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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 ● 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 
17 Ekim 2008’de yayınlanacaktır.
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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

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

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

İşyerleri için sınırsız abonelik ve cihaz: 
3800,- DKK

D-SMART 
İskandinavya 

Servisi
Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 

Daha geniş bilgi için
+45 25 54 40 82’yi arayın
Sınırsız abonelik ve cihaz: 

1590,- DKK

www.peles.dkwww.peles.dk

PELE´S MØBLER

www.peles.dk

20 Ekim’den itibaren 
Danimarka’da sinemalarda

25 Temmuz’daki Avrupa Adalet Divanı kararının ardından ortaya çıkan durumla ilgili olarak yayınladığımız haberlerin hepsi 
Danimarka medyasında da yer almış, hiçbirinde abartı, yanlış bilgilendirme ve popülizm yapılmamıştır.

Ortaya çıkan durumda; bir avukata danışmak veya Yabancılar Dairesine bizzat başvurarak bilgi istemek veya başvurularını 
yenilemek vatandaşlarımızın atabilecekleri en isabetli adım olarak tarafımızdan önerilmiştir. Bunlar yapılırken de yazdığımız 

haberlerin dikkatle ve sonuna kadar okunduğunu gözönünde bulundurduk. 
Tekrar ediyoruz: Aile birleşimi kuralları nedeniyle mağdur durumda bulunan vatandaşlarımız öncelikle bir avukata danışarak 
durumlarını açıklamalılar, ardından avukatların önereceği doğrultuda hareket etmelidirler. Haberlerimize konu olan Avrupa 

Adalet Divanı kararı ve Avrupa Birliği serbest dolaşım kuralları Danimarka vatandaşı olan kişileri kapsamaktadır. Danimarka’da 
oturma ve çalışma iznine sahip olarak bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu kuralların dışındadır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 

HABER

MERAKLI BEKLEYİŞ

Geçtiğimiz 25 Temmuz’da Avrupa Adalet Di-
vanı’nın aldığı bir kararın ardından gözler Da-
nimarka yabancılar yasasına çevrildi. Danimar-
ka’nın uyguladığı 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı 
kurallarının devam edemeyeceği anlamına ge-
len kararla ilgili olarak Danimarka hükümeti AB 
Komisyonu ile pazarlığa girişti. Varılan anlaş-

manın bugünlerde açıklanması bekleniyor. 
AB Komisyonu Hukuk Komiseri Jonathan 
Faull, serbest dolaşım hakkının Avrupa Birliği 
ruhunu oluşturan temel bir hak olduğunu ve 
Danimarka’nın bunu engellemesi durumunda 
anlaşmayı çiğnemiş olacağını söyledi.

Devamı sayfa 6’da

Kadın liderler erkekleri solladı. Parlamentoda 
temsil edilen sekiz siyasi partiden dördünün 
liderliğini kadınlar üstlendi. 

Danimarka’yı kadınlar yönetecek

Sayfa 11
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Danimarka’da sayıları oldukça kabarık bir 
politikacı, akademisyen, entelektüel gru-

bu ülkede demokrasiyi benimsemeyen kesim-
ler bulunduğunu ifade edip endişelerini dile 
getiriyorlar.

DOĞRU olabilir hayatında hiç oy sandığı 
görmemiş, uzlaşmanın ne olduğundan haber-
siz bir takım insanlar Danimarka’ya yerleşmiş 
olabilirler. Bu insanlara da bu ülkede uygula-
nan Demokrasiyi anlatmak gerekli ve doğru 
bir yoldur.

DANİMARKA toplumu bazı göçmenlere De-
mokrasiyi öğretmeye kalkışırsa sanırız en kısa 
zamanda umutsuzluğa kapılacaktır, zira teori-
de sınırsız miktarda materyal varken, Demok-
rasinin pratikte nasıl uygulandığını göstermek 
açısından göçmenlerin anlamakta güçlük çek-
tikleri bazı noktalar ortaya çıkabilir.
AVRUPA Adalet divanının aldığı karardan 

sonra Danimarkalı yetkililer, altına imza at-
tıkları bir anlaşmanın gereklerini yerine getir-
mek yerine yurttaşlarının sahip oldukları hak-
ları bazen eksik, bazen yanlış yorumlayarak, 
hatta bazen hiç açıklamayarak tuhaf bir de-
mokrasi uygulamasının altına imza atmıştır. 
Üstelik bu ortaya çıkınca utanmak sıkılmak 
yerine, bugüne kadar uyguladıkları bu rezale-
tin devamını nasıl sağlayacakları konusunda 
yaratıcı fikirler ortaya sürmeye başlamışlardır. 
Bunun adı da demokrasidir. Öyle ya çoğunluk 
bir karar alırsa Demokrasinin temel prensip-
leri bile çiğnenebilir düşüncesini ortaya koy-
muşladır.

ŞİMDİ hal böyle iken hiç kimse kalkıp da 
Danimarka’da demokrasiyi benimsemeyen un-
surların varlığından şikayet etmesin.

DEMOKRASİNİNkurucuları işlerine geldiği 
zaman eğip büktükleri Demokrasiye önce ken-
dileri saygı duymalılar, sonra bilmeyenlere öğ-
retmelidirler.

“Benim dediğimi yap, ama yaptığımı yapma” 
mentalitesiyle Danimarka Demokrasisi yaşa-
maz, yaşayamaz.

ÖNCE Danimarka demokrasiye saygılı dav-
ranmalı sonra bunu başkalarına öğretmelidir.

Demokrasiyi önce sen uygula,
Sonra bana öğret
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KAST MEDIA I/S  
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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-
ers tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. 
Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir/
Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.
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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

KADININ SESİ RADYOSU İNTERNETTE TÜM DÜNYAYA. Aarhus’ta bulunan Uluslararası Kadınlar Derneği tarafından 
Pazar günler saat 12-14.00 arası gerçekleştirilen Türkçe radyo yayınları artık İnternetten de dinlenebilecek. Gazetemiz yazı işleri 
müdürleri Cengiz Kahraman ve Sadi Tekelioğlu’nun da haftalık yorumlarla katkıda bulundukları yayınlar www.radyo.dk 
adresinden İnternet üzerinden dinlenebilecek. Her Pazar müzik dinlemek, haber almak, çeşitli yarışmalar ve eğlencelere katıl-
mak, şiir dinlemek isterseniz haydi bilgisayar başına !. Radyo yöneticileri, DJ ve spikerleri Lusin Çanakçı, Fatma Öktem ve Özlem 
Öktem’le iletişim kurmak için 8612 46 05 numarayı, SMS istek hattı için ise 6075 1015 numaraları arayabilirsiniz.

AARHUS’TA YAYIN YAPAN  
KADININ SESİ RADYOSU
TÜM DÜNYAYA AÇILDI. 

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 

İŞİTME CİHAZI*BEDAVA Bir haftada 

HAVALEYE GEREK YOK - KENDİ KULAK DOKTORUMUZ VAR

Örneğin:

Bemafon NEO

İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

gelemiyorsanız, biz geliyoruz.

Yaşam kalitesini yükseltin

39 40 10 50
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø

4 YIL GARANTİLİ VE ÜCRETSİZ AYARLAMA-BAKIM SERVİSİ
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www.audiovox.dk

Tegning: Lise Özer

A
ile birleşimi başvu-
ru formunun doldu-
rulmasının çok zor 
olduğu ve aile birle-

şimi yapmak isteyen kişilerin 
başvuruyu riske atmamak için 
bu belgeleri avukatlara dol-
durtmak zorunda kaldıkları 
bildirildi. 

Yabancılar Servisi’nin kendi 

rakamlarına göre aile birleşimi 
yapmak isteyen çiftlerden yüz-
de 35-40’ı bu başvuru belgele-
rini doldururken hata yapıyor, 
bu da işlemlerin yavaşlamasına 
neden oluyor. 

Information gazetesinde yer 
alan haberde, Sınır Ötesi Evli-
lik (Ægteskab Uden Grænser) 
derneği başkanı Louise Alis, 

başvuru belgelerinin bir uz-
man yardımı olmadan doldu-
rulmasının çok zor olduğunu 
belirtti. Alis, başvuruda bulu-
nan bir çok kişinin belgeleri 
yanlış doldurmaktan ve ret 
yanıtı almaktan korktukları 
için bu belgeleri avukatlara 
doldurttuklarını söyledi. 

Kamu yönetimi profesörlerin-

den Bent Greve,  aile birleşimi 
başvuru formlarının avukat 
yardımı olmadan doldurula-
cak hale getirilmesini belir-
terek, vatandaşın anlamadığı 
bir belge hazırlanmasının hu-
kuk güvenliği açısından zararlı 
olduğunu söyledi. 

(Haber)

Aile birleşimi başvuru formları anlaşılır gibi değil
Aile birleşimi yapabilmek için uzman olmak gerekiyor. Aile birleşimi yapmak 
isteyen bir çok kişi başvuru formlarındaki yazılanları anlamakta güçlük çektiği 
için bu başvuruları avukatlara doldurtuyor.

B
aşkent Kopenhag’da gö-
zaltın alınarak hakim 
karşısına çıkarılan 18 
yaş altı gençlerin yüzde 

67’sinin göçmen kökenli olduğu 
açıklandı. 

Kopenhag Emniyet Müdürü 
Hanne Bech Hansen bugüne ka-
dar yapılan suç önleme girişim-
lerine etkisiz kaldığını belirterek 
acilen önlem alınması gerektiğini 
bildirdi.

Jyllands Posten gazetesine ko-
nuşan Hansen geçtiğimiz yıl  18 
yaş altında olan ve gözaltına alı-
narak hakim karşısına çıkarılan 
gençler arasında göçmen kökenli 
olanların oranı yüzde 56 iken bu 
oranın 2008 yılında yüzde 67’ye 
ulaştığını söyledi. Hansen, göç-
men gençlerin suç istatistiklerin-
de yüksek oranlar temsil edilme-
sini başkent Kopenhag’ın karşı 
karşıya bulunduğu sorunların en 
önemlisi olarak nitelendirdi.

2008 yılının ilk 6 ayında Kopen-
hag’da 1,5 yıl hapis cezası gerek-
tiren suçlardan 18 yaş altında 85 
kişi hakim karşısına çıkarıldı. 85 
kişilik yüzde 67’lik grubunu göç-
men kökenli gençlerin oluşturdu-
ğu belirtildi.

(Haber)

Kopenhag polisi alarm veriyor

Foto: www.politi.dk
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Haydi Bamse,
Bale yapalım!
Sonbahar tatilinde tüm ailenizle harika 
bir çocuk balesine sizleri bekliyoruz

Kraliyet Tiyatrosu, Bale Okulu sonbahar tatilinde Danimarka’nın en tatlı 
ayıcığını (Bamse) baleye davet etti. Bamse gizli ormandaki evinden en iyi 
arkadaşları tavuk (Kylling) ve ördek (Ælling) ile birlikte dansın büyülü 
dünyasında bir keşfe çıkacak. 

Gamle Scene
11.,12., 13., 14. ve 15 Ekim tarihlerinde, saat 12.00 ve 14.00’te

www.kglteater.dk, www.billetnet.dk 
sitelerinde veya 3369 6969 numaralı telefonu 

arayarak ya da Kraliyet Tiyatrosu’nun 
Kongens Nytorv’daki bilet satış bürosundan 

rezervasyon yaptırabilir, biletinizi satın 
alabilirsiniz.

Biletler 
Yetişkin:  83-258 kr.
Çocuk : 50-91 kr. 
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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. 

Danimarka hükümeti, Avrupa Ada-
let Divanı’nın Danimarka vatan-

daşlarının aile birleşimini kolaylaştı-
ran kararına uymamak için her türlü 
cambazlığı yapıyor. 
Bilindiği gibi, Avrupa Adalet Divanı 

geçtiğimiz aylarda, işgücünün serbest 
dolaşım hakkından yola çıkarak ya-
bancılarla evli Danimarka vatandaşla-
rının aile birleşimini kolaylaştıran bir 
karar almış ve herhangi bir AB ülke-
sinde bir süre çalışan bir Danimarka 
vatandaşının yabancı eşiyle Danimar-
ka’ya yerleşmesinin önünde bir engel 
olmadığını belirtmişti. Ama neden-
se hükümet bu karara uymamak için 
direniyor. Bu da yetmezmiş gibi, bir 
de, aile birleşimi kurallarının daha da 
sertleştirileceğini söylüyor. 
Buna göre, yabancı eşiyle Danimar-

ka’ya yerleşmek isteyen Danimarka 
vatandaşlarından daha önce kaldığı 
ülke hakkında daha çok belge istene-
cek.
Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesin-

de belirli bir süre yaşadıktan sonra 
yabancı eşiyle Danimarka’ya yerleşe-
cek olan Danimarka vatandaşları di-
ğer AB ülkesinde yabancı eşiyle yaşa-
dığı dönemi tamamen belgelemek zo-
runda kalacak. Yani, maaş bordrosu, 
işe alınma belgesi, kira kontratı, vergi 
ödeme belgesi vs. gibi bir çok belgeler 
istenecek. Hükümet böylece anlaşma-
lı evliliklerin önüne geçeceklerini öne 
sürüyor.
Çok tuhaf bir durum yaşanıyor Da-

nimarka’da. Avrupa Adalet Divanı şu 
andaki aile birleşimi kurallarının ya-
sal olmadığını belirtip bu yönde bir 

karar verirken, Danimarka bu kuralı 
daha da sertleştireceğini söylüyor. An-
laşılır gibi değil. 
Bir de, Yabancılar Servisi, şimdiki 

yasayla yabancı eşiyle Danimarka’ya 
yerleşmek isteyen Danimarka vatan-
daşlarından hali hazırda bu belgelerin 
hepsini zaten istiyordu. 
Yoksa Yabancılar Servisi üzerine dü-

şen bu görevi yapmıyor muydu? 
Avrupa Adalet Divanı’nın kuralları-

na uymak zorunda olan hükümet, bu 
kararı hiçe sayan bir tavır sergilemek-
te. Avrupa hukuku, Danimarka huku-
kundan üstün değildir edasıyla hare-
ket etmekte.  
Ama burada sadece hükümeti suçla-

mak da yanlış olur. Muhalefet parti-
leri Sosyal Demokratlar ve Sosyalist 
Halk Partisi de divanın kararlarına 

uymamakta direniyor ve 24 yaş kuralı 
ile bağlılık şartının devamını istiyor. 
Buna bir çok hukukçu, akademisyen 
ve halk da destek veriyor. 
Çok üzücüdür, bir taraftan göçmen-

lere ‘Danimarka’ demokrasisini, yasa 
ve kurallara uymayı öğretmeye kal-
kan Danimarka, kendisi yasalara, hu-
kuka o kadar saygılı davranmıyor. 
Bağlı bulunduğu birliğin kuralları-

nı hiçe sayan, yıllarca yüzlerce ailenin 
parçalanmasına sebep olan Danimar-
ka, hukuk ve demokrasi alanında ma-
alesef sınıfta kaldı. 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı bir 

karara uymayan Danimarka’nın ayak 
oyunlarıyla yaratıcı hukuk yöntemi-
ne başvurması ve buna her kesimden 
destek bulması açıkçası kaygı veriyor.  

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Danimarka sınıfta kaldı

İrfan Kurtulmuş

S
on birkaç yıldır Dani-
marka genelinde yaşayan 
Türk genç erkekler başta 
olmak üzere, değişik ül-

kelerden zorla evlendirilmek iste-
nen birçok gencin Danimarka’nın 
Horsens ve Fredericia kentlerinde 
bulunan Erkekler için Kriz Mer-
kezlerine sığındıkları ifade edildi.

Horsens Erkek Kriz Merkezin-
de bulunan 3 yabancı gence, aile 
tehditleri nedeniyle yeni kimlik, 
isim, okul,ev verildiği ve ailelerin 
oturduğu bölgelerden uzak yerlere 
yerleştirildikleri kaydedildi.

Zorla evlendirilmekten kurtul-
mak için yardım isteyen her 10 
yabancı geçten birinin erkek oldu-
ğu belirtildi.

Türk gencin feryadı
Danimarka’nın Horsens kentin-
deki Erkekler için Kriz Merkezi 

müdürü Sös Grönbaek, 17 yaşın-
da bir Türk gencin Türkiye’de 
tatildeyken ailesinin zoruyla 16 
yaşındaki kuzeniyle zorla evlendi-
rildiğini söyledi. 

Grönbaek, sözkonusu gencin 
Türkiye’de kalması için elinden pa-
saport ve hüviyetinin ailesi tarafın-
dan alındığı, gencin Ankara’daki 
Danimarka Büyükelçiliği’ne duru-

mu bildirmesi sonucu Danimarka 
makamları tarafından Danimar-
ka’ya getirildiğini belirtti.

Türk gencin bir süre Horsens 
Erkek Kriz Merkezinde kaldıktan 
sonra, ailesinin tehditleri üzerine 
yeni bir kimlikle ailesinin bilme-
diği gizli bir yere yerleştirildiği ve 
ailesiyle hiçbir ilişkisinin olmadığı 
belirtildi.

Yılda 300 kadar müraacat 
oluyor
Kopenhag, Aarhus ve Aalborg gibi 
3 büyük kentin Yabancılar Danış-
manlık müdürü Leif Randeris, yıl-
da 300’e yakın müracatın olduğu-
nu söyledi.

Randeris, Özellikle Türk ve Pa-
kistan genç erkeklerin kendile-
rinden yardım istediğine işaret 
ederek, her müracat eden iki kişi-
den birinin Türk genci olduğunu 
belirtti.

Aile zoruyla evlenmek 
istemiyorlar
Yabancı genç erkeklerin, Danimar-
ka’da doğup büyümeleri ya da bu 
ülkeye küçük yaşta gelmelerinden 
ötürü ailelerinin kendilerini zorla 
evlendirmelerini kabullenmedikle-
ri bildirildi.

Aarhus’ta faaliyet gösteren Ya-
bancı Danışmanlık bürosuna, bir 
yıl içinde kız erkek 150 yabancı 
gencin zorla evlenmekten kurtul-
mak için yardım istemek amacıyla 
başvurduğu kaydedildi.

Türkler sığınma evlerinde 
çoğunlukta
Danimarka’da Kadın Sığınma Ev-
lerinde kalanların yüzde 70’i ya-
bancı kadınlardan oluşurken, bun-
ların yüzde 50’sinin Türk kadınlar 
olduğu ifade ediliyor. 

i

rfan.kurtulmus@haber.dk

Türk erkekler de kriz merkezlerine sığınıyor
Danimarka’da ailelerinin zoruyla evlendirilmek istenen genç Türk erkeklerin de artık kızlar gibi evden 
kaçarak kriz merkezlerine sığındıkları belirtildi. Bir kaç hafta önce gündeme gelen olay şaşkınlık yararttı
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Bugün size iki başbakandan bahse-
deceğim. Biri Danimarka başba-

kanı Anders Fogh Rasmussen diğeri 
de Türkiye Ccumhuriyeti başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan. Her iki başba-
kanın medyaya karşı olan tutumların-
dan örnekler vereceğim, medya denin-
ce ne anladıklarından bahsedeceğim. 
Zira medyaya yaklaşım konusunda Da-
nimarka Başbakanı Recep Tayyip Er-
doğan’la kıyaslanamayacak kadar ileri 
görüşlü, sağduyulu bir başbakandır.
Jyllands-Posten gazetesinde Hz. Mu-

hammed karikatürleri yayınlandığın-
da Rasmussen üzerinde ağır bir baskı 
oluşmuştu. Danimarka adına özür di-
lemesi istenmiş, Jyllands-Posten gaze-
tesini hizaya getirmesi istenmişti. Ras-
mussen bu istekler karşısında ilkeli 
davrandı, direndi. Olumlu bulunur ya 
da bulunmaz bir ayrı konu, ancak si-

yasi tutarlılıktan örnek verdi. Ne özür 
diledi ne de Jyllands Posten gazetesi-
ne herhangi bir telkinde bulundu. Aynı 
Rasmussen 2006 yılının Kasım ayında 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kopenhag zi-
yaretindeki görüşmelerinin ardından 
düzenlenecek basın toplantısında Erdo-
ğan’ın “Salondaki ROJ TV muhabirini 
çıkar” yolundaki isteğine de karşı çıkıp 
bu isteği reddetmişti. Erdoğan da or-
tak basın toplantısına katılmadan doğ-
ruca havaalanının yolunu tutmuştu.
Tempo dergisi tarafından yayınlanan 

ve kendisini Abdullah Öcalan’la bir ya-
takta gösteren karikatür hakkında gö-
rüşleri sorulduğunda da “gülüp geçiyo-
rum” demişti.
Kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama 

Rasmussen’in medyaya olan yaklaşımı 
oldukça tutarlıdır, saygılıdır.
Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’a bakalım. Kendi-
sini konu alan karikatürlerin çizerleri 
hakkında tazminat davaları açmış, yu-
karıda bahsettiğimiz örnekte olduğu 
gibi bir basın toplantısından bir TV ka-
nalının muhabirinin çıkarılmasını iste-
miş (Ki bu TV kanalının yayın ruhsa-
tını veren ülkenin başbakanından bu 
istekte bulunmuş, kabul edilmeyince 
de basın toplantısını terkederek gülünç 
duruma düşmüştür.
Geçtiğimiz hafta içinde de Deniz Fe-

neri adlı yardım derneği aleyhinde 
Almanya’da savcılık tarafından açı-
lan  davanın belgelerine yer verdi diye 
Türkiye’deki bazı gazetelerin patronu-
na tehditler savurmuştur. Haksızsa, 
suçsuzsa zaten tarih onu yazacaktır, 
ancak böyle bir davanın ülkesinde ha-
ber olarak yer almasından niçin rahat-
sızlık duymaktadır? Gerçekten kendisi-

ne oy veren yüzde 47’lik seçmen kitle-
sinin kulağına gideceğinden korktuğu 
gerçekler mi vardır.
Erdoğan’ın tavrını batıda, örneğin 

Danimarka’da, bir politikacı sergilese 
oturduğu koltukta bir dakika bile kal-
ması mümkün olmazdı. Bırakın kol-
tukta oturmayı, siyasi geleceği mah-
volur adını kimse anmak istemezdi. 
O yüzden Danimarka başbakanı halkı 
tarafından sevilmekte, ifade ve haber 
alma özgürlüğü, basının yaratıcılığına 
getirilmek istenen sınır söz konusu ol-
duğu zamanlarda siyasi rakipleri bile 
kendisine destek çıkmaktadırlar.
Bu yüzden tarih Rasmussen’i yaza-

cak, Recep Tayyip Erdoğan’ı atlaya-
caktır.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
İki başbakan

HABER

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

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

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 
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♦ Daha fazla Danca veya Matematik öğrenmek
♦ Spor yapmak 
♦ Sosyal çevrenizi genişletmek
♦ Çalışma yaşamına hazırlanmak
♦ Şehrinizi daha yakından tanımak
   İstiyorsanız

• Nakit yardımı alıyor musunuz ?

• İşsizlik yardımı alıyor musunuz  ?

• Geçiminizi kendiniz mi sağlıyorsunuz?

-FVU Danca/matematik
-Bilgisayar/İnternet
-Fizyoterapist eşliğinde sırt egzersizleri
kurslarımıza katılabilirsiniz

Müracaat

G
eçtiğimiz Tem-
muz ayı sonunda 
Avrupa Adalet 
Divanı tarafından 

görülen bir davada verilen 
ve aile birleşimi kuralların-
da serbest dolaşım ilkesine 
göre ulusal kuralları devre 
dışı bıraka karara Danimar-
ka’nın uyması gerektiği be-
lirtildi.

AB Komisyonu ile görüş-
meler sonunda varılan an-
laşmaya göre 2001 yılından 
beri yürürlükte olan 24 yaş 
sınırı ve bağlılık şartı gibi 
kuralların belirleyici olmak-
tan çıkacağı, bunun yerine 
zorlama, formalite olma-
yan evlilik yapan kişilerin 
Danimarka’da da eşleri ile 
yerleşebilmelerine olanak 
sağlanacağı bildirildi.

AB Komisyonu Hukuk Ko-
miseri Jonathan Faull’un 
yaptığı açıklamaya göre 
serbest dolaşım hakkının 
Avrupa Birliği ruhunu oluş-
turan temel bir hak olduğu 
ve Danimarka’nın bunu 

engellemesi durumunda 
anlaşmayı çiğnemiş olacağı 
belirtiliyor.

 
67 çifte oturma izni 
verildi
Avrupa Birliği serbest do-
laşım kurallarını dayanak 
gösteren 67 çifte 2008 yı-
lının ilk yarısında oturma 
izni verildiği belirtilerek bu 
sayının 2006 yılında 105 ol-
duğu bildirildi ve 2002-2007 

yılları arasında toplam 276 
kişiye AB kuralları gere-
ğince oturma izni verildiği 
kaydedildi.

 
Hükümetin “Nasıl 
engelleriz?” telaşı
Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech tarafından yapı-
lan bir açıklamada, Dani-
marka’nın uyguladığı sert 
aile birleşimi kurallarının 
devamının sağlanacağı sözü 

verilirken aile birleşimi baş-
vurusunda bulunan çiftler-
den başka bir AB ülkesinde 
oturduklarını ve çalıştıkları-
nı belgelemeleri için kira 
kontratı ve maaş bordro-
su gibi belgelerin istene-
ceği belirtildi. Ancak ba-
kanın çözüm olarak orta-
ya koyduğu bu tedbirle-
rin bir işe yaramayacağı, 
zaten hali hazırda aile 
birleşimi başvurusunda 
bulunan kişilerin bu bel-

geleri başvurularına ekledik-
leri belirtildi.

 

Danimarka Halk Partisi 
tatmin olmuyor
Aile birleşimi kurallarının 
yerle bir olması en çok Da-
nimarka Halk Partisini ra-
hatsız ediyor. Hükümetin 
ortaya çıkan durumda Da-
nimarka’ya aile birleşimi 
yoluyla gelen göçmen sayısı-
nı ne pahasına olursa olsun 
sınırlamasını isteyen parti, 
gerekirse hükümete verdi-
ği desteği geri çekerek hü-
kümeti düşürme tehdidinde 
bulundu. Ancak hükümetin 
bu kuralların uygulamasının 
devamını nasıl sağlayacağı 
bilinmezliğini koruyor.

 
(Haber)

Danimarka Avrupa Adalet Divanı kararına nasıl uyacak?
AB Komisyonu Hukuk Komiseri Jonathan Faull, serbest dolaşım hakkının Avrupa Birliği ruhunu oluşturan te-
mel bir hak olduğunu ve Danimarka’nın bunu engellemesi durumunda anlaşmayı çiğnemiş olacağını söyledi.

Ramazan ayınız mübarek olsun
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Danimarka Alevi Bir-
likleri Federasyonu 
Kopenhag’da kap-

sayıcı, kucaklayıcı bir Ale-
vi derneği kurulması için 
kolları sıvadı. Son iki ayda 
Kopenhag’da yapılan top-
lantılarda çeşitli kesimler-
den görüş alındı ve en kısa 
zamanda bir Kopenhag’da 
bir Alevi derneğinin kurul-

ması için çalışma yapılmaya 
karar verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Ko-
penhag’ın Vesterbro semtin-
de yapılan toplantıda konu 
yine ele alındı. Toplantıda 
Feramuz Acar Danimarka 
genelinde bulunan Alevi 
derneklerinin çalışmaların-
dan örnekler verdi. Acar 
Randers, Slagelse ve Ring-

sted gibi şehirlerde alevi 
dernekleri bulunduğunu bu 
derneklerin bir çok etkin-
likler yaptıklarını belirte-
rek Kopenhag’da bulunan 
tüm Alevilerin de bir çatı 
altında toplanmasının öne-
mine değindi.

Danimarka’da halen Ço-
rum, Sivas, Isparta, Ordu ve 
Erzincanlı Alevilerin bulun-

duğunu Kopenhag’da da bu 
şehirlerden gelen Çok sayı-
da alevi bulunduğuna dikkat 
çeken Feramuz Acar, geçen 
yıl Aleviliğin bir inanç gru-
bu olarak Danimarka Kilise 
Bakanlığı tarafından kabul 
edildiğini, bunun da Dani-
marka’da varolan ve kuru-
lacak Alevi derneklerine bir 
çok maddi olanaklar sağla-
yabileceğini söyledi.

Katılımın beklenen düzey-
de olmadığının gözlendiği 
Kopenhag’daki toplantının 
ardından en kısa zamanda 
daha geniş katılımlı bir top-
lantı daha yapılması karar-
laştırıldı.

(Sadi)

HABER

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.

15
90

,-

               İşyerleri için abonelik ve cihaz:  3800,- DKK

D-SMART İskandinavya Servisi

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için+45 25 54 40 82’yi arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

Kopenhag’da neden Alevi 
derneği yok?

Feramuz Acar

Duygu Leloğlu, Brüksel

Belçika’nın en prestijli 
haber dergisi Le Vif 
Express, bazı okulla-

rın çocuklarını kayıt ettir-
mek isteyen Müslüman ai-
lelere “Laiklik sözleşmesi” 
imzalattığını ortaya çıkar-
dı. Müslüman dernekleri 
tepkili... 

Avrupa’daki okullarda  ya-
şanan türban sorununun ar-
dından şimdi de kayıt krizi 
yaşanıyor. AB’nin başkenti 
Belçika’da çocuklarını ilko-
kul ve liseye kaydetmek is-
teyen ailelere “Belçika’nın 
laik prensiplerine uyacağı-
ma söz veririm” ifadelerini 
taşıyan bir sözleşme imza-
latılması, aksi halde çocuk-
ların kayıtlarının yapılma-
yacağının belirtilmesi kriz 
yarattı. 

Olayı ortaya çıkaran Bel-
çika’nın Fransızca yayın ya-
pan en prestijli haftalık der-
gisi Le Vif Express konuyu 
kapağına taşıdı. Dergideki 
yazıda bazı okulların laik-
lik kontratı uygulamasına , 
Müslüman  aileler  kızlarını  
yüzme, beden  eğitimi  ders-
lerine göndermemelerini, 
erkeklerle aynı sırada otur-

malarına karşı çıkmalarını 
neden olarak gösteriyor.

Kantinde helâl et 
sorunu

Öğrenciler okullarda ibadet 
etmeleri için mescit açılma-
sını talep ediyor. 
Biyoloji dersleri çok gergin 
geçiyor. Müslüman öğren-
ciler Darwin’in evrim teori-
sini öğrenmeyi reddediyor. 
-Okul kantinlerinde satı-
lan etler de sorun oluyor.  

Kantinler helal et satmayı 
reddettikleri zaman büyük 
kavgalar yaşanıyor. 

Bu sorunları aşmak isteyen 
bazı okul yönetimleri özerk 
yönetim hakkını kullanarak 
okul kayıtlarına “laiklik şar-
tı” getirdi. Velilerin şikayet 
hakkını baştan ellerinden 
almak için okula kayıt 
yaptırmak isteyen velilere, 
bu sözleşme imzalatılıyor. 

4 okuldan 3’ünde 
türban yasağı var

Belçika’da 500 bin Müslü-
man yaşıyor. Okullardaki 
öğrencilerin yüzde 30’u 
Müslümanlardan oluşuyor. 
Avrupa’nın birçok ülkesin-
de kriz yaratan türban baş-
kent Brüksel’de yasaklarla 
aşıldı. Okulların denetimi-
ni elinde bulunduran be-
lediyelerin yüzde 75’inde 
okullarda türban yasağı 
bulunuyor. Üniversitelerde 
ise yasak yok.

haber@haber.dk

Belçika’da bazı okulların çocuklarını kayıt ettirmek isteyen Müslüman ailelere 
“Laiklik sözleşmesi” imzalattığının ortaya çıkması müslümanları ayağa kaldırdı 

Laiklik sözleşmesi ile kayıt



       Eylül/September 2008haber8   Eylül/September 2008 9   haberHABER

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

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

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

kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle konuklarınızı ağırlayalım. 

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

olanaklarımızla konuklarınızı en iyi şekilde 
bizde ağırlayabilirsiniz. Salonlarımızda 

mescit bulunmaktadır.  

Tesettür düğünleri için de hizmetinizdeyiz 

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

düzenleyelim, isterseniz sizin istekleriniz 
doğrultusunda »Gelin & Damat« masasını, değişik 

renlerdeki masa ve sandalye örtülerini 
ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım. 

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

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

Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, 
eğlencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

Üzeyir Tireli

Kopenhag belediyesinin İstihdam 
ve Uyum meselelerinden sorumlu 

belediye başkanı Jacob Hougaard ge-
çen hafta bir öneride bulunarak, ilko-
kul öğretmenleri, uyum danışmanları, 
pedagoglar gibi sosyal hizmet görevli-
lerinin, teröre bulaşmasından şüphe 
edilen göçmen kökenli gençleri izleyip 
ihbarda bulunmalarını istedi. ‘Bomba 
patlamadan durduralım’ diyerek, içine 
kapalı, pek başka insanlara karışma-
yan, teröre iyimser bakan örgüt ve der-
neklere yakınlık duyan, demokrasi ve 
fikir özgürlüğünü desteklemeyen genç-
lerin yakın takibe alınmasını istedi. 
Hougaard özellikle spor klüplerine, 

pedagoglara ve öğretmenlere seslene-
rek, terörü savunan, kadınların eşit 
haklara sahip olmasına karşı çıkan 
gençlere çok dikkat edilmesi ve bu tür 
şahısların, belediyede yeni kurulan ‘de-
mokrasi hattına’ ihbar edilmesini ge-
rektiğini vurguladı. Öneri önümüzde-
ki günlerde belediye meclisinde kabul 
edilmesi bekleniyor.

Hougaard’un önerisi bana eski Sov-
yetler Birliği’ni hatırlattı. Sovyetler 
Birliği’nde de bilindiği gibi bir Stalin 
dönemi yaşandı. Stalin kendinden ayrı 
düşünenlere fırsat vermeyen, göz açtır-
mayan biriydi. Kendine özgü bir dik-
tatörlük kurdu. Gizli İstihbarat Servi-
si (KGB) bu diktatörlüğün bir parça-
sı oldu. İspiyonluk, mükafat, ve ceza 
yöntemleriyle bu baskıcı sistem ayakta 
tutuldu. İspiyonluk çok önemliydi Sta-
lin döneminde. İnsanlar komşularını, 
arkadaşlarını ve hatta aile fertlerini 
- gerek korktuğu için gerekse müka-
fatlandırılmak için – KGB ye bildirdi. 
KGB’nin listesi Batı müziği dinleyen-
ler, yabancı dil gazete ve kitap okuyan-
lar, Stalini destekleyici söz söyleme-
yenlerle doldu taştı. Kimin ispiyon ol-
duğu bilinmiyordu. Herkes herkesten 
şüphe ediyor, komşuya, arkadaşa ve 
aile fertlerine ispiyoncu gözüyle bakı-
lıyordu. 
Hougaard’la Stalin ayrı dönemlere ve 

ülkelere ait, ama hedef aynı gibi görü-

nüyor. Hougaard ve onun gibi düşünen 
bir dizi insan, kendilerine göre doğru 
buldukları bir sistemi korumak için 
her türlü yola başvuruyor. Bilindiği 
gibi bu sistem üzerine okullarda ders 
veriliyor. Danimarka vatandaşı olacak-
lar bu konularda sınava tabii tutulu-
yor. Yurtdışından eşini getirecek şa-
hıslar sistemi kabul etmiş onun değer 
yargılarını benimsemiş olması gereki-
yor. Şimdi bunlara bir de ispiyoncu-
luk ekleniyor. Demokrasiyi savunma-
yanlar, kadın haklarını savunmayan-
lar, Danimarka sistemine dil uzatanlar 
şimdi öğretmenler, pedagoglar, klüp 
görevlileri, sosyal danışmanlar tara-
fından ihbar edilecekler, KGB’ye değil 
ama ‘demokrasi hattına’.
Stalin’in yaptığı yanlışlıkta, Houga-

ard’un yaptığı yanlışlıkta özünde aynı: 
Stalin ‘en doğrusunu’ bilirdi. Kimsey-
le sosyalizm nedir, nasıl olmalıdır diye 
tartışmazdı. Hougaard gibileri de göç-
menlerle ne demokrasiyi, ne kadın 
haklarını, ne eşitliği ve uygarlığı tartı-

şıyor. ‘Bizim bildiğimiz, bizim yaptığı-
mız’ doğru diyerek, karşı gelenlere de-
ğişik baskı yöntemleri kullanıyor.
Bu tür anlayış ve uygulamaların hiç 

kimseye yarar getirmediği defalarca 
denendi. Eğitmenleri ve sosyal hizmet 
görevlilerini resmi ideolojinin kolcusu 
haline getirmek, bu toplumla olan çe-
lişkileri daha da güçlendirecektir. Poli-
sin tüm göçmen kökenli gençlere suçlu 
olarak baktığı gibi, artık eğitmenler ve 
sosyal hizmet uzmanları da bu gençle-
re terörist, kadın ve demokrasi düşma-
nı olarak bakarak, ‘demokrasi hattın-
da’ kayıtlara geçecektir. 
Halbuki hep birlikte kime nasıl de-

mokrasi uygulandığını, etnik kadınla-
rın Danimarkalı işverenler ve kadınlar 
tarafından nasıl ayrımcı uygulamalara 
maruz kaldıklarını, gençlerin nasıl bu 
toplumun en ücra köşelerine atıldığını 
tartışabilme fırsatı verilseydi, daha iyi 
günlere çıkabilirdik. 

tireli@haber.dk

Stalin’in gölgesi

YENİ İTTİFAK 
LİBERAL İTTİFAK OLDU

LİBERAL BİR PARTİ OLDU. Bundan bir yıl önce Suriye asıllı politikacı Naser Khader önderliğinde kurulan 
Yeni İttifak (Ny Alliance) partisi programından sonra şimdi de partinin adını da Liberal İttifak (Liberal Alliance) 
olarak değiştirdi. 2007 yılının kasım ayında yapılan son genel seçimlerde 5 milletvekili ile Danimarka Parlamento-
su’na girmeyi başaran Yeni İttifak partisi parti içinde yaşanan kriz ve üç milletvekilinin partiden ayrılması ardından 
önce parti programını ve şimdi de adını Liberal İttifak olarak değiştirdi. Liberal bir çizgide parti olduklarını belirten 
parti yöneticileri, partinin adının da parti programını yansıtacağını bildirdiler. Sağ bir iktidara destek vereceklerini 
belirten yöneticiler, partimizin çizgisi hakkında kafalarda soru işareti bırakmak istemediklerini söylediler. 

Önce parti programı 
ardından da adı değişti
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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
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

www.haber.dk

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile hizmet verilir.TÜRKİYE’DE 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 

Şimdiden hayırlı yolculuklar diler, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız

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            

TÜRK HAVAYOLLARI ile Türkiye’nin bütün noktalarına uçuş. 
Ayrıca Antalya, Dalaman, Milas direk seferleri için de bizi arayın.

PEGASUS HAVAYOLLARI ile artık İSTANBUL’a haftada 4 gün uçuş
Her Pazartesi, Perşemba, Cuma ve Pazar günleri. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, 

Antalya ve Türkiye’nin 15 noktasına uçuş.

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Kayseri Yolcularına Müjde!!!
26 Ekim’den itibaren İstanbul üzeri Kayseri 

seferlerimiz satışa başlamıştır. 

Biletlerinizi 
erken alın, 
ucuza alın

Her ay çıkan yeni 
kampanya fi yatı 
için bizi arayınız

A
arhus’ta bulunan 
ve kurulduğu gün-
den beri vatandaş-
larımız için bir çok 

kültür, sanat etkinliğine 
ve diğer konularda faydalı 
bilgilendirme çalışmalarına 
imza atmış olan Anadolu 
Kültür Derneği bugünlerde 
kapsamlı ve zor bir çalışma-
ya girişti.

Anadolu Kültür derneği yö-
netim kurulu üyeleri, 1963 
yılında Türkiye ile o zaman-
ki adıyla Avrupa Topluluğu 
(Avrupa Birliği) arasında 
imzalanmış olan Ankara 
Anlaşmasının vatandaşla-
rımıza sağladığı hakların 
belirlenmesi ve açıklığa ka-
vuşturulması konusunda 
çalışma başlattı.

Çeşitli dönemlerde günde-
me gelen ve Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşayan Türki-
ye cumhuriyeti vatandaşla-
rına ulusal yasa ve düzenle-
melerin dışında birçok hak 
sağladığı bilinen Anlaşma 
konusunda Türkiye’de de 
çalışmalar başladı.

Çeşitli kesimlerde farklı ne-
denlerde zaman zaman dile 
getirilen anlaşma kapsamına 
göre 1963 Ankara anlaşması 
ve Katma protokol , Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaş-
larının örneğin Danimarka 
aile birleşimi kurallarının 
dışında tutulmasına olanak 
sağlıyor. Yani Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının aile 
birleşimi hakkından yararla-
nabilmeleri için aslında ken-
dilerini engelleyen hiçbir 
madde bulunmuyor . An-
kara anlaşmasının Türkiye 
cumhuriyeti pasaportu ile 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşayan göçmenlere sağla-
dığı olanaklar sadece aile 
birleşimi ile de sınırlı değil. 
Anadili eğitimi de bu haklar 
arasında bulunuyor.

Bu konuda en bilgili ve en 
kapsamlı araştırmalara imza 
atmış olan, Akdeniz Üniver-
sitesi İİBF Dekan Yardımcı-
sı ve Euromaster Direktörü 
Doç. Dr. Harun Gümrükçü, 
Türklerin Avrupa’da vizesiz 
seyahat etmeleri olanağının 

da Ankara Anlaşması kap-
samında bulunduğunu be-
lirtiyor.

Ancak bu hakların kağıt 
üzerinde kalmaktan kurtu-
lup fiiliyata geçirilebilmesi 
için Avrupa Adalet Diva-
nı’nda örnek teşkil edecek 
bir dava açmak gerekiyor.

Aarhus Anadolu Kültür 
derneği bugünlerde çeşitli 
konularda Ankara anlaşma-
sından doğan hakların tescil 
edilmesi için örnek dava aça-
cak konuları araştırıyor.

Biz de HABER gazetesi 
olarak önümüzdeki sayıla-
rımızda bu konudaki açık-
lamaları sizlere iletmeye 
devam edeceğiz.

Aarhus Anadolu Kültür 
derneğinin bu konuda çalış-
malarına katkıda bulunmak 
isteye okurlarımız

(Haber)

Anadolu Kültür Derneği’ne, 
8625 3898 numaralı tele-
fondan ulaşabilirler

Ankara Anlaşmasını 
biliyor musunuz?
1963 yılında Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında imza-
lanan Ankara anlaşması Avrupa’da yaşayan Türk vatan-
daşlarını vize zorunluluğundan kurtarıyor, anadili eğitimi 
hakkı veriyor, aile birleşimini güvence altına alıyor
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B
ent Bentsen’den boşalan 
Muhafazakar Halk Par-
tisi genel başkanlığına 
Lene Espersen’in ge-

tirilmesiyle Danimarka parla-
mentosunda temsil edilen se-
kiz siyasi partiden dördünün 
başına kadın liderler bulunuyor. 
Böylece parlamentoda liderler 
arasındaki kadın-erkek eşitliği 
sağlanmış oldu, Enhedslisten 
(Birlik Listesi) ise kollektif li-
derlik yönetimi ile yönetildiği göz 
önüne alındığında kadın liderler 
çoğunluk oluşturdular. 

Siyasi uzmanlar, Danimar-
ka’da kadın liderlerin sayısının 

artmasıyla daha çok kadının 
siyasete atılacağı öngörüyorlar. 
Yine siyasi uzmanlar, genç ve 
kadın seçmenlerin kadın lider-
leri daha inandırıcı bulduklarını 
ve kadın liderlerin daha çok oy 
toplayacaklarını tahmin ettikle-
rini belirttiler. 

Aalborg Üniversitesi toplum 
araştırmacılarından Johannes 
Andersen kadın liderlerin siyasi 
partileri daha modern gösterdik-
lerini belirtirken, Muhafazakar 
Halk Parti yeni genel başkanı 
Lene Espersen de siyasi parti-
lerin başına kadın liderlerin ge-
tirilmesiyle siyasette önemli bir 

yumuşamanın ciddi bir biçimde 
hissedileceğini söyledi.

Espersen, “Her ne kadar lider-
lerin çalışkanlığı, zekiliği ve tem-
sil ettiği siyaset önemli olsa da, 
kadın liderler halka karşı daha 
dürüst ve candan hitap ediyorlar. 
Bu da kadınlara güveni artırıyor” 
diyor. 

8 siyasi partinin temsil edildiği 
Danimarka Parlamentosu’nda 
179 milletvekili bulunuyor ve 
69‘u kadın vekillerden oluşuyor. 
Hükümetteki 19 bakandan 8’i 
de kadın.

(Haber) 

HABER

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

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

mescit bulunmaktadır.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz 
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da 

hizmetinizdeyiz

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

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

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

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

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

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

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

Kadın liderler erkekleri solladı. Danimarka parlamentosunda temsil edilen sekiz siyasi partiden dördünün lideri kadın. 

Danimarka’yı kadınlar yönetecek

Sosyal Demokrat Parti lideri Helle Thorning-Schmidt  
Danimarka Halk Partisi lideri Pia Kjaersgaard
Radikal Sol Parti lideri Margrethe Vestager
Muhafazakar Halk Partisi lideri Lene Espersen

Kadın liderlerin yönettiği partiler

Kadın vekillerin partilere göre dağılımı ise şöyle

Sadece 3 partinin lideri erkek

- Helle Thorning-Schmidt liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti parlamentoda 45 
milletvekili ile temsil ediliyor ve 14’ü kadın vekil. 
- Lene Espersen liderliğindeki Muhafazakar Halk Partisi 17 milletvekili ile temsil 
ediliyor ve 7’si kadın. 
- Radikal Sol Parti ise 10 milletvekili ile temsil ediliyor ve 4’ü kadın. 
- Danimarka Halk Partisi ise 25 
milletvekili ile temsil ediliyor ve 10’u kadın. 

- Liberal Parti Venstre lideri ve başbakan Anders Fogh Rasmussen
- Sosyalist Halk Partisi lideri Villy Sövndal
- Liberal İttifak Partisi lideri Naser Khader
Birlik Listesi partisi ise parti başkanlığı yerine kollektif yönetim ile yönetiliyor

Lene Espersen, Muhafazakar Halk Parti Pia Kjaeersgaard, Danimarka Halk Partisi Helle Thorning-Schmidt, Sosyal Demokratlar Margrethe Vestager, Radikal Sol Parti
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Ipl lazer Tırnak Makyaj
Just Beauty lazer yöntemiyle sizi istenmeyen kıl ve tüylerden 
kurtarır. Bakım seansları eğitimli uzmanlarca gerçekleştirilmektedir. 

Üstdudak :

Yüz ve Koltukaltı :

Yüz :

Koltukaltı : 350 DKK, Normal fi yat 1100 DKK

650 DKK, Normal fi yat 1100 DKK

900 DKK

190 DKK

Adres: Østbanegade 17,’ 1tv, 2100
KBH Ø, Lige ved Østerport St. 

Simi Raja Tlf: 50 24 99 93

Bikini ve tüm bacaklar : 2100 DKK

Nörrebro Sağlık Merkezi (Sundhedscenter Nørrebro) nedir?
Sundhedscenter Nørrebro günlük yaşamdaki bazı alışkanlıklaırnızı değiştirmek için yardım 
alabileceğiniz bir merkezdir. Günlük yaşamınızı olumlu yönde değiştirmenize yardımcı olur.

Sundhedscenter Nørrebro’da ne gibi çalışmalar vardır?
Nörrebro Sağlık Merkezi’nde ücretsiz olarak yemek yapma, sigarayı bırakma, spor 
faaliyetleri ve hasta eğitim çalışmaları: Kronik hastalıkla yaşam ve ücretsiz olarak sunulur. 
Aşağıdaki kronik hastalıklar konusunda bilgilendirme çalışmalarımız da vardır.

1- Type 2 diabetes (Şeker hastalığı)
2- Kalp hastalıkları
3- KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse/Kronik obstruktiv akciğer hastalığı)
4- Düşme ve denge sorunları (Bu sorun için alıştırmalar haftada iki kez, 1,5 saatlik, 
    iki ay süren bir programdır)

Nörrebro Sağlık Merkezi, yurttaşlara hastalık önleyici çeşitli eğitim programları 
sunmaktadır. Bunlar çeşitli sağlık konularında eğitim çalışmaları olabilir. Örneğin; sağlıklı 
beslenme, spor, şeker hastalı/Diabet ve diş bakımı. Bu programdaki dersler de 6 hafta 
boyunca haftada ikişer saat olmak üzere programlanmıştır.

Merkezimizdeki yeniliklerden biri de ”Spor ve beslenme”dir. Daha aktif, daha sağlıklı bir 
yaşama başlamak istiyorsanız bu program tam size göredir. Bireysel ihtiyaçlarınız göz 
önünde bulundurularak size özel bir program hazırlanır, spor ve beslenme alışkanlıklarını-
zı da bu program sayesinde değiştirebilirsiniz. Katılım ücretsizdir. Sadece Kopenhag 
Belediyesi’nde oturuyor olmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. 

Tercüman ihtiyacınız varsa, bu ihtiyacınız da merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. 
Kadın ve erkeklere özel gruplarımız da vardır.

Nörrebro sağlık Merkezi programlarına katılmak için ne yapmalı?
Nørrebro eller Bispebjerg/Nordvest  bölgelerinde oturuyorsanız veya doktorunuzun 
muayenehanesi bu bölgelerde bulunuyorsa Çalışmalarımızda yer alabilmek için özel aile 
doktorunuz tarafından  bize havale edilebilirsiniz. Bispebjerg hastensinde kayıtlı hasta 
iseniz, bu hastane tarafından da bize havalenizi sağlayabilirsiniz.

Merkezimizin bazı önleyici sağlık programları için havale edilmenize gerek yoktur.  
Bize aşağıdaki adres ve telefon numarasından ulaşabilir, şahsen kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Sundhedscenter Nørrebro
Tranevej 27 a-b
2400 København NV
Tlf.: 38 16 00 70
www.scn.kk.dk

SAĞLIKLI BİR YAŞAMA NE DERSİNİZ?

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

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

A
rtık özel günler 
için Danimarka 
dışında alınan 
mücevherlerle ha-

vaalanında durdurulmaya 
paydos! Kopenhag yakınla-
rındaki Glostrup semtinde 
baba-oğul iki vatandaşımız 
tarafından açılan AURUM 
Guld & Sølv hem bu so-
runu çözüyor hem de özel 
günler için altın, gümüş 
gibi takıları vatandaşları-
mızın beğenisine sunuyor.

Baba Türkeş Harmanka-
ya’nın, oğlu Necati Har-
mankaya ile birlikte bun-
dan yaklaşık 1,5 ay önce 
açtığı kuyumcu mağazası 
Türkiye’de altın ticareti ve 
takı üretim ve pazarlaması 
yapan iki firma ile çalışı-
yor. Glostrup tren istas-
yonu binasının bitişiğinde 

yeni açılan alışveriş mer-
kezinin birinci katında bu-
lunan mağazaya Danimar-
kalı müşteriler de büyük 
ilgi gösteriyor.

Türkeş Harmankaya, son 
yıllarda Danimarka’da ya-
şayan genç vatandaşlarımı-
zın eş tercihinde gözlerini 
Danimarka’ya çevirdikleri-
ni, bu yüzden burada otu-
ran iki gencin evlenmele-
rinde gerekli olan eşya ve 
mücevherlerin de burada 
alındığına dikkat çekerek 
şöyle dedi:

“Eskiden izin mevsimin-
de Türkiye’de düğün yapı-
lıyordu. Eş orada oturan 
birisi oluyordu. Düğün, 
nişan veya söz kesme tö-
reninde hediye edilen ta-
kıların ise Danimarka’ya 
getirilmesinde sorunlar 

yaşanıyordu. Artık düğün-
lerini Danimarka’da ya-
pan ve mücevher alacak 
olan vatandaşlarımız bize 
gelerek bu sorunlardan 
kurtulabilecekler. Biz yeni 
mağazamızda onlara Tür-
kiye halkına özgü desen ve 
çeşitlerde mücevherler su-
nuyoruz. Bilezik, kordon, 
yüzük, küpe, kolye, bilek-
lik çeşitlerimiz mutlaka 
görülmelidir” diyor. 

Türkeş Harmankaya 
Türkiye’nin saygın iki mü-
cevher üretim ve pazarla-
ma kuruluşu olan Koçak 
A.Ş ve Favori Gold’la çalış-
tıklarını belirterek mücev-
herat tamiratı konusunda 
da vatandaşlarımıza hiz-
met verdiklerini söyledi.

(Haber)

20 YILLIK HAYAL. Türkeş Harmankaya uzun yıllar gıda sektöründe hizmet verdiğini ve kuyumculuğun 
kendisi için bir hayal olduğunu vatandaşlarımıza hizmet getirmek ve bu hayalini gerçekleştirmekten büyük 
mutluluk duyduğunu bildirdi. -Foto: HABER 

Mücevherleriniz artık Türkiye’den
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Y
abancılar Servisi kendile-
rine yapılan aile birleşimi 
başvurularında başvuruda 
bulunan kişilere eksik ve 

yanlı bilgi vermekle ve bazı durum-
larda da yurttaşlara sahip oldukları 
hakları bildirmemekle suçlanmıştı. 

Ombudsman Hansen’in özellikle 
bakan Hornbech üzerine gitmesi ise; 
bakanın kendisine bir çift tarafından 
yazılan ve Avrupa Adalet Divanı’nın 
Temmuz ayı sonunda aldığı prensip 
kararının ardından serbest dolaşım 
hakkından yararlanarak aile birleşi-
mi gerçekleştirip gerçekleştireme-
yeceklerini sordukları bir mektuba 
verdiği cevap neden oldu.

Uyum Bakanı Hornbech çifte ver-
diği cevapta mektuptaki bir çok so-
ruyu cevaplamış, ancak bu çiftin AB 
serbest dolaşım hakkından yararla-
narak Danimarka’ya yerleşebilecek-
lerini belirtmemişti.

Uyum Bakanlığından ve Yabancılar 
Servisi’nden bugüne kadar yapılan 
açıklamalarda aile birleşimine baş-
vuran  kişilerin mağdur duruma 
düşmelerinin sorumlusu olarak bazı 
çalışanların mesleki olarak yetersiz 
olmaları gösterilmişti.

Ancak skandalı boyutlarına bakı-
lınca mağduriyetin sadece mesleki 
yetersizlikten kaynaklanmadığı, 
bilinçli bir yanlış ve eksik bilgilen-
dirmenin neredeyse gelenek haline 

geldiği görülüyor. Bu bakanın en son 
yazdığı mektupta da gözlenmiş olsa 
gerek ki Ombudsman şimdi Uyum 
ve Göçmen bakanı Birthe Rönn Hor-
nech’in çalışmalarını mercek altına 
almaya karar verdi.

Ombudsman Hansen bakanlığa 
yazdığı yazıda Temmuz ayı sonun-
da Avrupa Adalet Divanı’nın karar 
almasına rağmen serbest dolaşım 
hakkına dayanarak oturma izni 
verilme uygulamasına hala neden 
başlanmamış olduğu sorusunun da 
cevabını isteyecek. 

(Haber)

HABERHABER

v/Türke� Harmankaya
Tlf:  35 13 43 23

 Mobil:  20 99 27 43
aurum@aurum-guld.dk

Aurum Guld & Sølv

- Artik gümrük korkusuna son | undgå problemer med guld i tolden.
- 22 ve 14 ayar altin takımlar, bilezikler, ve her türlü takı | alt i 22 og 14 karat guld.
- Her türlü altın ihtiyacı karsılanır: dügün, nişan, vb.
- Dügün altinlarini alan çifte, gelin ve damat kuaförü bizden!
- Altın satın alınır | vi køber også dit tyrkiske guld.
- Ayrica Konya'ya ve Yenicobaya para transferi - hızlı ve güvenceli.  
  Sikker money transfer.
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Y
ayın Özgürlüğü Gru-
bu (Trykkefrihedssels-
kabet) sözcüsü Helle 
Merete Brix, “Tehdit-

lerden korkmak bir kitabın ya-
yınlanmasını engellememelidir. 
Girişimimiz Hz. Muhammed 
karikatürleri ardından yaratılan 
tartışmanın bire parçası olarak 
görülmelidir” dedi.

Sherry Jones’un yayın danış-
manı Natasha Kern, Danimar-
ka derneğinin kitabı yayınlama 
girişimlerini sevinçle karşıladık-
larını ve Danimarkalıların ifade 
özgürlüğünün savunulmasında 
gösterdikleri cesaretin takdire 
değer bulduğunu söyledi.

ABD’de bulunan yayınevi Ran-
dom House, Hz. Muhammed ka-
rikatürlerinin yayınlanmasının 
ardından büyüyen tepkilerin 
benzerinden çekindiği için bu 
ay başında yayınlanması plan-
lanan kitabı piyasaya çıkarmak-
tan vazgeçmişti.

Çeşitli ülkelerde internet or-
tamında dile getirilen iddialara 
göre romanı incelemek üzere 
okuyan ve yayınevine görüşle-
rini bildiren bazı din adamları 
ve akademisyenlerin, bu haliy-
le yayınlanması durumunda 
romanın, 2006 yılında yayınla-

nan Hz. Muhammed karikatür-
lerinin yarattığı tepkiden daha 
fazlasını çekeceğini öne sürdüler 
ve romanın ardından bazı şiddet 
olaylarının da gerçekleşebileceği 
uyarısında bulundular.

Tartışmalı kitapta Hz. Mu-
hammed’in, Hz. Ayşe ile evliliği 
konu ediliyor. Kitabın bazı bö-
lümlerinin pornografi olarak ad-
landırılabilecek pasajlar içerdiği 
ve 2005 yılı sonlarında Jyllands-
Posten gazetesinde yayınlanan 
Hz. Muhammed karikatürlerin-
den daha geniş tepki yaratabile-

ceği belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Sırbis-

tan’da bir yayınevi de kitabı ya-
yınlamış ancak ülkedeki Müslü-
manların tepkisi üzerine kitabı 
toplatma kararı almıştı.

Kitabı Danimarka’da yayınla-
maya karar veren dernek geçti-
ğimiz aylarda “Fitne” adlı filmiy-
le gündeme gelen Gert Wilders’i 
de Danimarka’ya davet ederek 
parlamento çatısı altında konuş-
ma yapmasını sağlamıştı.

Danimarka PEN kulübünden 
yayınlama girişimi ile ilgili ola-
rak yapılan açıklamada, “Kitap 
yayınlama iyi bir şeydir, korku 
nedeniyle kitap yayınlanmasın-
dan vazgeçilmesinin savunula-
cak bir yanı yoktur” denildi.

Kitabın yayınlanması ile gö-
rüşmeler devam ederken ne 
zaman yayınlanacağı konusun-
da herhangi bir açıklama ya-
pılmadı.

Yayın Özgürlüğü Grubu 
(Trykkefrihedsselskabet) ha-
len Danimarka Parlamento-
sunda milletvekilliği yapmakta 
olan Danimarka Halk partisi 
milletvekilleri Jesper langbal-
le ve Sören Krarup tarafından 
kuruldu.

(Haber)

Yine provokasyon hazırlığı
Amerikalı gazete yazar Sherry Jones tarafından yazılan ve 
Amerikalı yayınevinin tepkilerden çekinerek yayınlamak-
tan vazgeçtiği “Medine Mücevheri” adlı romanı Danimar-
ka’da yayınlanacak.

Uyum Bakanı mercek altında
Parlamento Ombudsman’ı Hans Gammeltoft 
Hansen, Yabancılar Servisi ve özellikle de Uyum 
ve Göçmen Bakanı Birthe Rönn Hornbech 
hakkında inceleme başlattı. 
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Uzun yıllardır Danimarka’daki 
iki dilli, iki kültürlü gençler hep 

gündem konusu olmuşlardır, ve ne 
hikmetse hep negatif bir yaklaşımla! 
Fakat özellikle son zamanlarda ge-

rek görsel medyada gerekse yazılı 
medyada bu haberler dahada fazlalaş-
tı ve gençlerimizin oluşturmuş oldu-
ğu çeteler, sokaklarda kavga çıkart-
malar, yaralama ve yaralanmalar, 
ve hatta en içler acısıda artık ölüm-
leri duymaya başladık. Bahsettiğim 
yaş grubu henüz 14 ila 23 yaş grubu. 
Yani bazılarımızın halen çocuk diye 
adlandırdığı bir yaş grubu. 
Sormadan edemiyoruz, çocuklarımı-

za neler oluyor böyle? Bu hale gelme-
lerinin sebebi/sebepleri nelerdir? Ner-
de yanlış yaptık? Ne yapmamız gere-
kiyorda çocuklarımızı böyle ortamlar-
dan uzak tutalım? 

Farklı kültüre sahip bir ülkede ya-
şıyoruz. Farklı bir dil, farkli bir din 
ve değerleriyle, normlarıyla, adetle-
riyle, sosyal düzeniyle kısacası herşe-
yiyle kendi ülkemizden farkli bir yer-
de yaşıyoruz. Çocuklarımızıda bu ül-
kede yetiştirmeye karar vermişsek, 
bazı çatışmaların olabilirliklerinide 
göz önünde tutmamız gerekiyor. Ço-
cuklarımız birer video bantı gibidir-
ler. Bizler 7-8 yaşına kadar onlara ne 
verirsek ömür boyuda onu izleriz. Ço-
cuklarımıza zamanında sınırlar koy-
madığımız sürece, kendi kültür ve di-
limizi aşılamadığımız sürece, ergenlik 
çağına gelindiğinde ”Kişilik ve kültür 
çatışmaları” yaşamamak elde değil-
dir. Özelliklede ergenlik çağı dediği-
miz gerginlik çağında, çocuklarımızın 
en çok anne-babalarıyla anlaşamadı-
ğı, çatıştığı bir dönemde bizler o çocu-

ğa hitap edemiyorsak, emin olun ki; 
o çocuk kendisine hitap edebilen bir 
grup oluşturacak veya olan bir gruba 
kendini layık görüp oradan olacaktır 
kendisi. 
Sorun burada çocukta veya genç-

te değil, sorun Benlikte. Ben kimim? 
Nereye aidim? Evdeki yasak olan, 
toplumda serbest? Toplumdaki yasak 
olan, evde serbest? Annem ve baba-
mın işide, dilide, anlattıklarıda bu ya-
şadığım topluma uymuyor.. Toplum-
da yeri yok bu insanların, benimde 
yerim olmayacaksa, kendimi göster-
meliyim bu topluma bir şekilde. 
Haliyle bu sorular bir çok 

çocuğumuzun/gencimizin kafasını 
kurcalamakta ve özellikle ergenlik dö-
nemini yaşamakta olan gençlerimiz-
de ise dahada ağırlıktadır. Bu dönem-
de anne ve babanin sözü geçersizdir. 

”Arkadaslar anne ve babadan daha 
önemlidir ve kimse arkadaşlarım hak-
kında yanlış konusamaz. Ben onla-
rın arasında sayılıyorum, seviliyorum, 
anlaşılıyorum. Onlarda benim gibi. 
Fark yok. Onlarla birlikte yaptıgım 
her şey arkadaşlık ve dostluk kavram-
larımızı dahada pekiştiriyor, birbiri-
mize ne kadar bağlı olduğumuzu ka-
nıtlıyoruz. ” 
Işte bu düsüncelerle çocuklarımız/

genclerimiz kendi ailelerinden veya 
kültürlerinden uzaklaşıp, kendilerine 
yepyeni bir ”kültür” oluşturuyorlar. 
Bu yaşadıkları yeni kültürde kuralları 
kendileri koyup, yaşam şekillerinide 
kendileri belirliyorlar. Fakat keskin 
bıçak sahibini keser..! 
Önümüzdeki sayımızda bu konuya 

devam etmek istiyorum..
bzelal.kanat@haber.dk

Kötü çevre
Bedriye Zelal Kanat

KOALİSYONUN KÜÇÜK 
ORTAĞINDA BAŞKAN 
DEĞİŞİMİ

MUHAFAZAKARLARDA PATRON DEĞİŞTİ. Danimarka koalisyon hükümetinin küçük 
ortağı Muhafazakar Halk partisi başkanı başkanını değiştirdi. Önümüzdeki Avrupa 
parlamentosu seçimlerinde birinci sıradan aday olacak olan Bent Bendtsen başkanlık-
tan ayrıldı. Bendtsen’in yerine Muhafazakar Halk Partisi başkanlığına Adalet Bakanı 
Lene Espersen getirildi. Lene Espersen aynı zamanda Maliye Bakanlığı ve başbakan 
yardımcılığı görevlerini de yürütecek. Başkan değişikliği ve kabinede değişiklikler ya-
bancılar yasasının gözden geçirileceği toplantıları da gündemin en arkasına itti
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 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

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

GAZETEMİZİN GELECEK SAYISI 17 EKİM 
TARİHİNDE YAYINLANACAKTIR.

HABER

1988 YILINDAN BU YANA 
TECRÜBELİ VE GÜLER YÜZLÜ KADROMUZLA 
HİZMETİNİZDE OLMAKTAN ONUR DUYARIZ.

Pamir Kalkan
Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

 GÜVENİNİZ  iLE  20.  YILIMIZ

Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V 
(v. Hovedbanegården)

Tlf: 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99
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V E P A 
MUHASEBE • TERCÜME VE HAVALE BÜROSU

D
animarka’nın çabaları 
olmasaydı, Dünya batardı...

Birileri sizin giyiminizi 
ve dış görünüşünüzü övüyorsa şa-
şırıyor, o kişinin gizli amaçları 
olduğunu düşünüyorsanız...

Kimse sizinle randevu almadan 
evinize ziyaretinize gelmiyor ve 
randevu almadan siz kimseyi ziya-
ret edemiyor ve bunları normal 
karşılıyorsanız...

Gecenin saat üçünde yol bomboşken 
karşıya geçmek için yayala-
ra yeşil yanmasını beklemeye 
başlamışsanız...

Yol bomboşken kırmızı ışıkta 
karşıya geçen yayaları azarlamaya 
başlamışsanız.

Herhangi bir cismin Danimarka’da 
alınan bir diplomadan daha değerli 
olduğuna inanmaya başlamışsanız...

Birinin taşınmaz mülk satın alıp 
kar ederek başkalarına  satmalarını 
spekülasyon olarak tanımlamaya 
başlamışsanız...

Dostlarınızla sohbetlerinizde söy-
leyecek söz bulamayınca “Nå” ya 

da “Jo, Jo” gibi anlamsız ünlemler 
çıkarmaya başlamışsanız...

İsveçliler hakkında yapılan espriler 
size komik gelmeye başlamışsa...

Yeterince kafayı bulunca bisiklet çal-
maya hakkınız olduğunu düşünmeye 
başlamışsanız

Sosis-ekmek için ödemeyi kredi 
kartıyla yapmaya başlamışsanız..

Herkes kabul etmediği için bir fikre 
“kötü” damgası vurulması size nor-
mal gelmeye başlamışsa...

Otobüs, tren ve metroda boş kol-
tuk varken birinin yanına oturmayı 
kabalık gibi görmeye başlamışsanız...

Kopenhag-Aalborg arasındaki mesa-
fenin çok uzun olduğunu düşünmeye 
başlamışsanız...

“Lütfen” ya da “afedersiniz” sözcük-
lerini kullanmanıza gerek olmadığını 
düşünmeye başlamışsanız

“Lütfen” ya da “Afedersiniz” 
sözcüklerini kullanan göçmenle-
re “uyum sağlayamamış” damgası 
vuruyorsanız...

Siyah takım elbisenin altına beyaz 
çorap giymiş işadamları size tuhaf 
gelmemeye başlamışsa...
Carlsberg ve Tuborg biraları 
arasındaki farkı da artık 
tadabiliyorsanız...

(Haber)

Danimarka’dan gitme zamanı gelmiş galiba...

Bazen bir yerde çok fazla kaldığımızı düşünürüz. Artık ayrıl-
ma zamanının geldiğine işaret eden bazı olaylar olur ve dü-
şünceler gelir aklımıza. Arkadaşlık sitesi Facebook’da “Bunlar 
sizin için geçerliyse Danimarka’da çok fazla kalmışsınızdır..” 
adında bir grup kurulmuş. Orada çeşitli kişilerin katkılarından 
bir derleme yaptık sizler için ve kendimiz için. Okuyun siz de 
düşünün bakalım Danimarka’da çok mu fazla oturmuşsunuz...
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Düğün, Nişan, Bayram ve 
özel gün kıyafetleri 

Avrupa ve Türkiye’den 2008 yılı 
kolleksiyonu elbiseler ve 

benzeri görülmemiş fiyatlar

Her ölçüde dikim yapılır

Amagerbrogade 103 - 2300 København S
Tlf: 32 15 70 47  Mobil: 41 65 88 54

D
animarka’da epi-
lasyon (vücutta 
istenmeyen kıl ve 
tüyden kurtulma) 

tedavisi yapan klinik sayısı 
her geçen gün artıyor. Son 
yıllarda özellikle göçmen kö-
kenli cilt bakımı uzmanların 
açtıkları klinikler ise büyük 
rağbet görüyor. 

Bu klinikler gelişen tekno-
lojinin de katkısıyla yaptık-
ları kalıcı epilasyon tedavisi 
ile bir çok genç kadın ve er-
keği istenmeyen tüylerden 
kurtarıyor. 

Epilasyon tedavisi veren 
kliniklerden bir çoğu bugün 
lazerle tedavi yöntemine 
başladılar. Lazer epilasyon, 
günümüzde istenmeyen tüy-
lerden kurtulma yöntemleri 
arasında en etkin ve güven-
li olan yöntem olarak bili-
niyor. Lazer epilasyon te-
davisi kullanılmadan önce 
insanlar istenmeyen tüyle-
rin yok edilmesi için ağda, 
tıraş, cımbız gibi tedavi 
edici olmayan yöntemlere 
başvuruyorlardı. 

Şimdi artık gelişmiş lazer 
epilasyon sayesinde sadece 
açık tenli değil, koyu tenli, 
esmer insanların da isten-
meyen tüylerden kurtul-

ması sağlandı. 

Çocuklarla alay ediliyor
Peki, koyu tenli genç göç-
men kızlar sadece daha gü-
zel görünmek için mi epilas-
yon tedavisi oluyorlar?

Kopenhag’ın Österbro 
semtinde epilasyon teda-
visi uygulayan “Just Bea-
uty” kliniğin sahibi ve aynı 
zamanda psikolog olan 
Pakistan asıllı kozmetolog 
Simi Raja, yüzünde ve vü-
cudunda istenmeyen tüylere 
sahip olan koyu tenli kız ço-
cuklarının ruhsal sorunlar-
la karşı karşıya kaldıklarını 
söylüyor. 

“Bir çok genç kızımız 
yüzlerindeki kıllardan, si-
vilcelerden dolayı okul ar-

kadaşları tarafından alaya 
alındıkları için öz güvenle-
rini yitiriyor. Çoğu da aile 
içerisinde bu konuyu gün-
deme getirmeye çekiniyor. 
Ailelere de büyük görev dü-
şüyor. Çocukların özgüveni 
sağlamaları için ailelerin de 
çocuklarına yardımcı olma-
ları gerekiyor” diyor.

Ancak Simi Raja, kliniğe 
tedavi olmaya gelen 18 ya-
şın altındaki genç kızların 
anne ya da babalarının izni 
olmadan tedavi olamaya-
caklarını, bu nedenle anne 
ya da babalarıyla gelmeleri 
gerektiğini belirtiyor. 

Doktor kontrolü altında 
tedavi
Anlaşmalı bir cilt doktoru-

nun da tedavilere katıldığını 
ve bir hemşirenin de klinik-
te çalıştığını ifade eden Simi 
Raja, tedavilerinin sadece 
vücuttaki istenmeyen tüy-
lerden kurtarmakla sınırlı 
olmadığını vurgulayarak, 
“Tedaviye gelenlere uzun 
zaman ayırıyoruz. Kendi-
leri ile sorunları ve tedavi 
yöntemleri konusunda uzun 
boylu konuşuyoruz. Örne-
ğin tesettürlü bazı kadın ve 
kızlar tedavi sırasında diğer 
müşterilerle karşılaşmak is-
temedikleri için onları özel 
tedavi odamıza alıyoruz ve 
tedavi eden uzmandan baş-
ka hiç kimse ile karşılaşmı-
yorlar” diyor. 

Tedavi süresi hakkında da 
bilgi veren Raja, genelde 6 
ile 8 seanstan sonra isten-
meyen tüylerden kurtul-
manın mümkün olduğunu, 
ancak bunun da kılın ka-
lınlığına, hormonlara bağlı 
olduğunu ve bazen daha 
uzun da sürebileceğini be-
lirtiyor. 

(Haber)
Daha geniş bilgi için: 
Just Beauty
Östbanegade 17. 1.tv 
2100 Köbenhavn Ö
Simi Raja: Tlf: 5024 9993 

Vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu 

EPİLASYON TEDAVİSİ

İ
şitme sorununuz mu var ve bir 
Danimarkalı uzmana derdinizi 
nasıl anlatacağınızdan mı endi-
şe duyuyorsunuz? Bu endişenizi 

kendi dilinizi konuşabileceğiniz bir 
işitme kliniğinde çözmeniz mümkün.  

Başkent Kopenhag’ın Österbro sem-
tindeki Audivox – Østerbro Hørecen-
ter adlı işitme kliniği işitme sorunları 
olan vatandaşlarımıza Türkçe hizmet 
sunarken, Arap ve diğer bazı göçmen 
gruplarına da kendi anadillerinde hiz-
met sunuyor. 

Bir haftada işitme cihazı
Makedonya Türklerinden işitme uz-
manı, 36 yaşındaki Mensur Paso’nun 
sahip olduğu Audivox, ekonomik ne-
denlerle işitme cihazı kullanmayan 
işitme sorunlu vatandaşlarımızın da 
yardımına koşuyor. Vatandaşlarımı-
zın doğrudan kliniğe gelerek sağlık 
sistemi kanalı ile ücretsiz olarak 
işitme cihazına sahip olabileceklerini 
belirten Mensu Paso, “Sağlık sistemi 
içindeki tüm evrak ve yazışmaları biz 
hallediyoruz. Hasta sadece sağlık si-
gorta kartıyla bize geliyor ve gerekli 
işlemleri biz yapıyor ve yönlendiriyo-
ruz” diyor.  

Havale yaptırmaya 
gerek yok
Mensur Paso, kliniğe bağlı olarak 
bir kulak burun boğaz doktorun da 
muayene ettiğini  ve tedaviye gelen-
lerin hiçbir masraf ödemediklerini de 
belirtiyor.

Mensur Paşo kliniğinde kurduğu la-
boratuarda ayrıca istenmeyen yüksek 
seslerden ve tinitustan (Kulak çınla-
ması) korunmak için küçük cihazlar 
da üretiyor. Özellikle işitme sorunu 
olan bayan ve gençler için küpe tasa-
rımındaki işitme cihazları da üreten 
Paşo, dünyada üretilen tüm tanınmış 

işitme cihazı markalarını da bulun-
duruyor. 

Makedonya’da işitme alanında (Au-
dioloji) eğitim alan Mensur Paso, ilk 
beş yıl Kopenhag’daki Bispebjerg 
hastanesi Audoloji bölümünde işitme 
uzmanı olarak çalıştıktan sonra Ös-
terbro semtinde ”Audiovox” Østerbro 
Hørecenter adlı kendi özel işitme kli-
niğini açtı. 

Gelemeyenlere biz 
gidiyoruz
Paşo ayrıca, ”kliniğimize tedavi için 
gelemeyen yaşlılar ya da hastaların 
ayaklarına kadar yol masrafını kar-
şılamaları durumunda gidiyoruz.” 
diyor.

Dört yıl garanti ve 
ücretsiz servis
Danimarka’daki tüm hastanelerle ya-
kın işbirliği içinde olan klinik, işitme 
sorunu olanlara test yapıyor ve her 
türlü işitme cihazı satıyor. Başlangıçta 
tek kişinin işlettiği bir klinik olan Øs-
terbro Hørecenter, üst bir çaba, kalite 
ve servisiyle şimdi 10 kişiyi çalıştırıyor 
ve kendi alanında Danimarka’da önde 
gelen klinikler arasına girdi.  Türkler 
ve Araplara dil sorunu yaşamadan 
kendi anadillerinde işitme testi yap-

tırabileceklerini ve işitme cihazı ala-
bileceklerini söyleyen Mensur Paşo, 
”Bazı insanlar işitme cihazlarının 
görünmesinden utandıkları için işit-
me sorunu ile yaşamayı tercih edebi-
liyorlar. Ancak kulağa yerleştirilen ve 
neredeyse hiç görünmeyen küçücük 
bir işitme cihazı ile yaşam çok daha 
kolaylaşacak.  Böylece yaşam kalitesi 
artıyor ve sosyal açıdan da büyük bir 
destek oluyor.

İşitme kaybının başkalarınca far-
kedilmesi, işitme cihazının farke-
dilmesinden daha kolaydır. Ayrıca, 
insanların işitmeleri düzeldiğinde 
kendilerine olan güveni artar, kendi 
başlarına kalmaktan vazgeçip, aile ve 
toplum hayatına daha rahat katılmaya 
başlarlar” diyor. 

(Haber)

İşitme sorununuza Türkçe çözüm…
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Telia Bredbånd ilk üç ay sadece

İşte seçenekler:

Danimarka’da nüfus artışı ora-
nıyla ilgili Danimarka İstatis-
tik Kurumu’nun son raporu 

açıklandı. Buna göre, azınlık grupla-
ra ait göçmen kadınların Danimar-
kalılara oranla daha fazla çocuk sa-
hibi olmasına rağmen, bu kişilerin 
yeni ülkelerine uyum sürecindeki 
doğurganlıklarının hızla düştüğü or-
taya çıktı. 

Rapora göre, son yedi yılda göç-
menlerin daha az çocuk yaptıkları, 
ailelerin iki çocuğun altına düştükle-
ri ve doğurganlık oranının da yüzde 
1.85’e düştüğü bildirildi. 

Rapora göre ayrıca, doğurganlığın 
bu şekilde devam etmesi durumun-

da 2040 yılında Batı dışından gelen 
göçmen sayısındaki artışın 330.700 
olacağı öngörülüyor. Bundan altı yıl 
önceki öngörülerde 2040 yılında bu 
rakamın 512 bin olacağı tahmin edil-
mişti. 

Danimarka Radyosuna konu ile il-
gili açıklama yapan Kopenhag Üni-
versitesi öğretim görevlilerinden 
Prof. Hans Oluf Hansen, göçmenler 
arasındaki doğum oranlarındaki dü-
şüşün göçmenlerin uyum süreciyle 
ve çalışma piyasası koşulları ile ya-
kından ilgisi olduğunu söyledi. 

Göçmen danışmanlarından Esma 
Birdi de gelişmeyi uyumun başarısı 
olarak gösterdi. Göçmen kadınları 

büyük ailelerin Danimarka toplu-
mundaki koşullarının zorluğunun 
farkına vardıklarını belirtti. Birdi, 
“Ailelerin çocuklarının okullarıyla, 
boş zamanlarında neler yapmala-
rı gibi konularda uyması gereken 
koşullar var. Çocuklarını yakından 
takip etmeleri gerekiyor, tabii ki ka-
dınlar da günün koşullarına uyum 
göstermeye çalışıyorlar” dedi. 

Birdi ayrıca, “Danimarka’da büyü-
yen kızlar bu topluma bir kaynak 
olduklarını göstermek ve eğitim alıp 
kariyer sahibi olmak istiyorlar” diye 
konuştu.

(Haber)

Göçmenler gittikçe daha az çocuk sahibi oluyor
Danimarka’da doğurganlık oranları göçmen gruplarında hızla düşüyor

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.

+45 60 82 60 87

ALT INDE FOR 
VENTILATION UDFØRES

Cafe, restoran ve gıda üretimi 
yapan her türlü işyerine 

HAVALANDIRMA 
tesisatı ve bakımı yapılır

TB Ventilations Service
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0 øre’ye arayın

Türkiye’yi dakikası 0 øre’ye arayın

Türkiye, Danimarka, İsveç, İngiltere, 
Almanya, Norveç, Hollanda, İspanya, 
Fransa, Belçika, ABD ve 35 ülkeyi 

www.onfone.dk adresini 
ziyaret edin ya da 69101010 
numaralı telefondan arayın. 
Siz de GoWorld sahibi olun

Başlangıç ücreti 1,- Kr.
Türkiye’deki cep numaralarını 
şimdi 0,99 Krona arayın !   
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D
animarka Ver-
gi Müdürlüğü 
SKAT’ten yapılan 
açıklamada Dani-

marka dışında edinilen, da-
ire, ev ve yazlıkların vergi 
beyannamesinde (Selvangi-
velsen) yer alması gerektiği 
belirtildi. 

Danimarka’da vergi mükel-
lefi olarak bulunan kişiler 
sahip oldukları mülklerinin 
vergi bildirimini kendileri 
yapmak zorundalar.

Bazı durumlarda yurt 
dışında sahip olunan gay-
rimenkuller için Danimar-
ka’da mülk değer vergisi 
(ejendomsværdiskat) öden-
mesi de söz konusu olabil-
mektedir. Bu da edinilen 
mülkün hangi ülkede bulun-
duğuna ve Danimarka’nın 
bu ülke ile nasıl bir servet 
vergisi anlaşması olduğuna 
bağlıdır.

Eğer yurtdışında bulunan 
gayri menkul için Dani-

marka’da vergi ödemeniz 
gerekiyorsa, yurt dışında 
ödediğiniz benzer vergiyi 
Danimarka’da ödeyeceğiniz 
miktardan düşebilirsiniz. 
Yurtdışında sahip olduğunuz 
gayrimenkuller için emlak 
vergisi ödemeniz gerekmese 
bile bunu SKAT’e bildirme-
niz gerekmektedir.

Vergi kolaylığı olanağı
Yurtdışındaki gayrimenkul 
için Danimarka’da ödeyece-

ğiniz vergiden yurtdışında 
ödediğiniz miktarı düşebi-
lirsiniz, ancak bu durumda 
yurtdışında ödenen verginin 
Danimarka’daki ile benzer-
lik göstermesi gerekmekte-
dir. Arazi vergileri ise Da-
nimarka’da belediyeler ta-
rafından belirlenmekte olan 
vergilerle benzerlik göster-
memektedir. Gayrımenkül-
lerin bakımı, temizlik, bek-
çi, bahçıvan vs. giderleri de 
Danimarka’daki uygulama-

ya benzememektedir.
Yurtdışında sahibi oldu-

ğunuz mülkün yukarıda 
sayılan giderleri için ödeme 
yapmakta kullanılmak üzere 
bir banka hesabı açtırdıysa-
nız bunu Danimarka Vergi 
yetkililerine bildirmekle yü-
kümlüsünüz. 

Yurtdışında ödediğiniz 
emlak vergisi Danimar-
ka’dakinden yüksekse Da-
nimarka’da vergi ödemek 
zorunda değilsiniz. Yurt-
dışında ödediğiniz vergi, 
Danimarka’da uygulanan 
vergiden daha yüksekse Da-
nimarka’da vergi iadesi al-
manız mümkün değildir.

Yurtdışında sahip 
olunan mülkün beyanı 
nasıl olur?
Vergi beyannameniz siz 
ulaştığında eğer ilk kez 
yurtdışındaki mülkünüzü 
beyan edecekseniz İnternet 
üzerinden TastSelv sistemi-
ni kullanarak bildirimde bu-
lunabilirsiniz. İki ya da daha 
fazla sayıda mülkünüz varsa 
TastSelv sistemini kullana-
mazsınız. Bunun için ayrı 
”udenlandsk indkomst/
virksomhedsindkomst” adlı 
formu ”ejendomsværdiskat 
– udenlandske ejendomme” 
adlı ek belge ile kullanabi-
lirsiniz. Adı geçen başvur-
ma formları ile ilgili daha 
fazla bilgiyi www.skat.dk 
adresinden elde edebilirsi-
niz. www.tastselv.skat.dk 
adresinde bildirimde bu-
lunamazsınız, bunun için 
formları kullanmanız ge-
rekmektedir:

Vergi dairesinin 
yurtdışındaki mülk 
Beyannamede yer alması ge-
reken bilgiler:
-Mülkün piyasa değeri
-Edinme tarihi
-Mülkün bulunduğu ülkede 
ödenen vergi belgesi
-Varsa kira gelirleri (daha 
fazla bilgi için ”Udlejning af 
din udenlandske ejendom”)
-Yabancı bankalarda bulu-
nan para, Mülkün ipotek ve 
tahvillerinin piyasa değeri
-Yabancı ülkedeki banka 
veya kredi kuruluşlarına 
olan borçlar, sigorta gider-
leri

Yukarıda bahsedilen ver-
gi kurallar Danimarka’da 
vergi mükellefi olduğunuz 
durumlarda geçerlidir ve 
Danimarka’da oturmakta 
iseniz vergi mükellefisiniz 
demektir. Danimarka’dan 

taşını başka bir ülkeye yer-
leştiyseniz yukarıdaki kural-
ların dışında kalırsınız.

Yurtdışında sahip olunan 
mülkün kiralanması
Yurtdışında sahibi bulun-
duğunuz mülkünüzü kiraya 
veriyorsanız kira gelirlerini 
de vergi beyannamenizde 
belirtmeniz gerekmektedir. 
Bazı giderleriniz ise vergi-
den muaftır. Burada da ku-
rallar tıpkı Danimarka’daki 
kurallar gibidir. Yurtdışında 
sahibi olduğunuz mülkün ki-
ralanması nedeniyle ödediği-
niz vergiler Danimarka’daki 
vergilerinizden düşülür.

Yurtdışındaki mülkünü-
zü sadece kiralamak için 
kullanıyorsanız. Kiralık 
mülk olarak vergilendirilir. 
Daha önceki yıllarda elde 

ettiğiniz kira gelirlerinden 
Danimarka vergi dairesine 
bildirimde bulunmamışsa-
nız, SKAT’a başvurarak 
bildirim yapabilirsiniz.
Danimarka Vergi dairesi 
SKAT yabancı ülkelerdeki 
vergi kuralları hakkında 
sizi bilgilendiremez. Bu sa-
dece o ülkelerdeki vergi da-
iresi yetkililerinin görevidir 
ve ne kadar vergi ödeyece-
ğiniz veya bildirimde bulu-
nup bulunmayacağınız o ül-
kelerin vergi yetkililerinin 
sorumluluk alanındadır. O 
ülkelerde bildirimde bulun-
mak da sizin sorumluluğu-
nuzdadır.

- Hverdagssituationer - Bolig, 
køb/salg,udlejning menülerini 
takip ederek bu konuda çok sık 
sorulan soruları görebilir bilgi-
lenebilirsiniz. Danimarka vergi 
yasalarına ne derece dahil olup 
olmadığınız konusunda şüphe-
ye düşerseniz, 73 33 18 18 
numaralı telefonu arayabilir 
veya skat@skat.dk adresine e-
posta yazarak, bilgi alabilirsiniz.

(Haber)

HABER
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HELAL

Vergiyi unutmayın...

HABER
haber@haber.dk

mail adresine yazınız 
ya da

3024 5538’i arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 
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Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
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3F toplu iş sözleşmelerinde 
ciddi maaş zammı 
sağlamıştır.

Toplu iş sözleşmenizin, maaşınızın ve 
çalışma koşullarınızın nasıl olacağına 
karar vermek istiyorsanız 3F’e üye olun. 
Bölgenizdeki 3F şubesine başvurarak 
daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Güçlü bir sendikada bir araya 
gelmek size yarar sağlar.

70 300 300’ü arayın ya da 
www.3f.dk/optagelse 
adresini ziyaret edin

Biz sonuca varırız

FIYATLAR 
KENDILIĞINDEN
YÜKSELIYOR 
AMA MAAŞLARINIZ 
AYNI KALIYOR
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PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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

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

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

başına cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

lüks fi leto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

Menü 1: 
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, 
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa 

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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fi yatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fi yatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

Cengiz Kahraman

F
uat Talay’ın bağlama-
sını ve türkülerini ilk 
kez, bundan 5 yıl ka-
dar önce Kopenhag’da 
ozan Ataol Berhamoğ-

lu’nun konuk olduğu bir şiir 
dinletisi gecesinde dinlemiştim. 
Müziğinin tınısı ve Talay’ın sesi 
Livaneli’ninkine çok benziyordu. 
Bağlamayı da Livaneli gibi özgün 
bir biçimde kendine has bir tavırla 
çalıyordu. Türküleri de onun gibi 
tok bir sesle söylüyordu. 

Kopenhag’da yaşayan Fuat Talay 
geçtiğimiz günlerde “SUFISTICA-
TED” adında ikinci albümünü çı-
kardı.   

Türkiye’de müzik öğretmenli-
ği eğitimi alan ve değişik müzik 
gruplarıyla müzik çalışmaları ya-
pan Talay, dokuz yıl önce geldiği 
İsveç’te de müzik çalışmalarını de-
vam ettirdi. 

İsveçli ünlü caz müzisyeni Jonas 
Knutson ve halk müziği sanatçısı 
Ale Möller ile dostluk kurup, bu 
sanatçılarla World Musik Labo-
ratuarium (Dünya Müziği Labo-
ratuarı) adında bir projede yeral-
dı. İsveç’teyken kurduğu “Efkar 
Ensamble” adlı bir müzik grubu 
ile çıktığı turnelerde geleneksel 
Anadolu halk müziğini İsveçlilere 
tanıttı. Topluluk, İsveç Devlet Ti-
yatroları ve Konserleri kapsamın-
da İsveç’te ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde konserler verdi ve bu 
beraberliğini İsveç Kültür Bakan-

lığı’nın da katkılarıyla “Back To 
Anatolian” adlı bir de albümü ile 
pekiştirdi. Ünlü halk müziği sanat-
çılarımızdan Sabahat Akkiraz da 
bu toplulukla beraber İsveç turne-
lerinde ve albümde yeraldı. 

Geleneksel ile elektronik 
müziğin karışımı

Daha sonraki yıllarda Danimar-
ka’ya yerleşen Fuat Talay, Türki-
ye’de başladığı müzik öğretmenliği 
eğitimini Kopenhag’da tamamlaya-
rak müzik öğretmenliği yapmaya 
başladı. Bu arada ünlü Azeri sa-
natçı Alim Kasımov ve Kürt sa-
natçı Şivan Perwer ile Avrupa’da 
turnelere çıktı ve konserler verdi, 
dünyanın bir çok ülkesindeki mü-
zik festivallerine katıldı. Danimar-
ka’da düzenlenen dünya müziği 
alanındaki festival ve konserlerde 
sahneye çıkan Talay, geçtiğimiz 
günlerde de “SUFISTICATED” 
adındaki ikinci albümüyle günde-
me geldi.  

Albümün Danimarka Radyo-
su’nda Irak asıllı sanatçı Aida Na-
deem ile verdiği konserde şekillen-
diğini söyleyen Talay, “Konserde 
seslendirdiğimiz yorumlar Ai-
da’nın elektronik müziği ile benim 
geleneksel müziğimin karışımıydı. 
Bu arada Norveçli müzisyen Mads 
Nordheim ile tanıştım, o da aramı-
za katıldı ve elektronik müzik ile 
geleneksel müziğin karışımından 
oluşan sentezi “SUFISTICATED” 
albümünde topladık” diyor. 

“Müziğimize yeni boyut 
kazandırmak istiyor

Talay’ın albümünde dikkat çe-
ken en önemli unsurlardan biri 
de elektronik müzik halk müzi-
ğini bağlama, zurna, cura, davul, 
kabak kemane vs. gibi otantik 
enstrümanlar ile çok güzel har-
manlaması. Talay bunu da şöyle 
açıklıyor: 

“Ben Anadolu müziğini, halk 
ezgilerini, geleneksel müzik alet-
lerimizi çok seviyorum. Genelde 

katıldığımı müzik festivallerinde 
otantik müzik aletlerimizle sah-
neye çıkıp konserler veriyoruz. 
Bu albüm, ticari kaygılarla, para 
kazanmak ya da meşhur olmak 
için çıkarılan bir albüm değil. Mü-
ziğimize yeni bir boyut kazandır-
maya çalışıyorum.  

Seslendirdiğim ve yorumladığım 
eserler zaten hepimizin tanıdığı 
anonim türküler, Pir Sultan Ab-
dal, Karacaoğlan vs. gibi  halk 
ozanlarıdır. Ben müziğimin tınıy-
la, düzenlemelerimle, sesimle bunu 
yansıttığımı düşünüyorum”. 

Hint türküsüne yorum

Talay’ın bu albümünde de sesi ve 
bağlaması ile Livaneli etkilerini 
duyabiliyorsunuz.  Bunu Talay da 

kabul ediyor ve, “Ben Ruhi Su’nun, 
Zülfü Livaneli’nin türküleriyle bü-
yüdüm. Benim müzik yaşamımda 
büyük etkileri oldu bu sanatçıları-
mızın. Tabii ki, benim yorumlarım 
farklı, kendime has bir tarzı ortaya 
koymaya çalışıyorum, zaten bunu 
da beni dinleyenler anlayacaklar-
dır. Adı üzerine sofistike türde bir 
albüm bu. İçinde aşk da, umut da, 
özlem de var” diye anlatıyor. 

Talay’ın son albümünde dokuz 
eser yeralıyor. Halk ozanlarımız 
Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, 
Şah Hatayı’ın eserlerinin yanı sıra 
sanatçının kendi yorum ve düzen-
lemelerinden oluşan eserler de 
bulunuyor. Örneğin Talay’ın, taa 
Hindistan’a gidip, yaşlı bir Hintli 
kadının söylediği bir Hint türkü-
sünü kaydedip ve üzerine yaptığı 
yorum da bu albümde yeralıyor.  

Danimarka Merkez 
Bankası’ndan ödül

Fuat Talay, Danimarka’nın kültür 
ve sanat alanında en saygın ödül-
lerinden biri olarak bilinen ve her 
yıl iki sanatçıya verilen ödüllerden 
birisinin bu yıl kendisine verilece-
ğini öğrendiğini söyledi. Ödül ku-
rulunun kendisini arayarak ödül 
alacağını ve 18 Kasım’da verile-
cek ödül törenine davet ettiklerini 
bildirdi. 

“Kopenhag için bir türkü 
söyle”

Aralarında Fuat Talay’ın da yeral-

dığı Kopenhag’da yaşayan 20 deği-
şik ulustan müzisyene Kopenhag 
üzerine altı türkü yapmaları isten-
miş ve müzisyenlerin söyledikleri 
türküler “A song for Copenhagen/
Kopenhag için bir türkü söyle” 
adında bir belgesel filme dönüş-
türülmüş.  

cengiz.kahraman@haber.dk

Fuat Talay’dan ’Sufi stike’ bir albüm
Kopenhag’da yaşayan  sanatçı Fuat Talay geçtiğimiz günlerde “SUFISTICATED” adında ikinci albümünü çıkardı.  

SUFISTICATED

Fuat Talay’ın son albümü 
“SUFİSTİCATED”i Danimarka’daki 
müzik marketlerinde dünya 
müziği listelerinde bulabilir ya da 
www.myspace.com/fuattalay 
internet sitesinden sanatçıya 
ulaşarak albümü satınalabilirsiniz.

FUAT TALAY: Bağlama, cura, 
cümbüş ve vokal
İsmet Demirhan: Zurna
Cahit Ece: Kaval, Balaban 
Hakan Vreskala: Asma davul
Ali Zekeriya K.: Kabak kemane
Ole Theill: Tabla
Cengiz Çevik: Perküsyon
Havva Kutlu Hellgren: Vokal
Mads Nordhiem aka Mashti: 
Programcı ve ses
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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

Tüm Müslüman aleminin Mübarek 
Ramazan ayı kutlu olsun
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Geçtiğimiz ay gazetemiz HABER’de yazmış 
olduğum “nereye kadar” başlıklı yazıma ge-

len olumlu ve olumsuz eleştirileriniz için teşek-
kür ediyorum. Olumlu gelen eleştirilerin içinde 
“Rus turist sevmeyenler”, olumsuz gelen eleştiri-
ler içinde “Rus turistlerden iyi para kazanıyoruz. 
Her şeye rağmen olsun” diyenler olmak üzere iki 
ana konuya ayırmışlar nedenlerini.
Rus turistleri analiz edersek; genelde çok içki tü-
keten, yüksek sesi ve gürültüyü seven, odalarına 
yemek taşımayı seven, genel programa uymayan, 
bulunduğu tesise başka milletten gelen misafir-
lerle iyi geçinmek istemeyen ve eğer paraları var-
sa sonuna kadar yoksa su almadan giden turist 
tipidir. 
Pekala bizim Danimarkalılar nasıldır? Büyük 

tesis tercih etmeyen, çok düzenli ve kolay uyum 
sağlayan, aynı tesise her yıl düzenli olarak giden, 
alkolü seviyeli, yemeği az tüketen, odalarına çok 
iyi bakan ve temizlik görevlilerini yormayan, jilet 
gibi yatak bırakan ve para harcamayan turist ti-
pidir Danimarkalılar. 
Son yazmış olduğum bölüm çok önemli, para 

harcamayı sevmiyorlar, imkanlarla sınırlı kalma-
yı tercih ediyorlar. En basit havaalanından VIP 
servisi kullanmıyorlar. Ama müthiş bir yarış var 
aralarında Rus turistlerle. Onlardan daha fazla 
Türkiye’de ev sahibi oluyorlar ve daha çok emlak 
yatırımı yapıyorlar. Bu göz ardı edilmemesi gere-
ken bir nokta. 
Aklınıza takılabilir bu bilgileri nereden buluyo-

rum diye, hemen ona da cevap vereyim. En kü-
çük bir otel işletmesi ile çok lüks bir tesise gitti-
ğiniz zaman bu söylediklerimi aynen size anlatır-
lar. Tabii çok sevdiğimiz değer verdiğimiz turis-
tik işletme sahibi ve işleten büyüklerimiz de var 
onlarda aynı bilgiyi paylaşırlar. En önemli vere-
bileceğim kaynak benim kendi gözlerim. 
Antalya – Alanya – Mahmutlar bölgesine gi-

din 3 komşunuzdan birisinin Danimarkalı ve iş-
letmelerde Danca konuşan personel çıkma şansı 
çok yüksek. Antalya – Konyaaltı – Kemer istika-
metinde de söylemiş olduklarım Ruslar için ge-
çerli. 
Eminim yazdıklarımın içinde istisnai durumlar 

muhakkak vardır. Ama “istisnalar kaideyi boz-
maz” diyerek iyi bir turizm sezonu geçirildiğini 
düşünüyorum.  Şimdiden bütün HABER gazetesi 
okuyucularına iyi bayramlar diliyorum.

selcuk.kahraman@haber.dk

Nereye Kadar Gitmez!
Selçuk Kahraman

Danimarka’da yaşayan Türkler 
olarak bir kışa daha hazırlanı-

yoruz. Yaz boyunca Türkiye’ye, ya 
da başka ülkelere tatile gidebilenler 
oldu. Yazı Danimarka’da geçirenler 
oldu. Şimdi şu günlerde kutsal Ra-
mazan’ın heyecanı yaşanıyor. Da-
nimarka’da yaşayan insanımız için 
Yüce Tanrı’dan huzur içinde geçire-
cekleri bir oruç ayı diliyorum. 
Danimarka’da yaşam koşulları 

geçmişte bu kadar ağır değildi. Yıl 
yıldan kötü geliyor. Hemen bütün 
Türk unsur için iş piyasası kapıla-
rını kapatmış durumda. Bu geliş-
menin nedeni üzerinde durmak için 
vakit artık çok geç. Bu saatten son-
ra bu konuyu tartışmak gereksiz. 
Danimarka’da yerleşik Türk nü-

fus adeta büyük bir önsezi ile bu-
günleri gördü ve kısa zamanda özel 
girişimcilikte payına düşen yeri 
aldı. Çalışabilecek durumda bulu-
nan hemen herkes şu ya da bu dal-
da kendi işini kurmayı başardı. İlk 
yıllarda manavlıkla ve belki de ber-
berlikle başlayan bu gelişme za-
manla “yemekçilik” te geniş yer tu-
tar hale geldi. 
İnsanımızın kıvrak zekâsı “Pizza 

Dükkânı” işleticiliğinde harikalar 
yaratmasına yol açtı. İşletmelerine 
İtalyanca sözcüklerden ad veren ve 
hatta pizza çeşitlerini bile İtalyan-
ca olarak adlandıran insanlarımız 
komedi dünyasında kullanılacak ay-
rıntılar da yarattılar.
Söz gelimi, Kürtçe konuşan insan-

larımızın açtığı İtalyanca ad taşı-
yan pizza dükkânından sürekli yi-

yecek alan Danimarkalı bir genç 
adam o işyerindeki insanları sürek-
li aralarında Kürtçe konuşurken 
görünce “Şu İtalyanlar çok akıllı 
insanlar kısa zamanda Kürtçe öğ-
rendiler,” dedi. Böyle bir şey diyen 
olmadıysa bile bizimkiler böyle de-
dirtmiş oldular. 
Bu ülkede hemen her iş kolunda 

irili ufaklı pek çok işletmenin sahi-
bi olan insanımız büyük özveri ile 
ekonominin dişlileri arasında yer 
almış durumda. 
Bundan başka Danimarka’nın he-

men her yerleşim biriminde bizden 
birileri Danimarkalıların kursağı-
na sıcak bir şeyler girsin diye çaba 
harcamaktadırlar. Bu çalışmanın 
karşılığını da bol bol alıyor olma-
lılar ki, işlerinden memnunlar. İşi 
sürdürmekte kararlılar.
Ben bir öğretmen olarak, bir ya-

zar olarak, yaşını başını almış bir 
“dede” olarak sözün burasında Da-
nimarka’da işyeri sahibi insanları-
mıza seslenmek istiyorum. Çalışma 
koşullarınız ağır, ben bunu biliyo-
rum. Başınızı kaşımaya vaktiniz ol-
muyor, bu da zaten görülüyor.
Ama ne yapın edin, eşinize ve ço-

cuklarınıza vakit ayırın. Ben şimdi 
buradan örnekler vermeye kalkışır-
sam, kimileri buna ters anlam vere-
bilir. Zaten çoğumuz öküzün altın-
da buzağı arama alışkanlığındayız. 
O nedenle sözümü yabana atmayı-
nız ve sadece sesime kulak veriniz.
Geçmişten kalan bir anımı sizinle 

paylaşmak istiyorum. Ben Ishøj’da 
oturuyorum. Çok eski yıllarda in-

sanlarımızı bir dernek çatısı altın-
da birleştirmek üzere harekete geç-
tim. Türkiye Büyükelçisi Baki İlkin 
İshøj’da toplantı halinde bulunan 
insanlarımıza “Bu Zeynel Kozanoğ-
lu’nun peşini bırakmayın, o sizin 
için iyi şeylere hazırlanıyor,” dedi. 
O zaman Ishøj’da bir okulda öğ-

retmendim. İki kız çocuğunu okut-
tuğum bir yurttaşımızın benim için 
hemen o gün “Yahu, şu herif neyin 
peşinde bir türlü keşfedemedim,” 
dediğini işittim. Ben de hemen o 
gün insanlarımızı bir dernek çatısı 
altında birleştirme çabasından vaz 
geçtim.
O gün bugündür kendi köşemde 

kıvrılmış oturuyorum.  
Dostlarım elbette var. Benim sev-

diğim insanlar var. Beni sevenler 
var. Onların dostluğuyla avunuyo-
rum. Dostlarımdan paraya kavuş-
tuktan sonra beni defterinden si-
lenler var. Ne yalan söyleyeyim, on-
ları da özlüyorum. Onların sağlık 
durumlarını yakınlarından soruyo-
rum. “Böyle yapmasalardı, daha iyi 
olurdu,” demekten başka elimden 
bir şey gelmiyor.
Önerimi yineliyorum. 
Eşinize ve çocuklarınıza vakit ayı-

rınız. Unutmayınız ki, çocukları-
nızdan her hangi birinin alacağı 
bir diploma, sizin satın alacağınız 
üç beş apartman dairesinden daha 
önemlidir. Hele hele köyde satın 
alacağınız yüzlerce dönüm araziden 
daha önemlidir. 
Benden hatırlatması..

haber@haber.dk

Bir kışa daha giriyoruz
Zeynel Kozanoğlu

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.

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

Danimarka’da müzik 
ve eğlence çevrelerin-

de DJ Gazi olarak da bili-
nen Gazi Peker “Kısmet” 
adında elektronik ses 
kayıtlarından oluşan de-
neysel bir albüm çıkardı. 

Uzun yıllar multimedya 

alanında çalışmalar ya-
pan ve bir süre televizyon 
ve radyo programcılığı 
yapan Peker, bu al-
bümünde Ortadoğu 
müziğini bilgisayar, key-
board ve çeşitli elektro-
nik ses kayıtlarını bir 

araya getirdi. Peker’in al-
bümünde, Şivan Perwer, 
Aynur Peker, Svend Pors 
ve John Villadelsen gibi 
sanatçıların eserlerinden 
de bölümler ses kayıtları 
içine eklenmiş. 

(Haber)

Elektronik ses kayıtlarından 
oluşan bir albüm
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Bir kışa daha giriyoruz
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er hvad det koster om 
måneden for sikkerhed,
faglighed og et stærkt netværk!

Har du råd til at lade vær’ ?

• Hvor meget skal du arbejde?
• Får du løn for overarbejde?
• Får du den rigtige løn?
• Har du ret til feriefridage?
• Hvad sker der, hvis chefen annullerer eller ændrer dine fridage?
• Hvad skal din uddannelsesplan indeholde?
• Kan du få refunderet dine transportudgifter til skole og praktiksted?
• Hvad kan du kræve af din oplæringsansvarlige?
• Hvor meget ferie har du krav på?
• 9.000 kr. af HK, hvis du bliver ledig den første måned, når du er færdig med din uddannelse.

SOM ELEV PÅ HK-OMRÅDET ER DU 
DÆKKET AF HK’S OVERENSKOMSTER
SOM SIKRER DINE LØN- OG ARBEJDSVILKÅR

Det kan være dyrt ikke at 
være medlem af HK!

HAR DU STYR PÅ DET? – DET HAR VI!

WWW.95KR.DK
ELLER HØR NÆRMERE 5667 8000

LÆS MERE PÅ

ELEVER SØGES!
til fællesskab, sikkerhed, faglighed og et stærkt netværk

WWW.95KR.DK

Dışarıda kalma lüksünüz var mı ?
HK üyesi olmamak size çok pahalıya 
mal olabilir
HK ALANLARINDA BİR İŞTE ÇALIŞIYORSANIZ, HK’NİN 
MAAŞ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINIZI BELİRLEYEN TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMINA GİRERSİNİZ.

• Kaç saat çalışıyorsunuz?

• Fazla mesai ödentisi alıyor musunuz?

• Hakkınız olan maaşı alıyor musunuz?

• Ücretli tatil yapma hakkınız var mı?

• Şefi niz tatil günlerinizi kaldırır ya da değiştirirse ne yapacaksınız?

• Eğitim planınızın içeriği ne olacaktır?

• Okula ve staj yerine olan ulaşım giderlerinizi geri alabilir misiniz?

• Sizi eğitmekle yükümlü olanlardan neler talep edebilirsiniz?

• Ne kadar ücretli tatile hakkınız var?

• Eğitiminizi bitirmenizin ardından ilk ayda işsiz kalırsanız HK size ayda 9.000 Kr. öder.

İÇİNDEN ÇIKMAK ZOR MU?  - BİZİM İÇİN DEĞİL !

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

VEYA 7011 4545 NUMARALI TELEFONU 24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ

ÖĞRENCİ ARANIYOR

Güvenlik, mesleki olarak 
doyuruculuk ve güçlü bir 
dayanışma ağı için ödeyeceğiniz aidat.

HEP BİRLİKTE GÜVENLİ, MESLEKİ VE GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA AĞI
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Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere börek, sandviç 
çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı, tatlı 

çeşitleri  ve kuru pasta verilir. 
İMALATTAN HALKA

««««« Hafta içi : 08.00-19.00 
Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -18.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

800
600

100

1290
2310

Bayramda ağzınızı 
tatlandırmak için 

hazırız.

Bayramınızı şimdiden 
kutluyoruz. 

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

Servis elemanı aranıyor
Gladsaxe’de bir restoranda 

çalışacak servis elemanı aranıyor.
Müracaat: 22 115813 - 39673219

Günay Seven, Hemşire

Ç
ağımızın bu çok 
önemli hastalığı, 
maalesef hem ge-
netik hem de yan-

lış beslenme, fazla kilolar 
ve hareketsiz yaşamdan 
kaynaklanıyor. Halk ara-
sında yaşlılık şeker hasta-
lığı da denilen iki tip şeker 
hastalığından bahsedeceğiz 
bu yazımızda.

Şeker hastalığı kronik ve 
önemli bir hastalıktır. Has-
talık bir belirti vermeden 
yavaş yavaş gelişir, yani 
teşhisten yıllar önce baş-
lamış olabilir ve vücut bir 
dereceye kadar yüksek kan 
şekerine alışmıştır. Sıklıkla 
tesadüfen ortaya çıkar.

Normal her yemek yiyi-
şimizden bir kaç dakika 
sonra pankreas, inselin 
denilen bir hormon salgı-
lar ve bu hormonun yardı-
mıyla yemeklerdeki şeker 
hücrelere geçerek vücut 
için gerekli olan enerjiyi 
sağlar.

Şeker hastalarında, ya bu 
hormon yetersizdir, ya da 
hücreler bu hormona kar-
şı duyarsızdır ve şeker hüc-
reye gerektiği kadar gire-
mez hücreler yemeklerden 

gelen sekeri alıp enerjiye 
dönüştüremez ve seker 
kanın içinde kalır böylece 
kandaki şeker oranı yük-
selir. Bundan dolayı insan 
kendini yorgun, susuz his-
seder sürekli idrara çıkar 
ve idrarında da seker oranı 
yüksek olduğundan dolayı 
idrar yolu enfeksiyonu gö-
rülür. Genellikle bu şika-
yetlerden dolayı doktora 
gidilir ve yapılan kan tah-
lilli sonucu şeker hastası 
olduğu ortaya çıkar.

Şeker hastalığının 
belirtileri nelerdir?
- Yorgunluk
- Susuzluk hissi
- Sık sık tuvalete gitmek
- Bulanık görme
- Baş dönmesi 
- Sık sık idrar yolları en-
feksiyonu
- Geç iyileşen yaralar 
- Mide bulantısı, baş ağrısı
- Depresyon hissi

Şeker hastası olmayan bir 
insanda kan şekeri genel 
olarak 3-6mmol/l arasında 
seyreder. Bir şeker hasta-
sı eğer bu hastalığa bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlardan ka-
çınmak istiyorsa mümkün 

olduğu kadar kan şekerini 
bu değerlere yakın tutması 
gerekir.
Bir şeker hastası için 
tavsiye edilen normal 
kan sekeri değerleri 
şöyledir:
Sabah kahvaltıdan önce: 6 
mmol/l altında
Ana yemekten 2 saat son-
ra: 7.8 mmol/l altında ol-
malıdır.

Uzun süre kan şekerinin 
yüksek olması çok önemli 
bazı komplikasyonlari or-
taya çıkarır. Bunları kan 
damarlarında kireçlenme, 
kalp krizi (yaklaşık % 80 
seker hastası kalp kri-
zinden ölmektedir). kalp 
krampı (angina pektoris), 
beyindeki damarlarda tı-
kanma, yürürken bacak-
larda ağrı

Körlüğe kadar gidebi-
lecek görme bozukluğu, 
böbrek bozuklukları,ayak-
larda duyu azalması, ayak 
yarası ve ilerliden durum-
larda ayağın kesilmesi, 
cinsel problemler gibi sa-
yabiliriz.

Eğer yüksek tansiyon 
varsa, , kolesterol düzeyi 
yüksekse,  sigara içiliyor-
sa komplikasyon tehlikesi 
daha da artar.    

Her 100 Türkiye kökenli vatandaşımızın 20’sinde şeker hastalığı var

Kopenhag’ın Nörrebro 
semtindeki Sağlık 
Merkezi’nde yapı-

lan bir bilgilendirme top-
lantısında, göçmenlere şe-
ker hastalığı, doğru beslen-
me ve aşırı kilolardan nasıl 
korunulacağı anlatıldı.

Nörrebro Sağlık Merkezi 
(Sunhedscenter Nörrebro) 
tarafından 16 Ağustos’ta 
düzenlenen ve çok sayıda 
göçmen vatandaşın katıldığı 
toplantıda, sağlık uzmanları 
sağlıklı beslenme ve şeker 
hastalığı konusunda bilgiler 
verdiler. 

Uzmanlar, çeşitli besin 

maddeleri içinde bulunan 
yağ ve şeker oranları hak-
kında bilgiler verdiler ve 
toplantıya katılanların kan 
şekerlerini, tansiyonlarını 
ve kilolarını ölçtüler. 

Uzmanlar yanlış beslen-
meden dolayı şeker hasta-
lığına yakalananların sayı-
sının gün geçtikçe arttığına 
dikkat çekerek, bazı insan-
ların da genetik nedenlerle 
şeker hastalığına yakalan-
dıklarını belirttiler. Bu tür 
hastalıklardan korunma 
yolları hakkında bilgiler 
veren uzmanlar, şeker has-
talığının doğru beslenme ve 

spor yapmakla önlenebilece-
ğini ifade ettiler ve daha az 
beyaz ekmek ve et yerine, 
az yağlı sebze yemekleri ve 
meyvaların yenmesini tav-
siye ettiler. 

Toplantıdan çok memnun 
ayrılan göçmenler ise bu tür 
bilgilendirme toplantıları-
nın sık sık yapılmasını dile 
getirdiler. Toplantıya katı-
lan Hacı Yusuf Abdi adlı bir 
göçmen de, şeker hastalığı 
ve doğru beslenme konu-
sunda çok şey öğrendiğini 
ifade ederek, bu tür toplan-
tıların ayda en az 3-4 kez 
yapılmasını istedi.  

Şeker hastalığı belirtileri

Sağlık Merkezi’nden 
bilgilendirme toplantısı
Göçmenler şeker hastalığından korunma ve 
doğru beslenme konusunda bilgilendirildiler
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20 Ekim’den itibaren Danimarka’da sinemalarda
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İslam’da kadının konumu, 
yeri hem batı dünyasında 

hem müslüman dünyasında çok 
tartışılan bir konu. Keza Dani-
marka’da da müslüman kadın-
lar, başörtü, kızların sünneti 
gibi konular da İslam tartışma-
ları çerçevesinde tartışmaların 
odak noktasını oluşturuyor.

Harvard Divinity School, 
Cambridge okulunda prof. Le-
ila Ahmed, İslam’da Kadın ve 
Cinsiyet kitabında Orta Do-
ğu’da İslam öncesine kadar geri 

gidiyor ve eski çağlardan bu-
güne kadarki süreç içinde, İs-
lam’da kadına bakış açısına ve 
cinsiyet konusuna yer veriyor. 
Leila Ahmed tarihi perspektivle 
modern tartışmalara katılımda 
bulunuyor. Leila Ahmed görüş-
lerini sunarken İslam’ın kadın 
düşmanı olduğu tezlerini redde-
diyor ve kadının örtünmesinin 
arkasında yatan gelenekleri ve 
kültürel nedenleri ideliyor. 

Kitap çok geniş bir kitleye hi-
tabettiği için okunması gereken 
ilginç bir kitap. Bu kitap Kopen-
hag Üniversitesi Carsten Nıe-
buhr Kütüphanesi’nin yayım-
lattığı ‘İslam sanatı, kültürü ve 
dini serisinin’ 16. kitabı. 

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

Sayın okuyucularımız, bu sayımızda da oldukça ilgi çekici bazı kitapların tanıtımını yapıyoruz.

KVINDER OG  KØN I ISLAM: İslam’da Kadın ve Cinsiyet 
Yazar Leila Ahmed. 
Çeviri Birgitte Rahbek. 
Forlaget Vandkunsten. 
448 sayfa. 249.- kr.

Ayetler, gelenekler ve yorumlar. 
Yazar İslam ve Arap dünyası 

profesörü Amaerikalı Barbara Fre-
yer Stowasser’in 1994’te yazdığı, 
şimdi, Carsten Nıebuhr Enstitü-
sü’nün Islam Kültürü kitap dizi-
si çerçevesinde Danca’ya çevrilen 
” Kuran’da Kadın” adlı kitabının 
içeriğini bu üç başlık altında top-
layabiliriz.

Nitekim yazar kitabında İslam’da 
kadının yeri nedir sorusuna, ayet-
lere ve hadislere göndermeler yapı-
yor, konuya  ayetlerin yorumlarına 
ve İslami geleneklere dayanarak 
bir açıklık getirmeye çalışıyor.

Kitap aslında dini bir çalışma, 
kutsal yazılar (ayetler) ve hadisler 
konusunda bir çalışma niteliğinde. 
Prof. Barbara Freyer Stowasser ça-
lışmalarında, Havva, Meryem ve 
Hz. Muhammet’in zevceleri gibi 
dince saygın kadınlara ilişkin yo-
rumların zaman içinde değişikliğe 
uğradığı sonucunu çıkarıyor. Do-
layısıyla da kitabın verdiği mesaj; 
müslümanlık düşünü de zamanın 
akışı içinde değişikliğe uğramış-
tır ve müslümanların kendilerini 
müslüman olarak algılama biçimi 
de tarihi koşullara bağlıolarak 
şartlanmıştır. 

Kitap üç ana başlık altında sunu-
luyor: 
1. Konuya ilişkin son tartışmalar, 
orta çağ dönemi bilgi kaynakları 
ve bu kaynaklara ulaşım.
2. Kutsal tarihte kadın.
3. Hz. Muhammet’in zevceleri.              

Yazar Stowasser, müslümanlar 
arasındaki iç İslam tartışmalarını 
da üç guruba ayırıyor:
1. Yenilikçiler. 2. Muhafazakarlar 
ve 3. Kökten dinciler (başka bir de-
yişle, fundamentalistler)

Yazar Barbara Freyer 
Stowasser. Yayımlayan 
Forlaget Vandkunsten Yayın Evi
Carsten Niebuhr Kütüphanesi, 
cilt 15. 340 sayfa. 249.- kr.

Yayın Evi kitabın 2. baskı-
sının tanıtımını yaparken 

Islam’ın müslümanlarca yüz-
yıllarca uygulanmış ve şekil-
lendirilmiş bir din, bir siyasi 
ideoloji ve kültür tarihi olgu-
su olduğunu öne çıkarıyor. Ve 
ekliyor: İslam ayrıca, sadece 
Danimarka’nın değil, kendi-
ni yakından hissettiren global 
gerçeğin de bir parçası haline 
gelmiş, dünyada ikinci en bü-
yük dindir.

GAD Yayın Evi’nin İslam An-
siklopedisi herşeyden önce bir 
başvuru kaynağı. Ansiklopedi, 
hem uluslararası hem bölgesel 

hem de ulusal planda İslam’ın 
tarihi, dini, siyasi, kültürel ve 
coğrafi bilgileriyle donatılmış. 
Bu bilgiler, konuyla ilgili uz-
manlar tarafından yazılan 400 
kadar yazı altında toplanmış. 
Ansiklopedi, Danimarka’da bu 
konuda hazırlanmış en kapsam-
lı ansiklopedi. Doğal olarak bu 
ansiklopedi Danimarka ve Da-
nimarka politikaları ağırlıklı. 
Bunun yanısıra ansiklopedide 
bu güne kadarki (en son gün-
cel gelişmeler de dahil) Avrupa 
tarihi ve uluslararası siyaset 
tarihi ile ilgili bilgiler, çeşitli 
kavramların, ideolojilerin, te-
orilerin, felsefi kavramların da 
anlatımları yer alıyor. 

Kısacası, herkesin elinin altın-
da bulunması gereken yararlı 
bir yapıt. 

Derleyenler Jean 
Butler ve Thomas Hoffmann. 
GAD Yayın Evi yayını. 
310 sayfa. 299.- kr..

GADS LEKSIKON OM ISLAM: İslam Ansiklopedisi KVINDER I KORANEN
Kuran’da Kadın. Gelenekler ve Yorumlar

Değerli okurlar,     
İftar, sahur ve Kur’an tilavetle-

riyle 1 eylül 2008 tarihinde idrak etti-
ğimiz mübarek Ramazan ayını büyük 
bir manevi derinlik  ve toplumsal bir-
liktelik içinde yaşıyoruz.  Yüce kitabı-
mız Kur’anı Kerim’ de bin aydan daha 
hayırlı olduğu bildiren Kadir Gecesi’ni 
inşallah 26/27 eylülde;  Ramazan Bay-
ramı’nı da 30 Eylül de karşılamış ola-
cağız.   
Kadir gecesi  Yüce Allah’ın Müslü-

man kullarına lütfettiği en feyizli ve 
en bereketli bir gecedir. İki cihan mut-
luluğunun  rehberi ve hidayet kaynağı 
olan Kur’an-ı Kerim bu gece de  sevgili 
peygamberimize indirilmeye başlamış-
tır. Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin 
değerini ve önemini şu ayeti kerime-
lerle ifade buyurmaktadır.
“Doğrusu, Biz Kur’an-ı Kadir Gece-

sinde indirmişizdir. Kadir Gecesinin 
ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir ge-
cesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve 
Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her 
türlü iş için inerler. O gece tan yerinin 
ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Ka-
dir Sûresi: 97/1-5) 
Yüce Rabbimizin bildirdiğine göre, 

Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerle 
elde edilecek sevap, içinde Kadir gecesi 
bulunmayan bin ayda elde edilebilecek 
sevaptan daha çok ve daha hayırlıdır. 
Diğer bir ifade ile bu gece bir insan 
ömrüne bedeldir. Bir mü’min için bun-
dan daha büyük bir lütuf ve eşsiz bir 
fırsat olabilir mi acaba? Sevgili Pey-
gamberimiz (s.a.v.) de bir hadisi şerif-
lerinde; “Kim faziletine inanarak ve 
karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir 
Gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş gü-
nahları bağışlanır buyurmaktadır.
Peygamberimizin bu güzel müjdesi-

ne nail olabilmek ve geçmiş günahları-
mızdan arınmak için, yılda bir kez ge-
len bu geceyi, Yüce Allah’a tam bir tes-
limiyet, samimiyet ve ihlas içerisinde 
değerlendirmeye çalışmalıyız. 
Bu gecede ana, baba ve yakınlarımı-

zın kandillerini tebrik etmeli ve onla-
rın duaların almalıyız. Müslüman kar-
deşlerimizle tebrikleşerek  gönüllerini 
almalı,kırgınlıkları ve dargınlıkları gi-
dermeliyiz.Yakın ve uzak çevremizde-
ki fakir ve muhtaçlara yardım eli uzat-
malı, kendimiz, ailemiz, toplumuz ve 
bütün insanların esenlik ve mutluluğu 
için dua etmeliyiz.

Peygamber efendimizin bu geceye 
mahsus olarak öğrettiği; “Allahım! sen 
affedicisin, affetmeyi seversin, beni de 
affeyle” duasını sık sık tekrarlamalıyız. 
Manevi bir hasat zamanı olan Müba-

rek  Kadir Gecesi’nden üç gün sonra 
da Allah nasip ederse oruç tutmanın 
bir ödülü olarak Ramazan Bayramını 
kutlayacağız. 
Bayramlar manevî atmosferin en yo-

ğun bir şekilde yaşandığı, ilahî mağfi-
retin burcu burcu tüttüğü, neşe ve se-
vinçlerin paylaşıldığı, karşılıklı sevgi 
ve saygının doruk noktasına ulaştığı 
müstesnâ günlerdir. 
Bayramları nasıl değerlendirmeliyiz? 
Kişilimizi oluşturan ve davranışları-

mızı şekillendiren değerlerimizin zayıf-
lamaya yüz tuttuğu modern zamanlar-
da, hep birlikte bayram sabahı çevre-
mizdeki camilerimize koşarak zengin-
fakir, büyük-küçük, yan yana, omuz 
omuza Bayram Namazını kılarak kar-
deşlik duygularımızı bir kez daha per-
çinlemeli; giderek zayıflayan aile, ak-
rabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını 
bayram ziyaretleriyle güçlendirmeli-
yiz.Çeşitli sebeplerle aramızda oluşan 
kin, düşmanlık, dargınlık ve kırgınlık-

ları unutmalı, barışmalı ve kaynaşma-
lıyız. Özellikle yarınlarımızı kuracak 
olan çocuklarımıza bu mübarek günle-
rin önemini anlatmalı onlara bu günle-
ri dolu dolu yaşatmalıyız  
Küçükler büyükleri ziyaret ederek 

saygılarını, büyükler de sevgilerini gös-
termeli,hastalarımızı, problemi ve sı-
kıntısı olan kardeşlerimizin sorunları-
nı paylaşmalıyız.
Zekat ve fıtır sadakalarımızı vermek 

suretiyle kimsesiz, yoksul ve muh-
taç insanların ihtiyaçlarını gidermeli, 
kalplerini kazanmalıyız. Bir ay boyun-
ca Ramazan ayında kazandığımız gü-
zel davranış ve hasletlerimizi Rama-
zan ayından sonra da devam ettirme-
liyiz. 
İşte bu iyilikleri ve güzellikleri yaşa-

dığımız ve yaşattığımız an Ramazan 
Bayramını gerçek manada amacına uy-
gun olarak kutlamış oluruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Ge-

cenizi ve Ramazan Bayramınızı can-ü 
gönülden kutluyor,  bu kutsal zaman-
ların toplumumuza ve bütün insanlığa 
barış, huzur ve esenlik getirmesini Ce-
nab-ı Hakk’tan diliyorum.

kuyucuoglu@gmail.com   

Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarken
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİNİ SOHBET
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1 SAAT OYNA, BOĞAZ’DA YALI KAP

Tatil sonrası yine birlikteyiz... 
Eylül yaklaşıyor ya, Türkiye’de 
1.5 ay kadar ara verilen sezonluk 

dizi filmlerinin ateşi yeniden yanmaya 
başladı. Ramazanla birlikte reyting ca-
navarından pay kapmak isteyen TV’ler 
flaş dizileri için yeniden kesenin ağzı-
nı açtı.
Dizi setlerinde sabahın ilk ışıklarına ka-
dar çalışılması yüzünden edilen şikayet-
ler, yeni diziler için geçen isimler, hangi 
yönetmen daha başarılı tartışmaları bir 
kez daha alevlendi. Ancak bir konu var 
ki, bu yıl da dedikodusu bolca yapılacak-
tır: Oyuncuların bölüm başına aldıkları 
fiyatlar... “Filanca bölüm başına 20 bin 
YTL alıyor. Çarpı 4. Eşittir ayda 80 bin 
YTL. Oh ne ala” gibi sohbetleri ve (bi-
raz da) kıskançlıkları yeniden duyaca-
ğız... (Bu arada sizce de fazla mı yoksa 
az mı?)
Ben “bence”yi sona saklayayım... Önce 

size ABD TV’lerinde bölüm 
başına dönen rakamları ve en 
çok kazananlar listesini vere-
yim: 
Ray Romano (Everybody 
Loves Raymond) CBS tele-
vizyonu. 2003’te bölüm başı-
na 1,800,000 dolar aldı. 
Tim Allen (Home Impro-
vement) ABC televizyonu. 
$1,250,000 
Jerry Seinfeld (Seinfeld) NBC tele-
vizyonu. $1,000,000 
James Gandolfini (The Sopranos) 
HBO televizyonu. $800,000 
Jason Alexander, Julia Louis-
Dreyfus ve Michael Richards (Se-
infeld) 600’er bin dolar... 
William Petersen (CSI) CBS. 
$500,000 
Kevin James (The King of Queens) 
CBS. $400,000 

Kiefer Sutherland (24) Fox 
televizyonu. $400,000 
Charlie Sheen (Two and a 
Half Men) CBS. $350,000 
Mariska Hargitay ve Chris-
topher Meloni (Law & Or-
der) NBC. $300,000 
Simon Cowell (American 
Idol) Fox. $263,000
Nasıl yani? Ray Romano bölüm 

başına 1.8 milyon dolar aldı 2003’te... 
Dahası TV’de tekrarı yayınlanan ya da 
CBS Televizyonu’nun başka ülkelere 
sattığı ve o ülkelerde oynayan bölüm-
lerin başına da ekstra ‘komisyon’ alı-
yor. Peki Romano’nun hiç çalışmadığı 1 
yılda tekrarlardan ve başka ülke yayın 
haklarından aldığı parayı ne biliyor mu-
sunuz? 30 MİLYON DOLAR... 
Güzel iş dediğinizi mi duydum?
60 dakika oyna, Boğaz’da 1 yalı kap. 
Kopenhag’da 1 ya da 2 villa al. Oh, ne 

ala memleket... 
Tatilde bir arkadaşım bir TV kanalının 
yayınladığı yabancı diziler için “Kur-
tarıcım” ifadesini kullandı. “Niye” diye 
sorduğumda “Gülümsüyorum, güzel va-
kit geçiriyorum, eğleniyorum ve dahası 
yeni bölüm yayınlansın diye gün sayıyo-
rum” cevabını verdi... 
Yaa dostlar... ABD’li TV yapımcıları 
hayatları boyunca görmeyecekleri bir 
Türk izleyici gülümsesin diye Roma-
no’ya bölüm başı 1.8 milyon dolar ver-
meyi gözden çıkarıyor. Çünkü fazlasını 
kazanıyor. Kazandıkça oyuncusuna da 
kazandırıyor. Çark bol paralarla dönü-
yor...
Eylül itibariyle sizi ekran başına topla-
yan, güzel vakit geçirmenizi sağlayan, 
aile içi sohbet ve tartışmalar yaşamınızı 
sağlayan dizileri izlerken bu yazıyı bir 
hatırlayın lütfen... 

ergul.e@gmail.com

KONUK YAZAR 

Emre ERGÜL

Hüseyin Duygu

N
azım Hikmet’in şiirle-
rinden oluşan bir seçki 
2008’in ağustos ayında 
Danca yayımlandı. Ki-

tabın adı ’Mektupları beklemek, 
şarkı söylemek, uyanık kalmak’. 
Bu eser, adı ve şiirleri artık Tür-
kiye’de de tanınan  Danimarkalı 
yenilikçi ve devrimci ozan Erik 
Stinus ve Kopenhag’da yaşayan 
çevirmen Murat Alpar’ın ortak 
çalışmasıdır.

118 sayfadan oluşan bu kitabı Ti-
derne Skifter adlı yayınevi özenle 
hazırlayıp, basmış. Kitabın önsözü 
yine Erik Stinus ve Murat Alpar 
tarafından kaleme alınmış.

İsterseniz önsözden biraz 
alıntı yapalım:
 ’Türk şairi Nazım Hikmet 15 
ya da 20 ocak 1902’se Selanik’te 
doğdu ve 3 haziran 1963’de Mos-
kova’da yaşama veda etti. Devlet 
yöneticiliği geleneği olan bir aile-
den gelen Hikmet’in dedesi paşa 
idi. Gençlik yıllarında iyi okullara 
gitti. Örneğin Marmara Denizi’nin 
bir kıyısındaki Heybeliada Bahriye 
Mektebi gibi. Cumhuriyet’in kuru-

luşuna ve yükseköğrenimini yaptı-
ğı Rusya’da Ekim Devrimi’nin ilk 
yıllarındaki yeniliklere tanık olan 
Nazım Hikmet ülkesinin ve yaşa-
dığı çağın en büyük şairlerinden 
biridir.

Nazım Hikmet’in şair yaşamı, ne 
tanrısal bir emirden ne de doğa 
yasalarından kaynaklanan sömü-
rüye, yoksulluğa ve savaşa karşı 
verilen mücadeleye adanmıştır. 
İnsanlar birliktelik içinde hareket 
ederlerse, kendi koşullarını değiş-
tirebilir, değişik bir geleceğin te-
melini atabilirler. 

Nazım Hikmet 1928 yılında 
çocuklara şöyle sesleniyordu:
’Sen kendi cennetini
Kara toprağın üstüne kur.
Coğrafya kitabıyla sustur,
Seni ’Hilkati Ademle’ aldatanı…
Sen sade toprağı tanı,
Toprağa inan.
Ayırt etme özanandan toprak 
ananı.
Toprağı sev
Anan kadar…’

Çevirmenler bu esere yazdıkla-
rı önsözle hem kitabın içeriğini 
hem de Nazım Hikmet’i birlikte 

anlatmışlar. Nazım Hikmet’in şi-
irlerinin onun yaşamıyla sanatı-
nın nasıl birbirinden ayrılmaz bir 
bütün olduğunu, yazdıklarının 
inançlarını nasıl bir tutarlılıkla 
yansıttığını öne çıkarmışlar. Ha-
pishane yılları, karısına yazdığı 
mektuplar, memleketimden insan 
manzaraları ve kendi yaşamöykü-
sünü özetlediği ’Otobiyografi’ şiiri 
de kitapta yer almış.

Nazım Hikmet’in yeni şiir seç-
kisi kitabına Danimarka bası-

nı ne diyor?

22 ağustos 2008 Politiken Gaze-
tesi:
Başlık: “Muhteşem şiir örnek-
leri.”
Yazıyı kaleme alan Danimarkalı 
eleştirmen Thomas Bredsdorff, 
girişi Nazım Hikmet’in bir şii-
riyle yapmış. Alt başlık olarak 
da ’Çok iyi yapılmış çeviri çalış-
ması, ölmekte olduğu sanılan bir 
geleneğin canlanmakta olduğunu 
gösteriyor.’

Nazım Hikmet’in komünist bir 
şair olduğunu vurgulayan eleştir-
men, yaklaşık bir sayfalık yazında, 
Nazım Hikmet’in ’Muhteşem şiir 
örnekleri’nin politik şiir geleneği-
nin ahrete gitmediğini kanıtlıyor 
sözcükleriyle bitiriyor.

29 ağustos Berlingske Tidende 
Gazetesi
“Hikmet’in Reçetesi” başlığı-

nı kullanmış. Berlingske Tidende 
Gazetesi yeni yayımlanan ve ge-
zetede eleştiri alan kitaplara altı 
yıldız üzerinden değer veriyor. 
Nazım Hikmet çevirisi altı yıldız 
üzerinden altı almış.

Jörgen Jörgensen isimli eleştir-
men alt balıkta şöyle diyor:

»Nazım Hikmet’in şiiri karşı ko-
yulmaz bir coşkuyla bizi yaşama, 
toprağa ve umuda bağlıyor.!«

Eleştirmen kaleme aldığı yazısın-
da Nazım Hikmet’in çileli ama an-
lamlı yaşamını övgüyle anlatıyor, 
zaman zaman Nazım Hikmet’in şi-
irlerinden alıntılar yapıyor. Yazı, 
’Nazım Hikmet’in şiirleri hem 
duygulandırıcı hem hareketlendi-
rici’ cümlesiyle bitiyor.

Danimarka Komünist Partisi’nin 
aylık dergisi Kommunist’in eylül 
2008 sayısı çeviriyi ’Hikmet tek-
rar Danca’ başlığıyla tanıtıyor.

Margit Andersen isimli eleştir-
men ’Türk şiirinin büyük ustası 
diye başlamış yazısına. Yazıda 
Nazım Hikmet’in yaşamı ve şiir 
anlayışı çeviri kitabından alıntı-
larla tanıtılıyor. Eleştirmen yazı-
sının son bölümünde çok kişinin 
şiir okumadığını, şiir okumaktan 
sıkıldığını belirtmiş. Bundan dola-
yı şiir okuma tadına varmak iste-
yenlere şöyle sesleniyor:

’Hikmet’in şiirlerini okumak ve 
anlamak çok kolay. Üstelik çok 
iyi anlatımlı gerçekçi şiirler. İçin-
de renk de var, güzel koku da var 
ve öğretici düşünceler var.’

Nazım Hikmet tekrar Danimarka dilinde

20 Ekim’den itib
aren Danimarka’da

Aralık ayında Danimarka’da
21 Kasım’dan itib

aren Danimarka’da
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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. 

Osman Pekerman Güvencesiyle

Bilet satış noktaları:
Tüm FONA Elektronik Mağazaları ve www.billetlugen.dk

Musikteatret Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3, 

2620 Albertslund
Kapılar saat 18.00’de açılacaktır

Bilet Fiyatları:
Eylül : 300 kr. + Gebyr
Ekim : 350 kr. + Gebyr

Kapı: 400 kr.

31 EKİM CUMA AKŞAMI

Daha geniş bilgi: www.osmanpekerman.com

Yoğun istek üzerine!

Tekrar Danimarka’da
İSMAİL YK 

Ayrıca, sürpriz sanatçılar ve DJ’ler
Tlf: 22 41 47 04

C
afe, restoran, piz-
zeria, ve büfe veya 
gıda üretimi ve pa-
zarlaması yapan 

daha büyük işyeri sahiple-
rinin yerine getirmeleri ge-
reken kendi kendine kontrol 
(egen kontrol) uygulama-
sında unutkanlık nedeniyle 
ceza almalarına neden olan 
ihmallere çözüm geldi.

Kasa aletlerine bağlanacak 
bir bilgisayar programı saye-
sinde bu tür işyeri sahipleri 
yerine getirmeleri gereken 
kontroller konusunda za-
manı gelince uyarılacaklar 
ve beklenmeyen kontroller-
de her zaman tüm şartları 
yerine getirmiş olacaklar.

Yeni programın işyerlerine 

tanıtımı ve pazarlanması ko-
nusunda çalışmalar yapmak 
üzere bir çok vatandaşımı-
zın yakından tanıdığı Sadık 
Yıldız’ın sahibi olduğu ABC 
consult ile Jon Wichmann 
ve Mads Bredgaard’un sa-
hibi olduğu Cash Tools APS 
bir işbirliği anlaşması imza-
ladılar.

Gıda üretimi ve pazarlama-
sı yapan işyerlerinin yerine 
getirmeleri gereken kontrol 
önlemlerini zamanı geldiğin-
ce hatırlatma esasına daya-
nan bir program geliştiren 
Cash Tools ApS, programın 
hazır olduğunu ve en kıza 
zamanda uygulamaya baş-
layabileceklerini duyurdu. 
İşyeri sahipleri bu programı 

kullanmak için abone ola-
caklar, abone ücreti aylık 
olarak ödenecek ve programı 
kullanma hakkı ile rehber-
lik hizmetlerini kapsayacak. 
Yeni programın avantajları 
ise, kötü smiley almaktan 
kurtaracak olması, para ta-
sarrufu sağlaması, ceza alın-
masını engellemesi.

Programın içerdiği olanak-
ların hepsini kullanmak iste-
meyen işyeri sahipleri sadece 
bazı kısımlarını seçerek de 
programı kendi ihtiyaçlarına 
uygun hale getirebilecekler. 
Bu durumda da aylık ödene-
cek abone ücreti değişecek.

(Haber)

Gıda üretim ve pazarlaması 
yapan işyerlerine müjde! 

Hüsnü Şen-
lendiri-
ci, İsmail 

Tunçbilek ve Aytaç 
Doğan’dan oluşan 
Taksim Trio üçlü-
sü klasik Türk ez-
gileri ve motiflerini 
ve Jazz kuralları ile 
birleştirerek hazır-
ladıkları reperuarı 
ile Kopenhag’da 
seçkin bir izleyici 
topluluğu karşısında sah-
ne aldı.

Klarnette Hüsnü Şen-
lendirici, bağlamada İsma-
il Tunçbilek ve kanunda 
Aytaç Doğan yaptıkları 
emprovizasyonlarla sık sık 
izleyicilerden alkış alırken 
yaklaşık 2 saat boyunca 
izleyicilere nefes aldırma-
dılar. Üçlünün bazı parça-
larında gösterdiği senkroni-
zasyon ve maharet sahnede 
sanki 20 müzisyen varmış 
izlenimi uyandırdı.

Konser öncesi HABER ga-
zetesinin sorularını yanıtla-
yan Hüsnü Şenlendirici son 
1,5 yılda Türkiye’de maga-
zin basınının gündeminden 
düşmediğini, ancak bunun 
müziksel üretimlerini en-
gellemediğini belirtti. Ma-

gazin basınının kendisini 
yıpratmaya çok çalıştığını 
belirten Şenlendirici Tür-
kiye’de neredeyse ilk ke-
z  bir sanatçının magazin 
malzemesi olmuşken de 
santsal üretimini geliştire-
bildiğinin örneğini verdiğini 
söyledi.

Türkiye’de klarnetçi de-
nince ilk akla gelen isim 
olmak gibi bir amacının ol-
madığını söyleyen Şenlendi-
rici, klarnetin en büyük us-
tasının Mustafa Kandıralı 
olduğunu ve Kandıralı’nın 
halen hayatta bulunduğunu 
belirterek kendileri arasın-
da böyle bir yer kapma ve 
çekişmenin gündemde ol-
madığını ve olamayacağını 
söyledi.

Bundan sonraki amacının 
gittikleri her yerde Türk 

sözcüğünü yaymak ve 
müziklerini tanıtmak 
olduğunu belirten 
Şenlendirici önümüz-
deki yıllarda dünya-
nın tanınmış cazcıları 
ile müzik yapmak iste-
diğini söyledi.

Cuma akşamı da Aar-
hus’ta Danimarkalı iz-
leyicilerin çoğunlukta 
olduğu bir kitleye kon-
ser verdiklerini söyle-

yen Hüsnü Şenlendirici 
Avrupalı Türklerle birlikte 
olmaktan ayrı bir zevk aldı-
ğını belirtti. Bu konuyu ko-
nuşurken son 1,5 yılda ma-
gazin basının gündemde 
olması sayesinde dinleyici 
kitlesinin de patlama ya-
parak genişlediğini ancak 
bunun sadece bir büyüme 
olduğunu bu büyümenin 
de kaliteli izleyici anlamı-
na gelemeyeceğini belirtti. 
“Benim müziğimi anlayan, 
dinleyen kitle halen aynı 
bu da beni mutlu etmeye 
yetiyor dedi. Taksim Trio 
grubu elemanları ile resim 
çektirmek isteyen ve kısa 
süreli de olsa sohbet etmek 
hayranları kuliste bu amaç-
larına ulaştılar.

(Haber)

Taksim Trio Kopenhag’daydı
Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’dan 
oluşan Taksim Trio üçlüsü klasik Türk ezgileri ve motiflerini 
ve Jazz kuralları ile birleştirerek hazırladıkları reperuarı ile 
Kopenhag’da büyük ilgi gördü.
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UEFA KUPASINDAKİ DANİMRKA KULÜPLERİFC KOPENHAG (FCK) VE BRÖNDBY’NÜN 
UEFA ELEME MAÇLARI 

18.09.2008 Moskova – FC Kopenhag (18:00)
02.10.2008 FC Kopenhag – Moskova (20:45)

18.09.2008 Bröndby – Rosenborg (20:45)
02.10.2008 Rosenborg – Bröndby (18:00)

UEFA KUPASINDA GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN ve KAYSERİPSOR’UN UEFA ELEME MAÇLARI

18.09.2008 Bellinzona – Galatasaray (20:00)
02.10.2008 Galatasaray – Bellinzona (20:00)

18.09.2008 Beşiktaş – Metalist (20:30)
02.10.2008 Metalist – Beşiktaş (20:00)

18.09.2008 Kayserispor – PSG (21:00)
02.10.2008 PSG – Kayserispor (21:00)

HABER SP    R

Futbol bir kez daha gücünü gösterdi. Türkiye ile Ermenistan  ara-
sında yıllardır süre gelen gerilim futbol sayesinde yeni bir yumu-

şamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan cumhurbaşkanı Sarkis-

yan’ın ‘elini havada bırakmayarak’ (Sarkisyan’ın tabiri) Ermenistan-
Türkiye arasında ilk kez oynanan 2010 Dünya Kupası eleme maçına 
Ermeni mevkidaşının yaptığı davete icabet ederek Erivan’a gitti.

Çok eleştirilen bu kısa günü birlik ziyaretle Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin yeniden gelişmesinde futbolun büyük payının olduğu kaçınıl-
maz..

İşte, futbol bu... 
Ne siyaset, ne düşmanlık, ne eleştiri, ne de gerilim hiçbir şeyi kabul 

etmiyor ve ülkelerle, insanları böyle birbirine yakınlaştırıyor.
Futboldan daha güzel bir spor dalı olduğunu zannetmiyorum... 
En düşman ülkeleri ve halkları birbirine yakınlaştırabiliyor.
Üç-beş kendini bilmezin İstiklal marşımızı ıslıklaması haricinde öyle 

rencide edici herhangi bir başka olayın yaşanmadığı bu milli karşılaş-
ma ve en yüksek düzeyde ziyarette gülen taraf Türkiye oldu.

Türkiye, kendinden zayıf rakibi Ermenistan’ı deplasmanda 2-0 yen-
di ama futbol olarak hiç iç acıcı sinyaller vermedi. Bunu, Ermenistan 
maçının siyasi gerilimine mi, liglerin yeni başlamasına mı yoksa Av-
rupa Futbol Şampiyonası yorgunluğuna mı bağlamak...?

Bu yazı gazetenin deadline nedeniyle Belçika maçı öncesi yazıldığın-
dan Türkiye’nin, Belçika gibi ciddi ve Ermenistan’a göre daha kuv-
vetli bir rakip karşısındaki futbolunu değerlendirme şansına sahip de-
ğilim.

Türkiye, 2010 Dünya Kupası elemelerine 3 puanla iyi bir başlangıç 
yaptı.. Grupta boy ölçüşeceğimiz İspanya, Bosna-Hersek ve Belçika 
gibi rakiplerle yapılacak maçlarda alınacak neticeler G.Afrika’ya gidip 
gitmeyeceğimizin kaderini belirleyecek.

Esasında bu karşılaşmalarda Türkiye, Avrupa 3. olduğunu kanıt-
layan futbol ortaya koymak zorunda. Avrupa Şampiyonu İspanya ve 
Avrupa 3. Türkiye arasında grupta oynanacak maçları düşünün..! İşte 
esas gücümüz burda ortaya çıkacak.

Yazık değil mi?
Geçen ay ki yazımda kulüplerimizin geciken transfer politikalarının 
tüm sezon boyunca ahlar ve vahlara neden olmamasını temenni et-
miştim.

İşte... G.Saray örneği...
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce kaleye alınan İtalyan ka-

leci Santis hazır değil gerekçesiyle kadroda yer almıyor.. 
Ve kaleci Aykut, İstanbul’da Steau Bükreş’e karşı oynanan Şampi-

yonlar Ligi ilk ön eleme maçında akıl almaz bir hatayla adeta Romen-
lere golü hediye ediyor..

G.Saray’ın Şampiyonlar Ligine girmeden daha ilk maçta sonunu ha-
zırlıyordu. Sarı-Kırmızılı takım ilk kez Şampiyonlar Ligine katılma-
dan UEFA’nın yolunu tutmak zorunda bırakılıyor..

Burada kabahat önce yönetimin, ardından teknik direktör Skib-
be’nin..Şampiyonlar Ligine veda ederken kadroya transfer edilen 
ünlü Çek golcü Milan Barros’u madem alacaktınız niye Şampiyonlar 
Ligi ön eleme karşılaması öncesi transfer etmediniz?

Sayın Skibbe, geldiğinizden beri kaleci isterim diye tutturduğunuz 
halde, alınan İtalyan kaleci Santis’i oynatmama lüksünü kendiniz-
de nasıl buldunuz? G.Saray’ın kaybettiği milyonlarca EURO’nun ve 
Şampiyonlar Ligi dev bir pastada bulunamamanın cevabını kim vere-
cek. F.Bahçe Şampiyonlar Ligine kalarak hem ekonomisini güçlendir-
di hem de büyük başarı gösterdi.. Umarız, Sarı-Lacivertli kulüp aynı 
başarıyı gruptan çıkıp daha ileriye giderek insanımızı mutlu eder..

İşte Futbolun gücü bu değil mi? 
irfan.kurtulmus@haber.dk

Futbolun gücü

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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Türkiye futbolda FIFA sıra-
lamasında dört yıl sonra 

yeniden 10. sıraya yükseldi 
Dünya kupası ön elemeleri 

öncesi, eylül ayı dünya sırala-
masını açıkladı. Türkiye, 3 ba-
samak birden yükselerek, 4 yıl 
sonra ilk kez 10. sıraya yerleşti. 
Tarihinde ilk kez bu yıl dün-
ya klasmanında birinci sıraya 
yükselen 2008 Avrupa Şampi-
yonu İspanya, bin 565 puanla 
yerini korurken, İtalya geçen 
ay Almanya’ya kaptırdığı ikin-
cilik koltuğunu bu ay geri aldı. 

Pekin Olimpiyat Oyunları’nda 
altın madalya alan, ancak olim-
piyat takımı çoğunlukla 23 yaş 
altı oyunculardan oluştuğu 
için bu başarısı dünya sırala-
masında dikkate alınmayan 
Arjantin, geçen ay olduğu gibi 
bu ay da 7. sırada bulunuyor. 
Dünya kupasını beş kez 
kaldıran Brezilya ise bu 
ay yine 6. sırada yer aldı. 
Bu ay 3 basamak birden atla-
yan Türkiye, bin 33 puanla, 
4 yıl sonra ilk kez 10. sıraya 
yerleşti. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE G GRUP’TA YERALIYOR

Grup G
ARSENAL
PORTO
FENERBAHÇE
DİNAMO KIEW

17.09.2008 Porto – Fenerbahçe (20:45)
30.09.2008 Fenerbahçe – Dinamo Kiev (20:45)
21.10.2008 Fenerbahçe – Arsenal  (20:45)
05.11.2008 Arsenal – Fenerbahçe (20:45)
25.11.2008 Fenerbahçe – Porto (20:45)
10.12.2008 Dinamo Kiev – Fenerbahçe (20:45)

DANİMARKA’NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ TEMSİLCİSİ AALBORG (AaB) GRUP E’DE YERALIYOR 

Grup E
AaB
Man. United
Villereal
Celtic

17.09.2008 Celtic – AaB (20:45)
30.09.2008 AaB – Man. United (20:45)
21.10.2008 Villereal – AaB (20:45)
05.11.2008 AaB – Villereal (20:45)
25.11.2008 AaB – Celtic (20:45)
10.12.2008 Man. United – AaB (20:45)

AVRUPA SINAVI BAŞLIYOR 
İŞTE PROGRAM

Sıralamadaki ilk 20 takım  
1. İspanya (1).....................1,565 
2. İtalya (3)........................1,339 
3. Almanya (2)...................1,329 
4. Hollanda (4)...................1,295 
5. Hırvatistan (5)................1,266 
6. Brezilya (6)....................1,252 
7. Arjantin (7)....................1,230 
8. Çek Cumhuriyeti (8)........1,134 
9. Portekiz (9)....................1,120 
10. TÜRKİYE (13)..........1,033 
11. Fransa (12)...................1,019 
12. Rusya (10)....................1,013 
13. Romanya (11)...............1,007 
14. Kamerun (15)..................999 
15. İngiltere (14)...................991 
16. İskoçya (16)....................976 
16. Bulgaristan (17)...............976 
18. Yunanistan (18)...............921 
19. İsrail (20)........................874 
20. Gana (19).......................864 
(Not: Parantez içindeki rakamlar, 
ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)

Türkiye, FIFA klasmanında
10. sıraya çıktı
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SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez 
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun 
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

Bulmacahaber

SOLDAN SAĞA
1- Oksit haline koymak .
2- Sürekli-Bir kadın adı
3- Tümör-kask'ın tersi
4- Bir kadın adı-bir meyve
5- Birdenbire-emir kipinde korkmak
6- İsyan eden-bir nota
7- Latife-tropikal bir ağaç
8- Bir ülke-Katiyen, hiçbir zaman
9- Çevik-Bir zaman birimi-Bir renk
10- Tatbik, ameli, pratik

YUKARDAN AŞAĞIYA
1- Kabalaşmak
2- Bir renk-zaman göstergesi
3- Bir nota-Atatürk'ün altı ilkesinden biri
4- Olanak-Soğuktan Korunmak için boyna 
sarılan giysi
5- Sınıfl ama, Bölümleme
6- Bir ajans-Gümüşün simgesi
7- İnsan ırkının iki cinsinden biri-kanaat
8- Eski dilde su-Bir rüzgar türü
9- Genişlik-İngilizce”de Bay-Kaba bir 
sesleniş
10- Bulaşıcı bir hastalık

R e n g a r e n k
b o y a m a k
Bir tatl› su

bal›¤› 

Kal›n kaba
kumafl 

Bunama 

Bir göz
rengi 

H e v e s l i ,
özengen 

Duygu 
Bo¤a, tosun 

G e l i n
bafll›¤› 

Erkek keçi 

Tayin 
Kraliçe 

Ya y v a n
sepet 
Kas›k 

‹kaz 
Sert, kat› 

Ayd›n’›n bir
ilçesi 

Bir sinema
o y u n c u s u

Vilayet 

E fl k e n a r
d ö r t g e n

Cihet 
Bir meyve 

"... Erkekli"
( S i n e m a

oyuncusu) 

Anahtar 
Buyruk 

" Yavuz ..."
(Yönetmen) 

Fr a n s a ’ d a
bir nehir 
R a d y u m
(Simge) 

Güreflte bir
oyun türü

Ajan 

Müflteri 
Dahi 

Yemin 
Gece 

Sevi 
S a t r a n ç t a

bir tafl

Po l i s i y e
bir olay Nefha 

En k›sa
zaman 

Adale 
Ku fl a k ,
göbek 

Bir sinema
o y u n c u s u

Fa s ’ › n
baflkenti 

Göçmen bir
kufl 
Safi 

Teflrifat 
Bir müzik

sanatç›m›z 

‹ n s a n ›
g e ç i n d i r e n
ifl, kazanç 

Bir sinema
o y u n c u s u

B u l u n a n ,
o l a n

Genifllik 
A c › n m a ,
yerinme 

Çölde esen
s›cak rüzgar 

Ö d e fl m e

Ay (Eski dil) 
S t r o n s i y u m

(Simge) 

Futa 
Arak 

Erin 
N u m a r a
( K › s a c a )

"... Güneri"
( S i n e m a

oyuncusu) 
fiöhret 

" . . .
K i r e m i t ç i "
( Yazar) 
U z a k l › k
i f a d e s i

Özen 
H i l e

Bütünsel 

Yabanc› 

Ta n r › t a n › -
mazc›l›k 

G e c e
(Eski dil) 

Afrika’da bir
ülke 

fiebnem 

Bir yer
yayg›s› 

Dili tutulmufl 

Kamer Karfl›l›kl› al›p
verme 

Yük 
fiita 

Her tür
m i k r o p t a n

ar›nm›fl 
K a l ç a
k e m i ¤ i

Bir ilimiz 
Bir yere

inme 

Bir ay 
G ü n e y

A f r i k a ’ n › n
plaka imi 

Tek kurflun
a t a b i l e n

t ü f e k
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Evlere ücretsiz taşıma servi- simiz vardır

Pele s̀ Møbler

Halıdan battaniyeye, yatak takımına, tencereden 
çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar  uygun 

fi yatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar 
ve daha neler neler... 

www.peles.dk

Pele Mobilya’ya gelin, 
kesenize uygun olarak

yuvanızı zevkinize 
göre kurun

Pele’yi tanımayan zarardadır 

Pele´s Møbler
Industribuen 8 - 2635 Ishøj  

Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17 
Pele Yıldız 40 13 76 90

www.peles.dk - pele@peles.dk
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0 øre’ye arayın

Türkiye’yi dakikası 0 øre’ye arayın

Türkiye, Danimarka, İsveç, İngiltere, 
Almanya, Norveç, Hollanda, İspanya, 
Fransa, Belçika, ABD ve 35 ülkeyi 

Başlangıç ücreti 1,- Kr.
Türkiye’deki cep 
telefonlarını şimdi
0,99 Krona arayın !   

www.onfone.dk adresini 
ziyaret edin ya da 69101010 
numaralı telefondan arayın. 
Siz de GoWorld sahibi olun


