
20 Mart günü uğradığı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Özgür Deniz 
Uzun’u öldürenlerin ırkçı olup olmadıkları tartışılıyor. Polis cinayeti sıradan bir şiddet 
olayı olarak tanımlarken, Danimarka medyası olayın üzerine gitmek yerine Türk 
medyasında cinayetin neden ırkçılık olarak tanımlandığına yoğunlaştı. Her iki ülkenin 
medyası karşı karşıya geldi. Konuyla ilgili haber ve yorumlar için:

HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ...

Tlf.: 33 79 79 79

10 yılı aşkın tecrübemizle Türkçe 
ve Danca ehliyet kurslarıyla 

hizmetinizdeyiz. 

www.kingostrafi kskole.dk

Daha geniş bilgi sayfa 13’te
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ALANYA
Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın ANTALYA

Avukat
Farhad NikMaram

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Købmagergade 31
1150 København K

ISSN: 9771602-985002
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DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS

NİSAN/APRIL  2008SAYI/NR. 39 FİYATI/PRİS 5 kr.

HABER
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 www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 33 111 555
www.royalsalon.dk

www.satdiscount.dk 
Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fi yatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT
TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -
24x47 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor.

Türkiye’ye 
seyahatlerinizde 
en ucuz, 
en güvenilir
Tek gidiş 475,-

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür www.b-beauty.dk

Hundige Center 2A,  2sal  ved 
Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 
klinik@b-beauty.dk

Kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 
ilk 5 seans için yapılan 

peşin ödemelerde 
%50 indirim.

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı 
16 Mayıs 2008’de yayınlanacaktır.DENİZ IRKÇILIK KURBANI MI?
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Olimpiyat oyunları dört yılda bir insan-
ları bir araya getiren spor şölenidir. 

Sporun ve sporcunun nihai ve en rafine 
amacıdır. Yeryüzünün bir çok ülkesinde 
binlerce sporcu dört yıl süreyle bu oyunla-
ra hazırlanırlar. Olimpiyat oyunlarında bir 
araya gelen genç sporcuların ulaştıkları, 
politikacıların gerçekleştirebileceklerinden 
daha fazladır, daha öğreticidir. Olimpiyat 
oyunlarında, dostluk,  kardeşlik, disiplin, 
başarı, coğrafya, tarih dersleri gizlidir gör-
mek isteyenler için.
 Çin’de yaz aylarında yapılacak olimpiyat 

oyunları yaklaştıkça batılı politikacılar bir-
den bire Çin’de insan haklarının ihlal edil-
diğini ve Çin’in Tibet yaylasındaki işgalin 
insan haklarına aykırı olduğunu fark et-
tiler. Bir biri ardına Çin’i boykot etmeleri 
gerektiği düşüncesini dile getirmeye baş-
ladılar.
 Bugüne kadar dünyanın bir çok ülkesi, 

zengin, rahat batılı politikacıların çağrısı 
sonucu uygulanan boykota maruz kalmış-
lardır. Bu boykotu uygulayanlar da hiçbir 
zaman başarıya ulaşamamışlardır. Bunu 
bir yana bırakın boykot çağrısı yapan po-
litikacılar ile uygulayan ülkeler kendi iki-
yüzlülüklerini ortaya dökmüşlerdir.
 Çin’e yapılan boykot çağrısı da bu tür-

den ikiyüzlülüğü ortaya koymaktadır. Ma-
dem ki sorun insan hakları ve demokra-
sidir, neden halen ölüm cezası uygulayan 
ülkeler devamlı boykot edilmezler. Neden 
hala kadınları zorla toplum yaşamı dışı-
na iten çağdışı yönetim sergileyen ülkeler 
boykot edilmezler. Bu listeyi uzatabilirsi-
niz. 1980 yılında Moskova’da yapılan olim-
piyat oyunlarını 1979 yılında Sovyetler 
Birliği Afganistan’ı işgal etti diye boykot 
edenlerin bugün Afganistan’da nasıl çamu-
ra saplandıkları ortadadır.
 Batılı politikacılara bir çağrımız var:
Sporu ve sporcuyu rahat bırakın, hiç ol-

mazsa ikiyüzlülüğünüz ortaya çıkmasın.

Olimpiyat ikiyüzlülüğü

haber
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Tegning: Lise Özer

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!
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asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

İsveç hükümeti hazırla-
dığı bir yasa tasarısı ile 

İsveç’te yasal olarak ve top-
lu iş sözleşmelerine uygun 
olarak çalışan ve iş bulacak 
kişilere otomatik olarak iki 
yıllık oturma ve çalışma 
izni verecek.

İsveç göçmen bakanı  To-
bias Billström yasa tasarısı 
ile ilgili olarak konuşur-
ken, “Gerçekte büyük bir iş 
gücüne ihtiyacımız var ve 
aynı zamanda AB’ye komşu 
ülkelerden AB ülkelerine 
yerleşmek isteyen çok sayı-
da insan var.Tüm AB ülke-
lerinin de uygulaması gere-
ken bir modeldir bu” dedi.

Danimarka İş adamları-
nı bir çatı altında toplayan 
Dansk Industri de benzer 
bir öneride bulunmuş, an-
cak siyasi destek sağlaya-
mamıştı.

(Haber)

İsveç’e 
yerleşmek 
kolaylaşıyor

■ ÇİFTE VATANDAŞLIĞA PARTİLERDEN DESTEK. Yeni ittifak Partisi Danimarka’da yaşayan göçmenlerin 
ve başka ülke vatandaşlıklarına geçen Danimarkalıların eski vatandaşlıklarını korumalarına olanak sağlayan bir yasa 
tasarısı hazırlıyor. Yeni ittifak’ın çifte vatandaşlığa olanak veren yeni yasa tasarısına parlamentoda grubu bulunan 
Sosyal Demokratlar, Sosyalist Halk partisi ve Muhafazakar Halk Partisi destek vereceklerini açıkladılar. Parti millet-
vekili Jörgen Poulsen, küreselleşen dünyada Danimarka’nın bu alandaki yasa ve uygulamalarının çağdışı kaldığını 
belirterek, ”artık vatandaşlık söz konusu olduğunda kan bağının  belirleyici olmaktan çıkmasını istiyoruz” dedi.  

ÇİFTE VATANDAŞLIK MI 
GELİYOR?

İsveç yasal yollar-
dan ülkeye gelen 
ve iş bulanlara oto-
matik olarak 2 yıllık 
oturma ve çalışma 
izni verecek.

ÖZGÜR DENİZ İÇİN. 20 Mart günü uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Özgür Deniz’i anmak ve şiddete 
hayır demek için 3 bine yakın kişi KOpenhag’da meşalelerle yürüdü. İki Danimarkalı bayan tarafından düzenlenen 
yürüyüşte bazı milletvekilleri ve yerel politikacılarda yer ladılar. Yürüyüş katılımcıların çoğunun gençlerden oluşması 
dikkat çekerken Türk katılımcı sayısının az olması tuhaf karşılandı. -Foto: HABER
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

16 yaşındaki Deniz Özgür Uzun’un 20 
Mart’ta dövülerek öldürülmesi ardın-

dan bir tartışma başladı. Deniz, ırkçı bir 
saldırı sonucu mu öldürüldü yoksa sıra-
dan bir şiddet kurbanı mıydı?
Önce Deniz’e Allah’tan rahmet, acılı 

ailesine de başsağlığı diliyorum. 
Cinayetin hemen ardından Danimarka 

medyası, olay anında Deniz’in yanında 
olan iş arkadaşının polise verdiği ifadeye 
dayanarak “Deniz ırkçı cinayete kurban 
gitmiş olabilir” diye yazdı. Ama nedense 
cinayetten hemen sonra polis yangından 
mal kaçırır gibi “Deniz sıradan bir şid-
det kurbanı. Saldırı ırkçı değil” deyince, 
“Deniz’i öldürenler ırkçı değilmiş” diye 
yazdılar. 
Türk basını ise, Danimarka basınında 

çıkan ilk haberlere, Deniz’in ailesinin 
açıklamalarına ve Deniz’in iş arkadaşı-

nın ifadelerine dayanarak “Deniz ırkçı 
cinayet kurbanı” diye duyurdu cinayeti. 
15, 17,19 yaşlarındaki bu üç Danimar-

kalının siciline bakılınca insanın kafa-
sı karışıyor. Bu kişilerin cinayetten bir 
hafta önce Somalili bir genci sıkıştırıp 
dövdükleri, Kopenhag’ın Amager sem-
tindeki ırkçı grup Beyaz Amagerliler’e 
gidip geldikleri, Greve’deki Neo Nazile-
rin toplantılarına katıldıkları iddia edi-
liyor. Polis, cinayetten bir hafta önce bu 
üç kişinin üzerinde içi dolu tabanca, sa-
tır vs. silahlar bulmuş. Cinayeti günü 
arabanın içinde sopa ve başka kesici 
aletler ortaya çıkmış.  
Türk medyası cinayet haberini verir-

ken bu bilgileri de verdi. Ama Danimar-
ka’da bazı kesimler cinayetin ırkçı bir 
saldırı sonucu yönünde olduğu yönünde-
ki haberlerden hiç hoşlanmadılar. Türk 

medyasını asılsız ya da yanlı habercilik 
yapmakla suçladılar. Ama nedense, sa-
dece polisin açıklamasıyla yetinen Dani-
marka medyası bu iddiaları araştırmadı. 
Polis de iddialar hakkında hiçbir açıkla-
ma yapma gereğini duymadı. 
Bu cinayet aslında Danimarka toplu-

muna ayna tuttu, ülkedeki göçmenlerle 
Danimarkalılar arasındaki ilişkinin ger-
çek yüzünü ortaya koydu. Danimarkalı-
lar aynada gördükleri manzaradan hoş-
lanmadılar. 
Yanlış anlaşılmasın, Danimarka top-

lumu ırkçıdır demiyorum. Bu cinayete 
tepki gösterenlerin başını da Danimar-
kalılar çekti. Binlerce Danimarkalı Ko-
penhag’da sokaklara dökülüp, bu çirkin 
cinayeti kınadı. Bu cinayet ırkçıdır ya 
da değildir de demiyorum. Ancak Da-
nimarkalı meslektaşlarımızın, dostları-

mızın, kısaca tüm Danimarka halkının 
alışması gereken bir şey var. O da, ola-
ya bakış açısı sınırsızdır. Danimarka’da 
meydana gelen bu olay Danimarka hal-
kının gözünde birkaç kendini bilmez, 
serserinin yaptığı bir olay olarak görüle-
bilirken, dış dünyadan bakınca olay ırk-
çılık gibi görülüyor.
Biraz daha açacak olursak; örneğin 

Danimarka kamuoyunun diğer Avrupa 
ülkelerinde meydana gelen benzer olay-
lar karşısındaki tutumunu göz önüne 
aldığımızda, “ırkçı şiddet, yabancı düş-
manlığı damgasını yapıştırmakta gecik-
mediğini görüyoruz.
Bu cinayet daha önce de dediğim gibi 

Danimarka toplumuna ayna tutmuştur 
ve Danimarkalılar aynada karşılarına çı-
kan görüntüyü beğenmemişlerdir. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman
Deniz ırkçılık kurbanı mı? 

A
vrupa’nın en sert göçmen-
lik yasasına sahip olan ve 
geçtiğimiz yıl göçmenler 
için en kötü ülke olarak 

seçilen Danimarka özellikle son 
birkaç yıldır tırmanışa geçen uyum 

ve göçmenlik so-
rununa çözüm 
bulma arayı-
şında. 

İşte bu amaçla Sosyal İşler ve 
Refah Bakanı Karen Jespersen, 
ana muhalefet partisi Sosyal De-
mokrat Parti lideri Hele Thor-
ning Schmidt ve milletvekilleri 
uyum zirvesinde bir araya geldi. 
Ancak bu zirve parlamento ya da 
bakanlık binasında değil oğulları 
dışlandığını hissettiği için kundak-
lama olaylarına karışan Aydoğmuş 
çiftinin evinde gerçekleşti. 

1.5 saatten fazla süren toplantı-
da Danimarka’ya gelen göçmenlere 
birlikte yaşam bildirgesi ve bu bil-
diride Danimarka devleti ve halkın 

üzerine düşenler ile göçmenler-
den beklenenlerin kaleme alınma-

sı kararlaştırıldı. Ayrıca 
Danimarkalı tüm siyasi 
partilerin katılımıyla 
dev bir uyum mitingi 
düzenlenmesi karara 
bağlandı. 

Politikacıların sosyal 
sorunların çözümünde 

göçmenleri etnik ve dini özellikle-
rinden önce birey olarak ele aldık-
larını gösteren açıklamalar yapma-
ya özen göstermeleri istendi. 

‘GETTOLAŞMA 
DURMALI’ 
Görüşmede konuşan Besim Aydoğ-
muş, ülkede yaygınlaşan kundak-

lama olaylarına kendi oğlunun da 
karıştığını ve halen tutuklu oldu-
ğunu söyledi. Aydoğmuş oğlunun 
suça itilmesinin temelinde, çaba-
larına rağmen, toplum tarafından 
kabul görmemenin yarattığı dış-
lanmışlık duygusunun olduğunu 
söyledi. 

Bakan Jespersen uyum sorunları-

nın aşılabilmesi için gettolaşmanın 
önüne geçilmesi gerektiğini söyle-
di. Jespersen ve Schmidt toplan-
tının bir ailenin oturma odasında 
gerçekleşmesinden ve her şeyin si-
yasi çıkar gözetilmeden açıkça tar-
tışılmasından duydukları memnu-
niyeti dile getirdi.

(Haber)

Türk evinde uyum ve göçmenlik zirvesi
Danimarka’da göçmenlerin ülkeye uyum sorun-
unun çözülmesi için yapılan toplantıya oğulları 
suça karışmış bir Türk aile ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Sosyal İşler ve Refah Bakanı Karen Jespersen, Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Helle Thorning Schmidt, Sosyalist 
Halk Partisi milletvekili ve hukuk sözcüsü Anne Baastrup, Liberal Demokrat Parti (Radikale) milletvekili Simon Emil Ammitzböll, Birlik 
Listesi milletvekili Line Barfod ile Danimarka Halk Partisi milletvekili Morten Messerschmidt katıldı.  -Foto: Haber.

Türk baba konuşmasında 
“Oğlum Danimarkalı gibi 
davransa da ona hep 
yabancı olduğu hissetti-
rildi. Ben ve ailem Ar-
navut kökenliyiz. Bize 

kimse Türkiye’de Arnavut 
olduğumuzu hissettirmedi. 
Aynı şeyi sizden istiyorum” 
dedi. Besim Aydoğmuş’un 
bu konuşması Thorning’in 
gözlerini yaşarttı.

HELLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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MB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

Danimarka’nın her tarafına 
dağıtım  servisimiz vardır. 

Sjaelland adasında  FYN ve 
JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır. Ayrıca 

İsveç’e de servisimiz vardır

Kasaplara 
toptan et ürünleri 

satışımız 
devam ediyor

Farkımız; sağlık, 
temizlik ve kaliteye 

gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır 

Dondurulmuş gıda 
ve deniz/balık ürünleri 
satışımız başlamıştır

Tüm sağlık kurallarına uygun helal mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

Korskildeeng 3                                                                                2670 Greve                               
www.mbfood.dk        E-mail:info@mbfood.dk  

MB FOOD A/S
Tlf: +45    5761 9502            Fax : +45    4361 0131

14 yıldır hizmetinizde
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �
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Sonda söyleyeceğimi başta söyleyece-
ğim.

Fazla uzatmaya gerek yok.
Az kaldı. 
Ne olacak biliyor musunuz?
Bir gün birileri kapınızı çalacak ve 

“Haydi bakalım toparlanın. Bu ülkeyi 
terk ediyorsunuz” diyecek. 
Sizler de şaşkın şaşkın etrafınıza bakı-

nacaksınız. 
“Bize yardım edecek birileri yok mu” 

diye. 
Fazla uzatmadan söyleyeyim. 
Yok, ve olmayacak da..
Aslında bu yazının başlığını “yazık-

lar olsun” diye koymayı düşünüyordum. 
Ama siz isterseniz öyle de okuyabilirsi-

niz.
20 Mart günü öğleden sonra gencecik 

bir fidan, Özgür Deniz Uzun aramızdan 
ayrıldı. Öncelikle genç kardeşimize tan-
rıdan rahmet, acılı ailesine de sabır ve 
başsağlığı diliyorum. 
Özgür Deniz kendini bilmez üç kişinin 

saldırısında hayatını kaybetti. Hiç bekle-
mediği anda. Belki ertesi gün hoşlandığı 
kız arkadaşına bir SMS yazacaktı. Belki 
antrenmana gidecekti ertesi gün, hafta 
sonunda belki maçı vardı. Ya da ailecek 
düğüne davet edilmişlerdi. Ya da yaz ta-
tilinde Türkiye’ye gidecekti, onun haya-
lini kuruyordu. 
İki Danimarkalı bayan, Özgür Deniz 

Uzun’un vahşice öldürülmesini protes-

to etmek için bir yürüyüş düzenlediler. 
Hem Özgür Deniz’i anmak hem de şid-
dete hayır demek için. O gece 3-4 bin 
kişi ellerine meşalelerini alarak Kopen-
hag Belediye meydanına geldi. Gelenle-
rin yüzde sekseni Danimarkalıydı. Arap-
lar vardı, Pakistanlılar vardı, Polonyalı-
lar vardı. 
Ama sen yoktun, siz yoktunuz.
Siz evinizde oturup “Kurtlar Vadisi”ni 

izlediniz. “Memati ölecek mi, ölmeyecek 
mi?” onu merak ediyordunuz. 
Sen...., evet sen kahvede iskambil oy-

nuyordun.
Siz aslında önceleri böyle değildiniz. 

Siz eskiden 5-6 bin kişi bir araya gelip 
dükkanınızı kapatıp yürüyüş yapıyor-

dunuz. Siz soğuk bir günde 7-8 bin kişi 
bir araya gelip İtalya’yı protesto ediyor-
dunuz. Siz eskiden Televizyonda Türki-
ye’deki şehirlerin hava durumunu izli-
yordunuz, hala izliyorsunuz.
Siz Türkiye’den bir alim gelmiş konuş-

ma yapacakmış diye davet edildiğiniz 
yerlere sülalecek gidiyorsunuz. Siz, ço-
luk çocuğunuzun rızkına göz dikmiş in-
sanların düzenledikleri toplantılara aile-
cek tam kadro katılıp, elinizdeki avucu-
nuzdakini verip huzur içinde evinize dö-
nüyordunuz, hala da öyle yapıyorsunuz. 
 Fazla söze ne gerek var.
Bizi sokak ortasında öldürürler de...
Bu ülkeden kovarlar da...

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Size bugün dokunmayan yılan, bin yaşayacak ve yarın sizi sokacak

Sadi Tekelioğlu

D
animarka’da son yıllar-
da bir çok tarikat, ör-
güt, grup, sivil toplum 
kuruluşu yaptıkları fa-

aliyetlerle gündeme geldiler. BU 
saydıklarımızın faaliyetlerinden 
bazılarının suç unsuru oluştu-
rup oluşturulmadığı tartışılır-
ken, bazı kesimler bu tür örgüt 
ve tarikatların yasaklanmaları 
isteğini dile getiriyordu. Böyle 
bir yasaklamaya karşı çıkan siya-
setçiler ve hukukçular ise Dani-
marka’da örgütlenme özgürlüğü 
bulunduğunu belirterek “şiddete 
başvurmadığı sürece her türlü 
grubun her türlü sosyal etkinliği 
gerçekleştirebileceğini söylüyor-
lardı.

Örnekleyecek olursak, Kolom-
biya’da devlete karşı mücadele 
eden FARC örgütüne ekonomik 
destek sağlamak amacıyla tişört 
üretip satan Fighters And Lovers 
adlı Danimarka tekstil firması 
hakkında suç duyurusunda bulu-
nulmuş, bu firma aklanmıştı.

En son olarak bundan bir yıl 
önce Kopenhag’da “Ungdomshu-
set” diye anılan Gençlik Evi’ni 
satın alan Faderhuset tarikatı-
na yönelik “Cemaat içinde en-
sest (aile içi cinsel ilişki)” iddiası 
gündeme gelmiş, tarikatın lideri 
Ruth Evensen’in kendisine akse-
den bu olayda iddiayı öne süren 
çocuğun ruhuna şeytan girdiği 
iddiasıyla olayı örtbas ettiği öne 
sürüldü. Tarikat mensubu bir ai-
lenin çocuğu olan kız çocuğunun 

daha üç yaşındayken babasının 
kendisine cinsel tacizde bulun-
duğunu söylemesine rağmen ola-
yın bilinçli olarak örtbas edildiği 
ortaya çıktı. Ruth Evensen hak-
kında polise suç duyurusunda 
bulunuldu ve soruşturma devam 
ediyor.

Tüm yukarıda adını saydığımız 
örgütler; klasik, bilinen anlamda 
şiddet uygulamamışlardır. Örne-
ğin, silahını çekip bir yeri basıp 
adam öldürmemişler, rakip ola-
rak gördükleri kişi ya da kuru-
luşlara silahlı, bombalı saldırı-
da bulunmamışlar. Kısaca terör 
eylemi gerçekleştirmemişlerdir. 
Yukarıda adını saydığımız örgüt-
leri biz yargılamıyor mahkum et-
miyoruz. 

Ancak Faderhuset tarikatıyla 

ilgili olarak gündeme gelen iddi-
alar korkunçtur. Tarikat üyesi 
olarak içine aldıkları kişilerin 
yaşam kurallarını belirleyen, 
her türlü sosyal ilişkisini kont-
rol eden, hatta bazı durumlarda 
yerleşik sistemle olan ilişkilerini 
bile devralan bu örgütler üye-
leri arasındaki uygunsuzlukları 
da kamuoyunun gündemine gel-
memek, üye kaybetmemek için 
örtbas etmek yolunu seçmekte-
dirler.

Tüm bunların ışığında “şiddet 
nedir?” sorusu gündeme geliyor. 
Örneğin bir üyenin aile yaşamını 
altüst edecek derecede ideolojik 
pompalama yapmak, hatta dış-
lama tehdidiyle üyeyi ailesinden 
uzaklaşmaya, ailesinin değerle-
rine karşı çıkmaya zorlamak şid-

det değil midir? Üyeyi ailesinin 
tüm birikimini örgüte bağışla-
maya telkin etmek şiddet değil 
midir?

Üyeler arasındaki ensest olay-
larını örtbas etmek, zayıf karak-
terli bireyleri istediği gibi kullan-
mak şiddet değil midir? 

Devletin görevi sadece silah 
kullanılan şiddeti engellemek 
midir? Bireylerin rahatlığını, gü-
venliğini sağlamak, bu rahatlık 
ve güvenliğe göz dikenleri engel-
lemek de devletin görevidir. Bu 
yüzden artık hızla değişen top-
lumda nasıl cezai mükellefiyet 
yaşının 18’den 15’e düşürülmesi 
tartışılıyorsa, yenden “şiddet ne-
dir?” sorunun da cevabının veril-
mesi gerekiyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Yeni bir şiddet tanımı gerekli HABER YORUM

D
animarka Halk 
Kiliseleri, ülke 
genelindeki bir 
çok bölgede 
Müslümanların 

çoğunluğu elde gerekçesiyle 
Müslümanlara yönelik mis-
yonerlik çalışması yapmaya 
karar verdi. 

İlk etapta Hristiyanlık di-
nin insanlara vermek iste-
diği mesajları Müslümanla-
ra iletmek olarak kendine 
görev biçen Halk  kiliseleri 
Müslümanlara Hristiyanlı-
ğı tanıtacak ve Hristiyanlık 
dinini daha görünür kılmaya 
çalışacak.

Halk kiliselerinin bu girişi-
minin amacı ise Müslüman-
ların İslam dinini seçmesini 
sağlamak ve dinler arasında-
ki diyalogu arttırarak geri-
limlerin önüne geçmek. Bu 
amacı gerçekleştirebilmek 

için önümüzdeki günlerde 
16 rahip özel bir eğitime 
tabi tutulacaklar.  

Rahiplerin görevi Dani-
marka’da yaşayan Müslü-
manlarla ilişki kurarak, 
Müslümanların özel okulla-
rında ve camilerdeki imam-
larla diyaloğa geçerek Hz. 
Muhammed ve Hz. İsa’nın 
farklarına dikkat çekmek, 
Noel etkinliklerine Müslü-
manları davet ederek, Noel, 
vaftiz gibi Hristiyan adetle-
ri konusunda Müslümanları 
bilgilendirecekler.

Danimarka Halk Kilisesi 
ve Dinler diyaloğu dairesi 
genel sekreteri Berit Schel-
de Christensen, ellerinde 
İncil’le Müslümanların ka-
pılarını çalıp propaganda 
yapmayacaklarını, ancak 
daha çok çeşitli sosyal etkin-
likler ve diyalog toplantıları 

ile Müslümanlara Hristiyan-
lığı sevdirmeye alılacaklarını 
söyledi.

Berit Schelde Christense-
n“İyi Hristiyan örnekleri” 
Müslümanlara göstererek 
Hristiyanlığın saygı ve sev-

gi dini olduğunu Müslüman-
lara göster mek istediklerini 
söyledi.

Tanrı istemezse din 
değiştirilmez
HABER’in sorularını yanıt-

layan Berit Schelde Chris-
tensen, İslamiyeti seçen 
Danimarkalı sayısının hızla 
artmasının kendilerini üzdü-
ğünü, ancak telaşlandırma-
dığını belirtti. 

Christensen, Din değişti-
renler konusunda iddialı bir 
açıklamada bulunarak, “Din 
değiştirenler misyonerlerden 
etkilendikleri için din değiş-
tirmezler, tanrı istediği için 
din değiştirirler” dedi. Berit 
Schelde Christensen ayrıca 
İslamiyet ve Hıristiyanlığın 
birbirine en yakın din oldu-
ğunu söyleyerek en çok da 
bu gibi dinin mensuplarının 
çatışma içinde olduklarını 
söyledi, Christensen, “Tıpkı 
iki kardeş gibidir Hıristiyan-
lık ve İslam. Nasıl kardeşler 
çok tartışırlarsa, bu dinler 
de çatışma içindeler” dedi.

Müslümanlığı seçmiş olan 

eski öğretmenlerden ve 
imam Abdül Vahit Peder-
sen, halk Kilisesinin yeni 
girişiminin diyaloğu arttır-
mak açısından işe yarayabi-
leceğini, ancak Müslümanla-
rın, Hristiyanlığı seçeceğini 
sanmadığını söyleyerek, “Pa-
kistan’da 20 yıl misyonerlik 
yapmış bir rahip tanıyorum. 
Bir kişiyi bile Hristiyanlaştı-
ramadı” dedi.

Danimarka’da Hristi-
yanluığı seçen Müslüman 
sayısının fazla olmadığı 
belirtilirken, din değişti-
ren Müslümanların çoğun-
luğunun İda İranlı mül-
teciler olduğu bildiriliyor.
Danimarka’da 70 bin yakı-
nını Türklerin oluşturduğu 
350 bin kişilik Müslüman 
göçmen kitlesi bulunuyor.

(Haber)

Müslümanları Hıristiyanlaştırma girişimi
Hz. Muhammed Karikatürleri, Hz. Muhammed’e hakaret yarışması, Kur’an hakkında yasaklanması istemiyle suç du-
yurusunda bulunulması gibi eylemlerle tanınan Danimarka şimdi de ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri Hristiyan-
laştırma çabasına girişti. Son 5 yılda 5 binin üzerinde Danimarkalının İslamiyeti seçtiği Danimarka’da halk Kilisesi yet-
kilileri ülkenin bir çok bölgesinde Hristyianların azınlığa düştüğünü belirterek eyleme geçmeye karar verdiler.

2002 yılında Kopenhag’ın Amager semtinde 9 papaz benzer bir 
girişimde bulunmuş ve olay gazetemizin manşetinde haber olmuştu. 
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Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 60303587
            Cep: 51888675

D-SMART 
RECEIVERLER 

GELMİŞTİR
Hemen arayın, 

siparişinizi yaptırın.

Internet 
bağlantılı 
paylaşımlı 

DREAMBOX
ayarında 

cihazlarımız 
gelmiştir.

13
00

,-

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

Komple Çanak Seti
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen komple 
çanat seti

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -
ÇANAKTA YENİLİK

24x47 cm büyüklüğündeki 4 köşe çanak 
anten 70 cm’lik çanağın işlevini görüyor.

■ MAAŞ BORDROLARINDA HİLE. Temizlik sektöründeki bir çok firmanın özellikle göçmen çalışanlarını 
maaşlarında aldattığı ve çalışanlarına sadece geçtiğimiz yıl 4 milyon kron’dan fazla eksik para ödediği ortaya 
çıktı. Vasıfsız Çalışanlar Sendikası 3F’in yayın organı Fagbladet’te yeralan bir habere göre, 3F sendikası 
hizmet ve sanayi sektöründe çalışan 286 kişinin maaş bordrosunu incelemeye alıyor. Habere göre, incelenen 
maaş bordrolarının yaklaşık yüzde 80’i göçmen çalışanlara ait ve çalışanlar çalıştıkları firmalar tarafından 
özellikle emeklilik tasarruflarına yatırılan parada aldatılmışlar. Haberde ayrıca, sendikanın devreye girme-
siyle, bir firmanın bir çalışanına yarım milyon kron tazminat ödemek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

MAAŞ BORDROLARINA DİKKAT 
Temizlik sektörü, özellikle yabancı 
çalışanlarının maaşlarında hile yapıyor. 

B
elediyenin kaynakla-
rını sorumsuzca kul-
lanmak ve görevini 
kötüye kullanmak-

tan yargılanan Vergi eski Ba-
kanı ve Farum eski Belediye 
Başkanı Peter Brixtofte’ya iki 
yıl hapis 

cezası verdi. 
2002 yılında hakkında baş-

latılan soruşturmada yerel 
mahkemelerce suçlu bulunan 
Brixtofte, Danimarka yükek 
mahkemesine temyize gitmiş-
ti, Ancak yüksek mahkeme de 
Brixtofte’yi suçlu bularak iki 
yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Danimarka’da gerçekleşen 
belediye reformu kapsamında 

bazı belediyelerin birleşme-
si ardından eski Vaerlöse 
ve Farum belediyelerinin 
birleşmesiyle oluşan Fure-
sö belediyesinde belediye 
meclisi üyesi olarak gö-
rev yapan Brixtofte’nin 
bu görevine de son veril-
mişti. 

Suçsuz olduğunu iddia 
eden Brixtofte ise, Av-

rupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’ne gideceğini belirtti. 

Siyaseti bırakmayı düşünme-
diğini belirten Brixtofte, ceza-
sını çektikten sonra siyasete 
devam edeceğini ve Furesö 
belediyesine yeniden aday ola-
cağını söyledi. 

Brixtofte, “Beni seçmenle-
rim değil, devlet bitirmeye ça-
lışıyor” dedi.

Türkiye’de kurduğu emlak-
çılık şirketi ile yüzlerce Dani-
markalıya Akdeniz bölgesin-
den daireler satan Brixtofte 
Farum’da Türk dostu olarak 
da biliniyor. 

Gazetecilerin hapishanede 
geçen iki yılını nasıl değerlen-
dirmeyi düşündüğü yönün-
deki sorulara da, “Türkçe’mi 
ilerleteceğim.Bana karşı yü-
rütülen suçlama hakkında ki-
tap yazacağım” diye yanıtladı.  

(Haber)

Danimarka Yüksek Mahkemesince iki yıl hapis cezasına çarp-
tırılan Farum eski Belediye Başkanı Peter Brixtofte, hapisha-
nedeki zamanını Türkçe’sini ilerleterek geçireceğini söyledi. 

“Türkçe’mi ilerleteceğim”
Peter Brixtofte:
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www.truvatravel.dk

THY ile Türkiye’deki 
bütün noktalara direk 
ve aktarmalı uçuşlar 

ve ve özel fiyatlar 
için bizi arayın.

Hidayet Hatipoğlu
Tlf: 40 74 37 18 - 43 54 24 33

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Truva Travel
Istedgade 58 • 1650 København V • Tlf: 43 54 24 33 • info@truvatravel.dk

Biletinizi erken alın, ucuza alın!

THY ile direk 
KONYA, KAYSERİ ve 

ANKARA uçuşları için 
rezervasyonunuzu 
şimdiden yaptırın, 

tasarruf edin.

DANİMARKA HALKI 
’EURO’ DİYOR

■ KRON GİTSİN EURO GELSİN. Danimarka’da Gallup tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasına 
göre, halkın yarısı Kron’dan vazgeçilip Euro’ya geçilmesini istiyor. Berlingske Tidende gazetesi için yapı-
lan araştırmaya göre, halkın yüzde 49’u Euro’ya geçilmesini isterken, yüzde 42’si karşı çıkıyor. Başbakan 
Anders Fogh Rasmussen, son günlerde Euro’nun referanduma sunulmasını istediğini dile getirmiş ve 
mart ayında Financial Times gazetesinin Almanca versiyonuna verdiği bir demeçte de,  referandumun 
sonbaharda yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak hükümetin dışarından destekçisi Danimarka Halk 
Partisi (DF) ile Sosyalist Halk Partisi AB ortak para birimi Euro’ya geçilmesine karşı çıkıyor

Danimarka’da halkın yarısı Avrupa Birliği 
ortak para birimi Euro’ya geçilmesini istiyor. 

M
ustafa Küçükavcı 
adındaki taksi şo-
förü vatandaşımız, 
polisin kendisine 
insanlık dışı mua-

mele ettiği suçlamasıyla savcılığa 
şikayette bulundu. 

29 Mart gecesi taksisinde görev-
li iken Aaaboulevarden üzerinde 
ters yönde bekleyen bir müşteri-
yi almak için trafik kuralını ihlal 
eden Küçükavcı polis tarafından 
durduruldu. Polis memurları 
kendi arabalarından çıkar çık-
maz Mustafa Küçükavcı’ya doğru 
bağırarak ilerlemeye başladılar. 
“Kendisine “Salak, şeridi çiğne-
memen gerektiğini bilmiyor mu-
sun?” diye bağıran polislere Kü-
çükavcı, “Suçumu biliyorum. Lüt-
fen gerekli işlemi yapın, ancak 
benimle bu şekilde konuşmayın. 
Biraz nazik olun” diyerek uyarıda 
bulundu.

Fazla konuşmaması yolunda 
kendisini bağırarak uyarana po-

lis memurları Mustafa Küçü-
kavcı’nın ehliyetini ve ruhsatı-
nı bile sorma gereği duymadan 
vatandaşımızı kelepçeleyip polis 
arabasına tıktılar. Burada da ba-
ğırarak hakaretlere devam eden 
polis memurları Mustafa Küçü-
kavcı’yı Halmtorvet’te bulunan 
Asayiş Şube Müdürlüğü Station 
1’e getirdiler. Burada Mustafa 
Küçükavcı’yı ensesinden tutup 
kafasını masaya vurmak isteyen 
bir polis memuru bu girişiminden 
odaya başka bir memurun girme-
si üzerine vazgeçti.

Ehliyet ve ruhsatını kendisi gös-
termek istemesine rağmen polis-
lerin bu yönde kendisine bir şey 
söylemediklerini belirten Mustafa 
Küçükavcı, ehliyetini vermediği 
suçlamasıyla üç saat nezaretha-
nede tutuldu.

“Bu ülkede daha ne yapalım. 
Nasıl davranalım. Ben yıllardır 
taksi şöförlüğü yapıyorum. Danca 
biliyorum, boş zamanlarımda da 

hakemlik yapıp bu ülkenin sosyal 
yaşamına katkıda bulunuyorum. 
Polisin bu muamelesine maruz 
kalmak beni hem üzdü hem de 
kızdırdı” diye konuştu. Küçükav-
cı ayrıca son zamanlarda göçmen 
genç.lerin poisin kendileriyle ko-
nuşurken hiçbir sınır tanımaksı-
zın kaba bir dil kullandığını söy-
lediklerini duyduğunu belirterek, 
“gençlere hak vermiyor-
dum, abartıyorlar diye dü-
şünüyordum, ama genç-
ler haklıymış. 
Benim 

gibi uysal davranan vatandaşla-
ra bile böyle davranuıyorsa polis 
kimbilir gençlere 
ne yapıyordur” 
dedi. Mustafa 
Küçükavcı 
savcılığa 
başvura-

rak kendisine şiddet uygulayan 
ve kaba bir şekilde konuşan polis-
ler hakkında şikayette bulundu.

(Haber)

Polise yönelik suçlamalar bitmiyor
Kopenhag polisine yönelik “şiddet uyguluyor” suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 
Hürriyet gazetesi Kopenhag muhabiri Ünsal Turan’ın dövülmesinin ardından şimdi de Mustafa Küçükavcı 
adlı vatandaşımız polisin kendisine insanlık dışı davranışta bulunduğu suçlamasıyla savcılığa başvurdu.
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THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız 
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

Miles&Miles

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

TÜRK HAVA YOLLARI 
ile her gün İSTANBUL 
aktarmalı Türkiye’deki 

bütün noktalara ve diğer 
ülkelere uçuşlar 
ve özel fi yatlar.

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

2 Haziran’dan itibaren 
haftada iki gün 

Kopenhag-Ankara
 direk uçuşları için 
rezervasyonunuzu 
şimdiden yaptırın

25 Mayıs’tan itibaren 
haftada üç gün 

Kopenhag-Konya 
direk uçuşlar için 
rezervasyonunuzu 

yaptırmayı unutmayın.

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

Yaz uçuş rezervasyonları için şimdiden yerlerinizi ayırtın.

27 ve 30 Haziran ile 2 Temmuz ve 5 Temmuz tarihlerinde direk KAYSERİ

D
animarka’da, baş-
ta hükümetin dı-
şarıdan destekçisi 
Danimarka Halk 

Partisi (DF) olmak üzere 
muhalefet partileri, başba-
kan Anders Fogh 
Rasmussen’i Da-
nimarka’daki asıl 
görevini yapma-
makla eleştirdi.

DF lideri Pia 
Kjaersgaard, 
“Başbakan Da-
nimarka’daki 
görevini yapaca-
ğı yerde Baltık 
ülkelerinde, Fin-
landiya’da, ABD’de geziyor, 
Danimarka’yı unuttu. Baş-
bakan nerede?” diye sorarak, 
başbakanı görevini yapma-
makla eleştirdi.

Kjaersgaard, başbakan Ras-
mussen’in Danimarka’yı ya-
kından ilgilendiren sorulara 

sürekli yurtdışından yanıt 
verdiğini belirterek, “Başba-
kanın parlamentoda söyleme-
si gerekenleri Alman basının-
dan öğreniyoruz. Başbakan 
Danimarka’nın AB içindeki 

çekincelerinin 
kaldırılması-
nı istediğini ve 
referanduma 
gidileceğini par-
lamentoya de-
ğil, yurtdışında 
yabancı basına 
söylüyor” diye-
rek eleştirdi. 

DF lideri Kja-
ersgaard, baş-

bakanın bu yıl içinde en az 
10 kez yurtdışı ziyareti ger-
çekleştirdiğini belirterek, bu 
ziyaretleri başbakanın yerine 
Dışişleri Bakanı Per Stig Möl-
ler’in yapmasının daha yerin-
de olacağını ifade etti. 

DF liderinin eleştirisine 

muhalefet partileri de ka-
tıldı. Muhalefet partileri, 
başbakanın yurtdışı ziya-
retlerinden Danimarka’daki 
görevine ayıracak zamanının 
olmadığını belirttiler.

Başbakanın Danimarka si-
yasetinden uzaklaştığını öne 
süren muhalefet partileri 
liderleri, Başbakanın hükü-
metin başı olarak görevini 
aksattığını belirttiler.  

Kendisine yönelik eleştiri-
leri Danimarka haber ajansı 
Ritzau aracılığıyla İsveç’ten 
yanıtlayan başbakan Rasmus-
sen, Danimarka siyasetinden 
uzaklaştığı ve uluslararası 
görev almak için koşturduğu 
yönündeki iddiaların gerçek-
dışı olduğunu söyledi. 
Rasmussen, “Keyfi mden 
gezmiyorum. Danimarka’nın 
çıkarları için dolaşıyorum” 
diye yanıtladı.

(Haber)

Başbakan Danimarka’yı unuttu
Danimarka Parlamentosundaki  büyük çoğunluk, başba-
kan Anders Fogh Rasmussen’in uluslararası alanda büyük 
görev almak için koşturmaktan Danimarka’daki görevini 
aksattığını öne sürdü. 

D
animarka İs-
tatistik Ku-
rumu’nun 24 
Timer gazetesi 

için yaptığı bir araştırma-
ya göre, 100 bin civarında 
evde banyo bulunmaz-
ken, 25 binin üzerindeki 
evde de tuvalet, 36 bin ci-
varında konutta da mut-
fak bulunmuyor. 

Danimarka’da günümüz 
evlerindeki standartlar 
göz önüne alındığında bu 
rakamların çok yüksek 
olduğunu belirten uz-
manlar, özellikle 1900’lü 
yılların başlarında yapı-
lan binaların çoğundaki 
dairelerde tuvalet ve ban-
yo olmadığını, apartman 
boşluklarında ya da bod-
rumlarda ortak tuvaletler 
ve banyolar bulunduğunu 
bildirdiler.

Uzmanlar, sorunun cid-

di olduğunu ve Danimar-
ka’daki rakamların diğer 
Avrupa ülkelerine oranla 
çok yüksek olduğunu be-
lirttiler.

Belediyelere ait konut-
larda yapılan tadilatlarla 
bu eksikliklerin gideril-
meye çalışıldığını bildiren 
Devlet İnşaat Araştırma-
ları Enstitüsü araştırma-
cılarından Ole Jensen, 
andelslejlighed adı veri-
len dairelerle özel konut-
larda tuvaletsiz ve banyo-
suz dairelerin daha yay-
gın olduğunu söyledi. 

İstatistik Kurumu’nun 
rakamlarında, bu tür ko-
nutlarda genellikle az 
geliri olanlarla yaşlıların 
yaşadığına dikkat çekile-
rek, bazı kiracıların son-
radan yatak odalarına 
ya da mutfaklarına duş 
kabinleri koydurdukları 

bildirildi. 
Uzmanlar, bu kabinler-

den çıkan su sızıntıları-
nın binalara zarar ver-
mekle birlikte, su sızın-
tılarının binada kötü ko-
kuyla beraber, mantara 
yol açtığını ve sağlığa da 
büyük ölçüde zarar verdi-
ğini belirttiler.  

Yine İstatistik Kuru-
mu’nun rakamlarını 
göre, 25 binin üzerinde 
konutta merkezi ısıtma 
sistemi bulunmuyor ve 
konutlar sobalarla ısıtı-
lıyor.

(Haber)

Tuvaletsiz konut sayısı: 25.919
Banyosuz konut sayısı: 98.359
Mutfaksız konut sayısı: 35.631
Merkezi ısınma sistemi olmayan 
konut sayısı: 26.400

30 yıl önce köyler böyleydi
Günümüz Danimarka’sında tuvaleti, banyosu ve 
mutfağı olmayan konut sayısı 100 bini aşarken, 25 
binin üzerinde konutta da merkezi ısıtma sistemi 
bulunmuyor ve konutlar sobalarla ısıtılıyor.  

DANİMARKA’DA 
BÜYÜK GREV

■ ANLAŞMA SAĞLANAMADI. Danimarka’da sağlık sektöründe çalışanlarla 
işverenler arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma 
sağlanamadı. İşverenler sağlık sektöründe çalışanlara önümüzdeki 3 yıl 
için yüzde 12.8 ücret artışı önerirken, sağlık sektöründe çalışanlar yüzde 
15’lik ücret artışı talebinden geri adım atmadı. Gazetemizin baskıya 
girdiği sırada başlayan greve sağlık ve sosyal sektörde çalışan 70 bin, 
ayrıca bakım sektöründe çalışan 23 bin kişinin katıldı.

Sağlık çalışanları greve gitti
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için 
özel oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için 

mescit bulunmaktadır.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 33 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

Fiyatlarımıza masa 
dekorasyonları, 
düğün sonrası 
temizlik, meyve 
dekorasyonları, 
Düğün pastası 
dekorasyonları 

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.  
Masa örtüleri, sandalye kılıfl arı için 3 ayrı renk 

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

HABER

Danka Gıda Sektörünü 
Buluşturdu

Danka Foodservice 15. 
kuruluş yıldönümünü 

verdiği bir resepsiyonla 
kutladı. 

Çok sayıda davetli ve müş-
terinin katıldığı resepsiyon-
da Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinden de katılım oldu. 
DANKA yöneticilerinden 
Mehmet Kırkan davete ka-
tılan müşterilerine teşekkür 
etti ve bir çok esnaf ve top-
tancıyla tanışma fırsatı bul-
duklarını söyledi. 

Kırkan, »Rekabetin çok 
sert olduğu bu piyasada 
daha iyi olmaya gayret edi-
yoruz. Bizim için müşterile-
rimizin karşısına yaratıcılık 
ve yenilikçilikle çıkmak ve 
böylelikle bu piyasayı can-

landırmak önemlidir. Dü-
zenlediğimiz bu resepsiyon 
artık Danimarkalı büyük 
toptancılarla da rekabet 
etmeye başladığımızı gös-
termesi açıısından bizim 
için sevindirici olmuştur. 
Vatandaşlarımızın, dost ve 
müşterilerimizin başarı-
mızı gururla izlememeleri 
için artık bir neden göremi-
yoruz.« dedi. 

DANKA’nın yeni binasın-
da gerçekleşen resepsiyona 
katılan firmalar yeni ürün-
lerini tanıtma fırsatı buldu-
lar. Biz de HABER gazetesi 
olarak Danka’nın başarısı 
ile gurur duyuyor kendile-
rini kutluyoruz. 

(Haber)

Danimarka’daki Türk gıda top-
tancısı 15.yıl verdiği görkemli 
bir resepsiyonla kutlandı

D
ünya, gıda fiyatlarındaki 
artışın tetiklediği yeni bir 
savaşın eşiğinde. Artan 
gıda fiyatları nedeniyle aç-

lık tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
37 ülkede yüzbinlerce insan sokakla-
ra döküldü.

Son üç yılda gıda fiyatlarında yüz-
de 83’lük artış yaşanmasını protesto 
eden göstericiler güvenlik görevlile-
riyle çatıştı. Çok sayıda gösterici ha-
yatını kaybetti. Ortaya çıkan görün-
tüler, “Dünyada gıda savaşları mı 

başlıyor?” dedirtiyor. 
Birleşmiş Milletler rakamlarına 

göre dünyada temel gıda fiyatları ge-
çen yazdan beri yüzde 40 yükseldi. 
Son 3 yılda temel gıda ürünlerinin 
fiyatları yüzde 80 arttı. Özellikle pi-
rinçte artan fiyatlar Asya ülkelerin-
de krize neden oldu.

Filipinler’de restoranlara normalin 
yarısı büyüklüğünde porsiyonlarla 
pirinç vermelerini söyleyen bir yö-
netmelik dağıtıldı. BM Gıda ve Ta-
rım Dairesi gerilimin azalması için 
bu yıl da pirinç üretiminin yüzde 1.8 
artarak 12 milyon tona çıkması ge-
rektiğini, yoksa olayların kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. 

İşte dünyadaki yiyecek 
savaşları: 
Haiti: Temel gıda maddesi pirincin 
yüzde 80’ini ithal eden Haiti’de, 50 
kiloluk bir pirinç torbasının satış 
fiyatı son 1 haftada 35 dolardan 70 
dolara çıktı. Halk da iki haftadır, 
hükümet karşıtı gösteriler için soka-
ğa döküldü. 5 Haitili hayatını kay-
betti. Gösteriler nedeniyle Başbakan 
Jacques Edouard Alexis, istifa et-
mek zorunda kaldı. 
- Bangladeş: Pirinç fiyatlarının ar-
tışı protesto eden 20 bin tekstil iş-
çisi maaşlarının yükseltilmesi için 
başkent Daka’da gösteri düzenledi. 
Gösteriye polis müdahale edince 
ortalık birden savaş yerine döndü. 
Göstericiler, etraftaki dükkanlara ve 
araçlara saldırdı. Birçok araç ateşe 
verildi. 

- Mısır: 76 milyonluk ülkede nüfu-

sun yüzde 40’ı günlük 2 dolar gelir-
le yaşam savaşı veriyor. Fakirlik bu 
denli derinken, son birkaç ayda ye-
meklik yağ ve pirincin fiyatının iki 
katına, fırınlarda ekmeğin fiyatının 
beş katına çıkması sonrası sokağa 
dökülen halk polisle çatıştı, 11 kişi 
öldü. 

-  Pakistan: Tahıl fiyatları artınca, 
halk ambarlara saldırdı. Tahıl am-
barlarının güvenliğini sağlamak için 
ordu alarma geçti. 
Kamerun: Afrika ülkeleri Burkina 
Faso, Moritanya, Fildişi Sahilleri, 
Senegal, Etiyopya, gibi ülkelerde 
son aylarda gıda zamları nedeniyle 
yapılan gösterilerden çok sayıda in-
san yaşamını yitirdi. Sadece Kame-
run’da 3 ayda polisle çatışan 40 kişi 
öldü. 

- Özbekistan: Özbekistan, Yemen, 
Bolivya ve Endonezya’da gıda fiyat-
larının artışını protesto eden onbin-
lerce insan sokağa döküldü. 

Açlık savaşı başladı
Sonunda korkulan oldu. Son üç yılda yüzde 83 oranında artan dün-
ya gıda fi yatları nedeniyle açlıkla yüzleşen 37 ülkede yüzbinlerce 
insan sokaklara döküldü, göstericiler güvenlik görevlileriyle çatıştı. 
Sadece Kamerun’da son 3 ayda 40 gösterici hayatını kaybetti. 

Pirinç fi yatları 8 yılda yüzde 453 arttı 
ÜRÜN Artış (%) 
Pirinç  453 
Buğday      451 
Mısır  202 
Soya  192 
Şeker  140 
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İKİ POLİS ÜÇ AY 
HAPİS CEZASINA 
ÇARPTIRILDI

■ HASTANELİK ETTİLER. Kopenhag Şehir Mahkemesi, Kopenhag’ın Vesterbro semtin-
de geçen yıl 19 yaşındaki bir taksi şoförünü hastanelik edinceye kadar döven 30 ve 
32 yaşlarındaki iki polis memurunu üç ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bir çok 
görgü tanığının da ifadesine de başvurarak iki sivil polis memurunu cezalandırdı. Sivil 
polislerin olay sırasında devriye gezen polisler gelince kaçmaya çalıştıkları, ancak diğer 
polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi. Suçsuz olduklarını id-
dia eden zanlı polisler bir üst mahkemede temyize gideceklerini belirttiler. 

Haydnsvej 2  •  2450 København SV  •  Tlf: 36 305 306  •  www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim 
cazip fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, titiz 

kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle konuklarınızı ağırlayalım. 

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 
kişilik iki ayrı salonumuzda, sınırsız 

otopark olanaklarımızla konuklarınızı 
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz. 
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.  

Tesettür düğünleri için de hizmetinizdeyiz 

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

eğlencenizi biz düzenleyelim, ister-
seniz sizin istekleriniz doğrultusunda 
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.  

İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen müşterilerimize, aynı düğün için, 
kadın ve erkeklerin ayrı ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip fiyatlarla tahsis edebiliriz.

Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon kirası almıyoruz. 

Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, 
eğlencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

16 yaşındaki Deniz Özgür Uzun’un 20 
Mart’ta dövülerek öldürülmesi ardın-

dan bir tartışma başladı. Deniz, ırkçı bir 
saldırı sonucu mu öldürüldü yoksa sıradan 
bir şiddet kurbanı mıydı?
Önce Deniz’e Allah’tan rahmet, acılı aile-

sine de başsağlığı diliyorum. 
Cinayetin hemen ardından Danimar-

ka medyası, olay anında Deniz’in yanın-
da olan iş arkadaşının polise verdiği ifade-
ye dayanarak “Deniz ırkçı cinayete kurban 
gitmiş olabilir” diye yazdı. Ama nedense ci-
nayetten hemen sonra polis yangından mal 
kaçırır gibi “Deniz sıradan bir şiddet kur-
banı. Saldırı ırkçı değil” deyince, “Deniz’i 
öldürenler ırkçı değilmiş” diye yazdılar. 
Türk basını ise, Danimarka basınında çı-

kan ilk haberlere, Deniz’in ailesinin açıkla-
malarına ve Deniz’in iş arkadaşının ifade-
lerine dayanarak “Deniz ırkçı cinayet kur-
banı” diye duyurdu cinayeti. 
15, 17,19 yaşlarındaki bu üç Danimarka-

lının siciline bakılınca insanın kafası ka-
rışıyor. Bu üç kişinin cinayetten bir hafta 
önce Somalili bir genci sıkıştırıp dövdük-

leri, Kopenhag’ın Amager semtindeki ırk-
çı grup Beyaz Amagerliler’e gidip geldikle-
ri, Greve’deki Neo Nazilerin toplantılarına 
katıldıkları iddia ediliyor. Polis, cinayetten 
bir hafta önce bu üç kişinin üzerinde içi 
dolu tabanca, satır vs. silahlar bulmuş. Ci-
nayeti günü arabanın içinde sopanın dışın-
da başka kesici aletler de ortaya çıkmış.  
Türk medyası cinayet haberini verirken 

bu bilgileri de verdi. Danimarka’da bazı 
kesimler cinayetin ırkçı bir saldırı sonu-
cu yönünde olduğu yönündeki haberlerden 
hiç mi hiç hoşlanmadılar. Türk medyasını 
asılsız ya da yanlı habercilik yapmakla suç-
ladılar. Ama nedense, sadece polisin açık-
lamasıyla yetinen Danimarka medyası bu 
iddiaları araştırmadı. Polis de iddialar hak-
kında hiçbir açıklama yapma gereğini duy-
madı. 
Bu cinayet aslında Danimarka toplumuna 

ayna tuttu, ülkedeki göçmenlerle Danimar-
kalılar arasındaki ilişkinin gerçek yüzünü 
ortaya koydu. Danimarkalılar aynada gör-
dükleri manzaradan ise hiç hoşlanmadılar. 
Yanlış anlaşılmasın, Danimarka toplumu 

ırkçıdır demiyorum. Bu cinayete tepki gös-
terenlerin başını da Danimarkalılar çekti. 
Binlerce Danimarkalı Kopenhag’da sokak-
lara dökülüp, bu çirkin cinayeti kınadı. Bu 
cinayet ırkçıdır ya da değildir de demiyo-
rum. Ancak Danimarkalı meslektaşlarımı-
zın, dostlarımızın, kısaca tüm Danimarka 
halkının alışması gereken bir şey var. O 
da, olaya bakış açısı sınırsızdır. Danimar-
ka’da meydana gelen bu olay Danimarka 
halkının gözünde birkaç kendini bilmez, 
serserinin yaptığı bir olay olarak görülebi-
lirken, dış dünyadan bakınca olay ırkçılık 
gibi görülüyor.
Biraz daha açacak olursak; örneğin Dani-

marka kamuoyunun diğer Avrupa ülkele-
rinde meydana gelen benzer olaylar karşı-
sındaki tutumunu göz önüne aldığımızda, 
“ırkçı şiddet, yabancı düşmanlığı damgası-
nı yapıştırmakta gecikmediğini görüyoruz.
Bu cinayet daha önce de dediğim gibi Da-

nimarka toplumuna ayna tutmuştur ve 
Danimarkalılar aynada karşılarına çıkan 
görüntüyü beğenmemişlerdir. 

tireli@haber.dk

Suç ve ceza
Üzeyir Tireli

HABER 
Haberciliğin zevkli 

dünyasına HABER’de 
adım atın!

Haber, gazetecilik 
mesleğine merak duyan 

okurlarına sayfalarını açıyor!

     ■ Dijital kameranız varsa
     ■ İnternet kullanıyorsanız
     ■ Haberciliğe meraklıysanız

Yaşadığınız bölgedeki 
sosyal, kültürel, sportif olayların 

resmini çekin. 
ister Danca, ister 

Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.

Daha fazla bilgi almak için 
haber@haber.dk adresine e-posta 

göndermeniz yeterlidir. 
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KINGOSGADE 13
1818 FREDERIKSBERG
TLF.: 33 79 79 79

Açılış saatleri (Åbningstider): 
Pazartesi-Perşembe : 11.00-18.00
Cuma                           : 11.00-16.00

www.kingostrafikskole.dk
kontor@kingostrafikskole.dk

ŞOK KAMPANYA !!!

Türkçe Ders Saatleri: 
Pazar: 12.00-14.30

Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir
Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

Dansk teori tider: 
Mandag-Torsdag: 17.00-19.30

Henvendelse: 
Kontor
Tlf: 33 79 79 79

Kampanyamız 
30 Mayıs 2008 tarihine 

kadar  
devam etmektedir. 

Hızlı, güvenli ve 
kaliteli hizmet için 
kayıtlarınızı hemen 

yaptırın.

TLF.: 33 79 79 79

Teori eğitimini Danca olarak görsel 
trafik DVD’sinden ya da grup 

halinde normal teori dersi 
olarak alabilirsiniz. 

Her Cumartesi günü 
zorunlu ilk yardım 

kursu verilir. 

İki kişi olursa kişi başına 500,- kr. Üç kişi olursa bedava zorunlu ilk yardım (Kişi başına 700,- kr.)

YENİLİK !!!
En az iki kişidenoluşan gruplara özel grup indirimi

● 8 haftalık teori dersi
● Kapalı pist, 
● Buz pisti
● 16 ders direksiyon eğitim

8 haftalık yasa paketi

İlkbahar indirim
i

Kampanya: 

7.999,- DKK

Yabacılar Servisi’nden edi-
nilen bilgilere göre, geç-
tiğimiz yıl 37 bin yaban-

cıya oturma ve çalışma izni ve-
rilerek, 2006 yılına oranla yüz-
de 30 olarak artış kaydedildi.
  Yabancılar Servisi’nden yapı-
lan açıklamaya göre, Danimar-
ka’ya gelenlerin çoğunluğunun 
özellikle eski Doğu Avrupa ve 
şimdiki yeni Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerden geldiği be-
lirtildi. 

11 bin Polonyalıya oturma 
izni verilirken, Polonyalıları, 
Almanlar, Çinliler, Ukraynalı-
lar, Hintliler, Litvanyalılar ve 
Amerikalılar izliyor.

Aile birleşiminde artış
Son rakamlar aile birleşimin-
de de artış olduğunu göster-
di. Aile birleşiminde özellikle 
Danimarkalılarla evlenerek 
Danimarka’ya gelen Norveç-
lilerin sayısında artış olduğu 
gözlendi. 

Yabancılar Servisi 2007 yılın-
da oturma izni ile ilgili toplam 
129 bin başvuruyu inceledi ve 
13 bin başvuruyu geri çevirdi.

(Haber)

Danimarka’ya 
yabancı akını
Danimarka’da çalış-
mak ve eğitim almak 
isteyen yabancıya 
geçen yıl rekor sayıda 
oturma izni verildi

S
osyal Demokrat 
Partili milletve-
kili Jeppe Ko-
fod’un, partisi-
nin gençlik kol-

larından 15 yaşındaki bir 
kızla cinsel ilişkiye girdiği 
ortaya çıktı Ülkenin bir 
büyük dergisi ve gazetesi, 
genç kızı bulana ödül vaat 
etti. Bilgi ve fotoğraflarını 
getirenlere para vereceğini 
duyurdu Bunun üzerine 
bir diğer büyük gazete, iki 
genel yayın müdürünü ah-
laksızlıkla suçlayıp onların 
seks sırlarını anlatana ödül 
çağrısı yaptı.. 

Siyasetçilerin seks skan-
dallarına çok da alışık ol-
mayan Danimarka’da ilginç 
bir kavga yaşanıyor. Kavga-
da medyanın, magazin bası-
nının isteyeceği her şey var: 
siyasetçi, seks, gazeteciler 
ve düello! Olay, Sosyal Demokrat 
milletvekili Jeppe Kofod’un (33) 
partisinin gençlik kolları üyesi bir 
genç kızla cinsel ilişkiye girdiğinin 
ortaya çıkmasıyla başladı. 

Ülkenin en sevilen siyasetçilerin-
den biri olan Kofod, skandal üze-
rine derhal izne ayrıldı. Partisinin 
dış politika sözcülüğü askıya alındı, 

parti başkanlığı hayali de şimdilik 
suya düştü. Se og Hör dergisinin 
genel yayın müdürü Henrik Qvort-
rup ile Ekstra Bladet gazetesi ge-
nel yayın müdürleri Bent Falbert 
de skandalı tırmandıran karar aldı. 
İki yönetici de kendi kurumlarında, 
Kofod’un birlikte olduğu 15 yaşın-
daki kızla ilgili bilgi ve fotoğraf geti-
rene ödül kampanyası başlattı. 

Etik olarak birçok kesimde tartış-
malara yol açan bu kampanyaya, 
ülkenin önde gelen bedava gazetesi 
Nyhedsavisen de dahil oldu. 

‘Şimdi sıra onlarda’ 

Ancak karşı cepheden! Gazetenin 
genel yayın müdürü Simon Ander-
sen, genç kızı bulmaya çalışan iki 

genel yayın müdürünü 
kendi kazdıkları kuyu-
ya düşürdü. İkiliyi top-
luma ve medyaya kötü 
örnek olmak, etik dışı-
na çıkmakla, ahlaksızlık 
ve düzeysizlikle suçladı. 
Ardından iki genel yayın 
müdürüyle cinsel ilişkiye 
giren kadınlara “gelip 
hikayelerini kendilerine 
anlatma” çağrısı yaptı. 
Andersen, konuyla ilgili 
bir makale kaleme alıp 
“Şimdi sıra kendilerin-
de” dedi. 

Falbert’in “gazetesinde 
staj yapan büyük göğüs-
lü kadınlara olan zaafıy-
la nam saldığını” anlattı. 
İki yayın müdürünün ya-
nında çalışırken mesleki 
nedenlerle kendilerini 
tehdit altında gördükleri 
için ahlaksız tekliflerine 

boyun eğmek ya da susmak zorun-
da kalan kadınların, erkeklerin 
kendilerine başvurmalarını istedi. 
Detayları anlatanları ödüllendirece-
ğini de duyurdu. Falbert ise sadece 
“Buldukları kişileri toplamaları için 
spor salonu kiralamaları gerecek” 
diyerek ilginç bir savunma yaptı. 

Siyasetçi, seks ve medya kavgası
Sosyal Demokrat Partili vekil 15 yaşındaki bir kızla yattı. Danimarka’da üç gazete 
birbirine girdi. Nyhedsavisen gazetesi Ekstra bladet gazetesi ve Se og Hör der-
gisinin yayın müdürleri ile yatağa girenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.
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■ AFGANİSTAN’DA ÖLEN DANİMARKALI ASKER SAYISI 14’E YÜKSELDİ. 
Danimarka son bir ay içinde Afganistan’da ard arda yaşamını yitiren dört 
askerin ölüm haberiyle sarsıldı. Askerlerin Taliban güçleriyle girdikleri çatış-
malarda ve intihar bombalı saldırılarda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. NA-
TO’ya bağlı Danimarka birliği Afganistan’ın güneyindeki Helmand bölgesinde 
bulunuyor ve 550 askerden oluşan birlik bölgenin yeniden yapılanmasında 
görev yapıyor. Başbakan Anders Fogh Rasmussen ve Savunma Bakanı Sören 
Gade, Danimarka askerlerini Afganistan’dan geri çekmeyi düşünmediklerini 
belirtiyorlar. Ancak Danimarkalı askerlerin bulunduğu Helmand bölgesine 
daha fazla NATO askeri gönderilmesi için NATO’ya baskı yapıyorlar. Ana 
muhalefet partisi Sosyal Demokratların lideri Helle Thorning-Schmidt de Da-
nimarkalı askerlerin Afganistan’daki görevinin devam edeceğini beliriyor. 

14 ASKER YAŞAMINI 
YİTİRDİ
Afganistan’da son bir ay 
içinde dört Danimarkalı 
asker yaşamını yitirdi. 

Eskiden yani biz yetişkinlerin ilk, 
orta veya lise eğitim dönemlerin-

de derslerinde az başarılı olan veya hiç 
başarılı olmayan ögrenciler sadece sını-
fın arka sıralarında oturtulurdu. Öğret-
men onları hep sanki görmezden gelir-
diki, bu nedenle arka sıralarda gözden 
uzak bir yere ”saklanılırlardı” Kimbilir 
21. yüzyılın eşiğinde belki halen Türki-
ye’nin az gelişmiş illerinde yukarıdaki  
tanımım mevcuttur. 
Danimarkadaki halk okul sisteminde 

ise, akranlarına nazaran biraz geç kav-
rayan, geç okuyan, ruhsal veya fiziksel 
herhangi bir sebepten ötürü sınıfta zor-
luk çeken öğrencilere her zaman gerek 
”özel ders yardımı” veya ”iki dilli çocuk-
lar icin danca” ve buna benzer birtakım 
yardımlar sunulmaktadır. Herşeyden 
önce öğretmenin bir çocuğa bu teşhisi 
koyabilmesi icin çocuğun geçmişi, kül-

türü, dili, dini ve aile yapısı hakkında 
bilgi edinmesi gerekmektedir. Çünkü 
bazen öyle akıllara durgunluk verecek 
cinsten durumlarla karşılasıyoruzki. 
Kendi yaşadığım bir örnekle devam et-
mek istiyorum;
Albertslund Belediyesindeki bir okul-

da öğretmen öğrencisinin sorunları ol-
duğunu dile getiriyor ve birtakım çö-
zümler aranıyor, bunun icin çocuk bu-
lunduğu belediyenin PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) pedagojik ve 
psikolojik danışmanlığı tarafından test 
edilmesi uygun görülüyor ve ben ter-
cüman olarak çağrılıyorum. Doğal ola-
rak hiç bir veli çocuğu hakkında nega-
tif şeylerden hoslanmaz ve helede işin 
içine psikolog veya psikolojik sorun gi-
rerse.. Zar zor veliyi ikna ediyoruz ve 
çocuğu test etmek için bir gün ayarlanı-
lıyor. Şimdi bundan sonrasına çok dik-

kat edin; psikolog, ben ve çocuk bir oda-
dayız. Psikolog çocuğa bazı sorular sor-
makta ve aldığı cevapları defterine not 
edip ona göre hareket etmekte. Aşama-
lardan birisinde psikolog soruyor; 
- Bu poşetin icerisinde bazı oyuncak 

eşyalar var ve sen bunları kullanarak 
bir kahvaltı sofrası hazırlayacaksın?
Çocuk tamam diyor, poşeti döküyor 

masaya, içinde oyuncak yağ var, peynir 
var, süt var, reçel var, tabak, çatal, bı-
çak, kaşık vs vs, çocuk hepsini bildiği 
herşeyi indiriyor ama psikolog diyorki 
– Hersey çok güzel ama çok önemli bir 
şey eksik, düşünmelisin diyor! (Tabii bu 
arada bende merak ediyorum zeytin ha-
riç sofrada ne eksik olabilir diye?)
Çocuk bulamayınca psikolog hanım 

kahvaltıda ”kahve” nin eksik olduğu-
nu dile getiriyor ve bu nedenle çocuğun 
henüz en basit günlük bir olayı dahi fi-

gürlerle anlatamayacağı konusunda yo-
rumlar yapıp çocuğun dosyasına işle-
mek istiyor. Ben, görevim olmamasına 
rağmen karışmadan duramadım, çün-
kü benim ve o çocuğun geldiği kültürde 
kahvaltıda hiç kahve içilmezki! 
Danimarka genelindeki testlerin he-

men hiç biri iki dilli çocuklarımızın 
kültür, din ve yaşayışlarını tam olarak 
içermiyor. Çoğu Amerika veya diğer 
batı ülkeleri tarafından kullanılan test-
ler. Ve bu kadar basit gibi görünüp fa-
kat sonradanda bu çocuğun dosyalarını 
negatif yorumlarla doldurmaya gidebi-
lecek kadarda ciddi bir mesele. Bu ne-
denle velilerimizin böyle bir durumda 
muhakkak iğneden ipliğe herseyi sorup 
araştırmaları gerekiyor. Bu konu hak-
kında önümüzdeki sayımızda devam et-
mek istiyorum. 

bzelal.kanat@haber.dk

Yanlış testler ve sonuçları 
Bedriye Zelal Kanat
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A
şırı sağcı Danimar-
ka Nasyonalist 
Sosyalist Hare-
keti (DNSB) 

lideri Jonni Han-
sen, Danimarka 
ordusunda ve 
sivil savunma-
sında bir çok 
ırkçı nazinin 
asker olarak gö-
rev yaptığını söyledi. Han-
sen, “İç savaş başladığında 
mücadeleye hazır hale gel-
meliyiz” diyerek, üyelerine 
orduya yazılmaları çağrısı 
yaptı. 

Ekstra Bladet gazetesinde 
yeralan habere göre, DNSB 
lideri yeni nazi Jonni Han-
sen, nazi üyelerine orduya 
ve sivil savunmaya katılıp 
silah kullanmasını ve adam 
öldürmesini öğrenmeleri 
çağrısı yaptı. 

Ekstra Bladet gazetesine 
konuşan Hansen, ”üyeleri-
mize orduya ve sivil savun-

maya yazılın çağrısı yaptık. 
Şu anda 50 yeni nazi orduda 
görev yapıyor. Orduda subay 
düzeyinde rütbeli nazi asker-
lerimiz bulunuyor. İç savaş 
başladığında mücadeleye ha-
zır hale gelmeliyiz” dedi.  

Nazi lider Jonni Hansen 
sivil savunmaya girmiş an-
cak kısa bir süre sonra sivil 
savunmadan atılmıştı. Ordu-
da ve sivil savunmada hali 
hazırda bir çok yeni nazinin 
bulunduğu ancak eğitimle-
rini tamamlayıncaya kadar 
sessiz kalmayı tercih ettik-
leri iddia edildi. 

(Haber)

HABER

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 29 72 39 98 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

Ücretsiz olarak 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

www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA TEMSİLCİSİ VE YETKİLİ  SATIŞ ACENTASI 
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Bagerstræde 2                                                     Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København            Mobil: 40 56 65 40     Dogru@dogrurejser.dk  www.dogrurejser.dk  

DOĞRU REJSER

BİLETLERİNİZİ ERKEN ALIN, UCUZA ALIN

(Her ay ve an için yeni kampanya fi yatları için bizi arayınız)

PEGASUS HAVA YOLLARI İLE İSTANBUL, ANKARA, 
İZMİR, ANTALYA GAZİANTEP, DİYARBAKIR ve bütün diğer 

noktalara. Direk ve aktarmalı fi yatlar için bizi arayınız. 

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA ve LUFTHANSA 
HAVA YOLLARI İLE hergün İSTANBUL, ANKARA, 

KONYA, KAYSERİ ve bütün noktalara. Direk ve 
aktarmalı fi yatlar için bizi arayınız. 

Dolunay dekorasyon’dan sizlere süper hizmet !!!

�����������������������������������������������
DOLUNAY DEKORASYON����TLF: 2867 9322

Danimarka’daki hizmet sektörlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni 
açtığımız imalathanemizde her isteğe uygun, her çeşit mobilya imalatı 

ve işyeri dekorasyonuyla 
hizmete hazırız . 

Cafe, bar , restoran dekorasyonu, 
ahşap dekor, mutfak, kapı, pencere, taban, tavan, 

tüm ahşap işlerinizde 
sizlerleyiz

Irkçı liderden üyelerine çağrı:

“Orduya katılın”
Danimarkalı Neo Nazi lider Jonni Hansen, 
Danimarka ordusunda ve sivil savunma-
sında bir çok ırkçı nazinin asker olarak 
görev yaptığını söyledi. Hansen, “İç savaş 
başladığında mücadeleye hazır hale gel-
meliyiz” diyerek, üyelerine orduya yazıl-
maları çağrısı yaptı. 
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PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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 fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, 

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

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 fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa 
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

1
6 yaşındaki Özgür Deniz 
Uzun adlı genç Geçtiği-
miz 20 Mart günü Kopen-
hag’ın Amager semtinde-
ki Polensgade caddesinde 

gazete dağıttığı esnada saldırıya 
uğrayarak yaşamını kaybetti. 

Danimarka’daki Türk toplu-
munu ve bir çok Danimarkalıyı 
derinden sarsan bu olay günler-
ce gazete manşetlerinden ve TV 
haber bültenlerinin birinci sıra-
sından inmedi.

Özgür Deniz Uzun’a beyzbol so-
pasıyla saldırarak ölümüne neden 
olan kişilerden öldürücü darbeyi 
vurduğu öne sürülen 15 yaşında-
ki çocuğun polis tarafından olay-
dan üç gün önce üzerinde dolu 
bir silah ve nacakla yakalandığı, 
belediye sosyal yetkililerine tes-
lim edilmesine rağmen belediye 
tarafından hiçbir önlem alınma-
dığının ortaya çıkması üzüntüyü 
öfkeye dönüştürdü.

Deniz Özgür Uzun’a saldıran 15, 
17 ve 19 yaşlarındaki üç gencin sal-
dırıdan hemen önce Deniz Özgür 
uzun ve arkadaşının çevresinde üç 
defa arabayla tur attıkları, olayın 
meydana gelmesinden önce Soma-
lili bir kız ve Pakistanlı bir genci 
taciz ettikleri ortaya çıktı. Tüm bu 
ortaya çıkan olaylara ve Kopenhag 

belediyesinin uzun süredir özellik-
le 15 yaşındaki gençle ilgili hiçbir 
işlem yapmamış olmasına rağmen 
polisin yangından mal kaçırır gibi 
soruşturma devam ederken saldı-
rının “ırkçı bir saldırı olduğu yö-
nünde hiçbir işaret bulunmadığı” 
açıklaması Danimarka medyası 
ile Türk medyasını karşı karşıya 
getirdi.

Medya Savaşları
Danimarka medyasında yer alan 
haberlerde Türk medyasının elle-
rinde belge bulunmamasına rağ-
men olayı ırkçılık olarak adlandır-
dıkları belirtildi ve bu haberlerin 

Danimarka’nın Türk kamuoyun-
daki imajını zedelediği öngörü-
sünde bulundular. 

TV2 News’de cenaze merasimin-
den canlı yayına katılan Hürriyet 
gazetesi muhabiri Ünsal Turan bu 
olayı ırkçılık olarak adlandırmak 
için her türlü unsurun bulundu-
ğunu belirtti ve bunun ırkçı bir 
cinayet olduğunu tekrarladı. 

Aynı dakikalarda stüdyoda bulu-
nan gazetemiz yazıişleri müdürle-
rinden Sadi Tekelioğlu da Dani-
marka’nın Türk kamuoyundaki 
imajının hali hazırda ROJ TV da-
vası ve Hz. Muhammed karikatür-
leri nedeniyle zaten olumsuz oldu-
ğunu belirterek Türk medyasının 
Danimarka’yı kötü göstermek gibi 
bir çaba içinde olmadığını, sadece 
görevini yaptığını söyledi. 

Tekelioğlu ayrıca meydana ge-
len olaylara yurtdışından bakın-
ca ortaya çıkan görüntünün Da-
nimarka medyasının yansıtmak 
istediğinden farklı olabileceğini 
hatırlattı.

Özür mektubu kabul edilmedi
Özgür Deniz uzun’un hayatını kay-
betmesinin hemen ardından 14 ya-
şındaki zanlının annesi Uzun’un 
ailesine hitaben bir özür mektubu 
yazıp TV2 aracılığıyla bu mektu-
bu aileye gönderdi, ancak mektup 

baba Ali Kozak tarafından kabul 
edilmedi.

Yardım kampanyası
Abros.dk adı altında bir araya 
gelen üç Pakistanlı kardeş tara-
fından Uzun’un ailesine yardım 
kampanyası düzenlendi. Kampan-
ya kapsamında toplanan 130 bin 
Danimarka Kronu aileye teslim 
edildi. Bir başka yardım kam-
panyası da Kopenhag’da bulunan 
Kocatepe Camii’nde düzenlendi. 
Burada da toplanan 11 bin kron 
aileye verildi.

Kınama yürüşüne Türkler ilgi 
göstermedi
Özgür Deniz Uzun’u anmak için 
Kopenhag’da yaklaşık 3 bin kişinin 
katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. 
Yürüyüşe, milletvekili Yıldız Ak-
doğan ve Anne Baastrup ile eski 
milletvekillerinden Hüseyin Araç, 
Kopenhag belediye meclisi üyesi 
Taner Yılmaz ve İshöj Belediye 
başkanı yardımcısı Ahmet Seyit 
Özkan katıldılar. 

Bu yürüyüşte Türklerin az ol-
ması dikkat çekti ve katılımcı bir 
çok vatandaşımızın tepkisine ne-
den oldu.

Deniz Türkiye’de defnedildi
Özgür Deniz Uzun’un cenazesi 3 
Nisan günü Uşak’ın Sivaslı İlçe-

sinin Tatarlı kasabasında toprağa 
verildi. 

Cenazeye Danimarka’nın Anka-
ra büyükelçisi Jesper Vahr da ka-
tıldı başsağlığı dileğinde bulundu 
Jesper Vahr cenaze namazında 
saf tuttu ve acılı aileye başsağlığı 
dileğinde bulundu. Vahr’ın başsağ-
lığı dileiğini iletirken acılı anneye 
“saldırının  ırkçı bir saldırı olma-
dığını telkin etmeye çalışması dik-
kat çekerken, anne Gülşen Uzun, 
oğlunun ırkçı bir saldırı kurbanı 
olduğu konusundaki inancında ıs-
rar ettiğini söyledi.

(Haber)

Deniz’in ölümü ile üzüldük
16 yaşındaki Özgür Deniz Uzun uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesi üzüntü yaratırken, 
Danimarka’daki Türk toplumun bu olaya sessiz ve tepkisiz kalması üzüntüyü bir kat daha arttırdı.

Kopenhag’daki Kocatepe Camii’nde top-
lanan 11 bin kron dernek başkanı Faik 
Cambaz tarafından acılı anneye verildi.
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Pasaport yenileme işlemi 2 ay kadar sürebilir. Erken zamanda başvurmayı unutmayın. Oturma izninizi de 
yenilenmesini bekliyorsanız ve bu arada tatile çıkmayı düşünüyorsanız dönüş izni için başvurunuzu erken 
yapmayı unutmayın. Pasaportunuzu beraberinizde getirmeniz durumunda dönüş izni vizesi hemen verilir. 

Yabancılar Servisi’nde ekstra açılış saatleri
Yaz döneminde Yabancılar Servisi yoğunluk nedeniyle Ryesgade 53 numaralı adresteki hizmet merkezinde 

22 Nisan -  24 Haziran arası dönemde  Salı günleri öğleden sonraları  mesai saatleri uzatılmıştır. 

Salı günleri öğleden sonraları yaşanan bekleme süresinin de böylece daha kısa olacağını umuyoruz.

22 Nisan – 24 haziran 2008 tarihleri arası açılış saatleri:
Pazartesi - Cuma 8.30 – 12.00

Salı ve Perşembe günleri ayrıca 15.30-17.30 arası da açıktır. 

Daha geniş bilgiyi web sitemiz www.nyidanmark.dk adresinden alabilirsiniz. 

Eğer yabancı uyruklu iseniz ya da konvansiyon pasaportu (Mültecilere verilen seyahat belgesi) ve yurtdışında 
tatile çıkmak istiyorsanız, pasaportunuzun geçerlilik süresini şimdiden kontrol etmeyi unutmayın.

D
animarka 
Parlamen-
tosu Divan 
Kurulu, ba-
şörtülü par-
lamenterle-

rin parlamento genel kurul 
kürsüsünde konuşabilecek-
lerine karar verdi. 

Sören Espersen bundan bir 
süre önce divan kurulunun, 
genel kurulda konuşacak 
vekillerin uyması gereken 
kılık kıyafet yönetmeliği ko-
nusundaki tavrını netleştir-
mesini istemişti. 

13 Kasım seçimlerinde 
Birlik Listesi adlı partiden 
seçimlere katılan ancak 
kazanamayan Filistin asıllı 
Esma Abdülhamit adlı politi-
kacının parlamentoya girme-
si durumunda başörtüsünü 
çıkarmayacağını açıklaması 
üzerine Espersen başörtülü 
vekillerin parlamento kürsü-
sünden konuşma yapamaya-
caklarını açıklamıştı. Esper-
sen, bu konuda parlamento 
divan kurulunun bir karar 
alması gerektiğini belirtmiş 
ve divan kurulunu toplantı-

ya çağırmıştı.
Toplantıdan parlamento 

kürsüsünde konuşma ya-
acak vekillerin başörtüsü 
takmalarında bir sakınca 
yoktur şeklinde karar çıktı.

Kendisinin de üyesi bulun-
duğu divan kurulunda çıkan 
kararın ardından Espersen 
hayal kırıklığına uğradığını 
belirterek divan kurulunun 
aldığı kararın İslamcıları ve 
demokrasiyi ortadan kaldır-
mak isteyeneri cesaretlendi-
receğini söyledi.

Cihad başörtüsü 
Öneri sahibi Sören Esper-
sen, Atatürk’ün 1920’lerde 
ortaya çıkabilecek tehlikeyi 
görerek Türkiye’de laikliği 
gerçekleştirdiğini söyledi ve 
zorla başörtüsü takan kadın-
ların durumunun bu karar-
dan sonra daha da zorlaşaca-
ğını söyledi. Espersen, başör-
tüsünü cihad örtüsü olarak 
tanımladı ve Danimarka 
Parlamento divan kurulu-
nun aldığı bu kararla safça 
davrandığını belirtti. 

Öneri sahibi Espersen di-

van kurulunun bu kararın-
dan sonra İslamcıların zafer 
çığlıkları atacaklarını şeriat-
çı düşnenlerin bundan sonra 
demorkasiyi ortadan kaldır-
mak için daha cesaretli dav-
ranacaklarını söyledi.

Hükümete dışarıdan des-
tek veren Danimarka Halk 
partisinin dış politika sözcü-
lüğünü de yapan Espersen 
geçtiğimiz hafta içinde Tür-
kiye’de AKP’ye karşı açılan 
kapatma davası konusunda 
da Danimarka Dışişleri Ba-
kanı ve hükümete çağrıda 
bulunarak Türkiye’deki laik 

kesimlerin desteklenmesini 
istemiş, TC Anayasa mah-
kemesine destek olunma-
sı çağrısında bulunmuştu.

Türkler beni destek-
liyor 
Espersen açıklanan kararın 
ardından medyaya konuşur-
ken çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. Espersen , divan 
kurulunu toplantıya çağır-
dığı dönemde Danimarka’da 
yaşayan bir çok Türkün ken-
disine telefonlar ve e-posta 
yoluyla ulaşarak desteklerini 
ilettiklerini söyledi ve başör-

tüsü konusunda Türkiye’de 
uygulanan yöntemin Dani-
marka’da da geçerli olması-
nı istediğini söyledi. 

13 Kasım’da yapılan se-
çimlere Birlik Listesi adlı 
partiden katılan ancak seçi-
lemeyen Filistin asıllı Esma 
Abdülhamit, halen parla-
mentoda bulunan Johanne 
Schmidt Nielsen adlı poli-
tikacının yedeği durumun-
da bulunuyor. Nielsen’in 
herhangi bir nedenle par-
lamento çalışmalarına ara 
vermesi durumunda Esma 
Abdülhamit yedek olarak 

parlamentoya girecek. 
Abdülhamit hangi yolla 

olursa olsun parlamento 
çalışmalarına katılması du-
rumunda başörtüsü ile par-
lamentoya gireceğini açıkla-
mıştı. 

Bunun üzerine Danimar-
ka Halk Partisi, Esma Ab-
dülhamit’in parlamento 
kürsüsünde başörtülü olarak 
konuşma yapmasını engelle-
yeceklerini açıklamış, divan 
kurulunu bu konuda tavır 
belirlemesi için toplantıya 
çağırmıştı. 

(Haber)

Parlamento kürsüsünde başörtüsüne onay
Danimarka Parlamentosu divan kurulu, parlamento genel kurulu kürsüsünde vekillerin başörtülü olarak konuş-
ma yapabileceklerine karar verdi. 
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HABER

DANİMARKA’DAKİ tartışmala-
ra Türkiye’den İlahiyatçılar da 
katıldı.
Hıristiyanların İncil’in yanı sıra 
Tevrat ve Zebur’dan da sorum-
lu olduğunu belirten uzmanlarn 
görüşleri şöyle: 
Prof. Dr. Saim Yeprem: Böyle 
bir tartışma olamaz. Son İznik 
konsilinde bugün elde bulu-
nan dört İncil seçildi. Öncelikle 
esas İnciller bunlar. İncil tam 
kitap değildir. Hıristiyanlar eski 
Ahit’le birlikte sorumludurlar. İn-
cil’de cehennem yoktur, demek 
Hıristiyanlık’ta yoktur anlamı-
na gelmez. Tek tanrılı dinlerin 
hepsinde cehennem vardır. 
Hıristiyan kültürüne baktığımız-
da da cehennemi anlatan İlahi 
Komedya’yı görmek mümkün. 
Ahiret inancı, ahirette bunla-
rın hesabı görülecek inancı ol-
duğu sürece dünyada kötülük 
kalmaz. Prof. Dr. Beyza Bilgin: 
İncil İsa’nın hayatı ve öğütlerini 
anlatır. Tevrat ise kanunlardır. 
İncil’de cehennem hakkında bir 
şey söylenmemiş olabilir, ama 
Hıristiyanlar iki kitaba birlikte 
inandıkları için, “Cehennem 
yok” diyemeyiz. Hıristiyanlıkta 
cehennem vardır. Müzelerde 
en büyük ressamların cehen-
nemi, cehennem zebanilerini 
nasıl resmettiğini görmek müm-
kün. İslamiyet’te ise cehennem 
vurgusu bir çok yerde çok açık 
olarak ifade edilir. 

K
arikatür krizleri, İslam’a ha-
karet ve Müslüman tartışma-
larıyla adı adeta özdeşleşen 
Danimarka’da yeni bir kriz 

kapıda. Bu kez konu, İncil yeniden 
yazılırken bir piskoposun ortaya attı-
ğı iddia. 

Aarhus kentinde görev yapan pisko-
pos Jacob Holm, “Cehennem diye bir 
şey yoktur” açıklamasıyla bomba etkisi 
yarattı. Holm, “Cehennem, insanların 
hayattayken içinde yaşadığı bir şey. 

Sonsuza kadar insanların cezalandırıl-
dığı bir cehennem yok. İncil’de de böyle 
bir tarif bulunmuyor” diyerek pandora-
nın kutusunu açtı! “Cehennem” tanımı-
nın ilk kez Ortaçağ’da yapıldığını, İn-
cil’e de bu dönemde girdiğini savundu. 
Aslında bu tartışma, Norveç’te İncil’in 
yeniden çevrilmesi çalışmasında ortaya 
çıktı. Çeviriyi yapan din adamları, “ce-
hennem” kavramına yeni bir tanım bu-
lunması gerektiğini konuşurken, kom-
şu ülke Danimarka’da tanınmış bir din 
adamı olan Holm çarpıcı iddiasıyla gün-
dem yarattı. 

Telefonla ulaştığımız Holm, “doğadaki 
herşeyin olduğu gibi dinlerin de çağın 
değişen koşullarına uyarak değişebile-

ceklerini” söyledi. 

‘İNCİL DE ÇAĞA UYMALI’ 
İncil’deki cehennem kavramının insan-
ların doğasında var olan korku ve gele-
cek endişesinin tuhaf bir dışa vurumu 
olduğunu savundu. 

“Cehennem tasvirleri günümüzde in-
sanlığın karşı karşıya olduğu sorunlarla 
mücadelesini kaybederse neler olabile-
ceği korkusu. Bunlar küresel ısınma, 
terörle mücadele, savaş, açlık gibi çağı-
mızın sorunları” diye de ekledi. 

İncil’de gözden geçirilip çağdaş bir yo-
ruma kavuşturulması gereken ahiret ve 
merhamet gibi başka bir çok nokta bu-
lunduğunu, İncil’in bazı bölümlerinde 
verilen korkutucu ve tehditkar mesaj-
ların, sağ görüşlü muhafazakar din 
adamlarınca canlı tutulmaya çalışıldı-
ğını iddia etti. 

Başkent Kopenhag’dan piskopos Jan 
Lindhardt da cehennemin, insanların 
yeryüzünde yaşayabileceği yalnızlık, an-
lamsızlık ve amaçsızlık olarak tanımla-
nacak bir ruh hali olabileceğini belirtti. 
Ancak “Cehennem yoksa, cennet de mi 
yok” diyerek Holm’e itiraz etti. 

(Haber)

Karikatür krizlerinden sonra bu kez Hıristiyanlıkla ilgili tartışma çıktı. Bir din adamı 
“Cehennem yok. İncil’e sonradan girdi. Cehennem aslında korkularımız” dedi… 

‘Cehennem diye bir şey yoktur’

Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 60 30 35 87 - Mobil: 51 88 86 75

ARIONAF-9400 HDPVR HDMI Receiver 
Twin-Tuner. 
İstek üzerine Harddisk takılır
Televizyonda neyi nezaman izleyeceğinize 
siz karar verin. İzlediğiniz programı ileri 
geri sarın. Televizyonunuzu video cihazı 
gibi kullanın, siz televizyonunuzu 
izlerken aynı anda 4 ayrı kanalı 
kaydedin, istediğiniz zaman izleyin. 
Bu cihazı mutlaka görün. 

Navigatorlerimizde 
Avrupa ve Türkiye haritaları 

da bulunmaktadır. N95’lerdeki 
GPS’leri Avrupa ve Türkiye 
haritaları için ayarlıyoruz.

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONIK

2898,-

İZİNCİLERE MÜJDE!!!

İlahiyatçılar: Tek 
Tanrılı Dinlerde 
Cehennem Vardır
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Af Søren Bom

K
riminalitet, 
voldsom bal-
lade og uro 
er et af de 

prædikater, der ofte bliver hæf-
tet på boligområder, hvor der bor 
mange unge med indvandrerbag-
grund. Selvom vi for nylig har væ-
ret vidner til voldsomheder med 
afbrænding af biler, skure og con-
tainere, men kriminalitet er ikke 
en hverdagsforeteelse i de multiet-
niske boligområder. 

Det viser en ny undersøgelse ’Un-
ges udeliv i multietniske boligom-
råder ’ fra Statens Byggeforsk-
ningsinstitut (SBi) ved Aalborg 
Universitet. 

I det store og hele er der til daglig 
meget få konflikter. Det vurderer 
lokalpoliti, socialarbejdere og bebo-
ere i boligområderne i undersøgel-
sen. De mener også, at medierne 
generelt giver et forkert billede af 
de unge, fordi der kun fokuseres 
på de enkelte episoder, hvor der 
forekommer vold og større kon-
flikter. 

”Det er områder, der er præget 
af, at der er mange børn og unge, 
og at en stor del af deres hverdags-
liv foregår uden for i naturen eller 
på boldbanerne. Og det er i sig selv 
positivt. Nogle af dem gasser så de-
res knallerter op, så det larmer, 
og andre kan blive højrøstede, når 
de om aftenen går hjem fra deres 
ungdomsklub. Men både beboer-
repræsentanter og det lokale po-
liti beretter om meget få egentlige 
konflikter,” siger Benny Schytte til 
nyhedsbureauet Ritzau. 

Kultursociologerne Benny Schyt-
te og Sølvi Karin Børresen som har 
lavet undersøgelsen giver et sig-
nalement af de unges almindelige 
hverdagsliv og adfærd i det nære 
udemiljø, og hvilke ønsker de har 
til stederne. 

Undersøgelsen er foretaget i de 
tre almene boligområder Gellerup 
ved Aarhus, Vollsmose i Odense og 
AKB Lundtoftegade på det Ydre 
Nørrebro i København. Cirka en 

fjerdedel af beboerne er her unge 
mellem 14 og 20 år. 

Udelivet er meget vigtigt 
for de unge
De unge er meget synlige i ude-
miljøet i de tre boligområder. For 
at styrke deres sociale relationer 
og opbygge netværk mødes de for-
skellige steder i områderne og slår 
sig ned f.eks. ved indkøbscenteret, 
viadukter, uden for opgange, ved 
en lygtepæl på stierne i områderne 
eller foran vaskeriet. Her hænger 
drengene ud med snak og smøger, 

ser livet gå forbi og laver alt og 
ingenting, nogle gange på en høj-
røstet måde ledsaget af opgassede 
knallerter. Men de mødes også på 
boldbanerne, hvor deres foretruk-
ne spil er fodbold og basketball.
  Det sker også, at de trækker sig 
tilbage fra det offentlige rum til 
mere uformelle steder i udemiljøet, 
hvor de kan være sig selv uden for 
de voksnes opsyn og kontrol. Ste-
derne finder de typisk i de grønne 
områder i tilknytning til boligerne. 
Opholdet og samværet foregår her 
for det meste uden problemer. Pi-

gerne hænger ikke ud på samme 
måde som drengene. De bevæger 
sig mere rundt i områderne, går 
ture sammen eller spiller fodbold 
sammen med drengene.       

Behov for fl ere 
aktivitetssteder
At opholde sig ude er et generelt 
ungdomsfænomen, så de unge i de 
tre boligområder adskiller sig ikke 
meget fra andre unge. De er glade 
for og bruger de særlige anlæg, der 
de senere år er lavet i områderne 
til børn og unge, f.eks. idrætslege-

pladser, men har derudover nogle 
ønsker.    
  »Deres ønsker er forholdsvis 
beskedne. De har brug for nogle 
steder, hvor de kan søge ly og læ i 
tilfælde af dårligt vejr, og det behø-
ver såmænd ikke være andet end 
et halvtag. Derudover vil de gerne 
have nogle flere baner til boldspil 
og lignende forskellige steder i de 
store udeområder, gerne med lys 
så de også kan mødes om aftenen«, 
siger Benny Schytte.

soren.bom@haber.dk

HABER

HABER
 www.haber.dk
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SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Doğayı odanıza taşıyın

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

çiçek çeşitleri bulunur

 Düğün, nişan  Düğün, nişan 
ve özel günlerinizde ve özel günlerinizde 

çiçek, buket ve çelenk 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

Ikke normalt med uro og ballade i ghettoer

Foto: Benny Schytte
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Zarif gece kıyafetleri ve gelinlikleri için en iyi 
fi kirleri Zehra Moda’da edinin. 54 beden büyüklüğe 
kadar çocuklar ve yetişkinler için elbiselerimiz 
bulunmaktadır. Gelin! partilere ve günlük yaşama 
esin kaynağınız biz olalım. 
Ölçünüze göre elbiselerinizi de dikiyoruz. 1.299,-

1.399,-
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HABER
mener 
Olympisk hykleri
De Olympiske Lege er en idrætsfest, der brin-

ger millioner af mennesker sammen. OL er 
det endelige og fineste mål for idrætsudøvere og 
tusinder af idrætsfolk verden over forbereder sig 
i fire år op til verdens største sportsbegivenhed. 
Det sportsfolk opnår, når de mødes ved olympiske 
lege er på mange måder langt mere afgørende og 
lærerigt end, hvad politikerne kan udrette. 
Ved OL er der venskab, broderskab, disiplin, suc-

ces, geografi og historie for dem, der gerne vil se.
 Alt imens OL i Kina til sommer kommer nær-

mere opdager vestlige politikere “pludselig”, at 
Kina overtræder menneskerettigheder og Kinas 
tilstedeværelse og opførsel i Tibet klart er imod 
menneskerettigheder. De konkurrerer med hinan-
den om at opfordre til boykot af Kina ved at blive 
væk fra OL. 
 Mange lande har været udsat for boykot af for-

skellige slags, fremført af politikere i rige, vestlige 
lande. Ingen af disse boykot har lykkedes, tværti-
mod den slags boykot har udstillede, hvor hykleri-
ske disse vestlige politikere er.
 Opfordringen til boykot af sommer OL i Kina er 

den slags hykleri. Hvis problemet er overtrædelse 
af menneskerettigheder, hvorfor boykotter man 
ikke de lande, der fortsat implemeter dødsstraf, 
skubbe kvindelige del af befolkningen ud af sam-
fundslivet ?
 Se på situationen i Afghanistan i dag. Se hvor-

dan vestlige styrker sidder fast i mudderet. De 
havde ellers boykottet olympiske lege i Moskva i 
1980, fordi Sovjet havde invaderet lige netop Af-
ghanistan i 1979.
 Så, vi har en lille opfordring til alle verdens po-

litikere. 
Behold jeres hykleri for jer selv og lad idrætten 

og idrætsfolket være...

Politisk set er der to særligt histori-
ske årstal for kvinder i Danmark.

Det ene er 1915, hvor kvinderne fik 
valgret til Folketinget, mens den anden 
er 1908, hvor kvinder i april måned det 
år fik valgret til kommunale forsam-
linger.
Det er dermed i disse dage lige præcis 

100 år siden, at kvinder fik mulighed 
for at blive valgt ind i et byråd.
Det blev begyndelsen til, at kvinder 

blev mere synlige i det offentlige rum. 
Senere kom kvinderne ud på arbejds-
markedet i større og større omfang.
I dag er der snart ikke ét eneste om-

råde, hvor kvinderne ikke kan gøre sig 
gældende, men der er en gruppe kvin-
der, der er udenfor. Det er de nydanske 
kvinder, der er en overset ressource, 
som kan blive en utrolig betydningsfuld 
gevinst for det danske samfund, hvis el-
lers mulighedernes døre lukkes op. For 
nylig kom Københavns kommune med 
en rapport, der påviste en relativ større 
fattigdom blandt de nydanske borgere.
Blandt de langtidsfattige og perma-

nent fattige er andelen af indvandrere 

næsten dobbelt så stor som andelen af 
indvandrere i kommunen generelt. Det 
er knapt 30 procent af alle indvandrere 
og efterkommere, der lever under fat-
tigdomsgrænsen i København. Den øko-
nomiske fattigdom sætter grænser for 
deltagelse i de aktiviteter, der er me-
get afgørende for familiens sociale net-
værk, der kan føre til en nuanceret og 
fremadrettet integration for alle med-
lemmer af familien.
I den sammenhæng spiller de nydan-

ske kvinder en vigtig rolle. Men uden 
midler og kontakter bliver mange ny-
danske kvinder ofte isolerede i forhold 
til verden udenfor hjemmet. Kunne dis-
se kvinder få muligheder for en aktiv 
deltagelse eksempelvis på arbejdsmar-
kedet, ville der åbne sig mange gevin-
ster for alle parter.
Der vil blive mulighed for et nærmere 

kendskab til samfundet, indtægter til 
familien og styrkelse af kvindernes eget 
selvværd. Og samfundet vil også få no-
get ud af det. Beregninger fra Dansk 
Arbejdsgiverforening viser, at ledig-
heden blandt kvinder fra ikke-vestlige 

lande er 21,7 procent, mens ledigheden 
for mænd fra de samme lande er 13,9 
procent. Hvis kvinderne nåede samme 
niveau som mændene, ville det give 
4.289 flere personer i beskæftigelse om 
året. Den samfundsmæssige fortjeneste 
af sparede penge til kontanthjælp og 
dagpenge samt øgede skatteindtægter 
ville blive på mere end 850 millioner 
kroner årligt. 
Netop i disse dage bryster beskæfti-

gelsesministeren sig med, at den gene-
relle ledighed er kommet under to pro-
cent, så man kan jo spørge, hvorfor det 
er så svært at få nydanske kvinder i ar-
bejde. Meget tyder på, at der er den ud-
bredte misforståelse i både kommuner 
og jobcentre, at der skal tages særligt 
hensyn til nydanske kvinder.
En undersøgelse fra ugebrevet A4 vi-

ser, at det er spild af tid, når der tages 
særligt pga. kulturen. Flere socialrådgi-
vere, der er presset til at bruge 75% af 
tiden på bureaukrati frem for at hjælpe 
deres klient, kommer derfor også til at 
opgive disse kvinder, som uden grund 
kategoriseres under matchgruppe 4 og 

5 dvs. sammen med de socialdårligst 
stillede grupper. Men ofte er det en 
misforståelse, for disse kvinder ER res-
sourcestærke og kan være aktive i sam-
fundet. 
Derfor er det også tankevækkende 

når samme undersøgelse viser, at hvis 
de nydanske kvinder kom direkte i ak-
tivering, så er chancen for fast arbej-
de faktisk større end for kvinder af et-
nisk dansk oprindelse. Derudover er de 
nydanske kvinder næsten lige så gode 
som de danske kvinder til at fastholde 
et job, når de først har det.
Derfor er det mit ønske, at alle parter, 

arbejdsgivere, jobcentrene, socialrådgi-
verne såvel som de nydanske kvinder 
selv går en ihærdig indsat for at bryde 
denne negative spiral. 
Det er på tide, at vi får lukket dørene 
op for vores nydaske kvinder – både til 
arbejdsmarkedet og forhåbentlig også 
til det politiske liv. Vores kvinder er en 
overset ressource, der kan og bør bidra-
ge til en positiv samfundsudviklin

.yildiz.akdogan@haber.dk

Af Yıldız Akdoğan

Vores Kvinder: en overset ressource!

Af Søren Bom

E
nhedslisten i Kø-
benhavn vil have 
en faglig aner-
kendelse af unge 

mennesker, der udover 
dansk, engelsk mestre fx 
arabisk eller tyrkisk, sådan 
at man på gymnasierne får 
mulighed for at gå til eksa-
men i disse sprog – på lige 
fod med fx fransk.  Derfor 
har enhedslisten samlet et 
flertal i Københavns Børne- 
og Ungdomsudvalg bedt 
forvaltningen undersøge 
mulighederne i Undervis-
ningsministeriet, om der i 
fremtiden kan tilbydes en 
række andre sprogfag efter 
skolernes eget valg, herun-
der indvandrersprog.  Og at 
der bliver mulighed for at 
aflægge adgangsgivende af-
gangsprøver i disse sprog.

”Vi bør som samfund sæt-
te os jordbundne mål for be-
folkningens sprogkundska-

ber. Basiskravet 
til alle unge må 
naturligt være 
tre sprog. Dansk 
og engelsk er 
ikke til at komme 
uden om, således 
som Danmark 
fungerer i dag. 
Men hvorfor 
skal alle også kun-
ne tysk eller fransk? Det er 
jo ikke fag, som er nødven-
dige for at kunne følge gym-
nasiet, hvor det krævede an-
det fremmedsprog (ud over 
engelsk) sagtens kan være 
arabisk eller tyrkisk,” siger 
Gorm Gunnarsen, der sid-
der som suppleant i Børne- 
og Ungdomsudvalget for 
Enhedslisten og er gymna-
sielærer på Christianshavn 
Gymnasium. 

Ifølge Gorm Gunnarsen er 
forskellen mellem etsproge-
de og tosprogede børn, at de 
etsprogede har bedre mulig-
heder for at mestre grund-

skolens sprogkrav, 
så de kan komme 
ind på gymnasi-
erne, de tekniske 
skoler eller han-

delsskolerne. 

Folkeskolen 
belønner de 

et-sprogede

”Egentlig er det iron isk, at 
det forholder sig sådan. To 
sprog fra start burde give 
et forspring. Misforholdet 
opstår, fordi grundskolens 
sprogkrav er bagstræberi-
ske og belønner dem, der 
møder i skolen med kun 
dansk, engelsk eller tysk.

Og forskellen mellem fire 
sprog og tre sprog er en 
mur, der i særlig grad stop-
per mange »tosprogede« i 
deres uddannelsesbane. De 
tosprogede vælger de gym-
nasiale ungdomsuddannel-
ser fra ved at fravælge eller 
forsømme tysk eller fransk,” 

siger Gorm Gunnarsen. Den 
danske sprogpolitik er for-
muleret i folkeskolelovens 
§5, som dikterer, at sko-
lerne KUN kan lade fransk 
træde i stedet for det tyske 
sprog, som skal udbydes på 
alle skoler. 

”Hvis de enkelte skoler 
fik lov til at tilbyde en bre-
dere vifte af sprog i stedet 
for tysk, kunne vi opnå en 
situation, hvor langt flere 
tosprogede kunne udvikle 
deres modersmål, mens et-
sprogede børn fik et tilbud 
om at vælge ikke-europæi-
ske verdenssprog. Dermed 
kunne vi også få gang i 
flere helstøbte skoleforløb, 
hvor elever fulgte arabisk 
eller fransk hele vejen fra 
7. til 12. klassetrin og ikke 
som nu følger to halve for-
løb, hvor eleverne først har 
tre år med fransk og deref-
ter tre år med arabisk” siger 
Gorm Gunnarsen. 

soren.bom@haber.dk

Enhedslisten: tyrkisk og arabisk 
skal godkendes som 3. sprog



       Nisan/April 2008haber22   Nisan/April 2008 HABER

Düğününüzü saray gibi bir salonda yapın

Sjaelland adasının tam ortasında (Alleröd) tüm ulaşım 
noktalarına yakın, 1.100 kişilik salonumuzla Düğün Nişan ve 
diğer her türlü toplantılarınızda hizmetinizdeyiz. 350 arabalık 

ücretsiz, özel park yerimiz vardır. Ayrıca özel istekler için ekstra 
salon ve servis için barlar mevcuttur.

Geniş ve yüksek tavanlı 
salonumuzda düğün yapmak 
isteyen misafi rlerimize mutfak 

olanakları da sunuyoruz. 
Mutfağımızda ister kendiniz 
yemek hazırlayabilirsiniz, 

isterseniz hazır getirdiğiniz 
yiyeceklerinizi ısıtıp servise 

hazırlayabilirsiniz.

Sizin isteğinize göre masaları 
salona yerleştiriyor, yine 
sizin seçtiğiniz renklerle 

ve çiçeklerle masa 
dekorasyonlarını hazırlıyoruz. 
Müzik için çeşitli büyüklükteki 

seyyar sahne ve müzik 
techizatımızı da kullanımınıza 

sunuyoruz. Bizi arayın 
unutulmaz bir düğün yaşayın.

Düğün Salonu

Gydevang 39 - 41
3450 Allerød

Tlf: 48 13 02 40
e-mail: 

info@nokc.dk
Daha fazla bilgi için:

www.nokc.dk

Omkring 500 
familiemed-
lemmer og of-

ficielle personer tog 
afsked med Deniz Öz-
gur Uzun, da han blev 
begravet i landsbyen 
Tatar i det vestlige 
Tyrkiet. Her stammer 
den 16-årige drengs 
far fra, og her havde 
forældrene besluttet, 
at begravelsen skulle 
finde sted. Den danske 
ambassadør i Ankara, 
Jesper Vahr, deltog 
og gav udtryk for sin 
medfølelse med foræl-
drene. Han var mødt 
frem for at kondolere 
og for at vise medfølelse for 
det meningsløse drab. 

”Hele Danmark føler med 
jer, sagde han til de efter-

ladte, og forsikrede om, at 
danskerne føler stor afsky 
for det brutale overfald”

Desuden understregede 

han, at det var vig-
tigt, at politiet hav-
de fastslået, at der 
ikke lå racistiske 
eller islamofobiske 
motiver bag drabet.

Deniz’ mor bad 
ambassadøren til at 
gå tilbage til Dan-
mark med en op-
fordring om, at der 
skal være fred mel-
lem danskerne og 
indvandrerne.

Deniz Özgur Uzun 
blev overfaldet af tre 
unge danskere den 
19. marts i Polens-
gade på Amager, da 
han var ude på sin 

avisrute. Han døde senere 
af sine kvæstelser.

(Haber)

Ambassadøren tog afsked med Deniz

Den mellemøstlige 
boykot af danske 
varer begynder nu 

for alvor at ramme selv de 
mindre danske mejerier. 

Arla har som ventet i se-
neste måneder oplevet et vi-
gende salg på markederne i 
Mellemøsten. Men situatio-
nen har på det seneste ud-
viklet sig langt mere alvor-
ligt for det lille Andelsmeje-
riet Sædager, der også blev 
hårdt ramt under den første 
handelskrise i 2006.  

Mejeriforeningen oplyser, 
at Andelsmejeriets salg til 
Mellemøsten er gået helt i 
stå på grund af genoptryk-
ningen af Muhammedteg-
ningerne.

”For os ligner det den sid-
ste krise, hvad salg angår. 
Det er helt i bund, og der 
kommer stort set ikke en 
ordre mere. Det er en væ-
sentlig del af vores produk-
tion, boykotten rammer,” 
siger bestyrelsesformand 
Niels Bruun til fagbladet 

Mejeri.  
Andelsmejeriet Sædager 

producerer store mængder 
feta til både industri og de-
tailhandlen, og 90 pct. eks-
porteres – en væsentlig del 
til Mellemøsten og Saudi-
Arabien. 

”Det ser værst ud i Sau-
di-Arabien, men over hele 
linjen får vi meldingen, at 
de ikke vil købe noget, der 
er dansk,” fortæller Niels 
Bruun.

(Haber)

Boykot i rammer nu de små mejerier

Af Søren Bom

M
edlemmer af 
Folketinget 
må gerne bære 
tørklæde på ta-

lerstolen, men ikke burka, 
nissehue eller klaphat. Det 
besluttede Folketingets 
Præsidium i forrige uge. 
Det blev beslutningen ef-
ter en længere debat om 
hovedbeklædning som sid-
ste år blussede op, da En-
hedslistens Asmaa Abdol 
Hamid blev valgt som før-
stesuppleant for Enheds-
listens folketingsmedlem 
Johanne Schmidt-Nielsen. 
Hvilket betyder at, hvis 
Johanne Schmidt-Nielsen 
er forhindret i at møde op 
i salen, vil det være Asmaa 
Abdol Hamid, som tager 
over. Dermed vil der være 
en kvinde med tørklæde 
til stede i salen, og det har 
Dansk Folkeparti udtrykt 
skarp kritik af. 

Man skal kunne genkende 
personen

Dansk Folkepartis Søren 
Espersen ville derfor have 
et forbud mod tørklæder på 
folketingets talerstol, men 
han får altså ikke sin vilje. 
Dog må folketingsmedlem-
mernes beklædning ikke 
forhindre, at medlemmer-
ne kan genkendes. Dermed 
vil det være forbudt for fol-
ketingsmedlemmer at gå i 
fx burka. 

”Præsidiet har i dag haft 
lejlighed til at drøfte spørgs-
målet om ordensforskrifter 
i Folketinget, herunder 
tørklæder. Det har været 
en god og konstruktiv drøf-
telse, og vi har været om-
kring alle emnets aspekter, 
herunder grundlovens be-
stemmelser om det valgte 
folketingsmedlems rettig-
heder” lyder det i præsidi-
ets udtalelse, som Folketin-
gets formand, Thor Peder-
sen (V), præsenterede på et 
møde på Havreholm Slot i 
Nordsjælland.

Også dommere må bære 
tørklæde

For nogle dage siden of-
fentliggjorde Domstols-
styrelsen en ny persona-
levejledning, som siger at 
muslimske tørklæder hel-
ler ikke er et problem ved 
domstolene.

”Som fælles retningslinje 
gælder det, at der ikke er 
noget til hinder for, at an-
satte ved Danmarks Dom-
stole kan bære tørklæde, 
turban eller lignende ho-
vedbeklædning af religiøse 
eller kulturelle grunde, så 
længe ansigtet ikke er til-
dækket,” hedder det i per-

sonalevejledningen.
Fakta: regler i andre 

lande
I Tyskland er der en 

uskreven regel om, at 
man ikke bærer religiøse 
symboler i parlamentet.

I det franske parlament 
er det forbudt at bære re-
ligiøs hovedbeklædning af 
nogen art.

I det engelske parla-
ment må man ikke bære 
militære medaljer og uni-
form.

I Polen er alle medlem-
mer forpligtet til at bære 
anstændigt tøj i parlamen-
tet, men der findes ingen 
særregler for religiøse 
dragter.

De hollandske parlamen-
tarikere må bære, hvad 
de vil.

Det italienske Parlamen-
tets medlemmer har nor-
malt jakkesæt på, men der 
er ingen regler for deres 
påklædning bortset fra, at 
den skal være anstændig.

I Tyrkiet er det ikke til-
ladt at bære synlige reli-
giøse symboler i parlamen-
tet – derfor er også tørklæ-
det forbudt. 

soren.bom@haber.dk

Ja til tørklæder i Folketinget
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Okuldaki derslerinizde daha başarılı olmak ve 
yüksek öğrenime daha iyi hazırlanmak ister-
misiniz?

O halde size önereceğimiz 3 ayrı yaz kampından 
size uygun olan birini seçebilirsiniz.

3 haftalık kamp için sizin ödeyeceğiniz ücret 
sadece 500 kron. 
Normal kamp ücretinin 8-500 kronluk kısmını ise 
destek olarak biz ödüyoruz.

www.campsommer.dk adresini açarak veya 
kampların düzenleneceği okulları arayarak daha 
fazla bilgi edinebilirsiniz. 

YAZ KAMPLARI 2008

Başka yerde öğrenemeyecekleriniz

Proje, Göçmenler, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Vejle Idrætshøjskole 75 82 08 11
Rønde Højskole 86 37 19 55
Egå Ungdomsskole 86 22 01 28

Heyecan verici konular
ve unutulmaz anılar

P
igefestivalen foregår 
hvert år i maj måned, og 
er et forsøg på at lave en 
sjov og spændende dag 

for pigerne, hvor de får styrket 
deres selvværd og identitetsudvik-
ling samt skabt nye fællesskaber. 
Blandt andet optræder flere popu-
lære sangerinder, som pigerne ser 
op til. Sidste år fyrede Natasja og 
Miss Mukupa et fantastisk show 
af, som endte med, at alle pigerne 
stod oppe på scenen og sang med. I 
år kommer Lady Smita, som er dj 
og rapper og endnu et par kendte 
sangerinder vil underholde. 

Pigefestivalen er forbudt for 
drenge. Det er populært blandt pi-
gerne, fordi de her har deres helt 
egen fest, hvor de kan hygge sig 
med hinanden. Mange af pigerne 
har muslimsk baggrund, men der 
kommer også en del etnisk dan-
ske piger, og festivalen er en skøn 
blanding af alle mulige kulturelle 
udtryk.

På festivalen kan pigerne besø-
ge forskellige boder og lave deres 
egne ørenringe, få lagt make-up og 
sat hår eller afprøve hennamaling. 
Nogle piger er modige – de for-
bereder sig hjemmefra og stiller 
efter tur op på den store scene og 
synger en sang eller laver et dan-

senummer. Andre går modeshow, 
mens tilskuerne i salen klapper og 
beundrer deres tøj, der stammer 
fra hele verden. 

Det er Vesterbro Pigenetværk, 
som står for Pigefestivalen. Ud-
over at arrangere en super sjov 
dag for pigerne er formålet, at 
pigerne får kendskab til fritidstil-
bud på Vesterbro. På festivalen 

hjælper en mængde frivillige, der 
til daglig laver aktiviteter for pi-
ger, og på den måde kan pigerne 
lære fritidstilbudene at kende. 
Især mange piger med etnisk 
minoritetsbaggrund benytter sig 
ikke af fritidstilbudene, så arran-
gørerne af festivalen håber på, at 
disse piger får øjnene op for de 
mange ting, man kan lave rundt 
omkring i klubber og foreninger 
på Vesterbro. 

D. 15. maj 2008 kl. 15-20 åbner 
Pigefestivalen igen dørene for alle 
glade piger – og deres mødre, hvis 
de har lyst. Det sker på Idrætsfa-
brikken i Valdemarsgade 14, hvor 
der vil være optræden, stjerne-
støv, flotte frisurer, smykker og 
sminke kun for piger.

Musik og fest kun for piger på Vesterbro
En forårseftermiddag strømmer 200 små og store piger til en 
idrætshal på Vesterbro. Da de nogle timer efter forlader ste-
det, er det med musik i ørerne, dans i kroppen, nye smykker 
og stylet hår. Der har nemlig været Pigefestival på Vesterbro.

Vesterbro Pigenetværk er et netværk af 
klubber, væresteder, skoler og andre in-
stitutioner og personer, der har kontakt 
til piger på Vesterbro. Netværket arbej-
der primært for at koordinere og syn-
liggøre pigeaktiviteterne på Vesterbro 
- bl.a. ved at planlægge og udføre arran-
gementer, der henvender sig til piger. 
Netværket afholder hvert en Pigefestival 
i foråret og en Pigeidrætsdag i efteråret. 
Vil du vide mere? Se www.vbropiger.dk.

Sejlferie i Ægæerhavet har 
længe været populært for 
turister med hang til klart 

vand under boven. Nu åbner også 
Ören nær Muğla ved Ægæerha-
vet sine havneporte for turister 
fra hele verden i et nyt, gigantisk 
havneprojekt til lystbåde i kæm-
pestørrelse.

Et nyt havneprojekt for gigan-
tiske lystsejlere i Ören bliver det 
første af sin art i Tyrkiet, der er 
et yndet og oplagt rejsemål for ver-
dens sejlturister. Ikke alene bliver 
den nye luksushavn den første i 
regionen, den bliver også en af de 
største af sin slags i Tyrkiet med 
sine 20.000 kvadratmeter.

Rige sejlere fra hele verden
Havnen håber at kunne tiltrække 
rige sejlturister fra hele verden til 
det overdådige havneprojekt, der 
vil koste i omegnen af femten mil-

lioner dollars.
  ”Et projekt i denne klasse er af 
afgørende betydning for turistud-
viklingen i området. Vi kommer til 
at se, at en helt ny type af turister 
falder for Muğla-områdets charme, 
når de kan have deres super-både 
liggende i elegante omgivelser i 
den helt nye havn,” siger Kultur-
råd Vahit Karaali fra Tyrkiets 
Ambassade, Kontoret for Kultur 
og Turisme.

Den nye båd hentes da i ferien
Projektet bliver igangsat netop nu, 
og det er planlagt at åbne den nye 
havn midt i den bedste sejlersæson 
i 2008. Sammen med fashionable 
faciliteter til sejlernes både – eller 
yachts, som de også kaldes – vil der 
blive etableret en landingsbane til 
helikoptere og en række eksklusi-
ve villaer. Disse villaer kan blandt 
andet bebos af sejlere, der venter 
på en helt ny båd
  Der skal nemlig også bygges nye 
super-yachts i den nye havn, og 
der er fokus på ekstraordinært 
store og veludstyrede både i su-
perklassen.

Gigantiske lystsejlere indtager Tyrkiet
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS Türkiye’nin 

tadı size 
çok yakın

Nørrebro  Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Türkiye’den direk getirilen 
taze sebze ve meyveden, 

bakliyata, makarnaya, 
sucuğa pastırmaya, pe-

ynire, yoğurda ve sabuna 
kadar evinizin tüm gıda 

ihtiyacını en ucuz fi yatlarla 
temin edebileceğiniz mar-
ketimize mutlaka uğrayın

Hem
 ucuz 

Hem
 ka

lite
li

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 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi
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Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te 
hizmetinizdeyiz. En taze malzeme ile hazırlanmış 

zengin büfemizle ya da A la Carte menümüzle 
siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan 

onur duyacağız

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Frederiksberggade 22
1459 København K

Tlf: 33 33 08 74
www.restaurantbutterfl y.dk

Brunch & Frokost Buffet (Kl. 10.00-16.00)  69,- kr
 Aften buffet (Kl. 16.00-23.00)  89,- kr

İş yemekleriniz, aileniz ve dostlarınızla keyifl i bir 
yemek için arayın, rezervasyonunuzu yaptırın.

İş yemekleriniz, aileniz ve dostlarınızla keyifl i bir 
A

arhus şehrinde Tica-
ret Lisesi öğrencisi 
dört kız şifre hırsız-
ları için kabus sayıla-

bilecek bir  icadın altına imza 
attılar. Dört liseli, para çekme 
makinalarında şifre hırsızlığı-
nın önüne geçebilecek bir sis-
tem geliştirdiler ve bu ilginç 
fikirleri ile uluslararası ödül 
aldılar. 

Alışılmış tuşlu şifre giriş sis-
temini ortadan kaldıran bulu-
şa göre para çekme esnasında 
şifre girişinde dokunmatik ek-
ran kullanılıyor. Ekranda rulet 
şeklinde tasarımlanmış sayıla-
rın yer aldığı kadran, tuşlanan 
her sayıdan sonra dönüyor ve 
rakamların da yeri değişiyor. 

Para çekenlerin parmak ha-
reketlerinden şifreyi tahmin 
etmek ve ardından kredi kar-
tını çalarak para çekme olay-
larının sona ermesini sağlamak 
için geliştirilen sistem için li-
selilere televizyonda izledikle-
ri bir program ilham kaynağı 
olmuş. 

Romanyalı bir çetenin bir sü-
permarkette alışveriş yapan bir 
kadının arkasında durup şifre-
sini öğrendiklerini ve ardından 
kadının çantasını çalarak kredi 
kartı ile kadının hesabını bo-
şalttıklarını gören Danimarkalı 
öğrenciler bu suç olayının önü-

ne geçecek bir sistem üzerinde 
düşünmeye başladıklarını söy-
lüyorlar. 

Yeni şifre giriş sistemine 
göre ekranda yer alan şifre 
girişi kadranı sadece 90 dere-
celik açıyla bakılınca görülebi-
lecek ve böylelikle para çeken 
kişinin yan tarafında ve yakı-
nında durmak ekranı görmeyi 
güçleştirecek.

 Aarhus’ta bulunan Ticaret 
Lisesinde eğitim görürken liseli 
kızlar buluşlarını 4-6 Nisan ta-
rihlerinde Avusturya’nın Linz 

kentinde düzenlenen Young 
Enterprise yarışmasında sergi-
lediler. liseli kızlar 17 ülkeden 
47 yarışmacının katıldığı yarış-
mada birinciliği kazandılar.

Ancak başarılı lise öğrencile-
rini bekleyen teknik bir sorun 
var . Danimarka’daki yasalara 
göre para çekme makinalarının 
görme özürlülerinin de kulla-
nabilmelerine olanak sağlamak 
amacıyla, klavyeli tuş sistemi 
ile üretilmiş olması gerekiyor. 

(Haber)

Şifre hırsızlarına kötü haber

D
animarka’da Rene 
Valgren Sörensen 
adlı kullanıcı tara-
fından Facebook’da 

”Müslümanlara karşı olan 
Danimarkalılar grubu” kurul-
du.  Kuruluşunun hemen ar-
dından 32 üye sayısına ulaşan 
grupta Irak ve Afganistan’da 
görev yapmış bazı Danimar-
kalı askerlerin de bulunduğu 
ortaya çıktı.

Danimarka Genel Kurmay 
halkla ilişkiler yetkilisi Len-
nie Fredskov Hansen, “Grup-
ta dile getirilen görüşler Da-
nimarka ordusunun görüşleri 
değildir ve olamaz. Ancak grup-
ta yer alan askerlerin ifade öz-
gürlükleri vardır, facebook’ta 

ya da diğer ortamlarda kendi 
görüşlerini dile getirebilirler” 
dedi. Hansen ayrıca bu olayın 
önümüzdeki dönemde Dani-
marka ordusunu temsil eden 
kişilerin internet ortamında 
nasıl davranmamaları gerek-
tiğine örnek olarak gösterile-
ceğini söyledi. Hansen gruba 
katılan askerler hakkında her-
hangi bir işlem yapmayacakla-
rını söyledi.

Facebook’taki gruba üye olan 
ancak grubun varlığının basına 
yansıması üzerine gruptan ay-
rılan bazı askerler kendi sayfa-
larında üniformalı resimleri ile 
yer alıyorlar. Grubun kurucusu 
Valgren Sörensen olayın med-
yaya yansıması üzerine kurucu 

kimliğinden ayrıldı. 
Grubun tanıtım yazısında yer 

alan ifade şöyle ; ”Gün, Biz Da-
nimarkalıların bir arada olma 
günüdür. Sokaklarda taşlı 
sopalı kavgalar çıkarıyorlar, 
arabalarımızı ateşe veriyorlar, 
aynı zamanda biz de onlara 
verilen sosyal yardımlarını fi-
nanse ediyoruz. Doğru olamaz. 
Biz Danimarkalıların bir arada 
olmamız gerekiyor, yoksa faz-
la geçmeden bizim ülkemizi eli-
mizden alacaklar. O zaman da 
aniden az sayıda olanlar bizler 
olacağız, yaşam stilini değiştir-
mesi gerekenler bizler olacağız. 
Danimarka ve Danimarkalılar 
için mücadele edelim”

(Haber)

Danimarka’da Facebook’da ”Danimarkalılar Grubu’’ adı 
altında Müslüman karşıtı bir grup oluşturdu. Kuruluşunun 
hemen ardından 32 üye sayısına ulaşan grupta Irak ve Af-
ganistan’da görev yapmış bazı Danimarkalı askerlerin de 
bulunduğu ortaya çıktı.

Müslüman karşıtları 
Facebook’ta buluştu
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Z
evkinize uygun 
kıyafeti nereden 
alabileceğiniz ko-
nusunda kuşku 
duyuyorsanız, 

her gün ayna karşısına ge-
çip, ne giyeceğinize karar 
veremiyorsanız, vücut şek-
linize en uygun giysilerin 
hangileri olduğunu bilmi-
yorsanız, size doğru bir ad-
res verelim: “Zehra Moda”.

Danimarka’da Türk ka-
dınlarının zevklerine uy-
gun tasarımlarda giysiler 
üreten ve satan tek Türk 
kadın giyim mağazası Zeh-
ra Moda, Batılı düşüncey-
le Türk tasarımını birleş-
tiriyor ve yarattığı stille 
zevkinize uygun cazibeli 
bir görünüm kazanmanızı 
sağlıyor. 

Türk kadın giyim mağa-
zası deyince akla ilk gelen 
isim olan İshöj’daki Zehra 
Moda Anadolu’dan gelen 
kadınlarımızın giyim zevk-
lerini çok iyi tanıyan bir 
mağaza.  

Kadınlarımızın zevkleri-
ne uygun her türlü günlük 
ve gece kıyafetini hem de 
Türkçe konuşarak satına-
labilecekleri mağaza olan 
Zehra Moda’nın, Türkiye 
ve Danimarka’daki modayı 
da yakından takip etmekle 
birlikte kadın kıyafetleri-
nin yanı sıra çeşitli aksesu-
arlar da bulundurduğunu 
hatırlatalım. 

Zehra Moda, Danimar-

ka’da Türk kadınları için 
kadın giyim sektöründe 
bir boşluk olduğunu göz-
lemleyen Türk işadamı 
Abdurrahman Korkmaz’ın 
fikri olarak ortaya çıkıyor. 
1975 yılında Danimarka’ya 
gelen Korkmaz, 1988 yı-
lında Teknik Üniversite’yi 
bitiren ilk Türk olmasına 
rağmen eğitimi ile ilgili 
mesleğine devam etmeyip 
Danimarka’da Türk ka-
dını için giyim sektörün-
deki boşluğu doldurmak 
amacıyla ilk Türk kadın 
giyim mağazasını açmaya 
karar veriyor ve eşine jest 
yapmak için mağazasına 
eşinin adını “Zehra Moda” 
adını koyuyor. 

Türk kadınının giyim 
zevkine hitap eden Zehra 

Moda, Danimarka’da tek 
tesettür giyim satan mağa-
za olma özelliğine de sahip, 
ancak Zehra Moda deyince 
akla sadece tesettür giyim 
satan mağaza olarak hatır-
lanmasına da karşı. 

“Biz, açık veya kapalı, 
kısa veya uzun giyinmek 
isteyene, Türk ve Dani-
markalı ayrımı gözetme-
den bütün bayanları giyin-
diriyoruz. 7’den 70’e yaşlı 
genç herkese hitap ediyo-
ruz” diyen Korkmaz, özel-
likle genç kızlar arasında 
abiyenin çok tuttuğunu ve 
tv’deki dizilerde gördükleri 
abiyelerin çok ilgi gördüğü-
nü ifade ediyor.

Kadın giyim mağaza-
sı olarak Danimarkalı ve 
Türk mankenlerle defileler 

de düzenleyen Zehra Moda 
en son olarak 12 manken-
le Zehra Moda ürünlerini 
geçtiğimiz ay İsmail YK 
konserinde sergiledi. 

Zehra Moda koleksiyon-
larında modanın sezondaki 
trendlerinden etkilendikle-
ri ve estetik ve fonksiyonel 
arasında bir denge kurduk-
ları, çalışan iş kadınlarını 
da giyindirdikleri göze çar-
pıyor. Zehra Moda abiyele-
rin dışında gelinlik, nişan-
lık, takım elbise, eşarp ve 
ayakkabı da satıyor. 

Zehra Moda’nın koleksi-
yonlarını www.zehramo-
da.dk internet adresinden 
de görebilirsiniz. 

(Haber)

HABER

A
vrupa hava saha-
sında uçan yol-
cular yakın bir 
zamana kadar 

uçaklarda cep telefonlarını 
kullanabilecekler. Ancak 
telefonlar kalkış ve iniş 
esnasında kapalı kalmaya 
devam edecek. 

Alınan karara göre, ha-
valanan uçak 3.000 metre 
veya üzerinde bir yüksekli-
ğe ulaştığında cep telefon-
ları açılabilecek. Altı aylık 
bir danışma sürecini izle-
yen bu kararı uygulayan 
ilk uçuşlar, bu yıl içinde 
hizmete sunulabilecek. 

Avrupa Komisyonu’nun 
bu kararı almasının ardın-
dan, şimdi uygulama için 
verilecek kararlar tek tek 
şirketlere bırakılmış olu-
yor. 

Bununla beraber, sözko-
nusu teknolojinin tama-
men onaylandığını söyle-
yebilmek için bir takım tü-

zük değişikliklerinin de 
yapılması gerekiyor. 

Bu kapsamda ayrı-
ca Avrupa Havacılık 
Güvenlik Kurumu da, 
uçaklara yerleştirilecek 
ve cep telefonu sinyal-
lerinin uçuş sistemleri-
ne karışmasını önleye-
cek bir donanıma ihti-
yaç duyuyor.

SİSTEM NASIL 
İŞLEYECEK? 
Plana göre uçaklara 
‘piko hücre’ (trilyonda 
bir hücre) adı verilen ve 
kalkıştan sonra devreye 
alınacak olan, küçük cep 
telefonu baz istasyonları 
yerleştirilecek. 
- Baz istasyonu, uçak için-
de ve çevresinde küre biçi-
minde bir kapsama alanı 
oluşturacak. 
- ‘Piko hücre’ üzerinden 
yapılacak görüşmeler, 

uydu bağlantısı yoluyla ka-
rasal şebekelere iletilecek. 
- Bu teknoloji için, daha 
önceden Avrupa genelinde 
bir radyo frekans spektru-
mu ayrılmıştı. 
- Uçaklar Avrupa hava sa-
hasını terk ettiğinde ise 
verilen hizmet durduru-
lacak.

FAZLADAN LİSANS 
ÖDENMEYECEK 
Başlangıçta sadece ikinci 

nesil cep telefonlarına 
hizmet verilecek, an-
cak bunu üçüncü nesil 
teknolojilere yönelik 
artan talep nedeniyle, 
bu yöndeki servisler iz-
leyecek. 

Uçaktan yapılan cep 
telefonu görüşmeleri-
nin maliyeti, yerdeki 
görüşme ücretlerine 
göre daha yüksek ola-
cak. 

AB Komisyonu’nun 
telekomünikasyondan 

sorumlu üyesi Viviane Re-
ding, komisyonun bu fiyat-
lamaya bir sınır getirmeyi 
planlamadığını söyledi. 

Komisyonun aldığı ka-
rara göre ayrıca, bir AB 
ülkesinde kayıtlı olan bir 
uçak, diğer AB ülkeleri 
üzerindeki uçuşu sırasın-
da, fazladan bir ulusal li-
sans bedeli ödemeden yol-
cularına cep telefonu hiz-
meti sunabilecek.

Uçakta cep telefonu kullanılmasına AB’den onay
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa hava sahasında seyreden 
uçaklarda cep telefonu kullanılmasına resmen onay verdi.

Daha fazla bilgi için www.purlaser.dk 
adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Adres: 
Vester Farimagsgade 3, 1.sal

1606 KBH V
Tlf: 2590 3030

Vücudunuzdaki istenmeyen kıl ve 
tüylerden bıktınız mı?

Purelaser, özellikle siyah renkli kıl ve tüyler için 
özel olarak hazırlanmış 3. kuşak yeni cihazlar ise 

sizleri istenmeyen kıl ve tüylerden kurtarsın

Koltukaltı
Dkr. 400 

Kırışıklıklara karşı
Oksijenli gerdirme
Dkr. 1.200

Randevu için hemen bizi arayın
Tlf: 2590 3030

Tüm yüz 
Dkr. 600

Üst dudak
Dkr. 300

Yanak/şakak 
Dkr. 300
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Zarif görünmek deyince akla…
Güzel ve çekici görünmeyi hangi kadın istemez ki! Çekici, 
zarif ve güzel görünmek için tabii ki giyim de çok önemlidir. 
İster toplu, ister hamile, ister minyon olun, kendinize uygun 
bir stili bulduğunuzda siz de zarif görünebilirsiniz. 
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Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?

İşte size sunduğumuz 5 avantaj
Size özel hizmet
Cazip sigorta olanakları
DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları

Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz
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Statsprøvet tolk og oversætter 
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği’nde ve 

Danimarka’daki bütün resmi 
makamlarda kullanacağınız her türlü 
belge ve evrakın resmi çevirisi yapılır. 

Yeminli Tercüman ve 
Mütercim

Orhan DOĞRU

İşyeri adresi: 
Tolkeservice Danmark ApS, 

Glostrup Torv 4, st.th  2600 Glostrup 
Privat: 

Kærlunden 36 
2660 Brøndby Strand 

Danmark 

Tel.: 2840 8596 
www.orhan.dk

İşte! yepyeni bir sesli chat ortamı
www.duslersesi.com

Gurbetin Sesi
Dikkat!!! 

Güzellikleri bağımlılık yapar

Bizden Size Bir Tutam Sevgi

Güzellikleri bağımlılık yapar

Seviyeli davranan herkesi 
sitemize bekliyoruz.

Saygılarımızla
Site yöneticileri 

Bay Mavi ve Bayan Mavi ve de Kenan

Sevgi ve saygı çerçevesinde hoş ve 
güzel bir sohbet imkanı. Güzel şiirleri 
ile Yasemin Yağmuru, canlı müzikleri, 

ve istek parçaları ile DJ Ferit hergün 12 
saat sizlerle beraber. 

eak-design.com 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

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

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Her türlü işyeri 
ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre tasarım

Uniq design med den personlige smag

70’Lİ YILLARDAKİ TÜRKİYELİ ERKEKLERİN 
KALDIGI BEKAR EVLERİ

Aarhus’taki Den Gamle By müze yetkilileri müze içinde inşa edilmek 
üzere, 1974 yılların modern şehir yaşamını sergileyeceklerdir. Bu 

şehir bir bölümünde 1970’li yıllarda Danimarka’ya gelen birinci kuşak 
Türkiyeli göçmen bekar işçilerin kaldıkları/ikamet ettikleri bir daire içini 

sergilenmek üzere oluşturacaklardır. 
Den Gamle By müze yetkilileri konu ile ilgilenen herkesin bilgisine 
başvurmak  istiyor. Türkiyelilerin 1970’li yıllardaki Danimarka ev 

yaşamlarını gösteren sosyal, kültürel, sanatsal, siyasal, beslenme, 
eşya ve anılar gibi o zamanı anlatan bilgilerin, mümkünse orijinali ya 

da resimlerine sahip olanların müze yetkilileri ile irtibata 
geçmelerini istemektedir. 

Tove Engelhardt Mathiassen, Museuminspektør, cand. Phil.
Viborgvej 2, 8000 Århus C.

Tel.: 45 86 12 31 88   
www.dengamleby.dk 

O
turduğunuz 
apartmanda ça-
nak uydu anten 
takılmasına izin 

verilmiyor mu ya da an-
teniniz çok büyük ve çok 
yer mi kaplıyor, çatınızda 
veya balkonunuzdaki gö-
rüntü kirliliği sizi rahatsız 
mı ediyor? 

Teknoloji bu soruna da 
bir çare buldu. Küçücük ve 
dört köşe bir uydu antenle, 
anten takmama karışırlar 
mı endişesi taşımadan ve 
de anten kirliliğine maruz 
kalmadan istediğiniz Türk 
kanallarını ve Avrupa ka-
nallarını izleyebilirsiniz.  

24x47 cm büyüklüğündeki 
bu düz, dört köşe ufak an-
ten 70 cm’lik çanak antenin 
gördüğü işlevi görüyor, iste-
diğiniz kanalları daha iyi bir 
görüntü kalitesiyle izleyebi-
liyorsunuz. 

Sözü edilen dört köşe 
antenleri Danimarka’ya 
getiren ve satışa sunan 
“Satdiscount/Bazar Elektro-

nik” sahibi antenci Mustafa 
Özçelik, Danimarka’da piya-
saya henüz yeni giren bu an-
tenlerin diğer çanak anten-
ler oranla hem daha küçük, 
hem de estetik olarak daha 
güzel göründüğünü ve de iyi 
bir görüntü kalitesine sahip 
olduğunu belirtiyor. 

Özçelik, “Bu antenleri 
Danimarka’da satan tek 

firmayız. Fiyatları da ça-
nak antenlerden biraz faz-
la olsa bile o kadar pahalı 
değil. Hali hazırda bir çok 
vatandaşımızdan sipariş al-
dık. Yeni anteni tercih eden-
lerin sayısı hergün artıyor” 
müjdesini veriyor. 

Uydu anten taktırma 
endişesine son

Bir çok vatandaşımızın 
uydu anten taktırırken 
sorunla karşılaştığına da 
dikkat çeken Mustafa Öz-
çelik, “Bazı apartmanlar ve 
konut yöneticileri binaların 
dış cephelerine, balkonlara 
veya çatıya uydu anten ta-
kılmasına izin vermiyor. Bu 
da vatandaşlarımızın Türk 
kanallarını izlemesini engel-
liyor. Anten taktırmak iste-
yen ancak ‘apartman müsa-
ade eder mi!’ endişesi taşı-
yan vatandaşlarımızın bize 
başvurmaları durumunda 
kendilerine yasal yollardan 
uydu antenlerini takma iz-
nini alıyoruz” diyor.   

(Haber)
Küçük dört köşe antenler ve 

anten taktırma izni 
konularında daha geniş 

bilgiyi aşağıdakiadres ve 
telefondan 

alabilirsiniz. 
Satdiscount/

Bazar Elektronik
Mustafa Özçelik

Ole Jörgensensgade 
3-5 kld.

2200 Kopenhag N
Tlf: 51 88 86 75

ÇANAK ANTENLERİN PABUCU DAMA ATILIYOR

Anten kirliliğine paydos
Binaların çatılarına, dış cephelerine, balkonlara takılan büyük çanak uydu 
antenlerin pabucu artık dama atılıyor. Sürekli gelişen teknoloji sayesinde 
çok ufak dört köşe uydu antenlerle artık Türk ve Avrupa kanallarını daha 
iyi bir görüntü kalitesi ile izlemek mümkün hale geldi. 

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da 

kuaförlük eğitimi almış, 20-30 
yaşlarında kuaför aranıyor.

Müracaat: 
20 22 72 04

ELEMAN ARANIYOR

DİDİM’DE ARSA

Müracaat:
hckahraman@gmail.com ya da 

Tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

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

Kopenhag`da yaya 
caddesinde bulunan

restoranımızda çalışacak 
tecrübeli aşçılar ve garsonlar 

aranıyor.

Tecrübeli aşçı ve 
garsonlar aranıyor

Müracaat: 
26 85 05 04

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

yaklaşık 2 km uzaklıkta, 
benzin istasyonu karşısında 
1308 m2 arsa satılıktır. Yine 
Pamukkale yolu üzerinde 

bulunan Küçükdere köyünde 
2 katlı bir ev ile içinde her 

türlü meyva ağacı ile zeytin 
ağaçları bulunan 2 dönümlük 
bahçe de satılıktır. Her üçünü 

almak almak isteyenlere 
fi yatta kolaylık sağlanacaktır. 

Kopenhag`ın Nörrebro 
semtinde cirosu yüksek 

pizza bar satılıktır.
Müracaat: 

27 85 19 80

SATILIK PİZZA BAR
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www.sinema.dk

Reklam ve ilanlarınız HABER gazetesini seçin
www.haber.dk  -  haber@haber.dk

Başkent Kopenhag’da 
bulunan Kopenhag 
Kocatepe Camiinde 

uzun zamandır boş olan 
imamlık makamına Diya-
net İşleri Başkanlığı tara-
fından 37 yaşındaki imam 
Mustafa Yüce atandı.

Ş.Urfa İl Müftülüğü vaiz-
liği görevini sürdürürken 
ilk yurt dışı görevi olarak 
Kopenhag Kocatepe Cami-
ine atanan Mustafa Yüce, 
1971 yılında Kayseri’nin 
Pınarbaşı ilçesinde doğdu. 

Evli,bir erkek ve bir kız 

çocuk babası olan imam 
Mustafa Yüce, ilk öğreni-
minden sonra Liseyi Kay-
seri İmam Hatip Lisesinde 
bitirdi.

Uludağ Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesinden 1994 
yılında mezun olan Mus-
tafa Yüce, 1999 yılında Sa-
karya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Ensütütüsünde 
Yüksek Lisansı tamamladı. 
Bu arada 2000 yılında Su-
riye’de 2 yıl süreyle Arap-
ça Dil Ensütüsünde dil 
eğitimi aldı. 2007 yılında 

Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstütüsünde 
doktorasını bitirdi. 

Danimarka ve Kopen-
hag’ın merkez camisi ola-
rak bilinen Kocatepe Ca-
miine 4 yıl süreli kalıcı 
olarak atanmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belir-
ten Mustafa Yüce, camile-
rin sadece namaz kılınan 
yerler olarak anılmasından 
çok, eğitim, kültürel ve 
sosyal faaliyetlerle de bi-
linmesine büyük önem ver-
diğini söyledi.

Kocatepe Camiinde bun-
dan böyle hafta sonları kız 
ve erkek çocuklara kuran 
kurslarının başladığına 
dikkat çeken imam Musta-
fa Yüce, vatandaşların her 
türlü ilim, eğitim, din ve 
sosyal konulardaki sorun-
larına yardımcı olmaya ha-
zır olduğunu belirtti.

İmam Mustafa Yüce ay-
rıca, Kopenhag’da yaşayan 
Türk toplumuyla bütünleş-
mek için gerektiği zaman 
her türlü etkinliklere katı-
lacağını ifade etti.

(Haber)

Kopenhag Kocatepe Camiine yeni imam

D
animarka İmam 
Hatipliler Der-
neği, DİHDER 
Kurucu genel ku-

rulunu toplayarak ilk yöne-
tim kurulunu seçti. 

Danimarka’da yaşayan ve 
İmam hatip Liselerinden 
mezun olmuş vatandaşla-
rımızı bir araya getirmeyi 
amaçlaya DİHDER’in kuru-
luş amaçları arasında “Da-
nimarka’da yaşayan İmam 
Hatiplileri bir çatı altında 
toplayıp sosyal ve kültürel 
etkinlikler düzenlemek, 
vatandaşlarımızın dini ihti-

yaçlarına cevap vermek, Da-
nimarka kamuoyuna İslam 
dinini doğru anlatabilmek 
ve İslam’ın barış, sevgi ve 
hoşgörü dini olduğunu ya-
şayarak anlatmak” olarak 
belirtildi.

Brøndby Strand’da bulu-
nan Langbjergskolen Oku-
lu salonlarında  düzenle-
nen kurucu genel kurula 
ilk etapta e-posta yoluyla 
kendilerine ulaşılan İmam 
Hatip mezunu 75 kişi da-
vet edildi. 

Dernek başkanlığına se-
çilen Ahmet Çanakgöz, 

HABER gazetesine yaptığı 
açıklamada Danimarka’da 
200 civarında İmam hatip 
Lisesi mezunu olduğunu 
sandığını söyledi.

Kurucu genel kurul so-
nunda DİHDER’in ilk yö-
netim kurulu da seçildi. 
Ahmet Çanakgöz’ün baş-
kanlık yapacağı DİHDER 
yönetim kurulu şu isimler-
den oluşuyor: Muhammet 
Ataseven, Şükrü Yılmaz, 
Mustafa Ay, Mehmet Boz-
boğa, Ömer Karacan, ve 
Mehmet Korkmaz.

(Haber)

Danimarka’da İmam 
Hatipliler dernekleşti

Industrivænget 12 A ● 3400 Hillerød 
Tlf: +45 70 20 84 14 ● Fax: +45 70 20 84 15

Mobil: +45 23 84 34 69
autosalg@hillerodautomobiler.dk

www.hillerodautomobiler.dk

Tamirhane hizmetimizden yararlanın

Peşinatsız 3 ay garanti

Aracınızın bakımı ve tamiri 
için bizi arayın.

Tüm tanınmış lastik markalarını cazip 
fi yatlarda hem satıyor, hem de takıyoruz. 

Aracınızın lastiklerini değiştirmek 
istiyorsanız, bizi arayın!

Kr. 6.800,-Baotian 30 REBEL 49CC
Knallert /2008, Blåmetal. Fås i 2 forskellig farver blåmetal & 
rør/sort, max km/t 30, max vægt 242 kg., tankkapacitet 4,5L, 
dæk foran 120/70-12 bag 130/70-12, med fjernstart og alarm, 
klar lygter. 

Her türlü araç bakım, tamirat, sigorta hasarları ve 
muayeneye (syn) hazırlamada hizmetinizdeyiz. 

Araç testleri bilgisayar teknolojisi ile yapılır.

GÜVENLİ OTOMOBİL SATIŞINDA UZMANIZ
Galerimizde her zaman 40-50 otomobil bulunur

Benzin. ÅRGANG: 2000.  238.000  km. Nysynet, camper, aut., airc., fjernb. 
c.lås, startspærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, håndfrit 
til mobil, armlæn, kopholder, veloursæder, db.airbag, abs, servo, indfarvede 
kofangere, tagræling, tonede ruder, service ok, aftag. træk.

Kr. 109.900,-Ford Galaxy 2,3 Flight

Diesel, ÅRGANG: 2002. 172.000 km. Nysynet, 16” alufælge, fuldaut. klima, 
fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, 
el-soltag, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, 
bagagerumsdækken, kopholder, læder, splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, 
tågelygter, xenonlys, 6 airbags, abs, esp, servo, antispin, hvide blink, indfar-
vede kofangere, tagræling, tonede ruder, 

Kr. 269.900,-BMW 320 2,0 D 150 st.car

Chrysler Stratus 2,5 LX Cabriolet
Benzin. ÅRGANG: 1999. 238.000 km. Synet, aut., 18” alufælge, airc., 
fjernb. c.lås, fartpilot, startspærre, sædevarme, el-kaleche, el-ruder, el-
spejle, læder, tågelygter, db.airbag, abs, servo, indfarvede kofangere, 
sænket, tonede ruder, service ok, meget fl ot og stilet vogn.

Kr. 144.900,-

YAZLIK CANT VE TEKERLEKLER
3.500,- Kron’dan başlayan fi yatlarla 

15’lik çelik cant ve lastik 

Benzin. ÅRGANG: 1999. 171.000 km. Synet, 15” alufælge, c.lås, start-
spærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, fartpilot, armlæn, kop-
holder, veloursæder, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, 4 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, hækspoiler, tonede ruder, service ok, træk.

Mazda 323F 1,8i GLX

Kr. 74.900,-
Benzin. ÅRGANG: 2001.  212.000 km. Nysynet juli 2007, fuldaut. klima, 
fjernb. c.lås, startspærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle, kopholder, ve-
loursæder, læder, splitbagsæde, tågelygter, 4 airbags, abs, servo, ind-
farvede kofangere, tonede ruder, service ok, træk . 

Nissan Primera 1,8 Comfort

Benzin . ÅRGANG: 1999. 103.000 km. Synet juli 2007, 15” alufælge, 
c.lås, startspærre, el-ruder, el-spejle, db.airbag, tågelygter, splitbagsæde, 
abs, servo, indfarvede kofangere, service ok, 1 ejer, tonede ruder., sto-
fi ndtræk. 

Alfa 146 1,6 TS L 16V Kr. 54.900,-

Kr. 69.900,-
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki 
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi. 

HABER Cross-Over işbirliği
Andy Grysbaek

O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber

Doğum kontrol hapları
Doğum kontrol hapları her gün 
vücuda belli oranda hormon sağ-
lar. Doğum kontrol hapları en çok 
kullanılan korunma yöntemlerin-
den biri olup çeşitli miktarda hor-
mon içerir ve çok değişik marka 
ve çeşitleri bulunmaktadır. Belli 
bir tür doğum kontrol haplarının 
yan etkisi gözlenirse başka çeşit-
ler kullanılabilir. Doğum kontrol 
hapları 21 gün süreyle kullanılır 
ve adet görme süresinde 7 gün 
kullanıma ara verilir. Doğum 
kontrol hapları almak için bir 
doğum kontrol kliniğinden re-
çete alınır ve haplar eczaneden 
satın alınabilir.

Mini haplar
Mini haplar da her gün vücuda 
belli miktarda hormon sağlarlar. 
Haplara mini denilmesinin nede-
ni hapların büyüklüğü değil, sa-

dece bir tek hormon içermesidir 
(gestagen). Mini hap kullanmak 
için doktordan veya bir doğum 
kontrol kliniğinden reçete almak 
gereklidir. Mini haplar reçete ile 
eczaneden satın alınabilir.

Doğum kontrol plasteri
Doğum kontrol plasterleri, plas-
terden vücuda salgılanan hor-
monlar içerir. Plaster haftada bir 
gün olmak üzere üç hafta süreyle 
aynı gün cilde yapıştırılır. Ardın-
dan adet döneminde bir hafta sü-
reyle ara verilir. Doğum kontrol 
plasteri gövde, kollar, kalça veya 
karın bölgesine yapıştırılabilir. 
Ancak göğüs üzerine yapıştırıl-
mamalıdır. Plaster yapıştırıldığı 
yerden düşerse vücudu iki gün 
süreyle koruyacak horman bu-
lunmaktadır.

Doğum kontrol plasteri almak 
için bir doğum kontrol kliniğin-

den reçete alınır ve plaster ecza-
neden satın alınabilir.

Doğum kontrol çubuğu
Doğum kontrol çubuğu kibrit 
çöpü uzunluğunda plastik bir çu-
buktur. Doğum kontrol çubuğu 
her gün vücuda belli miktarda 
hormon salgılar ve üç yıl boyun-
ca hamilelikten korur. Çubuk, 
lokal anestezi yoluyla, kolun üst 
kısmında, koltuk altı bölgesinde 
cildin hemen altına yerleştirilir. 
Doğum kontrol çubuğu doktor 
tarafından yerleştirildiği yerde 
kalır. Doğum kontrol çubuğu 
kullanmak için kendi doktorunu-
za ya da bir doğum kontrol klini-
ğine başvurabilirsiniz.

Doğum kontrol halkası
Doğum kontrol halkası bükülebi-
lir bir plastik halkadır ve 24 saat 
boyunca vücuda az bir miktarda 
hormon sağlar. Kadınlar doğum 
kontrol çubuğunu vajinalarına 
kendileri yerleştirirler. Doğum 
kontrol halkasının belli bir pozis-
yonda yerleştirilmesi gerekmez. 
Halkanın, yerleştirildiği yerde 
bulunduğu sürece varlığı hisse-
dilmez. Doğum kontrol halkası 
adet döneminin sonunda yerleş-
tirilir ve üç hafta boyunca yerleş-
tirildiği yerde kalır. Adet günleri-
nin başlangıcında halka çıkarılır 
ve atılır. Bir haftalık ara verdik-
ten sonra yeni bir halka takılır. 
Halkanın düşmesi durumunda 
üç saat boyunca gebelikten koru-
nulabilir. Doğum kontrol halkası 
cinsel ilişki esnasında istenirse 

çıkarılabilir, ancak çıkarılması 
gerekli değildir, erkekler bu hal-
kanın varlığını hissedemezler.

Doğum kontrol halkası almak 
için bir doğum kontrol kliniğin-
den reçete alınır ve halka  ecza-
neden satın alınabilir.

Hormon spirali 
Hormon spirali ”T” şeklinde 
plastik bir cisim olup ya aile 
doktorunda ya da doğum kont-
rol kliniğinde rahime yerleştiri-
lir. Hormon spirali barındırdığı 
küçük bir muhafaza ile her gün 
vücuda hormon sağlar. Hormon 
spirali döllenmiş yumurtanın 
sperm hücrelerine yapışmasını 
engeller ve böylelikle sperm hüc-
relerinin ana rahmine girmesinin 
önüne geçer.

Bakır spiral
Bakır spiral ”T” şeklinde plastik 
bir cisim olup ya aile doktorunda 
ya da doğum kontrol kliniğinde 
rahime yerleştirilir. Bakır spirali 
döllenmiş yumurtanın rahim içi-
ne yerleşmesini engeller. Bakır 
spirali hormon sağlamaz, ancak 
etrafına sarılı bulunan bakır tel 
sayesinde sperm hücrelerinin yu-
murtayı döllemesini engeller.

Prezervatif (kondom)
Prezervatif erkekler için bulunan 
tek doğum kontrol yöntemidir. 
Prezervatif, erkek cinsel oragı-
nına takılan kauçuktan yapıl-
mış uzun bir kılıftır. Prezervatif 
erkeğin sperm hücrelerinin ana 
rahmine girip yumurtaları dölle-

mesini engeller.
Bu yüzden erkeğin cinsel birleş-

me öncesinde prezervatifi takma-
sı, boşalma öncesinde bazı sperm 
hücreleri rahime girebileceği için, 
önemlidir. Cinsel birleşme bittik-
ten sonra prezervatif dikkatle çı-
karılır, bu esnada spermin pre-
zervatif içinde kalmasına özen 
göstermek gereklidir.

D
animarka’da Sağlık Bakan-
lığı yetkilileri tarafından 
yapılan araştırmalarda 
göçmen kökenli kadınlar 

arasındaki kürtaj oranının yüksek 
olması endişe yaratıyor. 

2000-2005 yılı arasında tutulan 
kayıtlardan yola çıkılarak yapılan 
bir istatistikte 15-49 yaş arasındaki 
göçmen kadınlarının kürtaj oranı 
yine aynı yaş grubundaki Danimar-
kalı kadınların ortalama iki katına 
tekabül ediyor. 

Bazı ulusal gruplar ise Danimarkalı 
kadınların üç katı oranında bir kürtaj 
oranı sergiliyorlar.

Sağlık yetkilileri ve uzmanları is-
tatistiklerde elde edilen rakamların 
sağlık kuruluşlarına başvuran kişile-

rin kaydedilmesiyle ortaya çıktığını 
bildirerek,  bu alanda göçmenlere yö-
nelik bilgilendirme çalışmalarına hız 
verilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Kürtajın fiziksel ve biyolojik so-
runlarının yanı sıra çoklukla sosyal 
ve psikolojik sorunları da berabe-
rinde getirdiğini belirten uzmanlar 
göçmen kadınlar arasındaki yüksek 
kürtaj oranını cinsel konularda yeterli 
şekilde bilgilenmemiş olmak, gebelik-
ten korunma yöntemlerini bilmemek, 
kürtaj yaptırmak isteyenlerin nereye 
başvuracaklarını da bilememeleri ve 
dinsel nedenler olabileceğini belirti-
yorlar.

İstatistikler, Danimarka’daki do-
ğurgan göçmen kadın nüfus oranının 
2005 yılı itibariyle Danimarkalı kadın 

nüfusunun yüzde 11’ini oluşturduğu-
nu söylüyor. 

2005 yılında 15-49 yaşları arasındaki 
Danimarkalı kadınlar arasında kür-
taj oranı 1000 kadın başına 10,9’da 
kalırken bu oranların İranlı kadınlar 
arasında 29,1 Pakistanlı kadınlar ara-
sında yüzde 19,1, Türk kadınlar ara-
sında 14,1 olduğu gözleniyor.

En endişe verici istatistiki veriler ise 
15-19 yaş arası göçmen kökenli kızlar 
arasında gözlemleniyor. 

Bu yaş grubundaki her 1000 kadın-
dan 20’sinin kürtaj yaptığı belirtilir-
ken bu oranın Danimarkalı genç kız-
lar arasında 1000 kişide 11 civarında 
kaldığı gözleniyor.

(Haber)

Bu sayfa HABER & cross-over işbirliğince hazırlanmıştır

Göçmen kadınların kürtaj 
oranı endişe yaratıyor

Gebelikten korunma yolları
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki 
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi. 

HABER Cross-Over işbirliği
Andy Grysbaek

O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber

Daha fazla bilgi için: 
www.abortnet.dk 
Kürtaj ve doğum kontrol hakında 
bilgi. 

www.sexogsamfund.dk 
Aile planlaması ve doğum kontrol 
araçları hakkında çeşitli dillerde 
bilgilendirme materyalleri.

www.sundkom.dk 
Aile planlaması hakkında çeşitli 
dillerde broşürler

www.sst.dk 
Çeşitli dillerde broşürler. 

www.gynaekologer.dk 
Danimarka’daki jinekologların listesi. 

www.sexlinien.dk 
Doğum kontrol, cinsel hastalıklar ve 
cinsellik hakkında bilgi. Bu sitede soru 
göndermek ve cevap almak 
mümkündür

www.aids-linien.dk 
HIV, AİDS ve cinsel hastalıklar 
hakkında bilgi. Soru sorulabilir ve 
chat odaları mevcuttur.

Kaynak: Kvinder og sundhed – 
Doğum kontrol ve gebelik hakkında 
bilgi. Sundhedsstyrelsen 2006.
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HAYALLERİNİZİ AYAKLARINIZA SERİYORUZ

40 bin krona kadar 
 anında kredi

Mesut & Ergin Yüksel
Vallensbækvej 20A 

2605 Brøndby 
Tlf: 43 96 70 80

VEST MØBLER 
Bizim farkımız keyifl i ve sağlıklı 

bir konfor sunmaktır

VEST Mobilya geniş ürün yelpazesi ve üstün kalite 
anlayışıyla koltuk modellerini sizlerin beğenisine 

sunuyor. Salon takımları, yemek odası, yatak 
odası, genç odası takımları ile hizmetinizdedir. 

Bizimle kaliteyi ucuza yaşayın

Düz ve oymalı halılarda indirimli satışlar
Metrekaresi 250,- Kron’dan başlayan fi yatlarla 

model ebatları, çzigileri, cesur renkleri, motifl eri, 
tasarımları olan halıları bizde bulabilirsiniz

AÇILIŞ SAATLERİ:
Haftaiçi : 10.00 - 18.00    
Cumartesi: 10.00-16.00

3+2+1
11.995,- kr.

Koltuk Takımı

9.995,- kr.
Yatak Takımı

ŞOK FİYAT !!!

(Uden madras)

AHS DÆK

OTO LASTiKLERi 
ROT BALANS AYARI  
JANT, AKÜ, EGZOZ

KAPORTA TAMiRATI 
FREN TAMiR VE AYARI

YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA 
GÜVENLİ HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA 

OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA 
HİZMETİNİZDEYİZ

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022

FAX: 4352 3022  E-POSTA: ahs@get2net.dk

350
0,- K

ron’dan 

başla
yan

 fi ya
tlarl

a 

alim
inyum can

t ve
 

teke
rlek

ler

950,- Kron’dan 

başlayan 
fi yatlarla 

4 teker 
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Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların 
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin 
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

 ■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara   
    ile silinmesi, 
 ■ Dolgu verniği ve cila sürülerek 
    parkelerinizin yenilenmesi, 
 ■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere börek, sandviç 
çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı, tatlı 

çeşitleri  ve kuru pasta verilir. 

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

İMALATTAN HALKA
««««« Hafta içi : 08.00-19.00 

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -18.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

HABER

Osman Pekerman ve DJ Adem’den

ŞAHANE BİR KONSER

Bilet satış fi yatları: 
Mart: 200,- kron
Nisan: 250 Kron
Kapı: 300 kron

GÖKHAN KOÇ

Konser biletleri 
tüm Fona veya 

www.billetlugen.dk’dan 
satınalınabilir.  

25 NİSAN Cuma akşamı saat: 19.00
Kapılar saat 18.00’de açılacaktır 

Musikteatret ALBERTSLUND’da

Osman PEKERMAN: 22730 800
DJ Adem: 2276 2252 - djadem@msn.com

Bir Osman PEKERMAN & DJ Adem organizasyonudur.

CANKAN ÇAĞLAR
YUSUF 
PAYÇO

DJ ADEM

Halayların 
prensi, özel 

orkestrası ile...

Konsere gelin, 
“Herbisey” programında 

kendinizi görün

Ali Alış

Kopen-
hag-
lılar 

konserleri çok sevdi. Geç-
tiğimiz günlerde başkent 
Kopenhag’da düzenlenen 
konserde fantazi müzik 
sanatçıları Nihat Doğan 
ve Ceylan müzikseverlerin 
ve hayranlarının karşısına 
çıktılar. 

Nihat Doğan bazıları 
Kürtçe olarak seslendirdi-
ği türküleri ve uzun hava-
ları ile alkış alırken, Cey-
lan’ın sahne aldığı saatler-
de maalesef can sıkıcı gele-

nek bozulmadı ve izleyici-
ler arasında kavga çıktı.

Ceylan, kavga çıkmasına 
rağmen konserine devam 
etti ve Kopenhaglı geçler 
unutulmaz bir gece yaşa-
dılar.

Yaklaşık 750 kişinin izle-
diği konser ardından HA-
BER’in sorularını yanıt-
layan sanatçılar, Kopen-
hag’da bulunmaktan çok 
mutlu olduklarını belirtti-
ler ve Avrupalı izleyicilerle 
hasret gidermeyi sevdik-
lerini söylediler. Kopen-
hag’daki izleyiciyi çok coş-
kulu bulduklarını söyleyen 
sanatçılar yine buraya ge-
lecekleri sözünü verdiler.

haber@haber.dk

Ceylan ve Nihat Doğan 
Kopenhag’da coşturdu
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T Æ P P E R  &  M Ø B L E R
www.esmatex.com • email@esmatex.com

Gl. Køgelandevej 135, 1.sal • 2500 Valby • Tlf: 36 44 59 29 • faks: 36 44 59 27
Açılış saatleri: Pazartesi-Perşembe: 10.00-18.00 • Cuma:10.00-19.00 • Cumartesi: 10.00 - 16.00

Privatlån SparvestIkano FinansFaizsiz kredi olanakları

SALMA YATAK TAKIMI:  Yatak160x200 cm. iki gece masası, aynalı 
makyaj masası ve 4 kapaklı dolap. Döşek ve somya dahil değil. 

Önceki fi yat: 8.999 kr.
Şimdiki fi yatı: 4.995,- kr.

Önceki fi yat: 16.999 kr.
Şimdiki fi yatı: 7.999,- kr.

RUBEN YATAK TAKIMI: Yatak160x200 cm, iki kommodin, aynalı 
makyaj masası ve 4 kapaklı dolap. Döşek ve somya dahil değil. 

Siteler 
koltuk takımı

3+2+1

Sedef 
koltuk takımı

 3+2+1 

Bize uğramadan evinizi döşemeyin!

4500 m2’lik mağazamız ve 2000 m2’lik depomuzda evinizin 
tüm mobilya ihticanızı karşılayabilirsniz 

Dinarsu, Merinos, Padişah, Dünya Mega ve çeşitli ebad, renk ve 
desenlerdeki halılarımızı mutlaka görünüz

Porselen takımlar, ev tekstil ürünleri, çocuk ve genç odası mobilyalarımızı da görünüz.
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DİNİ SOHBET

Dr. İsa Kuyucuoğlu, Din Sosyoloğu

Diğer Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi Danimarka’da da İslam Hıristiyan-

lıktan sonra günümüzde ikinci büyük din 
haline gelmiştir. Danimarka sanayisinin 

1960’lı yılların sonunda işgücü gereksinimi nedeniyle 
Türkiye, Pakistan, Fas ve eski Yugoslavya’dan Müslü-
man kökenli işçilere kapılarını açmıştı. 

İlk etapta Danimarka’ya yalnız gelen birinci kuşak 
Müslüman göçmenler burada bir miktar sermaye bi-
riktirerek tekrar ailelerine dönmeyi planlayan erkek-
lerden oluşuyordu. Yıllar geçtikçe geriye dönüş için is-
tedikleri sermayeyi  biriktiremeyeceklerini ve uzun yıl-
lar ailelerinden ayrı yaşamayacaklarını anlayan erkek 
iççiler daha sonra ailelerini Danimarka’ya getirmeye 
başladılar. 1973 yılında Danimarka’nın dışarıdan ya-
bancı işçi getirmeyi yasaklamasından sonra da Müslü-
man göçmenler ailelerini Danimarka’ya getirmeye de-
vam ettiler.

1980’li yıllardan itibaren Filistin, İran Irak, Soma-
li’den ve 1990’lı yıllarda Bosna’dan Müslümanlar ülke-
lerindeki savaş nedeniyle mülteci statüsüyle Danimar-
ka’ya gelmeye başladı. Mülteciler, konuk işçilere göre 
ekonomik sorunu bulunmayan, tahsilli ve vasıflı genç-
lerden oluşuyordu. Müslüman kökenli yabancılar eko-
nomik, mülteciler ise siyasi ve sosyal nedenlerden do-
layı ülkelerini  terk ederek Danimarka’ya geldiler.

1960’lı yılların sonunda Danimarka’ya gelen göçmen 
işçiler artık yaşlılık veya malullük nedeniyle iş piya-
sasından ayrılmak zorunda kalmış, hatta bunların bir 
kısmı vefat etmiştir. Birinci kuşak misafir işçi ve mül-
tecilerin yanında Danimarka’da doğan veya büyüyen 
ikinci ve üçüncü kuşak Müslümanların yanında, son 
yıllarda sayıları artan Danimarkalı Müslümanlar da 
vardır.

Bu gelişmeye rağmen İslam ve Müslümanların Dani-
marka’daki varlıkları ile ilgili çoğunluk toplumunun 
temsilcileri 1960’lı yıllardan günümüze kadar fark-
lı dönemlerde farklı bir tavır sergilemektedir. 1980’li 
yıllara kadar Danimarkalı siyasetçi, akademisyen ve 
medya kuruluşlarının Müslüman ülkelerden gelen “ko-
nuk işçileri” sanayilerinin gereksinimini karşılayacak 
“işgücü” olarak görüp onların kültürel ve dinsel kim-
liklerini hiç gündeme almadıkları halde, 1980’li yıl-
lardan sonra, dış dünyada yaşanan bazı konjoktürel 
olaylar nedeniyle İslam’la ilgili tartıştıkları en önemli 
konu Müslüman göçmenlerin kültürel ve dini kimlik-
leri oldu.

Müslüman ülkelerden gelen göçmenler yaklaşık 50 
yıldır Danimarka’da  yaşamalarına, ülkenin ekonomik 
gelişmesine ve  kültürel hayatına azımsanmayacak 
katkılar sağlamasına rağmen bazı kesimler tarafından 
hâlâ yadırganabilmektedir. Bazı marjinal  ve radikal 
gruplar hariç Müslümanların ekseriyeti Danimarka ya-
saları, demokrasi ve temel insan haklarına saygı duy-
makta  ve önüne gelen herkesin İslam ve Müslümanlar 
hakkında fetva vermesinden rahatsızlık duymaktadır.     

1960’lardan önce Danimarka (Almanya, Fransa ve 
İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkelerine göre) çok kül-
türlü gelenek ve tecrübeye sahip olmayan, homojen ya-
pıya sahip bir ülke iken günümüzde çok kültürlü bir 
toplum haline gelmiştir. Aslında günümüzde İslam ve 
Müslümanlarla ilgili tartışılan güncel konular bu ho-
mojen yapının çok kültürlü, heterojen toplum yapısına 
geçiş sürecinin  beraberinde getirdiği sosyolojik sorun-
lardır.

Bu toplumsal değişim sürecinde Müslümanların 
okullarda İslam dersleri ve anadil öğretimi, cami inşa 
etme, yurt dışından din görevlisi getirme ve Müslü-
manlar için mezarlık  temin etme gibi -genel insan 
hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken- doğal 
talepleri dahi, zaman zaman çoğunluk toplumunun 
bazı grupları tarafından  toplumda geçerli norm ve de-
ğerlere karşı protesto olarak algılanabilmektedir. 

1960’lı yılların sonunda Türkiye’den veya diğer Müs-
lüman ülkelerden Danimarka’ya göçmen veya mülteci 
statüsüyle gelen  Müslümanların büyük  çoğunluğu ar-
tık kendilerini Danimarkalı Müslüman olarak görmek-
te ve toplumun eşit haklara sahip birer üyesi olarak 
kabul edilmesini arzu etmektedirler.

kuyucuoglu@gmail.com   

Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

Artık reçete ile ya da reçete-
siz satılan ilacınızı,  ya da 

eczanede satılan diğer ürünleri 
www.apoteket.dk  adresi üzerin-
den satın almanız mümkün. Ko-
lay ve güvenli bir şekilde alışveriş 
yapabileceğiniz bu siteden günün 
24 saati yararlanabilirsiniz. Yeni-
lenen ve geliştirilen programlar 
sayesinde, ilacınızla ilgili bilgiler-
den de mahrum kalmayacaksınız. 
Satın aldığınız ürünleri evinize 
getirtebilir ya da adınıza hazırla-
nan ürünleri eczaneden kendiniz 
alabilirsiniz. Kredi kartı ile inter-
net üzerinden ödeme yapabilir ya 
da ürünlerinizi teslim aldığınızda 
ödeyebilirsiniz. Bunların haricin-
de, eczaneye gidip ilaçlarınızı sa-
tın aldığınızda olduğu gibi hem 
ilaç indiriminden (tilskud) yarar-
lanacaksınız, hem de reçetede ya-
zılmış olana eşdeğer olan en ucuz 
ilaç size verilecek. 
Kötüye kullanmalara karşı çok 

güvenli olan bu sistem üzerinden 
alışveriş yapmak için bir ”digital 
signatur” a sahip olmanız gerek-
mektedir. 

Nasıl Alışveriş Yapabilirim
www.apoteket.dk  adresinde, in-
ternet üzerinden nasıl ilaç alaca-
ğınızı adım adım anlatan kısa bir 
film izleyebilirsiniz. 
Kullanıcı olarak kendinizi kay-

dedin ve doktorunuzun reçeteleri 
göndermesini istediğiniz eczaneyi 

seçin. Reçetenizin yollanıp yollan-
madığını gene bu adresten kont-
rol edebilirsiniz. İlacınızı sürekli 
kullanıyorsanız, abonelik olana-
ğından yararlanabilir, örneğin bi-
ten doğum kontrol hapınızın oto-
matik olarak size yollanmasını 
sağlayabilirsiniz. İlacınız  hazır ol-
duğunda size bir sms yollanması-
nı da isteyebilirsiniz. 
Internet üzerinden alışveriş ola-

nağı bazı eczanelerde bulunma-
maktadır.
  

Eczanedeki Robotla 
tanıştınız mı?
Bazı eczanelerde robot bulunma-
sına şaşırdınız mı? Yalnız değilsi-
niz. Birçok müşteri eczane ile ro-
botları bağdaştıramamaktadır.
Yoğun iş temposunu rahatlat-

mak amacıyla eczanelerde robot 

kullanımı gittikçe yaygınlaşmak-
tadır. Eczane robotları depodan 
gelen malları raflara yerleştirdi-
ği gibi, raflardan reçeteye gerekli 
ilaçları da bulurlar. Bu da eczane 
personeline, ilaçla ilgili bilgileri 
müşteriye vermek ya da müşteri-
lerden gelen soruları yanıtlamak 
için zaman verir. 
Gözünüzde eczanenin ortasın-

da dönüp duran, elektrik süpür-
gesi benzeri bir robot canlandıysa 
ne yazık ki yanıldığınızı belirtmek 
zorundayız. Robotlar birçok farklı 
büyüklük ve şekillerde bulunmak-
tadır. Örneğin Greve Eczanesi’ 
ndeki robot 3 metre boyunda, 1,5 
m genişliğinde ve 7 m uzunluğun-
dadır!
Robotun en önemli bölümü, ko-

ludur ve robotun tam ortasında 
bulunur. Bu kol ileri, geri, yukarı, 
aşağı hareket edebilir ve kendi et-
rafında dönebilir. Özel monte edil-
miş rafların tam ortasına yerleş-
tirilen robot, gelen müşterilerin 
reçetelerine göre ilaçları bulur ve 
saniyeler içinde personele iletir, 

Evde Bir Robot Olsa İdi..
Alışverişte aldıklarınızı yerlerine 
yerleştirecek, yıkadığınız çamaşır-
ları dolaplara koyacak bir robotu-
nuzun olmasını hayal ediyorsanız, 
bir daha düşünün. Robotların fi-
yatları 1 milyon kron ila 2,5 mil-
yon kron arasında değişmektedir.

eczane@haber.dk

İlacınızı satınalmak artık çok kolay

SAĞLIK-İLAÇ

Folik Asitin Kısa Bir Tanıtımı
Selahattin Topçu, Beslenme 
ve Diyetetik Uzmanı

B grubu vitaminlerin-
den olan folik asit, 

suda eriyen bir vitamindir. İşinin 
etkisi ile parçalarına ayrılan bu 
vitamin, sulu ısıda kolayca parça-
lanarak besinden ayrılır. Bu ne-
denle pişirme suyunun miktarı 
arttıkça vitamin kaybı çoğalır. Pi-
şirme suyunun atılmaması bu ne-
denledir ki çok önemlidir. Kısa sü-
rede, az suda ve suyunu atmadan 
pişirme işleminde folik asit kaybı 
az olur.
Folik asit bitki ve hayvanlar ta-

rafından üretilip kullanılabilme-
sine karşın, insan vücudu tarafın-
dan üretilen folik asitin kullanımı 
sınırlıdır. Bu nedenle folik asitin 
besinlerle dışarıdan alınması ge-
rekmektedir. Folik asit vücutta 
nükleik asitlerin yapımında,  ke-
mik iliğinde kan hücrelerinin ya-
pımı ve çoğalmasında ve bağırsak 
sisteminde lenfositlerin işlevleri 
ve antikor oluşumu için gerekli-

dir. Yetersizliğinde büyüme geri-
liği, üreme güçlüğü ve anemi gö-
rülür. Folik asitten yetersiz besle-
nen hamile kadınların bebeklerin-
de sinir tüp bozukluğu hastalığı 
görülmektedir. Ayrıca folik asit 
yetersizliği sonucu koroner kalp 
hastalığı riski atmakta ve yasla 
bağlantılı olarak nörolojik hasta-
lıklar için risk oluşturmaktadır. 
Özellikle gebe kadınların dikkat 
etmesi gereken önemli bir vita-
mindir. Hamileliğin başlamasın-
dan 3 ay önce doktor kontrolünde 
folik asit takviyesine başlanma-
sında fayda vardır. Hamileliğin ilk 
haftalarında çocukta merkezi si-
nir sistemi için düzenleme oluşur. 
Daha sonra buna bağlı olarak be-
yin ve omurilik oluşur. Bu sürecin 
iyi sonuçlanması önemlidir. Aksi 
durumda çocukta sakatlıklar olu-
şabilir. Bu sakatlıklar nöral tüp 
defektleri (kusur) olarak isimlen-
diriliyor. Yani çocuk genellikle be-
densel özürlüdür ve ayrıca zeka 
geriliğine de sahip olabilir. Bebek 

beyni olmadan da doğmuş olabilir. 
Böyle bir çocuk genellikle doğum-
dan hemen sonra ya da kısa bir 
süre sonra ölür. 
Folik asitin en çok bulundu-

ğu besinler karaciğer, diğer or-
gan etleri, kuru baklagiller ve ye-
şil yapraklı sebzelerdir. Pişirme 
yöntemlerine dikkat edildiğinde 
günlük normal bir diyet folik asit 
ihtiyacını karşılayabilir. Örneğin 
bir porsiyon kıymalı sebze yeme-
ği, bir porsiyon mercimek yemeği, 
bir porsiyon bulgur pilavı, bir yu-
murta, iki bardak süt veya yoğurt, 
bir porsiyon zeytin yağlı sebze ye-
meği, bir porsiyon salata, 2 adet 
meyve ve 6 dilim civarı ekmek ile 
günlük folik asit gereksinimi kar-
şılanabilir. Folik asit yetersizliği 
bulunan kişilerde, yetersizliğin se-
bebi folik asitin vücut tarafından 
kullanılmasındaki bir sıkıntıdan 
da kaynaklanabilir. Bu nedenle 
önce yetersizliğin sebebi bulunup 
ona göre tedavisi yapılmalıdır. 

elahattin.topcu@haber.dk

BESLENME

Danimarka’da Müslüman Toplumu

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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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2  
2670 Greve  

Tlf:  43 698 090  
Fax: 43 647 095 

Mobil:40 293 121Sizlere daha iyi 
hizmet sunabilmek 

için 180 m2’den 
850 m2’lik yeni 

adresimize taşındık.

Hundigevej

Hundige 
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Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır

Her ebad, model ve renkte halılarımız mevcuttur. Koyunlu ve Gümüşsuyu halıları, kornij, yastık, 
minder, paspas, yer, masa muşambası ve daha bir çok ürünümüzü görmeden karar vermeyin

10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz

YENİ 
ADRESİMİZE 

TAŞINDIK

Açılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00

Cumartesi: Saat 10.00-16.00
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Marketinizden ısrarla isteyin

Türkiye’nin Dünya markası, DANKA ile şimdi Danimarka’da

DANKA FOODSERVICES A/S • GREVE MAİN 9 2670 GREVE • AÇILIŞ SAATLERİ: PAZARTES-CUMA 7.00-16.00 • CUMARTESİ: 7.00-14.00 / PAZAR: 10.00-14.00
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NEVZAT DİNDAR, Cumhuriyet

H
er biri büyük para-
lar ödenip, büyük 
umutlarla alınmıştı. 
Dolayısıyla Türkiye 
standartlarında on-

lara üst düzey oyuncu muamelesi 
yapılmıştı. 

G.Saray’ın ekonomik sıkıntı için-
de olduğu bir dönemde yönetimin 
binbir zorlukla onları kadrosuna 
katması, ister istemez beklentileri 
arttırmıştı. Ancak ligin bitimine 4 
hafta kaldı ve kulübeye mahkûm 
olan Sarı - Kırmızılıların yaban-
cıları için söylenecek fazla bir şey 
yok aslında. 

Şimdilerde bir espri yapılıyor 
“ Florya’da kayıp ilanı verelim. 
Belki bulunabilirler “ diye. Evet, 
G.Saray kritik bir dönemde. Fener-
bahçe’yle puanlar eşitlendi. Üste-
lik ezeli rakibinle Ali Sami Yen’de 
oynayacaksın. Son Trabzon maçın-
da sakat sakat mücadele eden Arda 
, bu sezon Türk futbolcuların ne 
büyük fedakârlıklar yaptığını 
en güzel şekilde gösterdi. Yine 
Servet, Mehmet Topal ve diğer 
oyuncular da zaman zaman ya-
şadıkları problemlere karşın, ta-
kımlarını yalnız bırakmadı.

Yerli futbolcular bunları ya-
parken, yabancılar neredeydi? 
Kimi sakat, kimi formsuz, kimi 
küskün, kimi de de yetersiz. Son 
olarak Roma’dan büyük uğraş-
lar sonucunda alınan Barusso 
‘nun 18’e bile girememesi tepki 
çekerken, akıllara Futbol A.Ş. 
Genel Müdürü Adnan Sezgin‘-
in “Transferlerimiz ABD’de tez 
olur” açıklaması geliyor. Yurt-
dışından gelen oyuncular içeri-
sinde ilk hayal kırıklığı yaşatan 
isim şüphesiz Marcelo Carrusca’ 
ydı. Arjantinli için geldiği gün 
“Geleceğin yıldızını aldı“ denili-
yordu. Ama şanssızlığı, önünde 
Arda gibi bir rakibinin olması. 
“Kily Gonzalez gelse Arda’yı ke-
semez “ diyen Carrusca aslında 
baştan kaybetmişti. Diego Ar-
mando Maradona’ nın veliaht-
ları arasında gösterdiği Carrus-
ca’nın Estudiantes’te parlayan 
yıldızı Türkiye’de söndü. 

Feldkamp’ ın kontenjanından 
alınan Cezayirli İsmail Bouzid 
ise vasatın üstüne çıkamadı. İlk 
zamanlarda şans bulsa da uzun 
süredir formaya uzak. Lincoln 
ve Linderoht sezonun flaş 
transferleriydi. Her ikisi de ilk 
dönemlerinde ortaya koydukları 
futbolla beğeni toplasalar da sa-
katlık engeline takıldılar. Non-
da belki transferler içerisinde en 
verimli olanıydı. 

Yine de istikrardan uzak kaldı. 

Yine devre arasında Roma’dan alı-
nan Barusso konusunda da büyük 
düş kırıklığı yaşandı. Ancak bıra-
kın oynamayı, Ganalı 18’e bile gi-
remiyor. 

Son olarak Song’ dan bah-
sedelim. Kamerunlu geçtiği-
miz yılların aksine bu sezon 
verimli olamadı. Özetle son 
yıllarda yabancı transferinde bir 
türlü yüzü gülmeyen G.Saray’ın bu 
yılı da boş geçti denilebilir.

Bir tarafta yabancı sınırlaması-
nın kalkmasını isteyen Fenerbahçe 
dururken, diğer tarafta ise yaban-
cılarından yararlanamayan Sarı 
- Kırmızılılar var. 

Evet, bu yıl elde edile-
cek olası bir şampiyon-
luk için 
“Made 
in Turkey 
(Türk yapı-
mı)“ desek 
abartmış 
olmayız... 

HABER SPOR

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Türkiye Turkcell Süper Liginde son dört haftaya girilirken 
heyecan yine doruk noktaya vardı..

Ligin üstü ile altı tam bir cadı kazanına benziyor..
Maçların sayısı azalmaya başladıkça, beklentilerine karşılık 

alamayan, düşme hattında olan veya kırmızı çizgiye yaklaşan 
kulüpler veryansın ediyor.
Türkiye’de işin ilginç tarafı kazandıkça kimse karşı tarafın 

uğradığı haksızlığa ses çıkarmazken, kendine bir şey oldu mu 
aman aman. Hakemler yine hedef oklarının sivri uçlarında do-
laşmaya devam ediyor. Etmeye de devam edecekler.
Bazı karşılaşmalarda herhangi bir takım kötü oynadığı ya da 

son dakikalarda puan kaybettiği golü yediği zaman kabahat 
yada fatura hemen hakemin kötü yönetimine yanlış kararları-
na kesiliyor..
Haksızlığa uğradığına inanlar haklı olabilirler... Fakat takı-

mın yaptığı hatalarda ya da yönetimin yanlış tespitleri sonucu 
takıma getirilen futbolcu ve teknik adamların hataları pek ko-
nuşulmuyor.
Bu sezon Türkiye Turkcell Süper Ligi şampiyonunu, önümüz-

deki hafta sonu Ali Sami Yen Stadında iki ezeli rakip Galatasa-
ray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının be-
lirleyeceğine benziyor.
İki ezeli rakibin heyecanlı ve nefesleri kesecek bu derbi son-

rası takımlardan biri üzülecek biri sevinecek.  Bu maçta her 
iki takımın yıldızları gerek yerli gerekse yabancılar formasını 
giydikleri takımın ipi göğüslemesi için hünerlerini ortaya koya-
cak..
Taktik, strateji savaşını andıracak şampiyonluk derbisinde 

ümidimiz futbolun güzelliklerinin ortaya konmasından, centil-
menlik sınırlarının çiğnenmemesinden yana..
Anadolu’dan bu sene ligin zirvesine oynayan Sivasspor’u şam-

piyonluk yarışından saymadığımız zannedilmesin. Gönlümüz 
Sivasspor’un şampiyon olup, Türkiye’de Trabzonspor’dan son-
ra devrim yapmasından yana...
Niye olmasın..? 
Keşke bu sezon öyle bir şey olsa da,  hem Anadolu takımları-

na daha çok motivasyon, moral gelse hem de üç büyükler şöyle 
bir silkinse hiçte fena olmayacak...
Seneye daha sağlıklı bir lig olur düşüncesindeyiz.

Hayalleri yıkan erken gol
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiltere deplasma-
nında Chelsea’ye 2-0 yenilerek kupaya veda eden F.Bahçe’nin 
tüm motivasyonunu erken gelen ilk golün bozduğunu söyle-
yebiliriz. O gol, Chelsea’yi rahatlatıp, stresten kurtarırken, F:
Bahçe’yi strese soktu.. Sarı-Kanarya’nın önemli silahlarına pek 
fazla alan bırakmayan İngiliz ekibi istediğini elde eden taraf 
oldu. Yazık oldu. 4. dakikada yenen golle F.Bahçe bu kupaya 
böyle veda etmemeliydi.. 
Olan oldu.. Yıldız futbolcuların çokluğu diğer tarafı güldür-

dü...
UEFA Kupası çeyrek finalinde de İspanya’nın Getafe takımı 

ünlü B.Munih’e 114 dakika 10 kişiyle kök söktürdü. Şanssızlık 
mı, tecrübesizlik mi ne derseniz deyin uzatmanın son dakka-
sında İtalyan yıldız Luca Toni Bayern’i ipten alarak yarı finale 
taşıdı. Bu da futbolun diğer bir cilvesi...
Biz yine Türk futboluna dönelim ve bu yılın şampiyonu kim 

olacak diye kendimize soralım..
Sizce kim olur? Bekleyelim görelim mi? Yoksa hayal edip 3 
hafta sonra kimin şampiyon olacağını şimdiden tahmin edelim 
mi..?  

irfan.kurtulmus@haber.dk

Şampiyon kim olacak?
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Bulmaca çözüm Sudoku çözüm

Galatasaray’ı yerliler taşırken büyük ümitlerle yurtdışından 
getirilenler verimli olamadı. 

Florya’da yabancılar aranıyor! 
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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

Bulmacahaber
BİR FIKRA
Yaşlı tavla ustası, kahvede 
sakin bir köşede oturmuş 
gazetesini okuyup kahvesi-
ni içiyormuş. 

Yanına bir genç adam 
yaklaşmış: “Ustam, lütfe-
der misiniz, bir el tavla oy-
nayalım?” 

Yaşlı usta “Sağol delikan-
lı!” demiş “Fakat şimdi oy-
namak istemiyorum, belki 
başka bir gün oynarız.” 

Genç üstelemiş: “Ustam, 
ben de iyi oyuncuyum, her-
kes biliyor, belki de sizi ye-
nerim! Bundan mı çekini-
yorsunuz?”

Yaşlı adam gazetesini ma-
saya koymuş, gözlükleri-
ni çıkarmış, “Peki” demiş, 
“Sana bir sorum var, cevabı 
bilirsen oynayacağım.”

Genç, heyecanla “Sorun 
ustam!” demiş.

Usta sormuş: “Oyuna baş-
lıyorsun, zar sende, beş-iki 
attın. Nasıl oynarsın?” 

Genç adam cevabını ver-
miş, yaşlı usta “Bilemedin, 
yanlış cevap!” demiş. Genç, 
hemen başka bir oyun al-
ternatifi söylemiş, yaşlı 
adam “Gene bilemedin!” 
demiş. Genç adam ısrarlı: 
“Peki ustam, lütfen bana 
öğretin öyleyse, oyuna baş-
lıyorsunuz, zar sizde, beş-
iki attınız, nasıl oynarsı-
nız?” 

Yaşlı usta “Evlat” demiş, 
“Oyuna başlarken beş-iki 
atılmaz. Ben de atmam!”

BİR ÖZDEYİŞ
Sanat yolu ile politika ya-
pabilirsiniz, fakat politika 
yolu ile sanat yapamazsı-
nız! (Bertolt Brecht)

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
Sevgili hayranlarım, bizim 
Fok Kazmussen’in NATO 
Başkanı olacağı söylentisi 
dolaşıyor. Olursa, hapı yut-
tuğumuzun resmidir. Bu 
adam Başbakan olarak kü-
çücük Danimarka’yı savaşa 
soktu, bir düşünün artık 
NATO Başkanı olursa ne-
ler yapar! 

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 arka sayfada

SOLDAN SAĞA
1) Sermayesi olan
2) Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan madde-dadaist
3) Türk alfabesinin onbeşinci harfi nin okunuşu-gariplik
4) Yerin dönme eksenini yaptığı koni boyunca dalgalanması-Şişe gibi dar 
delikleri tıkanmaya yarayan mantar, tıpa
5) Kayakta bir yarış çeşidi
6) işaret-güneş doğmadan önceki alaca karanlık-ruh
7) Yükleme durumu
8) Razı olma isteme istek-en büyük en yüksek
9) Bir kara taşıtı-(Oğuz ...) Bir karikatürist
10) Masalarda sözü geçen yabani yırtıcı hayvan-uluslararası bir organizasyon 
kuruluşu-sodyum imi
YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Üçte bir-bir iş yapmakta kullanılan yada gücünden yararlanılan nesne
2) Konya’nın bir ilçesi-seciye,karakter
3) Bir nota-oruç ayı
4) Bir çiçek-özensiz , gelişi güzel
5) Patlıcangillerden kötü kokulu bir bitki-Evcil olmayan hayvanları vurma veya 
yakalama işi
6) Uçurum-Tersi bir işi başarmak için gösterilen kararlılık
7) İlgeç-bakış bakma göz atma
8) (Gökhan ... ) bir karikatürist-bir çalgı
9) Acaba-Gemi barınağı
10) Tersi atgillerden kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesi ile doğan bir çeşit melez 
hayvan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

PHOTOSHOP DÜNYASINDAN HARİKALAR
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Pele s̀ Møbler

Pele´s Møbler
Industribuen 8 - 2635 Ishøj  

Tlf: 36 77 26 16 - 3677 1611  Fax: 36 77 26 17 - Pele Yıldız 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk

Halıdan battaniyeye, yatak takımına, tencereden çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar  
uygun fi yatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve daha neler neler... 

www.peles.dk

Pele Mobilya’ya 
gelin, kesenize 
uygun olarak

yuvanızı zevkinize 
göre kurun

KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK, GECE KIYAFETİ VE 
HEDİYELİK EŞYALARIMIZI GÖRMEDEN VE FİYATLARIMIZI DUYMADAN KARAR VERMEYİN

Pele’yi tanımayan zarardadır 

Normal fi yat: 4.999,- kr.
2.000,- kr.Fabrika fi yatına:

İŞTE 
BU AYIN KAMPANYASI

Bizi izlemeye devam edin. 
Her ay bir ürünümüzü fabrika 

fi yatına satıyoruz. Yeni 
mağazamızı 

gördünüz mü? 
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Oba peyniri artik 
Danimarka’da
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Yetkili bayisi: Danka Foodservice A/S
Yakinda tüm Danimarka’da - marketinizden isteyin!!!

DANKA FOODSERVICES A/S • GREVE MAİN 9 2670 GREVE • AÇILIŞ SAATLERİ: PAZARTES-CUMA 7.00-16.00 • CUMARTESİ: 7.00-14.00 / PAZAR: 10.00-14.00


