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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ALANYA
Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın ANTALYA

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.
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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

Danimarka’da ilk defa Türkçe ve Danca ONLINE 
uçak rezervasyon sistemiyle hizmetinizdeyiz

www.billetci.dk

uçak bilet ONLINE
ödeme ONLINE

bilet alım ONLINE

Vester Farimagsgade 6 
1606 København. V  
www.tickethouse.dk

IATA Yetkili Seyahat Acentası 

Tlf: 3393 55 44 
Mobil: 4053 1514
info@tickethouse.dk 

BEKİR YILDIZ

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

SATDISCOUNT

En son güncellemeyle  
En dar sokaklara, en ince ayrıntılara, 

mahallenizdeki en yeni açılan markete 
kadar herşey bu Navigatörde. 

BUNDAN YENİSİ YOK !!!

15
90

,-

Odense futbol klübü OB’de 
futbol oynayan 16 yaşındaki 
Türk kızı Yasemin Mermer 
16 yaş altı Danimarka Bayan 
Futbol Milli Takımına seçilen 
ilk Türk bayan futbolcu oldu.

Cherif er muslim og stemmer på DF
63-årige Cherif El-Ayouty er 
troende muslim og har stemt 
på DF, siden partiet blev dan-
net. Nu er han i færd med at 
skrive et manifest til nutidens 
muslimer.

Türk kızı Danimarka Milli Takımında 

Foto: Teitur JónassonSayfa 18Sayfa 31

İşte aşk, 
işte yaşam 
sevinci

Sayfa13

Doğuştan 2 bacağı ve 
bir kolu bulunmayan 
22 yaşındaki bedensel 
özürlü  Melek Akyürek 
ile 22 yaşındaki Mehmet 
Küçükbağıran Nisan 
ayında evlendi.
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Danimarka artık başörtüsü ile yatıp başör-
tüsü ile kalkıyor. Bir grup ısrarla başör-

tüsünü yasaklamak istediğini dile getirirken, 
diğeri de “30 gram bezden ne istiyorsunuz” di-
yerek yasaklanmaya karşı çıkıyor. Ama aslına 
bakarsanız yasaklanmaya karşı çıkanlar da iç-
ten içe kamusal alanlarda başörtüsüne karşı-
lar. Siyasi yelpazenin en sağındaki parti lideri 
ile en soldaki parti lideri başörtüsü konusunda 
benzer şeyler söylüyor. 

Artık başörtüsü tartışması o hale geldi ki, ör-
tünme dini bir gereklilik olmaktan çıkıp siyasi 
bir sembole dönüşmeye başladı günümüz Dani-
marka’sında. Başörtüsüne karşı olan aşırı sağ-
cıların dertleri aslında başörtüsü filan değil. 
Onlar, Müslüman göçmenlerin bu ülkede bu-
lunmasından rahatsızlık duyuyorlar. Başörtü-
süz olsanız bile yine sizi bu ülkede istemiyor-
lar. Danimarka Halk Partisi bu hale gelene ka-
dar başörtüsü mü tartışılıyordu?

Başörtüsüne karşı olan sol yelpazedeki par-
tiler de Müslüman kızlarının dini sembollerle 
çalışmalarına karşılar. Hatırlarsanız, Esma Ab-
dulhamid Birlik Listesi’nden milletvekili adayı 
olduğunda parti neredeyse ikiye bölünmüştü. 
Sosyalist Halk Partisi lideri kamusal alanda 

başörtüsüne karşı olduğunu söylüyor. 
Aslında siyasetin hem sağı hem de solu başör-

tüsüne karşı. Bir de bu siyasi yelpazede “siyasi 
doğrucu” olarak bilinen ve yasaklamaya karşı 
olduğunu söyleyen kesim ile sessiz kalmayı ter-
cih eden kesim de içten içe başörtüsüne karşı, 
ama onlar bunu yüksek sesle dile getirmekten 
çekiniyorlar. Örneğin papaz kökenli ve Sosya-
list Halk Partili Avrupa Parlamentosu millet-
vekili Margrethe Auken, “Başörtüsüne ben de 
karşıyım, ama insanların ne giyeceklerine ka-
rışmayalım” diyerek, parti başkanı Villy Sövn-
dal’den aslında farklı düşünmediğini gösteri-
yor. Bu açıklama bizim ne işimize yarayacak-
tır, söyler misiniz? Bu arada ibadetin de ötesin-
de dinle meşgul olan Müslümanlara da bir çift 
sözümüz var. Bu tür tartışmalarla dinin ve di-
nin kutsallarının içi boşaltılıyor. Herhangi bir 
bilgisiz politikacı ile girilen tartışmadan galip 
çıktığını sanan “Müslümanlar” aslında dine ve 
kutsala zarar veren insanların değirmenine su 
taşıyorlar.

Başörtüsü semboldür
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/ 
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gaze-
temizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel 
malzemeler izinsiz kullanılamaz / Artikler i Haber må gerne citeres, når 
blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse 
af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Hab-
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Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir/
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HABER

HABER

HABER

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

TÜRK AVUKATTAN TÜRKÇE DANİMARKA ANAYASASI. Danimarka’daki Türk avukat Kadir Erdoğ-
muş Danimarka Anayasası’nı Türkçe’ye çevirdi ve Danimarka Anayasa günü olan 5 Haziran’da yayınladı. Erdoğ-
muş’un Türkçe çevirisini www.anayasa.dk internet sitesinden de okumak mümkün. Tercüme aynı zamanda 
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği, Danimarka Türk Diyanet Vakfı, Danimarka Parlamentosu, TBMM Başkanlığı, Da-
nimarka ve Türk medya kuruluşları ile Danimarka´da çeşitli resmi daireler ve eğitim kurumlarına da gönderildi. Er-
doğmuş’a Danimarka Anayasa’sının Türkçe çevirisinde Hacı Önal, Hayati Ünüvar da katkıda bulundu. 

DANİMARKA ANAYASASI 
TÜRKÇE 

Tegning: Lise Özer

İYİ BİR YAZ TATİLİ DİLEKLERİMİZLE...

Danimarka'nın Ankara 
Büyükelçisi Jesper 
Jorgensen Vahr, El 

Kaide ve PKK gibi terörist 
örgütlere karşı ortak mü-
cadele edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, "Türkiye ile 
teröre karşı ikili işbirliği-
nin yoğunlaşmasına büyük 
önem veriyoruz" dedi.

ANKA haber ajansına 
göre Roj Tv sorunu nede-
niyle sıkıntıların yaşandığı 
Danimarka'nın Ankara Bü-
yükelçisi Jesper Jorgensen 
El Kaide ve PKK gibi terör 
örgütlerine karşı ortak mü-
cadelenin önemini vurguladı 
ve "Danimarka Türkiye ile 
teröre karşı ikili işbirliği-
nin yoğunlaşmasına büyük 
önem veriyor" dedi. 

Danimarka'nın Anayasa 
Bayramı nedeniyle düzenle-
nen resepsiyonda bir konuş-
ma yapan Büyükelçi, Dani-
marka'nın İsmamabad'daki 
Büyükelçiliği'ne karşı dü-
zenlenen kanlı saldırıya 
dikkat çekerek, "Hiç kimse 
Türkiye'ye terör vahşeti ile 
ilgili olarak ders vermesi 
gerekmez. Türkiye çoğu 
ülkelerden daha fazla terö-
rist saldırılara hedef oldu ve 
daha çok trajik kayıplar ver-
di" şeklinde konuştu. 

Terör saldırılarının adı El 
Kaide ya da PKK, adı ne 
olursa olsun teröre karşı bir-
likte ve ortak bir mücadele 
verilmesi gereğinin altını çi-
zen büyükelçi "Danimarka, 
operasyonel düzey de dahil 
olmak üzere Türkiye ile 
teröre karşı yapılan ikili 
işbirliğinin son aylarda yo-
ğunlaşmasına büyük önem 
veriyor" dedi. 

Danimarka 
Büyükelçisinden 
teröre karşı 
birlikte mücadele 
önerisi

Danimarka’da bulunan 
yaklaşık 40 kadın sı-
ğınma evine başvuran 

kadınların ezici çoğunluğunu 
göçmen kadınların oluşturdu-
ğu açıklandı.

Kadın sığınma evlerine başvu-
ran kadınların eşlerinden dayak 
yedikleri için sığınma evlerine 
başvurdukları belirtiliyor. 

Kopenhagda bulunan Danner-
huset Kadın sığınma evi göç-
men ailelerde yaşanan şiddet 

ve kadınlara uygulanan şiddet 
konusunda kadınlara sunulan 
yardımın değerlendirileceği iki 
araştırma projesi başlatıyor.

Sigorta şirketi TRYG’e bağlı 
Tryg Fonden tarafından finan-
se edilecek araştırmalarla ilgili 
konuşan Dannerhuset Kadın 
Sığınma evi müdiresi Vibe Kla-
rup Voetmann bu alanda araş-
tırma eksikliği bulunduğu belir-
terek, şiddete uğrayan kadınlar 
hakkında daha fazla bilgi elde 

edilecek olmasının sevindirici 
olduğunu söyledi.

Danimarka ülke genelinde 40 
kadar kadın sığınma evi bulu-
nuyor. 

Geçtiğimiz yıl bu sığınma ev-
lerine 1400 kadının başvuruda 
bulunduğu belirtilirken bu sa-
yının yüzde 70’ini Danimarkalı 
olmayan kadınların oluşturdu-
ğu bildiriliyor.

(Haber)

Kadın sığınma evlerine göçmen akını
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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. 

Acaba, Kurt Vestergaard ve diğer 
karikatüristler peygamber karika-

türlerini çizerlerken ve 30 Eylül 2005 
tarihinde Jyllands-Posten gazetesi bu 
karikatürleri yayınlarken Danimar-
ka’nın bugün başına ne belalar aça-
caklarının farkında mıydılar? Karika-
türlerin beş buçuk milyonluk küçücük 
Danimarka ile bir buçuk milyarlık 
Müslüman dünyası arasında büyük 
bir krize dönüşmesine neden olacakla-
rını tahmin edebiliyorlar mıydı? 
Üç yıl öncesine kadar dünya hari-

tasında Danimarka’nın yerini çoğu 
kimse gösteremezdi. Norveç ile Dani-
marka’nın iki ayrı ülke olduğunu bile 
bilmeyenler ya da Hollanda’nın bir 
şehri sananlar ve yurtdışından gelen 
mektuplarda ülke adı olarak ya İsveç, 
Norveç ya da Hollanda yazanlar vardı. 

Karikatürler Danimarka’yı tüm dün-
yaya öyle bir tanıttı ki, artık Dani-
marka denince akla Andersen’in ma-
salları ya da Kopenhag’daki Küçük 
Deniz Kızı değil, karikatürler geliyor. 
Karikatürler Danimarka’nın imajı-

nı tamamıyla değiştirdi. Müslüman 
ülkelerde Danimarka karşıtı gösteri-
lerde yüzün üzerinde insan öldü. Üç 
Danimarka büyükelçiliği ateşe verildi, 
bayrakları yakıldı. Danimarka malla-
rı boykot edildi. Karikatürlerin çizer-
leri yeraltına indiler. Ölüm tehditleri 
altında, polis korumasında yaşamaya 
başladılar. Üç yıl içinde gittikçe bü-
yüyen kartopu karikatürlerin ikinci 
kez, hem de neredeyse tüm Danimar-
ka medyasında tekrar yayınlanmasıy-
la çığa dönüştü. Danimarka artık Ra-
dikal dincilerin terörist saldırılarının 

hedefi haline geldi. Andersen’in “Çir-
kin ördeği” artık insan avcılarının he-
defi oldu. 
Danimarka karşıtları internette bir 

araya gelmeye başladılar. Osama Bin 
Laden’in Danimarka’yı hedef alan 
çağrıları, Facebook’ta Danimarka’dan 
nefret edenlerin grupları karşımıza 
çıkmaya başladı. 
Danimarka, Müslüman dünyasında 

istenilmeyen, nefret duyulan ülkele-
rin başında gelen İsrail, ABD’yi bile 
sollayarak liste başı oldu. Artık Ame-
rikalılar ile İsrailliler dünya da nefret 
edilen ülkelerin sadece kendileri ol-
madıkları için içten içe seviniyorlardır 
belki de. 
Sonunda olan oldu ve Pakistan’ın 

başkenti İslamabad’da Danimarka bü-
yükelçiliğine intihar saldırısı düzen-

lendi. 8 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldı-
rıyı kınamakla birlikte, bu saldırının 
son olmasını umut ediyoruz.  
Danimarka’nın imajını sadece pey-

gamber karikatürleri mi değiştirdi? 
Tabii ki “Hayır”. Anders Fogh Ras-
mussen hükümetinin izlediği koyu bir 
ABD ve savaş yanlısı dış politikayı da 
gözardı etmemek gerekiyor. 
Geçen sayımızdaki yazımızda “Eski 

Danimarka’nın yerinde yeller esiyor” 
demiştim. Eski Danimarka asla bir 
daha geri gelmeyecek, ama hükümet 
ve siyasetçiler ve medya artık zararın 
ne tarafından dönülse kardır diyerek 
şapkayı önlerine koyup bir daha dü-
şünseler iyi ederler. Ağustos ayında 
görüşmez üzere. İyi tatiller.

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Deniz Kızı yerine karikatürler…

Cengiz Kahraman

2
001 yılındaki New 
York’taki ikiz kulelere 
düzenlenen terör saldırı-
ları ardından Madrid’de, 

Londra’da, İstanbul’da gerçek-
leşen terör saldırıları ve bundan 
üç yıl önce Danimarka’da Hz. 
Muhammed karikatürlerinin 
yayınlanması Danimarka’yı te-
röristlerin hedefi haline getirdi. 
El-Kaide sürekli olarak karika-

türleri yayınlayan ülkelerin he-
deflerine yönelik saldırılar dü-
zenlenmesi çağrıları yapıyordu. 
İstihbarat yetkilileri de, özellik-
le karikatürlerin Şubat ayında 
yeniden yayınlanmasından son-
ra Danimarka’ya yönelik terör 
tehdidinin artacağı konusunda 
uyarmıştı. 
Danimarka’nın Afganistan ve 

Irak’taki operasyonlarda da ye-

ralması da saldırılarda payı var.
Teröristlerin İslamabad’daki 

Danimarka büyükelçiliğini seç-
mesinin bir başka nedeni ola-
rak da Pakistan’ın iç durumu 
gösteriliyor. Batılı terör uzman-
ları, Pakistan hükümetinin Af-
ganistan sınırındaki Taliban 
yanlısı aşiretlerle müzakereye 
oturması ve anlaşma im-
zalamasının böyle bir sal-
dırı için fırsat yarattığını 
öne sürdüler ve Taliban 
ile El-Kaide toparlanmak 
için bir taraftan zaman 
kazanmaya çalışırken, di-
ğer taraftan da Pakistan 
hükümetince hiç de bek-
lenmedik bir zamanda bu 
saldırıyı gerçekleştirdiğini 
belirttiler.  
İslamabad’daki Danimarka bü-

yükelçiliğine yönelik bombalı 
intihar saldırısında 8 kişi yaşa-
mını yitirmiş, 30 kişi de yara-
lanmıştı. 
Her ne kadar Danimarka Dı-

şişleri Bakanı Per Stig Möller 
saldırının amacının Pakistan ile 
Batı dünyasının ilişkilerini boz-
mak olduğunu ve bu saldırının 
Pakistan ile ilişkilerde bir ke-
sintiye yol açmayacağını söylese 
de, Danimarka hükümeti Pakis-
tan’ın Taliban’a bağlı sınırdaki 
aşiretlerle masaya oturmasın-

dan rahatsızlık duyduğunu giz-
lemedi. Danimarka basınında çı-
kan haberlerde de, Pakistan’ın 
pek güvenilir bir ülke olmadığı, 
diplomat plakasının sokakta 30 
krona satıldığı, Danimarka bü-
yükelçiliğinin İslamabad’ın gü-

venli bölgesinde olmadığı ifade 
edildi. Dışişleri Bakanlığı da, 
Danimarka vatandaşlarını Pa-
kistan’a gitmemeleri konusunda 
uyardı. 
Başbakan Anders Fogh Ras-

mussen ise İslamabad’daki pat-
lamayı “Danimarka’ya karşı bir 
saldırı” olarak niteledi ve Dani-

marka’nın dış politikası-
nın değişmeyeceğini söy-
ledi, ancak bazı muhale-
fet partileri hükümetin 
dış politikasına yönelik 
eleştirilerde dozu arttır-
maya gittiler.  
Radikal Sol Parti lideri 

Margrete Vestager, patla-
manın hükümetin sorun 
çözmek yerine sorun ya-

ratan bir dış politika izlemesi-
nin sonucu olduğunu savundu 
ve bunun değiştirilmesini istedi. 
Dışişleri Bakanı Per Stig Möl-
ler, Radikallerin önerisini “üze-
rinde düşünülmeye değer” bu-
lurken, başbakan Rasmussen 

ve hükümetin diğer üyeleri ise 
Radikallere çok sert tepki gös-
terdiler. 
Radikallere bir tepkinin de  

Sosyalist Halk Partisi lideri 
Villy Sövndal’dan gelmesi ise 
muhalefet partilerinde şaşkınlık 
yarattı. Sövndal’ın saldırıdan 
sonra hükümetin dış politika-
sını tartışmanın yanlış olduğu-
nu vurgulaması ve Radikal Sol 
Parti lideri gibi hükümetin dış 
politikalarını eleştiren partinin 
eski genel başkanı Holger K. Ni-
elsen’i hedef alan açıklama yap-
ması sol muhalefetin de kendi 
içinde hem fikir olmadığını orta-
ya koydu. 
Bu arada, İslam dünyası ile 

Danimarka arasında karikatür 
krizi çıkmasından sonra hiçbir 
şiddet olaylarına karışmayan ve 
soruna sağduyulu yaklaşan ül-
kedeki Müslümanların Pakis-
tan’daki terör saldırısı ardından 
taciz edildikleri gözlendi.

cengiz.kahraman@haber.dk

Terör Danimarka’nın kapısını çaldı
HABER  ANALİZ
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Dış görünüşü, etnik ya da dinsel kim-
liği, siyasi geçmişi nedeniyle sosyal 

paylaşımdan hakettiğince yararlanama-
yan kişilerin öyküsünü çok dinlemiştim, 
ama saydığım gerekçelere bir kişinin so-
yadının da eklenebileceğini hiç düşün-
memiştim. Bundan bir süre önce Dani-
marka Televizyonu’nda haberleri izle-
yince soyadından kaybedenler de bulun-
duğunu öğrenmiş oldum.
“Soyadınızda üçten fazla hece varsa ya 

da  soyadınız “-oğlu” sözcüğüyle bitiyor-
sa tüm kariyer hayallerinizi bir tarafa 
koyun, elinizdeki ile yetinmeye bakın.” 
Böyle dedi Danimarkalı haber spikeri ve 
yemek masasından kalkıp haberi izle-
meye başladım. Soyadım tarife uyuyor-
du. Her ne kadar Danimarka  benim ül-
kem değilse de, benim soyadım onların-
ki ile aynı dilden değilse de, dünyadaki 
insanların birbirine benzediği inancım 
nedeniyle, ne kadar ürkütücü olduğunu 
biraz sonra açıklayacağım haberi dik-
katle izledim.
Haberde; Danimarka’da , bizde “-oğlu” 

anlamına gelen “-sen” soneki ile biten 
soyadı taşıyan Danimarkalı sayısının 
hızla azalmakta olduğu anlatılıyordu. 
Azalma yalnız doğal nedenlerle değil, 
sun’i seçilimle gerçekleşiyordu. Çocuk 

sahibi olan çiftlerden birinin soyadında 
“-sen” soneki yoksa doğan çocuk bu so-
yadını alıyor;  Nielsen, Jensen ve Han-
sen soyadları da bu şekilde tarihin de-
rinliklerine gömülmeye başlıyordu.  
1970’lerde bu üç soyadına sahip  Dani-
markalı sayısı toplam 1 milyon iken bu 
sayı günümüzde 850 bine düşmüştü. 
Bunun en önemli nedeni ise halkın gide-
rek bireysel düşünmeye başladığı ve di-
ğerlerine benzemekten rahatsız olduğu 
idi. Başka bir önemli neden ise soyadı 
“-sen” ile biten kişilerin iş görüşmele-

rinde taşralı ve köylü mentalitesine sa-
hip oldukları düşünülerek tercih edil-
memeleriydi. Haberde görüşlerine  baş-
vurulan bir kaç kişi de bu düşünceleri 
doğrulayan sözler söylüyorlardı. Özet-
lersek “-sen” (-oğlu) soneki ile biten so-
yadı, zarar veren bir sosyal miras olarak 
görülüyordu Danimarkalılar arasında 
. Danimarka halkının yüzde 59’u soya-
dında “-sen” sonekini tasıyordu habere 
göre. Benzer bir haberi de yaklaşık bir 
yıl kadar önce İsveç gazetelerinde gör-
müştüm. İsveçliler de aynı gerekçelerle 
Ericsson soyadından vazgeçmeye başla-
mışlardı. 
Haber bundan sonra bu satırların ya-

zarı için ürkütücü bir hal aldı, zira Da-

nimarkalı ünlü masalcı H.C. Andersen 
1859 yılında benzer bir konuyu ele al-
dığı “Çocuk konuşmaları” adlı bir öykü 
yazmıştı. Öyküde birbirlerine caka sa-
tan çocuklardan biri diğerlerine “Ben 
salonlarda büyüdüm, bodrumda değil, 
soyadı 
“-sen” ile bitenlerden uzak durdum. 

Siz de uzak durun” diyerek gruptaki ço-
cuklardan birini kızdırmaya çalışıyor. 
Kızdırılmaya çalışılan çocuğun baba-
sı ise zengin bir tüccar ve soyadı Mad-
sen’dir, onun yanıtı ise, “babam bana 
yüz torba şeker alacak kadar para verir, 
ben de o kadar şekerleri alır lağıma ata-
rım, naber..!” diyerek cevap verir. Sa-
lonlarda büyüyen altta kalmaz ve, “ Sen 
ne diyorsun ?  Herkes benim babamdan 
korkar, benim babam istediği kişinin 
adını gazeteye koyar, Benim babam ga-
zete sahibidir” cevabını verir. 
Zaten haberi izleyince kendi soyadım 

nedeniyle moralim bozulmuştu, bir de 
Andersen’in öyküsünü tekrar okuyun-
ca ve bunun ardından internette sayfası 
olan gazetelerimizin köşe yazarlarının 
soyadlarını inceleyip de, o gün ilaç için 
olsun bir tane “-oğlu” ile biten bir yazar 
soyadına rastlayamayınca ne yapacağı-
mı şaşırdım. Kendi kendime “Andersen 

bile 1859 yılında yazmış , soyadından 
kaybediyorsun işte. Bırak bu yazı çizi iş-
lerini, git kendine başka bir iş bul” öne-
risinde bulundum.
Neyse, Andersen’in öyküsünün deva-

mını da anlatayım da, benim gibi soya-
dı “-oğlu” ile biten okurlarımızın Pazar 
gününü zehir etmeyeyim. Soyadı tartış-
ması yapan çocukları kapı aralığından 
izleyen fakir mi fakir bir oğlan  ise duy-
duklarını düşünüp söyle der, “Ne gazete 
sahibi,  ne de bana yüz torba şeker ala-
cak bir babam var,  sonu “-sen” ile biten 
bir soyadım var. En iyisi ben doğduğu-
ma, dünyaya geldiğime sevineyim” diye-
rek usulca oradan ayrılır. Doğduğuna ve 
dünyaya geldiğine sevinen oğlan; yıllar 
sonra,  Kopenhag’da kendi adını taşıyan 
müzede eserleri sergilenecek olan dün-
yaca ünlü Danimarkalı heykeltraş Ber-
tel Thorvaldsen’dir.  
Her ne kadar siz benim soyadımın ga-

zeteye konduğunu da görseniz, yazıyı 
okuduktan sonra bizim  gündemi dol-
duran siyasetçi, sanayici, sanatçı kişile-
rin soyadlarını bir gözden geçirin yine 
de. Hem eğlence olur, hem kimbilir bel-
ki de Danimarkalı ve İsveçlilere hak ve-
rirsiniz.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Soyadından kaybedenler

HABER

B
aşbakan Rasmussen, yaz 
tatilinden sonra başlaya-
cak yeni yasama dönemin-
de gündemi dolduracak 

olayların neler olacağı konusunda 
ipuçları verdi bazı konularda da 
detaylı açıklamalar yaptı.

Vergiler
Rasmussen 2009 yılında parla-

mentoda geniş bir mutabakat sağ-
layarak yasalaştırmak istediği ve 
2010 yılında uygulamaya koymayı 
düşündüğü yeni bir vergi kanunu 
üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ras-
mussen yeni kanunda çalışanların 
daha az vergi ödemeleri esasına 
dayanan bir vergi sisteminin gün-
deme geleceğini, aradaki açığın ise 
çevre ve kirlenme vergilerindeki 
artışla kapatılacağını söyledi. 

Terör
Başbakan kapanış konuşmasında 

geçtiğimiz günlerde Pakistan’ın İs-
lamabad kentinde Danimarka Bü-
yükelçiliğine yapılan bombalı sal-
dırıya da değindi ve teröre teslim 
olmayacaklarını söyledi. Teröre 

prim verilirse, terör saldırıların-
dan korkarak politika değişikli-
ğine gidilirse teröristlerin zafer 
kazanmış olacaklarını söyleyen 
Rasmussen isim vermeden  De-
mokrat Liberal parti, (Radikale) 
genel başkanı Margarethe Vesta-
ger’i eleştirdi. Vestager,  İslama-
bad’daki terör saldırısının ardın-
dan, Danimarka’nın saldırgan bir 
dış politika izlediğini söyleyerek, 
“Hedef haline gelmek istemiyor-
sak dış politikadaki tutumuzu 
gözden geçirmeliyiz” açıklamasını 
yapmıştı. Rasmussen, “Terörist-
ler bombaları patlattığında bizim 
birlik ve bütünlük içinde olmamız 
önemlidir, bizim teröristlere karşı 
tek vücut olarak karşı çıkmamız, 
uluslar arası işbirliği yaptığımız 
devletlerle işbirliği içinde tavı 
koymamız önemlidir” dedi.

Avrupa Birliği
Rasmussen; Ağustos ayında, son-

baharda yapılacak Avrupa Birliği 
oylamasının hangi tarihte ve na-
sıl yapılacağını açıklayacağını da 

söyledi. Rasmussen, Uluslararası 
Araştırmalar Merkezi’nden gele-
cek rapor doğrultusunda Ağustos 
ayı başında referandum tarihini ve 
Danimarkaların hangi konuları ve 
hangi içeriği oylayacaklarının açık-
lanacağını bildirdi.

1993 yılında Edinburg zirvesinde 
Danimarka’ya tanınan dört ayrıca-
lığı kaldırmanın vaktinin geldiğini 
belirten Rasmussen, bu ayrıcalık-
ların Danimarka’yı Avrupa’daki 
siyasi ve ekonomik işbirliğinden 
uzaklaştırdığını bildirdi.

Avrupa Birliği oylamasında en 
çok tartışılacak olan konuların 
başında ise ortak para birimi ko-
nusunda Danimarka’ya tanınan 
ayrıcalık geliyor. Bu ayrıcalık ne-
deniyle Danimarka’nın Euro’yu 
para birimi olarak benimsemiyor. 
Oylamanın tek bir başlık altında 
mı olacağı,yoksa her bir ayrıcalı-
ğın tek tek mi oylanacağı konusu 
henüz belirsizliğini koruyor. 

(Haber)

Siyaset ısınacak
Geçtiğimiz 11 haziran günü parlamento geleneksel kapanış 
tartışmasını gerçekleştirerek yaz tatiline girdi. Parlamentoda 
yapılan konuşmalarda ve tartışmalarda geçtiğimiz yasama 
dönemine damgasını vuran olayların değerlendirmesi yapıldı.

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

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber
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NORVEÇ’TE ÇALIŞMAYI REDDETTİ, İŞSİZLİK MAAŞI KESİLDİ. İşsizlik parasını 
koruyabilmek için işsiz İsveçlilere tüm İskandinavya’da iş aramaları şartı getirildi. Göteborg-
Posten gazetesine göre, İsveç Anayasa Mahkemesi bir mahkeme, işsizlik maaşı alan işsiz 
İsveçlileri Danimarka’da ya da Norveç’te iş bulmaya zorlayan bir karar aldı. Varmland’da 
bir İsveçli marangozun Norveç’te çalışmayı reddetmesi üzerine, marangoza verilen işsizlik 
parasının kesilmesi mahkemece kararlaştırıldı. 

İSVEÇLİ İŞSİZLER DANİMARKA’YA

SATDISCOUNT BAZAR ELEKTRONIK

)))))

Ole Jørgensensgade 3-5 kld.          2200 København N
Tlf: 60 30 35 87 - Mobil: 51 88 86 75     Aahrus tlf: 31 23 65 29

SLINGBOX PRO
YÜZYILIN BULUŞU

Nerede olursanız olun, bu muhteşem 
cihaz sayesinde güvenlik kameranız 

ve uydu alıcınızın sağladığı 
görüntüleri ister işyerinizde, ister 
tatilde cep telefonunuzda veya 
dizüstü bilgisayarınızda izleyin. 
İstediğiniz TV kanalını izleyin, 

isterseniz kanal değiştirin. 4 giriş 
kapasiteli bu cihazı mutlaka 

görün. TV izleme alışkanlıklarınızı 
değiştirecek çağın bu buluşundan 

siz de yararlanın. Evinize veya 
işyerinize basit bir güvenlik kamerası 
yerleştirin, izinde veya tatildeyken bu 

muhteşem cihaz sayesinde her 
ikisinin görüntülerini de takip edin. 

2.450,-SLINGBOX PRO

1.650,-SLINGBOX SOLO Ay-Yıldızlı takımımız cep 
telefonunuzdan izleyin 

)))))

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 60303587
            Cep: 51888675

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.

En son güncellemeyle Türkiye haritası. 
En dar sokaklara, en ince ayrıntılara, 

mahallenizdeki en yeni açılan markete 
kadar herşey bu Navigatörde. Türkiye’de 

veya Avrupa’nın herhangi bir kentinde 
izinde hiç zorlanmadan yolunuzu 

bu harita ile bulun. 

15
90

,-

Yurtdışında çalışmak istemeyen işsiz 
İsveçli işsizlik parasından oldu.

BUNDAN YENİSİ YOK !!!

15
90

,-

Bel ağrısı, depresyon veya 
stres nedeniyle hasta ol-
duğunu işverenlerine 

bildirenlerin uzun süre evde 
kalmaları artık zorlaşacak. 
Hükümet yeni uygulamaya 
koymaya hazırlandığı bir plan 
ile çalışamayacak kadar hasta 
olmayanların uzun süre işyer-
lerinden hastalık bahanesiyle 
uzaklaşmalarını önleyecek.

30 maddelik bir plan hazır-
layarak hastalık bahanesiyle 
ortaya çıkan işgücü kaybını 
azaltmayı hedefleyen hüküme-
te göre, hastalık nedeniyle işe 

gelmeyen kişilerin işten uzak 
kalınca iyileşmeleri daha uzun 
süre alıyor. Hastalığın türüne 
göre bundan böyle işverenine 
hastalık bildiren çalışanların 
haftada en azından bir kaç saat 
çalışmaları gerekecek.

Zatürree veya nezle olan kişi-
lerin iyileşinceye kadar evlerin-
de kalacaklarını söyleyen Çalış-
ma Bakanı Claus Hjort Frede-
riksen ayrıca ciddi hastyalık-
ları olanların da çalışmalarını 
beklemeyeceklerini belirterek, 
uzun süreli hastalık bildirim-
lerinin önüne geçeceklerini ve 

bu tür hastalık bildirimlerinde 
tavan sürenin 8 hafta olacağı-
nı belirtti.

Calus Hjort Frederiksen has-
talık bildiriminde bulunanların 
hergün bir kaç saat çalışmaları 
gerekeceğini belirterek, 8 haf-
tadan sonra hastalık bildirimi-
nin geçerliliğini yitireceğini ve 
hastaların çalışarak iyileşebi-
leceklerine inandıklarını ve 
böylelikle uzun süreli hastalık 
bildiriminde bulunanların iş 
piyasasında daha uzun süre 
kalmalarını sağlayacakalrını 
bildirdi.                    (Haber)

Hastalık kaytarmasına son
Hükümet yeni uygulamaya koymaya hazırlandığı bir plan ile 
çalışamayacak kadar hasta olmayanların uzun süre işyerlerin-
den hastalık bahanesiyle uzaklaşmalarını önleyecek.



       Haziran/Juni 2008haber8   Haziran/Juni 2008 9   haberHABER

www.truvatravel.dk

THY ile Türkiye’deki 
bütün noktalara direk 

ve aktarmalı 
uçuşlar ve 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.

DANİMARKA’DA
BOŞANMALAR AZALIYOR

EN DÜŞÜK DANİMARKA, EN YÜKSEK İSPANYA. Bugün Avrupa ülke-
lerinde her iki çiftten biri boşanırken, Danimarka’da ise düşme olduğu gözlendi. 
Kristeligt Dagbladet gazetesindeki habere göre, son üç yılda boşanmalarda büyük 
düşüş oldu. Avrupa İstatistik Organı Eurostat’a göre, bir çok Avrupa ülkesinde 
her iki çiftten biri boşanıyor. En çok boşanmaların olduğu ülke ise yüzde 75 ile 
İspanya. İspanya’yı Belçika izliyor. Danimarka ise 1999 yılından bu yana en düşük 
boşanmanın olduğu ülke. 

D
animarka’nın yük-
sek tirajlı tabloid 
gazetelerinden 
Ekstra Bladet’te 

çalışan bayan bir gazeteci 
13 yaşında kız kılığında in-
ternette profil oluşturdu ve 
aralarında asker ve polis de 
olan dört kişinin kendisiyle 
cinsel ilişki kurmak istedik-
lerini ortaya çıkardı.

Nasıl ortaya çıkarıldı
Ekstra Bladet’te çalışan 
26 yaşındaki Tine Rögild 
adındaki gazeteci gençlerin 
rağbet ettikleri arto.dk adlı 
chat sitesinde kendisine 13 
yaşında bir kız olarak profil 
oluşturdu. Bir yıl boyunca 
arto.dk’da yaşlı erkeklerle 
chat yapan gazeteci bu bir 
yıllık süre içinde 53 yaşında 
bir polis komiseri, 43 yaşın-

da bir subay, 72 yaşında bir 
emekli ve 35 yaşında bir aile 
babası bir adamla buluşma-
ya karar verdi.

Her buluşma öncesinde 
seks yapmak üzere anla-
şan gazeteci buluşma yeri-
ne yanında kameraman ve 
haberci arkadaşlarını da 
götürdü. Genç gazetecinin 
tuzağına düşen erkeklerin 
hepsinin ortak yanı chat 
başlar başlamaz cinsel içe-
rikli mesajlarla karşıların-
da var olduğunu sandıkları 
13 yaşındaki kızın cinsellik 
konusunda düşündüklerini 
merak etmek oldu.

İnkar etmeye çalıştılar
“13 yaşındaki” kızın buluş-
mayı kabul etmesi karşısın-
da neredeyse dört erkek de 
kızın annesinin evde olmadı-

ğı bir saati seçtiler ve buluş-
ma yerine gelen dört erkek 
de karşılarında gazetecileri 
görünce paniğe kapılıp olay-
ları inkar etme yolunu seçti-
ler. 53 yaşındaki polis komi-
seri olay yerinden koşarak 
uzaklaşırken, olayın ertesi 
günü tutuklanarak gözaltı-
na alındı. 43 yaşındaki su-
bayın ise küçük kızın beka-
retini bozmak istediğini dile 
getirdiği bildiriliyor.

26 yaşındaki gazetecinin, 
gazetenin fotoğraf servisi 
elemanlarınca manipule 
edilmiş resminin de yer al-
dığı chat profilinden küçük 
kız sandıkları kişiye ulaşan 
100 erkekten neredeyse hep-
si de 13 yaşındaki “May” ile 
cinsel içerikli iletişim ger-
çekleştirdikleri, bazılarının 
web kamerası önünde  mas-

türbasyon yapıp gazeteciye 
naklen yayın yaptıkları or-
taya çıktı.

Ekstra Bladet’in yaşlı er-
kekleri sahte bir chat pro-
fili yoluyla tuzağa düşürüp 
tutuklanmalarına neden ol-
maları basın çevrelerinde de 
tartışılmaya başlandı.

Ortada cinsel taciz olarak 
adlandırılabilecek bir suçun 
fiilen oluşmadığı belirtilerek 
adı geçen erkeklerin hangi 
suçlama ile ceza alacakla-
rı merak konusu olmaya 
başladı.

Adı geçen profil arto.dk 
tarafından sahte olduğu 
gerekçesiyle kapatıldı. ar-
to.dk’de çoğunluğunu ço-
cuk ve gençlerin oluştur-
duğu 600 binin üzerinde 
kullanıcı bulunuyor.

(Haber)

Sübyancı rezaleti
Danimarka’da 26 yaşındaki bir gazeteci 13 yaşında kız çocuğu olarak kendi-
sini tanıttığı chat ortamında kendisiyle cinsel ilişki kurmak isteyen dört erkeği 
deşifre etti. Dört kişi arasında bir asker, bir polis komiseri ve 72 yaşında bir 
emekli de bulunuyor

Avrupa’da boşanmalar artarken 
Danimarka’da düşüyor

31 Mayıs 2008 tarihi, tu-
rizm ve seyahat bran-
şında rönesans diye-

bileceğimiz bir tarih. Eski 
geleneksel seyahat biçimin-
den modern elektronik, in-
ternet ortamında seyahatin 
artık geri dönüşü olmayan 
bir biçimde elektronik bilet 
çağına geçiş tarihi.

Bir çok iş dalında oldu-
ğu gibi turizm ve seyahat 
branşında da uzmanlaş-
mak ve günümüzün gereği 
olan teknolojik gelişmelere 
uyum sağlamak bir şart 
oldu. Bu gelişmelerin dışın-
da kalan ve seyahat bran-
şını sadece geleneksel bilet 
satma olarak gören acenta-
lar uzun vadede bu işlerini 
yapamayacak duruma gele-
ceklerdir.

Gelişen internet teknoloji-
leri karşılıklı kişisel güvene 
dayanan seyahat acentası 
ve müşteri ilişkisini artık 
yeni bir çalışma platformu-
na taşımış ve dünya çapında 
sertifikalı internet güvelik 
kuruluşlarının kontrolün-

de, karşılıklı güveni kişisel 
olmaktan kurumsal olmaya 
zorluyor. Bu ortamda hem 
satıcı hem de müşteri net 
çizgilerle belirlenmiş ku-
rallar içerisinde hareket 
ederek alışverişlerini  ger-
çekleştiriyor.

Internet ortamında seya-
hat satışı yapmak için yola 
çıkan Billetci.dk da, bu 
prensipler çerçevesinde ha-
reket ederek müşterilerine 
hem uzman olmanın verdi-
ği güven, hem de internet 
ortamının sağladığı bütün 
güvenlik teknolojilerini 
kullanarak hizmet vermek 
istiyor. 

Bilet satışının güvenli 
ortamda yapılmasını sağ-
lamayı hedeflediklerini be-
lirten Billetçi.dk yetkilileri, 
zaman içerisinde Danimar-
ka’da yaşayan vatandaş-
larımızın seyahatlerinde 
belleklerinde bulundura-
cakları ve her seyahatleri 
öncesi ziyaret edecekleri 
bir seyahat portalı olmayı 
umut ediyorlar.

Elektronik bilet 
dönemi başladı
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BEKİR YILDIZ
IATA Yetkili Seyahat Acentası 

Sadece TÜRKİYE değil!
Oslo, Bergen, Stockholm, Göteborg, Brüksel, Berlin, Hamburg, 
Münih, Frakfurt, Paris, Madrid, Roma, Zürih, Vİyana ve diğer 
Avrupa merkezlerine yapacağınız ziyaretler için bizi arayınız. 

Tatil sigortanızı mutlaka yaptırın ya da biz yapalım

Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın her yerine IATA güvencesiyle en hızlı, en ucuz 
yolculuk. Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili her türlü, eksiksiz hizmet. 

Türkiye ve dünyanın 
her noktasına yapacağınız iş seyahatleri ve tatilleriniz 
için yeni ve enerjik bir kadroyla hizmetinizdeyiz. Bizi 

arayın, seyahatiniz en güvenli şekilde başlasın.

Türkiye’ye sefer yapan 
tüm hava yolu şirketlerinin 

biletleri satılır

Sevgili vatandaşlarımız,
25 yıl boyunca izin ve anavatana yolculuk deyince bizi aradınız. 25 yılda edindiğimiz 
tecrübeleri artık genç ve dinamik kadromuzla bir üst seviyeye çıkarmaya karar ver-
dik. Bugüne kadar sizlere Meram Rejser olarak hizmet ettik. Şimdi de TİCKET HOUSE 
olarak bu hizmetimizi devam ettirmek arzusundayız. Sadece anavatana yapacağınız 
seyahatlarde değil, değişen seyahat alışkanlıklarınız ve bu yöndeki ihtiyaçlarınızı da 
karşılayabilmek için hizmet alanımızı genişlettik. 
Uluslararası güvenli seyahatin garantisi olan IATA acentalığı ile sadece Türkiye’ye 
değil, Avrupa ve dünyanın her noktasına  uçak ve otel rezervasyonları hizmeti verm-
eye başladık. Bugüne kadar olduğu gibi, sizlere en güzel ve hızlı hizmet vermek bizim 
birinci amacımız olacaktır. Hepinize iyi bir izin ve tatil diliyor, nice yıllarda da sizin 
tatil planlarınızın bir parçası olmayı umuyoruz. 

Saygılarımla
Bekir Yıldız

Vester Farimagsgade 6, 1606 København. V 
Tlf: 3393 55 44 - 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514 

www.tickethouse.com
info@tickethouse.com



       Haziran/Juni 2008haber10   Haziran/Juni 2008 11   haberHABER

Nykøbing Falster / Torvet 9 Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

H U K U K  BÜ R O S U

����������������
�����������������

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

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

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

��������������

ÇOK YOĞUNUZ

Bu yüzden Kopenhag’da çalışacak 
geçici elemanlar arıyoruz

Ofis çalışanları – Muhasebe ve diğer alanlar

Depo çalışanları –  Ehliyetli veya ehliyetsiz
Temizlikçiler
Çeşitli kurumlar, endüstri mutfakları ve kantinlerde çalışacak

Aşçı ve mutfak asistanları

Düzenli, enerjik ve gereken niteliklere sahipseniz size ilginç 
bir iş teklifimiz olabilir.

Danimarka dilini konuşma ve okuma becerisine sahip 

olmanız gereklidir

70 20 95 99  numaralı telefondan daha 
fazla bilgi alabilirsiniz

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Danimarkaca zor bir dil mi?
Biz kolaylaştırıyoruz

Kendi dilinizde de Danimarkaca öğrenme imkanı 
Kopenhag Dil Okulu’nda

Københavns Sprogcenter
Valdemarsgade 16

1665 V
Tlf. 33 21 31 31 

www.kbh-sprogcenter.dk
Kontoret er åbent mandag til torsdag 10-14 

Fredag 10-12, Mandag, onsdag og torsdag aften 16-20, Tirsdag 16-19

Y
abancılar Müdürlü-
ğü vatandaşlarımı-
zın vize ve aile bir-
leşimi hakkındaki 

sorunlarını dinlemek ve di-
yalog oluşturmak amacıyla 
bir toplantı düzenledi. 

Toplantı, Kopenhag Koca-
tepe Camii derneği yönetim 
kurulu başkan yardımcısı 
ve gazeteci İrfan Kurtul-
muş’un sunuculuğu ve çe-
virmenliği ile gerçekleşti.

Yabancılar Müdürlüğü 
halkla ilişkiler müdürü 
Morten Bo Laursen ile da-
ire başkanlarından Susan-
ne Hjörtshöj toplantının 
başlangıcında Yabancılar 
Müdürlüğü’nün çalışmala-
rı hakkında bilgi verdiler. 
Ardından soru-cevap kıs-
mına geçildi ve toplantıya 

katılan vatandaşlarımız 
sorularını sordular. 

Yabancılar Müdürlüğü 
yetkililerine en çok sorulan 
sorular eşine oturma izni 
alamadığı için Malmö’ye 
taşınmak zorunda kalanla-
rın geri dönüş için ne kadar 
süre beklemeleri gerektiği 
ve Malmö’de Türkiye’den 
getirilen eşin çalışma zo-
runluluğunun bulunup bu-
lunmadığı idi. 

Diğer sorular ise Türki-
ye’den işçi getirmek, ve 
emeklilerin oturma izinle-
rini kaybetmeden ne kadar 
süre Türkiye’de kalabile-
cekleri yolunda idi.

Morten Bo Laursen Mal-
mö’de oturulması gereken 
süre konusunda bugünler-
de yeni düzenlemeler ya-

pılmakta olduğunu belirtti 
ve Malmö’ye getirilen eşin 
çalışma zorunluluğu bulun-
madığını söyledi. 

Türkiye’den Danimar-
ka’ya işçi getirilmesi konu-
sunda da bilgi veren yetki-
liler getirilecek olan işçinin 
sahip olduğu kalifiyeye sa-
hip Danimarka’da işçi bu-
lunamaması durumunda 
bunun mümkün olduğunu 
söylediler.

Vatandaşlarımız tarafın-
dan oldukça faydalı olarak 
nitelenen görüşmede va-
tandaşlarımız yabancılar 
müdürlüğü yetkililerinden 
kendilerine kendi dillerinde 
daha fazla bilgi ulaştırması 
isteğini dile getirdiler. 

(Haber)

Yabancılar müdürlüğü 
vatandaşlarımızla buluştu
Yabancılar Müdürlüğü ve HABER gazetesi işbirliği ile 
düzenlenen vatandaş toplantısı büyük ilgi gördü. Geçti-
ğimiz ay sonunda Kopenhag’daki Kocatepe Camii loka-
linde Cuma namazının ardından düzenlenen toplantıya 
çok sayıda vatandaşımız ilgi gösterdi.

Yabancılar Müdürlüğü yetki-
lilerine en çok sorulan sorular 
eşine oturma izni alamadığı için 
Malmö’ye taşınmak zorunda ka-
lanların geri dönüş için ne kadar 
süre beklemeleri gerektiği ve 
Malmö’de Türkiye’den getirilen 
eşin çalışma zorunluluğunun bu-
lunup bulunmadığı idi. 



       Haziran/Juni 2008haber10   Haziran/Juni 2008 11   haberHABER

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

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

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

� �� � � � � � � � � � � � �� � � �

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

�������������������

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

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

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

HEMŞİRE OLMAK İSTER MİSİNİZ?İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ? /

Norveç’in Lilleham-
mer şehrinde dü-
zenlenen bir ede-

biyat festivali etkinlikleri 
kapsamında sahne alan 
Pakistan asıllı Shabana 
Rehman dinleyicilerin şaş-
kın bakışları altında eline 
bir meşale alarak diğer 
elinde tuttuğu Kur’an’ı 
göstererek, “Bu kitap gü-
nümüzde diğer bütün ki-
taplardan daha fazla güce 
sahiptir. Ben şimdi bunu 
yakarsam bunun daha faz-
la gücü olur. Bu ülkede bir 
çok kitabın yakılması gere-
kir. Kitaplarınızı yakmak-
tan korkmayın. Kitapların 
yakılmamasından korkun” 
dedi. 

Rehman’ın dinleyicileri 
arasında 1993 yılında Sal-
man Rüşdi’nin “Şeytan 
Ayetleri” kitabını yayınladı-
ğı için kurşunlanan yayıncı 

William Nygaard’ın da ara-
sında bulunduğu çok sayıda 
Norveçli yazar ve entelek-
tüel bulunuyordu. 

Pakistan asıllı Norveçli 
stand up sanatçısı Kur’an’ı 
yakmaktan vazgeçerek me-
şaleyi üfleyerek söndürdü 
ve sahneden indi.

(Haber)

Komedyen Kur’an’ı 
yakmaya kalktı
Norveç’te yaşayan Pakistan asıllı Stand 
up sanatçısı bayan Shabana Rehman 
katıldığı bir edebiyat festivalinde sah-
nede Kur’an’ı yakmaya kalktı.M

onocle adlı İn-
giliz dergisin-
ce yayınlanan 
araştırmada, 

başkent Kopenhag, yaşam 
kalitesi bakımından dünya-
nın en iyi şehri seçildi. İlk üç 
sıralamada Muhih ve Tokyo 
da bulunurken, dünyanın 
en iyi 20 kenti sıralamasına 
Türkiye'den herhangi bir 
kent giremedi.

Dünyanın en iyi 20 kenti 
sıralamasında Kopenhag, 
Munih ve Tokyo'nın ar-
dından şu kentler de yer 
aldı: Zürih, Helsinki, Viya-
na, Stockholm, Vancouver, 
Melbourne, Paris, Sydney, 
Honolulu, Madrid, Berlin, 
Barcelona, Montreal, Fuku-
oka, Amsterdam, Minneapo-
lis, Kyoto. 

İngiliz Independent gaze-
tesine göre, sabahın birinde 
iyi kalite bir kadeh şarap 
bulabilmenin kolaylığından, 
restoranlarından, mimari 
ve sinema salonlarının sa-

yısına kadar bir çok faktöre 
bakılarak, Kopenhag yaşam 
kalitesi ve zirvede olan tasa-
rım merkezi olma özeliğiyle 
birinci seçildi.

Dergi, şehrin yoğun olarak 
planlanması, sorunsuz ula-
şım sistemi ve alt yapısına 
ek olarak, çağdaş binalarını, 
birinci sınıf restoranlarını ve 
çevreyle ilgili konulara yeni-
lenmiş bir bakış açısıyla bak-

masını övdü. 
Geçen yıl ikinci sırada 

bulunan Kopenhag, çevre 
alanındaki yaptığı çalışma-
lardan dolayı 2008'de birin-
ciliğe yükseldi. 

Araştırma sonucunda Paris 
en iyi küresel şehir seçilir-
ken, Cumhurbaşkanı Niko-
las Sarkozy, şehrin şöhretini 
"uluslararası siyasi merkez" 
olarak yenilemesiyle övgüye 

değer bulundu. 
Haberde, Madrid'in ise bü-

rokrasi konusundaki kötü 
şöhretini bertaraf ettikten 
sonra iş dünyası açısından 
en iyi şehri seçildiği bildi-
rildi.

Sanatla daha çok ilgilenen 
gezginlerin ise Berlin'e git-
meleri önerilerek, şehrin en 
iyi kültür kenti seçildiği oku-
yuculara duyuruldu.

Kopenhag dünyanın en iyi şehri
Bir İngiliz dergisi tarafından yapılan araştırmada yaşam kalitesi açısından 
başkent Kopenhag dünyanın en iyi şehri seçildi. Kopenhag’ı Münih ve 
Tokyo izliyor. 



       Haziran/Juni 2008haber12   Haziran/Juni 2008 13   haberHABER

D
animarka devlet 
televizyonu DR, 
Danimarka’da 
yaşayan ve ba-

şörtüsü takan en güzel 
kadını belirlemek amacıyla 
yarışma başlattı. DR prog-
ramlarından “skum” (Kö-
pük) tarafından düzenle-
nen yarışmaya çoğunluğu 
Arap kökenli genç göçmen 
kadınlardan oluşan 46 ba-
şörtülü kadın katıldı. 

Gençlik programı Skum 
yetkilileri günlük tartışma-
larda kendilerine söz hakkı 
verilmeyen ve güzellikleri-
ne önem veren Müslüman 
kadınların varlığına dikkat 
çekmek için bu yarışmayı 
düzenlediklerini söyler-
ken, bazı Müslümanlar 
ise kadının güzelliğini 
teşhir etmesinin İslam’da 
yasak olduğunu belirterek 
yarışmayı tuhaf buldukla-
rını açıklamışlardı.

Odense kentindeki Müs-
lüman Cemaati Derneği 
başkanı Smain Benyrbah, 
DR’nin çizgiyi aştığını söy-
lerken Danimarka’da son 
yapılan yerel seçimlere 
milletvekili adayı olan an-
cak kazanamayan Esma 
Abdülhamit ise yarışmayı 
desteklediğini söyledi. 

Esma Abdülhamit par-
lamentoya girmesi duru-
munda başörtüsünü çı-
karmayacağını söyleyerek 
Danimarka’da başörtüsü 
tartışmasını başlatmıştı. 

DR’nin Miss başörtüsü 
yarışması düzenlemesine 
en çarpıcı tepki Yeni İtti-
fak (Ny Alliance) partisi 
genel başkanı Naser Kha-
der’den gelmişti. Khader, 
televizyon ruhstı ödeyen 
kişilerin sağladığı kay-
naklarla DR’nin başörtü-
sü propagandası yaptığını 
belirterek, “DR başörtü-
süne karşı çıkan ve aynı 
zamanda da Müslüman 
kimliğini koruyan kişileri 
seçeceği bir yarışma neden 
düzenlemiyor?” dedi.

Öte yandan son hızıyla 

süren başörtüsü tartış-
masında Danimarka’da 
hakimlerin mahkeme 
salonlarında başörtüsü 
kullanımı yasaklanırken 
bu yasağın öğretmenler, 
hemşireler, eğitmenler, 
emniyet görevlileri ve as-
keri personeli de kapsama-
sı tartışılıyor.

Bu arada, Danimarka 
Halk Partisi’nden sonra 
Refah Bakanı Karen Jes-
persen de, sadece yargıçla-
rın değil, mahkemelerdeki 
juri üyelerinin de başörtü-
sünün yasaklanması için 
harekete geçti. 

Birinciye bir iPod ve 
Mads Nörgaard tarafın-
dan dizayn edilen bir ba-
şörtüsü verildi. 

(Haber)

İşte »Miss başörtüsü«
Hz Muhammed karikatürleri ve Hz. Muhammed’e hakaret ya-
rışması ile tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Danimarka’da 
ülkedeki en güzel başörtülü kadın yarışması sonuçlandı. 18 
yaşındaki Huda Falah “Miss Başörtüsü” seçildi.
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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

PEGASUS HAVAYOLLARI İLE HER PAZARTESİ, 
PERŞEMBE, CUMA ve CUMARTESİ  direk İSTANBUL

TÜRK HAVAYOLLARI ile KAYSERİ, ANKARA, 
İSTANBUL, KONYA uçuşları ve LUFTHANSA ve 

AVUSTURYA HAVAYOLLARI ile hergün İSTANBUL

Her pazartesi direk ANKARA ve KONYA’ya ucuz fi yatlar 
için bizi arayın...

PEGASUS HAVAYOLLARI ile her ay yeni kampanyalar 
için bizi arayınız. 

Sadi Tekelioğlu

Kopenhag’ın Valby se-
tinde bulunan Moza-
ik Düğün Salonları 

geçtiğimiz Nisan ayında çok 
ilginç bir düğüne ev sahipli-
ği yaptı. 

Her ikisi de 22 yaşlarında 
olan Mehnmet Küçükba-
ğıran ile  Melek Akyürek 
dünya evine girdiler. Melek 
Akyürek doğuştan 2 bacağı 
ve bir kolu bulunmayan be-
densel özürlü bir genç kız. 
Mehmet Küçük bağıran ise 
2000 yılında Konya’dan Da-
nimarka’ya gelmiş. Onun 
herhangi bir bedensel özü-
rü bulunmuyor. İki genç 
daha 14 yaşlarındayken 
ilk kez birbirlerini görmüş-
ler. Mehmet Küçükbağıran 
daha ilk gördüğü anda Me-
lek’e ilgi duymaya başlamış. 
Mehmet Danimarka’daki 
ilk günlerinde ve aylarında 
onun sosyal çevresi Melek’in 
arkadaşlarından oluşmuş.

Sivaslı bir ailenin kızı olan 
Melek kendini hiçbir zaman 
bedensel özürlü hissetme-
miş. “Arkadaşlarım bana 
hiçbir zaman bacaklarım ve 
bir kolum olmadığı için bana 
farklı davranmadılar. Onlar-
la birlikte her gencin yaşadı-
ğı gibi normal bir arkadaşlık 

yaptım. Bu yüzden hiçbir za-
man kendimi bedensel özür-
lü hissetmedim” diyen Melek 
Akyürek, kendisinin de Meh-
met’i ilk gördüğü anda bir 
elektriklenme hissettiğini 
saklamıyor.

Nazlı Melek

Mehmet Küçükbağıran uzun 

süren arkadaşlık dönemin-
den sonra duygularını Me-
lek’e açtığında karşısında 
inatçı bir genç kız bulmuş. 
“Melek bana çok çektirdi. 
Çok naz yaptı, hatta kaç 
kere darıldık” diyor. Hatta 
Melek Mehmet’e naz yap-
tığı dönemlerde 5 kez tele-
fon numarasını değiştirmiş. 
Ama işte aşk bu..Neler yap-

tırıyor insana. Mehmet her 
defasında Melek’in telefon 
numarasını bulmuş. Beledi-
ye’de özürlülerin günlük iş-
lerinde yardımcı olan birim-
de çalışmakta olan Mehmet 
Küçükbağıran, bir anlamda 
Melek’in yanında da çalışı-
yor. Yani Melek Mehmet’in 
hem eşi hem de işvereni. “Bu 
durum bazen evde ilginç. 

Tartışmaların da yaşanma-
sına neden oluyor” diyen 
Mehmet, “Bazen benden bir 
şey istiyor, ben de kalk ken-
din al diyorum. O da bana 
‘Bana bak, senin maaşını 
ben veriyorum. Sana patron 
olarak konuşuyorum şimdi” 
diyor.  Ama bu tartışmalar 
tabii ki sözde kalıyor. Bir 
anlamı yok. Birbirimizi çok 
seviyoruz ve hayatımızın 
geri kalan kısmını da birlik-
te geçirmeye karar verdik.” 
Diye konuşuyor.

Bedensel özür engel 
değil

İki bacağından ve bir kolun-
dan yoksun olarak yaşamak 
Melek için fazla bir yük ol-
mamış. “Ben kendimi hiçbir 
zaman farklı görmedim. İs-
tediğim, kafama koyduğum 
her şeyi yaptım. Basketbol 
oynadım, snow board yap-
tım, yüzmeye gidiyorum, 
badminton oynadım” diyor 
Melek. Can alıcı soruyu sor-
duğumuzda ise hiç tereddüt 
etmeden cevap veriyor. 

Can alıcı soru

“Özürlü olmak evlenecek bi-
rini bulmam için engel teşkil 
edecek diye korkuyor muy-

dun?” diye sorduğumuzda 
“hayır, kesinlikle ben evlee-
ceğimi ve beni olduğum gibi 
sevecek birinin karşıma çı-
kacağına inanıyordum” diye-
rek cevabını veriyor Melek. 
18 yarındayken evlenmeye 
karar verdiklerini söyleyen 
genç çift, bilikte çok güzel 
günler yaşadıklarını ve bir-
birleri iel akrşılaşmaktan 
duydukları mutluluğu defa-
larca ifade etmekten kaçın-
mıyorlar.

Melek Frederiksberg sem-
tinde bulunan iki odalı daire-
lerinde eşi, köpeği ve devam-
lı açık televizyonu ile mutlu 
bir yaşam sürüyor. “Hiçbir 
zaman bedensel özürlü ol-
duğumu düşünüp yaşama 
ve insanlara küsmedim” 
derken özürlü olmayan in-
sanları bile utandıracak bir 
azim ve yaşama sevinci orta-
ya koyuyor.

Melek Akyürek, soyadının 
çağrıştırdığı gibi bir insan. 
Bedensel özürlülere bir 
çağrıda bulunarak sosyal 
yaşamda aktif olarak yer al-
malarını istiyor. Ailelerin de 
bedensel özürlü çocuklarını 
aşırı yardım ederek veya sos-
yal yaşamdan uzak tutarak 
onlara aslında kötülük yap-
tıklarını söylüyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk  

İşte aşk, işte yaşam sevinci
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Son yapılan istatistiklere göre Dani-
marka’da 48 belediye (yani neredeyse 

ülkenin yarısı) kendi içeriğindeki okullar-
dan tasarrufa geçmiş veya önümüzdeki 
ağustos 2008 itibariyle geçme kararı al-
mışlardır. 

Seçim süresi boyunca gerek şu andaki 
başbakanımız gerekse bu 48 belediyenin 
belediye başkanları  ”Halk okullarının 
her zaman için daha öncelikli” oldukla-
rına dair fazlasıyla beyanat vermişlerdir. 
Belediyeler okullar için ellerinden geleni 
yapma çabasındalar, ancak devlet tara-
fından durdurulmaktan şikayetçiler. Şu 
andaki duruma bakıldığında hemen her 
konuda tasarruffa geçilmekle birlikte, 

ilk tasarrufa başlanan nokta Danimar-
ka’daki halk okulları olmuştur. Devletin 
buna bütçesi olmadığından değil, tama-
men öncelik hakların başka ve belki bi-
zim için ”gereksiz” denilebilecek konula-
ra tahsil edilmesidir. 

Küreselleşen dünyamızda bilgisayarın 
ve diğer teknolojik araç ve gereçlerin öne-
minin en yüksek olduğu dönemlerden bi-
rinde devlet bu hakkı öğrencilerden alma 
çabasında. Bilgisayar listedeki başlıklar-
dan sadece bir tanesi. Ve yine modernle-
şen dünyamızda artık salt sınıf içi dersin 
yer bulmadığı, çocuklarımızın okul dışına 
çıkarak, görerek, dokunarak, hissederek 
ve yaşayarak görmesi gereken yer ve du-

rumlardanda kısıtlamalar bahsedilmek-
tedir. 

Kopenhag belediyesi bu adımı ilk atan 
belediyedir. 2008 ağustos ayından itiba-
ren 12 tane halk okulu 6 okul olarak de-
ğiştirilmektedir. Bu okullardan biriside 
kendi okulum olunca, işin içinde kendimi 
daha fazla hissettiğimi düşünüyorum ve 
bu projenin hem getirileri hemde götü-
rülerini bu aralar bire bir yaşamaktayız. 
Bir yandan yeniliklerden kaçınmamak 
gerektigi kanaatindeyim, fakat öte yan-
dan artık gelenek haline gelmiş ve nere-
deyse tarihleşmiş olanı koruma tarafta-
rıyım. 

Yukarıdada belirttiğim gibi ”gereksiz” 

denilebilecek konulara tahsil edilen para; 
örneğin geçtiğimiz nisan ayında Dani-
marka prensinin 1 milyon 200 bin olan 
aylık maaşı tek bir kararla 2 milyona ra-
hatlıkla çıkabiliyor bizim vergilerimizle, 
ama diğer yandan hemşireler, günde 28 
hastayı dolaşmak zorunda kalan hasta 
bakıcılar ve günümüzün büyük bir zama-
nını çocuklarımızda geçiren pedagoglar 
aldıkları komik maaşı bir aydır protes-
to etmekteler ve devlet henüz hiç bir şey 
yapmış değil.

Herkese iyi tatiller diliyorum, ağustos 
ayında görüşmek dileğiyle..

bzelal.kanat@haber.dk

Okullardan tasarruf!
Bedriye Zelal Kanat
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Danimarka’da kendi arsası-
nı alıp fabrikasını kuran ilk 
Türk şirketi olan MB FOOD 

A/S Danimarka dışındaki pazarda da 
söz sahibi olmaya başladı. 

Doğu Avrupa ülkelerine yönelik et 
üretimi için geçtiğimiz yıl başlarında 
Polonya’da et, döner üretimi fabrikası 
açan Danimarka’daki saygın Türk şir-
keti MB FOOD A/S şimdi Polonya’da 

da birinci sıraya yükseldi. 
Döner kebaba Polonya’da büyük 

rağbet olduğunu belirten MB FOOD 
A/S sahiplerinden Bilal Bıyık, ürettik-
leri et ve dönerin yüzde 80’ini Polon-
ya piyasasına sattıklarını ve bu ülke-
den diğer Doğu Avrupa ülkelerine de 
et ve döner sattıklarını söyledi. 

Elde ettikleri kazancı sürekli olarak 
yatırıma kanalize eden ve sürekli iş 
alanlarını geliştirmek için kullanan 
MB FOOD A/S, önümüzdeki günlerde 
hazır döner üretiminde devrim sayı-
lacak bir yeniliği kamuoyuna açıkla-
yacak. Döner pişirimi ve kesiminde 
otomasyona geçeceklerini belirten 

Bıyık, teknolojinin tüm olanaklarını 
et üretiminde kullanmayı hedefledik-
lerini ifade etti. 

Bıyık, “Danimarka’da da ilk kez bir 
Türk yatırımcı olarak fabrikamızı 
kurarken, çok para kazanmak için 
değil, bir idealle yola çıktık. Bu ül-
kedeki Türklerin neler yapabilecek-
lerini göstermek istedik. Aynı idealle 
devam ediyoruz. Şimdi döner üreti-
minde devrim sayılacak bir yenilik 
yapma aşamasındayız, bu yenilik 
gerçekleştikten sonra bunu kamu-
oyuyla paylaşacağız. Polonyalıların 
dönerle fastfood alışkanlıklarını de-
ğiştirdik” dedi. 

MB FOOD A/S’nin Polonya’daki 
fabrikası Varşova’ya 20 km uzaklıkta 
Halinow bölgesinde bulunuyor. 10 bin 
m2’lik kendi arsaları üzerinde 1200 
m2’lik fabrikalarını kuran MB FOOD 
A/S, 1200 m2 üretim alanında pişmiş 
tavuk kebabı, normal döner kebap, 
tavuk döner ve ev yapımı burger gibi 
çeşitli et üretimleri ile dana ve tavuk 
kesim ve üretimi de yapıyor. 

Türk üretici Polonya’daki üretim 
binasını 1000 m2 daha ilave üretim 
binası inşa ederek genişletiyor. MB 
FOOD’un Danimarka ve Polonya fab-
rikalarında toplam 80 kişi çalışıyor. 

(Haber)

Danimarka - Türk döner fabrikası Polonya’da 1. sırada
Danimarka sınırlarını aşan 
Türk yatırımcılar, yatırım 
yaptıkları yeni ülkelerde de 
zirveye koşuyorlar. 
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Af Søren Bom

E
t både 
fængs-
lende 
og 

mærkværdigt kapitel i 
dansk kunst foldes ud, på 
en ny udstilling på Statens 
Museum for Kunst af og om 
1500-talskunstneren Mel-
chior Lorck. 

I 1500-tallet var det euro-
pæiske syn på tyrkerne, at 
de var brutale, vantro og 
fjendtlige. Men det billede 
ændrede den danske kunst-
ner på, da han som den 
første europæiske kunst-
ner skildrede dagliglivet i 
Tyrkiet.  

Melchior Lorck er den før-
ste danskfødte kunstner, 
hvis livsværk er omfattende 
dokumenteret. Alligevel, og 
trods stor interesse fra dan-
ske og udenlandske forske-
re, er Lorck i bredere kredse 
en relativ ukendt kunstner.  
Melchior Lorcks bemær-
kelsesværdige liv begyndte 
i Flensborg. Allerede som 
ung udviste han et overbe-
visende kunstnerisk talent. 
Kong Christian 3. tilbød at 
finansiere Lorcks uddan-
nelse i udlandet, imod at 
han senere gjorde tjeneste 
som hofkunstner. Lorck be-
søgte de førende kunstcentre 
i Tyskland, Nederlandene og 
Italien, men vendte ikke som 

lovet tilbage til sin velgører, 
da pengene slap op. I stedet 
forsørgede han sig ved min-
dre fyrstehoffer i Europa, 
indtil han i 1555 blev ansat 
i Wien af den kommende kej-
ser Ferdinand 1.

Kom som 
fredsforhandler

Kejseren sendte Lorck til 
Konstantinopel (Istanbul) 
som en del af et gesandt-
skab, der skulle forhandle 
fred med Det Osmanniske 
Rige. Lorcks opgave var at 
skildre liv og levned og den 
vej øge Vestens kendskab 
til den tyrkiske kultur. Da 
Lorck vendte tilbage i Wien 
i 1559 bearbejdes skitserne 
fra rejsen til de i alt 128 
træsnit, som i dag går un-
der navnet Tyrkerværket. 
Nogen endelig afslutning på 
værket nåede den tilsynela-
dende rastløse kunstner dog 
ikke. Han realiserede aldrig 
selv det planlagte bogværk. 
I stedet rejste Lorck i 1580 
tilbage til Danmark, hvor 
den nye konge Frederik 2. 
tog kunstneren til nåde og 

gav ham arbejde. Men blot 
to år efter rejste den ald-
rende Lorck ud igen og ef-
terlod sig kun sparsomme 
spor for sin videre færden. 
De sidste af hans værker er 
overraskende nok motiver 
fra Guldkysten i Vestafrika. 
Tyrkerværket udkom første 
gang i 1626.

Gjorde op med 
fordomme

Med 106 værker giver udstil-
lingen på Statens Museum 
for Kunst et omfattende 
indblik i Lorcks helt sær-
lige udtryk. Originaliteten 
i disse sirlige og detaljere-
de billeder er uimodsigelig. 
Den virkelighed, som Lorck 
mødte i Tyrkiet, havde in-
gen europæisk kunstner 
før skildret i samme ud-
strækning. Lorck stod med 
andre ord uden en ikono-
grafisk tradition at læne sig 
op ad. Udstillingen belyser 
Tyrkerværkets helt særlige 
formsprog, der kunne ”over-
sætte” den fremmede kultur 
til et europæisk billedsprog. 
Samtidig viser udstillingen, 

hvorledes Lorcks billeder fra 
Tyrkiet skiller sig markant 
ud fra tidens fordomme i 
Europa om tyrkerne. Her 
spejles ikke de vanlige fort-
ællinger om den muslimske 
kultur som vantro, fjendtlig 
og primitiv. Tværtom synes 
Lorcks billeder at være præ-
get af en vis nøgternhed og 
en gennemgående respekt 
og interesse for det frem-
medartede.

soren.bom@haber.dk

Et blik på det fremmede
Melchior Lorck i Tyrkiet 

1555-59 
Statens Museum for Kunst 
18. april – 3. august 2008

Gratis adgang
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 www.haber.dk

anskD
HAZİRAN/JUNI 2008GRATIS DANSK/TYRKISK MÅNEDSAVIS - AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ   ●  SAYI/NR.18 ●●

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

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

Tyrkerværk: fordomsfrit i 1500-tallet
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HABER
mener 
Tørklædet er et symbol

Vi bestiller nærmest ikke andet end at disku-

tere tørklædet i disse dage. Én gruppe insiste-
rer på et tørklædeforbud, mens en anden modsætter 
sig et forbud med argumentation om at 30 gram stof, 
da ikke kan være farlig. Hele spektrummet i den po-
litiske vifte er nærmest delt i to, når der argumente-
res. Debatten har taget så meget til i styrke, at man 
skulle tro at tørklædet ikke længere et religiøst bud, 
men et politisk manifest både for ikke-muslimer og 
muslimer, som er imod tørklædet. Når den ekstreme 
højrefløj propaganderer for et forbud, er de i bund og 
grund ligeglade med tørklædet, de føler et generelt 
ubehag ved tilstedeværelsen af indvandrere i Dan-
mark. Denne holdning vil ikke ændre sig, om så alle 

muslimske kvinder valgte at smide tørklædet. 

VI har ikke kendt til tørklædeproblematikken indtil 
Dansk Folkeparti fik draget det ind i deres fremmed-
fjendske retorik. Og nu ser vi også partierne på ven-
strefløjen være imod muslimske kvinders tørklæder. 
Det er ikke så længe siden, nemlig under valgkam-
pen, vi var vidne til, hvordan Enhedslisten var delt 

midt på grund af Asmaa Abdol-Hamids tørklæde. 

FAKTISK ser vi nu både højre- og venstrefløjen i 
dansk politik gå ind for tørklæde-forbud, men enkelt-
medlemmer følger ikke nødvendigvis deres parties of-
ficielle holdning. Tag for eksempel SF’s fremtræden-
de EU-parlamentsmedlem, Margrete Auken, ifølge 
dagspressen bryder hun sig personligt ikke om tør-
klædet, men er alligevel ikke enig i Søvndals angreb 
på muslimske kvinders hovedbeklædning. Og så er 
der de ’politisk korrekte’, som ikke vil udtale sig om 
tørklædeforbud, skønt vi ved, at de også er imod det. 

Ja, døm selv. Hvad kan vi bruge dette til? 

DER er også muslimer, der går op i religionen mere 
end nødvendigt. Tørklædedebatten udtømmer reli-
gionen og det hellige. Muslimerne, der skændes 
med tørklædemodstandere oplever, at de vinder 
nogle sejre. Selv tilstedeværelsen af debatten 
bliver præsenteret som en sejr for Islam, men de 
skal vide, at de medvirker i udtømningen af Is-
lam og dens helligdomme. 

Kære læser
Der er nu gået et halvt år, siden 

jeg blev valgt ind i Folketinget. Og jeg 
må indrømme, at tiden er virkelig gået 
stærk.
Der har været meget at sætte sig ind i 

- både praktiske og formelle sager. 
Men heldigvis også spændende sager.
Vi har vores afslutningsdebat i denne 

uge, hvor Folketinget officielt går på fe-
rie indtil den 5. oktober, hvor ferien er 
officielt er slut.
Men dermed ikke sagt, at alt er luk-

ket og slukket fra Borgen fra denne uge 
og tre måneder frem. Nej, tværtimod er 
der stadig en del udvalgsmøder, der skal 
holdes og sager, der skal ordnes. 
For mit vedkommende er hele denne 

måned stadig booket med møder og af-
taler. 
Men ferie skal jeg dog holde ligesom 

alle jer andre, og det er virkelige en tilt-
rængt og nødvendig ferie.

Men inden der går for meget feries-
nak, vil jeg dog gerne dele et par inte-
ressante begivenheder fra Borgen med 
jer.
Både før og efter valget har jeg væg-

tet den tætte og direkte kontakt med 
borgerne meget højt, og hver gang jeg 
har været til et debatmøde eller arran-
gement, har jeg altid inviteret folk til at 
besøge mig eller skrive til mig.
Jeg har også bestræbt mig på at svare 

på alle de mange henvendelser, som jeg 
har fået og stadig får. 
På det seneste har jeg arbejdet meget 

med at ændre det negative billede af 
vores nydanske kvinder i den offentli-
ge debat. Og derfor har jeg inviteret en 
række kvindeorganisationer til at besø-
ge mig på Borgen, så vi sammen kun-
ne finde løsninger på, hvordan billedet 
kunne brydes.
Inden hvert møde, har jeg også vist 

kvinderne rundt på Borgen for eksem-

pelvis i Folketingssalen, Vandrehallen, 
hvor blandt andet de forskellige versi-
oner af Grundloven findes og minister-
portrætterne hænger.
Det interessante er, at hver gang har 

vores nydanske kvinder vakt opmærk-
somheden fra de mange kollegaer fra 
de andre partier. Især har enkelte med-
lemmer fra Dansk Folkeparti vist meget 
opmærksomhed til de mange kvinder i 
forskellige farver og alder og størrelser.
Det er en sand fornøjelse, at jeg på den 

ene side kan vise vores nydanske kvin-
der, at Folketinget er et åbent sted for 
alle borgere og vise dem rundt i min 
nye arbejdsplads. Og på den anden side 
også med en vis stolthed vise mine kol-
legaer på Borgen, at der er disse resso-
urcestærke kvinder, og forhåbentligt 
dermed give dem et andet billede end 
det, som de er vant til fra medierne. 
Jeg har stadig mange besøgende.
Blandt andre. unge nydanskere fra 

forskellige ungdomsorganisationer, som 
jeg ser frem til at vise rundt og drøfte 
politik med. Jeg tror, at det er sundt for 
både de unge, men også mine kolleger, 
at få så mange forskellige billeder af det 
mangfoldige Danmark som muligt. 
Det halve år er dog ikke kun gået med 

rundvisning, men også masser af poli-
tisk arbejde, hvor jeg blandt andet har 
været ordfører på en række beslutning-
sforslag fra afskaffelse af Schengen-af-
talen i Europaudvalget, hvor Dansk Fol-
keparti ville ophæve aftalen, men fik 
heldigvis ikke et flertal. Til om afskaf-
felse af fattigdom i Socialudvalget.
Om lidt lukker folketingssalen, men 

inden skal de sidste mange lovforslag 
og beslutninger drøftes og stemmes. Til 
august er jeg igen klar og håber, at høre 
fra jer ikke mindst se flere af jer på Bor-
gen.
God sommerferie

yildiz.akdogan@haber.dk

Af Yıldız Akdoğan, MF for Socialdemokraterne

Negative billede af Nydanske kvinder skal ændres

Af Søren Bom

D
en gængse opfattelse 
af at børn i klasser 
med mange tospro-
gede klarer sig dår-

ligere end klasser med børn 
med dansk baggrund bliver 
afvist i ny stor undersøgelse.  
I en ph.d.-afhandling fra Han-
delshøjskolen på Aarhus Uni-
versitet har ph.d.-studerende 
Astrid Würtz og professor 
Peter Jensen lavet den hid-
til mest grundige sammen-
ligning af skoler med mange 
indvandrerbørn med skoler 
med få indvandrerbørn. De 
har analyseret spørgeskema-
undersøgelser, statistik og re-
gisterdata for at finde ud af, 
hvilke faktorer der påvirkede 
det faglige niveau i en folke-
skoleklasse. De har fundet ud 
af, at det giver en vis negativ 

effekt at have mange indvan-
drerbørn i en klasse, men at 
mange andre faktorer i børne-
nes eget hjem spiller en langt 
større rolle. 

”Effekten af at være blandt 
mange indvandrerbørn er for-
svindende lille i forhold til for-
ældrenes uddannelseslængde, 
deres arbejde, om der bliver 
talt dansk i hjemmet, om der 
bliver læst bøger i hjemmet og 
om barnet har et sted, hvor 
det kan sidde og læse i fred 
og ro. Alle de forhold har en 
større effekt på, hvor meget 
børnene lærer,” konstaterer 
Astrid Würtz, der forsvarede 
sin ph.d.-afhandling i slutnin-
gen af april.

Kun to point dårligere
Analysen fra Handelshøjsko-
len viser blandt andet, at for 
hver gang koncentrationen af 

indvandrere i en klasse stiger 
med ti procentpoint, bliver et 
barn sølle to ’PISA-point’ dår-
ligere til at læse. 

”Når antallet af indvandrer-
børn overhovedet har en ef-
fekt, skyldes det formentlig, 
at indvandrere generelt er 
dårligere i skolen, fordi de fle-
ste er tosprogede, og de på den 
måde har lidt sværere ved at 
følge med. Og eftersom vi te-
ster dem i blandt andet dansk 
læsning, må man formode, at 
de giver en negativ overførsel 
ad den vej også,” siger Astrid 
Würtz. 

Knuser myte
Forskerne knuser altså en 
myte, som tit bliver hevet frem 
af blandt andre politikere. I 
øjeblikket raser debatten om 
antallet af indvandrere i fol-
keskoleklasser især i Køben-

havns Kommune, hvor partiet 
Venstre gerne vil have et loft 
på antallet af indvandrere 
i klasserne.  Venstres leder 
i København, Pia Allerslev, 
har for nylig haft fat i myten 
og sagt, at et begrænset antal 
indvandrere ville gøre indlæ-
ringen bedre. Den overbevis-
ning holder Pia Allerslev fast 
i, selvom hun kalder undersø-
gelsen fra Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet for både 
»interessant« og »værd at 
kigge på«. Undersøgelsen vi-
ser også - mindre overrasken-
de - at førstegenerationsind-
vandrere generelt klarer sig 
dårligst i skolen, andengene-
rationsindvandrere klarer sig 
bedre, mens de danske børn 
klarer sig bedst. 

soren.bom@haber.dk

Den dårlige effekt af indvandrerklasser er minimal

2.579 strande og 631 
marinaer verden over 
har Blå Flag, der sig-

nalerer god badevandskva-
litet. Af disse kan man fin-
de 258 strande og 13 mari-
naer i Tyrkiet, og nu er 10 

af strandene i den ægæiske 
provins Mugla blevet tildelt 
det blå flag. Det betyder, at 
regionen i år er nået op på 
i alt 57 blå flag i denne ba-
desæson mod 47 i sidste 
sæson.

Det Blå Flag bliver ud-
delt på baggrund af van-
dets renhed, miljømæssig 
omtanke, sikkerhedsfor-
anstaltninger, tryghed og 
service på strande og ma-
rinaer.

10 procent af verdens Blå Flag er i Tyrkiet
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EN A-KASSE, DU OGSÅ HAR 
GLÆDE AF, NÅR DET GÅR 
GODT FOR DIN VIRKSOMHED

DANA er de selvstændiges 
A-kasse. Vi står altid parat 
med rådgivning, kurser og 
tilbud. Kontakt Peter 
Gulbæk på tlf. 61 55 15 42 
eller pgu@dana-akasse.dk 
og få mere at vide om, 
hvorfor DANA er meget 
mere end en forsikring.

Vücudunuzdaki 
istenmeyen kıl ve 

tüylerden bıktınız mı?
Purelaser, özellikle siyah 

renkli kıl ve tüyler için özel 
olarak hazırlanmış 3. kuşak 

yeni cihazlar ile sizleri 
istenmeyen kıl ve tüylerden 

kurtarsın

Randevu için hemen bizi arayın

Daha fazla bilgi için web sayfamızı da 
ziyaret edebilirsiniz

www.purelaser.dk

Vester Farimagsgade 3, 1 sal 
1620 Kbh V  

Tlf: 2590 3030

Yanak/Şakak
DKr. 300.-

Üst dudak
DKr. 300.-

Koltuk altı
DKr. 400.-

Kırışıklıklara karşı 
okjizenli gerdirme

DKr. 1.200.-

Tüm yüz
DKr. 600.-

Mens diskussionen 
om tørklæder ved 
domstolene raser 

i de danske medier, har de 
første lægdommere med 
tørklæde allerede været i 
funktion.  I Vestre Lands-
ret i Århus var en af tre 
domsmænd i forrige uge 
en ung kvinde med tørklæ-
de, og ved Østre Landsret 
i Nykøbing Falster bar en 
muslimsk nævning i sidste 

måned tørklæde. Det skri-
ver Jyllands-Posten. 

Domsmænd skal 
afspejle befolkningen

Landsretterne fik i for-
året nye fireårige lister at 
vælge nævninge og doms-
mænd ud fra, og kommu-
nerne har bevidst forsøgt 
at få flere indvandrere, 
kvinder og unge med på 

listerne.  Forinden var 
Østre og Vestre Landsret 
blevet enige om at accep-
tere tørklæder. 

Forbud gælder kun 
dommere

Dansk Folkepartis for-
mand, Pia Kjærsgaard, 
kalder tørklæderne en 
’provokation’. Hun vil bru-
ge efterårets forhandlinger 

om regeringens tørklæde-
forbud for juridiske dom-
mere til også at få doms-
mænd og nævninge omfat-
tet. Justitsminister Lene 
Espersen (K) siger, at re-
geringens linje er klar: Ju-
ridiske dommere må ikke 
bære religiøse og politi-
ske symboler, men det må 
nævninge og domsmænd 
gerne. 

(Haber)

Tørklæder er realitet i danske retssale 

F
or første gang er 
en pige med tør-
klæde på det dan-
ske landshold. Det 

er en 15-årig pige Zenab 
El-Khatib fra Odense, der 
er udtaget til det danske 
U-16 landshold for piger. 
Samtidig er hun muslim 
og bærer tørklæde. Dansk 

Boldspil Union har givet 
pigen lov til at spille med 
et tørklæde, der ikke går 
ned om halsen, men sta-
dig dækker håret. 
”Jeg sprang indeni af glæde, 
for jeg havde ikke forventet, 
at jeg ville komme på lands-
holdet, på grund af mit tør-
klæde, fortæller Zenab El-

Khatib til Ekstra Bladet. 
Dansk Boldspil-Union 

(DBU) er også glad for det 
nye landsholdshåb: 

”Vores opgave er få piger 
og drenge til at spille fod-
bold og helst undgå at blan-
de politik og fodbold, ”siger 
kommunikationschef Lars 
Berendt fra DBU

 Zenab El-Khatib har spil-
let med tørklæde på et par 
gange og ikke givet proble-
mer. Men det er ikke sik-
kert det får lov at fortsætte. 
UEFA og FIFA skal nu tage 
stilling til om tørklæder er 
ok på fodboldbanen.

(Haber)

Tørklæde på landsholdet

Svenske ledige skal 
nu indstille sig på at 
søge job i hele Norden 

for at beholde deres ret til 
dagpenge ny svensk dom 
kan nemlig tvinge svenske 
ledige til at søge job i Dan-
mark, hvis de vil beholde 
deres dagpenge. Så de dan-

ske arbejdsløse, der ikke 
kan arbejde, får nu en ny 
hovedpine at slås med. De 
arbejdsløse i Sverige tvin-
ges nemlig nu til at søge 
arbejde i hele Norden for 
at kunne opretholde retten 
til a-kasse, skriver avisen 
Göteborg-Posten. Det er 

konsekvensen af en dom 
i den svenske forfatnings-
domstol. Balladen opstod, 
da en snedker fra Värmland 
nægtede at rejse til Norge 
for at arbejde og derefter 
blev trukket i dagpenge. 
Det svenske nyhedsbureau 
TT har spurgt enhedschefen 

for den svenske arbejdsfor-
midling, Leif Tallskog, om 
dommen svenske ledige nu 
skal indstille sig på at søge 
arbejde i hele Norden. - Ja, 
det kan det betyde, lød sva-
ret fra Leif Tallskog. 

(Haber)

Svenske arbejdsløse på vej til Danmark 
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Af Leny 
Malacinski, 
Nyhedsavisen

Cherif El-
Ayouty er en af de få mus-
limer i Danmark, som stem-
mer på Dansk Folkeparti. 
Ifølge ham er partiet det 
eneste, som forsvarer hans 
værdier.

»Hæren kan forsvare mit 
land imod angreb udefra. Po-
litiet kan forsvare min ejen-
dom. Men det er kun dan-
skerne selv, der kan forsvare 
deres værdier. Det gør DF,« 
siger Cherif El-Ayouty.

63-årige Cherif El-Ayouty 
kom til Danmark fra Egyp-
ten for at arbejde som civilin-
geniør i 1968. Siden fik han 
statsborgerskab og stemme-
ret og satte sine første kryds 
ved Fremskridtspartiet. Han 
har stemt på Dansk Folke-
parti, siden partiet blev op-
rettet i 1995.

»Andre partier siger, at de 
repræsenterer de samme 
værdier, som menneskeret-
tigheder og lighed mellem 
mænd og kvinder. Men de 
andre partier forsvarer ikke 
Danmark mod dem, der an-
griber de værdier. For mig 
er Dansk Folkeparti en slags 
politisk hær.«

Cherif El-Ayouty kom til 
Danmark længe inden den 
omdiskuterede 24-års regel 
og utallige stramninger af 
indvandringspolitikken. Al-
ligevel støtter han stramnin-
gerne, som ifølge ham lukker 
de rigtige indvandrere ind og 
de forkerte ude.

»Jeg tror stadig, at jeg var 
kommet ind i Danmark i 
dag. Og jeg er sikker på, at 

de videnskabsfolk og kunst-
nere, som kan bidrage til 
Danmark, stadig kan kom-
me ind. Der bliver hyret 
tusindvis af læger fra Mel-
lemøsten og andre lande. 
Jeg tror ikke, at DF er imod 
at importere dygtige men-
nesker. Men hvis Danmark 
havde foretaget de stram-
ninger allerede for 20 år 
siden, havde vi undgået at 
få de forkerte indvandrere,« 
siger han og henviser til den 
omfattende familiesammen-
føring af indvandrere, som 
ikke var selvforsørgende.

Vesten er bedst
Cherif El-Ayouty mener 
ikke, at DF er ”antimus-
limsk,” som Kristian Thuel-
sen Dahl har sagt og senere 
trak tilbage. Han mener, at 
DF blot er imod de musli-
mer, hvis holdninger stri-
der imod danske værdier.
Cherif El-Ayouty selv er 
troende muslim. Han be-
der, overholder den mus-
limske fastemåned ramada-
nen, men det der med halal 
tager han »ikke så tungt.« 
Han arbejder i øjeblikket 
på en bog med arbejdstitlen 
»En tekstbog for nutidens 
muslim.« I det tykke manu-
skript på printede A4-sider 
i et plastik-chartek beskri-
ver han principperne for en 
moderne islam uden tør-
klæder og sharialov, men 
med ligestilling og menne-
skerettigheder.
»Hvis den islamiske verden 
ikke udvikler sig og følger 
med resten af verden, vil de 
falde fra. Ligesom neander-
thalerne.«

Af med tørklædet
I hans øjne er islams bud-
skab blevet misforstået af 
mange muslimer. De træk-
ker nu den islamiske ver-
den længere og længere 
bagud af udviklingen. Han 
vil gerne have verdens 
muslimer til at skabe bedre 
samfund i Mellemøsten og 
opfordrer de muslimske 
lande til at følge efter Ve-
sten, ved at adskille stat og 
kirke og stræbe efter viden-
skabelig udvikling.

»Alt hvad menneskeheden 
har opnået, for eksempel 
byggeri, fremskridt, tekno-
logi og videnskab, er sket i 
Vesten. Det bedste liv, man 
kan have, er i Vesten.«

Cherif El-Ayouty ligner en 
mand, som har gjort det godt 
i erhvervslivet. Han har al-
drig afbrudt sit arbejde for 
at bede. Millionkontrakter 
har gjort ham i stand til at 
bo i en lejlighed på omkring 
250 kvadratmeter med ud-
sigt til Langeliniekajen til 
mellem 9-10 millioner kro-
ner. Hans fladskærm er 
enten 52 eller 60 tommer, 
det kan han ikke huske. 
Han selv er 1,91 meter høj, 
og trænet. For ham er det 
vigtigt at falde ind i det dan-
ske samfund i modsætning 
til de muslimer, som ifølge 
ham ’generer’ deres omgivel-
ser ved at bære tørklæde og 
undlade at give hånd til det 
modsatte køn.

»Tørklædet har intet at 
gøre med islam. Det er et 
symbol på undertrykkelse 
af kvinder, og det er modby-
deligt for hele menneskehe-
den. De kvinder, der går med 
tørklæde, accepterer at blive 

undertrykt og være mindre 
værd end manden. Det er 
noget vås, når de siger, at 
de selv har valgt det. Hvis 
de ikke har det på, vil mæn-
dene i deres omgangskreds 
ikke gifte sig med dem,« si-
ger Cherif El-Ayouty.

Han mener desuden, at 
undertrykkelsen af kvinder 
i den muslimske verden, 
fremstiller manden som et 
svagt køn, fordi han har 
brug for at gøre kvinden 
mindre værd.

»Mændene er så svage, at 
de tror, at de ikke kan hånd-
tere en ligeværdig kvinde. 
De tror, at hun ved magt 
skal være lavere end dem. 
Ved social magt, ved reli-
gionens magt, ved statens 
magt. Det er svage mænd. 
Men en mand skal være 
stærk og have en kvinde som 
en ligeværdig partner.«

Tro er privatsag
Han har aldrig bedt i en 

dansk moske. Det skyldes, 
at mange danske muslimer 
ifølge ham med vilje prakti-
serer deres religion demon-
strativt for at konkurrere 
om, hvem der er den bedste 
muslim.

»For mig er islam noget 
indadvendt. Det er en pri-
vatsag mellem mig og min 
gud. Men der er mange, der 
holder regnskab med deres 
handlinger. Hvis de gør en 
god handling, får de point. 
Hvis de beder i Mekka, får 
de point. Hvis de siger noget 
godt om islam, får de point. 
Det er generende.«

Profeten må tegnes
Cherif El-Ayouty mener 
desuden, at verdens mus-
limer selv er skyld i den 
islam-skepsis, der opstod i 
Vesten efter terrorangrebe-
ne 11. september 2001. Det 
er svært for ham at blive 
fornærmet over Muham-
med-tegningerne. Tegnerne 

tegnede nemlig bare deres 
indtryk af islam.
»Når islam har et dårligt 
image i Vesten, må musli-
mer også acceptere at blive 
kritiseret. Det er deres egen 
fejl, at islam har et dårligt 
ry. Det er jo ikke de kristne, 
der har fundet på det,« siger 
Cherif El-Ayouty.
Han elsker profeten Mu-
hammed som mange andre 
muslimer, men han bliver 
ikke fornærmet over teg-
ningerne.
»Profeten er hævet over 
sådan noget. Jeg bliver hel-
ler ikke fornærmet, hvis en 
hund gør af mig på gaden, 
eller hvis nogen siger, at jeg 
er et dumt svin. Jeg forstår 
bare ikke, at muslimer i Mel-
lemøsten ikke bliver fornær-
mede over, at de lever i så-
dan en elendighed. Du lever 
undertrykt, som et usselt 
dyr i dit eget land. Bliver du 
ikke fornærmet over det?« 
spørger han retorisk.

Nutidens Muslim bør:
- Respektere alle religioner som ligeværdige
- Efterligne profeten Muhammeds gode ger-
ninger, ikke hans klædedragt - Kun 
anvende demokratiske metoder til at udtrykke 
sin utilfredshed og opnå forandringer
- Effektuere en komplet adskillelse af religion 
fra statens og fællesskabets anliggender
- Acceptere en komplet lighed mellem mænd 
og kvinder i arbejde, arv, ægteskab, skilsmis-

se, forældreskab og retlige anliggender
- Afvise terrorisme
- Afvise æresmord, dødsdom, stening, afskæ-
ring af lemmer og piskning
- Acceptere, at muslimer forlader islam, bliver 
ateister eller tilslutter sig andre religioner
- Acceptere, at såvel muslimer som ikke-musli-
mer kan kritisere islam
- Være så upåfaldende som muligt i klæde-
dragt og opførsel i det samfund man lever i

- Anse religion for et personligt og privat anlig-
gende og praktisere sin religion i afsondrethed
- Undlade at bruge tørklæde, hijab og niqab, 
fordi de er nedsættende for kvinder, fornær-
mende for mænd og uforenelige med frem-
skridt
- Afvise slaveri
- Afvise brugen af sharialoven
- Bruge demokratiet som kerneværdi for rege-
ringsførelse

- Acceptere af at seksuel orientering er et frit 
anliggende, så længe civilsamfunds love over-
holdes
- Acceptere at ytringsfriheden er en beskyttet 
ret, som tilskyndes af samfundet
- Anerkende, at lovene i civilsamfundet har 
forrang over religiøse hensyn
- Basere sit gudsforhold på direkte kontakt 
gennem tilbedelse og ikke gennem formidlere 
som imamer, mullaher og sheikher

CHERIF ER 
MUSLIM

63-årige Cherif El-Ayouty er troende muslim 
og har stemt på DF, siden partiet blev dannet. 
Nu er han i færd med at skrive et manifest til 
nutidens muslimer.

OG HANS PARTI ER 

DANSK 
FOLKEPARTI

Uddrag fra Cherif El-Ayoutys manifest for ’Nutidens Muslim’

Foto: Teitur Jónasson
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Hepimiz biliyoruz, Danimarka Av-
rupa Topluluğu ilişkilerinde, etnik 

azınlıklar ve küresel yaşam meselelerin-
de içine kapalı, milliyetçi bir politika izli-
yor. Son 15- 20 senedir gözlemlenebilen 
bu çizgi, her yıl daha da sertleşiyor, daha 
çekilmez hale geliyor. Geçen HABER sa-
yısında da ifade edildiği gibi, artık Dani-
marka o eski Danimarka değil. 

Ama ciliz da olsa, pek sesi duyulmasa 
da, basın tarafından pek önemsenme-
se de bu gelişmelere karşı duran, başka 
bir toplumsal gelişme isteyen insanlar, 
gruplar ve kurumlar var. Bu gidişata dur 
diyenler var. Mesela Politiken’in “Jeg 
er også dansker” kampanyası buna bir 
örnek. Değişik biçimlerde devam eden 
kampanyaya, mesaj göndererek veya Po-
litiken’in kampanya için yaptırdığı T-
shirt’ü giyerek katılabiliniyor. Ben ge-
len mesajlara bir ara baktığımda ”demek 
Danimarka’da böyle insanlarda varmiş” 
diye düsündüm. 

Gene baska bir kampanya Danimarka 
Radyosunun  (DR) gerçekleştirdiği ”Miss 
Tørklæde 2008”. Bu kampanya ile amaç-
lanan baş örtusü tartiışmalarına yeni bo-

yutlar kazandırmak. Bilindiği gibi baş 
örtüsü fanatizmle, otoriter aile yapısıy-
la hatta terorizmle eş anlamlı oldu. En 
güzel basörtüsünü bulmayı amaçlayan 
kampanya bu bağlamda çok parlak bir fi-
kir. 

Kisaca belirtmek gerekirse bu dar milli-
yetçi anlayışa dur demek isteyen çıkışlar, 
kampanyalar ve gelismeler var. Bunlara 
mutlaka katılın. Toplantılarada, miting-
lerde, kampanyalarda, politik çalışma-
larda mutlaka aktif olun. Altif olsak ne 
olacak? Ya da ben çok toplantı ve miting-
lere katıldım da ne oldu? Hiç bir şey de-
ğişmedi, diye düşünebilirsiniz. Haklı da 
olabilirsiniz. Bu tür çalışmaların meyvesi  
hemen yenmiyor. Belki gelecek nesiller 
yiyecek meyveyi. Ama bu tür çalışmala-
ra katılmak aynen Yahudi çivisine ben-
ziyor. Yahudi çivisi ne önce on hikayeyi 
anlatayım; 

Yahudiler yaşadıkları yerlerden sür-
gün edilip kovulurken, bir Yahudi Arap 
komşusuna demişki, komşu bizi bu ülke-
den kovuyorlar. Benim malıma mülkü-
me devlet el koyacak. Gel ben sana evi-
mi çok cüzzi bir fiyata satayım. Zaten evi 

küçük olan arap komşusu hemen teklifi 
kabul etmiş. Öyle ya devlet ek koyarda 
devletten satın almaya kalkarsa sermaye 
yetmeyecek. Ama demiş Yahudi, bir tek 
koşulum var. Ben evin duvarına bir çivi 
çakayım. O çivi benim olsun. Duvarda 
çakılı bir çivim olsun. Diğer her şey se-
nin. Arap seve seve kabul etmis. Duvar-
da bir çivi! Lafı mı olur. Evi neredeyse 
bedava aldıktan sonra. 

Yahudi ülkeden kovulmuş. Bir süre gec-
mis. Ortalık biraz yatışmış. Yahudi bir 
gün geri dönmüş çıkıp gittiği köye. Doğ-
ru sattığı eve gitmiş. Arap eve taşınmış 
rahat bir yaşam sürdürüyor.  Hoş beşten 
sonra Arap Yahudinin neden geldiğini 
sormuş. Benim duvarda çakılı bir çivim 
vardı ya, o duruyormu diye bakmaya gel-
dim demis. Arap hemen göstermiş çiviyi. 
Çivi hâlâ yerinde. Sonra Yahudi gitmiş. 
Bir süre sonra tekrar gelmiş Yahudi. 
Gen hoş beş. Yahudi demiş benim duvar-
da çivi varya, oraya şapkamı asmaya gel-
dim demiş. Arap çok anlamsız görmüşse 
de kabul etmiş. Şapka biraz asılı kalmış. 
Sonra Yahudi şapkayı alıp gitmiş. Gitmiş 
ama bir süre sonar tekrar gelmiş.  Bu 

duruma çok sinirlenen Arap, gene ne var 
diye çıkışmış. Yahudi, benim duvarda 
çivi varya, o biraz paslanmiş, onu boya-
maya geldim demiş. Her ne kadar Arap 
kızmış, sinirlenmisse de, çivi kontrata 
göre Yahudinin mülkiyetinde ve istediği-
ni yapabilir. Tabi bu geliş son olmamiş. 
Yahudi çiviyi değistirmek için, boyamak 
için, resim asmak için gelmesi hiç eksik 
olmayınca, Arap evi temelden yıkıp yeri-
ne bir çadır kurmuş. Çadıra çivi falan ça-
kılamadığından Yahudiden kurtulmuş.

Kampanyalara katılmak buna benziyor. 
Başta küçük bir çalışma, kimse ciddiye 
almıyor. Ama zaman zaman tekrarlandı-
ğında o oturaklaşmış, çoğunluk tarafın-
dan benimsenmiş ve hiç bir zaman değiş-
mez gibi görünen politikalar değişiyor.  
O güllük gülüstanlık görünen eve, sürek-
li birilerinin gelip, bu çivi benim demesi, 
ya da Danimarkalı çoğunluğa çok doğru 
ve anlamlı gelen dar milliyetçi ve ayrım-
cı politikaya, her gün birilerinin burası 
yanlış demesi, Arabın evi yakması gibi, 
Danimarkanın da politkasını değiştirme-
sine neden olacaktır. 

tireli@haber.dk

Yahudi çivisi ve kampanyalar
Üzeyir Tireli

PRENS
JOACHİM 
EVLENDİ

PRENS JOACHIM İKİNCİ KEZ EVLENDİ.  Danimarka Prensi Joachim (38), Fransız vatandaşı Marie 
Cavallier (32) ile 24 Mayıs tarihinde kilisede yapılan bir törenle evlendi. İsveç ve Norveç’in kraliyet aile-
leriyle diğer davetlilerin katıldığı tören, Danimarka’nın Almanya sınırının hemen kuzeyindeki Mögeltön-
der’de 800 yıllık bir kilisede düzenlendi. Marie Cavallier evlilik töreninin ardından prenses unvanını aldı. 
Danimarka Kraliçesi Margrethe’in küçük oğlu olan Joachim’in, 2005 yılında boşandığı eşi Hong Kong 
asıllı Prenses Alexandra’dan 2 oğlu bulunuyor. Joachim, Avrupa’nın yaklaşık 160 yıllık en eski kraliyet 
ailesinde ilk boşanan kişi olmuştu. 
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Temmuz ayı, genelde sıcağı seven insanların 
tatil için kendilerine seçtikleri en uygun 

ay. Temmuz ayı sadece sıcağı sevenlerin değil, 
yaşam koşullarının da tatil için uygun gördü-
ğü bir ay. Türkiye’de ve bir çok Batı ülkesinde 
okulların Haziran ayının sonlarına doğru tati-
le girmesiyle birlikte çalışma dünyası da tatile 
giriyor ve Temmuz’u tatil ayı ilan ediyor. 

Yazın gelişini dört gözle bekleyen tatilciler, 
Haziran’da yazın gelişini seyredip, tatili en 
hızlı biçimde yaşamayı seçiyorlar. Özellikle 
Kuzey Avrupa’da yaşayanlar yılda bir kere ol-
sun bu fırsatı riske atmıyor ve soluğu Akdeniz, 
Ege sahillerinde alıyor. 

Son günlerde Antalya ve Fethiye sahillerini 
dolduran yabancı turistler denizin ve güneşin 
tadını çıkarmaya başladı bile. Bölgenin canlılı-
ğından, cıvıl cıvıllığından da oldukça faydalanı-
yorlar. Bu da Ege ve Akdeniz kıyılarına yazın 
geldiğini gösteriyor. 

Ülkemize gelen misafirlere en uygun koşulla-
rı sağlamak da tabii ki sektörün görevi. Sadece 
hava şartlarının güzelliği, kültürel, tarihi zen-
ginlik yetmeyebiliyor. Hava sıcaklıklarının art-
masıyla artacak olan enerji tüketiminin yine 
elektrik kesintilerine neden olmamasını umu-
yoruz. Yazın ortasında klimaların, buzdolapla-
rının elektrik kesintisinden dolayı çalışmaması 
büyük sorun yaratacaktır. Bir taraftan turist-
leri memnun etmeye çalışırken enerji tüketi-
minde de bilinçli olmamız gerekiyor. 

Ülkemize gelip de doya doya denizin, güne-
şin ve kumun tadını çıkaran, güzel yemekle-
rimizi tadan, konuksever Türk halkından ve 
sektöründen güzel hizmet alan turistler tatil-
leri başlamadan tatillerinin biteceği üzüntüsü-
ne kapılıyorlar. Tatil sonrası bedenleri evine, 
ülkesine dönüyor, ama, akıllar geride kalıyor. 
Aklın kaldığı yere, akıl da gidiyor bir süre son-
ra. İşte o zaman her şey altüst oluyor. Nere-
de olduğunu, ne yaptığını çok fazla seçemiyor 
bu süreçte insan. Beden, ruhsuz bir boşlukta, 
anlamsız bir hale dönüşmüş, ne zaman adap-
te olurum düşüncesiyle kalıyor. Sonuç olarak 
tatil bittiğinde akılları güneyde kalanlar için 
geri dönüş hiç kolay olmuyor ve yine ülkemi-
zi tercih ediyorlar. Bizim de istediğimiz bu de-
ğil mi!!!

Tatil henüz yeni başladı.  Ağustos’ta görüş-
mek üzere hepinize iyi tatiller…

selcuk.kahraman@haber.dk

Yaz Geldi…
Selçuk Kahraman

Danimarka kütüphanelerinde 
Türkiye ile ilgili pek çok kitap 

var. Bunların tamamına yakınını 
“Türkiye Danimarka ilişkileri” baş-
lığı altında kapsamlı bir kitapta bir 
araya getirdim. Bu kitabı “Scanway 
Tyrkiet Eksperten”in saygı değer yet-
kilileri Zeynep ve Gündüz Doğusoy 
çifti bastırmak özverisini göstererek 
Türk kültürünün Avrupa’da belge-
lenmesine büyük katkıda bulunmuş 
oldular. 
Bu kitabı ne yazık ki, önümüzdeki 

sonbaharda ilgileneceklere sunabile-
ceğiz. 
Ben bu yazımda bir başka eserden 

mini mini bir kitapçıktan söz edece-
ğim. “TÜRK HALK ŞİİRİ” (Tyrkisk 
Folkepoesi)  adını taşıyan eserin ya-
zarı Johannes Østrup. Kopenhag 
Üniversitesi’nin eski rektörlerin-
den değerli bilim adamı. Türkiye ve 
Türkler hakkında yazılmış pek çok 
kitabın ve makalenin de sahibi.. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’le yüz yüze 
görüşebilen şanslı batılı.
Kitapçığı sadece 23 sayfadan ibaret. 

Ve 1903 tarihini taşıyor.  
Şimdi kitap hakkında bilgi vereyim. 

Türk halk şiiri üzerine yazılmış kısa, 
özlü ve doyurucu bir kitapçık. Avru-
pa’da öteden beri süregelen ve kıs-
men de inandırıcı olan Türk karşıt-
lığına değinerek ve bunun yanlışlığı-
nı vurgulayarak söze başlayan yazar 

Türk halk şiirini irdeliyor.
Kitapçığında, özellikle türkü ve 

mani üzerine örnekler veren yazar, 
şarkı nın farklı bir şey olduğunu an-
latıyor, ”Türkiye’de modern Türk 
edebiyatının öncülerinden Ahmet 
Midhat Efendi ile bir söyleşimizde 
öne geldi ki, günümüzde Türklerin 
savaşacağı en kötü düşman Avru-
pa’nın Türk ulusunu tanımayışıdır 
(3s)” diyor.
Türk halkı tarafından kırda bayır-

da, her alanda yaygın biçimde kulla-
nılan ”mani”nin yapılışı üzerinde ay-
rıntılı bilgi veren yazarın bir dörtlü-
ğü Latin harfleriyle ve Türkçe olarak 
kitaba şöyle geçirdiği görülüyor: 
Tschair indsche bitschilmez,                 
(Çayır ince biçilmez
Su bulanyq itschilmez,                         
Su bulanık içilmez
Bana derler: jardan getsch,                  
Bana derler: Yardan geç
Jar tatlydyr, getschilmez.                     
Yar tatlıdır, geçilmez)
Sonra Danca olarak verdiği örnek-

lerle Türk halk edebiyatı ürünlerinin 
inceliklerini anlatan yazar, köylerde 
kadınların bu manileri bir çeşit ”ka-
der okuma” aracı olarak da kullan-
dıklarını hatırlatıyor. Yazarın anlat-
tığına göre, kadınların her biri büyü-
cek bir kabın içine kendisine ait bir 
şey koyuyor, yüzük gibi, bir süs eş-
yası ya da başörtüsü gibi.. Bir yere 

sakladıkları bu kabı ertesi gün çıka-
rıp ortaya koyuyorlar. Kadın eşyasını 
alıyor ve hemen bir mani söyleniyor. 
Bu eşyanın kendisine ait olduğunu 
başkaları bilmediğinden bu mani’nin 
de ona çıktığı bilinemiyor. Böylece 
kendisine çıkan mani’nin içeriğinden 
mutluluğu, mutsuzluğu ya da gele-
ceği konusunda kendisi anlam çıka-
rıyor.    
Türk askerinin Plevne önünde yap-

tığı büyük savunmanın anısına yakıl-
mış türküden örnek verirken de yine 
Türkçe olarak ve latin harfleriyle şu 
dörtlüğü okurlarına sunuyor: 
Qara deniz aqmam dedi,                    
(Karadeniz akmam dedi,
Ben tunaja baqmm dedi,                    
Ben Tuna’ya bakmam dedi,
Jüz bin qazaq gelmisch olsa,               
Yüz bin kazak gelmiş olsa
Osman pascha qorqmam dedi.            
Osman Paşa korkmam dedi)
Halk edebiyatı ürünlerinde ”Hece 

vezni”, şarkı da ise ”Aruz” kullanıl-
dığını söyleyen yazar, halk arasın-
da konuşulan Türkçe’nin ”Qaba dili” 
olarak nitelendiğini belirtiyor, Türk 
dilinin Arapça ve Farsça’nın  bas-
kınına uğradığından yakınıyor, Ma-
car Araştırmacı Ignacz Kunos (1862-
1945) un İzmir, Aydın, Kütahya ve 
Ankara dolaylarında yaptığı araştır-
madan övgüyle söz ediyor.  

haber@haber.dk

“TÜRK HALK ŞİİRİ”
Zeynel Kozanoğlu

PALAVRA, PALAVRA, PALAVRA... 
Fransa’dan büyük haber geldi: 

Nuri Bilge Ceylan, 3 Maymun 
Filmi ile En İyi Yönetmen filmi 

ödülü aldı. 
Haberi Türk medyasında ‘Büyük Onur’ 
falan gibi başlıklarla okudunuz.
Bazıları ise Ceylan’ın “Yalnız ve tutku-
lu ülkeme adıyorum bu ödülü” sözleriy-
le verdi.
İnternet ise ayrı bir alem. Aslan Nuri, 
Bilge adam, süper Ceylan nağraları atıl-
dı. 
Peki ya gerçek... Gerçeği, bugünleri gö-
rerek 2 hafta önceki DPA yorumunda 
size aktarmıştım. Ne yazık ki Ceylan’ın 
filmlerini Fransa’da Türkiye’den 4 kat 
fazla seyirci izliyor... İzleyecek de... Gö-
receksiniz bu ödülü de unutacağız. En 
geç iki ay sonra Ceylan’ı bugüne kadar 
yaşadığı ‘yalnız’ hayatına terk edece-
ğiz... Taa ki öbür filminde Yavuz Bingöl 
gibi medyatik bir ismi oynatana dek... 

 (Yoksa Ceylan ‘yalnız’ der-
ken, kendini mi kastediyor-
du?)
Ceylan inşallah bu ödülle bir-
likte Türkiye’deki fakir gişe 
sorununu da halleder. Seyirci 
inşallah bu kez onu beyazper-
dede ‘yalnız’ bırakmaz. 
İnşallah diyorum. Çünkü bu 
ödülün açıklanmasından sa-
dece 24 saat önce yayınlanan Zaman 
gazetesinin Cumartesi ekinde her şeyi 
özetleyen şu haber vardı: 
“1989 yılında nitelikli filmler gösteril-
mesi amacıyla açılan ve bugüne kadar 
onlarca filmin galasına ev sahipliği ya-
pan Halep Pasajı’ndaki Beyoğlu Sine-
ması, seyircisizlik nedeniyle 1 Tem-
muz’da kapanıyor. Yine Avrupa sine-
masının seçkin örneklerini ve bağımsız 
filmleri gösteren Alkazar Sineması ka-
panma sinyalleri veriyor. Türkiye’nin 

belki de tek tarihî sinema salo-
nu Emek Sineması ise zor du-
rumda.
Sinemaya gitme alışkanlıkları-
nın değişmesinden, seyirci pro-
filinin değişmesine, güçlü grup 
sinemalarının ve film dağıtım 
tekellerinin dayatmalarından 
korsan film tüketimine kadar 
birçok sebebi var tablonun böy-

le olmasının. Beyoğlu Sineması işletme-
cilerinden Temel Kerimoğlu gösterdik-
leri filmlerin kalitesi ve niteliğinde bir 
farklılık olmamasına karşın artık seyir-
cinin özellikle bağımsız filmlere rağbet 
göstermediğini, üç-dört yıldır da zarar 
ettiklerini söylüyor.”
Özet şudur efenim: 
1) Nuri Bilge Ceylan yine yürür bildiği 
yolda ödülleriyle... Değerini Mösyöler, 
Madamlar anlar.
2) En kral, mangalda kül bırakmayan 

vatansever bilmez NBC’yi... O ise alçak 
gönüllüğüyle sevmeye devam eder top-
rağını...
3) Medya, günü geldiğinde hatırlar 
NBC’ı... Sonra yine unutur.
4) Beyoğlu’nu mesken tutan tatlı su en-
telleri yine “Kahrolsun emperyalizm ve 
onun Hollywood”u diye bağırır... 
5) Aynı enteller gitmez sinemasına... 
Sineması kapanınca üzülür. Sonra da 
“üzme tatlı canını, okşa Andrey Zvya-
gintsev’in ‘Sürgün’ünü” diye en korsa-
nından DVD’sini izler...
6) Ama aynı kişiler, NBC yerine onu 
ayakta alkışlayan, ödülünü açıklayan 
Sean Penn’e tapar. Gerekçe: Bush kar-
şıtı bir ABD’li olmasıdır...
7) Hollywood ya da Maskeli Beşler se-
venler zaten hiç bilmez bu kavgaları... 
8) Bir şarkı çalar gramofonda: Palavra, 
palavra, palavra...

ergul.e@gmail.com

KONUK YAZAR 

Emre ERGÜL

Türk sinemasına bir 
gurur daha. Son yıl-
ların en gözde Türk 

yönetmenlerinden Nuri Bil-
ge Ceylan “Üç. Maymun” 
adlı filmiyle katıldığı Can-
nes Film Festivalinde en iyi 
yönetmen ödülünü aldı. 

Ceylan, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, ‘’Ka-
zandığım ödülü güzel ül-

kem Türkiye ithaf ediyo-
rum’’dedi.
Ödül haberinin kendisini 
şaşırttığını belirten Ceylan, 
‘’ödülü almaktan büyük 
onur duyduğunu’’ söyledi. 
Ceylan, filmin festivalin ya-
rışma bölümüne alınmasına 
ve en iyi yönetmen ödülünü 
kendisine veren jüriye te-
şekkür etti. Ceylan’ın en iyi 

yönetmen ödülünü aldığı-
nı, jüri başkanı Sean Penn 
duyurdu. Ceylan’a ödülünü 
ünlü Amerikalı aktris Faye 
Dunaway takdim etti.

Bir aile dramını beyaz-
perdeye yansıtan Ceylan’ın 
filminde Hatice Aslan, Ya-
vuz Bingol, Ercan Kesal rol 
aldı. 

(Haber)

Cannes’de en iyi yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan, ‘’Üç Maymun’’ isimli filmiyle Cannes 
Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü aldı.
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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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D
animarka’da ga-
zetelerde gençler 
ve çocuklarla ilgili 
yapılan tartışma-

larda göçmen kökenliler de 
ihmal edilmez ve göçmen 
ailelerin erkek çocuklarının 
ne yaptığından haberdar ol-
madıkları, kız çocuklarına 
da hiçbir şey için izin ver-
medikleri için baskı uygula-
dıkları iddia edilir.

Ancak medyanın gündemi-
ne gelmeyen bu tartışmanın 
taraflarının görmek isteme-
dikleri bir grup genç sessiz 
sedasız tıpkı Danimarkalı 
yaşıtları gibi aktif bir gün-
lük yaşam sürmekteler.

Bunlardan biri de Vanlö-
se’de oturan Neriman De-
mircioğlu. Neriman, boş 
zamanlarını dansa adamış 
bir genç kızımız. Neriman 
Köycü haftanın iki günü 
Hip Hop, MTV, House, 

Funk türü dans dersleri ve-
riyor. İlkokulda 9. sınıfa ka-
dar okulda dans ederek bu 
alandaki ilgisini pekiştiren 
Neriman Köycü öğretmen-
lerinin de teşvikiyle dans 
okulu kurmuş.

Dansla olan ilgisi nede-
niyle kurduğu birkaç kişi-
lik grubuyla DR Aftenshow 
programına konuk olan Ne-
riman Demircioğlu TV2’de 
yayınlanan “Kan du danse?” 
yarışma programına da ka-

tılıp üçüncü tura kadar çık-
mayı başarmış. Neriman ve 
arkadaşları bundan bir süre 
önce Kopenhag’da düzenle-
nen İsmail YK konseri ön-
cesinde de sahne 
almış.

Haftanın iki 
günü İsland Brygge 
18 numarada bulu-
nan Kulturhus’ta dans 
dersleri veren Neriman 
Köycü yaz tatilinden 
sonra başlayacağı 
HHX (Ticaret) 
eğitiminin yanı 
sıra dans kurs-
ları vermeye 
devam etmeyi umduğunu 
söylüyor. Neriman Demir-
cioğlu’nun dans kursu onun 
kendi başına düzenlediği bir 
kurs değil. Culture Kids adlı 
gençlik projesi Neriman De-
mircioğlu’ya böyle bir kurs 
düzenlemesi için teklifte 

bulunmuş ve Neriman da 
böylece başlamış kendi ilgi 
alanını diğer genç kızlarla 
paylaşmaya.

Onun dersleri dışında ka-
lan zamanını dansla iç içe 
geçirmesinden annesi Şenay 
Köycü de memnun. Bir çok 
göçmen kökenli aile özellik-
le kız çocukları konusunda 
aşırı dikkatli davranıyorlar. 
Ben kızıma güveniyorum, 
zira kendisine daha öncele-
ri verdiğim fırsatları bir tür 

sınav olarak kullandım ve 
kızım o sınavlardan başa-
rıyla çıktı. Beni ve ailesini 
utandıracak bir harekette 
bulunmadı” diyerek kızına 
duyduğu güveni dile getiri-
yor. Şenay Köycü, kızı Ne-
riman gibi boş zamanlarını 

yaratıcı etkinlşiklerle doldu-
ran gençlerin bugün farkın-
da olmasalar bile gelecekte iş 
dünyasına atıldıklarında sos-
yal ilişkilerinde kendilerine 
büyük yararlar sağlayacak 
şeyler öğrendiklerini söylü-
yor ve ne olursa olsun boş 
zaman aktivitelerinin sağlık 
açısından da yararlı olduğu-
nu söylüyor. Şenay Köycü 
sağlıklı düşünceler sağlıklı 
bedenlerde oluşur diyerek 
kızına destek oluyor.

“Dans benim her şeyim” di-
yen Neriman hem müzikle iç 
içe hem de devamlı hareket 
halinde olduğu için sağlıklı 
bir günlük yaşam sürdüğü-
nü belirterek kendisi gibi dü-
şünen genç kızları kursuna 
bekliyor.

Neriman Demircioğlu’nun 
dans kurslarına katılmak 
için şu adrese e-mail yaza-
bilirsiniz: culture_kidz@li-
ve.dk

(Haber)

HABER

Industriparken 34-36, 2750 Ballerup, tlf. 4497 6170 
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22 89 86 00 numaralı telefondan eğitim bölümü 
şefi  Lis Dalgaard ile veya 44 47 61 70 numaralı 
telefondan sekreter Janni Elvekjær ile görüşün.

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
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Neriman’ın hareketli dünyası
Neriman Demircioğlu Kopenhag’da dans kursu veriyor. 
Hali hazırda 12 genç kız haftanın iki günü bir araya gelip 
hem müzik dinliyorlar, hem dans ediyorlar, hem de sağlık-
lı bir yaşam için gerekli sporu yapmış oluyorlar. Neriman 
Türk genç kızlara da çağrıda bulunup 
kurslarına katılmalarını istiyor. 
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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

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. 
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Geçtiğimiz 13 Ka-
sım’da yapılan parla-
mento seçimlerinde 

yeterli oy alamayarak parla-
mento dışında kalan Hüse-
yin Araç, 2009 yılı Haziran 
ayında yapılacak Avrupa 
parlamentosu seçimlerinde 
Sosyal Demokrat Parti’nin 
adayı oldu. Partisinin yerel 
teşkilatının ezici çoğunlu-
ğunun desteğini alan Araç, 

seçilebilmesi durumunda 
bir ilke imza atmış olacak 
ve Danimarka’dan Avrupa 
Parlamentosuna seçilen ilk 
Türk kökenli milletvekili 
olacak. 

Danimarka’da, Avrupa 
parlamentosu seçimlerinde 
oy hakkı olan herkesin ken-
disine oy verebileceğini be-
lirten Araç, sadece Aarhus 
bölgesinde değil diğer seçim 

bölgelerinden yarışacak.  
Bir çok alanda ilk olmak 

Hüseyin Araç için alışılma-
mış bir durum değil. Araç 11 
yıl Aarhus Belediye Meclisi 
üyeliği yaptı ve bu dönem-
de ilk kez sosyal komisyon 
başkanlığına seçilen Araç 
bu göreve getirilen ilk göç-
men kökenli belediye mec-
lisi olma ünvanını da elinde 
bulunduruyor. 

Parlamento çalışmaları-
nın geçtiğimiz Kasım ayın-
da sona ermesiyle birlikte 
yeniden tercümanlık ve 
konferans görevlerine dö-
nen Hüseyin Araç, çocukla-
rın çalıştırılması, fakirlikle 
mücadele, insan kaçakçılığı 
ve göçmen işçilerin hakları 
gibi konularda çalışmalar 
yapıyor. 

(Haber)

Araç’ın adaylığı kesinleşti
Geçen dönemde Danimarka Parlamentosuna seçilen ilk 
Türk kökenli milletvekili olan Hüseyin Araç’ın 2009 yılı 
Haziran ayında yapılacak Avrupa parlamentosu seçimle-
rinde Sosyal Demokrat Parti’nin adayı olması kesinleşti.

DANA serbest meslek sahipleri-
nin işsizlik kasasıdır. Danışman-
lık, kurs ve diğer kampanyaları-
mızla sizlere hizmet için daima 
hazırız. 
61 55 15 42 numarayı arayarak 
veya pgu@dana-akasse.dk adre-
sine e-posta yazarak Peter Gul-
bæk’le ilişkiye geçin, DANA’nın 
sizler için işsizlik sigortasının da 
ötesinde ne gibi anlamı olduğu 
konusunda daha fazla bilgi edinin

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI
İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI
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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
Bu sayfa HABER & cross-over işbirliğince hazırlanmıştır
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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

Af Mille Urban, Projektmedarbejder

HIV (Human ımmundefekt virus)  
insan bedeninin bağışıklık sistemi-
ne saldırarak ortadan kaldıran bir 
virüstür. HIV virüsünün saldırdı-
ğı hücrelere CD4 adı verilir. CD4 
hücrelerinin sayısı azalınca bağı-
şıklık sistemi de zayıflar. Bağı-
şıklık sisteminin zayıflamasıyla 
birlikte vücudun başa çıkamadığı 
hastalıklar ortaya çıkmaya başlar 
ve sağlık problemleri başgösterir. 
HIV virüsünün neden olduğu ve 
vücudun başa çıkamadığı hastalık-
lar sonucu AİDS hastalığı ortaya 
çıkar. HIV, başka bir şekilde söy-
lemek gerekirse AİDS hastalığına 
neden olan virüstür.

HIV cinsel ilişki yoluyla, kan 
nakli youyla veya anneden çocuğa 

olmak şeklinde bulaşır. Aslında 
HIV kolay bulaşan bir virüs değil-
dir. Ancak bulaşma gerçekleştiği 
andan itibaren vücutta bulundu-
ğu bilindiğinden bulaşma yolları 
konusunda bilgi sahibi olmak çok 
önemlidir. HIV bulaşan bir kişi 
prezervatif kullanmadan cinsel 
ilişkiye girerse başkalarına da bu 
virüsü bulaştırabilir.

SÜREÇ
Bulaşma gerçekleştikten son-
ra vücutta ne gibi değişiklik-
ler olur?

HIV devamlı olarak bölünerek ço-
ğalan bir virüstür. Kandaki HIV 
miktarı ölçülerek bu virüsün ne 
kadar aktif olduğu belirlenir. Aynı 
zamanda kandaki CD4 hücreleri-
nin sayımı da yapılarak bağışıklık 
sisteminin ne durumda olduğu 
ölçülebilir. Normal bir CD4 sayı-
sının 800 veya daha fazla olması 
gerekmektedir.

Bulaşmanın gerçekleşmesinin he-
men ardından kandaki HIV mik-
tarı çok yüksek, CD4 miktarı da 
düşük olabilir, bunun nedeni de 
bağışıklık sisteminin  bulaşmayı 
henüz tespit etmediğinden aktif 
mücadeleye başlamamış olmasın-
dandır.

Yeni HIV bulaşanların yarısı bu-
laşmayı takip eden ilk iki hafta 
içinde ani HIV enfeksiyonuna ma-

ruz kalırlar. Bu ilk hastalık belir-
tileri tıpkı nezle benzeri belirtileri 
göstermektedir ve 2-4 hafta sonra 
bu enfeksiyon  kendiliğinden geçer. 
Bu ilk hastalık belirtilerinin dışın-
da diğer belirti ise lenf bezlerinde-
ki şişkinliktir.

İlk bulaşmanın ardından yaşanan 
enfeksiyonu takiben  CD4 hücrele-
ri miktarının sabitlendiği veya çok 
yavaş azaldığı bir dönem başlar, bu 
dönemde kanda Aktif dönemdekin-
den daha az sayıda HIV miktarı 
gözlenir. 

Bu dönemde HIV bulaşan kişiler 
kendilerini hala sağlıklı hisseder-
ler. Zaman geçtikçe kandaki CD4 
miktarı da azalır bu sayı 800’den 
350’ye düşünce verem ve yemek 
borusunda mantar oluşması gibi 
çeşitli hastalıklara yakalanma ris-
ki oldukça yüksektir. Bu durum-
da hemen tedaviye başlamak çok 
önemlidir.

HIV bulaşması sonrası yaşanan 
sürenin uzunluğu kişiden kişiye 
değişebilir. Bazı kişiler bulaşma-
nın ardından 1-2 yıl içinde AİDS’e 

yakalanırlarken bazı kişilerde bu 
süre daha uzun olabilir. Bu sü-
reç farklılığının nedenleri bilin-
memektedir, ancak çok az sayıda 
kişi tedavi olmadan uzun süre ya-
şamak şansına sahiptir. Tedaviye 
başlanmadan hastalık belirtilerin 
gözlemlenmesine ve AIDS teşhisi 
konulmasına kadar  ortalama 7-9 
yıl geçer.

Tedavi

Günümüzde HIV’e karşı herhan-
gi bir tedavi yöntemi bulunma-
maktadır. Ancak hastalığı kont-
rol altında tutabilecek ilaç (ARV) 
mevcuttur. 3 maddeden oluşan 
kombinasyon tedavisi HIV vi-
rüsünün çoğalmasını engeller. 
Bunun pratikteki anlamı ilaç te-
davisinin ömrü uzatması, HIV 
bulaştırma rizikosunun azalması 
ve Hiv nedeniyle çeşitli enfeksi-
yonların ortaya çıkmasının engel-
lenmesidir.

Bunun yanı sıra kombinasyon 
tedavisinin, diğer bir çok ilaçların 
olduğu, kişiden kişiye değişen bir 
dizi yan etkileri bulunmaktadır.

ÇOk sayıda kişi HIV tedavisine 
başladıklarında ishal, başağrısı ve 
yorgunluk gibi şikayetlerde bu-
lunmaktadırlar.Ancak vücut bu 
ilaçlara alıştıktan sonra bu şika-
yetler de ortadan kalkar. Ağır yan 
etkilerin bulunması durumunda 
tedavide kullanılan ilaçların kom-
binasyonunda değişikliğe gitmek 
mümkündür, zira kombinasyon 
tedavisinde günümüzde 30 ayrı 
madde kullanılmaktadır. 

PEP tedavisi

PEP(post-eksposition profylakse) 
bulaşmanın ardından ilk 24 saat 
içinde başlaması gereken bir te-
davi türüdür. HIV bulaştığından 
şüphelenen kişiler bulaşmanın 
gerçekleştiğini düşündükleri an-
dan itibaren derhal hastanelerin 
enfeksiyon bölümlerindeki nöbet-
çi doktora başvuırabilirler. Dok-
tor duruma göre PEP tedavisine 
başlanıp başlanmayacağına karar 
verir. PEP tedavisi ARV ilaçları 
ile yapılan 4 haftalık bir tedavi-
dir.

HIV testi yaptırmak niçin 
önemlidir?

Bir kişi kendisine HIV bulaştı-
ğından şüpheleniyorsa sonuç ne 
olursa olsun bir HIV testi yaptır-
malıdır. Bir çok kişi HIV bulaş-
mış olabileceğini düşünerek endi-

şe içinde olabilir. Bu yüzden bo-
şuna endişe etmiş olmayı düşün-
mek için de HIV testi yaptırmak 
büyük bir rahatlık sağlayabilir.

Bulaşma gerçekleşmişse de bunu 
zamanında bilmek hem eşini bulaş-

madan korumak hem de tedaviye 
zamanında başlayabilmek ve teda-
vinin etkisini sağlamak açısından 
önemlidir. Tedaviye çok geç başla-
nırsa bağışıklık sistemi çok hasar 
gördüğü için tedavi güçleşebilir.

Danimarka’da HIV testi yaptran-
ların yüzde 23’ünün aynı zamanda 
AIDS belirtileri taşıdıkları da göz-
lenmiştir ve/veya çok düşük CD4 
sayısına sahip oldukları belirlen-
miştir. Bir başka şekilde söylemek 
gerekirse bu kişiler tedaviye baş-
lamış olmaları gereken zamandan 
çok daha geç teşhis konmuştur.

Tedaviye başlanmış olması ge-
reken zamandan daha geç sürede 
HIV testi yaptıran ve HIV bulaştı-
ğı belirlenen kişiler tedaviye başla-
madan önce hastalığa yakalanmış-
lar demektir. 

Erken yapılan HIV testi böyle bir 
hastalık sürecinin önüne geçer ve 
doğru tedavi uygulanmasına ola-
nak sağlar.

Geç HIV testi yaptıranlara  “Late 
testers” adı verilir ve bu grupta 
her türlü sosyal gruptan kişiler 
bulunmaktadır. Geç test yaptıran 
kişiler arasında göçmen kökenli 
kişiler olabileceği gibi etnik Da-
nimarkalılar ve erkeklerle cinsel 
ilişki kuran eşcinsel erkeklerin 
yanı sıra heteroseksüel erkekler 
de bulunmaktadır.

HİV TESTİ
Ücretsiz, gönüllü ve anonim

Danimarka’da HIV testi herkes 
için ücretsizdir ve gönüllüdür. Ay-
rıca kişi isterse HIV testini anonim 
olarak da yaptırabilir. Anonim ol-
mak; testin yapıldığı klinik ve testi 

yapan sağlık personeli dışında hiç 
kimsenin testi yaptıran kişinin 
raporunu görememesi anlamına 
gelir. Tamamen anonim olmak, 
yani ismini ve CPR numarasını 
gizli tutmak ve hiçbir raporda yer 
almak istemeyen kişilere bir tak-
ma ad verilir ve kurgusal bir CPR 
numarasıyla test yapılır. Anonim 
test yaptıran kişilerin en yakın aile 
çevresindeki kişilere de testle ilgi-
li bilgi verilmez, aile üyeleri aynı 
kliniğe başvurmuş olsalar bile bu 
kural geçerlidir.

Test nasıl gerçekleşir?

HIV testini kendi doktorunuzda, 
bazı hastanelerin enfeksiyon bö-
lümlerinde veya cinsel hastalık-
lar kliniklerinde yaptırabilirsiniz. 
Test için HIV karşı maddeleri için 
tahlil edilecek olan kan örneği ve-
rilir. Tahlil sonucunda bulaşmanın 
gerçekleşip gerçekleşmediğini gör-
mek için gereken süre değişebilir, 
ortalama süre 2-3 aydır. 
  Bu yüzden bir kişiye HIV bu-
laşmadığını söyleyebilmek için 3 
aylık bir süre geçmesi gerekebilir. 
Bu süreden erken test yapılırsa 
takip eden dönemde bir test daha 
yaptırmak gerekebilir. Test için 
kan verdikten sonra testin sonu-
cunun belirlenmesi bir hafta ala-
bilir.Testin sonucunu öğrenmek 
için şahsen başvurmak gereklidir.

Danışma ve yardım

HIV testi yaptırmadan önce ve 
HIV testi sonucunu beklerken 
danışma ve yardım almak müm-
kündür. Test sonucu HIV bulaş-
tığı belirlenirse de takip eden dö-
nemde yardım ve danışma hizmeti 
alınabilir.

Özellikle büyük merkezlerde HIV 
testi ile ilgili olarak danışma hiz-
metleri sunulur. Bispebjerg Hasta-
nesinde bu konuda hizmet vermek 
üzere herkese açık özel bir danış-
ma grubu bulunmaktadır. Bu gru-
bun hizmetlerinden yararlanmak 
için önceden randevu almaya gerek 
yoktur. Açılış saatlerinde şahsen 
başvurmak yeterlidir. Bu grubun 
hizmet verdiği çalışma saatleri Pa-
zartesi’den Perşembeye saat 8.30-
17.30 arası Cuma günleri ise 8.30-
14.00 arasıdır. Telefon numaraları: 
3531 3188 ve 35312552

Bu hizmetten yararlanmak iste-
yen, ancak yeterli derecede Danca 
bilmeyenler için bir çok diğer mer-
kez gibi Bispebjerg Hastanesi de 
tercüman hizmeti sağlayabilir.

HIV nedir? HABER ve Cross Over işbirliği ile hazırladığımız bu sayfada 
çağımızın vebası AIDS hastalığı, bulaşma yöntemleri, belirtileri ve 
tedavi yöntemler hakkında bilgiler veriyoruz.AIDS ve HIv 
hakkındaki bilgilerinizi sınayabileceğiniz küçük bir test de hazırladık.
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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

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

Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 

Frederiksberggade 22
1459 København K

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

Test sorularının yanıtları sayfa 31’de bulabilirsiniz.

Yazan: Anonim

Bundan yaklaşık 4 sene 
kadar önce uzun süreli 
kız arkadaşımdan ayrıl-

mıştım. Hayatı tekrar düzene 
koyma çabası bir yana biten iliş-
kinin ardından bir sağlık tara-
masından geçmek istedim. Hem 
kalp sağlıma da bakılmasının 
zamanı gelmişti. Hastanede gör-
düğüm bir AIDS broşürünü o 
gün aldım. Daha önce hiç AIDS 
testinden geçmemiştim. Hazır 
gidip gelirken bir test yaptırma-
nın bana zararı olmaz diye dü-
şündüm. 

Açıkcası doktoruma gidip böyle 
bir soru sormaya da çekindim. 
Elimdeki broşürden başka Da-
nimarka için bilgi elimde yoktu. 
Ben de muhakkak bir websitesi 
vardır diye. HIV, AIDS ve Ko-
ebenhavn kelimeleriyle arama 
yaparak www.HIV.dk adresine 
ulaştım. Site oldukça zengin içe-
rikliydi. Aradığım her sorunun 
cevabı vardı. 

Yine aynı siteden ANONİM 
test yapan hastaneleri buldum 
ve zaten gitmekte olduğum has-
taneyi seçtim. Kalp taramasına 
gittiğim gün işim bitince ilgi-
li bölüme uğradım. HIV testi 
yaptırmak istediğimi söyledim. 
Hemşire gayet güler yüzlü dol-
durmam gereken formu verdi. 

Formu doldururken ad vermek 
zorunda bırakılmıyorsunuz. 
Herhangi bir rumuz ve başvuru 
numarasını bilmeniz sonucu al-
manız için yeterli. 

Formu doldurdum ve bekleme-
ye başladım. Aynı sırada AIDS 
testi içinde bekleyenler vardı 
başka herhangi bir kan testi 
içinde. Bu sayede kendinizi çok 
rahatsız hissetmiyorsunuz. Ru-
tin bir test havasında rahat ra-
hat bekliyorsunuz. Sıram gelin-
ce içeri gittim ve gerçekten çok 
nazik bir hemşire yarım şırınga 
hacminde bir kan aldı. Üzerine 
benim rumuzum yazıldı ve tes-
te gitti. 

Bir hafta içinde gelip sonucu 
almamı söylediler. Ancak tele-
fonla sonuç bildirmediklerini 
de eklediler. Yani gidip almam 
gerekiyormuş. Ben de 1 hafta 
sonra aradım. Sonuç geldi gelip 
öğrenebilirsiniz dediler. Ben de 
işe gitmeden önce uğrayıver-
dim. Sonuçları bir hemşire bil-
gisayardan alıp benimle birlikte 
doktorun ofisine gitti. Doktor 
beni bekliyordu. Bana rumu-
zumla hitap etmeye devam etti. 
Şimdi söylemek istemiyorum 
ama rumuz olarak tıbbi bir te-
rim seçmiştim o yüzden o şekil-
de çağırılmak çok komikti. 

Bana virus taşımadığımı ve 
sağlıklı olduğumu müjdeledi. 

Neden bu tür bir teste ihtiyaç 
duyduğumu sordu. Ben de size 
anlattığımı anlattım. Doktor 
durumdan çok memnun kaldı. 
Bana teşekkür ederek uğurladı. 
Herhangi bir şüphe de tekrar 
rahatlıkla gelmemi ve ANONİM 
test yaptırmamı istedi. 

Daha sonra hemşire hanım 
bana yine ANONİM bir form 
doldurdu. Daha doğrusu o sordu 
ben cevapladım. Tamamen ki-
şisel olmayan genel sorulardan 
oluşuyordu. Hastalara daha iyi 
hizmet verebilmek için görüşle-
rimin alındığı normal bir soh-
betti. 

Daha sonra temiz kağıdımı eli-
me alıp büyük bir mutlulukla 
işime gittim. Şimdi verilen bro-
şürlerden algıladığım kadarıyla 
çok doğru bir karar vermişim. 
Çünkü askerde arkadaşınızın 
traş bıçağını kullansanız dahi 
az da olsa AIDS bulaşma riski 
varmış. Böyle büyük bir tehlike 
varken hem kendimizin, çocuk-
larımızın ve hem de eşlerimizin 
sağlığı için bence bir defa test-
ten geçerek kafamızdaki bu so-
ruyu atmalıyız. 

Hepinize bu ANONİM test 
yöntemiyle test olmayı tavsiye 
ediyorum. Doktor kayıtlarında 
geçmiyor. Kimse kim olduğumu 
bilmiyor. Hem kafam rahatladı 
hem arkada iz kalmadı. 

Bir Anonim Test Hikayesi
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Geçtiğimiz yıl kurulan 
Türkiye-Danimarka 
iletişim platformu 

(TDN) Kopenhag’da 19 
Mayıs anma etkinliği dü-
zenledi. 

Valby Kulturhus’da 1 Ha-
ziran tarihinde yapılan 19 
mayıs şenliğine dernek üye-
lerinin yanı sıra çok sayıda 
vatandaşımız katıldı. 

Dernek başkanı Bircan 
Eker’in açılış konuşmasıyla 
başlayan eğlencede 19 Ma-
yıs 1919 tarihinin Türkiye 
Cumhuriyeti açısından ne 
anlama geldiğini anlatan bir 
belgesel film gösterisi yapıl-
dı, folklor gösterileri ve aşuk 
maşuk oyunu sahnelendi. 

Etkinlikte ayrıca gazete-
miz yazı işleri müdürlerin-
den Sadi Tekelioğlu da bir 
konuşma yaptı. Tekelioğlu 
konuşmasında Danimar-
ka’da yaşayan Türklerin, 
bazı medya kuruluşlarınca 
ve politkacılarca iddia edil-
diğinin aksine Dnaimar-
ka’ya en iyi uyum sağlamış 
göçmen grubu olduğunu 
söyledi. 

Bunda da Atatürk’ün kur-
duğu cumhuriyetin kaza-
nımları sayesinde yetişen 
bir kuşak olmanın ve o ku-
şağın çocukları olmanın rol 
oynadığını belirtti. 

Tekelioğlu konuşma-
sında Danimarka’da 
yetişmekte olan genç 
Türklere Ata-
türk’ün ya-
şamını ve 
kurtuluş sa-
vaşı tarihini 
öğrenmeleri 
çağrısında 
bulundu.

(Haber)

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

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.

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov
Mobil: 25 62 81 28 / 42 36 00 02

E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda bir kez,  (1 hafta)
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç)
Tercüman istenirse: 500,- kr

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fiyatı: 3.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı:  10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir. 
Sağlık ve belediye izinleri dahildir. 

O
dense artık Türk 
Kültür gününe 
alıştı. Son iki yıl-
da büyük bir ba-

şarı ve geniş katılımla ger-
çekleşen Türk Kültür Günü 
bu yıl Odense Türk eğitim 
Birliği (OTEB) gençlik kolu 
tarafından düzenlendi. 

Diğer yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Odense Belediye 
Binası önündeki meydan-
da çadırlar kuruldu, Türk 
mutfağının örnekleri ve el 
sanatları tanıtıldı.

Meydanda kurulan sahne-
de ise çeşitli folklor ekipleri-
nin sergilediği halk dansları 
ve konuşmalar yapıldı. Bü-
yükelçimiz Mehmet Akat, 
Milletvekili Yıldız Akdoğan 
birer konuşma yaparlarken, 
Odense Belediye başkanı 
Jan Boye de katılımcılar 

arasındaydı.
OTEB gençlik kolu başkanı 

Ayşe Dudu Altıntaş, Oden-
se’de yaşayan Türklerin ve 
diğer şehirlerden gelen va-
tandaşlarımızın geniş katı-
lımını çok sevindirici bul-

duklarını söyledi ve bu yıl 
gördükleri yardım ve ilginin 
önmüzdeki yıl düzenlenecek 
Türk günü için şimdiden 
kendilerini heyecanlandır-
dığını belirtti.

(Haber)

Odense’de çay, kahve 
ve darbuka şov
Odense’de Türkiye rüzgarı esti. Türk 
Kültür günü büyük bir katılım ve 
coşkuyla gerçekleşti. Düzenleyici 
gençler tam not aldı.

Atatürk gençliği ulu önderini unutmadı
Bircan Eker
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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2, 
2670 Greve  

Tlf & Faks: 43 698 090  
Mobil:40 293 121Sizlere daha iyi 

hizmet sunabilmek 
için 180 m2’den 
850 m2’lik yeni 

adresimize taşındık.

Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır

Hundigevej

Hundige 
Station

S

Gå
ds

ve
jMoto

rve
j E

40
/E4

7

YENİ 
ADRESİMİZE 

TAŞINDIK

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

10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz

Açılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00

Cumartesi: Saat 10.00-16.00
Pazar günleri kapalıyız.

Pırlanta serisi 
kalite halılarımız 

gelmiştir. 
Mağazamıza 

gelin 
çeşitlerimizi 

mutlaka 
görün

Destan serisi 
kalite halılarımız 

gelmiştir. 
Mağazamıza 

gelin 
çeşitlerimizi 

mutlaka 
görün

»
»
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Danimarka’ anayasasında dinin konumu 
nedir? Resmi devlet kilisesi dışındaki 

diğer dinlerin durumu statüsü nedir? Dani-
marka’daki bütün dinler kanun karşısında 
eşit midir? Bu yazımızda bu sorulara cevap 
bulmaya çalışacağız.

Danimarka’da dinin yasal statüsünün te-
mel esaslarını Danimarka Anayasasının 
“Din ve Din özgürlüğü” başlığındaki madde-
leri belirler. 5. Haziran 1953 tarihinde yeni-
den düzenlenen Danimarka Anayasasının 
4. Maddesinde, Folkekirke (Halk Kilisesi) 
adı verilen “Evangelist – Lütheran Kilise-
si Danimarka Devletinin resmî  kilisesidir 
ve devlet tarafından desteklenir”, ifadesi 
yer almaktadır.1 Anayasanın 6. Maddesi de, 
“Monarşi ile yönetilen ülke kralının (veya 
kraliçenin) bu Protestan kilisesine mensup 
olmasını öngörür.2 

Danimarka Anayasasında resmî Evan-
galik-Lütheran Kilisesi dışındaki diğer 
mezhep ve dinler hakkındaki düzenle-
me ve uygulamalara ilişkin ayrıntılı bilgi 
bulunmadığından, dinî konularda ortaya 
çıkan güncel sorunlar parlamentoda kabul 
edilen yasalarla veya Kilise Bakanlığının 
aldığı kararlarla çözülür. 

Danimarka Anayasasının 67. Maddesi de 

toplum düzenini ve genel ahlâk kurallarını 
bozmamak şartıyla, “Danimarka’da ika-
met eden tüm bireylerin bir dine inan-
ma (veya inanmama) ve bir dine mensup 
olanların dinî vecibelerini yerine getirebil-
mek amacıyla dini cemaat oluşturma hakkı 
tanınmaktadır. Bu hak sadece herhangi bir 
dine mensup olanlar için değil, geleneksel 
din olarak kabul edilmeyen felsefî akımlar 
ve veya  bir dine inanmayanlar (mesela ate-
istler) için de geçerlidir. Herhangi bir dine 
inanmayan bireyler veya gruplar da inan-
mama özgürlüğüne ve örgütlenme hakkına 
sahiptir. Halk Kilisesi’nin faaliyetleri sa-
dece dinî alanla sınırlı olmayıp, doğum, 
ölüm, nikah kıyma ve ad koyma gibi seküler 
sayılabilecek alanları da kapsar.

Danimarka’da Evangelik-Lütherci Halk 
Kilisesinin dışında, 150 civarında büyüklü 
küçüklü din ve inanç grubu vardır. 

Devlet kilisesi dışındaki diğer din 
mensuplarına Anayasa’da teorik olarak yurt 
dışından din görevlisi getirme, kendilerine 
ait özel mabet inşa etme, mezarlık yapma, 
okul, kreş ve huzurevi açma gibi bir takım 
haklar tanınmıştır. Fakat Müslümanlar 
uzun yıllar bekledikten sonra ancak 2006 
yılında kendilerine ait müstakil bir mezarlık 

açmak izin alabilmişlerdir. Avrupa’nın bir 
çok büyük kentinde izin verildiği halde İs-
lam mimarisinin temel özelliği olarak ka-
bul edilen minare ve kubbesi bulunan cami 
inşasına yasal bir engel bulunmadığı halde 
henüz izin verilmemiştir. 

Resmî Devlet Kilisesinin dışındaki dinî 
gruplar ve cemaatlerin bazı haklardan yar-
arlanabilmeleri için Adalet Bakanlığına 
bağlı Aile Yönetimi Genel Müdürlüğüne 
tarafından dinî topluluk olduklarının tescil 
edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Dinî 
topluluk oldukları tescil edilen diğer cema-
atler yurt dışından din görevlisi getirme, ni-
kah kıyma ve gerçekleştirilen etkinliklerde 
vergi indirimi gibi birtakım haklar elde et-
mektedir. Şu anda yaklaşık 130 civarındaki 
farklı dinlere mensup dernek ve kuruluş 
dinî topluluk olarak kabul edilmiştir. 
Bunların 50 den fazlasını Türklerin 
açtıkları cami dernekleri oluşturmaktadır

Görüldüğü gibi Danimarka Anayasasında 
Protestan mezhebinin resmî din olarak ka-
bul edilmesi Danimarka devletini din karşı-
sında taraf durumuna getirmiştir. Danimar-
ka’da din özgürlüğü vardır, fakat din eşitliği 
yoktur. Yasalar karşısında bütün dinler eşit 
değildir. 1970 yılında, içlerinde Katolikler 

ve Yahudilerin de bulunduğu on bir dinî ce-
maate özel bir statü verilerek mensuplarına 
daha fazla haklar tanınmıştır. Günümüzde 
Müslümanlar Halk Kilisesi’nden sonra ikin-
ci büyük dinî grubu oluşturduğu halde İs-
lam bu kategoriye dahil edilmemiştir. 

Parlamentonun aldığı kararlara imza 
atan ve bir dizi temsil yetkisi bulunan Kra-
liçe her yeni yıl konuşmalarında dine refe-
ranslar yapar ve Danimarka Parlamento-
su kilise de düzenlenen özel dinî merasimle 
(Gudstjeneste) açılır. Devlet ile din arasın-
daki bu ilişki din eğitimi alanında da orta-
ya çıkar. Değişik eğim kurumlarında verilen 
din eğitimi de Hıristiyanlık ağırlıklı verilir. 
Bu sebeple temel öğretim okullarında veri-
len dersin adı Kristendomkunskab’dir. Yani 
Hristyianlık Bilgisi. Bütün bu uygulamalar 
Danimarka’nın laik (seküler) bir devlet ol-
masına engel teşkil etmez.

Mutlu tatiller….
-----------------------------------------
ikuyucuoglu@hotmail.com 
(Footnotes)
1 Grundlov .s 12
2 Grundlov, s.13

kuyucuoglu@gmail.com   

Danimarka’da dinin yasal konumu
Dr. İsa Kuyucuoğlu, Din Sosyoloğu

DİNİ SOHBET

HABER

Sadık Yıldız

Gıda tüketimi yapan işye-
ri sahiplerimizin sık sık 

karşılaştığı sorunlardan biri-
si ve bence en önemlisi de işyerlerinde-
ki sağlık durumu ile ilgili olarak verilen 
“Smiley/Güleryüz”ün bazen asık surat 
yani “Sur Smiley” olması. 

Aslında bu asık surat sadece gıdaların 
kötü olması veya işyerinin bakımsız ol-
masından da kaynaklanmıyor. Evrakla-
rınızı, muhasebenizi doğru yapmadığınız 
zaman da bu asık suratı alabiliyorsunuz 
işyerinize. 

Örneğin işyeri el değiştirdiyse, sağlık 
dosyası yapılmadıysa, kurslara gidilme-
diyse ya da işyerinin içini değiştirip ve 
değişik yemekler yapıp bunu Gıda Ba-
kanlığına bildirmediyseniz veya Smiley/
Surat tabelalarını müşterinin görebilece-
ği bir yere asmadıysanız asık surata ma-
ruz kalabilirsiniz. 

Danimarka iş çevrelerini bünyesinde 
barındıran Dansk Erhverv, bakanlığın ve 
siyasetçilerin bu konuda hoşgörüsüz ol-
duğu kanısında ve bu asık surat konusu-
nun tekrar gözden geçirilmesini ve gıda 
bakanına konuyu doğrudan kendilerinin 
ileteceğini söylüyorlar. Ben de bu konuda 

onlara katılıyorum. Bence, işyerlerine iki 
ayrı smiley/surat verilmeli Birisi gıdalar 
ve hijyen, diğeri de evraklar için. Bir de 
verilen cezaların işyerlerinin elde ettikle-
ri ciroya göre ayarlanması gerekir. Bu da 
bence bir haksızlıktır. 

Asık surat her zaman kötü yemek anla-
mına gelmese bile müşteri bunu maalesef 
öyle algılıyor ve orada yemek yemiyor. 

Dansk Erhverv’in yaptırdığı bir araş-
tırmaya göre, 2005-2007 yılları arasında 
232 işyerine kesilen cezanın verilen asık 
suratın büyük çoğunluğu evrakların tam 
yapılmamasından kaynaklanıyor. 232 iş-
yerinden sadece 18’ine yemek ve hijyen-
den ceza kesilmiş.  

“Bu cezaların gıda sağlığı güvencesini 
sağlamak amacıyla verildiği söylenemez. 
2006 yılında başlatılan “Nul tolerance” 
yani sıfır hoşgörü başka bir amaca mı hiz-
met ediyor. Bunu bilmiyoruz” diyen Dansk 
Erhverv danışmanlarından Lone Rasmus-
sen, hedefin ceza kesmek olmaması gerek-
tiğini, bunun siyasi amaçlı kullanılmama-
sı gerektiğini söylüyor ve, “siyasetçiler bu 
sorunu değerlendirirken çok iyi düşünme-
liler” uyarısında bulunuyor.  
 

sadikbey@ofi r.dk

Evrak yetersizliği de “Asık Surat” 
almanıza neden olabilir 

H
er yıl 250 binin üze-
rinde Danimarkalı 
turistin tatilini ge-
çirdiği Türkiye’de 

geçtiğimiz yıl 11 bin Danimar-
kalının rahatsızlandığı, bunun 
da Danimarka devletine 26.5 
milyon krona malolduğu ve 
sözü edilen bu rakamın Dani-
marka seyahat sigortası tarafın-
dan karşılandığı bildirildi. 

Bilindiği gibi, 1 Ocak 2008 ta-
rihinde değişen seyahat sigor-
tası kurallarına göre, Türkiye 
seyahat sigortası kapsamı dı-
şındaki ülkeler arasında yera-
lıyor ve seyahat sigortası yap-
tırmayan turistler Türkiye’deki 
hastane ve bakım masraflarını 
kendileri karşılayacaklar. 

Seyahat sigortası yetkilileri, 
sigorta yaptırmayan ve Türki-
ye’de rahatsızlanan Danimar-
kalı turistlerin Türkiye’deki bir 
hafta hastane masrafının 35 bin 
kron olduğunu, Danimarka’ya 
getirilecek hastaların da am-
bulans uçağı için 200 bin kron 
ödemek zorunda kalacaklarını 
bildirdi. 

Analiz bürosu Zapara tara-
fından yapılan bir araştırmaya 
göre, Danimarka’da halkın hala 
yüzde 32’nin seyahat sigortası 
hakkında gerekli bilgiye sahip 
olmadığını ve hala seyahat si-
gortasının Türkiye’yi de kapsa-
dığını sandığını ortaya koydu. 

İzin sigortanızı ihmal etmeyin
Türkiye’ye gitmeden önce seyahat sigortanızı mutlaka 
yaptırın, aksi taktirde Türkiye’de rahatsızlanmanız size 
çok pahalıya mal olabilir. 

-Mide ağrıları
-Enfeksiyon hastalıkları
- ayak ve kol kırılması veya burkulması
- Sindirim sorunu
-Nefes darlığı

Türkiye’de doktora gideceğiniz zaman yanınızda pasaport ve si-
gorta kartınız, nakit para bulundurmanız, doktorun önerilerini 
dikkatler dinlemeniz ve ciddi rahatsızlıklarda, sakatlanmalarda 
ya da hastaneye yatırılma durumlarında 70 10 75 10 numaradan 
SOS’u arayınız. 

Türkiye’de hastaneye yatırılış fi yatı günlük 665 euro. Ambulans 
uçağı da 150-200 bin kron arasında değişiyor. 

2007 yılında 265.441 kişi Türkiye’ye gitti ve aynı yıl içinde Türki-
ye’de rahatsızlananların sayısı 11.594 kişi. Sigorta tarafından kar-
şılanan toplam tutar ise 26.660.840 kr.

Daha geniş bilgi için: Kommunikatinschef Claus 
Christoffersen, Danske Regioner, tlf: 22 22 21 61

Danimarkalı turistlerin başına gelen tipik rahatsızlıklar:

Türkiye’ye gidecekler için önemli bilgiler: 

Maliye Bakanlığımızca harç muafiyeti için gerekli kaşe uygulamasına 
son verildiği, yurtdışında oturma izin belgelerini çıkış noktasındaki 
görevlilere ibraz eden kişilerden, başkaca bir belge veya kaşe talep 
edilmeksizin çıkış harcı alınmayacağı bildirilmiştir. 

Ayrıca, pasaportlarında “işçidir”, “işçi ailesidir”, “işçi çocuğudur” 
veya “Süresiz / ...........tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/
veya çalışma izni bulunmaktadır.” şeklinde dış temsilciliklerimi-
zce tatbik edilmiş kaşe bulunan kişilerden oturma izin belgelerinin 
ibrazı aranmadan çıkış harcı tahsil edilmeyeceği belirtilmektedir.
Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur. 

T.C KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN DUYURU

Pele Mobilya’ya gelin,  kesenize uygun olarak 
yuvanızı zevkinize göre kurun

Pele Mobilya’ya gelin,  kesenize uygun olarak Pele Mobilya’ya gelin,  kesenize uygun olarak 
www.peles.dk

PELE´S MØBLER

Industribuen 8 - 2635 Ishøj  - pele@peles.dk
Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17  -  Pele Yıldız 40 13 76 90
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§§ SYNNØVE FALK-RØNNE
á«eÉëŸG  ÖfÉL C’G ÚfGƒb ‘ IÒÑN

ºgÉjÉ°†bh
Tlf: 3312 0033 (10-15)
Faks: 3312 0068

Nørregade 6، 2 - 1165 København K             Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk
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BİZİMLE ÇALIŞAN KAZANIYOR
BİZİ OKUYAN BİLGİLENİYOR

Danimarka’da son 30 yıldır bitmek tükenmek bil-
meyen göçmenler tartışması artık rota değiştirdi. 
Göçmenlerin varlığından rahatsızlık duyanlar din ve 
başörtüsü tartışmasını bahane ederek ırkçılık yap-
maya başladılar. Bir rant kavgasını andıran tartış-
mada bazı politikacılar açıklama yaparlarken sınır 
tanımaz bir tutum sergilemeye başladılar. Özellikle 
Danimarka Halk partisi milletvekilleri ellerine geçen 
her fırsatta ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere 
yüklenmeyi gelenek haline getirdiler. Partinin mil-
letvekillerinden biri Danimarka vatandaşlığına geç-
mek isteyen Müslümanların Kur’an’dan vazgeçtik-

lerini açıklamalarını şart koşarken bir başkası başör-
tülü Müslüman kadınları fahişeye benzetti.

ALANYA
Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYA���������������������������
�������������� ANTALYA
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ISSN: 9771602-985002

H

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

Sayfa 8

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS

MAYIS/MAJ  2008SAYI/NR. 40 FİYATI/PRİS 5 kr.

HABER
YIL/ÅRGANG 7

 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 fiyatlarla 
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 
13 Haziran 2008’de yayınlanacaktır.
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16 Mayıs’tan itibaren 
Kopenhag’da PARK 
BİO ve Aarhus’ta 

ØST FOR PARADIS 
sinemalarında

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI IRKÇILIĞA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI
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UNDERKASTELSE
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Stop det. 
Nu!
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folke

parti.
dk T

lf. 
3337 5199 E
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THI KENDES FOR RET

UNDERKASTELSE

Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 

stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 

Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 

Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@
ft.dk

ALLAH ER LIGE FOR LOVEN 

UNDERKASTELSE
Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 
stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 
Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 
Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@ft.dk

BU KADARI DA FAZLA

HAYDİ TÜRKİYE!
Avrupa’da sahne alıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası 
finalleri 7 Haziran günü başlıyor. Turnuvanın ilk günü 
ilk maçını Portekiz’e karşı oynayacak olan A Millileri-
miz, özellikle Avrupa klüplerinde oynayan oyuncuların  
form grafiğinin yüksek olması nedeniyle umut veriyor. 
Maç programını ve şampiyona ile ilgili yorum yazısını 
da İrfan Kurtulmuş’un kaleminden gazetemizin 36. ve 
37. sayfalarında bulabilirsiniz.  

www.alkhabar.dk
www.sinema.dk

www.turizmhaber.d
k www.haber.dk

İlk kez 2002 yılında yayın hayatına başlayan 
HABER gazetesi aradan geçen süre içinde 
sizlerden gördüğü ilgi ve destek sayesinde 
bugün Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın 
vazgeçilmez bir ihtiyacı durumuna gelmeyi 
başardı.

HABER, düzenlediği sinema filmi gösterileriyle 
eğlence dünyasında da sizi Tük sineması ile 
buluştururken www.sinema.dk web gazetemizle 
sinema dünyasını daha yakından tanımanıza 
olanak sağlıyor. 

HABER son aylarda iki önemli yeniliğe daha 
imza attı. Danimarka’da hızla gelişen seyahat
sektörünün nabzını tutacak, izinci ve tatilcilere 
bilgi verecek bir web turizm portalı 
www.turizmhaber.dk yayına girdi.

Etnik medya alanında tek isim olmayı hedefleyen 
HABER grubu ayrıca Danimarka’da yaşayan Arap 
kökenli göçmenlere hitap eden Alkhabar 
gazetesini yayınlamaya başladı.

Hizmetlerimiz burada da son bulmayacak. 
Yeniliklerimiz önümüzdeki dönemde de 
devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.

Bize ulaşmak için:
www.haber.dk  •  haber@haber.dk  •  Tlf: 3322 1166 - 3322 1766 • Fax: 3322 1170
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Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır

HABER SP    R

Bu yazıyı, gazetenin baskıya girmesi nedeniyle İsviçre maçından 
önce yazmak zorunda kaldığım için  sadece Portekiz maçında 

ortaya konulan futbol ve sonuca göre bir değerlendirme yaptım.
Türkiye, büyük ümitlerle geldiği EURO 2008’deki ilk maçında Por-

tekiz’e karşı ortaya koyduğu vasat bir futbol sonucu 2-0 yenilerek 
şampiyonaya kötü bir başlangıç yaparak herkesi hayalkırıklığı ve 
ümitsizliğe itti.
Önce şunun altını çizmekte fayda var. Ev sahibi İsviçre, Çek Cum-

huriyeti ve Portekiz ile birlikte olduğumuz gruptan Türkiye çıka-
mazsa çok yazık olacak.
Çünkü, Hollanda’nın dünya şampiyonu İtalya’yı 3-0 gibi net bir 

skorla yenmesi, Fransa’nın Romanya karşısında bocalayarak bera-
bere kalmasının ardından Türkiye’nin bu şampiyonda daha ileriye 
gidebileceğini düşünüyorum. İsviçre ve Çekler yenilmeyecek rakip-
ler değil.
Portekiz karşısında Fatih Terim’in güvendiği bazı isimler isteni-

len oyunu ortaya koyamayarak vasatın altında kalmıştır. Türkiye’de 
takımı yönetecek bir generalin olmadığı Portekiz maçında görüldü. 
Newcastle’de uzun süre oynamayan Emre Belözoğlu’nun takımın 
generali rolünü Portekiz maçında üstlenememesi maç boyunca ye-
dek kulübesinde oturtulan formda bir Arda’nın neden oyuna alın-
madığına halen akıl erdirmek zor.
Hakan Şükür gibi Avrupa ve dünyada isim yapmış bir golcünün jo-

ker olarak milli takımda olmayışı bir eksiklik. İsveç bile ünlü Zla-
tan İbrahimoviç, Elmander, Allbeck gibi golcülerin olmasına rağmen 
36 yaşındaki emektar golcü Henrk Larsson’u kadroya alarak EURO 
2008’e götürdü. Portekiz yenilgisinin Türkiye’ye büyük bir ders ol-
duğunu düşünürsek, Fatih Terim’in ikinci kez bu tür yanlışa gitme-
yeceğine inanıyoruz. Başta belirttiğim gibi bu yazı İsviçre maçı önce-
si kaleme alındığı için Türkiye’nin bu karşılaşma sonrası akibetinin 
ne olduğunu bilmek zor.. 
EURO 2008 için bu yazıda söylenecek son söz, akıllı, istekli ve ki-

şisel hatalar yapmayacak bir Türkiye bu finallerde daha ileriye gide-
bilir.. 

Transfer dedikoduları
Geçtiğimiz Pazartesi günü transfer dönemi resmen başladı. Trab-
zonspor, geçen yılı boşa harcadığı için doğal olarak transfere çok hız-
lı girdi. Epey adam almak ghüzelde, takım oluşturmak önemli. Bur-
da teknik direktöre çok büyük işler düşüyor. Galatasaray, Fenerbah-
çe ve Beşiktaş’a bakıldığında bombalar henüz patlamış değil ama 
önümüzdeki günlerde bunlar gelmeye başlar.. 
Hele hiç merak etmeyin transferin son günleri yaklaştıkça hiç bek-

lemediğimiz isimleri ardarda duymaya başlarız. Şu sıralar o kadar 
isim teknik direktör ve futbolcu olarak basında yer alıyorki insan 
bunları okudukça balşı dönüyor. Hergün bir ünlü ismin filanca ku-
lübe geldiğini duymak mümkün. Bu tür transfer dedikoduların bir-
çoğu aspargas olmakla birlikte bazıları gerçek..
Şunu belirtmekte fayda var.. 
Avrupa’da isim yapmış yıldızlar ilk etapta Türkiye’yi tercih etmi-

yor. Bunların birçok nedenleri var. Bazıları ailevi nedenlerden, ba-
zıları duydukları olumsuzluklardan etkilenerek Avrupa’da kalmak 
istiyor. Yalnız güvendikleri ve tanıdıkları teknik adamlar herhangi 
bir kulübümüzün başındaysa yıldızların bazıları Türkiye’ye geliyor. 
Mesela Roberto Carlos’un Zico’nun F.Bahçe’nin başında olduğu için 
geldiği gibi.
Umarız bu transfer döneminde kulüplerimiz şimdiden ihtiyacı olan 

çok iyi ve kaliteli isimleri kadrolarına katarlarda, son anda yangın-
dan mal kaçırır gibi ortada kalan lüzumsuzlara dünyanın parasını 
vererek paraları sokağa atmazlar..
Ağustos ayında görüşmek üzere herkese iyi yaz tatili...

irfan.kurtulmus@haber.dk

Ya oyna ya da evine dön...

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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Yasemin Danimarka Milli takımında

1. Doğru cevap X: AIDS  ’Acquired Immune Defi ciency Syndrome’. Sözcüklerinin 
baş harfl erinden oluşan kısaltmadır. Türkçesi, “Kazanılan bağışıklığın kaybedilmesi” 
anlamına gelmektedir.

2. Doğru cevap 2: AİDS’e neden HIV adlı olan bir virüstür – HIV  human immuno 
defi ciency virus  sözcüklerinin baş harfl erinden oluşan kısaltmadır

3. Doğru cevap 2: Herkese HIV bulaşabilir

4.Doğru cevap 1: Cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanın. Prezervatif sizi HIV/
AIDS’in yanı sıra istenmeyen hamileliklerden ve diğer cinsel bulaşıcı hastalıklardan 
5. Det rigtige svar er 1: en hiv-test er en blodprøve
6.Doğru cevap: x: HIV testi yaptırmak ücretsizdir
7.Doğru cevap X: İDS’in ortaya çıkma süresi kişiden kişiye değişir.
8. Doğru cevap 2: Birden çok belirtisi vardır
9.Doğru cevap: 1: AIDS’in tedavisi bulunamamıştır.
10. Doğru cevap: X – tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ölüme neden olur
11. Doğru cevapX: Risk daha büyüktür
12. Doğru cevap: 2 HIV taşıyıcısı kişilerle günlük sosyal ilişkilerden HIV bulaşmaz.
13. Doğru cevap:2

Sayfa 25’deki HIV-AIDS Totosu 
Test sorularının yanıtları:

O
dense Boldklub 
takımında oyna-
makta olan Yase-
min Mermer Da-

nimarka 16 yaş altı bayan-
lar Milli takımına seçildi. 
Konya’nın Kulu ilçesinden 
Danimarka’ya gelen bir 
işçi ailesinin kızı olan Yase-
min Mermer 1992 yılında 
doğmuş 11 yaşından beri 
Odense’deki çeşitli kulüp 
ve okul takımlarında futbol 
oynayan Yasemin Mermer 
top tekniği ile antrenörle-
rinin ilgisini çekmeyi ba-
şarmış.

Genellikle sahada forve-
tin sağ tarafında görev alan 
Yasemin Mermer gerekti-
ğinde her mevkide başa-
rıyla oynamasıyla da tanı-
nıyor. Yasemin Mermer’i 
17 yaş grubu Milli Takımı 
için uygun gören federas-
yon yetkililerinin teklifine 
Yasemin pek sıcak bakma-
mış ve 16 yaş altı takımı-
nı tercih etmiş, buna da 
neden olarak sakatlanma 
riskinden uzak durmak ve 
kendi gelişimini ve futbol 
bilgisini arttırmak olarak 
gösteriyor.

Yasemin’in futbola ilgi-
si aile içinde bazı üyelerce 
pek sıcak karşılanmamış 
olsa da yasemin en büyük 
desteği babasından alıyor. 
Kızının hiçbir maçını ka-
çırmadığını söyleyen baba 
Feti Mermer, “Ben yüzde 
yüz kızımı destekliyorum, 
o futbol oynamak istediği 
sürece de arkasında olaca-

ğım ve desteğim devam ede-
cek” diyor.

Geçtiğimiz yıl oynadığı 
takımla katıldığı lig mara-
tonu sonunda gol kralı olan 
Yasemin Mermer koyu bir 
Galatasaray taraftarı oldu-
ğunu söylüyor. Yasemin, 
kendine örnek aldığı bayan 
futbolcunun ise Brezilya 
bayan Milli takımını dünya 
şampiyonluğunu elde etme-
sinde önemli rol oynayan 
Marta Vieira da Silva oldu-
ğunu söyklüyor.

Yasemin Mermer’in seçil-
diği 16 yaş altı Danimar-
ka Milli takımı, geçtiğimiz 
günlerde Zainab Al Khatip 
adlı oyuncuya maçlara ba-
şörtüsü ile çıkma izni veril-
mesiyle gündeme gelmişti.

(Haber)
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