekreteri Kruşçev’in baskısı yüzün-
den ödülünü alamamıştır. Bir de, örneğin edebiyatçı 
Jean Poul Sartre gibi bu ödülleri reddedenler de var.

Türkiye’den de daha önce edebiyat dalında Yaşar 
Kemal aday gösterilmişti ve verilmediğinde hayal kı-
rıklığına uğramıştık. Şimdi ilk kez bir Türk ödül aldı. 
Kim ne derse desin, Orhan Pamuk’un Nobel edebiyat 
ödülünü kazanması Türkiye ve Türk halkı için büyük 
bir kazanç olmuştur. Böylece, Türk edebiyatı da Pa-
muk sayesinde dünyada daha iyi tanınacaktır. Uma-
rım, Nobel ödülü alacak daha nice sanatçılar ve bilim-
ciler yetişir Türkiye’de.

Kurban bayramınız ve yeni yılınız kutlu olsun.
cengiz.kahraman@haber.dk

Onur duydum
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Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.

Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık fi rmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara 
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya 
özen gösterir. Bize her konuda başvurabilirsiniz. 

Sıra size de gelecek

Sadi Tekelioğlu

D
animarka halihazırda dün-
yanın en sert yabancılar ya-
sasına sahip. Danimarka’ya 
turist olarak gelmek bile ne-

redeyse imkansızken hükümet şimdi 
de Danimarka’ya gelme şartlarını ye-
rine getirmiş kişilere Danca bilme şartı 
koşuyor. Dil şartı bu ülkeye gelecek din 
adamları için de geçerli olacak.

Jyllands-Posten gazetesinde bundan 
bir yıl önce yayınlanan Hz. Muham-
med karikatürleri konusunda Arap ve 
Müslüman dünyasının dikkatini çek-
mek ve protesto edilmesini sağlamak 
amacıyla bir grup Arap imamın lobi 
yapmasının ardından Danimarka’da 
görevli imamların statüsünü ve eğiti-
mini gündeme getirmişti. 

Danimarka parlamentosuna sunu-
lan ve Önümüzdeki 1 Ocak’tan itiba-
ren yürürlüğe girecek olan yasaya göre 

bundan böyle Danimarka’ya yerleşe-
cek olan kişilerin Danca bilmeleri ve 
Danimarka sosyal yaşamı, kültürü ve 
tarihi konusunda bilgi sahibi oldukla-
rını ispatlamaları istenecek. 

Hollanda’da halen uygulamada olan 
ve Almanya’nın da önümüzdeki aylar-
da uygulamaya koymak istediği sınav 
sistemi Batı Avrupa ülkeleri dışındaki 
ülkelerden Avrupa’ya yerleşecek olan 
kişilerin önünü kesmeyi amaçlıyor. 

Parlamentoya sunulan ve halen çe-
şitli mercilerde tartışma aşamasında 
olan yasa tasarısının 5. maddesinin 9. 
paragrafında ”Danimarka’ya oturma 
izni için başvuran kişinin bulundu-
ğu ülkedeki Danimarka Büyükelçiliği 
tarafından yapılacak bir Danca dil ve 
toplum bilgisi sınavında başarılı olması 
gereklidir” ifadesi yer alıyor. Bugüne 
kadar hiçbir yetkili Danca sınavının 
hangi düzeyde olacağı veya toplum 
bilgisi sınavında ne gibi sorular soru-
lacağı ve sınava girecek kişilerin Dani-
marka toplumunu ne kadar tanımaları 
gerektiği konusunda net bir bilgi vere-
medi ve sınavın içeriğinin daha sonra 
belirleneceğini söylediler.

Amaç imamların önünü kesmek
Bu tuhaf tasarı sadece ailesiyle yaşa-
mak amacıyla Danimarka’ya yerleşe-
cek olan kişileri değil, aynı zamanda 
geçici bir süre için Danimarka’ya 
tayin edilen resmi din görevlileri ve 
diğer çalışanları da kapsıyor. Bazı 

Hristiyan kuruluşlar yasa tasarısı ko-
nusunda endişelerini ve protestoları-
nı şimdiden dile getirmiş durumdalar. 
Tasarı yasalaşırsa sadece Müslüman 
din adamları değil, diğer dinlere men-
sup din adamları da aynı yasaya tabi 
tutulacaklar.

Araç dikkat çekti
Danimarka’da yaşayan Türk vatandaş-
larının birbirleriyle haberleşmek için 
oluşturdukları bir iletişim grubunda 
konuya dikkat çeken sosyal Demokrat 
parti milletvekili Hüseyin Araç, ”Parti-
miz bu tasarıya karşıdır. Biz insanların 
Danimarka’ya geldikten sonra uyum 

sağlamaları için çalışılması tarafta-
rıyız, ancak hükümet ve Danimarka 
Halk partisi çoğunluğa sahip oldukları 
için şimdiden protestolarda bulunmak 
gereklidir” dedi ve Danimarka’da ya-
şayan vatandaşlarımızın yasa tasarısı 
ile ilgili ititrazlarını uygar bir şekilde 
bakanlara ve diğer hükümet üyelerine 
bildirmeleri çağrısında bulundu.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Danimarka da Hollanda ve Almanya’nın dü-
men suyuna girdi. Danimarka’ya yerleşmek 
isteyen kişilerden Danca bilme ve Danimar-
ka toplum bilgisi sınavını kazanma şartı ara-
nacak. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan ya-
saya göre Danimarka ’ya geçici bir süre için 
görevle gelecek olan kişilerden bile Danca 
bilmeleri istenecek. Bundan böyle Afrika 
ve Arap çöllerinden, Anadolu bozkırından 
gelerek Danimarka’ya yerleşecek olan ki-
şiler Danca öğrenmek zorunda kalacaklar. Yasa tasarısı halen Danimarka’da oturma ve 
çalışma iznine sahip olarak yaşamakta olan göçmenler arasında da tedirginlik yarattı. İlk 
etapta Danimarka’ya gelecek olan kişilerden istenen dil bilme şartının önümüzdeki yıl-
larda Danimarka’da yaşayan göçmenlerden de istenebileceği belirtilerek tasarıya karşı 
itirazda bulunulması istendi.



       Aralık/December 2006haber4   Aralık/December 2006 5   haberHABER

Değerli Müslüman 
kardeşlerimiz 

Kurban kesiminde 
14. YILIMIZDAYIZ.

Bu yıl da kurbanınızı gönül 
rahatlığıyla kesebilmeniz 
için tüm hazırlıklarımızı 

tamamladık.

İsteyenler kurbanlığını 
canlı görüp kesebilirler. 

Bayramın birinci ve ikinci 
günü kesim yapılacaktır.

Saygılarımızla

34,-

55,-

1200,-

Bütün dost ve 
müşterilerimizin Kurban 

Bayramı ve Yeni Yılı 
kutlu olsun
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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!

Artık horlamaya SON!

asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam mağazalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Rigshospital’de 

denenmiştir www.haber.dk
haber@haber.dk

Haber’e ulaşmak için

Sesiniz
Gözünüz 
Kulağınız

hahaber

Sadi Tekelioglu

K
asım ayının son 
günlerinde Dani-
marka Halk Okul-
larında okutulan 

din dersi kaitaplarındaki 
bazı ifadeler basına yansıdı.

Danimarka Halk Okul-
larında okutulan din dersi 
kitaplarında İslam dini, Şe-
riatçılık ve Terörizm baş-
lıkları altında ele alınıyor. 
Kitaplarda dünyadaki terö-
ristlerin Müslüman oldukla-
rı belirtilirken, ETA, Baader 
Meinhoff, Kızıl Tugaylar ve 
IRA gibi terör örgütlerinin 
Müslüman olmadıkları be-
lirtilmiyor.

Danimarka halk okulların-
da 5. sınıf öğrencilerine veri-
len din derslerinde İslam’la 
ilgili bölüm terörizm başlı-
ğı altında anlatılıyor. “Biz 
ve Hristiyanlık” adlı ders 
kitabında öğrenciler önce 
Beslan şehrindeki okul kat-
liamı, ardından 11 Eylül’de 
Dünya Ticaret Merkezi’ne 
düzenlenen saldırılar ve 
Osama Bin Laden hakkın-
daki bölümleri öğrendikten 
sonra İslam hakkında bilgi 
ediniyorlar.

Politiken gazetesinde yer 
alan bir yazıda, kitaptaki bir 
bölümde “Her ne kadar her 
Müslüman terörist değilse 
de, her terörist Müslüman-
dır” ifadesi yer alıyor.

Danimarka ilkokullarında 
okutulan din dersleri kita-
bı serisinin dördüncü sınıf-
lara yönelik bölümünde de 
İslam dinine “Fundamen-
talizm” başlığı altında yer 
verilirken 5. sınıf öğrencile-
ri İslam hakkındaki bilgileri 
“Terörizm” başlığı altındaki 
bölümlerde öğreniyorlar.
Terörizm böümünde ise öğ-

rencilere dünyada Müslü-
man olmayan teröristlerin 
de bulunduğu belirtilmiyor.

Kitapta ayrıca öğrencilere, 
“Herkes kendine neden en 
geri kalmış olan ülkelerin 
Müslüman ülkeler diye so-
ruyor” şeklinde bir ifade yer 
alıyor. Bu ifade de hiçbir şe-
kilde derinleştirilmemiş ve 

yorumsuz olarak öğrencile-
re sunuluyor.

Kitabı yayınlayan Malling 
Beck yayınevi editörlerin-
den Lars Tindholdt, hiç 
kimseyi incitmek gibi bir 

hedeflerinin olmadığını, ki-
tabın yazarlarının da iste-
diklerini yazabileceklerini 
söylerken Aalborg kentinde 
papazlık yapmakta olan ve 
karısı  Henny Nörgaard ile 
birlikte din dersleri kitabı-
nı yazan Christian Meidahl 
adlı papaz, kitabı yazdıkları 
dönemde Beslan’daki okul 
katlimanının gerçekleştiği-
ni ve bunun kendileri üze-
rinde büyük etki yaptığını 
söyledi.

Kitabın yazarı Meidahl, 
Danimarka Halk okulları-
na giden öğrencilerin İslam 
dinini öğrenmeleri için “Şe-
riatçılığı” da bilmeleri gerek-
tiğini söylerken, Beslan’daki 
okul katliamını gerçekleşti-
ren kişilerin Müslüman olup 
olmadıklarının kesin olmadı-
ğı kendine hatırlatıldığında 
“Bunu da öğrencilere anlat-
mak öğretmenin görevidir” 
diye cevap verdi.

Kitapları yayınlayan Mal-
ling Beck firmasından ya-
pılan açıklamada kitaplar-
daki bazı bölümlerin eksik 
ve yanıltıcı bilgilere yer 
verdiğinin kabul edildiği 

belirtildi ve hiçbir şekilde 
Müslümanları inicitmek ve 
İslam’a hakaret etmek gibi 
bir amaçlarının bulunma-
dığı belirtilerek kitapların 
toplanmaya başladığı bildi-
rildi. Yayıncı firma ayrıca 
bugüne kadar kitapları sa-
tın alan okullarla da ilişki-
ye geçilerek kitapların geri 
gönderilmesinin isteneceğini 
belirtti.

Cami alanını domuz 
kanıyla “kutsadılar”

Başkent Kopenhag’da Cami 
ve İslam Kültür Merkezi in-
şası için ayrılan bir alana 
domuz kanı serpildi. Geç-
tiğimiz ay gerçekleştirilen 
eylem videoya kaydedildi 
ve bant kayıtları Danimar-
ka basın kuruluşlarına gön-
derildi.

Videoda elindeki bir torba-
dan kırmızı bir sıvıyı alana 
serpitiren bir erkek görülü-
yor. Bu kişi İngilizce olarak 
Kopenhag’da ve diğer avru-
pa başkentlerinde Cami ya-
pımını engellenmesi gerekti-
ğini söylüyor.

Başkent Kopenhag’ın Ama-
ger semtinde, Kopenhag 
Üniversitesi kampüsünün 
karşısında bulunda bir alan 
mezarlık ve İslam Kültür 
merkezi inşaatı için ayrılmış 
durumda. Ancak Müslüman 
cemaati temsilcilerinin ken-
di arlarında anlaşamamaları 
ve değişen siyasi yapı nede-
niyle adı geçen alana 15 yıl-
dır Cami yapılamıyor.

Bröndby semtinde kim-
liği belirlenemeyen kişiler 
Müslüman mezarlığına sal-
dırdılar. Kazılacak mezar 
yerlerine konulan işaretleri 
yerinden kaldırdılar, mezar-
ların üzerine domuz kafala-
rı bıraktılar. Müslüman De-
fin Derneği başkanı »Böyle 
provokas yon görmedik, Da-
nimarka bu tür eylemlerden 
zarar görecektir« dedi.

Bröndby kasabasında Da-
nimarka’da yaşayan Müs-
lümanların uzun yıllar sü-
ren çabaları sonunda açılan 
Müslüman mezarlığı saldırı-
ya uğradı.

Kımliği henüz belirlene-
meyen saldırganlar kazıla-
cak mezarların yerine bıra-
kılan işaretleri yerlerinden 
kaldırıp, yerine domuz ka-
faları bıraktılar. Çarşam-
ba günü sabah saatlerinde 
ortaya çıkan tacizle ilgili 
olarak konuşan Müslüman 
Defin Derneği başkanı Ah-
med Said Kassem, “Bugüne 
kadar Müslümanlara yöne-
lik bir çok hakarete şahit 
olduk, ancak bu kadar bü-
yük bir provokasyonla ilk 
kez karşılaşıyoruz.” dedi.
 Yaklaşık 20 yıldır süren 
uzun bir mücadele sonunda 
kurucuları arasında Türk 
Müslüman derneklerinin 
de bulunduğu Müslüman 
Defin Dderneği Danimarka 

Kilise Bakanı Bertel Haar-
der ve Uyum Bakanı Rikke 
Hvilshöj’un da katıldığı bir 
törenle Eylül ayı sonunda 
açılmıştı.

  Olayı kimin gerçekleş-
tirdiğinin ortaya çıkması-
nı beklediklerini söyleyen 
Kassem, “Danimarka’da 
gittikçe artan bu tür taciz-
lerin en kısa zamanda ciddi 
sonuçları ortaya çıkacaktır” 
dedi. Kassem, El Cezire te-
levizyonunun da kendisiyle 
ilişkiye geçtiğini ve El-Ce-
zire’nin bunu haber yap-
masıyla dünya genelindeki 
Müslümanların Danimarka 
hakkındaki halihazırda var 
olan negatif düşünceleri 
iyice pekişecektir« diye ko-
nuştu.

Müslüman mezarlığında 
geçtiğimiz günlerde de bazı 
kişilerin otomobilleri ile gi-
rerek ralli yaptıkları da be-
lirlenmişti. Bröndby kasaba-
sı Emniyet Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada olayı 
gerçekleştirenlerin aranma-
ya başladığı bildirildi.

sadi.tekelioglu@haber.dk

İslam’a ve Müslümanlara hakaret denince akla gelen ilk ülke olan ve sert »yabancılar yasası« ile imajı hızla ze-
delenen Danimarka, bu kez de Din dersi kitaplarında Müslümanlar hakkındaki ifadeler, Bröndby’de yeni açılan 
Müslüman mezarlığında bazı mezarlara domuz başı bırakılması ve son olarak da Kopenhag’da cami yapılması 
için ayrılan arsaya domuz kanı serpilmesi haberleri ile gündeme geldi.

İslam’a hakaret yine gündemdeydi

Bröndby’de geçtiğimiz aylarda açılan 
Müslüman mezarlığı saldırıya uğradı
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Yeni yıla Mozaik Salonları’nda girinYeni yıla Mozaik Salonları’nda girin
Bu yıl yine yılbaşı eğlencesinin tek adresi 

Mozaik Salonları. 
Yılbaşı gecesi, Saat 19.00’dan itibaren Türk mutfağının en güzel, en lezzetli örnekleri, canlı 
müzik, sürpriz misafir sanatçılar, oryantal dansöz ve DJ eşliğinde ailenizle birlikte huzur 

içinde yeni yıla bizimle merhaba diyin.

Birbirinden eğlenceli yarışmalarımızla 
2 kişilik uçak bileti 

mücevherat
Ev eşyaları

3 aileye Tüm Türk 
filmlerine bedava bilet

PROGRAM

19.00 AÇILIŞ. HÜSEYİN ÖZCAN ve GRUBU

22.00 RAMAZAN KAYA ve GRUBU

SÜRPRİZ MİSAFİR SANATÇI

ORYANTAL DANSÖZ

VE YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE DJ ADEM ’İN 

mÜZİKLERİ İLE YORULUNCAYA KADAR EĞLENCE

Mozaik yılbaşı eğlencesi sadece 
aileler içindir.

ailesiz gelenler kesinlikle içeri 
alınmayacaktır

Fiyatlar:
Yetşkinler: 250 Dkr.
10-16 yaş: 150 Dkr.

0-10 yaş: ücretsizdir
Fiyatlarımıza içecek dahil değildir.

MOZAİK DÜĞÜN SALONLARIMOZAİK DÜĞÜN SALONLARI

MOSAİK SELSKABSLOKALER
ELLEBJERGVEJ 40

2450 KÖBENHAVN SV
TLF: 36 305 306

WWW.MOSAİKSALON.DK

Tüm yasal izinlerer sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı salonumuzla düğün, nişan, kına gecesi, 
doğumgünü, firma eğlencesi gibi özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Bizi arayın konuklarınızı 

en iyi nasıl ağırlayacağınıza birlikte karar verelim
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DJ ADEM

HÜSEYİN ÖZCAN VE GRUBU

HARİKA SAHNE 

PERFORMANSI İLE

RAMAZAN KAYA 

        VE GRUBU

ù
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MERAM REJSER

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

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

Miles&Miles &

BEKİR YILDIZ eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V  -  Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134  -  Mobil: 4053 1514 
E-posta: info@meramrejser.com BİLAL ÖZER:     Mobil: 2123 5256

KURBAN BAYRAMI İLE YILBAŞI tatilleriniz için yerinizi şimdiden ayırtın, 
cazip fi yat olanaklarımızdan yararlanın  

Kopenhag - İstanbul  ve İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fi yat 
ve bağlantılar için rezervasyon konusunda bizi arayınız. 

  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, 
öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız ya da gözlerinizde sorununuz varsa, sorun etmeyin. Meram 
Rejser ile gidin, İstanbul’da Dünya Göz Hastanesi’nde gözlerinizi makul fi yatta tedavi ettirin.

Diş tedavisi ve saç ektirme operasyonları için Çapa Hastanesi ile işbirliği olanağımızdan yararlanın

Göz ve diş tedavisi - Saç ektirme.
DÜNYA GÖZ HASTANESİ VE ÇAPA MİLLET HASTANESİ’NDE

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

D
animarka’da son gün-
lerde sanki belli bir 
yerden düğmeye basıl-
mış gibi “pizza sağlığa 
zararlıdır, şişmanla-

tır, yemeyin!” denmeye ardından 
da “pizzacınız vergisini ödemiyor-
sa, kaçak işçi çalıştırıyorsa boykot 
edin” denmeye başlandı. 

Bundan bir ay kadar önce Sön-
dagsavisen gazetesinde manşetten 
verilen bir haberde, Gıda Madde-
leri Araştırma Kurumu’nun piz-
zanın üzerinde kullanılan peynir 
miktarının fazla olması nedeniyle 
aşırı şişmanlığa neden olduğu ve 
sağlığa zararlı olduğu açıklaması-
na yerverilmişti. 

Gazetedeki haberde, Aarhus ve 
çevresinde yapılan 33 tane iş ye-
rinde araştırmadan sözedilmiş ve 
fastfood ürünleri arasında fark ol-
duğu ve pizza ve ile ızgara yemek-
lerinin en sağlıksız ürünler arasın-
da yeraldığı ifade edilmişti. 

DNAF: Sinsice hazırlanmış 
bir plan
Yeni İşverenler Derneği (Den Nye 

Arbejdsgiver Forening, DNAF) 
genel sekreteri Mustafa Uğurlu 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
şunları dedi: 

“Fastfood’un hangisini yerseniz 
yiyin sağlıksızdır. Bu sadece bunun 
hazırlanmasından değil, yenmesin-
den de kaynaklanıyor, çünkü ace-
le yenilen bir yiyecek her zaman 
sindirim sistemini tabii ki rahatsız 
eder, ancak burada pizzaların daha 
zararlı olduğu şeklindeki bir yakla-
şım, bence tamamen çarpıtılmıştır 
ve bu doğrudan olarak, vatandaş-
larımızın büyük bir kısmının için-
de bulunduğu bu sektörü hedef 
almıştır. Bu tür çıkışlar sektörü 
zarara uğratacaktır. Burada sin-
sice hazırlanmış bir plan seziyo-
rum. Son yıllarda Danimarkalılar 
fastfood tercihlerini pizzadan yana 

kullanmaya başladılar. Bu da göç-
men girişimcilerin artmasına ve 
belli bir sermaye birikimi oluşu-
mu sağlaması sonucunu doğurdu. 
Göçmen pizzacılar, toptancısı, am-
balajcısı, hammadde sağlayıcısı ile 
Danimarka’da büyük bir endüstri 
oluşturdular. Bu da, sanırım bazı 
çevreleri rahatsız ediyor”. 

Etnik Girişimciler Derneği Baş-
kanı Battal Tanrıverdi de, genel-
leme yapmanın yanlış olduğunu 
belirterek, “bazı işyerlerinde usul-
süzlükler yapılıyorsa, bunu engel-
lemenin yolu tüketiciyi boykota ça-
ğırmak değil, kontrol mercilerini 
görevi davet etmektir. Ne pizzanın 
sağlıksız olduğu, ne de pizzacıların 
vergi kaçırdıkları iddiaları genelle-
meye tabi tutulamaz” dedi. 

İtalyanlar hiç de öyle 
sağlıksız görünmüyor
Kopenhag yakınlarında uzun yıl-
lardır  pizza-restoran işletmeciliği 
yapan Cemal Dağıdır, “Bizim sat-
tığımız yiyecekler, sağlık açısından 
piyasada satılan diğer fastfood 
ürünlerden farklı değil. Ne daha 
fazla ne de daha az sağlıklı yiye-
cekler değil. Zaten devamlı olarak 
kontrole tabi tutuluyoruz ve dük-
kanımızda asılı smiley tabelası her-
şeyi gösteriyor. İtalyanlar yıllardır 
pizza ile besleniyorlar, hiç de öyle 
sağlıksız görünmüyorlar” dedi. 

Pizzacınızı boykot edin
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde 
restoran sektörü de, vergisini öde-
meyen, kaçak işçi çalıştıran pizza-
cıları boykot etme çağrısı yaptı.  

Jydske Vestkysten gazetesinde 
yeralan habere göre, Danimarka 
vergi dairesi (SKAT) Fair Play 
kampanyası adı altında gerçek-
leştirdiği baskınlarda, kaçak işçi 
çalıştıran, vergisini ödemeyen bir 
çok pizzacıyı ortaya çıkardığını 
öne sürdü. 

Baskınlarda bu iş yerlerinde ka-
çak çalışanların yüzde 16’sının 
aynı zamanda sosyal yardım ya 
da işsizlik parası aldığını, yüzde 
10’unun işyerinde ilk günü oldu-
ğunu söylediği, yüzde 17’sinin de 
akraba ve yakını olduğunu ve sa-
dece yardımcı olduğunu söylediği 
ileri sürüldü. 

Otel ve Restoranlar Birliği Ho-

resta’dan Lone Njor Lone Hulth, 
bunun Danimarka’da büyük bir 
sorun olduğunu belirterek, “Hal-
kımızdan pizza satınalırken bu so-
runları gözönünde bulundurmala-
rını istiyoruz. Ödedikleri vergilerle 
bu tür işyerlerinde kaçak çalışan-
ların maaşlarını ödüyorlar. Buna 
göz yumamayız” dedi. 

Rakamlar abartılmış
Ancak DNAF genel sekreteri 
Mustafa Uğurlu ise, iddia edilen 
rakamların rakamların gerçekleri 
yansıtmadığını ve bunun yüzde 5’i 
geçmediğini söyledi. Horesta’nın 
başka  emelleri olduğunu sandığı-
nı belirten Uğurlu, bu tür açıkla-
maların bu sektörü yıpratacağını 
sözlerine ekledi.  

(Haber)

Şimdi de pizzacılara taktılar
Danimarka’da, önce 
pizza şişmanlatıyor, 
sağlığa zararlıdır denildi, 
şimdi de pizzacınız 
vergisini ödemiyorsa, 
kaçak işçi çalıştırıyorsa 
boykot edin deniliyor. 

Pizzacıları baltalamak istiyorlar. 
Son günlerdeki tartışmalar gözö-
nünde tutulduğunda artık pizza si-
parişi veren bir tüketiciden nerdey-
se şu soruları sorması bekleniyor.  
aşağıdaki bu soruları mı soracak?
Bir Cumartesi akşamı canınız ye-
mek yapmak istemedi ve mahalle-
nizdeki bir pizzacıya gittiniz ve sor-
maya başladınız:
1) Vergi kaçırıyor musunuz?
2) Kaçak işçi çalıştırıyor musunuz?
3) Pizzalarınız sağlıklı mı?
İşte tüketicilerden istenen bu.  

Smileyler yetmedi mi?
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HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz

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

Anadolu Kød ApS

Danimarka genelinde 28 tane S-Engros (Size en yakın S-Engros 
bulmak için Tlf: 43 30 14 04’ ü ya da Anadolu Kød’ü arayın)

Satış noktalarımız Cash & Carry :

• AB Catering, Nørresundby,                   Tlf: 96 37 41 00
• AB Catering, Holsterbro,                      Tlf: 97 42 52 00
• BP Foodservice, Randers,                    Tlf: 70 26 22 11
• BC Catering, Ålborg,                              Tlf: 98 38 01 33
• Carl Jacobsen, Fredericia,                   Tlf: 75 92 11 04
• Serhat Catering, Holsterbro,               Tlf: 97 43 28 22
• Discount Cash & Carry, Horsens,    Tlf: 75 68 20 22
• Catering Engros,                                  Tlf: 70 80 88 88

Dağıtım noktalarımız:

• OdenseMultifood 
    Odense, Tlf: 66 12 14 65

• Anadolu Kød,        Tlf: 38 10 92 82
• Gima Catering,      Tlf: 43 42 44 24
• Jacob Full House, Tlf: 33 23 00 19
• Catering Engros,   Tlf: 70 80 88 88

Jylland Fyn

Bornholm
• S-Engros, Rønne

Sjælland

Bizi ya da size en yakın toptancıyı arayın, 
birlikte güçlenelim

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun



       Aralık/December 2006haber10   Aralık/December 2006 11   haberHABER

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

www.dogrurejser.dk

İSTANBUL Hergün 1 ve 2 hafta - 2.300 12 Aylık 2.700  
ANKARA Hergün 1 ve 2 hafta - 2.950 12 Aylık 3.350  
İZMİR  Hergün 1 ve 2 hafta - 2.950 12 Aylık 3.350  
KONYA Hergün 1 ve 2 hafta - 2.950 12 Aylık 3.350  
ADANA Hergün 1 ve 2 hafta - 3.250 12 Aylık 3.350   
DİYARBAKIR Hergün 1 ve 2 hafta - 3.250 12 Aylık 3.350  
GAZİANTEP Hergün 1 ve 2 hafta - 3.250 12 Aylık 3.350  
TRABZON Hergün 1 ve 2 hafta - 3.250 12 Aylık 3.350  
SAMSUN Hergün 1 ve 2 hafta - 3.250 12 Aylık 3.350  

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

Danimarka yabancılar yasası alanında 
uluslararası hukuka aykırı davran-

maya devam ediyor. Özellikle aile birle-
şimi kuralları konusunda çeşitli sözcük 
oyunları ve kavram kargaşası yaratma 
taktikleri ile bugüne kadar uluslararası 
eleştirileri baştan savmayı beceren Da-
nimarka, şimdi de kendi kurallarının uy-
gulaması konusunda eleştiriliyor.

Danimarka’nın, 2004 yılında yaptığı 
bir yasa değişikliği ile Avrupa Birliği 
vatandaşlarına sağlanan serbest dolaşım 
özgürlüğünü kısıtladığı ortaya çıktı.

AB kurallarına göre bir AB ülkesinde 
eğitim gören veya çalışan ve AB vatanda-
şı olmayan biriyle evlenen bir kişi kendi 
ülkesine döndüğünde eşini de aile birle-
şimi yoluyla ülkesine getirebiliyor. 

Özellikle İsveç modelinin önüne geç-
mek için Danimarkalı yetkililer bu ya-
saya getirdikleri yorumu değiştirerek, 
Malmö’ye yerleşen ve bir süre sonra 
Danimarka’ya dönen kişilerin oturma 
izni almalarını engellemeye başladı.

AB hukuku alanında önde gelen  uz-
manlardan olan Danimarkalı Poul Run-
ge Nielsen bir Rusla evli Danimarka va-
tandaşının Almanya’ya yerleşebildiğini 
ve dönüşünde eşini Danimarka’ya getire-
bildiğini belirterek, bir Danimarkalı Al-
manya’da evlenirse eşini Danimarka’ya 
niçin getriremiyor?” dedi. Nielsen bu uy-
gulamanın AB serbest dolaşım kuralları-
nı ihlal anlamına geldiğini söyledi.

(Haber)

Danimarka’da geçtiğimiz ay hukuk siste-
mini eleştiren bir kitap yayınlandı.

“Eventyren om Zen og den danske mafia- 
Zen’in Hikayesi ve Danimarka Mafyası” 
adındaki bu kitap, eski Danimarkalı bir ar-
matör olan Jörgen Theil tarafından yazıldı. 
Kendi hayatını ve Danimarka adaletine karşı 
verdiği mücadeleyi anlatan roman türündeki 
bu kitapta Theil, Danimarka hukuk sistemi 
karşısında uğradığı haksızlığı anlatıyor. 

61 yaşındaki yazar Jörgen Theil, kitabında 
kendisine karşı Danimarka’daki bankaların, 
siyasetçilerin, hukukçuların ve polisin ken-
disine mafya usülü bir komplo kurarak, şir-
ketini ve ailesini parçaladığını ileri sürüyor. 
Drama-belgesel bir roman olan kitabın Da-
nimarka hukuk sistemini, parlamentoyu ve 
emniyet müdürlüğünü sarsacağı ve yeni bir 
kriz doğurabileceği ileri sürülüyor. 

Bir babanın oğluna başından geçenler biçi-
minde kurgulanan bu romanda, Theil Japon-
ya’nın başkenti Tokyo’da denizcilik şirketini 
kurarken karşılaştıkları zorlukları ve  Japon 
mafyası Yakuza’ya karşı mücadele verdiği 
mücadelenin ardından Danimarka adale-
tinden, siyasetçilerinden, bankalarından da 

darbe yediğini, 
mafya usülü 
yöntemlerle 
şirketinin ba-
tırıldığını ve 
ailesinin par-
çalandığını an-
latıyor.  

Siesta Yayı-
nevi tarafın-
dan yayınla-
nan kitap 461 
sayfadır.

(Haber)

D
animarka’daki 
ilk Türk kökenli 
avukatımız Kadir 
Erdoğmuş 3 yıllık 

stajını başarı ile tamamla-
dıktan sonra baro kayıtlı 
avukat olarak resmen göre-
ve başladı. 

1 Aralık tarihinde Roskil-
de kentinde kendi avukat-
lık bürosuna çıkan Kadir 
Erdoğmuş, azimle emeğin 
bir araya gelmesiyle neler 
yapılabileceğini gösteren ilk 
Türk kökenli avukat oldu. 

Vatandaşlarımızın karşı-
laştıkları her türlü hukuk-
sal sorunlarında yanlarında 
olacağını belirten Erdoğ-
muş, yabancılar yasa-
sından tutun da 
velayet, boşan-
ma, mal-mülk 
alım satımı, tü-
ketici sorunları, 
hukuksal danış-
manlık gibi daha 
bir çok hukuksal 
alanda hizmet ve-
receğini ifade edi-
yor ve, “Vatandaş-
larımızın artık 
kendi dille-
rinde 

hu- kuk 
hizmeti alabilecek-
leri bir avukatı 

var” diyor. 
1982 yılında 

bir işçi ailesinin çocuğu ola-
rak Sivas’tan Danimarka’ya 
gelen Kadir Erdoğmuş, 1997 
yılında Kopenhag Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesine gir-
di. 2003 yılında fakülteden 
mezun olan Erdoğmuş, bir 
taraftan okurken, diğer ta-
raftan da tercümanlık yapa-
rak ailesini geçimine katkı-
da bulundu. 

Danimarka’ya geldi geleli 
Holbaek kentinde oturdu-
ğunu söyleyen 37 yaşındaki 
üç çocuk babası Kadir Er-
doğmuş, “Eşimin ve anne-
babamın desteği olmasaydı 
zor olurdu, ben okurken on-

lar çok yardım etti-
ler” diyerek eşi 

ve ailesine 
minnetter 
olduğunu 
belirtiyor. 

Tercü-
manlık 
yapması-
nın üni-
versitede 

faydasını 
da gördüğü-

nü vurgula-
yan Erdoğ-

muş, 

“Hukuk çok ağır eğitim. 
Çok çalışmam gerekiyordu. 
Tercümanlık yapmanın fay-
dasını hukuksal terimlerin 
pratikte nasıl kullanıldığı-
nı öğrenerek gördüm” diye 
anlatıyor. 

Hukuka olan ilgisinin ilko-
kul çağlarından başladığını 
belirten Kadir Erdoğmuş, 
“Danimarka temel eğitim 
okulunda bir taraftan ders, 
diğer taraftan da Danca 
öğrenmeye çalışırken, ho-
calarım Danca öğrenmek 
istiyorsan bol bol gazete 
oku dediler. Siyaset, top-
lumbilim derken hukuk 
oldu, zaten ilgi alanımdı” 
diyerek adalete olan ilgisini 
anlatıyor. 

Bu arada, Kadir Erdoğmuş 
stajyer bir avukatı arkadaşı 
Haci Önal ile birlikte son 
yıllarda üzerinde sıkça tar-
tışılan Danimarka Anaya-
sasını Türkçe’ye çeviriyor. 
Danimarka Anayasasının 
vatandaşlarımız tarafından 
daha iyi anlaşılmasını sağ-
lamak olduğunu belirten 
Erdoğmuş, 89 maddeden 
oluşan Danimarka anaya-
sasının Türkçe çevirisini 
yaparken kullanılan dilin 
güncel olmasına ağırlık 
verdiğini söylüyor. 

Anayasa kitabının çevirisi 
2007 yılı başlarında tamam-
lanacak. 

(Haber)

İlk Türk avukatlık bürosu açıldı Danimarka 
uluslararası 
hukukla alay 
ediyor

Danimarka hukuk 
sistemine eleştiri 
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İnternet bağlantılı cihazlarımız gelmiştir.   
Çanak anteninizi internete bağlayın, istediğiniz 

kanalı izleyin.  

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

(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

IDTE MX serisi
999,- Kron’dan başlayan fi yatlarla
İnternet bağlantılı bu yeni cihazımızla 

artık bir çok şifreli kanalı izleme 
olanağı bulacaksınız. 

 Güvenlik amacıyla kamera ve 
kapalı devre televizyon sistemleri

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

Komple set
1x receiver

1x Lnb
1x 70 cm çanak

15 m kablo

Multischalter 9/8
1250,-

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,-

YENİLİK !!!

The Economist dergi-
sine göre, demokrasi 
sıralamasında İsveç 

dünyanın en demokratik 
ülkesi olarak gösterilirken, 
Danimarka bu sıralamada 
beşinci sırada yeraldı. 

Öte yandan, 115 ülkeyi 
kapsayan Cinsiyet Ayrı-
mı Endeksi’nde ise, hiçbir 
ülkenin cinsiyet eşitliğini 
sağlayamadığı, eşitliğe en 
yakın ülke ise yine İsveç 
çıktı.

167 ülkede demokrasi kri-
terlerinin karşılaştırıldığı 
araştırmada, İsveç dünya-
nın en demokratik ülkesi 
olarak gösterilirken, bu 
sıralamada İrlanda ikinci, 
Hollanda üçüncü, Norveç 
dördüncü ve Danimarka 
beşinci sırada yeraldı. 

Dünyadaki demokrasi 
araştırmasını seçim siste-
mi, vatandaşlık hakları, 
siyasi kültür, siyasi katı-
lım ve yasaların işleyisi 
gibi beş katagori üzerinden 
yapan gazete, ülkelere  bu 
katagorilerde puanlar da 
verdi. Buna göre, Danimar-
ka seçim sistemiyle 10 puan 
alırken, siyasi katılım dalın-
da 8.89 puan aldı. 

Gazeteye göre, dünyada 

gerçek demokrasi kriterle-
rine uyan ülke sayısı sadece 
28. Demokrasi sıralamasın-
da ABD 17. sırada, İngiltere 
ise 23. sırada yeralıyor. 

ABD’nin 17. sırada bulun-
masının nedeni ise, ülkede-
ki vatandaşlık haklarının 
çıkarılan terörle mücadele 
yasaları ile kısıtlanması 
olarak gösteriliyor, İngilte-
re’nin 23. sırada olmasının 
nedeni olarak da seçimlere 
katılım ve partilerdeki üye-
liklerdeki düşüşler gösteri-
liyor. 

Araştırmaya göre ayrıca, 
dünya genelinde demokra-
side bir gelişme görülme-
mekle birlikte bir gerileme 
yaşanıyor. 

Dünya genelindeki demok-
raside bu gerilemenin nede-
ni olarak da, petrol üreten 
ülkelerdeki diktatörlük yö-
netimlerinin petrol fiyatla-
rının yükselmesiyle daha da 
güçlenmeleri ve ABD’nin 
Irak işgalinin dünyanın bir 
çok ülkesinde tepki görmesi 
gösteriliyor. 

Hiçbir ülkede 
kadın-erkek eşit değil
Öte yandan, 115 ülkeyi 

kapsayan Cinsiyet Ayrımı 
Endeksi’nde, kadın-erkek 
arasındaki eşitsizliği azalt-
mada en başarılı ülke yine 
İsveç çıktı. Bu ülkeyi Nor-
veç, Finlandiya ve İzlanda 
takip ediyor.

Eşitsizliğin en az olduğu 
ülkeler arasında Filipinler, 
ilk 10’a giren tek Asya ülke-
si olurken, ABD 22. sırada 
yer alabildi. 

Dünya nüfusunun yüzde 
90’ını kapsayan araştırma-
da, kadın-erkek arasındaki 
“ekonomik katılım ve fırsat 
eşitliği”, “eğitim olanağı”, 
“sağlık ve yaşam” ile “siyasi 
güç” alanlarındaki eşitsizi-
liğe bakıldı. 

Araştırmada, dünyanın 
her yerinde kadın-erkek 
arasındaki eşitsizliğin en 
az olduğu alanın sağlık ol-
duğu belirlendi. 

Mecliste kadın-erkek ora-
nı, kadın bakanların ve ka-
dın devlet başkanlarının 
erkeklere oranı gibi siyasi 
alanlarda, eşitsizliği en aza 
indiren ülke İsveç olurken, 
Suudi Arabistan bu alanda 
en sonda geldi. 

(Haber)

Danimarka demokrasi dünyada beşinci

D
animarka’da ya-
şayan göçmenler 
gelecek yıllarda 
ev fiyatlarının 

belirlenmesinde önemli rol 
oynayacaklar. 

Bir çok göçmenin ev satı-
nalabilecek ekonomik güce 
sahip olmasına rağmen hala 
kirada kalmayı tercih ettiği, 
ancak önümüzdeki yıllarda 
durumun değişebileceği ve 
göçmenlerinde konut satı-
nalmaya başlayabilecekleri 
bildirildi.  

Rockwoll Fonu Sigorta 

Bölümü’nün emlak şirke-
ti Home için yaptığı bir 
araştırmaya göre, Dani-
marka’da yaşayan 30 binin 
üzerinde göçmen aile Dani-
marka’dan bir konut satın 
alabilecek ekonomiye sahip 
bulunuyor. 

Home şirketi yetkililerin-
den Niels H. Carstensen, 
göçmenlerin yoğun olarak 
yaşadıkları Kopenhag ve 
Aarhus şehirlerinde 11 bin 
civarında göçmenin konut 
satınalabilecek ekonomiye 
sahip olduğunu vurgulaya-

rak, “En iyimser biçimde 
sadece bu iki kentte 6-7 bin 
civarında göçmenin konut 
satınalması geneldeki em-
lak satışının yüzde 10’unu 
tekabül edecektir. Bugün 
bir çok göçmen aile eko-
nomik olanakları olması-
na rağmen kirada kalmayı 
tercih ediyor. Bunun ne-
deni ise, Danimarka’da ev 
kredisi alma konusunda 
güvensizlik ve sosyal çevre 
ilişkileri geliyor” dedi. 

(Haber)

Ev fi yatlarını göçmenler 
belirleyebilir
Danimarka’da yaşayan binlerce göçmenin ev satına-
labilecek ekonomiye sahip oldukları ve gelecek yıllar-
da ev fi yatlarının belirlenmesinde önemli rol oynaya-
cakları belirtildi. Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban 

Bayramı ve Yeni Yılı 
kutlu olsun
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HACI’S TORV
BEKLEYİN!!!

Gl. Køge Landevej 115-117
2500 Valby

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cumartesi: 10.00-17.00

Pazar: 10.00-14.00

Alışveriş 
alışkanlıklarınızı değiştirmek için 

geliyoruz.

6 Ocak 2007 tarihinden 
itibaren sizleri cazip fiyatlarla toptan 

ve perakende kuru gıda, ev tekstil 
ürünleri, temizlik malzemeleri satışına 

başlayacağımız mağazamıza 
bekliyoruz

DEPO SATIŞI

Folehaven
Ellebjergvej

Ga
mmel 

Kö
ge

 La
nd

ev
ej

ã
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Battal Tanrıverdi

Yıllardır içimizde bir 
yaradır atasözlerimiz 

adına nesilleri yanlışlara
yönlendirmeler.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!
Bal tutan parmağını yalar!
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı 

diyeceksin!
Önce can, sonra canan!
Karşındaki körse sen de bir gözünü 

yumacaksın!
Şöyle şeridi yıllaca geriye doğru ta-

radığımızda hep bu yukarıdaki sözüm 
ona atasözleri mantığının doğal bir so-
nucudur ülkemizin geldiği daha doğ-
rusu bir türlü gelemediği düzeyin ana 
nedeni.
Durup dururken alınmadı bu yazı ka-

leme.
AB’ye bizi almıyorlar ya da bin dere-

den su getiriyorlar almamak için.
Oysa biz atasözümüzden biliyoruz 

köprüyü geçinceye kadar ne yapmamız 
gerektiğini.
Bakanlarımızın çocukları babaları 

bakan olduktan sonra çok büyük işle-
re el atmışlar ve büyük kazançlar elde 
etmişlerse bu iz kültüre bağlılığın bir 
göstergesi değil mi?
Yoksa Anker Jörgensen bilseydi bal 

tutanın parmağını yalaması gerektiği-
ni, ya da önce canın daha sonra cana-
nın eldiğini hiç göz yumar mıydı oğ-
lunun gece otobüsü sürmesine kendi-

si başbakanken. Danimarka prensini 
durdurup balon şişirterek alkol testi 
yapan polise ne demeli? Allah korusun 
ya prens deseydi sen benim kim oldu-
ğumu nasıl bilmezsin ,özür dilemek 
yerine Danimarka halkından.
Tüm bunları niye yazıyorum durup 

dururken. Düşmanı mı oluyorum ülke-
min yoksa dostu mu?
Bana dokunmayan yılana bin yaşasın 

mı deseydim yoksa.
Halk olarak bazı şeylerin üzerine gi-

debilmeliyiz. Körü körüne yaşamama-
lı, daha bir seçici, daha bir duyarlı ol-
malıyız. Yıllarca yaşadığımız ülkeler-
den bazı kriterlerle dönmeliyiz yurda. 
Adı benzese de benim de Kopenhag 
kriterlerim var ülkemi yönetenlere, 
bürokratlara, rüşvetçilere, hortumcu-
lara, din ve duygu sömürücülerine.
Ben sizi bu nedenlerle almıyorum 

AB’ye vatandaş olarak.
Bence önce kapınızın  önünü süpü-

rün hortumcular, rüşvetçiler, çıkarcı-
lar.
1996’da Kopenhag’da Mümtaz hoca-

nın (Mümtaz Soysal) dediği gibi Brük-
sel’dekiler daha iyi biliyor Ankara’da 
ne dolaplar döndüğünü.
Düzelin biraz, dürüst yönetin ülke-

yi de bitirelim gurbetliği, hasretliği ve 
dönelim o fakir ama yüreği sımsıcak, 
saf Anadolu insanlarımızın arasına. 
AB’ye girmesek de olur.

haber@haber.dk

HABER

Tlf:      43 54 24 33
Mobil: 40 74 37 18

ONURair

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

Güvenli seyahat için

DİĞER ŞEHİRLERİMİZE DE UÇUŞLARIMIZ BULUNMAKTADIR. 

ANKARA ANTALYA

KONYA

KAYSERİİSTANBUL

İZMİR

Diğer
ülkelere de 

uygun fi yatlarda  
uçak biletlerinizi 

bizden temin 
edebilirsiniz 

OBA REJSER

Kurban Bayramı 
ve Yılbaşı 
tatilleriniz  

için şimdiden 
rezervazyonlarınızı 

yaptırın

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

OBA REJSER

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

SOHBET

Bal tutan parmağını yalamalı mı?

24 Aralık’tan itibaren Kopenhag’da Park Bİo,  
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında  
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Nørrebro Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, 
bakliyata, makarnaya, sucuğa pastırmaya, 

peynire, yoğurda ve sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz 

marketimize mutlaka uğrayın

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Dana, tavuk ve hindi 
etlerinden üretilen 

kaliteli ve ucuz 
Türk sucuk, salam 

ve pastırma çeşitleri

Yağlı, az yağlı Türk 
beyaz ve kaşar 
peyniri ile sade, 

kaymaklı 
yoğurt çeşitleri

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka 
bayisi

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun
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Ceyda Karan, İstanbul

T
ürkiye, 
dünyanın 
süper gücü 
ABD’ye 

hükmeden Bush yö-
netiminin politikalarının da etki-
siyle Batı’nın Müslüman alemini 
hedef tahtasına oturttuğu bir dö-
nemde bir Papa’yı ağırladı. Selefi 
Jean Paul’ün misyonu 20. yüzyılın 
ikinci yarısında komünizmin defte-
rinin dürülmesi ve özellikle Doğu 
Avrupa’dan temizlenmesiydi. 16. 
Benediktus’un misyonu ise tam 
da 21. yüzyıla İslam ve Hıristiyan 
alemi arasındaki gerilimlerin çatış-
maya dökülmesini isteyen odakla-
rın elinin güçlü olduğu bir sırada, 
bölünmüş Hıristiyan mezheplerini 
birleştirmek. Bu fark da Türkiye 
ziyaretini daha bir anlamlı kılı-
yordu.  

Papa 16. Benediktus’un kasım 
ayının son günlerindeki Noel ön-
cesine denk gelen Ankara, İstanbul 
ve İzmir’i kapsayan ziyareti pek 
çok açıdan başarılı bulundu. Sele-
fine silah çekmiş birini yetiştirmiş 
bir memlekete gelecek olmasının 
tedirginliğini yaşayan bir tek 16. 
Benediktus değildi. Tüm dünyanın 
gözü kulağı Türkiye’deydi. Papa, 
‘istenmeyen misafi’ olarak ziyareti 
öncesi Türkiye’de epey fırtına ko-
parmış olmasının da etkisiyle suya 
sabuna dokunmamaya çalışmakla 
kalmadı, Türk ve dünya kamuo-
yunda önemli bulunan jestler de 

yaptı. Henüz kısa bir süre önce 
Hz. Muhammed’i dinini şiddeti 
kullanarak yaymaya çalışan bir 
peygamber olarak niteleyen alın-
tısı yüzünden tüm İslam aleminde 
yerden yere vurulmuş bir ruhani 
lider olarak sadece Türklerin değil, 
tüm dünyanın kendisini dikkatle 
izleyeceğinin bilincine varmış gö-
rünüyordu. 

Papa meditasyon yaptı
Din görevlisi bir memur konu-
mundaki Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Bardakoğlu’nun İslamiyetle 
ilgili yorumundan ötürü yaptığı 
paylamayı sakin sakin dinlemek-
le yetindi. Türk bayrağını tuttu, 
“Türkleri seviyorum” dedi. Üze-
rinde büyük tartışmalar koparılan 
Hıristiyanlığın en eski mabetlerin-

den Aya Sofya’yı gezmekle kalma-
dı, hemen karşısında ona meydan 
okurcasına yüzyıllardır duran Sul-
tanahmet Camii’e de girdi. Üstelik 
selefi Şam’da bir camiye girmişse 
de, 16. Benediktus, bir adım faz-
lasını atıp imamla birlikte ‘duaya 
durdu’. Vatikan’ın ifadesiyle ‘me-
ditasyon yaptı’. 

Vatikan: 
“Aslında öyle demedi”
Tabi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
Türkiye’de ziyaretin kopardığı 
fırtınaya aldırmadan Papa’yı ha-
vaalanında karşılamış olmasını 
da önemli bir jest görmek lazım. 
Erdoğan’ın daha sonra Papa’nın 
Türkiye’nin AB’de yeri olduğu 
yanıtını verdiğini basına aktar-
ması, biraz abartıldı, sanki üyelik 

sürecini destekliyormuş gibi bir 
görüntü yayıldı. Ama bunun sebe-
bi Erdoğan’ın bu konuda destek 
beklediklerini söyleyerek Papa’yı 
düşürdüğü tuzaktan ötesi değildi. 
Nitekim Vatikan, “Aslında öyle 
demedi” diyerek kibarca düzeltme 
yoluna başvurdu. 

Papa Ortodokslara el uzattı
Ziyaretin asıl önemli kısmı elbet-
te Hıristiyan aleminin 1 milyara 
yakın inananıyla en büyük kilisesi 
olarak Ortodoks alemine uzattığı 
eldi. Papa, İstanbul’dan ‘Konstan-
tinople’ diye söz etti, Fener Pat-
riği’nin ‘ekümenik’ yanına vurgu 
yaptı. Patrik Bartholomeos ile im-
zaladığı deklarasyonda ise iki kilise 
arasında yakınlaşma çabasıyla, or-
taklıkların ön plana çıkarılmasına 

odaklanılacağı aleme cihana duyu-
ruldu. Bu deklarasyonda, “Avrupa 
diğer dinlere ve bunların medeni-
yete katkılarına açıktır’ denilse de 
“Avrupa tarihine saygıyı ve yarının 
Avrupa’sınının medeniyetini ve in-
san ilişkilerinin kalitesini güvence 
altına almak için hristiyanlık kök, 
gelenek ve değerlerini korumalı-
yız” şerhi dikkat çekiciydi. 

Türkiye’de pek çok odak Vati-
kan’ın hiç de yadsımadığı Hıristi-
yanlığın bir çatıda birleştirilmesi 
amacını, Türk toprağında ‘yeni Va-
tikan yaratmak’, ‘ortak cephe oluş-
turmak’ olarak algılasa da mezhep-
ler arası ilişkilerin hassasiyetinin 
ayırdında olanlar bu yakınlaşma-
nın çok ama çok uzun süreceğini 
vurguluyor. Zira Katoliklerle Orto-
dokslar arasında 1000 küsur yıllık 
ayrılıklar öyle bir ziyaretle kapa-
nacak gibi değil. Olsa olsa, diyalog 
ve birleşme amacıyla yıllar hatta 
belki de yüzyıllar sürecek bir süre-
cin ilk adımlarından biri olarak gö-
rülebilir. Patrik ile Papa şimdilik 
seneye İtalya’nın Ravena şehrinde 
buluşup Katolik-Ortodoks diyalo-
gu heyetlerine başkanlık etmekte 
sözleşti. Papa’nın ziyaretinde dini 
açıdan en ilginç olan nokta belki 
de Müslümanların inançlarının 
sağlamlığı karşısında hissettik-
leridir diye düşünüyorum. Zira, 
16. Benediktus’un, Türkiye’deki 
camilerin Cuma namazlarında do-
lup taşması karşısında Avrupa’da 
sinek avlayan kiliseleri hatırlamış 
olsa gerek. 

Papa suya sabuna dokunmadı

            Türkçe hizmet için:  (

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

Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79

Okulumuzda 
Türkçe ve Danca 
direksiyon eğitimi 

verilmektedir.

Teori dersleri 
Cumartesi günleri saat 

11.00 - 13.30 arası verilir

Başvurular için
bizi  arayın

Kingo’s Trafikskole
Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi: 

275,- Dkr.
      Sınav kayıt gideri: 

650,- Dkr.
     Tercüman giderleri:  

300,- Dkr.

01.10.2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN ZORUNLU 
OLACAK İLK YARDIM 
KURSLARINI DA BİZ 

VERİYORUZ. 

FİYAT: 1,- Dkr.

l Teori dersleri ve testler
l Kapalı pist
l Buz pisti
l 16 ders (toplam 24 ders) direksiyon eğitimi

İşte büyük fırsat !!! 
Gayret sizden, hizmet bizden !!!

Toplam paket fiyat : 7.499.-

SÜRÜCÜ KURSU
www.kingostrafikskole.dk

8 haftalık tam eğitim paketi 
(Yasa gereği)

Otomobil 
Kamyon  

Motosiklet - Taksi 
Yeniden başvuru

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı 
ve Yeni Yılını kutlarız BAYRAM VE YENİ YIL 

KAMPANYASI !!!
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Küçük yaştaki çocukların 
çalışıp çalışmayacakları 

ve çalışırlarsa ne tür işlerde ne 
kadar süre çalışacakları kural-
lara bağlanmış. Çocukları ko-
rumak amacıyla çıkarılmış bu 
yasalar. Buna göre 13 yaşın al-
tında bir çocuğun çalışması ya-
sak. Ama özel durumlarda ve 
polisten izin almak koşuluy-
la çocuklar bazı işlerde ücret 
karşılığı çalışabilirler. Örneğin 
film, tiyatro ve sirk yapım ve 
gösteriminde, kültür ve spor 
faaliyetlerinde çocuklar sınırlı 
olarak çalışabilirler. Ama her 
durumda anne-babanın rıza 
göstermesi ve karar vermesi 
gerekiyor. 
13 yaşını doldurmuş çocuk-

lar belirli işlerde ve sınırlı ola-

rak çalışabilir. Nedir bu işler? 
Örneğin çiftliklere hayvanlara 
bakmak, meyve toplamak, dük-
kan ve benzeri işyerlerinde ser-
vis yapmak, paket yapmak, fi-
yat koymak, temizlik yapmak, 
gazete satmak veya dağıtmak, 
kütüphanelerde çalışmak, basit 
ayak işleri yapmak vs. Görül-
düğü gibi en erken çalışma yaşı 
13. Ama çocuk 18 yaşını doldu-
rana kadar çocuğun nerede ve 
hangi koşullarda çalışacağı ku-
rallara bağlanmış.
İlk okulun 9.uncu sınıfını bi-

tirmiş ve 15 yaşını doldurmuş 
çocuk herhangi bir işte çalışa-
bilirler. Ayrıca çocuklar aileye 
ait bir işyerinde de çalışabilir-
ler. Gerekli iş bilgi ve beceri-
sini aldıktan sonra bu yaştaki 

çocuklar çiftliklerde tarım aleti 
kullanabilir, yük indirip bindi-
rebilir, ot kesebilir vs.
Gene ilk okulun 9.uncu sınıfı-

nı bitirmiş ve 16 yaşını doldur-
muş çocuklar çiftliklerde tarım 
aletleri kullanabilirler, traktör 
sürebilirler, biçer kullanabilir-
ler. Görüldüğü gibi 16 yaşına 
gelmiş bir çocuk daha fazla ta-
rım ve iş aletleri kullanma hak-
kına sahip. 
Bu yaştaki çocuklar 18 yaşını 

doldurana kadar tehlikeli mad-
delerle çalışmamalı, uzun süre 
bu tür maddelerin yakınında 
olmamalı, çünkü bu maddeler 
beyinde hasara yol açabiliyor. 
Gene 18 yaşını doldurmayan 
çocuklar saat 18.00 ilâ 06.00 
arasında fırınlarda, benzin is-

tasyonlarında, grillbar ve resto-
ranlarda, dükkanlarda ve ben-
zeri yerlerde yalnız çalışmama-
lı, ama 18 yaşı geçmiş birisiyle 
bu saatler arasında da çalışa-
bilir bu çocuklar. Çocukların 
gece yalnız çalışmalarına karşı 
çıkmanın en büyük nedeni bi-
lindiği gibi 24 saat açık olan iş-
yerlerinde sık sık tehdit ve soy-
gun gerçeklemesi ve bu duru-
mun çocukların psikolojik den-
gesini bozmasındandır. 
İlk okula giden çocuklar gün-

de en az 14 saat dinlenmeli. 
Haftada 2 gün tatil yapmalı. 
Bu yüzden saat 20.00 ilâ 06.00 
arası çalışmaları yasak. 15 ya-
şını doldurmamış ve ilk okula 
giden çocukların haftalık çalış-
ma saatı 12 yi geçmemeli. Oku-

lun tatil olduğu dönemlerde 
çalışma saati 35’i geçmemeli. 
Bu saatlerden daha fazla çalış-
mak cezaya tabidir. İşveren ve 
anne-babalar cezaya çarptırı-
labilir, çünkü 18 yaşın altında 
bir çocuğun çalışıp çalışmaya-
cağına anne-babası karar verir.
Sonuç olarak, çocuklar 13 ya-

şından önce çalışmamalı, ama 
bu yaştan sonra yapılacak iş-
ler hafif ve az olmalı. Çocuğun 
büyüme ve gelişmesini engel-
leyecek işler, eğitimini engel-
leyecek iş ve çalışma koşulları 
ilkesel olarak yasak. 18 yaşına 
kadar iş çocuk için tali planda 
kalıyor. 
Kurban Bayramınızı ve Yeni 

yılınızı kutlarız. 
tireli@haber.dk

Çocuk ve İş
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

KOPENHAG’IN DÖRT YILDIZLI TEK 
TÜRK KEBAP RESTORANI

Konya Kebap Vesterbro’daki daki döner 
restoranları arasında 

kesinlikle zirvede yer alıyor. 
Hizmet eksiksiz. Dört yıldızlık bir yer.  
Adam Price, Politiken, 30 Aralık 2005

Istedgade 47
1650 Köbenhavn V

Tlf: 3379 0900

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

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

ödün vermeden hizmetini sürdürdü.

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

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

söylüyor.
Gösterdiğiniz ilgiye layık olmaya çalışacağız ve restoranımızdan 

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

müşteri sayısıdır.

“VESTERBRO’NUN EN İYİ DÖNERİ 
BURADA”

POLİTİKEN 29 kASIM 2006

Tüm dost ve müşterileri,mizin Kurban bayramını kutlar, mutlu bir yeni yıl dileriz

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM 
VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız ya da

3024 5538’i arayınız

HABER

www.haber.dk
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Frederikssundsvej 14-16 • 2400 København V • Tlf: 39 622 722

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

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

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

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek 
Kurban Bayramını kutlar, 
mutlu bir yeni yıl dileriz

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.

Öz Konya Kebab & RestaurantÖz Konya Kebab & Restaurant
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RÖPORTAJ

Yıldız Akdoğan

N
için 
Uffe 
Elle-

mann-Jensen?
1982 ile 1993 yılına kadar 

Dışişleri Bakanlığı yaptığı 
dönemde sergilediği ener-
ji onu Danimarka’nın en 
renkli Dışişleri bakanların-
dan biri haline getirdi. AB’ye 
olan ilgisi Baltık ülkelerinin 
AB üyeliği için harcadığı ça-
balar onun Danimarka’da 
ve dış dünyada saygıyla anı-
lan bir siyasi kişilik haline 

getirdi.
2001 yılında siyasete son 

noktayı koyan Uffe Elle-
mann-Jensen bugünlerde 
”Baltic Development Forum” 
adlı kuruluşta başkan olarak 
görev yapıyor.

Önceleri Türkiye’nin Avru-
pa Birliği üyeliğine şüpheyle 
yaklaşan son aylarda Türki-
ye’nin üyeliğine en sıcak 
yaklaşan bir politikacı oldu. 
Bu değişim kendisine tepki 
duyanların ortaya çıkmasına 
neden olsa da yeni dostlar 
edinmesini de beraberinde 
getirdi. HABER, Ellemann-
Jensen ile Türkiye, AB ve 

Danimarka’daki tartışma 
tonu ile ilgili konularda bir 
sohbet gerçekleştirdi.

Ne oldu da Türkiye’nin AB 
üyeliğine daha olumlu bak-
maya başladınız?

”Özellikle Türkiye’deki re-
formaların gerçekten bir 
değişim arzusundan kaynak-
landığını gördüm. Reformlar 
son dönemde biraz yavaşla-
dı, ancak bir seçim dönemine 
de girildiğini unutmamamız 
lazım. AB’den Türkiye’ye 
gönderilen sinyaller de pek 
içaçıcı değil”.

Uffe Ellemann-Jensen son 
zamanlarda AB çevrelerin-
de müzakerelerdeki bazı 
başlıkların askıya alınma-
sı ilgili olarka konuşurken 
AB komisyonunun kendi 
içinde bölünmüş olduğunu, 
bu bölünmenin de yine bu 
konuda farklı düşünen üye 
ülkeleri dikkate almaktan 
kaynaklandığını söylüyor. 
Ellemann-Jensen, ”Avus-
turya ve Almanya’nın iç 
politik nedenlerle şüpheci 
yaklaştığını biliyoruz. Yu-
nanistan konusunda ise fi-
kirlerim net değil. Yeni üye 
olan ülkelerden bazıları ile 

İngiltere müzakerelerin 
devam etmesinden yana. 
Benim şahsi görüşüm ise, 
AB’nin Kıbrıs’ı üye kabul 
ederek kendini bu konuda 
bir taraf haline getirdiğidir” 
diye konuşuyor.

Güney Kıbrıs’ın üyeliğin-
den önce adadaki sorun 
çözülmeli miydi sizce?

”Evet, AB’nin Kıbrıs’ı üye 
kabul etmeden önce Kıb-
rıs’ta birlik sağlanmasını 
sağlamamış olması bir so-
rundur. Bunun Annan Pla-
nı gündeme geldi. Bu planı 

da adadaki her iki kesimin 
kabul edeceği düşünülü-
yordu. Türkler büyük bir 
çoğunlukla planı kabul 
ederlerken, Rum Kesimi 
hükümetinin de tavsiye-
siyle Rumlar plana ’hayır’ 
dediler”.

Uffe Ellemann-Jensen 
Rumların Annan Planı’na 
hayır demeleri ve aynı za-
manda AB’ye üye olmaları 
sonucu Türkiye’nin üye-
liğini engellemeye başla-
dıklarını düşünüyor. Bu 
durumun da Türkiye açı-
sından haksızlık olduğunu 
ve müzkere sürecini zor-
laştığını söylüyor Uffe elle-
mann-Jensen. Türkiye’nin 
Havalanları ve limanlarını 
Rumlara açması gerektiği-
ni, ancak bunun yanı sıra 
AB’nin de üzerine aldığı 
yükümlülükleri yerine ge-
tirmesini söyleyen eski dı-
şişleri bakanı bu ortaya çı-
kan durumun Rumların ve 
Yunanistan’ın Türkiye’nin 
AB ile işlişkilerini zorlaştır-
ması sonucunu doğurduğu-
nu söylüyor.

Merkel hayal kırıklığı

Ellemann-Jensen, müza-
kere sürecinde başkanlık 
görevini yürüten Finlan-
diya’nın sorunları çözmek 
için takındığı faydacı ta-
vırdan yararalanılması ge-
rektiği düşüncesinde. Bu 
arada AB’nin kendi üyele-
rine sorunun çözülmesine 
olumlu katkıda bulunmak 
için baskı yapması gerek-
tiğini söyleyen Ellemann-
Jensen Finlandiya’nın ar-
dından başkanlık görevini 
devralacak Almanya’nın 
tutumundan endişe duydu-
ğunu söylüyor. Ellemann-
Jensen, ”Almanya’nın baş-
kanlığı sorun olabilir, zira 
Merkel’in sert tutumu, Al-
man halkının hoşnutsuz-
luğu ve CDU tabanındaki 
tutum durumu güçleşti-
rebilir” diye konuşuyor 
ve Merkel’in AB üyesi bir 
Türkiye’nin Almanya’nın 
da çıkarına olduğunu ka-
bul etmesi gerektiğini 
söylüyor. Elleman-Jensen, 
”Merkel’in bu tavrı, iç po-
litik olarak kendi halkını 

Türkiye’nin AB üyeliğine 
ikna etme çabasına girişme-
mekle örtüşüyor” dedi.

Ellemann-Jensen, Fran-
sa cumhurbaşkanı Jacques 
Chirac’ın izlediği tutumu 
da beğenmiyor. ”Bir siyasi 
liderin görevi halkın nereye 
gittiğini görüp peşinden git-
mek değildir, halkın önüne 
geçip önderlik yapmaktır” 
diyen eski dışişleri bakanı, 
dolaylı olarak popülizm tu-
zağında bulunan Danimar-
kalı politikacılara da mesaj 
veriyor.

Hükümetin işlerine 
karışmıyor

Ellemann-Jensen, Türki-
ye’nin AB üyeliği ile ilgili 
tartışmalar Türkiye’nin 
AB’ya yapacağı katkılar-
dan çok ortaya çıkabilecek 
olan olumsuzluklar üzeri-
ne yoğunlaştığını söylüyor. 
Sorunların gerçekten çözül-
mesi isteniyorsa, siyasi bir 
kararlılık gerekiyor. Uma-
rım bu bulunur ve AB’nin 
Türkiye’yi hazmedip ede-
meyeceği gibi saplantılar 
üzerinde durulmaz, yoksa 
Avrupa’nın bütünleşmesi 
fikri suya düşer” diyor Elle-
mann-Jensen.

Tartışma yöntemi ve siyasi 
kararlılığı gözönünde bu-
lundurduğumuzda başba-
kan Rasmussen’in mesajla-
rını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

”Ben benim görevlerimi 
devralan kişilerin düşün-
celeri ve icraatlarını pren-
sip olarak değerlendirmeye 
karşıyım. Söyleyeceğim şey-
ler sadece kendi fikirlerim 
olacaktır”.

Danimarka’nın sertleştiri-
len yabancılar yasası ve ge-
nel olarak iç siyasete yönelik 
uygulamalar konusunda da 
açıklama yapmaktan çeki-
nen Elleman-Jensen Hz. 
Muhammed karikatürleri 
konusunda konuşmaktan 
ise çekinmiyor.

Ellemann-Jensen, ”O ka-
rikatürlerin ifade özgürlü-
ğü ile hiç bir ilgisi yoktur. 
Önemli olan adam gibi dav-
ranmaktır. Bu yüzden o tar-
tışmaya katılmadan durama-
dım. Bir çok kişi bana krşı 
çıktı bana kızdı, ama bir çok 
da yeni dost edindim” diye 
konuşan Ellemann-Jensen 
söyleşimizi babası ile ilgili 
bir anısını anlatarak sona 
erdiriyor, ”Babam gazeteci 
ve siyasetçi idi. İfade özgür-
lüğü size ne düşündüğünü-
zü söyleme hakkı verir, ama 
onu gerçekleştirme zorunlu-
luğu da getirmez. Bu güzel 
ve isabetli bir tanımdır”.

yildiz.akdogan@haber.dk
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Af Yildiz Akdogan

H
vorfor Uffe 
Ellemann-
Jensen?

Fra 1982 
til 1993 var han dansk udenrigsmi-
nister med en glød og energi, der 
gjorde ham til en af de mest frem-
trædende udenrigsministre, som 
Danmark har haft i mange år.

EU-engagement og aktiv fortaler 
for de baltiske landes medlemskab 
af EU er bare et par af områder, 
hvorfra han huskes af både dan-
skere og mange i det store ud-
land.

I 2001 sagde han farvel til politik, 
men han er stadig aktiv. Blandt an-
det er han i dag formand for ”Baltic 
Development Forum”.

I spørgsmålet om Tyrkiets med-
lemskab af EU er han gået fra at 
være skeptisk til at være positiv.

Og blandt andet derfor har HA-
BER talt med den tidligere uden-
rigsminister om Tyrkiet, EU og to-
nen i Danmark, som er temaer, der 
har gjort ham upopulær hos nogen, 
men til gengæld givet ham mange 
"nye" venner, som han selv siger.

Hvorfor er du blevet mere posi-
tiv overfor tyrkisk medlemskab 
af EU?
”Primært fordi, at der er synlig 
vilje til forandring i de mange po-
litiske reformer, som Tyrkiet har 
været igennem under Erdogan re-
geringen. Godt nok er reformerne 
på det sidste stagneret en smule, 
men det er naturligt, når der er 
valg forude, siger Ellemann-Jensen 

og peger på, at signalerne fra EU 
heller ikke opmuntrer regeringen 
i Tyrkiet.

Han hentyder til Kommissionens 
udtalelser for nylig om at stoppe 
nogle af forhandlingskapitlerne.

Ifølge Ellemann-Jensen er Kom-
missionen ret splittet, når det 
gælder Tyrkiet, fordi de gerne vil 
tage hensyn til medlemslandene, 
som er delte.

”Vi har skeptikere i Østrig, 
Frankrig og til dels i Tyskland, 
hvor årsagerne er indenrigspo-
litiske. De ønsker et brud med 
Tyrkiet. Grækenland ved jeg 
ikke, hvor står. Der ud over har 
vi nogle af de nye medlemslande 
samt England, som ønsker at pro-
cessen skal fortsætte. Min egen 
holdning er, at EU har bragt sig i 
en vanskelig situation ved at gøre 
sig part i Cypern spørgsmålet"

Skulle spørgsmålet være løst, før 
Cypern blev medlem i 2004? 
”Ja. Det var et problem, at EU 
ikke fik presset en samlingsplan 
for Cypern, inden man indgik for-
handlinger. I stedet fik vi Annan 
planen. Der var en indforstået e 
nighed om, at planen blev vedtaget 
fra begge parter på øen. Mens den 
tyrkiske del holdt sig til planen, 

løb den græske del fra aftalen ved 
at regeringen anbefalede et nej, 
som befolkningen fulgte”, siger 
Ellemann-Jensen, som mener, 
at EU dermed gjorde sig til part 
i konflikten, og gav samtidig Cy-
pern mulighed for at spænde ben 
for Tyrkiet i den videre proces, 
hvilket han mener, er urimeligt 
og gør forhandlingsprocessen med 
Tyrkiet vanskelig. 

Den tidligere udenrigsminister 
mener, at de tyrkiske havne og 
luftrum skal åbnes, men samtidig 
skal den tyrkiske del af øen have 
andel i de fordele, der er fulgt med 
Cyperns EU-medlemskab.

”Men det har den græske del blo-
keret effektivt for, hvilket ikke er 
rimeligt”

Skuffet over Merkel

Ellemann-Jensen vurderer, at Tyr-
kiet såvel som Cypern bør udnytte 
det finske formandskabs pragma-
tiske vilje til at finde en løsning. 
Omvendt bør EU også skubbe til 
sine egne medlemmer.

Han er tydeligt bekymret for det 
tyske formandskab samt den gene-
relle linje, som Frankrig og Tysk-
land fører overfor Tyrkiet.

”Det tyske formandskab kan blive 

et problem ikke mindst på grund af 
Merkels hårde linje, modstanden 
i befolkningen samt i baglandet i 
partiet CSU”.

Han mener, at Merkel må er-
kende, at Tyskland og EU har 
en stærk interesse i at få Tyrkiet 
knyttet til Europa.

"Jeg kæder hendes adfærd sam-
men med manglende indenrigspo-
litisk styrke til at gøre de ting, som 
er nødvendige for at dreje folke-
stemningen”.

Ellemann-Jensen har heller ikke 
pæne ord om den franske præsi-
dent Chiracs populistiske linje.

”Politisk lederskab betyder ikke, 
at man skal vandre efter flokken 
og se, hvor de går hen, men i ste-
det skal en leder gå i spidsen for 
flokken”, smiler Ellemann-Jensen 
og sender dermed en indirekte 
kritik til danske politikere der 
har skiftet holdning om Tyrkiet-
spørgsmålet. 

Blander sig ikke i regeringens 
politik
Den tidligere udenrigsminister 
mener, at debatten fokuserer for 
meget på det negative billede og 
alt for lidt på de positive ting, som 
Tyrkiet kan bringe ind i EU. 

 ”Det handler om reel politisk 

vilje, hvis problemerne skal løses. 
Jeg håber, at man kan finde den og 
lade være med at gemme sig bag 
tekniske begreber som absorption. 
Man svigter derved hele det oprin-
delige grundlag med europæisk in-
tegration."

 
Apropos debatten og viljen, hvor-
dan forholder du dig til statsmini-
ster Rasmussens signaler i forhold 
til Tyrkiet ?

”Det får du mig ikke til at sige 
noget om, for jeg har den regel, at 
jeg ikke kommenterer min efterføl-
ger i partiet eller hvad regeringen 
siger, så jeg siger kun, hvad jeg 
selv synes."

Han vil heller ikke kommentere 
den skærpede udlændingepolitik 
eller indenrigspolitik generelt. Dog 
er krisen i forbindelse med karika-
turtegningerne en undtagelse.

”De tegninger har intet med 
ytringsfrihed at gøre, men hand-
ler om at opføre sig ordentligt. 
Derfor kunne jeg ikke lade være 
med at blande mig. Det har givet 
mig mange uvenner, men heldigvis 
også nye venner” siger Ellemann-
Jensen smilende og pointerer, at 
man ikke skal være tonedøv.

”Min gamle far som var journa-

list og politiker sagde, at ytrings-
friheden giver dig retten til at sige, 
hvad du mener, men ikke pligten 
til at gøre det. Det er en god og 
præcis beskrivelse”, slutter den 
meget gæstfrie Uffe Ellemann-
Jensen.

yildiz.akdogan@haber.dk

HABER
 www.haber.dk

anskD
NOVEMBER/KASIM 2006GRATIS DANSK/TYRKISK MÅNEDSAVIS - AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ   ●   SAYI/NR.2 ●●

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın

  Mağazamızda her zaman 
uygun fi yatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze gül ve 

çiçek çeşitleri bulunur

 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 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

Tyrkiet har ikke fået en fair behandling
EUROPA, TYRKIET OG DANSK UDENRIGSPOLITIKINTERVIEW
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Endnu et år er ved at være omme. Det 
kan ikke siges, at dette år har været 

godt for herboende indvandrere. Indvan-
drerfjendske grupper og enkelte personer 
har igen vist tænder. Da størstedelen af 
gruppen af indvandrere er muslimer, valg-
te visse danskere at bruge religionen som 
et provokationsmiddel for at vise deres 
modstand over for denne gruppe.

De, der siger, ”Det er kun få provokatø-
rer, der skaber splid. Danmark bliver mis-
forstået, LYVER og prøver at fremstå som 
søde og uskyldige. 

Pressens fornemmeste opgave er at in-
formere deres læsere om verdens gang og 
bringe dem oplysninger, som ellers ikke er 
tilgængelige.

Det er uhyre vigtigt at bibeholde sit etni-
ske tilhørsforhold, uanset hvilken nationa-
litet man end måtte have.

Når ens religion bliver hånet, prøver de 
at få folk til at glemme og få opmærksom-
heden drejet et andet sted ved at bruge 
tomme og diffuse begreber som dialog og 
tolerance.

Dem, der siger, ”Glem jeres etnicitet, I 
er ikke tyrkere, kurdere, arabere, pakista-
nere, men muslimer prøver at overliste jer 
ved at pointere, at Danmark er et behage-
ligt, rart og tolerant land, når religion står 
for skud. Værn om jeres etnicitet, sprog 
og religion, råb højt for jeres rettigheder. 
Hvis andre prøver at gøre det for jer, kan 
I være sikre på, de gør det for egen vin-
dings skyld.

Desværre viser sidste års status, at dette 
er en realitet.

Vi vil ikke gøre jer mere pessimistiske 
med sidste års opgørelse, men sådan ser 
situationen ud.

Gid vi ikke var nødsaget til at skrive så-
dan en leder om et land, som er den femte 
mest demokratiske nation i verden. Men 
det er ikke ensbetydende med, at vi kan 
fralægge os ansvaret, for vi også har en 
del af skylden for den nuværende situa-
tion. 

At leve et afskåret liv og ikke kæmpe 
for vores rettigheder resulterer i, at andre 
træffer valg på vore vegne.  

Vi ønsker alle et godt nytår og en god of-
ferfest.

2006 var slemt

HABER 
mener 

(Læs den tyrkiske version side 2)

HABER

Af Tina Bostrup, Medlem 
af Borgerrepræsentationen 
for Det radikale Venstre.

Ja, gu¬ skal vi så! In-
den for en kort år-

række har mange æl-
dre med anden etnisk baggrund end 
dansk pasnings- og plejebehov, og det 
skal vi være parate til at tage imod. 
Derfor har De Radikale på Rådhuset 
fået afsat 1,5 mio. kr. i Københavns 
Kommunes budget til at analysere be-
hovene og udvikle fremtidige pleje-
hjem. 

Plejehjem med stærk profi l
Fremtidens ældrepleje skal tilpasses 
en ny og anden gruppe borgere, som 
har andre behov end dem plejehjem-
mene udbyder i dag. Ældreplejen skal 
være have en mere individuel pro-
fil, og udbuddet skal være bredere og 

mere varieret.
Det kunne være plejehjem med sær-

lige sociokulturelle hensyn – f.eks. 
plejehjem med en muslimsk afdeling. 
Men det kan ligeså vel være et ve-
getar-plejehjem, et IT-plejehjem el-
ler et international plejehjem, hvor 
både personale og beboere taler flere 
sprog. I udlandet (Canada) er man be-
gyndt at bygge plejehjem og børneha-
ver sammen. Det kunne også være en 
spændende ide at udvikle i Danmark, 
og måske være en måde at kompense-
re for det traditionelle familiemønster, 
som mange udlændinge savner i vel-
færdssamfundet Danmark. 

Familien er det vigtigste
Talrige undersøgelser peger på, at det 
allervigtigste som ældre, er samvæ-
ret med familien. Men for flygtninge/
indvandrere opleves ældreplejen i 
Danmark som et kraftigt brud med 

i de traditionelle familiemønstre. Et 
opbrud, som den vestlige verden har 
gennemlevet for et par årtier siden, 
opleves i en forceret proces for perso-
ner, der er flyttet til Danmark i en se-
nere alder.
Traditionelt var alderdom forbun-

det med autoritet, visdom, vejledning 
og til dels økonomisk opsparing, som 
kom de yngre familiemedlemmer til 
gode.
I dag er det ofte omvendt. De ældre 

er blevet overhalet af den yngre ge-
neration. De unge tjener mere, og er 
bedre uddannet. Og velfærdsamfun-
det er organiseret til at passe på børn 
og gamle, mens de erhvervsaktive 
kan tjene arbejdsmarkedet. Det fami-
liemønster strider imod de traditio-
ner, som mange flygtninge/indvandrer 
kommer med. Derfor kan ældre med 
anden etnisk baggrund end dansk op-
leve en større grad af ensomhed og 

hjemløshed.

Tidligere ældre end danskere
Dertil kommer, at mange flygtninge/
indvandrere føler sig tidligere gamle 
end danskerne gør. Det skyldes blandt 
andet, at mange har levet et liv på 
flugt med alt hvad det indebærer af 
nød, frygt og elendighed. Det medfø-
rer et ændret sygdoms- og alderdoms-
forløb.
Derfor skal vi sætte ind med forebyg-

gende hjemmebesøg og etniske sund-
hedsformidlere, som når ud til mål-
gruppen med information på flere 
forskellige sprog. Det er ikke blot ple-
jehjemmene, der skal tilpasses et æn-
dret behov – det er ligeså vel omsor-
gen og plejen, der ligger forud.
Og endelig -  så skal alderdommen 

være fri for kommunale integrations-
strategier eller kvoteordninger!

Skal København have halal-plejehjem?

Af Gülay Sahin

F
ordommene og fore-
stillingerne om util-
passede unge med 
tyrkisk baggrund, 
der afskyer homo-

seksuelle eller alternative sek-
suelle retninger i forhold til 
mainstream heteroseksualitet, 
fik et forklaringsproblem under 
pop kongen Tarkans visit i Kø-
benhavn. Enhver som var med 
til Tarkans koncert, nedbrød 
billedet og fordommene om, at 
unge med tyrkisk baggrund lever 
et liv som hører middelalderen 
til. Selv Berlingske Tidende og 
Nyhedsavisen måtte ty til ind-
rømmelse efter at have oplevet 
koncerten i Brønbyhallen, som 
havde et overvejende dansk-
tyrkisk publikum. Begge aviser 
nævnte om ikke så tydeligt som 
jeg og sikkert flere der er be-
kendt med det dansk- tyrkiske 
miljø, at fordommene om unge 
med tyrkisk baggrund ikke holdt 
stik. Publikum var slet ikke så 
uskyldig som det fremgik af Ber-
lingske tidende og Nyhedsavisen, 

rigtig nok fik Tarkan sat ild til 
publikum med kys-kys sangen, 
men det var faktisk den meget 
frækkere sang, Kir zincirleri, 
(knæk kæderne), som beskriver 
et farligt og hedt samleje, der fik 
publikum til at gå amok. 

Når man har indsigt og kend-
skab til det tyrkiske miljø ved 
man, at Tarkan , hverken er 
den første eller sidste stjerne, 
der har hang til alternative sek-
suelle eventyr, der bliver modta-
get med tolerance og åbne arme  
i et tyrkisk publikum. Forældre 
generationen har ligeledes været 
begejstret for kunstnere med 
eksperimenterende livsstile, lad 
mig blot nævne Bülent Ersoy og 
Zeki Müren. Sidstnævnte har 
jeg faktisk på fornemmelse har 
inspireret Tarkan. Generelt vil 
jeg vove at påstå, at det tyrki-
ske samfund er åbent og tolerant 
overfor skæve livsstile og person-
ligheder – i øvrigt også blandt 
de mere religiøse og traditionelle 
tyrkere og folk med tyrkisk bag-
grund, er der en liberal tilgang, 
hvilket blandt andet afspejlede 
sig i de tørklædebærende kvin-

ders engagerede deltagelse i Tar-
kans koncert.

Selvom de tørklædebærende 
damer var i klart mindretal for-
tæller deres tilstedeværelse at 
spændingen mellem tradition 
og modernitet på den ene side 
samt religion og sekularisme på 
den anden, er en myte. Ligesom 
Tarkans musik smelter sammen 
i en fin flydende blanding af tra-
dition og modernitet, flød det 
forskelligt påklædte publikum 
også naturligt ud. Med andre 
ord ingen civilisationernes sam-
menstød, tværtimod en sameksi-
stens, der gav en varm og dejlig 
stemning. 

Tarkan kan mildest talt be-
skrives som en del af den mo-
derne globale metroseksuelle 
strømning. Han er velsoigne-
ret, velklædt og vrikkende. Li-
gesom flere af hans kollegaer 
verden over blander Tarkan 
traditionelle lokale rytmer med 
trendy kosmopolitiske takter og 
religiøse tekster med verdslige 
vers. Tarkan har ligesom Ma-
donna( inspireret af Mevlana 
Cellaledin rumi) været inspire-

ret af den religiøse og mystiske 
tradition indenfor islam, nemlig 
sufisme og blandet det med den 
nyeste trend.

Apropos Madonna har Tar-
kan på trods af kønsforskelle en 
masse til fælles med hende, de 
er begge små og lave, de har et 
enormt seksuelt appeal, de ud-
fordrer gerne deres publikum 
med emner som normalt er tabu-
er. De forfører og forarger nogle 
gange med deres til tider ”på 
grænsen til” luder- vulgære stil.

haber@haber.dk

T for Tarkan, tyrker og tørklæde

DEBAT
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Osmanlı&Türk Mutfağı
HÜNKAR Restaurant

180 kişilik kapasitemiz, 
çocuk oyun odası, mescit, 

şark odası ve sınırsız park yeri 
olanaklarımızla

profesyonel aşçılarımızın 
hazırladığı nefis yemeklerimizle 

hizmetinizdeyiz.

Odunlu taş fırınımızda hazırlanan  

pidelerimiz, kiremitte kebap çeşitlerimiz 

ve özellikle işkembe çorbamızla Osmanlı- 

Türk mutfağında iddialıyız. 

Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınız 

ve müşterilerinizle huzur içinde yemeğinizi 

yiyebileceğiniz  nadir mekanlardan biri.

İster ferah salonumuzda, ister 

Şark odamızda özel bir gün yaşayın. 

Çocuklarınız oyun odamızda oynarken siz 

huzur içinde yemeğinizi 

yiyebilirsiniz

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

HÜNKAR RESTAURANT

Glostrup Butikstorv

Diget 30 - 36

2600 Glostrup

(Glostrup Hastanesi yanı)

TLF: 4344 1015

AÇILIŞ SAATLERİ
Pzt. - Perş.:    11.00 - 23.00
Cuma - Pazar :   14.00 - 24.00
Resmi tatil günleri :  14.00 -  24.00

Online rezervasyon için:  www.hunkar.dk

Düğün, Nişan, Kına gecesi, doğumgünü ve diğer özel günleriniz için yemek siparişi verebilirsiniz
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H O U S E  O F  S E R P İ L
Tøj, Festkjoler & Smykker

Başarıyla geçen 10 yıl

Roskilde şehir merkezinde: kaliteli, 
estetik mücevher, ayakkabı ve gece kıyafetleri 

çeşitlerimizle  10 yılı başarıyla tamamladık.

Hersegade 34A, KL.
4000 ROSKILDE
TLF: 4632 5461

AÇILIŞ SAATLERİ
Salı-Cuma:12.00 - 17.00
Cumartesi: 10.00 - 14.00

 (Açılış saatleri dışında 2062 6843 numarayı arayabilirsiniz)

Yılbaşı gecesi 
gözler üzerinizde 

olsun

Yılbaşı 
kampanyamızla 
yeni yıla şık girin

Yılbaşı kıyafetlerinde indirim

Af Besir Zengin

E
nhver netsurfer med 
en god langtidshu-
kommelse kan se en 
vis lighed mellem den 

engelske komiker Sacha Baron 
Cohens figur Borat fra Ka-
sakhstan og Mahir Cagri, også 
kendt som Internet Mahir.  

Nu beskylder den verdens-
kendte tyrker, Sacha Baron 
Cohen for at have modelleret 
figuren Borat fra Kasakhstan 
over sig selv og hans berømte 
hjemmeside. Derfor kræver In-
ternet Mahir erstatning og en 
del af overskuddet fra succesfil-
men Borat. Cohen hævder selv, 
at han er blevet inspireret af en 
russisk læge, som han engang 
mødte i Rusland.  

Mahir Cagri er en tyrkisk 

ungkarl i fyrrerne og kommer 
fra storbyen Izmir. Efter at 
have lanceret den berømte I 
Kiss You hjemmeside, ændrede 
hans tilværelse sig drastisk fra 
at være en ukendt skolelærer og 
journalist, til en levende legende 
i internettets historie. 

Internationalt 
gennembrud

Mahir fik sit store internatio-
nale gennembrud på nettet i 
november 1999, hvor netsur-
fere kunne more sig med hans 
kiksede feriebilleder og hans 
grinagtig dårlige formuleringer 
på engelsk. Det der startede 
som en hjemmeside, hvor Ma-
hir søgte venner og piger, blev 
til en verdensberømt hjemme-
side og gjorde ham til Internet-

tets darling. 
Hans besøgstal eksploderede, 

og han fik 800.000 besøgende 
bare på to dage og siden har 
der været millioner af besø-
gende. Dette har givet Mahir 
en plads i Guiness Rekordbog, 
som den mest populære ikke-
kommercielle hjemmeside. 

Slående lighed

Der er en ubetinget slående 
lighed mellem den sexfikserede 
Borat og Internettets ubestrid-
te Casanova. I begyndelsen af 
filmen Borat, kan man se den 
rapkæftede chauvinist spille 
bordtennis og gå med stramme 
Speedo-badebukser, ganske vist 
som Mahir også gør i sine mor-
somme billeder af sig selv. 

Både Borat og Mahir er journa-
lister og deler åbenbart også den 

samme smag for tøj, der ligner 
noget hentet fra Frelsens Hær. 
Begge mænd har store besvær-
ligheder med at tale engelsk og 
til trods for deres gebrokne en-
gelsk, er de på mærkværdig vis 
i stand til at charmere sig ind 
hos alle. Men det er nok deres 
fælles entusiasme for det mod-
satte køn og udsigten for at 
møde kvinder, og hvis lejlighe-
den byder sig at have sex med 
dem, der gør at de to figurer kan 
sammenlignes. 

Og skulle man have lyst til at 
vide mere eller bare genopfriske 
minderne fra Internet Mahirs 
storhedstid, kan man opleve Ma-
hir på www.ikissyou.org. Døm 
selv hvem den virkelige Borat 
er. Og som han selv skriver:

I kiss you everybody!!!

Den virkelige Borat er Mahir
Den tyrkiske internet-darling sagsøger Sacha Baron ”Borat” Cohen for plagiat. 

Af Besir Zengin

Mens udslip af drivhusgasser på ver-
densbasis frem til år 2000 steg med 

mindre end en procent hvert år, er øg-
ningen de senere år gået op til 2,5 pro-
cent. Det viser en ny klimarapport fra 
organisationen Global Carbon Project.
Den dramatiske øgning af CO2-udslip skyl-
des hovedsageligt verdens stadig mere ud-
bredte brug af kulkraft i kombination med 
manglen på nye metoder at effektivisere 
energien på, melder BBC News.

Den nye rapport blev offentliggjort på et 
klimamøde i Australien. 

De nye fund stemmer overens med må-
linger fra meteorologernes verdensorgani-
sation, der viste, at CO2-koncentrationen i 
atmosfæren er eskaleret de sidste fem år. 

Udsliptrend
To trend kan med sikkerhed forklare den 

dramatiske øgning i klimagasser siden år-
tusindeskiftet, mener forskerne.

”Fra 1970-tallet gik intensiteten i forbru-
get af fossilt brændstof ned på grund af, at 
vi var mere dygtige på energiøkonomisering 
- men vi er blevet betydelig dårligere på 
dette siden år 2000, siger Corinne Le Quere 
fra Global Carbon Project. 

”Den anden trend er, at mens olien sta-
dig bliver dyrere, ser vi et skift fra brug af 
olie til kulkraft. Noget, som er langt mere 
forurenende, når det gælder CO2-udslip, 
siger hun.

Vi skaber 
CO2-eksplosion
Menneskeskabt udslip af 
CO2 i atmosfæren øger dra-
matisk, viser en ny miljørap-
port.
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100 kişi kapasiteli restoranımızla aileniz, 
aile dostlarınız, iş arkadaşlarınızla birlikte 

güzel bir gece geçirin.
Doğumgünü, nişan 
ve davetlerinizde 
birbirinden lezzetli 

yemeklerimizi 
kapınıza kadar 

getiriyoruz. 
Cazip fi yatlar için bizi 

arayın, 
konuklarınızı en iyi 

şekilde nasıl 
ağırlayacağınıza 

birlikte karar verelim.

HVIDOVRE STATIONSCENTER ● 2650 HVIDOVRE

CAFÉ - RESTAURANT
LEF-KAS

Tlf: 3648 1514
        3648 1517

Her haftasonu farklı müzisyenler eşliğinde 
Türk mutfağının lezzetleri yemekleri

ØSTEN FOR SOLEN
LEF-KAS

Sağlığınızı 
Düşünüyoruz

Doğadan 
Bardağınıza

PINAR SU 

1. Öncüyüz
2. Değer yaratırız 
3. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz 
4. Güvenli ve saygılıyız

ŞİMDİ 
DANİMARKA’DA 

Enerji 
İçecekleri ve 
meşrubatlar

Pinarwater Danmark ApS
Omøgade 8, st.
DK-2100 København Ø

Telefon : 39 20 64 64 
Telefax : 39 20 64 65

İşte referanslarımız:
AC Nielsen - Metro

KALİTESİ ONAYLANMIŞTIR

Af Besir Zengin

B
T skabte forside-
historie forrige 
uge, da de skrev, 
at bandet Outlan-

dish udøvede censur under 
optagelserne til DR¬s store 
juleshow. Kritikken var 
hurtigt ude og Dansk Fol-
kepartis Ungdoms landsfor-
mand Kenneth Kristensen 
anklagede straks DR for at 
virke som udstillingsvin-
due for ekstreme islamiske 
synspunkter. 

Hele balladen handler 
om et par bare kvinde-
arme, hvor BT helt præcist 
skrev: 

”Stenalder-syn og islamisk 
fundamentalisme. Et par 
bare kvinde-arme blev for 
meget for de stærkt mus-
limske pop-stjerner. Dren-
gene fra Outlandish næg-
tede simpelthen at stå for 
tæt på den norske sanger, 
Herborg Kråkevik, fordi de 
mente, hun viste for meget 
bar hud.”

BT påstår, at episo-
den fandt sted midt un-

der optagelserne til Ju-
leshowet, der bliver vist 
i TV den 17. december.
I følge Outlandish’ plade-
selskab, Sony/BMG, valgte 
Danmarks Radio at flytte 
sangerinden til modsatte 
side af scenen. Først da hun 
var på afstand, accepterede 
Outlandish at fortsætte de-
res optræden i Juleshowet.

Fup

Dog afkræfter centrale kil-
der i DR, at episoden over-
hovedet har fundet sted. 

”Det er fup, bliver der 
sagt.

Men BTs kilde i DR, der 
var med under hele showet 
fortæller:

”Det skete efter general-
prøven. Det var et eller an-
det med, at Waqas helst så, 
Kråkevik dækkede skuld-
rene mere. Det var jo deres 
sang, hun skulle ind og op-
træde i.

Avisen fik også bekræf-
tet historien af den norske 
sanger, Herborg Kråkevik, 
som optræder i showet 

som solist med Outlandish:
”Ja, det var noget med mine 
skuldre. Men vi ordnede 
det. Jeg tror ikke, det er 
så godt, jeg siger noget om 
det. Jeg har jo mange fans i 
Danmark, siger hun.

Et kvarter senere ringer 
hun tilbage til B.T. og mel-
der, hun gerne vil afkræfte 
historien - den historie, som 
også skabte stor forargelse 
hos læge og forkvinde for 
foreningen ”Kvinder for 
frihed” Vibeke Manniche.

Men om historien er fup 
eller har fundet sted i virke-
ligheden, ved tilsyneladen-
de kun de mennesker, der 
befandt sig på stedet. 

Hvis Outlandish – som BT 
påstår - ikke kan klare at se 
på bare skuldre, kan man 
jo ikke lade være med at 
tænke på, hvorfor bandet 
overhovedet deltog i MTV 
Music Awards i København 
for nylig, hvor de var omrin-
get af bar hud. 

Outlandish-kritik – fup eller fakta
Popband anklaget for at udøve censur, men centrale kilder i DR siger, 
at det hele er en løgn.

Af Besir Zengin

Angrebet udnytter fejl i tekstbe-
handlingsprogrammet Word 
fra Microsoft, og fejlen er ikke 

rettet endnu. Det gør, at Microsoft nu 

advarer folk mod at åbne dokumenter 
fra kilder, de ikke stoler på.

”Brugere bør udvise ekstrem forsig-
tighed, når de åbner vedlæg, de ikke 
har bedt om fra kendte og ukendte. 
Så godt som alle versioner af Word, 
inkluderet de programmer Micro-
soft har lavet for Mac, er sårbare.
Endnu er mennesket det svageste led 
i sikkerheden, og angreb kan ikke 
sprede sig uden, at en person åbner 
dokumentet, skriver Microsoft i en 
pressemeddelelse. Men når dokumen-
tet først er åbnet, vil det sprede sig, og 

den ondsindede ballast vil blive sendt 
videre til alle på kontaktlisten.

Foreløbig findes der ingen rettelse 
fra Microsoft, og siden fejlen blev op-
daget så tæt ved næste runde af op-
dateringer, er det uklart om en opda-
tering kommer med i pakken.

Her er listen over sårbare program-
mer: Microsoft Word 2000, Microsoft 
Word 2002, Microsoft Office Word 
2003, Microsoft Word Viewer 2003, 
Microsoft Word 2004 for Mac og Mi-
crosoft Word 2004 v. X for Mac. Micro-
soft Works 2004, 2005 og 2006.

Microsoft: Åbn ikke word-dokumenter
Et angreb, der anven-
der sig af fejl i tekst-
programmet, er på 
vej, melder Microsoft.
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Sadi Tekelioğlu

D
animarka’da 
büfe, restoran, 
sandviç bar 
işleten herke-
sin yakından 

tanıdığı alışveriş merkezi 
Metro, müşterileri arasında 
çok sayıda göçmen kökenli 
işyeri sahibi olmasının yanı 
sıra göçmen kökenli çalışan 
sayısı bakımından da dikkat 
çekmeye başladı.

Restoran, kiosk, pizzeria 
gibi işyerlerinin çoğunlukla 
göçmenler tarafından işletil-
mesi nedeniyle göçmen işye-
ri sahiplerinin Metro’dan 
alışveriş yapmaları tabii ki 
doğal. Müşterilerinin göç-
men olmasından hareketle 
Metro bundan 11 yıl önce 
hiç göçmen kökenli çalışanı 
yokken bir karar almış ve 
toplumdaki etnik dağılımın 
Metro çalışanları arasında 
da arttırılması yolunda gi-
rişimlere başlamış.

Ülke genelinde var olan 
7 marketten Kopenhag’ın 
Glostrup semtinde bulunan 
markette göçmen kökenli ça-
lışan oranı yüzde 41’e ulaş-
mış durumda. Metro Genel 
Müdürü Poul Erik Peder-
sen, Kopenhag, Aarhus, 
Kolding’deki mağazalar ile 
ana depo ve yönetim merke-
zinde  çalışan göçmen köken-
li eleman sayısını arttırmak 
istediklerini söyledi. Haliha-
zırda Metro çalışanları ara-
sındaki göçmen kökenli çalı-
şan oranı genel olarak yüzde 
22. Bu yüzde 22’lik oran 37 
ayrı ulustan 
gelen kişi-
lerce oluş-
turulmuş.

Poul Erik 
Pedersen, 
metroda ça-
lışan göçmen 
kökenlilerin diğer etnik 
danimarkalı çalışanların 
sahip olduğu iş ahlakından 
farklı bir ahlaka sahip olma-
dıklarını, Metro’nun çalışma 

konseptine uygun olarak so-
runsuz çalıştıklarını söyledi. 
Metro’da çalışan göçmen kö-
kenli işçilerin müşteriler ile 
birikteyken birbirleriyle ya 
da müşterilerle kendi ana 
dillerini kullanmaları ya-
sak. 

Metro, göçmen kökenli ça-
lışanları işe almaya başladı-
ğında hali hazırdaki çalışan 
kadrosunda herhangi bir 
sorun ya da karşı çıkma ya-
şamamış. Tek yapılan deği-
şiklik ise Metro’nun kantin 
ve restoranında sunulan yi-
yeceklerin de göçmenlerin 
kültürel ve dini durumları-
nın gözönünde bulundurula-
rak hazırlanması olmuş.

Metro uyguladığı personel 
politikası nedeniyle 2006 yı-
lında Uyum Bakanlığı tara-
fındna çeşitli kişi ve kuruluş-
lara verilen Uyum Ödülüne 
layık görülmüş. Metro’nun 
çalışmaları siyasiler tarafın-
dan da dikkate alınmış. Bun-
dan iki ay önce Danimarka 
genelinde uyum turuna çı-
kan başbakan anders Fogh 
Rasmussen, tur kapsamında 
Metro’yu da ziyaret edip göç-
men çalışanlarla sohbet et-
miş..Metro’yu ziyaret eden 
bir başka bakan ise Başba-
kan yardımcısı ve ekonomi 
bakanı Bent Bentsen. 

Metro genel müdürü Poul 
erik Pedersen, HABER’in 
soruklarını yanıtlarken, 
uyguladıkları personel poli-
tikasının bu alanda benzer 
çalışmalar yapmak isteyen 

diğer işyerleri ve büyük fir-
malar tarafından da izlen-
diğini, TDC genel müdürü 
Henning Dyremose’nin de 
kendisinden bilgi aldığını 
söylüyor. 

Poul Erik Pedersen, “Bü-
tün dünya Metro gibi dü-
şünseydi Hz. Muhammed 
karikatürlerinin yarattığı 
krizler yaşanmazdı” diyor 
pedersen ayrıca Danimar-
ka’da en çok işgücü ihtiyacı 
hisseden sektörlerin Dani-
marka’daki işsiz göçmenleri 
işe alarak DoğuAvrupa’dan 
işçi getirmelerine de gerek 
kalmayacağını söylüyor. 
Pedersen, bunun gerçekleş-
mesi için eğitim kurumları, 
belediyeler ve işçi bulma 
kurumları arasındaki iliş-
kilerin daha da gelitirilmesi 
gerektiğini söylüyor.

Poul Erik Pedersen, göç-
men çalışanlara kapılarını 
özellikle açmalarının sonu-
cunu da anlatırken somut 
bir örnek veriyor, “Bundan 
12 yıl önce bir tek göçmen 
kökenli çalışanımız yokken, 
o zaman park yerinde alışve-
riş arabalarını yerlerine yer-
leştirmesi için işe aldığımız 
arkadaşımız şimdi bölüm 
şefi ve önümüzdeki günler-
de de Aalborg’da market şefi 
olacak” diye konuşuyor.

12 yıl önce göçmen kökenli çalışamnı bulunmayan METRO’nun Glostrup’taki marketinde yüzde 41 oranında 
göçmen kökenli çalışan bulunuyor. Metro genel müdürü Poul Erik Pedersen, “Müşterilerimiz arasında göç-
men kökenli işyeri sahibi azımsanamayacak kadar yüksek, çalışanlarımız arasında neden böyle olmasın diye 
düşündük” diyor.

Ödüllü işyeri: METRO
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Erbil Kaya, Hukukçu

Bu yazıda, bir iş hastalığının iş kaza-
sı yasasına göre iş kazası olarak ka-

bul edilmesi için aranan şartların ne ol-
duğunu okuyabilirsiniz. 

İş hastalığı nedir?
Bir iş hastalığı, çalışmaktan ya da ça-
lışma koşullarından kaynaklanan bir 
hastalıktır. Yani, hastalık işyerinde ça-
lışmaktan kaynaklanmıştır. İş hastalı-
ğının kaynağı ve hastalık tıp uzmanları 
tarafından onaylamıştır. Örneğin dir-
sek rahatsızlığı, alerji, sağırlık ve astım 
bir iş hastalığı olarak da kabul ediliyor. 
İş hastalığına neden etkiler, örneğin 
bir iş eyleminin bir çok kez tekrarlan-
ması, kollarla omuz yüksekliğinin üze-
rinde çalışma, ağır kaldırma, kimyasal 
maddeler ve gürültü olabilir. 
İş hastalığı nedeniyle tazminat, teda-

vi veya daha başka yardım alınabilmesi 
için hastalığın bir iş kazası olarak ka-
bul edilmesi gerekiyor. Bu da iki farklı 
şekilde kabul edilir:

-Eğer hastalık ve hastalığa neden olan 

unsurlar, iş hastalıkları listesinbde yer 
alıyorsa hastalık iş hastalığı olarak ka-
bul edilir. 
- Hastalık iş hastalıkları listesinde yer 
almıyorsa, iş hastalıkları konseyi İş ka-
zaları kuruluna hastalığın özel çalış-
ma koşullarından kaynaklandığı yolun-
da görüş bildirirse, hastalık iş hastalığı 
olarka kabul edilir.

İş hastalıkları olarak kabul edilen 
rahatsızlıklar
İş hastalıkları listesinde yer alan has-
talıkların belli şartları yerine getirmesi 
gereklidir.
Örnek: Ellerde egzema iş hastalığı ola-
rak kabul edilmiştir
Bir kişi çalışmaya başladıktan sonra 
ellerinde egzema şikayeti ile doktora 
başvuruyor. Bu kişi düğmeli bir üni-
forma kullanıyor. Bu kişinin daha ön-
ceden ellerinde herhangi bir şikayeti 
olmamıştır. Yapılan bir allerji testi bu 
kişinin rahatsızlığının üniformanın 
düğmelerindeki nikelden kaynaklandı-
ğı sonucunu ortaya çıkarıyor. İşveren 

de düğmelerin nikel alaşımlı olduğunu 
kabul ediyor. Ellerinde egzema şikaye-
tiyle doktora başvuran kişi bu durumu 
iş hastalığı olarak kabul ettiriyor. Zira 
hastalık nikelden kaynaklanmakta ve 
bu hastalık da iş hastalıkları listesinde 
yer almakta

Örnek: Sırt rahatsızlıkları iş rahatsız-
lığı olarak kabul edilmemiştir
Devamlı oturarak çalışan bir kişinin 
üç yıl sonra belinde ağrılar başlamış-
tır. Sözkonusu kişi çalışma esnasında 
ağır şeyler kaldırmadığı için ve çevre-
deki araçlardan kaynaklanan titreşim-
lere maruz kalmadığı için bel ağrıları 
iş hastalığı olarak kabul edilmemiştir. 
Bel ve sırt rahatsızlıkları iş hastalık-
ları listesinde yer almaktadır, ancak 
söz konusu kişinin durumunda gerek-
li şartlar oluşmadığı için rahatsızlık 
iş hastalıkları konseyine gönderilme-
miştir.

İş hastalıkları listesinde yer alma-
yan rahatsızlıklar

Bir hastalık iş hastalıkları listesinde 
yer almıyorsa hastalığın kabul edilme-
si için, iş hastalıkları konseyine baş-
vurulmalıdır. İş hastalıkları konseyi 
(Erhvervssygdomsudvalget) İş kazaları 
(Arbejdsskadestyrelsen) konseyine bil-
dirimde bulunur. Ancak reddedilmesi 
önceden kesin olan durumlar gönderil-
mez.

İş hastalıkları konseyi
İş hastalıkları konseyinde çalışma pi-
yasasının taraflarından, sağlık bakan-
lığından, İş kontrol mercilerinden tem-
silciler bulunur.

Kaç hastalık kabul edilir
İŞ kazaları konseyi kendisine gelen 
başvurulardan yüzde 18’ini iş kazası 
olarak kabul eder. Yılda 12 bin başvuru 
yapılmaktadır ve kabul oranı da hangi 
türden hastalıklar için başvurulduğuna 
bağlıdır.

erbil.kaya@haber.dk

İş hastalığı

HUKUK KÖŞESİ

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

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

Kına geceleri için geçerli cazip 
fi yatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1: 

Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar 

meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon 
kirasi ve masa dekorasyonları fi yata dahildir.

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

masa dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, 
çerez

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

zevk ve isteğinize göre yapılır.
BİZİ ARAYIN, PİŞMAN OLMAYIN

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk
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
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adresinde buluşalım

Handicapportalen’in iş bulma bankasında profi linizi hemen yaratın!
Handicapportalen’in iş bulma bankası özürlülerle özürlü yardımcılarını buluşturuyor

Telefon: 39 20 64 64  Faks: 39 20 64 65 Mail: mail@handicapportalen.dk

Omøgade 8, st.
DK-2100 København Ø

Bir yardımcı mı istiyorsunuz?

Yardımcı olmak mı istiyorsunuz?

Handicapportalen sizin için:
● Yardımcılarınız ile olan ilişkiyi yönetsin
● Bütün idari işlerinizde yardımcı olsun
● Size bir refakatçı bulsun
●Yardımcılarınızı eğitsin
● Size danışmanlık, eğitim, bilgilendirme ve rehberlik yapsın

Handicapportalen sizin için:
● Data bankamız size yardımcı ihtiyacı olan bir özürlü bulsun
● İlk yardım, respirator, kaldırma-taşıma, rehberlik, 
   bilgilendirme ve yardım klavuzu gibi konularda kurslar versin

Türkiye’nin uluslarara-
sı alanda tanınmış ve 
hızla büyüyen marka-

larından Rodi Jeans kot gi-
yim ürünleri İskandinavya 
pazarına girdi. 

Son yıllarda dış pazarda 
söz sahibi haline gelen Rodi 
Jeans’in Iskandinavya dist-
ribütörlüğünü Ahmet Biçen 
adındaki bir işadamımız ya-
pıyor. 

Ahmet Biçen’in Hilleröd 
kentinde Helsingörsgade 26 
numarada açtığı “Biçen Co-
penhagen” adlı giyim mağa-
zasında Rodi Jeans ürünleri 
toptan satılmakla birlikte 
doğrudan tüketiciye de sa-

tılıyor. 
Ahmet Biçen, Rodi Jeans 

gibi büyük bir Türk mar-
kasının İskandinavya paza-
rında büyük ilgi göreceğini 
belirterek, bir çok Danimar-
kalı giyim mağazasının şim-
diden büyük ilgi gösterdiğini 
belirtti.  

Biçen Rodi Jeans’i gençlere 
de tanıttı. Tarkan’ın konser 
verdiği Bröndbyhallen’de 
binlerce genç Rodi Jeans 
giyimli bir ekip tarafından 
karşılandı. Konser salonun-
da Rodi Jeans’ın tanıtımını 
doğrudan gençlere yapan 
Ahmet Biçen ve ekibi kon-
serde gençlere bol bol Rodi 

Jeans tişörtleri de dağıttı. 
Rodi Jeans 1980 yılında 

kuruldu. Çok geniş bir tü-
ketici yelpazesini hedefleye-
rek yüksek kalite standar-
dı, kullandığı ileri teknoloji 
ile 500’ün üzerinde seçkin 
korner, franchise, shop ve 
şirket mağazalarıyla tüke-
ticisine ulaşan Rodi Jeans, 
son yıllarda dış pazarda da 
söz sahibi haline geldi. Rodi 
Jeans, İstanbul ve İzmir’de 
yer alan 40.000 m2’lik fab-
rikalarında örme dokuma 
alanındaki ürün yelpazesiy-
le hizmet veriyor.

(Haber)

Rodi Jeans İskandinavya pazarına girdi

Türk Hava Yolları ger-
çek anlamda ilk glo-
bal ittifaka katılan 

21. üye kuruluş oldu 
THY, Star Alliance üyesi 
Filosundaki 101 uçağıyla, 

dört kıtaya 131 noktaya 
uçan THY, Star Alliance 
ittifakıyla yolcularına 162 
ülkede 927 havalimanına 
günde 17 bin 500’den fazla 
uçuş olanağı sağlayacak. 

Türk Hava Yolları (THY), 
dünyanın en büyük havayolu 
ittifakı Star Alliance’a katıl-
dı. Katılım nedeniyle Ceylan 
Intercontinental Otel’de bir 
tören düzenlendi. Törene, 
Maliye Bakanı Kemal Una-
kıtan , THY Yönetim Kurulu 
Başkanı Candan Karlıtekin , 
THY Genel Müdürü Temel 
Kotil, Star Alliance CEO’su 
Jaan Albrecht ile Star Alli-

ance üyesi havayolu şirket-
lerinin CEO’ları katıldı. 

Star Alliance CEO’su Jaan 
Albrecht, »THY’nin aramıza 
katılmasıyla yolcularımıza 
daha çok sayıda uçuş seçe-
neği yaratırken, uçtuğumuz 
noktaların sayısını da artır-
mış olacağız. Bu birliktelikle 
ittifakımız, Asya ile Avrupa 
arasında tarihi bir köprü ko-
numuna sahip noktaları bir-
birine bağlayan tek havayolu 
ağı olacak« diye konuştu. 

Star Alliance ittifakının 
THY’ye yılda ek 2 milyon 
yolcu getirmesi bekleniyor. 
Verilen bilgilere göre, THY 

mevcut tarifesini ortak hava-
yollarıyla birlikte hazırlaya-
cak. Seferler çakışmayacak. 
Yolculara farklı saatlerde 
alternatifler sunulacak. 
THY, üye havayolları adına 
bilet satabilecek. İstanbul 
veya başka bir noktadan 
THY uçağına binen yolcu, 
ortak havayolları ile nor-
malde THY’nin uçmadığı 
çok farklı noktalara tek 
biletle seyahat edebilecek. 
Bu uçuşlardan mil toplayıp 
istediği üye havayolundan 
ödül bilet alabilecek. Yolcu 
bavulu kaybolduğunda tek 
muhatabı olacak.

THY Star Alliance üyesi

www.fi rmakildevand.dk
info@fi rmakildevand.dk

TLF: 7020 2238

Kendi suyunu kendin sat !!!
Müşterilerinize sattığınız suların üzerine kendi 

logonuzu koyarak farkınızı gösterin !!!  

“Su şişelerinin üzerine kendi reklamımızı ve logomuzu 
bastırdıktan sonra, çevrede menü kartı dağıtmamıza gerek 
kalmadı. Müşterilerimiz suyu alıyor, şişeyi evlerine götürü-
yor ve tekrar kullanıyorlar. Böylelikle şişenin üzerinde tele-
fon numaramızı, açılış saatlerimizi görebiliyorlar. Çok mem-
nunuz. Şişeler üzerine logomuzu koydurtmakla Doğru bir 
karar aldığımızı sanıyorum”

Bülent Filikçi, King Tut Pizzeria

“Kendi logomuzun bulunduğu şişeleri müşterilerimiz çok sev-
diler. Artık çevredeki gençler arasında moda haline geldi bizim 
şişemizi elde taşımak ve çok tanındık. Bütün müşterilerimiz 
uygulamamızın yaratıcı ve hoş olduğunu düşünüyorlar”

Sepahdar Safai, Kebab Stationen, Kokkedal

“Bizim restoranımızda ucuz olsun diye herhangi bir şişe su-
yunu 10-15 kr. fi yatla satmak utandırıcı olabilir bazen. Ama 
kendi logomuzu koyduktan sonra müşterilerimiz memnuniyetle 
15 kr. su için ödüyorlar. Müşterilerimiz memnun ve kaliteden 
emin”

Saki İdris, Sahil Restaurant

Şişe başına 3 krona kendi logonuzu bastırın
Minimum sipariş miktarı 1368 şişedir (Bir palet)

Fiyat örneği: 
Su ücreti: 1368 şişe  x  3 kr =                  4.104 kr.
Logo kalıp ücreti:                       600 kr
İşyerinize teslim ücreti:                                250 kr.
Bir yıllık su tüketiminiz MOMS hariç : 4.954 kr.

FIRMAKILDEVAND

Sizlere sunduğumuz suların kaynağı Litvanya’da en özenle 
korunan, sit alanı ormanlık bölgededir. Sularımız tüm 

uluslararası sağlık kurallarını yerine getirmektedir.

Tlf: 7020 2238

3 kronluk bir şişe su ile alışılmamış 
bir reklam yapın !
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Duygu 
Leloğlu 
BRÜKSEL

Avru-
pa 
Bir-

liği(AB), hava ve deniz li-
manlarını Güney Kıbrıs’a 
açmayan Türkiye’ye verece-
ği ‘ceza’ üzerinde uzlaşmaya 
çalışırken, Ankara yeni bir 
manevra yaparak Brüksel’i 
şaşırttı. AB ülkeleri Türki-
ye’nin AB sürecinde tam 
uyumu gereken AB mükte-
sebatının bir bölümünü as-
kıya alma konusunda ateşli 
tartışmalar yaşarken, Türk 
tarafı masaya, ‘bir hava 
ve deniz limanını açmayı 
öneren’ bir öneri paketi ile 
geldi. Ankara’nın bu bek-
lenmedik manevrası, Tür-
kiye’nin kendi kabuğuna 
çekileceğini düşünen AB 
diplomamasini şaşırttı. AB 
diplomatları, ‘Türkiye’nin 
önerileri bomba gibi düştü. 
Çok hazırlıksız yakalandık.’ 
sözleriyle bu şaşkınlığı dile 
getirdiler. AB’den gelen ilk 
tepkiler, Limanlar yüzün-
den Türkiye’nin AB süre-
cini yavaşlatmayı planlayan 
25 AB ülkesinin ‘yapıcı’ bir 
tavır sergilediği düşünülen 
Ankara’nın bu adımını gör-
memezlikten gelemeyeceği-
ni gösteriyor. Ancak Türki-
ye’nin bu önerisinin ‘yazılı’ 
halde AB tarafına sunulma-
ması, birlik içinde şu ana 
kadar bu önerinin ciddi bir 

şekilde tartışılmamasına yol 
açtı. AB ‘ihtiyatlı bir iyimser-
lik’ içerisinde. 

AB Önerileri Muğlak 
Buldu
AB’nin dönem başkanı Fin-
landiya’nın Daimi Temsilci-
si, Türkiye’nin önerilerini 
‘muğlak’ buldu. Bu öneri-
ler netlik kazanana kadar 
da AB’nin 24 ülkesi ile bu 
konuyu tartışmama kararı 
aldı. AB cephesi özellikle de, 
şu ana kadar limanlarını aç-
masını KKTC’ye uygulanan 
ambargoların kaldırılma-
sına bağlayan Ankara’nın, 
yeni önerisinin ‘koşullu’ 
olup olmadığı konusunu 
netleştirmek istiyor. AB dö-
nem başkanı Finlandiya’nın, 
Türkiye ile görüşmesinin ar-
dından yazılı hale getirerek, 
diğer 24 ülkeye önerilere iliş-
kin sunduğu belgenin hiç bir 
yerinde, Ankara’nın liman-
larını açmak için bir ‘koşul’ 
öne sürdüğünden bahsedil-
miyor. Türkiye’nin bir ana 
deniz limanını açacağı belir-
tilerek, AB’ye de gelecek yıl 
sonuna kadar BM şemsiyesi 
altında Kıbrıs sorununa çö-
zümü teşvik etmesi isteği 
dile getiriliyor. Türkiye’nin 
aynı zamanda bir havayolu-
nu da açmaya hazır olduğu 
belirtiliyor. KKTC’nin ise 
doğrudan ticaretin başlatıl-
masını dört gözle beklediği 
vurgulanarak, bu kapsam-
da Gazi Mağosa ve Ercan 
limanlarının uluslararası 

trafiğe açılabileceği belirtili-
yor. Metnin son bölümünde 
ise, ‘Bütün bu yukarıdakiler 
1 yıllığına geçici olarak uy-
gulanabilir’ diyerek AB’ye 
Kuzey Kıbrıs’a doğrudan 
ticareti başlatmak için süre 
veriliyor.  

Komisyon’un Önerisi...
Türkiye’nin önerileri bir 
yana, AB masasında şimdi-
lik en ciddi olarak tartışılan, 
Avrupa Birliği’nin(AB) icra 
organı Komisyon’un bir süre 
önce açıkladığı, Türkiye ile 
müzakere sürecinin yavaşla-
tılmasını talep eden önerisi.

Türkiye’nin hava ve deniz 
limanları Güney Kıbrıs’a 
açmamasını gerekçe göste-

rerek, ülke ile tam üyelik 
müzakerelerinin kısmen 
askıya alınmasını öneren 
Komisyon, böylece AB ta-
rihinde ilk defa, müzakere-
lere başladığı bir aday ülke 
ile müzakerelerin kısmen 
dondurulmasını talep etmiş 
oldu. Önerinin uygulamaya 
geçirilmesi için AB’nin 25 
ülkesinin kararı gerekiyor. 
AB icra organı, birliğe karşı 
yükümlülüklerini yerine ge-
tirmediğine inandığı Türki-
ye’yi cezalandırmak için şu 
formülü önerdi: ‘AB mük-
tesabatının 35 başlığından 
8’i askıya alınsın. Liman-
lar açılana kadar da hiç bir 
müzakere başlığındaki mü-
zakereler de kapatılmasın.’ 

Komisyon’un bu formülü, 
en az 3 faslın askıya alın-
masını bekleyen Ankara’nın 
beklentilerinin çok üstünde 
bulunuyor. Öte yandan Av-
rupa Komisyonu’nun geniş-
lemeden sorumlu üyesi Olli 
Rehn ise, yaptığı basın top-
lantısında bu formül saye-
sinde Türkiye-AB arasında 
tren kazasının gerçekleşme-
yeceğini söyleyerek ve  Rum 
Yönetimini’nin Türkiye’nin 
müzakere sürecini tamamen 
tıkamasını engelleneceğini 
ima ederek ortalığı yumu-
şatmaya çalıştı. 

Komisyonun 
Önerilerinin Temeli..

-Askıya Alınacak 8 Müza-
kere Başlığı: Malların ser-
best dolaşımı, hizmetlerin 
serbest dolaşımı, mali hiz-
metler, tarım ve kırsal kal-
kınma, balıkçılık, ulaştırma 
politikası, Gümrük Birliği 
ve Dışilişkiler fasılları.  Öte 
yandan bu fasılların sadece 
malların serbest dolaşımı, 
Gümrük Birliği ve Ulaştır-
ma politikasın’dan oluşan 
sadece 3 faslı limanlar soru-
nu ve Gümrük Birliği(GB) 
ile direk ilgili bulunuyor. 
Fasılların sayısının arttırıl-
ması ise Ankara’nın beklen-
tilerinin çok üstünde. Olli 
Rehn ise hangi fasılların 
askıya alınacağına ilişkin, 
Komisyon’un hukuk ofisi-
ne danışıldıktan sonra ka-
rar verildiğini ve bunların 
Türkiye’nin Gümrük Birliği 
ile ilgili yükümlülükleri ile 
direk ya da dolaylı olarak 
örtüştüğünü söyledi. 
-Hiç Bir Müzakere Baş-
lığı Kapatılmayacak: Ko-
misyon, limanlar açılana ka-
dar AB müktesebatının hiç 
bir başlığının sonuçlandırıl-
mamasını da istiyor. Şu ana 
kadar Türkiye sadece Bilim 
ve Araştırma faslını kapa-
tabildi. Bu da, Ankara AB 
müktesebatının tamamına 
uyum gösterse de, limanlar 
sorunu çözülmeden, 35 baş-
lıktan 34’ünün kapatılama-
ması anlamına gelecek. 
-Ankara’nın Önüne Tak-
vim Konulmayacak  
Komisyon, limanlarını aç-

ması için geçtiğimiz yıl Tür-
kiye’ye bir yıl mühlet veren 
AB tarafının bu sefer Anka-
ra’yı hiç bir takvime bağ-
lamamasını istiyor. Rehn, 
Türkiye’nin yükümlülükle-
rini yerine getirmesinin bir 
takvime bağlanmamasının 
nedenini şöyle açıkladı: ‘Biz 
herhangi bir takvim veril-
mesinin Kıbrıs konusunda 
bir sonuç vermediğini dü-
şünüyoruz. Geçmişte Kıbrıs 
barış görüşmeleri sırasında, 
Kıbrıslı Rumlar sırf bu ne-
denle duvara tosladıklarını 
düşünmüşlerdi.’ 
-Süreç Otomatik İşle-
yecek: Avrupa Komisyo-
nu’nun önerilerinin kabul 
edilmesi için, AB’nin 25’li 
düzeyde kararı gerekiyor. 
Ancak Türkiye’ye için tavsi-
ye edilen yaptırımın kaldırıl-
ması otomatik olacak. Yani 
Komisyon, Türkiye AB’ye 
karşı yükümlülüklerini ye-
rine getirdiği kanaatine var-
dığı takdirde, ülkeye uygula-
nacak cezanın da hiç bir AB 
kurumunun kararına ihtiyaç 
olmazsızın, otomatik olarak 
kaldırılması sağlanacak.  
-Dört Fasılda Müzakere 
Hemen Başlayabilecek: 
Komisyon, şu anda askıya 
alınmayacak başlıklar içe-
risinde yer alan ‘ekonomi 
ve para politikası, şirketler 
ve endüstri politikası, mali 
kontrol ve eğitim-kültür’den 
oluşan 4 fasılda müzakere-
lerin hemen başlatılabilme-
sinin söz konusu olduğunu 
belirtti. AB’nin karar orga-
nı Konseyi, 4 fasılda bir an 
önce müzakereleri başlatma 
çağrısı yaptı. 

AB’nin Kafası Karışık 
AB’nin şu günlerde kafası 
karışık. Bir taraftan Anka-
ra’nın önerisinin yazılı hale 
getirilmediği için Brüksel’de 
‘muğlak’ bulunan bu öne-
ri de tartışılamıyor. Diğer 
taraftan Ankara’nın öneri-
sinin, AB’deki, Türkiye’ye 
ilişkin bölünmeleri daha da 
derinleştirebileceği de söyle-
niyor. Ankara’nın bu yapıcı 
adımını yazılı hale getirirse 
ve Brüksel’in önüne koyar-
sa, bu durumda Avrupa 
Komisyon’unun yaptırım 
talebi de kadük kalabilir. 
Ankara’nın son manevrası 
böylece AB içindeki Türki-
ye yanlısı cephenin elini de 
güçlendirir. Buna karşılık 
Türkiye karşıtı cephe olan 
Rum Yönetimi, Fransa, 
Hollanda, Yunanistan ve 
Lüksemburg’un da, önerile-
ri yeterli bulmayarak itiraz 
etmeleri beklentisi hakim. 
Her ne olursa olsun, AB, 
14-15 Aralık’daki Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirve-
si’nde Ankara ile gelecekteki 
ilişkisine ne şekilde ve han-
gi koşullarda devam edeceği 
cevabını bulmak durumunda 
kalacak. Aksi halde Rumlar 
bundan sonra bütün süreci 
paralize ederek, Ankara’nın 
AB sürecini tümüyle dondu-
racaklar.  

HABER

Türkiye’nin şaşırtan sürprizi BRÜKSEL

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da kuaför-

lük eğitimi almış, 20-30 yaşlarında 
kuaför aranıyor.

Tekstil branşında çalışacak 
tecrübeli bayan eleman 

alınacaktır. 

TEL: 00 49 163 736 68 62
Mail: xadoo-berlin@arcor.de

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Müracaat: Tlf: 20 22 72 04

Ringsted’de yaya caddesi 
üzerinde içki satma izinli 26 

kişilik salonuyla cafe-restoranımız 
satılıktır.

Müracaat: 
Tlf: 23 49 71 81

SATILIK İŞYERİ
Malmö`de, Möllevångstorgette ön 

tarafı tobaks, arkada kalmaya 
musait bir oda bir mutfaklı 

dükkan acele satılıktır. 65 m2. 
300 bin İsveç Kronu. 

Kirası 4500 İsvec Kronu. 
Müracaat: Ali

Tlf: 00 46- 704 100 836

SATILIK RESTORAN

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin 
istasyonu karşısında 1308 m2 

arsa sahibinden satılıktır. 
Müracaat: 

kahraman@comxnet.dk 
ya da tlf.21 27 17 44 

ELEMAN ARANIYOR

PAMUKKALE’DE 
SATILIK ARSA

Nörrebro’da Özkonya Kebap 
restoranda çalışacak eleman 

aranıyor.
Müracaat: 

Tlf: 39 622 722
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AcceptCard PRIVATLÅN

Sparişleriniz 
kargo ile Jylland 
ve Fyn adasına 
gönderilebilir.

Her türlü boyutta 
halı, yolluk kesilir 

ve dikilir.

15 dakikada 40 bin kronluk 
kredi sağlanır.

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cuma: 10.00-18.00
Cumartesi: 10.00-17.00

ŞARK KÖŞESİ

Adres: 
Taastrup Hovedgade (Køgevej) 45
2630 Taastrup
Tlf: 43 52 22 28
Mobil: 20 41 52 68

400x600 340x500 240x350
400x500 300x500 250x300
400x400 300x400 250x250
340x700 300x350 200x400
340x600 300x300 200x300
170x240 100x400 080x150 
160x235 100x300 060x090
170x170 100x200 050x080
150x150 080x300
140x200 080x200

Halı ölçülerimiz

Bütün dost ve 
müşterilerimizin Kurban 

Bayramı ve yeni yılı 
kutlu olsun

Her 12 m2 alana 
600 kronluk 

2 paspas 
BEDAVA!

Danimarka’nın 
ilk raylı halı 

Show Room’u
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BİLGİSAYAR & INTERNET
    HABER BİLİŞİM

FERHAT BİNGÖL
www.ferhatbingol.com

Yılbaşı Hediyemi 
İnternet’ten Alamadım

Yakında Türkiye’ye tatil için gidiyorum. Yılba-
şı için aileme hediyeler almak istedim. Sürek-

li kullandığım websitesi HepsiBurada.com dur. Ben 
de bir kaç güzel hediye seçip Antalya’daki eve pos-
talanmasını istedim. Aklımca buradan taşıma der-
dinden kurtulup hem de biraz daha ucuza işi hal-
letmeyi düşünmüştüm ama Türkiye’de var olan tek 
kredi kartımın son kullanma tarihi geçmiş. Dolayı-
sıyla elimde sadece Danimarka’da aldığım kredi kar-
tı vardı. 
Hediyeleri seçtim ve ödeme sayfasına gittim, ama 

beni bir sürpriz bekliyordu. Meğer yabancı bir kre-
di kartını bu sitede kullanınca değişik bir prose-
dür varmış. Kredi kartımın son ekstresi fakslama-
ma gerektiğini belirten bir uyarı mesajı aldım. ‘Na-
sıl yani?’ diye düşünürken bir arkadaşıma sordum. 
Eşi bir kredi kartı şirketinde çalışıyor. Durum şöy-
le; Türkiye içinde Türkiye’de alınmış kredi kartı ile 
alışveriş yaptığınızda şirket provizyon işlemi için 
çok ufak bir ücret hatta hiç bir şey ödüyormuş. Ama 
bu bir yabancı kredi kartı olunca uluslararası kont-
rol servisi varlığına ihtiyaç duyuyormuş. Şirketin bu 
tür bir kontrol servisine üyeliği bulunmadığı için de 
ya tek defalık kontrol ücreti ödemek zorunda oldu-
ğu ya da bu tür kişisel çözümlerle güvenliği kontrol 
etmeye çalıştığını anlattı. 
Tabii benim için üzücü bir durum. Posta adresi 

Türkiye’de olmasına karşın yine de kredi kartımı 
kullanamadım. Keşke kullanılabilseydi, ama onları 
da anlıyorum. 
Benim ufak yılbaşı hediyesi hikayem böyle; uma-

rım siz iyi bir tatil dönemi ve eğlenceli bir yılbaşı 
geçirirsiniz. 

Herkese şimdiden iyi yıllar !

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... 

(pcnet.com.tr) Apple ile Po-
werPC işlemcisinin sürekli 

gecikmesi yüzünden yolları-
nı ayıran IBM, Microproces-
sor Forum’da yepyeni bir 
işlemci duyurdu:Power6. 
Power5 işlemcilerle benzer 
bir enerji tüketimine sahip 
olacak Power6, anormal 
denebilecek büyüklükte bir 
L2 Cache (önbellek) içeri-
yor:8 MB. Bellek’ler ile 75 
GB/s gibi bir hızla haberle-
şecek CPU’nun 2.5 Ghz bir 
FSB’ye sahip olacağı söylen-
mekte. İşlemci, güç tasarru-
fu için ilginç bir yöntem kul-
lanıyor: eğer gereken işlem 
gücü azsa, çekirdeklerden 
biri duruyor. 65nm üretile-
cek işlemci, sadece 0.8 V ile 
yetiniyor. Şimdilik hedefin 

blade serisi sunucular ol-
duğunu söyleyen IBM, ilk 
olarak 4 ve 5 Ghz’lik ver-
siyonları piyasaya sürecek. 
IBM, ilk prototiplerde 5.6 
Ghz’lik hızlara çıktıklarını 
iddia ediyor. Power6, x86 
uyumlu olmadığından, oyun 
meraklıları hayalkırıklığına 
uğrayacaklar. Bilindiği gibi 
hiçbir Power serisi işlemci, 
x86 uyumluluğuna sahip 
değil.

IBM 6 GHZ hızı zorlayacak

Xerox, kağıt üzerine basılı 
görüntü ve bilgilerin 16-

24 saat içinde kaybolmasına 
ve aynı kağıdın tekrar tekrar 

kullanılmasına imkan veren 
bir teknoloji keşfettiğini ve 
patent başvurusunda bulun-
duğunu duyurdu.

(TomsHardware.com.tr)

Xerox tekrar tekrar yazılabilen 
kağıt icat etti

(Hurriyet.com.tr) Türki-
ye’de bugüne kadar sa-

dece cep telefonlarından ya-
pılabilen SMS alışverişinin, 
sabit telefonlarda da müm-
kün hale gelmesi ile bir çok 
firma SMS’li telefonlarını 
pazara sundu. Ürün saye-
sinde sabit telefondan sabit 
telefona ve sabit telefondan 
cep telefonlarına kısa me-
saj (SMS) gönderilebiliyor. 
Türk Telekom’un 1 Aralık 
2006 tarihinden itibaren 

sunmaya başladığı hizmet-
ten uyumlu telefonların 
kullanılması ve hattın CLIP 
(arayan numarayı gösterme) 
özelliğinin açık olması halin-
de yararlanılabiliyor. Bu du-
rumda sabit telefondan sabit 
telefona ve sabit telefondan 
cep telefonlarına kısa mesaj 
(SMS) gönderilebiliyor. SMS 
uyumlu olmayan cihazlara 
gönderilen yazılı mesajlar 
ise sesli mesaj olarak ileti-
lebiliyor.  

Kablolu hattan SMS Emniyet 30 servis sağlayıcısından 
kullanıcı bilgilerini istedi 

(pcnet.com.tr) 
Artan bilişim 

suçları ve suç 
örgütlerinin 
sanal alemi 
daha fazla kullan-
ması nedeniyle 
harekete geçen 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstih-
barat Dairesi, Tür-
kiye genelinde servis 
sağlayıcı olarak çalı-
şan 30 şirkete, 03 Ekim 

2006 tarihinde 
bir yazı gön-

dererek 
tüm kul-
lanıcıla-
rın bilgi-

lerini iste-
di.Emniyet 

ayrıca teknik 
takibin yapı-

labilmesi için 
şirketlerden 

program desteği 
de istiyor.

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

Pardus 2007, ikinci beta sürümü “Sait Faik” ile son dönemeçte!

(pcnet.com.tr) TÜ-
BİTAK UEKAE 
bünyesinde gelişti-

rilen Pardus’un son be-
tası, 100. doğum gününü 
kutladığımız “Sait Faik”e 
adandı. TÜBİTAK UEKAE 
(Ulusal Elektronik ve Krip-
toloji Araştırma Enstitüsü) 
bünyesinde geliştirilen açık 
kaynak kodlu özgür işletim 
sistemi Pardus, 1.0 sürü-
münden bu yana aralıksız 
sürdürülen çalışmaların 
ardından, “son beta” aşa-
masına ulaştı. Pardus’un 
yeni ve güncellenmiş “Sait 
Faik” kod adlı son beta 
sürümü, 24 Kasım akşam 
saatlerinden itibaren geniş 
testçi ve destekçi kitlesinin 
desteğiyle birlikte son döne-
mece, kararlı sürüme doğru 
ilerleyecek. 

Pardus 2007 Beta 2 
“Sait Faik” sürümün-
de ne yenilikler var?
Pardus 2007’nin yapılandır-
ma çerçevesi ÇOMAR kulla-
nılarak geliştirilen açılış sis-
temi sayesinde diğer işletim 
sistemlerine göre çok daha 

hızlı açılıyor. Pardus paket 
yöneticisi PiSi’de yapılan 
geliştirmelerle yazılımlar 
artık çok daha az yer kapla-
yıp, internet üzerinden çok 
daha hızlı indirilebiliyorlar. 
PiSi’nin kullanışlı ve sevimli 
grafik arayüzü kullanılarak 
yazılımların güncelleme ve 
kurulum süreçleri de bü-
yük ölçüde kolaylaştı. Par-
dus 2007, her zaman oldu-
ğu gibi tüm masaüstünde 
Türkçe yazım denetimi, 
internet araçları, ofis yazı-
lımları, çokluortam (resim, 
müzik, video vb) oynatıcıla-
rı, oyunlar ve sayısız yazılım 
ile kullanıcılarının tüm ge-
reksinimlerini karşılayacak 

tek bir CD olarak ge-
liyor.

Pardus 2007 Beta 2 
“Sait Faik”, bir önce-

ki beta sürümüne göre, 
200’e yakın hata dü-
zeltmesi ve iyileştirmeyi 

içeriyor. Bu yenilenmiş 
sürümünde Pardus 2007; 

USB belleklerden başlatı-
labilme, çok dilli kurulum 
desteği (Türkçe, İngilizce, 
Almanca, Hollandaca), Tul-

liana simge setine eklenen 
yeni semboller gibi iyileştir-
melerle birlikte geliyor.

İyi ki doğdun “Usta”!

Pardus 2007 için çıkarılacak 
son beta sürümü, kod adı 
olarak, 18 Kasım 1906’da 
doğan ünlü öykücü Sait 
Faik Abasıyanık’ın adını 
taşıyacak.

Sözü iyisi mi; martıların, 
sarhoşların, balıkçıların, 
dülger balığının, sokakların, 
İstanbul’un ve avareliğin ya-
zarı Sait Faik’e bırakalım:

“Söz vermiştim kendi ken-
dime: Yazı bile yazmayacak-
tım. Yazı yazmak da hırstan 
başka ne idi? Burada namus-

lu insanlar arasında sakin 
ölümü bekleyecektim. Hırs 
hiddet neme gerekti? Yapa-
madım. Koştum tütüncüye, 
kâğıt kalem aldım, oturdum. 
Ada’nın tenha yollarında ge-
zerken canım sıkılırsa küçük 
değnekler yontmak için ce-
bimde taşıdığım çakımı çı-
kardım. Kalemi yonttum. 
Yonttuktan sonra tuttum 
öptüm. Yazmasam deli ola-
caktım.”

Daha fazla bilgi için
http://www.pardus.org.tr
http://en.wikipedia.org/
wiki/Sait_Faik
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HABER’den 
 yeni bir hizmet daha 

■ Dijital katalog 
  ■ Ürün tanıtım fi lmi
    ■ Firma kurumsal kimlik 
      ■ Interaktive CD
        ■ Reklam fi lmleri 
          ■ Reklam spotları
            ■ Grafi k
              ■ 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 fi yatlarla 

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

HABER

Har du spørgsmål om:

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

Ring og a al tid for personlig rådgivning og 
vejledning

İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?

İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara 
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak, 

bazı kurslara katılmanız gerekmektedir

S-E-E’ye üye olun elektronik eşyada %10 
egenkontrol’de %20 indirim sağlamak için bizi arayın

Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00

på  3379 4242
SEE

Brolæggerstræde 4, st.   1211 København K
www.s-e-e.dk

To kurser i december
Hygiejne - Kasseføring

Tilmelding på tlf.: 
3379 4242

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.com

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

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Tel :2127 5146 

B
aşkent Kopenhag’daki Bella 
Center sergi salonunda düzenle-
nen Emlak fuarı nedeniyle Dani-
marka’ya Türkiye’den çok sayıda 

emlakçı, inşaat şirketi geldi. Fuarda, Tür-
kiye’nin yanısıra Hırvatistan, Bulgaristan, 
Brezilye, Meksika’dan emlakçıların da bu-
lunduğu dikkat çekti. 

Türkiye’den gelen emlak şirketlerinin ya-
nısıra başta Danimarka’daki Türk emlak 
şirketleri Eksperten Bolig, Konut Emlak 
Danışmanlığı ile bir çok büyük Danimar-
kalı emlak şirketi de kurdukları standlarda 
tanıtımlarını yaptılar. 

Danimarka’dan iyi beklentileri olduğunu 
vurgulayan Türk emlakçılar, Danimarkalı-
ların gösterdiği ilgiden de memnun olduk-
larını dile getirdiler. 

Türkiye’de emlak patlaması bekliyor
Bu arada, Türkiye’nin emlak alımları açı-
sından dünyanın “en çekici” beş bölgesin-
den biri olduğu bildirildi. The Observer ga-
zetesi, Türkiye için “Uzmanlar, AB üyeliği 
adaylığı sayesinde bir emlak patlamasını 
öngörüyorlar” diye yazdı. Gazete, Bulga-
ristan, Cape Verde, Estonya, Türkiye ve 
Brezilya’yı en çekici beş ülke seçti. 

The Observer Türkiye için şunları yazdı: 
“Uzmanlar, Türkiye’nin AB üyeliği adaylı-
ğı sayesinde bir emlak patlamasını öngörü-
yorlar. Akdeniz bölgesinde Dalaman civa-
rında, Dalaman havaalanının genişletilme-
si, üç marinanın inşaatı ve bölgenin ilk golf 
alanı dahil olmak üzere, planlanan altyapı 
projeler bu bölgeyi alıcılar için çok çekici 
hale getirdi. Dikkatle izlenmesi gereken di-
ğer bölgeler ise İstanbul ve Antalya.”

71 ülke vatandaşına Türkiye’den ev
Öte yandan, 71 ülkeden 68 bin yabancı 
Türkiye’den gayrimenkul aldı. Türkiye’de 
en fazla gayrimenkulü bulunan yabancılar 
arasında Almanlar, İngilizler ve Yunanlılar 
başı çekiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
verilerine göre, kasım sonu itibarıyla Tür-
kiye’de 71 ülkeden 68 bin 248 yabancının 

gayrimenkulü bulunuyor.  21 Kasım 2006 
tarihi itibarıyla Türkiye’de en fazla mülkü 
olan yabancıların başında Almanlar, İngi-
lizler ve Yunanlılar geliyor. Halen Türki-
ye’de 15 bin 148 Alman vatandaşının, top-
lam yüzölçümü 10,5 milyon metrekareye 
varan 14 bin 993 taşınmazı bulunuyor. 
16 bin 897 İngiliz’in de yaklaşık 4,7 mil-
yon metrekare büyüklüğünde 12 bin 358 
taşınmazı yer alıyor. 13 bin 843 Yunan va-
tandaşının da toplam gayrimenkul sayısı 
12 bin 182 adeti buluyor. 

71 ülke vatandaşının Türkiye’den ağır-
lıklı olarak yazlık ev aldığı görülüyor. 
Öte yandan Meksika, Fas, El Salvador, 
Bangladeş, Nijerya, Slovenya, Tunus, Li-
echtenstein ve Venezüella’dan ise yalnız 
birer kişinin Türkiye’de mülkü bulunuyor. 
Guatemala, Kırgızistan, Özbekistan, Tür-
menistan, El Salvador, Çek Cumhuriyeti, 
Litvanya, Portekiz, Moldavya, Estonya, 
Libya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden 
de Türkiye’de gayrimenkul alanların sa-
yısı 10’nun altında kalıyor. 

Bilgiler güncelleniyor 
Türkiye’den şu ülkelerin vatandaşlarının 
gayrimenkul aldığı görülüyor: 
“Almanya, ABD, Arjantin, Arnavutluk, 
Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bah-
reyn, Bangladeş, Belçika, Bosna-Hersek, 
Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, El Salvador, Estonya, Fas, 
Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatema-
la, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, 
İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, 
Kırgızistan, KKTC, Güney Kore, Kuveyt, 
Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, 
Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, 
Meksika, Moldova, Mısır, Nijerya, Norveç, 
Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan 
ve Karadağ, Slovenya, Suriye, Suudi Ara-
bistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, 
Ürdün, Venezüella, Yeni Zelanda, Yuna-
nistan.”

(Haber)

Türk emlakçılar Danimarka’ya akın ettiler. 

Emlakçıların Danimarka 
çıkartması
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O
rhan Pamuk Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü 
İsveç Kralı’nın elin-
den aldı. 

Ödül öncesinde; Pamuk’un 
İstanbul’u, Dostoyevski’nin St. 
Petersburg’u yaptığı gibi “vaz-
geçilmez bir edebiyat toprağı” 
haline getirdiği söylendi. 

Bu yılki Nobel ödülleri dün 
akşam İsveç’in başkenti Stock-
holm’de geçekleştirilen bir tö-
renle sahiplerine verildi. 

Edebiyat dalında Nobel’e la-
yık görülen Orhan Pamuk da 
ödülünü İsveç Kralı 16. Karl 
Gustaf’ın elinden aldı. 

İsveç Akademisi Daimi Sek-
reteri ve Nobel Ödül Komitesi 
üyesi Profesör Horace Eng-
dahl, ödülün verilmesinden 
önce yaptığı konuşmasında ya-
zar Orhan Pamuk’un doğduğu 
kenti, tıpkı Dostoyevski’nin St. 
Petersburg’u, James Joyce’un 
Dublin’i ve Proust’un Paris’i 
yaptığı gibi, vazgeçilmez ede-
biyat toprağı haline getirdiği-
ni söyledi. 

Engdahl, Pamuk’un diğer 
ünlü yazarlar gibi bunu ba-
şardığını, doğduğu kenti dün-
yanın farklı bölgelerinden 
okurlara hemen hissettirerek 
ve kabul ettirerek başka bir 
şekilde yaşatma imkânı sağla-
dığını ifade etti.

İstanbul tutkusu...

Konuşmasına, komite ta-
rafından ödül sahibi ilk 
açıklandığında kullanılan 
“kentinin melankolik ru-
hunun izlerini sürerken 
kültürlerin birbirleriyle 
çatışması ve örülmesi 
için yeni simgeler bulan 
Orhan Pamuk’’ diyerek 
başlayan Engdahl, yaza-
rın kitaplarına ve İstan-
bul tutkusuna ayrıntılı 
biçimde atıfta bulundu. 

Profesör Engdahl, yaza-
rın Doğulu gibi anladığını 

Batılı bir yöntemle okuyucuya 
yansıttığını belirtti. 

Engdahl, Pamuk’un roman-
larında Batı formlarını kulla-
nırken, okuyucusunu başka 
duygular, kimlikler ve diğer 
kültürler arasından inançlar 
ve hikayeler labirentine sü-
reklediğini kaydetti. 

Engdahl, konuşmasının so-
nunda, İsveç Kralı 16. Karl 
Gustav’ı, Pamuk’a ödülünü 
vermek üzere sahneye davet 

etti. Kral Gustaf, Nobel diplo-
ması, madalyası ve 10 milyon 
İsveç Kronu içeren ödülü Pa-
muk’atakdim etti. 

Stockholm’deki Konser Sa-
lonu’nda düzenlenen tören, 
Stockholm Filarmoni Orkest-
rası’nın çaldığı, İsveçlilerin 
“Kral Marşı’’ ile açıldı. Nobel 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Marcus Storch, açılış konuşma-
sında, davetlileri selamladık-
tan sonra, Nobel ödüllerinin 

felsefesi hakkında bilgi 
verdi.

Törende ilk olarak, bu 
yıl fizik alanında ödü-
le layık görülen bilim 
adamları ödüllerini aldı. 
İsveç Bilimler Akademi-
si ve Nobel Fizik Ödülü 
Komitesi Başkanı Pro-
fesör Per Carlson, yap-
tığı kısa konuşmadan 
sonra, ödülün sahipleri 
John Mathern ve Ge-
orge Smoot’u sahneye 
çağırdı. 

Ardından İsveç Bilim-
ler Akademisi üyesi ve 

Nobel Kimya Ödülü Komitesi 
Başkanı Lars Thelander söz 
aldı ve ödül sahibi Roger Korn-
berg’i sahneye davet etti.

Tıp alanında, yine Akademi 
üyesi olan Nobel Tıp Ödülü 
Komitesi Başkanı Goran Hans-
son, Andrew Fire ve Craig Mel-
lo’yu, yaptığı kısa konuşmanın 
ardından sahneye çağırdı.

Önce fraksız prova

Tören sırasında Stockholm Fi-
larmoni Orkestrası davetlilere, 
Mozart, Josbep Hayd, Shosta-
kovic ve Martin Kraus’un eser-
lerinden parçalar çaldı. 

Renkli tören öncesinde, sa-
londa bir de fraksız prova ya-
pıldı. Provaya Orhan Pamuk 
ile birlikte, Fizik dalında No-
bel alan John C. Mather ve Ge-
orge F. Smoot, Kimya dalında 
ödül alan Roger D. Kornberg, 
Tıp dalında ödüle layık görü-
len Andrew Z. Fire ve Craig 
C. Mello ile Ekonomi alanın-
da ödül kazanan Edmund S. 
Phelps katıldı.

KÜLTÜR & SANAT

Selçuk Kahraman

2007 yılı için bana sorsalar ki “nasıl 
bir yıl olsun 2007?” cevabım son de-

rece basit olurdu. “Şimdiye kadar gör-
düklerimizin en iyisi olsun” derdim 
herhalde. 
Yeni olsun, özel olsun, son versiyo-

nu, son sürümü olsun, gelişmiş paket, 
dünyaya özgü, iyi şartlarda, hatırlana-
bilir, barış ve kardeşlik yamaları yapıl-
mış, çevreci, bilinçli, yapay zeka sevi-
yesi yüksek, risklere karşı korunabilir, 
virüs ve teröre karşı anti programları 
bulunan, istenmediğinde tarihi değişti-
rilebilen, bilgisayardan bozma, cep tele-
fon uyumlu bir el bilgisayarı gibi olsun 
demek en güzeli olurdu. 
Daha gerçekçi bakarsak birçok şeyin 

başka birçok şey olmasını isterdim ve o 
şeyleri anlatmaya çalışırdım. 
2004 yılında patlayan, 2006 senesinde 

tavan yapan Türk Filmlerinin devamı-
nın gelmesini. Bu filmlerden birisinin 
Oscar Ödülü kazanmasını. Kötü geçen 
turizm sezonunun 2007’de tekrar par-
lamasını ve ülkeye giriş yapan turist 
sayısının artmasını, zengin olmalarını. 
ABD’nin bir yerlere savaş açmaması-

nı, Ortadoğu’dan biraz geride durması-
nı ve küçük, ispatlanamayan bahanele-
re savaş açmamasnı. 
AB’nin artık bizi kabullenmesini, 

“Brüksel yolları taşlı gel bana bazı 
bazı” deyimini bana hatırlatmalarını. 
kuş gribinin ya da benzeri virüslerin 
bizim üzerimizden geçmemesini eğer 
geçerlerse kuşlarla beraber turizmin 
de telef olacağını. “Kötü Kedi Şerafet-
tin”den başka karikatür çizilmemesini, 
Şerafettin’den sansürün kaldırılması-
nı. Danimarka’da’ki uyum yasalarına 
bir orta yol bulunmasını, HABER Ga-
zetesine malzeme olmamasını. Papa’yı 
2007 senesinde tekrar ağırlamayı, bize 
de uğramasını ama gelirken trafiği felç 
etmeden, kamu çalışanlarının izinleriy-
le oynamadan helikopterle bizim evin 
çatısına gelmesini. 
Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı An-

nan Amca’yı herkesin dinlemesini ve 
yola gelmesini 2007 yılında umut ediyo-
rum. Sizler bu yazımı okurken düşün-
müşsünüzdür keşke şunu da yazsaydı 
bu çok önemliydi demişsinizdir. Varsa 
böyle düşünceniz HABER Gazetesine 
e-mail veya ww.haber.dk web adresin-
den düşüncelerinizi eksik bıraktıkları-
mızı ya da unuttuklarımızı bizimle pay-
laşmanızı istiyoruz. 
2007 yılı sizin en iyi yılınız olması di-

leğiyle. 
selcuk.kahraman@haber.dk

2007 En İyi Yıl Olsun

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

A
vrupalı sinemacılar 
Türkleri keşfetti. 
Bugüne kadar film-
lerde konu mankeni 

ve figüran olarak yer alan Av-
rupalı Türkler artık başrole 
yükselmeye başladılar. Dünya 
sinemasına son yıllarda  The 
Party, Dear Wendy, En Soap 
gibi ödüllü bir çok film kazan-
dıran Danimarka’nın Nimbus 
Film şirketi, yine ödüllü yönet-
meni Natasha Arthy ile nere-
deyse tamamı amatör oyun-
culardan oluşan kadrosuyla 
”Ayşe” adlı bir film çekiyor. 
Filmde gazetemiz yazı işleri 
müdürü Sadi Tekelioğlu da 
rol alıyor.

Ayşe lisede okuyan ve yaşam-
daki en büyük arzusu dünya-
nın en iyi Kung fu savaşçısı 
olmak olan Kopenhag’da ya-
şayan bir Türk kızıdır. An-
cak babasının Ayşe ile ilgili 
planları Ayşe’nin hayalleri 
ile çakışır. Babası Ayşe’nin 
Kung Fu yapmasını yasaklar 

ve okuyup doktor olmasını 
ister. Ancak Ayşe babasının 
yasağını dinlemez, erkeklerin 
de bulunduğu bir karate kulü-
bünde çalışmalara başlar. Son 
yıllarda görsel özelliği yüksek 
Uzakdoğu dövüş sporlarını ele 
alan filmlerden esinlenen film-
de Ayşe devamlı kendini takip 
eden ve kendisiyle yarışan bir 
Ninja savaşçısı görür yanında. 
Babasının yasağını dinlemeyen 
Ayşe Kung Fu kuralları ile ger-
çek yaşamın kurallarının aynı 
olmadığını hemen farkeder.  

1,2 Milyon Euro bütçeli fil-
min yönetmeni Natasha Arthy 
daha önce de iki uzun metrajlı 
filme imzasını atmış bir yö-
netmen. ”Eski, Yeni, Ödünç 
ve Mavi” ile Giffoni Film fes-
tivalinde ödül kazandığı Mi-
racle (Mucize) adlı filmleri 
bulunuyor.

Filmde Ayşe rolünü Semra 
Turan oynuyor. Ayşe’nin aşık 
olduğu Kung Fu savaşçısı Dani-
markalı genç rolünde ise Cyron 

Björn Melville bulunuyor. Ayrı-
ca 2001 yılında yine başka bir 
Danimarkalı kadın yönetmen 
Elisabeth Rygaard’ın Türki-
ye’de çektiği “Gönlümdeki 
Köşk Olmasa” filminin senar-
yo yazarı Yüksel Işık da film-
de rol alanlar arasında. Film-
de Ayşe’nin, Avrupa’ya uyum 

sağlayamamış, geleneksel, sert 
babası rolünde Sadi Tekelioğlu 
oynuyor. 

(Haber)

Kung-Fu ile Tıp fakültesi arasında

Semra Turan

Artık Türkçe’nin de  Nobel’i var
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Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

İMALATTAN HALKA
«««««

Her gün sabah 07.00 akşam 
21.00 arası açığız

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

villa, daire her türlü şartlarda alınır satılır.

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
(KONYA)

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 

ANTALYA ve ALANYA’DA SATILIK ARSA, 
DAİRE VE İŞYERLERİ

Berke Boliger

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. 

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız 
Tlf: 3325 2507 

www.berkeboliger.dk

BERKE BOLIGER
Kira öder gibi ev sahibi olun

Son iki daire
18 ay vade 

ve ucuz 
fi yatlar

Haziran 
2007’de 

teslim evler

FA
VO
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D
animarkalı Sa-
natçılar Toplulu-
ğu PRO’nun bu 
yıl dördüncü kez 

gerçekleştirdiği ve giderek 
değişen Avrupa’ya sanatçı 
gözüyle bakılan “European 
Reflections –Avrupa Yan-
sımaları” başlıklı sergide 
Türk sanatçılarının eserle-
ri büyük ilgi gördü.

Başkent Kopenhag’daki 
Charlottenborg sergi sa-
lonunda  17 Aralık’a ka-
dar devam edecek sergi-
de, Norveç’ten Türkiye’ye 
kadar Avrupa’nın bir çok 
ülkesinden çeşitli sanat 
eserleri sergileniyor. Tür-
kiye’den Nazif Topçuoğlu 
fotoğrafları, Selda Asal’ın 
2 adet video enstelaasyonu 

, İnci Enviner ve Sıtkı Kö-
semen tabloları ile katıldı. 
4 Türk sanatçının 20’nin 
üzerinde sanat eserinin 
yer aldığı sergi büyük ilgi 
gördü.

Tablolar arasında, sanat 
çalışmalarını İstanbul’daki 
atölyesinde Sıtkı Kösemen 
ile birlikte devam ettiren 
Danimarkalı sanatçı Bente 
Christensen Ernst’in, No-
bel Edebiyat ödülü kazanan 
yazar Orhan Pamuk’un ki-
tabı ‘İstanbul’dan esinlene-
rek  çizdiği Orhan Pamuk 
portresi dikkat çekiyor. 

Sergide ayrıca, Nazif 
Topçuoğlu’nun 4 fotoğrafı 
sergiye gelen izleyicilerin 
uzun süre dikkatle izle-
dikleri eserler arasında 

yer alıyor.
Serginin açılış konuşma-

sını yapan Kopenhag büyü-
kelçisi Mehmet Akat,  Türk 
sanatçılarının eserlerinin 
dünyanın değişik bölgele-
rinden sanat ürünleriyle 
birlikte sergilenmesinden 

mutluluk duyduğunu be-
lirterek, ‘Avrupa’nın gele-
ceğine yoğunlaşan sergide 
Danimarkalıların yanısıra  
Alman, Yunan sanatçılar 
ile birlikte Türk sanat-
çıların bulunmasından 
büyük gurur duyuyo-
rum. Türk sanatçıların 
geldikleri ülke birçok 
medeniyeti ve kültürleri 

barındıran bir coğrafyada 
yer almakta, bu anlamda 
çok kültürel bir zenginli-
ğin yansımasında önemli 
rol oynamaktalar’ dedi.

Selda Asal’ın, ölümle, in-
tihar eden kızlar, tinerci 
çokcuklar ile ilgili video 
enstelasyonu büyük ilgi 
görürken, Sıtkı Kösemen’in 
çıplak kadın fotoğrafları 
Danimarkalılar tarafından 
büyük beğeni topladı.

Sergiyi gezen Danimarka-
lıların, modern Türk sana-
tı karşısında şaşkınlıklarını 
gizleyemedikleri gözlendi.

(Haber)

Sanatçı gözüyle Avrupa
Başkent Kopenhag’da 
17 Aralık’a kadar 
sürecek olan 
“European Refl ections 
–Avrupa Yansımaları” 
başlıklı sergide 
Türkiye’den dört 
Türk sanatçısının da 
eserleri sergileniyor.

‘
Sivaslı Cindy’ Tülin 
Şahin ve şarkıcı Hadi-
se’den sonra genç ye-
tenek Bahar da ‘Al-

manya Popstar’ında ilk 
üçe kalarak adından 
en çok söz ettiren 
Türkler arasın-
da yerini aldı. 

Yıllar önce 
dedesinin 
gittiği 
Dani-
mar-
ka’da 
doğup 
büyüyen 
Tülin Şa- hin, 
Cindy Craw-
ford’a benzerli-
ğiyle şöhret oldu. 
Ünlü manken, 
pek çok Avrupa 
dergisinin kapa-
ğında ve billbo-
ard’larda yer aldı.

Son zafer Bahar’dan geldi
Sivas’dan Belçika’ya göçen işçi ai-
lesinin kızı Hadise de geçtiğimiz 
yıl, hem Avrupa’da hem Türki-

ye’de ırtınalar estirdi. 
‘Stir Me Up’ şarkı-
sı ve klibiyle dik-
katleri çeken 
Hadise’nin 
adı ‘Av-
rupa’nın 

Beyonce’u 
olarak anıl-
maya baş-
ladı. 
Alman-

ya’da yayın-
lanan Popstar 

yarışmasını kaza-
nan Bahar Kızıl ise, 

şöhreti yakalayan 
‘son Sivaslı.’ Güçlü 

sesiyle kendini gös-
teren Bahar’ı en 
çok Almanya’daki 
Sivaslılar oy atarak 
destekledi. 

Sivaslılar’ın şöhret atağı 
Avrupa’da şöhret olan Türkler arasında, Sivaslılar başı çekiyor. 
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Ömür boyu ”yorgun” olduklarını, bu dertlerine 
kimsenin çare bulamadığını söyleyen kişilerin 

(ya da hastaların) sayısı hiç de az değildir. Özellikle 
kadınlarda sürekli (kronik) yorgunluk yakınmaları 
daha sıktır. Bu tür yakınmaların çoğunda yorgun-
luğun nedeni psikolojik olarak tanımlanmaktadır. 
Bir kısım hastalarda hafif depresyon durumu da 

sözkonusudur. Halsizlik, kuvvetsizlik, dermansız-
lık, bitkinlik, kesiklik, kolay yorulma hastalarda 
sıklıkla raslanılan yakınmalardır. Pek çok hasta-
lığın seyrinde, özellikle ateşli hastalıklarda halsiz-
lik ve bitkinlik bulunur. Bunun teşhiste bir önemi 
yoktur. Benim burada anlatmak istediğim şey; bir 
süreden beri devam eden ve nedeni hemen anlaşıla-
mayan aşırı yorgunluklardır. Aşırı yorgunluk diye-
bilmek için günlük yapılan işlevlerin (aktivitenin) 
en az yüzde 50 oranında kısıtlanmış olması gerek-
mektedir. En basit hareket bile hasta için yorucu 
olmaktadır. 
Uzun süren istirahat dönemleri, kasları hantal-

laştırıp atrofi denilen kas liflerinde gerilemeye yol 
açacağı için, yorgunluk hissini daha da artırırlar. 
Bunun en açık örneği tatil dönüşlerinde işte geçiri-
len ilk bir kaç günün hemen her zaman çok yorucu 
hissedilmesidir.
Depresyondaki hastaların en önemli yakınmaları 

yorgunluk ve bitkinliktir. Kişi, özellikle sabahları 
kalkmak, işe gitmek veya ev işlerine başlamak iste-
mez. Gece rahat uyuyamadığını sebep olarak gös-
terir. Öğleye doğru yorgunluk azalır. Yürüyüp ça-
lıştıkça da hissedilen yorgunlık azalır. Hafif vaka-
larda akşama doğru hemen hemen kendini normal 
hisseder. Depresyondaki hastalarda yorgunluktan 
başka dikkat azalması, cinsel isteksizlik, uyku bo-
zuklukları (aşırı uyku veya uykusuzluk) ve baş ağ-
rıları da bulunur. 
Yaygın kas ağrılarıyla seyreden ve daha çok ka-

dınlarda ortaya çıkan Fibromyalji¬de, kas ağrıların-
dan başka, baş ağrısı, uyku bozuklukları, depres-
yon ve kronik yorgunluk bulunur. Depresyon tanısı 
konulan hastalarda da kas ağrıları ve yukarıda be-
lirttiğimiz gibi uyku bozuklukları bulunur, ama bu 
belirtiler verilen antidepresan ilaçlarıyla kaybolur. 
Bu iki temel nedenden başka kansızlıklar da aşırı 

yorgunluk durumuna neden olurlar. Kansızlıklar-
da, aşırı yorgunluktan başka, çarpıntı, baş dönme-
si, konsantrasyon yeteneğinde azalma, uyuklama 
ve tansiyon düşüklüğü bulunur. Sürekli kullanılan 
bazı ilaçlar; örneğin idrar söktürücüler, bazı tansi-
yon ve kalp hapları, yatıştırıcı bazı ilaçlar yorgun-
luktan sorumlu olabilirler.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ana nedenlerin 

dışında bir çok sinirsel kökenli hastalıklarda, kalp 
ve akciğer, böbrek hastalıklarında, geçirilen bakte-
riyel veya virus enfeksiyonleri sırasında ve sonra-
sında ve ayrıca kanserde kronik aşırı yorgunluk gö-
rülmektedir. Normalde yapılacak bazı kan tahlilleri 
sonucunda aşırı yorgunluğa neden olabilecek hasta-
lıklar kolayca bulunabilmektedir. Burada hem he-
kin ve hem de hasta için zor olan nokta, aşırı yor-
gunluğun nedeninin bir hastalık sonucu mu olduğu 
ya da psikolojik nedenlerden mi kaynaklandığının 
bulunmasıdır.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Aşırı yorgunluk

Selahattin Topçu, 
Beslenme ve Diyet 
uzmanı

İlk olarak 
tüm islam 
aleminin ge-

lecek olan kurban bayramını 
kutlar hayırlara vesile olma-
sını temenni ederim. 

Kurban bayramı denildi-
ğinde tabii ki ilk olarak ak-
lımıza kurban eti geliyor. Ai-
lelerin bir araya 
gelerek kaynaştı-
ğı bayram günle-
rinde kurban eti 
günün menüsü-
nü oluşturur. 
Ama bu güzel 
günlerin bizim 
için bir tehlike-
ye dönüşmeme-
si için sağlıklı 
beslenme adı-
na bazı şeylere 
dikkat etmemiz 
gerektiğinide 
unutmamamız 
gerekiyor. 

Peki dikkat et-
memiz gereken 
şeyler nedir?

Kesilen et din-
lendirilmeden 
tüketildiğinde sindirimi zor 
olur. Fazla tüketildiğinde 
ise midede şişkinlik, hazım-
sızlık gibi sıkıntılara neden 
olabilir.

 Eti kesildikten sonra bir 
iki gün buzdolabında din-
lendirmeliyiz. Böylece etin 
pişme süresi azalır ve sin-
dirimi kolaylaşır. Pişirir-
ken kuruluğu önlemek ve 
pişirmeyi tam olarak sağla-
mak için etleri ortaya yakın 

ısıda uzunca süre pişirmeli-
yiz. Eti pişirirken su kaybı-
nı önlemeliyiz. Etin cinsine 
göre pişirme yöntemi uygu-
lamalıyız. Etteki bağ dokusu 
miktarına göre pişirme yön-
temini belirliyebiliriz. Bağ 
dokusu az olan etleri kuru 
ısıda pişirmemiz en uygun 
olanıdır. 

Eğer mangalda pişirecek 
isek et ile mangal kömürü 
arasında en az 15 cm olma-

sına dikkat etmeliyiz. Etleri 
kavurma ve kızartma yeri-
ne buğulama, haşlama, ız-
gara yöntemleri kullanarak 
pişirmeliyiz. Kıyma haline 
getirilmiş olan etleri buz-
dolabında bir günden fazla 
bekletmemeliyiz. Ancak et-
leri buzdolabında iki üç gün 
kadar bekletebiliriz. Etleri 
buzlukta 0 ¬C nin altındaki 
sıcaklıklarda muhafaza et-
memiz gerekmektedir.

Kurban bayramı süresince 
aşırı yemek yememiz, şeker, 
çikolata ve hamur tatlılarını 
fazla miktarda tüketmemiz  
kalp ve barsak sistemimizde  
çeşitli rahatsızlıklara ve kilo 
alımına yol açabilir.

Bayram boyunca artacak 
olan et tüketimiyle birlikte 
sebze tüketimini de arttır-
malıyız. Sebzelerde bol mik-
tarda bulunan C vitamini 
ette bol miktarda bulunan 

demirin vücuda olan yarar-
lılığını arttıracaktır.

İkram amaçlı sunulan ağır 
hamurlu tatlılar ve çikolata-
lar yerine, sütlü ve meyveli 
tatlıları tüketmeli ve porsi-
yon miktarlarını az tutmaya 
özen göstermeliyiz. Bayram 
ziyaretleri sırasında artan 
çay ve kahve tüketimi aşırı 
miktarlarda olduğunda uy-
kusuzluk, kalp ritim bozuk-
lukları, mide problemlerine 

sebep olabilmektedir. Bu tür 
içeceklerin tüketim  miktar-
larına dikkat etmeliyiz.

Günde 2-2,5 lt su tüketimi-
ne dikkat etmeliyiz. Sabah 
mutlaka güne kahvaltı ede-
rek başlamalı, kahvaltının 
hafif ve her grup besin öğe-
sini içerir nitelikte olmasına 
dikkat etmeliyiz. 

Kurbanlık hayvanların iç 
organlarının (sakatat) ko-
lesterol ve yağ miktarları 

fazla olduğun-
dan tüketilmesi 
önerilmemekte-
dir. Etlerin çok 
yağlı kısımları-
nı tüketmemeli, 
hayvanın iç yağ-
larını yemeklere 
lezzet vermek 
amacıyla kul-
lanmamalıyız. 

Diabet has-
taları, kalp ve 
damar hastala-
rı, mide rahat-
sızlığı olanlar, 
hipertansiyon 
hastaları gibi 
belli bir bes-
lenme düzeni 
ile takip edilen 
kişilerin diyet-

lerini bozmamaları gerek-
mektedir. 

Sağlıklı yaşamın en temel 
kurallarından biri olan fi-
ziksel aktivitenin arttırıl-
masına bayram boyunca da 
dikkat etmeli, günlük tem-
polu yürüyüşlerimize devam 
etmeliyiz.

Herkese sağlıklı ve huzur 
dolu bir bayram diliyorum. 

haber@haber.dk

Kurban Bayramı ve Sağlıklı Beslenme

Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk

HABERHABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız
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Bu müthiş görkemli, 
görsel şov için eleştirmenler 
’’Tyrkisk Riverdance’’ dediler. 

Grup, 2004 yılında İstanbul’daki 
Eurovision Şarkı Yarışması 

finalindeki gösterisi ile 
tanındı.

Bedriye Zelal Doğru

Anne - Babalar.. Dikkat..!

Şu son günlerde gündemde olan ko-
nulardan biride içki ve alkol konu-

sudur ki, gençlerimizi ve aileleri son 
derece etkileyen bir konudur. Bu ko-
nunun beraberinde getirdiği sorunlara 
değinmeden önce olayın ehemmiyetini 
ve gerekliliğini kavramak için Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılmış son is-
tatistiklere bir göz atalım. 
Sağlık Bakanlığının yayınladığı res-

mi rapora göre; 1995’ten bugüne 15-
16 yaş arasındaki danimarkalı genç-
ler içki ve alkol tüketiminde avrupa 
rekorunu kırmış durumda. Ve yine 
aynı raporda; 15-22 yaş grubu arasın-
daki gençlerin ortalama olarak yüzde 
45’inin son bir ay içerisinde kendile-
rinden geçerek içtikleri ve bunun be-
raberinde getirdiği fiziksel ve ruhsal 
sorunlara yer vermektedir. Ve 14 ya-
şın üzerindeki her gencin yılda en az 
11 litreden fazla alkol tükettiğide gö-
zardı edilemeyecek bir sonuç. 
Gel gelelim bu konunun bizim genç-

lerle olan bağlantısına. Şu an Dani-
marka halk okullarında 8, 9 ve 10. sı-
nıfa gitmekte olan 14-18 yaş grubun-
daki türk ve kürt öğrencilerimizin 
Danimarka toplumuna entegre olabil-
meleri için danimarkalı arkadaş çev-

resine katılmaları ve onlardan geri 
kalmamaları konusunda iktidara ge-
len her parti naralar atıp durdu. Buda 
işin diğer bir boyutu, ki bir dönem içki 
içmeyen ve sosis (pølse) yemeyen in-
sanları ‘entegre olamamış’ kategorisi-
ne bile koymaya çalıştılar, ki halen bu 
zihniyete sahip olan insanlarla aynı 
toplumda yaşıyoruz. 
Şu anda gençlerimiz Danimarkalı 

gençler tarafından dışlanmaktadır! Se-
bepleri ise yukarıda istatistiklerde de 
anlattığım gibi içki içmedikleri ve da-
nimarkalı gençlerin katıldığı ortamla-
ra onlar kadar rahat bir şekilde girme-
dikleridir. Gençlerimize acı veren ise, 
danimarkalı gençler tarafından tabir-i 
caizse fişeklenmeleri ve  ‘korkaklıkla 
ve daha süt çocuğu olmakla’ suçlan-
malarıdır, ki özellikle ergenlik çağın-
daki bu gençlerimiz için arkadaş çev-
resinin ne kadar büyük bir yer kapla-
dığını düşünecek olursak, dışlanmayı 
gururlarına yediremeyen ve ergenli-
ğinde beraberinde getirdiği ‘kendimi 
ispatlamak’ düşüncesidir. Ve gençleri-
mizin çoğu ya kendilerini izole etmek-
te çareyi buluyor veya bu ortamlara 
katılıp ‘korkak ve süt çocuğu olmadık-
larını ispatlamak’la ortaya koyuyor. 

Bunlardan hangisi doğru diyeceksiniz, 
hiç biri..!
Kendini izole eden genç, kendine 

olan güvenini yitirir ve kimseye bunu 
direk beyan etmesede ‘ben korkağın 
biriyim’ duygusuna kapılır. Aksini ya-
pan genç, bu ortamlara girer ve kendi-
mi ispatlayacağım derken beraberinde 
bir çok sorunuda görmezden gelirki, 
buda en kötüsüdür. 
Belki bazı okuyucularımız ‘biraz iç-

mekten kime ne zarar gelirki veya bu 
ortamlarda ne kötülük varki, insan 
ayarını yapabildikten sonra’ gibi so-
rular sorabilirler. Fakat unutmaya-
lım ki, söz konusu olan daha kişilikleri 
tam oturmamış, çocukluktan çıkmaya 
hazırlanan ve genç olmaya aday birey-
lerimizdir. Ve bu yetişme döneminde 
ne ekilirse ileride o biçilir. 
Yapmamız gereken tek şey; bu so-

run kapımızı çalmadan çocuklarımız-
la konuşmak ve kendilerini ve özlerini 
koruyabilme hissini vermektir. Çün-
kü bu tür ‘galeyana getirilme’ durum-
larında kendisini savunabilen genci 
kimse etkileyemez.. Anne – Babalar 
sakın sakın bu tür fişeklenmelere al-
danmasınlar..!

b.zelaldogru@haber.dk

EĞİTİM 

Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği, 
Konsolosluk Şubesi 1968 Doğumlu Vatandaşları-
mıza yönelik Dövizli  Askerlik Hizmeti Hakkında  
bir duyuru yayınladı.
Dövizli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen 
1968 doğumlu vatandaşlarımız en geç 05 Ocak 
2007 (dahil) tarihine kadar 5.112 Euro ödemek 
suretiyle başvuru işlemlerini tamamlamaları, daha 
önce başvurmuş olanların da bu tarihe kadar öde-
melerini tamlamaları gerekmektedir.
06 Ocak 2007 (dahil) ve daha sonraki bir tarihte 
Dövizli Askerlik Hizmetinden faydalanmak iste-
yen 1968 doğumlu vatandaşlarımız ise ödemele-
rini 7668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına 
tamamlamaları suretiyle faydalanabilirler.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan 
hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırıl-
ması çalışmaları kapsamında konsolosluk işlem-
lerine ilişkin temel bilgilerin, TRT Kurumu’nun 
televizyon kanalları üzerinden gerçekleştirdiği Te-
legün teletekst yayını aracılığıyla vatandaşlarımıza 
duyurulması amacıyla Bakanlığımız ile TRT arasın-
da 4 Aralık 2006 tarihinde Bilgi Yayın Protokolü 
imzalanmıştır.
Sözkonusu Protokol’ün imzalanmasıyla birlikte, 
vatandaşlarımızın konsolosluk işlemleri konusun-
da ihtiyaç duyacakları temel bilgiler 600 - 619 
(dahil) arasındaki ana teletekst sayfalarında ve 
bunların alt sayfalarında gerçek zamanlı olarak 
yayınlanmaya başlanmıştır. Teletekst sayfalarının 
format açısından belli kısıtlamalara tabi olması ne-
deniyle, bilgiler mümkün olduğu ölçüde özet ve 
anlaşılır bir şekilde sayfalarda yer almaktadır.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Kopenhag Büyükelçiliği

DUYURU

TRT teletekstte 
konsolosluk bilgileri

Dövizli askerlik hakkında 
önemli duyuru
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Haber’e ulaşmak için

Sesiniz
Gözünüz 
Kulağınız

hahaber

Dr. İsa Kuyucuoğlu, 
(DTDV Müdürü)

Bilindiği gibi İs-
lam’ın beş temel 

ibadet esasından biri 
hacdır. Hac belli zamanlarda 
belli yerleri belli kurallar çerçe-
vesinde ibadet amacıyla ziyaret 
etmektir. Hac milliyeti, etnik 
durumu, kültürel seviyesi ve 
sosyal statüleri farklı olan in-
sanların her birlikte gerçekleş-
tirdiği bir ibadettir.
Müslümanlar hac esnasında 

Suudi Arabistan’ın Mekke ken-
tinde bulunan Kabe’yi ve çevre-
sindeki kutsal mekanları ziya-
ret ederler. 
Kabe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. 

İsmail tarafından Allah’a saygı-
nın bir ifadesi olarak yeryüzün-
de inşa edilen ilk mescittir. 
Kutsal mekan Kabe zaman 

içerisinde amacının dışın-
da kullanılmaya başlanmış ve 
daha sonra da putlarla doldu-
rularak çok tanrıcılığın gerçek-
leştirildiği bir tapınak haline 
getirilmiştir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) 630 tarihinde Mekke’yi 
fethinden sonra Kabe müslü-
manlar tarafından putlardan 
temizlenerek asıl amacına uy-
gun olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. 630 tarihinden sonra 
Kabe müslümanların sembolik 
buluşma noktası haline gelmiş-
tir. Yeryüzündeki tüm Müslü-
manlar namaz kılarken yüzle-
rini Kabe’ye çevirirler. Vefat 
ettiklerinde mezara konulunca 
yüzleri Kabe’ye yönelik olarak 
defnedilirler. 
Yeryüzündeki bütün müslü-
manların hayallerini süsleyen 
Kabe aslında oldukça mütevazı 
bir yapıdır.
Kabe çeşitli zamanlarda sel 

baskınları, depremler nedeniy-
le yıkıldığı için restore veya ye-
niden inşa edilmiştir. Etrafı 
mermerle döşenmiş olan Kabe 
günümüzdeki haliyle 12 X 13 

metre ebadında ve 15 metre 
yüksekliğinde bir yapıdır. Ka-
be’in içi tavana asılı duran bir-
kaç büyük lambanın dışında 
boş durumdadır.  Her yıl Hac 
mevsiminden önce temizlen-
mekte ve Suudi Arabistan yet-
kilileri ve Kralı tarafından ince-
lenmektedir. Kabe’nin iç kısmı 
zaman zaman özel misafirlerin 
ziyareti için açılmaktadır.   
Kabe’nin kuzey köşesinde gü-

müş bir manşetle muhafaza 
edilen ve hakkında çeşitli riva-
yetler bulunan Hacer ül Esved 
(Siyah Taş) mevcuttur.  
Kutsal toprakları haccetmek 

her müslümanın hayatında 
unutulmaz izler bırakan önem-
li bir zaman dilimidir. Hacı 
adayının hac yolcuğuna çıkma-
dan önce varsa borçlarını öde-
mesi, yolculuk esnasında aile-
sinin geçimini sağlaması, eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarıyla 
helalleşmesi gerekmektedir. 
Modern ulaşım imkanlarının 

olmadığı dönemlerde müslü-
manlar Hac ibadetini yapabil-
mek amacıyla Mekke’ye gide-
bilmek için aylarca hatta yıllar-
ca süren bir yolculuk yapmak 

zorunda kalıyorlardı. 
Mekke ve  çevresi İslam’a 

göre kutsal mekanlar olduğu 
için bu kutsal mekana yaklaşan 
erkek hacı adayları iki parça-
dan oluşan beyaz, dikişsiz ku-
maştan oluşan ihram girerler. 
Bayanlar için belirli bir kıyafet 
zorunluluğu yoktur. Yüz, el ve 
ayakları hariç olmak üzere bü-
tün vücudu örten kendilerinin 
tercih edecekleri, rahat, hafif 
bir elbise giymeleri yeterlidir.
Hac esnasında beyaz elbiseler 

içindeki zengin, fakir, beyaz, 
siyah her ırktan insanlar aynı 
ibadetleri hep birlikte büyük 
bir coşku içinde yaparlar. Be-
yaz elbiseler içindeki milyonlar-
ca hacının bu görüntüsü adeta 
ahiretin dünyadaki bir provası 
gibidir.  
Bütün hacılar  Mekke’ye yak-

laştıklarında  telbiye getirme-
ye başlarlar. Telbiye şu şekilde 
getirilir: “Lebbeyk, Allahüm-
me lebbeyk, Lebbeyke lâ şeri-
ke leke lebbeyk. İnne’l-hamde 
ve’n-ni’mete leke ve’lmülk lâ 
şerike lek.” Telbiye’nin anlamı: 
’Buyur Allah’ım işte kapına 

geldim, buradayım. Senin eşin 

ve benzerin yoktur.  Bütün 
hamdler ve şükürler yalnızca 
sanadır. 
Mekke’ye gelir gelmez hacılar 

Kabe ziyaret ederek tavaf  yap-
tıktan sonra Hz. İbrahim ma-
kamında iki rekatlık  namaz kı-
lınır ve zemzem içerler.
Daha sonra Hz. İbrahim Aley-

hisselam’ın eşi Hz. Hacer’in, 
bebeğı İsmail için çölde su ara-
mak amacıyla koşmasını sem-
bolik olarak hatırlamak ama-
cıyla hacı adayları Safa ile Mer-
ve tepeleri arasında 7 kez hızlı 
bir şekilde yürürler. Daha önce 
üzeri açık olan bu iki tepenin 
arası günümüzde hacıları yakı-
cı güneşten korumak amacıyla 
kapatılmış durumdadır.
Hac, sağlık problemi olmayan, 

ekonomik durumu hac yapma-
ya uygun olan erkek-kadın her 
Müslümanın hayatında en az 
bir kez yaptığı bir ibadettir.
Hac ibadetini bizzat kendisi 

yapamayacak kadar hasta ve 
düşkün olan bir kişi kendi yeri-
ne daha önce hacca gitmiş olan 
bir kişiyi vekil gönderebilir. 
Hac ibadeti (Hicri) takviminin 
12. ayın 8. gününden itibaren 

yapılmaya başlanır.
Hac ibadetini yaparak ülkesi-

ne dönen hacıların ailesine ve 
arkadaşlarına ikram etmek için 
bidonuna zemzem doldurduk-
tan sonra kutsal mekana veda 
eder. Mekke’de haccın farz 
olan bölümü bitiren hacılar 
Medine’de bulunan Peygambe-
rimiz kabrini ziyaret ederler.
Mekke’de Kabe’nin de içinde 

yer aldığı Mescidi Haram, Me-
dine deki Peygamber Mesci-
di’nden (Mescid’i Nebevi) sonra 
İslam’a göre üçüncü derecede 
kutsal mabet kabul edilen Ku-
düs’te ki Mescid’i Aksa’ dır.
Günümüzdeki ulaşım imkan-

larının gelişmiş olması nedeniy-
le zengin sayılan müslüman-
ların her yıl yada bir kaç yılda 
bir hacca giderek kutsal top-
raklarda izdiham yaşanmasına 
meydan vermesi doğru değildir. 
Bu konuda ilk defa hacca gide-
ceklerin önceliği olmalıdır.
Hac ibadetinde yapılan yanlış 

bir söz ve davranış haccın ge-
çersiz olmasına neden olabile-
ceği için hacı adayının sözlerine 
ve davranışlarına dikkat etme-
si gerekmektedir. Hacı adayları 
özellikle Hacerül Esved taşını 
öpmek için veya şeytan taşla-
ma sırasında aşırı giderek diğer 
müslüman kardeşlerini rahat-
sız etmekten kaçınmalıdırlar
Diğer ibadetler olduğu gibi 

hac ibadetinde de biçim ve  for-
maliteden ziyade ihlas (içten-
lik) ve samimiyet önemlidir.
Hac tüm dünya Müslümanları 

arasındaki dayanışma, eşitlik, 
kardeşlik duygularının ortaya 
çıktığı eşsiz bir ibadettir. 
Bu duygu ve düşüncelerle 

31.12.2006 tarihinde idrak ede-
ceğimiz mübarek Kurban Bay-
ramı’nızı canü günülden tebrik 
eder, bayramın tüm insanlığın 
hidayet ve barışına vesile olma-
sını Yüce Allah’tan dilerim.

kuyucuoglu@diyanetvakfi .dk

DİN SOHBETİHac ibadeti: Kutsal topraklara yolculuk
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Neyin şikesi

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

KARE BULMACA ÇÖZÜM SUDOKU ÇÖZÜM
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Landkirchener Weg 1E

Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 503722

a.petersen@nielsensdiscount
Man. - lør. åbent 24 timer i døgnet

Søndage lukket
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ELEMAN 
ARANIYOR
Kopenhag’da 

açılacak tekstil 
toptan satış 

mağazamız için 
tecrübeli bayan 

eleman alınacaktır. 

Müracaat:  
Ercan Tasal

TEL: 00 49 163 736 68 62
Mail: 

xadoo-berlin@arcor.de

Türk futbolu uzun zamandan beri çeşitli dedikolarla 
çalkanıyordu. En son geçtiğimiz haftalarda ‘günah-

kar’ olduğunu itiraf eden bir itirafçı TV ekranına çıka-
rak, ‘Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın, 2000-
2001 sezonunda kendisine Samsun’a verilmek üzere 250 
bin dolar verip gönderdiği’ iddiasını ortaya attı. Öyle bir 
attı ki... Türkiye ayağa kalktı... F.Bahçe eski başkanı Ali 
Şen’de katıldığı 32. gün programında ‘hatır şikesi’ oldu-
ğunu resmen söyledi. Bu bağlamda akıllarda onlarca so-
runun oluşması kaçınılmaz oldu...
Bir futbol tutkunu, renklere gönül verenler olarak, 

‘Acaba benim tuttuğum takımda mı bunu yaptı, ya da 
stadda seyredip büyük keyif aldığım kendi takımımın fi-
lanca maçı da anlaşmalı mıydı’ gibi sorular beyne yer-
leşti..
Milyarlarca dolarların döndüğü bir sektörde zaman za-

man böyle çamur atmalar (doğru ya da yanlış) olacaktır. 
Bu kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü, binlerce kişinin 
nafakasını çıkardığı, ekmek yediği, kimilerinin ‘büyük 
itibar’ kazandığı futbol artık tüm dünyada bir endüstri-
yel sektör haline geldi. Kimse başarısızlığı, yenilgiyi haz-
medemiyor..
İtalya futbolunda, Dünya Şampiyonası öncesi başlayan 

depremin ardından, İtalya’nın Dünya Şampiyonu olma-
sına rağmen ‘tsunami’ misali felaket yaşanmadı mı? 
Yaşandı...
Hem de Juventus gibi ülke futbolun bir devi 2. Lig’e 

bile düşürüldü. İtalya’da bu işleri yapacak mekanizma 
var olduğu için kimsenin gözünün yaşına bakılmaksızın 
radikal kararlar verildi. Ve ortalık sakinleşti.
Bizde bunu yapacak mekanizma var mı? Halen yok 

gibi. Geçen yıl eski Ankaragücü’lü Cafer çıkıp ‘şike’ ol-
duğunu bas bas bağırarak söyledi. Ne oldu. Federasyon-
da ve hatta Meclis komisyonunda ifade bile verdiği hal-
de kimse ona sahip çıkmadı, çıkamadı. Cafer’in futbol 
hayatı hemen hemen söndü. Yani, hiçbir şey yapılmadan 
olay unutturuldu, unutuldu.
Şimdi, burda sadece F.Bahçe başkanını suçlamakla bu 

iş çözülmez. Bu işi kökten temizlemek için herkesin ete-
ğindeki taşları mertçe, cesurca dökmesi ve ardından ge-
leceklere katlanmasıyla bu işin içinden çıkılır. Futbol 
kulüplerinin üst düzey yöneticelerinin birbirlerine ve 
Federasyona çamur atmakla bu işlerin çözüleceği pek 
gözükmüyor... Hatır şikesi, teşvik primleri olduğunu 
söylemekle kendimizi kandırmaktan öteye gidemeyiz.
‘El değmemiş lig’ sloganın kullanıldığı Türkiye’de, ‘te-

miz futbol’, milyonlara hitap eden adına futbol denilen 
bu büyük ürünün yaşaması için varolan tek kurtuluş yo-
ludur.  
Futbol, masa başlarında, hatırla, şikeyle oynanan bir 

oyun olmamalı. Futbol, iki takım futbolcularının haf-
ta boyunca akıttıkları alın terlerin sonunda verdikleri 
mertçe bir mücadele oyunu olmalı. Yoksa, ‘maçlar önce-
den ayarlanmış’ olgusu beyinlere yerleşirse, bu taraftarı 
azaltır, stadları doldurmaz ve kulüpleri büyük maddi za-
rarın içine sürükler.
Kulüplerimiz acaba bunu ne kadar düşünüyor...?
Kurban Bayramınız kutlu, Yeni Yılınız Mutlu olsun.

irfan.kurtulmus@haber.dk

G
alatasaray 2000 
yılında kazandı-
ğı UEFA Şam-
piyonluğu ve 

Süper Kupa sonrası Av-
rupa’da adından uzun yıl-
lar söz ettirecekken şimdi 
tam dibe vurmuş bir başa-
rısızlıkla bu yılki Avrupa 
defterini kapattı. Şampi-
yonlar Liginde Liverpool, 
PSV Eindhoven ve Bor-
deaux’la aynı grupta olan 
Sarı-Kırmızılı takımın bu 
başarısızlığının tek nedeni 
parasızlıktan ötürü isteni-
len yıldız isimleri kadrosu-
na alamamasıdır.

Ayağını yorganına göre 
uzat tabiriyle yola çıkan 
G.Saray yönetimi bu yıl ta-
kımı güçlendirecek isimler 
yerine, isimsiz futbolcular 
aldı.

Avrupa’da başarılı ola-
cak transferi yapamayan 
bir Galatasaray’ın erken 
havlu atmasına üzülenler, 
niye üzülüyor ki?

Artık, her kulüp başarı-
lı olmak için akıllı, yararlı 
isimleri kadrosuna alıyor. 
Galatasaray’da yıllardır 
bir türlü bitmeyen mad-
di sıkıntılar, stad sorunu 
aşılmadığı sürece fazla ba-
şarı beklemek yanlış olur. 
Yalnız, Galatasaray gibi 
büyük bir takımın bir an 
evvel bu sıkıntıları aşarak 

Avrupa arenasında o muh-
teşem başarılara imza attı-
ğı eski günlerine dönmesi 
gerekli. 

Fenerbahçe, elindeki ge-
niş kadroyla ligin ilk yarı-
sını lider bitirdi. Sarı-La-
civerlilerin 100. yılındaki 
hedefi Türkiye Lig Şampi-
yonluğu ve UEFA’da final 
oynamak. Maalesef, takım-
larımızın günlük formları 
haftadan haftaya değişi-
yor. F.Bahçe, kendi saha-
sında Palermo’yu güzel bir 
futbolla yeniyor, ardından 
deplasmanda yine iyi oy-
namasına rağmen Celta 
Vigo’ya kaybediyor. Biraz 
tuhaf gelecek ama, bu tam 
istikrarın oturmadığını 
gösteriyor. 

Büyük takımların kötü 
olduğu müstesna günler 
olabilir. Yenileceği maç-
larda olabilir. Fakat, bir 
hafta iyi bir performans 
diğer hafta değişik bir 
performans kafaları karış-
tırıyor. Avrupa’nın büyük 
takımlarına baktığımızda 
istikrar sürekli. 

Gerek F.Bahçe gerekse 
Beşiktaş gruplarında ilk 2 
maçta pozisyonlarını daha 
iyi bir duruma getirmeleri 
gerekirdi. Bizim futbolu-
muz halen bu istikrarsızlı-
ğın sıkıntısını yaşıyor.

Beşiktaş ise, Türliye 
liginde ve UEFA’da za-
man zaman beklenmedik 
sonuçlarla hem şaşırtıyor 
hem de sevindiriyor. 

Devamlılık isteyen bir 
performansı daha yakala-
mış değil. Futbolu iyi bilen 
Tigana, Zico ve Gerets gibi 
teknik adamların ne gibi 
sıkıntılar yaşadığını tam 
olarak bilemeyiz, ama ta-
kımlarının sergilediği bu 
istikrarsızlık biraz şaşır-
tıcı geliyor.

Trabzonspor, ikinci Ziya 
Doğan dönemiyle tarihinin 
en sıkıntılı günlerini yaşı-
yor. Kulüplerimiz kendi alt 
yapılarını bırakıp elin oğ-
luyla bu işleri yürütmeye 
kalkıştıklarından beri bu 
başarısızlıkların ardı ar-
kası kesilmedi.

Kayserispor ve Vestel 

Manisa 3 büyükleri zor-
layacak takımlar  olarak 
gözüküyor. 

İlk yarının bitmesiyle 
verilen devre arasında ta-
kımlar muhakkak gerekli 
takviyeleri yapmaya yö-
nelecek. 

Futbolcu seçerken kad-
roya yararlı olacak isim-
lere yönelmek en isabetli 
hareket. Sezon ortasında 
kadrolara yapılacak yama-
lar ne kadar tutacak yine 
merak konusu olacak.

Türkiye liginin ikinci 
yarısının çok çekişmeli ge-
çeceği bir gerçek. Çünkü, 
şampiyonluk kovalayan 3 
büyüklerin çetin rekabeti 
ile düşmemek için canını 
dişine katacak alttakile-
rin mücadelesi enterasan 
olacak. 

Biraz da futbol kalitesini 
arttırabilirsek, önümüzde-
ki yıl Avrupa’da daha başa-
rılı sonuçları takımlarımız 
yeniden alma başarısını 
elde edebilecekler...

irfan.kurtulmus@haber.dk

İlk yarının analizi
Türk futbolun-
da son yıllarda 
yaşanan düşüş 
tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne 
seriliyor.

İrfan Kurtulmuş
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk

HABERHABERHABERHABERHABERHABERBER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

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

Bulmacahaber

IZGARA

MARMARA

OTOMOBİL

BAŞKENT

KARAKOL

ELMA

ALTIN

LİMON

KERESTE

İZMİR

SOLDAN SAĞA
1. Ateş./  Bestelenmiş her tür şiire batıda verilen genel ad... Ayrı toteme tapan 
geniş kitle. ... Becerikli, Eli işe yatkın.
2. Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./  Mezopota-
mya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.... Kıl, Tüy
3. Derinlik. ... Ucu yanık odun, Alak.
4. Çekinik.
5. Fatalite, Yazgı.
6. Valide, Ana, Anne, Ümm... Takan. ... Ab, Ma /  Kenar süsü
7. Kabul etmeyerek geri çevirme.... Baş, Kafa, Kelle.
8. Bozkır.... Ebeda.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Bir durumdan başka bir duruma geçme... Kalkan. 
2. Kale hendeği.... Denizin kabarması, Yükselme./  Çelik çomak oyununa ve bu 
oyun daki sopaya verilen ad.
3. Nan, Habe, Nimet.... Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası
4. Konuşma özelliği, Şive.
5. Kemiklerin toparlak ucu /  Kutsal Hint metinlerinin baş ve sonlarında tekrarla-
nan mistik hece... İlgeç.
6. Kısa ve eğitici hikâye./ Örnek alınacak söz.
7. İnatçı, Ayak direyen, Anut.... Nazi polis örgütü
8. Görevden çıkarma... Seylab
9. Çok sıkı kapanan bir fermuar türü.... Dik yokuş.

Aranan sözcükler

2007 YILI FALI
Dünyaca ünlü astrolog Muh-
sin Sallagitsin, 2007 yılının 
olaylarını yalnızca Haber 
okuyucuları için anlattı. 
Sizlere sunuyoruz:
*) Corc Buşt, tatilini aile 

çiftliğinde geçirmeye karar 
verecek. Çiftlikteki hayvan-
lar bu kararı protesto etmek 
amacı ile açlık grevine başla-
yacaklar. Koyun sürüsü bu 
greve katılmayacak.
*) Beyaz ispirtonun içinde 

anason eritip suyla karıştı-
rarak ‘rakı’ diye piyasaya 
süren iki uyanık Türk iş 
adamına Nobel Kimya Ödü-
lü verilecek.
*) G7 olarak bilinen (ve 

dünyayı yönettikleri iddia 
edilen) ülkelerin yöneticile-
rini kırmızı ışık altında grup 
seks yaparken gösteren bir 
karikatür yayınlanacak 
ve büyük tepki yaratacak. 
New York, Londra, Berlin, 
Paris gibi büyük şehirlerde 
her türlü kırmızı ışık kul-
lanımı yasaklanacak, trafik 
birbirine girecek.
*) Darwin teorisi tartışma-

ları sürecek. Dünyanın çe-
şitli bölgelerindeki maymun 
dernekleri birleşerek bir ba-
sın toplantısı yapacaklar ve 
“insan denen yaratık bizden 
türemiş olamaz! Bu teori 
yanlıştır!” diyecekler.
*) Yeni geliştirilen çok teh-

likeli bir bilgisayar virüsün-
den yayılan titreşimler cep 
telefonlarını felç edecek. 
Dünyanın tüm cep telefon-
ları bozulup susacak. İnsan-
ların çoğunluğu sinir krizi 
geçirecek, azınlık bir grup 
ise başını dinleyip keyif ya-
pacak.
*) Dünyaca ünlü bir man-

kenin çocuğu olacak. Man-
ken, çocuğunun babasının 
Danimarka’da yaşamakta 
olan Göçmen Mazlum isim-
li bir Türk olduğunu iddia 
edecek. Karısı da Mazlum’u 
evden kovacak.
*) Çok uzak ve çok geliş-

miş bir uygarlıktan gelen 
uzay gemisi dünyanın çev-
resinde iki tur atacak. Gemi 
kaptanı seyir defterine şu 
notu yazacak: “Hayretler 

olsun! Bu geze-
gen bu yıl da 
yok olmadı!” 
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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
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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Çocuk arabası çeşitleri de 
Pele’de. Gelin dokuz çeşit 
renk ve modeldeki çocuk 

arabalarımızı görün !

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramı ve Yeni Yılı 

kutlu olsun 

Bizi 
ziyaretiniz sizin 
menfaatinizedir

Pele’yi 
tanımayan 

zarardadır !!!

Pele Mobilya’da 
yatak reyonu 
yeni çek yat 

modellerimizle 
zenginleştirilmiştir.

Pele Mobilya’ya 
gelin, Kesenize 

uygun koşullarda 
yuvanızı zevkinize 

göre kurun

Gelinlik ve gece kyafetleri için 
mutlaka bize uğrayın. 
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