
Danimarka hükümeti, Avrupa 
Adalet Divanı’nın Danimarka 
vatandaşlarının aile birleşimini 
kolaylaştıran kararına uyacağını 
resmen açıkladı. Yabancılarla 
evli oldukları için İsveç’te ya da 
başka bir AB ülkesinde yaşamak 
zorunda kalan Türk kökenli 
Danimarka vatandaşları artık 
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı 
engeline takılmadan Danimar-
ka’ya yerleşebilecekler, ancak 
Danimarka’ya gelecek çiftlere 
yeni şartlar koşulacak. 
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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

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı 
14 Kasım 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

30 Ekim’den itibaren 
Danimarka’da sinemalarda

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

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

4. yılımızda,
 01.10.2008-20.11.2008 
tarihleri arası tüm cilt 

ve epilasyon 
(permanent hårfjerning) 

bakımlarında  
           indirim.%50

Yeni Türk fi lmlerine hazır mısınız?
Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği en yeni  Türk 
komedi fi lmleri bu ay sonundan itibaren Danimarka’da 
sinemalarda gösterime giriyor.  Sayfa 27

Danimarka Türklerinin 
göç tarihi gibi bir kitap
Tercümanlık ve uyum konularında çeşitli kesimlere 
danışmanlık yapan Esma Birdi adlı vatandaşımız bu 
ay içinde yayınlanacak olan kendi hayatını ele alan 
bir kitapta Danimarka’ya yerleşen Türk göçmenlerin 
geçirdikleri uyum aşamasının sanki bir tarihini 
özetliyor.

AB Kuralları uygulanacak

Devamı sayfa 14 ve15’te

Devamı sayfa 12’de
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Bir gazetenin en önemli özelliği bağımsız 
olmasıdır. Bir gazete için bağımsız olmak 

yayınladığı haberlerin niteliği, kalitesi, görsel 
özelliğinden de önemlidir.
Zira bir gazetenin yaşamını devam ettirme-

si de okuyucunun o gazetede okudukları ko-
nusunda şüpheye düşmemesine bağlıdır.
Haber gazetesi yayınlanmaya başladığı gün-

den bu yana bu ülkede yaşayan, iş yapan, iş-
yeri, fabrika kurmuş olan sizlere hizmet et-
meyi amaçlamıştır. Bu amacımızdan da taviz 
vermeden yolumuza devam ediyoruz, edece-
ğiz.
Bunları yaparken, sizleri bilgilendirirken 

verdiğimiz haberlerin içine yorum katmı-
yoruz. Haber seçimi yaparken de yorumsuz 
davranmaya özen gösteriyoruz. Bu yüzden 
bir haberi okurken o haberde konu olan olay-
lara tepkimizi haber satırları içinde görmez-
siniz. Ama o konuda yorum yapmak istersek 
bunu köşe yazılarımızda ele alıyoruz. O za-
man kendi kişisel görüşlerimiz öne çıkıyor.
Kişisel görüş deyince biraz derinleştirmek 

istiyoruz bu konuyu. Danimarka’nın çeşitli 
yerlerinde haber gazetesinin Yahudiler tara-
fından yayınlandığı, editörlerinin komünist 
oldukları yolunda söylentiler yayıldığı kulağı-
mıza geliyor. Bunların ne amaçla yapıldığını 
biz çok iyi biliyoruz. Yapanlar da kendi foya-
ları bir gün tarafımızdan ortaya çıkarılacak 
korkusu içinde davrandıklarından olsa gerek 
buna devam ediyorlar.
Gazetemizin sermayesi Yahudilerin elin-

de değildir. Hoşgörü ve diyalog  adı altında, 
amacı belli olmayan tuhaf etkinliklerin altına 
imzamızı atmıyoruz.
Şunun altını bir kez daha net bir şekilde çi-

zelim. Biz Türkçe’yi ortak dil olarak kulla-
nan ve bu ülkeye göç etmekten dolayı ortak 
sorunları olan sizler, bizler için bu gazeteyi 
yayınlıyoruz. Bunu yaparken hiçbir ideoloji-
nin, tarikatın,, örgütün sesi değiliz ve olma-
yacağız. Sizin çoluğunuzun çocuğunuzun rız-
kında da gözümüz yok. 
Bizi izlemeye devam edin.

Haber veren gazete

Sahibi/Udgivet af: 
KAST MEDIA I/S  

Adm. direktør/İdari Sorumlu: 
Sadi Tekelioğlu

Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør: 
Cengiz Kahraman 
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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

25 ØRE ARTIK KULLANILMAYACAK. Danimarka’nın en küçük para değeri olan 25 øre 1 Ekim’de tedavülden 
kaldırıldı. Artık bundan böyle harcamalarda 25 øre kullanılmayacak. Elinde 25 øre bulunduranların en geç 1 Ekim 2011 
tarihine kadar bu paraları merkez bankası ya da diğer bankalarda değiştirmeleri gerekiyor. 25 øre’lerin tedavülden 
kalkmasıyla nakit yapılan harcamalarda, 1 ile 24 øre arasındaki tutar “sıfır” olarak, 25-74 øre arasındaki tutar 50 øre 
olarak, 75-00 øre arasındaki tutar 1 Kron olarak hesaplanıp eşleşecek. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise tutarın 
hala tamamı ödenecek.  Danimarka’da piyasalarda 500 milyon civarında 25 øre’ler bulunduğu ve bunun da 125 
milyon kron tuttuğuna dikkat çekildi. Hali hazırda 3 milyon kron tutarındaki 25 øre’nin geri döndüğünü bildirildi. 

25 ØRE TEDAVÜLDEN 
KALDIRILDI

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

Küresel anlamda ortaya 
çıkan ve genişleyerek 
yayılması beklenen 

kriz çalışanların sendikalara 
kayıt yaptırmaya başlamaları 
sonucunu doğurdu. 

Özellikle krizin Danimarka’yı 
da vurması halinde bugüne 
kadar aylık aidattan tasarruf 
etmek için sendika ve işsizlik 
kasasına kayıt yaptırmayan 
bir çok çalışan şimdiden sen-
dikalara ve işsizlik kasalarına 

başvurmaya başladı.
-üKristeligt Fagforening’de 

yapılan açıklamalarda son bir 
yıl içinde üye sayısnının yüz-
de 5’lik bir artış gösterdiği 
belirtildi.

Son yıllarda Danimarka eko-
nomisinin iyi bir performans 
sergilemesi ve işsizliğin nere-
deyse tamamen ortadan kalk-
ması yüzünden sendikalara 
olan ilgi azalmış, özellikle 30 
yaş altı çalışanlar için sendika-

lar ve işsizlik kasaları cazibesi-
ni tamamen yitirmişti.

1980 yılındaki ekonomik kriz-
de üye patlaması yaşayan sen-
dikalar 1996 yılında işsizliğin 
yüzde 14’lere kadar yükselmesi 
nedeniyle üye sayısı alanında 
neredeyse rekor kırmışlardı.

Sendikalar krizin yayılma işa-
retleri göstermesi halinde üye 
sayısında patlama bekledikle-
rini açıkladılar.

(Haber) 

Sendikalara hücum
ABD’de ortaya çıkan ve gittikçe yayılan ekonomik kriz sendi-
kalara ilgiyi artırdı. krizin Danimarka’yı da vurması halinde 
bugüne kadar aylık aidattan tasarruf etmek için sendika ve 
işsizlik kasasına kayıt yaptırmayan bir çok çalışan şimdiden 
sendikalara ve işsizlik kasalarına başvurmaya başladı.

Danimarka’nın en küçük para birimi 
25 øre 1 Ekim’de tedavülden kaldırıldı  

Danimarka’daki her 
10 ekonomi uzma-
nından 9’una göre 

ev fiyatları önümüzdeki altı 
içinde hızla düşecek.

Danimarka haber ajansı 
Ritzau’nun borsa gazetesi 
Börsen ile ortaklaşa yaptığı 
araştırmaya göre, ülkenin 
önde gelen ekonomi uzman-
ları ev fiyatlarının önümüz-
deki altı ay içinde daha da 
düşeceğini ve ev satın almak 
isteyenlerin acele etmemele-
ri gerektiğini belirtiyorlar.

Araştırmaya göre, 46 eko-
nomi uzmanından 42’si ev 
fiyatlarının düşmeye devam 
edeceğini, fiyatların 2010 yı-
lından sonra tekrar yüksele-
bileceğini ifade ediyor. 

Konut alanındaki arz-ta-
lep dengelerinin değiştiğini 
kaydeden bir finans kurulu-
şu yetkilisi,  “Bugüne kadar 
ev fiyatlarını satıcılar belir-
liyorlardı, şimdi ise yüksek 
olan ev fiyatları düşünceye 
kadar alıcılar belirleyecek. 
Faizlerde 2009 yılında düş-
meye başlayacak” dedi.

Emlak sitesi www.boliga-
.dk ya göre, eylül ayında ev 
satışında büyük düşüş ya-
şandı, bu da fiyatların düş-
mesine neden oldu. Ev fiyat-
ları 2005 yılındaki fiyatların 
düzeyine düştü. 

(Haber) 

Ev fi yatları 
hızla düşüyor
Danimarka’daki eko-
nomi uzmanları ev sa-
tınalmak isteyenleri 
uyardı. Ev fi yatlarının 
önümüzdeki altı ay 
içinde daha da düşece-
ğini belirten uzmanlar, 
ev satınalma konusun-
da acele edilmemesi 
gerektiğini belirttiler. 
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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. 

Avrupa Adalet Divanı’nın Danimar-
ka’nın yabancılar politikası konu-

sunda verdiği karar, bize haklarımızı 
sonuna kadar aramamız gerektiğini öğ-
retti. Ama hakkımızı aramak için önce 
bu haklarımızın neler olduğuna biraz 
kafa yormamız gerekiyor. 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ya-

pılan anlaşmalara göre, Türk vatandaş-
larının Avrupa’da vizesiz seyahat etme 
olanağının bulunduğunu biliyor muy-
dunuz? Yine bu anlaşmaların Türk va-
tandaşlarının Danimarka aile birleşimi 
kuralları dışında tutulmasına olanak 
sağlayarak, bu alanda hiçbir kısıtlama-
ya tabi tutulmamaları gerektiğini daha 
önce hiç duymuş muydunuz? 
Acaba kaçımız; 1963 yılında o zaman-

ki adıyla Avrupa Topluluğu olan, Avru-
pa Birliği ile Türkiye arasında yapılan 
Ankara Anlaşması’nı, AB ülkeleri ile 
1970’te imzalanan ve 1973’te yürürlük 
kazanan Katma Protokol’u, Gümrük 
Birliği anlaşmasını biliyor?
Türkiye’deki ve Avrupa’daki bazı 

Türk dernekleri, hukukçular ve siya-
set bilimcileri bu anlaşmaları didik di-
dik inceliyorlar. Ankara Antlaşması’nın 
Madde 13 ve Madde 14’’üne göre karşı-
lıklı yerleşme serbestliği hakkını Türki-
ye’nin de kazanmış olduğunu,  hem An-
kara anlaşması, hem “1970-73 Katma 
Protokolü” hem de “Gümrük Birliği” ge-

reği Türk vatandaşlarına asla vize uy-
gulanamayacağını ve Avrupa ülkelerin-
de “iş edinmeleri ve kurmaları” engelle-
nemeyeceğini belirtiyorlar.  
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dekan Yar-

dımcısı ve Euromaster  Direktörü Doc. 
Dr. Harun Gümrükçü Türk vatandaşla-
rının Avrupa’da Ankara Anlaşması kap-
samında bunduğunu ve vizesiz seyahat 
etme olanağının bulunduğunu belirti-
yor. (Bknz. HABER gazetesi Eylül sa-
yısı). 
Vatan gazetesi yazarlarından Yiğit Bu-

lut da 2000 yılından bu yana bu konuyu 
araştırdığını belirterek, 1 Ekim tarihli 
köşesinde şunları yazıyor: 
“Gümrük Birliği kavramı gereği AB 

ülkeleri, doğrudan ve dolaylı olarak 
Gümrük Birliği kavramı içinde kalan 
Türk vatandaşlarına vize uygulaya-
maz, AB ülkelerinde çalışma ve yerleş-
me haklarına engel olamaz. “Bunun ka-
nıtı ne” derseniz, AB Adalet Divanı’nın 
11.05.2000 tarihli kararı çok açık: 
“Türk vatandaşı olan işveren ve serbest 
meslek sahiplerinin Katma Protokol’ün 
yürürlüğe girdiği 1973 tarihinden itiba-
ren ‘haklarına kısıtlama getirilmesine’ 
imkân yoktur”. 
Türkiye, katma protokolleri imzalaya-
rak sonradan eklenebilecek maddelere 
karşı kendini korumuş olmasına rağ-
men bu hak nedense bugüne kadar gün-

deme gelmedi. Bu da yetmezmiş gibi, 
bugün siyasetçilerimiz nedense Avru-
pa Birliği’ne girebilmek için kazanılmış 
serbest dolaşım hakkında feragatte bu-
lunabiliyorlar.
Kısacası, Türkiye ile Avrupa Birliği ara-
sında yapılan anlaşmalar gereği Avru-
pa’da yaşayan Türk vatandaşları vize 
zorunluluğunun dışında tutulması ge-
rekiyor. Bu anlaşmalar anadili eğitimi 
hakkını sağlıyor ve aile birleşimini gü-
vence altına alıyor. Yine bu anlaşmalar 
Türk vatandaşlarının Danimarka aile 
birleşimi kuralları dışında tutulmasına 
olanak sağlıyor.
Ancak Avrupa Birliği ile Türkiye ara-

sında yapılan bu anlaşmaların açığa ka-
vuşturulması ve bu hakların kağıt üze-
rinde kalmaktan kurtulup hayata geçi-
rilmesi için Avrupa Adalet Divanı’nda 
örnek teşkil edecek bir dava açması ge-
rekiyor.  
Hatırlarsanız, İrlanda’dan açılan bir 

dava Danimarka’yı da bağladığı için Da-
nimarka Avrupa Adalet Divanı’nın ka-
rarına uyacağını açıkladı. 
Temmuz ayında Avrupa Adalet Diva-

nı’nın aldığı karar sadece Avrupa Birli-
ği yani Danimarka vatandaşlarını bağ-
lıyor. Çalışma oturma izni ile Danimar-
ka’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportlu vatandaşlarımız ise bu hak-
lardan hala yararlandırılmıyor. Aslında 

üzerine gidilmesi durumda Danimar-
ka’daki Türk vatandaşlarının da yaban-
cılar yasası kapsamı dışında tutulduğu 
görülecektir. Almanya’da işsiz kaldığı 
için oturma ve çalışma izni bulunma-
yan bir Türk vatandaşı, Avrupa Adalet 
Divanı’na başvurdu ve Alman yetkililer 
bu vatandaşımızın oturma ve  çalışma 
iznini uzatmak zorunda kaldılar. 
Aarhus’ta faaliyet gösteren Anadolu 

Kültür Derneği bu anlaşmaların vatan-
daşlarımıza sağladığı hakların belirlen-
mesi ve açıklığa kavuşturulması konu-
sunda bir çalışma başlattı. 
Yabancılarla evli Danimarkalıların 

kurduğu ve 150 çiftin üzerinde üyesi 
bulunan Sınırlar Ötesi Evlilik(Ægtes-
kab Uden Grænser) adındaki bir der-
nek yıllarca aile birleşiminin önündeki 
engelin kaldırılması için hukuk mücade-
lesi veriyor. Bu dernekte kaç tane Tür-
kiye kökenli  üye var, biliyor musunuz? 
Bir elin beş parmağını geçmez. 
Bir çok vatandaşımız haklarını araya-

madığı için ya yuvalarını yıkmak zorun-
da kaldı ya zorunlu olarak ayrı yaşama-
ya başladı ya da İsveç’e göç etmek zo-
runda kaldı. 
Artık sahip olduğumuz hakların neler 

olduğunu öğrenmenin, sonra da bu hak-
ları kullanıp korumanın zamanı geldi. 
Unutmayalım; hak verilmez, alınır.

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Hak verilmez, alınır

T
emel eğitim siste-
minde reforma ya-
pılmasını isteyen 
Sosyal Demokrat-

lar, zorunlu eğitimin de 10 
yıldan 13 yıla çıkarılması 
üzerinde çalışıyorlar. 

Partinin eğitim sözcüsü 
Christine Antorini, 13 yıl 

zorunlu eğitimin 13 yıl zo-
runlu okul anlamına gelme-
diğini belirterek, eğitimde 
pratiğe ağırlık verileceğini 
ve efterskole adı verilen okul-
larda verilen pratik ağırlıklı 
eğitimin kalitesini temel halk 
okullarına taşımak istedikle-
rini söyledi. 

Partinin eğitim reformuna 
göre, meslek eğitimleri ve lise 
eğitimleri gibi bir çok lise ve 
dengi eğitim büyük merkez-
lerde toplanacak. 

Sosyal Demokratlar eği-
timde yapmak istedikleri 
reformu düzenleyecekleri 
bir konferansla tartışmaya 
açacaklarını belirttiler. 

Sosyal Demokratların suna-
cakları eğitim reformundan 
memnuniyet duyduklarını 
kaydeden Eğitim Bakanı Ber-
tel Haarder, 13 yıllık zorunlu 
eğitime destek vermeyeceğini 
söyledi. 

Zorunlu eğitim 1975 yılın-

da 7 yıldan 9 yıla çıkarılmıştı. 
2009 yılında ise ana sınıfı eği-
timi de zorunlu eğitim yılına 
dahil edilecek ve böylece zo-
runlu eğitim 10 yıl olacak. 

(Haber)

Sosyal Demokratlar zorunlu eğitimi 13 yıla çıkarmak istiyor
Ana sınıfından liseye kadar eğitimde 
değişikliğe gidilmesini isteyen Sosyal 
Demokratlar 10 yıllık zorunlu eğitimin 
13 yıla çıkarılmasını istiyorlar. 

Sosyal Demokratlar’ın eğitim 
sözcüsü Christine Antorini’ye 
göre, 13 yıl zorunlu eğitim 13 
yıl zorunlu okul anlamına 
gelmiyor. Antorini, eğitimde 
pratiğe ağırlık verileceğini ve 
9. sınıftan sonra gidilen 
efterskole adı verilen okullarda 
verilen pratik ağırlıklı eğitimin 
kalitesini temel halk okullarına 
taşıyacaklarını söylüyor.
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Herkesin tatil anlayışı kendine 
göredir. Tatil denince ne anla-
şıldığı da tatil yapan ya da ya-

pacak kişinin zevklerine göre değişir. 
Ben daha önce gitmediğim büyük şe-
hirlerin havasını solumayı, o şehrin in-
sanları ile birlikte aynı caddelerde yü-
rümeyi, aynı kafelerde oturup kahve 
içmeyi dinlendirici bulurum. Londra’da 
Piccadilly Circus meydanındaki havuz 
kenarına oturup, gelip geçenleri seyre-
derken, dünyada ne kadar çok değişik 
insan yüzü bulunduğuna şaşırmak, ge-
lip geçen insanların yaşamını tahmin 
etmek benim için eğlencelidir.
Bazıları ise 5,6,7 yıldızlı otellerde ha-

vuz başından ayrılmaz, plajdan çıkmaz. 
Bazıları eğlence hayatını tatil olarak 
görür. Diskoteklerde, müzik festivalle-
rinde tatilini geçirenler vardır.
Tatil denince eğlence aklına gelenler-

den bahsedeceğim bugün. Daha doğru-
su iki kişiden.  
Bundan iki hafta önce yolum üç gün-

lüğüne Berlin’e düştü. Kopenhag’dan 

yola çıkarken yanımda her Danimar-
kalı tatilcinin yaptığı gibi Politiken ga-
zetesinin yayınevi tarafından piyasaya 
sürülen “Turen Går Til Berlin” kitabı-
nı da götürdüm. Bu şehir rehberinde 
bazı önemli yerlerin tarihini okuyayım, 
oradayken ulaşamadığım bilgiye ulaşa-
yım diye.
Berlin’e giden bir Türk Kreuzberg 

semtini görmeden oradaki havayı yaşa-
madan geri dönmez diye düşündüm ve 
bir günümü bu semtte geçirmeye ayır-
dım. Seyahat kitabında Kreuzberg hak-
kında yazılanları okurken kelimenin 
tam anlamıyla şoke oldum, kanım don-
du. Kottbusser Tor meydanından bah-
sederken kitabın iki yazarı şöyle bir 
ifade kullanmışlar: “O gün şanslıysanız 
eğer Kottbusser Tor meydanında uyuş-
turucu pazarlayan birini kovalayan bir 
Türk anne ile karşılaşabilirsiniz”
Şans ölçütlerine bakar mısınız? Bir 

uyuşturucu satıcısı ve onu döven bir 
Türk anne ile karşılaşmak. Yani suç iş-
leyen birini ve çocuklarını ondan koru-

mak isteyen çaresiz, zavallı bir kadını 
görmek o şehirde geçirilen tatilin tadı-
na varmanın ölçüsü olarak kabul edi-
liyor.
Tatile giden kişinin ne ile karşılaşırsa 

şanslı sayılabileceğini gösteren bu ifa-
deyi defalarca okudum. “Acaba Türk 
olduğum için ve cümlede bir Türk an-
neden bahsedildiği için mi hassas dav-
ranıyorum? acaba o yüzden mi üzerime 
alındım” diye de düşündüm. Yok ha-
yır. O cümledeki kadın bir Yunanlı, bir 
Portekizli de olsa yine sinirlenecektim.
Batılılarda maalesef çok yaygın olan 

bir anlayışa göre kendileri dışındaki 
herkesin hayatta bir rolü var. Ve her 
zaman da o rolü oynamalılar. Örneğin, 
bu yüzden -dikkat edin- Batılılar tara-
fından yapılan ve yabancı kültürlerin 
anlatıldığı film ve tv programları her 
zaman o kültür mensuplarının düzen-
ledikleri bir festival, bir dini tören veya 
başka ulusal bir özelliğini göstererek 
başlar.
Batılıların dışındakiler folklorik, ulu-

sal giysiler içinde gezen, sabahtan ak-
şama kadar kendi kültürlerini yaşayan 
kişilerdir. Ve batılılara düşen de bunla-
rı izleyip eğlenmektir.
Yukarıda tatilciye önerilen eğlence 

unsuruna göre hareket edeceksek, Tsu-
nami felaketinde evini kaybeden talih-
siz insanlar, Brezilya’da ölüm manga-
ları tarafından evsiz, kimsesiz çocuk-
ların ortadan kaldırılması, Afrika’daki 
AİDS hastalarının hangi şartlar altın-
da yaşamlarını devam ettirdiklerini 
görmek, Doğu Avrupalı hayat kadınla-
rı, Avrupa’ya kaçak yollardan ulaşma-
ya çalışırken konteynerlerde havasız-
lıktan boğulup ölen mülteciler de ina-
nılmaz bir eğlence sunabilirler demek 
ki…
Tabii bunları görecek kadar şanslıy-

sanız (!).
Evet hala içim bulanıyor o okuduğum 

bir cümle yüzünden. Üstelik uyuşturu-
cu satıcısı kovalayan bir Türk anne de 
göremedim..

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Batılının tatil anlayışı

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. 

COCO SKRÆDDERI

Finsensvej 143  2000 Frederiksberg
Tlf: 3871 0062   Mobil: 2023 2521

Al slags reperationer, 
tøjforandringer og 
isætning af lynlåse 

udføres hurtigt 
og grundigt.

Kudret Öteyaka

Hz. Muhammet krizinde ön saf-
larda bulunan Ahmed Akkari 
daha önceki dava arkadaşla-

rına ateş püskürdü, imamları sadece 
kendilerini düşünmekle suçladı.

Başını dinlemek için gittiği Grön-
land’dan bir Arap sitesine mektup 
gönderen Akkari, Avrupa ve Ulusla-
rarası Dayanışma Komitesi üyelerini 
sadece kendi çıkarlarını düşünmekle 
ve  kendi görüşlerini, itibarlarını ve 
mevkilerini öne çıkarmak için her 
şeyi yapmakla suçladı. 

Bilindiği üzere Akkari daha önce 
Jyllands-Posten gazetesinde çıkan 
Hz. Muhammed’i aşağılayan karika-
türler üzerine Ortadoğu ülkelerine 
bir delege eşliğinde seyahat yapmış 
ve onlara durumu anlatmıştı. Şimdi 
hayatta olmayan imam Abu Laban ile 
birlikte karikatür krizinin büyümesi-
ne neden olmakla suçlanmıştı.

Bulunduğu yerden o zamanki du-
rumu değerlendiren Akkari, kendi-
sinin imamların mevkilerinin aynı 

zamanda yetersizliklerinin kurbanı 
olduğunu öne sürdü. 

Ayrıca İslâm aleminin bu tür rol ya-
pıcılarına karşı uyanık olmasını; or-
taçağ papazlarının yarattığı karanlık 
vahşet ve kargaşa döneminde olduğu 
gibi birbirlerini yiyecek duruma düş-
memelerini istedi.

haber@haber.dk

İmamlar birbirine mi 
düşüyor?

D
animarka’nın Odense 
şehrinde göçmenlerin 
yoğun olarak yaşadık-
ları ve suç oranının 

hayli yüksek olduğu Vollsmo-
se’de polise yapılan şikayetle-
rin imamların devreye girme-
lerinin ardından geri çekildiği 
ve bazı imamların mahkeme 
görevi üstlenmeye başladıkları 
bildiriliyor.

Bölgede görev yapan polisler 
ve adli yetkilileri ortaya çıkan 
bu durumu endişe verici bul-
duklarını belirterek Danimar-
ka yasalarına paralel yeni bir 
hukuki bir uygulamanın ortaya 
çıktığını ve suç işleyen kişilerin 
neredeyse dini mahkemelerde 
sorunu çözdüklerini söyleyerek 
Danimarka ceza yasasından 
kurtulduklarını bildiriyorlar. 
İmamların devreye girmeleriyle 

özellikle Müslüman göçmenler 
birbirleri hakkında polise yap-
tıkları şikayeti geri çekerek so-
runlarını imamlar huzurunda 
çözüyorlar.

Özellikle Müslümanların için-
de bulundukları adli olaylarda 
imamların da karıştığı durum-
larda, haraç, tehdit ve çeşitli 
şiddet olayları sonucu şikayet-
çilerin sindirildikleri ve çözü-
mün imamlara havale edildiği 

belirtilerek, suç işleyen kişilerin 
bu yolla Danimarka ceza yasala-
rının kapsamına girmekten kur-
tulduklarına dikkat çekiliyor.
 Bölgede görev yapan Ebu Beşir 
adında bir imam yaptığı açıkla-
mada semt sakinlerinin polisten 
çok imamlara saygı duyduğunu 
ve anlaşmazlık durumunda ken-
dilerinin devreye girdiklerini be-
lirtiyor.

(Haber)

Polis yerine imamlar devrede!
Danimarka’nın Odense şehrinde göçmenlerin yoğun olarak 
yaşadıkları Vollsmose’de polise yapılan şikayetlerin imamların 
devreye girmelerinin ardından geri çekildiği ve bazı imamların 
mahkeme görevi üstlenmeye başladıkları öğrenildi. 

Karikatür krizinin büyümesine neden olmak-
la Danimarkalılar tarafından suçlanan Arap 
asıllı Ahmed Akkari, imamları bencil olmakla 
suçladı. 
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Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 51888675 
              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

B
undan bir buçuk ay önce 
“İslamcıların ifade özgür-
lüğüne yaptıkları saldırı 
ve yönelttikleri tehditlere 

karşı” uluslararası bir oluşum ku-
ran Naser Khader, “Herkes İran’ın 
nükleer silah programını tehdit ola-
rak görüyor, ancak dünya barışını en 
çok tehdit eden unsur Suudi Arabis-
tan Krallığıdır” dedi.

Suudi Arabistan Kralının kişisel 
olarak böyle bir saldırı ve tehdidi 
organize etmediğini, ancak bir çok 
Suudi prensin dünyanın çeşitli böl-
gelerindeki İslamcı akımları finanse 
ettiklerini söyleyen Khader ayrıca, 
Suudi Arabistan’ın,  bugünlerde 
küresel anlamda ifade özgürlüğünü 
dizginlemek için çalışmalar içinde 
bulunan İslam Konferansı Örgütü 
içinde büyük ağırlığı bulunduğunu 
bildirdi.

Khader, İran’ın nükleer silah prog-
ramı ile bölgesel bir güç olmaya ça-
lıştığını ancak Suudi Arabistan’ın 
küresel bir güç olma yolunda çabala-
dığını ve elde ettikleri petrol gelirle-
riyle bu amaçlarına ulaşmakta fazla 
zorlanmayacaklarını söyledi.

Khader İslamcılıkla mücadele için 
aralarında Mısır, Kanada, İtalya Tu-
nus, İngiltere ve Fransa’nın da bu-

lunduğu 15 ülkeden Müslüman kö-
kenli entellektüelin bir araya geldiği 
bir düşünce kuruluşu oluşturdu. 

İslamcılıkla mücadele edecek olan 
bu düşünce kuruluşuna katılan isim-
leri can güvenlikleri gerekçesiyle 
şimdilik açıklamayacağını söyleyen 
Khader İskandinavya’dan tek katı-
lımcı olarak kendisinin bulunduğu-
nu belirtti.

Amerikalı haberci Martyn Burkes 
tarafından hazırlanan bir programa 
katılan Naser Khader PBS kanalın-
da yayınlanacağı söylenen progra-
mın, istasyonun yönetim kurulun-
da buklunan bir Suudi Arap üye 

tarafından veto edilerek yayınının 
engellendiğini söyledi. 

Khader Batı’nın ;İran’la ilgilenmek 
yerine gözlerini Suudi Arabistan’a 
çevirmesi gerektiğini kaydetti.

Karikatür krizini takip eden gün-
lerde Demokratik Müslümanlar 
adında bir dernek kuran Naser Kha-
der bu yolla elde ettiği popülaritesini 
oya çevirmek isteyerek Yeni ittifak 
adından bir parti kurmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde partisinin adı-
nı Liberal İttifak olarak değiştiren 
Khader iki dönemdir milletvekilliği 
yapıyor.

(Haber)

Danimarka Palamentosu’nda üç milletvekili ile temsil edilen muhalefetteki Liberal 
İttifak partisi genel başkanı ve milletvekili Suriye asıllı Naser Khader İslamcılığa kaşı 
yapılan savaşta en büyük düşmanın Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Danimarkalı vekil Suudi 
Arabistan’a savaş açtı

Başkent Kopenhag’da 
bulunan Kocatepe Ca-
mii bu yılki resmi Ra-

mazan Bayramı kutlamasına 
ev sahipliği yaptı.

 Türkiye’nin Kopenhag bü-
yükelçisi Mehmet Akat’ın ka-
labalık bir büyükelçilik perso-
neliyle katıldığı bayramlaşma 
törenine din görevlileri, dernek 
başkanları ve vatandaşlarımız 
da katıldılar. 

Kocatepe Camii Dernek Baş-
kanı Faik Canbaz, Danimar-
ka’daki ilk camimizde bayram-
laşmanın gerçekleşmesinden 
dolayı mutlu olduklarını ifade 
ederek, ‘Camimiz toplumun 
her kesimine hizmet etmeye 
devam edecektir’ dedi. 

Konuşmasına herkesin bay-
ramını kutlayarak başlayan 

Büyükelçi Mehmet Akat, şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet 
diledi. 

Mehmet Akat, ‘Ancak entegre 
olurken, kendi kültür ve değer-
lerimizi unutmayınız.’ dedi. 

 Din Hizmetleri Müşaviri İs-
mail Başaran ise konuşmasın-
da, huzurlu bir Ramazan geçir-
diklerini ifade ederek başladı.

Din Hizmetleri Müşaviri Ba-
şaran, Aarhus ve Horsens’te 
yeni camilerin alındığını vur-
gulayarak, vakıf binasını va-
tandaşlarımızın yoğun olduğu 
bölgeye taşımayı amaçladıkla-
rını sözlerine ekledi. 

 Büyükelçi Mehmet Akat, 
törene katılanlarla tek tek 
bayramlaşırken, başarılı bir 
organizasyon yapan Kocatepe 
Camii yönetimini tebrik etti. 

Kocatepe Camiinde 
bayramlaşma
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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

Geçtiğimiz günlerde Hells Engels 
gibi kaşarlanmış bir çete ile göç-

men kökenli çeteler birbirlerine gir-
di. Bu iki grup Kopenhag’ın değişik 
semtlerinde birbirlerini, bıçak, sopa, 
taş ve silahların kullanıldığı düellola-
ra davet ettiler. Henüz ölen yok, ama 
iplerin iyice gerildiği bir ortamda bir 
kaç kişinin yaşamını yitirmesi işten 
bile değil.   
Bu iki grubun neden birbirine gir-

diğini pek bilen yok. Şimdiye kadar 
duyduklarımız, olayın bir uyuşturucu 
kavgası ve gurur meselesi olduğu yö-
nünde. Kavganın nedeni ne olursa ol-
sun, Hells Engels gibi bir grubu ken-
dine hedef almak, hele bunu yapan 
göçmen kökenli gençlerse, bu akıl işi 
değil. Çünkü bunun sonuçları hepimi-
zi etkileyecek. Bu kavgaya sevinenler 
var.
Kavgaya alkış tutacakların başında 

aşırı milliyetçi partiler ve gruplar geli-
yor. Göçmen gruplarla Danimarkalıla-
rın kavga içinde olması, aşırı milliyet-

çi örgütlerin arayıp da bulamadıkları 
bir durum, çünkü bu tür olaylar onla-
rı sürekli gündemde tutacaktır.
Her kavgadan ve silah patlatılma-

sından sonra bu parti ve grupların gö-
rüşleri alınacak, onlar da bu fırsattan 
yararlanıp, etnik azınlık gruplara ver 
yansın edecektir. ’Bırakın birbirleri-
ni yesinler’ diye düşündüklerini, ama 
açıkça söylemediklerini hepimiz çok 
iyi biliyoruz. 
Bu kavga sadece aşırı milliyetçi 

grupları güçlendirmeyecek, aynı za-
manda polis örgütünü de güçlendire-
cektir. Çünkü polisin haklılık derecesi 
ülkedeki asayişin derecesine göre şe-
killenir. Ne kadar çok kavga ve hır-
sızlık olursa, o kadar çok polise ihti-
yaç duyulur. Böyle durumlarda polis 
teşkilatı ne kadar para, silah, taşıt ve 
personel isterse, o kadar verilir. Güç-
lü polis teşkilatı zaman zaman kont-
rolden çıkıp, devlet içinde devlet ola-
biliyor. 
Bu Danimarka’da böyle mi olur bi-

lemiyorum, ama Hells Engels’le göç-
men kökenli gençlerin kavgasının, po-
lis teşkilatının lojistik desteğini bir 
kaç katına çıkardığını tahmin etme-
mek mümkün değil. Yani bu kavga 
polis açısından bakıldığında pek ele 
geçmeyen nadir bir fırsat.
Bana göre Hells Engels’le bazı göç-

men kökenli gençlerin karşı karşıya 
gelmesi, hem aşırı milliyetçi grupla-
rı hem de polis teşkilatını güçlendi-
riyor. Bunlar güçlendikçe de etnik 
azınlıklar üzerindeki her türlü baskı 
ve kontrol artıyor. Dolayısıyla bu kav-
ganın sonuçları tüm etnik azınlıkları 
olumsuz bir biçimde etkiliyor. 
Bu kavgadan zarar görenler arasın-

da, özellikle her türlü ayrımcılığa kar-
şı demokratik yollarla mücadele eden 
dernekler ve gruplar var. Ayrımca ya-
salara parmak basan, etnik grupları 
doğrudan veya dolaylı yollarla okul-
dan, kurumlardan ve işyerlerinden 
dışlayan, geleneklere, normlara, algı-
lamalara sık sık parmak basan, bu ko-

nularda kamuoyu oluşturmaya çalı-
şan dernek ve gruplar artık geçerlilik-
lerini yitirecek, haklı davaları önem-
senmeyecek. Hells Engels’le olan kav-
ga gerekçe gösterilerek, bu demokra-
tik platformların haklı iddiaları cid-
diye alınmayacak, ayrımcı uygulama-
lara devam edilecek. Hatta biraz ileri 
gidilirse, bu tür demokratik dernek-
ler ’uyuşturucu savaşını savunmakla’ 
suçlanacaktır. 
Sonuçta bu tür kavgalar birilerinin 

ekmeğine yağ sürerken, eşitlik kavga-
sını, ayrımcılığa karşı verilen kavgayı, 
demokratik mücadeleyi zayıflatıyor. 
Bu duruma izin verilmemeli. Kendi 
sorunlarına duyarsız kalan, hiç bir ay-
rımcı yasayı protesto etmeyen, belki 
seçimlerde oy bile kullanmayan insan-
ların, uyuşturucu kavgası ya da guru-
ru zedelendiği için elli yüz kişiyi top-
layıp, kavga etmesi, silah patlatması, 
kabul edilecek şey değil.

tireli@haber.dk

Birilerinin ekmeğine yağ sürülüyor

DANİMARKA’DAN 
TİŞÖRTLERE HAPİS

KARİKATÜRLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, TİŞÖRTLER TERÖR SPONSORU. Hz. Mu-
hammed karikatürlerini ifade özgürlüğü adına cansiperane savunan Danimarka, ‘terörist tişört’ 
davasında altı kişiye hapis cezası kesti. Savaşçılar + Aşıklar (F+L) grubunun yedi üyesi kendi 
ürettiği tişörtleri internetten satıp geliri Kolombiyalı Devrimci Halk Güçleri (FARC) ve Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi’ne (FHKC) gönderdikleri için kasımdan beri ‘terör sponsoru’ olmakla yargılanı-
yordu. FARC ve FHKC’nin AB ve ABD’de terör örgütü sayıldığını gerekçe gösteren Kopenhag 
Temyiz Mahkemesi, altı F+L üyesine iki ile altı ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Danimarka, ‘terörist tişört’ davasında 
altı kişiye hapis cezası verdi.
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MÜJDE !!!
Müşterilerinizin damak tadına uygun et ürünlerini üretim ve pazarlamasında 

başarılı olan Ana Food markası, önümüzdeki dönemde ürün yelpazesini 
genişleterek sizlere sunmaktan gurur duyar. 

Daha geniş bilgi için:
www.anafood.eu

 Tlf.: 38 10 92 82   Faks: 38 10 73 43

TÜM TOPTANCI VE SÜPERMARKETLERDEN ISRARLA İSTEYİN

DANİMARKA’DA YENİ BİR MARKA DOĞDU

Helal Dana Peperoni1/2 pişmiş tavuk 
375 gr. ve 425 gr.
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HABER HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

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

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

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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D
ünya çapında yol-
suzluk ve rüşvetle 
mücadeleyi amaç-
layan sivil toplum 

örgütü “Uluslararası Say-
damlık” (Transparency In-
ternational) yayınladığı yol-
suzluk algılama endeksinde 
temiz ülkeler sıralamasında 
Danimarka, İsveç ve Yeni 
Zelanda ile ilk sırayı payla-
şırken, bu ülkeleri,  Singa-
pur, Finlandiya ve İsviçre 
takip ediyor. 

Merkezi Berlin’de bulunan 
“Uluslararası Saydamlık” 
örgütünün 2008 yolsuzluk 
raporuna göre, 9.3 puanla 
birinci sırayı paylaşan “te-
miz ülkeler” Danimarka, 
İsveç ve Yeni Zelanda olur-
ken, “yolsuzluğa en fazla 
batmış ülkeler” olarak  en 
sonda 1 puanla Somali, 1.3 
puanla Myanmar ve Irak, 
1,4 puanla Haiti ve 1,5 pu-
anla Afganistan Somali’nin 
üstünde yer aldı.

Türkiye 58. sırada
Türkiye ise 180 ülke ara-
sında 4,6 puanla Litvanya 
ve Polonya’yla birlikte 58. 
sırayı paylaştı. Raporda,  
geçtiğimiz yıl 64. sırada bu-
lunan Türkiye’nin yolsuz-
lukla mücadele konusunda 
önemli gelişmeler kaydettiği 
belirtildi.

Yolsuzlukla mücadelede 
ilerleme var
Yolsuzlukla mücadelede 
ilerlemeler kaydeden diğer 
ülkeler de Arnavutluk, Kıb-
rıs Rum Kesimi, Nijerya, 
Umman, Katar, Güney Kore 
ve Tonga olarak sıralandı. 

İngiltere ve Norveç’te 
gerileme var
Örgütün raporunda, bazı 
zengin ihracatçı ülkelerin, 
geçen yıldan bu yana yolsuz-
luk sıralamasında gerilediği-
ne de işaret edildi. İngiltere, 
Norveç, Bulgaristan, Mal-

divler ve Burundi, mücade-
lede önemli gerileme olan 
ülkeler arasında sayıldı. 

Yolsuzluk insani 
felaketlere yol açıyor     
Uluslararası Saydamlık Ör-
gütü Başkanı Huguette La-
belle, düşük gelirli, yoksul 
ülkelerde yaygın olan yol-
suzluğun insani felaketlere 
yol açtığını, yolsuzluğun kö-
künü kazımanın parlamen-
tolar, kanun uygulayıcılar, 
bağımsız medya ve güçlü 
sivil toplum kuruluşları ara-
cılığıyla güçlü denetimler 
gerektirdiğini belirtti. 

Bu kurumların zayıf olma-
sının yolsuzluğu denetlene-
mez boyutlara yükselttiğini 
ifade eden Labelle, yüksek 
boyutlardaki yolsuzluğun 
sıradan insanlar, adalet ve 
toplumlarda eşitlik üzerinde 
daha geniş çaplı olarak “kor-
kunç sonuçlar” doğurduğu-
nu kaydetti.

(Haber)

Danimarka yine liste başı 
Dünyada en az yolsuzluğun 
yapıldığı üç ülke arasında 
bulunan Danimarka, temiz 
ülkeler sıralamasında ikinci 
kez liste başında bulunu-
yor. Türkiye ise 58. sırada.
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

mescit bulunmaktadır.
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

B
ir çok ülkenin sağ-
lık yetkilileri tara-
fından onaylanan 
ve dünyada kan-

sere karşı aşının ilk örneği 
HPV aşısı  Danimarka’da 
öncelikli olarak 9-26 yaş 
arasındaki kız ve kadınlara 
uygulanacak. 

Rahim kanserine neden 
olan HPV virüsünün ya-
ratacağı enfeksiyonu en-
gellemeye yönelik olarak 
geliştirilen rahim kanseri 
aşısı 10 yıl süren araştır-
ma ve geliştirme çalışma-
ları sonunda kullanılmaya 
başlandı.

Rahim kanseri göğüs kan-
serinden sonra en sık rast-
lanan kanser türü olarak 
biliniyor. 

Avrupa genelinde her gün 
40 kadının rahim kanseri 
sonucu yaşamını yitirdi-
ği bildirilirken, Danimar-
ka’da her yıl 400 kadına 
rahim kanseri teşhisi ko-
nuluyor. 

Danimarka’da rahim 
kanseri nedeniyle yaşamı-
nı kaybeden kadın sayısı 
ise yılda 150-175 arasında 
değişiyor.

Rahim kanserine HPV 

(Human papilloma-virüs) 
adı verilen bir virüs neden 
oluyor. Cinsel ilişki yoluy-

la bulaştığı belirtilen virüs 
bir çok kadın bedeninde 
fark edilmeden uzun süre 

yaşayabiliyor. Çeşitli tür-
leri olan HPV virüsünün 
bazı türleri rahim kanseri-

ne neden olabiliyorken, bazı 
türleri de kondylom adı ve-
rilen cinsel organ siğillerine 
neden oluyor.

Halihazırdaki uygulama-
ya göre 1993-1995 yılları 
arasında doğan 13-15 yaş 
grubu kızlara HPV aşısı 
ücretsiz olarak yapılıyor. 
1 Ocak’tan itibaren de 12 
yaşındaki, yani 1996 yılında 
doğmuş olan kız çocukları-
na HPV aşısı ücretsiz ola-
rak yapılacak. 

Rahim kanserini önleyen 
ücretsiz HPV aşısı aile dok-
torlarında yaptırılabilecek. 

Rahim kanseri aşısı üç 
aşamada yapılıyor ve 6 ayı 
süren bir dönemi kapsıyor.

(Haber)

Rahim kanseri artık aşı ile önlenebilecek
Dünyada kansere karşı aşının ilk örneği HPV aşısı rahim kanserini önlemek için 
1 Ekim’den itibaren Danimarka’da da kullanılmaya başladı. Rahim kanserini 
önleyen ücretsiz HPV aşısı aile doktorlarında yaptırılabilecek.

Kudret Öteyaka

Danimarka’da hükümet 
ve muhalefet partileri, 

ABD’de başlayan ve tüm dün-
yada giderek yayılan ekono-
mik krizden Danimarka’nın 
fazla etkilenmemesi için ön-
lemlerini artırma konusunda 
anlaşmaya vardılar. 

Hükümet ve muhalefet par-
tileri, Danimarka bankaların-
da daha önce 100 bin krona 
kadar olan mevduatlarda gü-
vence verirken, bunu daha 
sonra 300 bin krona ve şimdi 
de tüm mevduatları devlet 
güvencesi altına alınacağı ko-
nusunda anlaşmaya vardılar. 

Dünyayı sarsan ekonomik 
krizin Danimarka’da en çok 
Den Danske Bank ve Nordea 
gibi iki büyük bankayı yakın-
dan etkilediği ve bu banka-
ların borsadaki değerlerinde 
büyük bir düşüş yaşandığı 
gözlendi. 

Den Danske Bank yöneti-
cileri, bankanın daha önce, 
Amerika’da iflas eden Leh-
man Brothers adlı finansal 
kurumuna verdiği kredi de 
dahil olmak üzere, son üç ay 
içindeki kaybının bir milyar 
800 milyon kron olduğunu 
açıkladı.  Danimarka ban-
kaları olabilecek bir iflasın 
önüne geçebilmek için kendi 
aralarında Mevduat Sigorta 
Fonu’na 35 milyar kronluk 
katkıda bulunacaklarını açık-
ladılar. 

Kriz hepimizi 
vuracak
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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

HABER
haber@haber.dk

mail adresine yazınız 
ya da

3024 5538’i arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

Simi Raja Tlf: 50 24 99 93

Ipl lazer Tırnak Makyaj
Just Beauty lazer yöntemiyle sizi istenmeyen kıl ve tüylerden 
kurtarır. Bakım seansları eğitimli uzmanlarca gerçekleştirilmektedir. 

Üstdudak :

Yüz ve Koltukaltı :

Yüz   ve   Bikini           :

Koltukaltı : 300 DKK

1100 DKK

850 DKK

125 DKK

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

Bikini ve bacaklar : 2100 DKK

Simi Raja: Tlf. 50 24 99 93 / 28 67 78 69

Just Beauty Geçmiş Ramazan Bayramınızı 
kutlar. Sizler bayram nedeniyle indirimli 

özel seanslar sunuyoruz.

BİLGİSİZ ESNEF SAĞLIK 
BAKANLIĞINI ZENGİN 
EDİYOR

BAD SMİLEYLER MÜŞTERİ KAYBINE NEDEN OLUYOR. Gıda alanında iş yapan göçmen kökenli bir çok 
işyeri son dönemde uygulamaya başlayan tedbirleri hafife almaya devam ediyor. En basit tedbirleri bile 
almakta üşengeçlik yapan restoran, kafe, büfe sahipleri arasında kötü yüz (bad smiley) alanlar arasında 
göçmenlerin işlettikleri işyerleri oranı yüzde 90’ı buluyor.  Kötü smiley almanın bedeli sadece verilen 
cezayı almakla da kalmıyor. Bu kötü smileyler yüzünden yaşanan müşteri kayıbı ise üç ay gibi bir süre 
esnafların kazancını olumsuz etkiliyor. Bu alanda vatandaşlarımıza yardımcı olacak 21 tane danışmanlık 
firması hizmet veriyor. Bu danışmanlara www.fvst.dk veya www.findsmiley.dk adresinde ulaşılabilir.

Sadi Tekelioğlu

G
yldendal yayıne-
vi tarafından 22 
Ekim günü piya-
saya çıkacak olan 

ve Anne Lönstrup tarafın-
dan yazılan “İki ayrı dün-
yada bir yaşam” (Et liv i to 

verdener) adlı kitapta Esma 
Birdi’nin Danimarka’ya göç 
ettiği günden beri başından 
geçen dramatik olayları ele 
aldığı görücü usulü evliliği, 
bu evliliğin sona ermesi ev-
lilik esnasında ve boşanma 
aşamasında yaşadığı olaylar 
ve ardından kurduğu yeni 
bir hayatı dile getiriliyor.

Esma Birdi, neredeyse 
bir uyum el kitabı olarak 
da okullarda okutulabile-
cek derecede kapsamlı ve 
detaylı kitabının yayınevi 
tarafından kendisine teklif 
gelmesi sonucu gerçekleşti-
ğini belirtiyor. 

Birdi, kitabında her ne 
kadar ailevi olayları ve kişi-

leri de tanımlasa da kimse-
yi zan altında bırakmak ve 
suçlamak gibi bir amacının 
olmadığını belirtiyor.

Esma Birdi’nin kitabında 
en ilgi çeken bölümlerden 
biri ise Danimarka’ya gelen 
Türklerin buradaki yaşam-
larının başlangıç yıllarından 

daha çağdaş, daha modern 
olduklarını belirttiği bölüm. 
Kendisi ile kitabı hakkında 
yaptığımız söyleşide de bu 
konuya biraz daha derinlik 
getirdi Esma Birdi.

Birdi, “1970 ve 1980’li 
yıllarda Danimarka’da ya-
şayan göçmenler yine ken-
dilerinin düzenledikleri sos-
yal etkinliklerde bir araya 
gelirlerdi. Ancak son yıllar-
da Türkiye’den gelen ve Da-
nimarka’yı hiç tanımayan 
bazı dini cemaat temsilcileri 
bu tür etkinliklere dini bir 
boyut kazandırmaya başla-
dılar. Artık burada yaşayan 
vatandaşlarımız özellikle de 
kadınlar dini amaçlarla bir 
araya gelmeye başladılar. 
Din sosyal alana kaydı. Bu 
da onların Danimarka top-
lumundan uzaklaşmaları 
sonucunu doğurdu” diye 
konuşuyor. 

Türkiye’deki köylüler 
daha modern

Esma Birdi’ye göre Türki-
ye’nin bazı köylerinde yaşa-
yan kadınlar bile Danimar-
ka’daki bir çok kadından 
sosyal olarak daha ileride, 
daha çağdaş bir yaşam sü-
rüyor. “Danimarka gibi eği-
tim, sosyal ve sanatsal ola-
nakların en ileri olduğu bir 

ülkede vatandaşlarımızın 
geldikleri zamandakinden 
daha da geri gitmelerine 
çok üzülüyorum” diyen 
Esma Birdi özellikle genç 
kesimin bu olanaklardan 
yararlanma konusundaki 
tembelliklerinin endişe ve-
rici olduğunu söylüyor.

Danimarkalı değil, 
çağdaş
Kendi ailesinin de dini ce-
maatlerin etkisinde kala-
rak yaşam stilini değiştir-
meye başlamasına diren-
diğini belirten Esma Birdi 
sürdürdüğü aile yaşamına 
isyan ederek kendi belir-
lediği yaşama kavuşması 
nedeniyle kendisi hakkında 
aile çevresi ve bazı Türkler 
tarafından “Danimarkalı 
oldu artık” söylentilerinin 
yapıldığını belirterek, “Ben 
Danimarkalı olmadım. Hala 
Türküm. Bir şey oldumsa 
eğer, bunun adı da çağdaş 
olmaktır. Ben çağdaş ol-
dum” dedi.

Sarsıntılı boşanma

Ailesi ile arasında yaşadığı 
ve boşanma ile sonuçlanan 
olayları dile getirdiği bölüm-
lerin okurları oldukça şaşır-
tacağını şimdiden söyleye-
biliriz. Her ne kadar Esma 
Birdi’nin kitabında dile ge-
tirdiği aile içi sorunlar bir 
çok vatandaşımız tarafın-
dan yaşanmış olsa da veya 
bir çoğumuz çevremizde 
yaşanan bu tür olaylardan 
herhangi bir şekilde haber-
dar olmuşsak da yaşanan 
olayların dile getiriliş bi-
çimi yine de bir çoğumuzu 

şaşırtacak nitelikte.

Uyum el kitabı gibi

Göçmenlerin Danimarka’ya 
uyumu konusunda son yıl-
larda, özellikle 2001 yılında 
New York’taki terör saldı-
rılarının ardından geri gi-

dişin yaşandığını belirten 
Esma Birdi, Danimarka’da 
uyum konusunda yaşanan 
aksaklıkları ele aldığı bö-
lümlerde “Göçmenler son 
yıllarda sosyal tartışmaya 
katılırken dini kimlikleri-
ni öne çıkarmaya başladı-
lar. Bu da Danimarkalıları 
rahatsız ediyor” diyerek 
Danimarkalı yetkililerin 
göçmenlerin kültürleri ko-
nusunda yanlış anlaşılmış, 
abartılı bir saygı gösterdi-
ğini söylüyor.

Uyum konusunda yaşanan 
zorlukların en öne çıkan 
nedeninin göçmenlerle Da-
nimarkalılar arasında ileti-
şimde yaşanan zorluklar ol-
duğuna dikkat çeken Esma 
Birdi birçok Danimarkalı 
yetkiliyi ve medya mensu-
bunu da eleştirmekten geri 
durmuyor kitabında. 

Göçmenlerin dini duygu-
larını kamusal alana yayma 
çabalarının bir nedeninin de 
Danimarkalı yetkililerin ve 
medyanın devamlı din tar-
tışmasını önde tutmaların-
dan kaynaklandığını söyle-
yen Esma Birdi kitabının 
göçmenlerle uyum alanında 
çalışan bir çok kişiye fayda-
lı olacağını düşündüğünü 
söyledi.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Danimarka Türklerinin göç tarihi gibi
Tercümanlık ve uyum konularında çeşitli kesimlere danışmanlık yapan 
Esma Birdi adlı vatandaşımız bu ay içinde yayınlanacak olan kendi haya-
tını ele alan bir kitapta Danimarka’ya yerleşen Türk göçmenlerin geçir-
dikleri uyum aşamasının sanki bir tarihini özetliyor.

Gyldendal Yayınları
Yayın tarihi 22 Ekim 
2008. Fiyatı: 249 kr. 
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Değerli okurlarım, 
Uzun bir aradan sonra sizler-

le yine birlikteyiz. Bu yazımda, parla-
mentonun yasama yılının açılışına ve 
Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in 
açılış konuşmasına değineceğim. Par-
lamento yasama yılı her yıl ekim ayı-
nın ilk haftası açıldığından, bu yıl da 
açılış 7 Ekim’e denk geldi ve Başba-
kan konuşmasında dünyanın içinde 
bulunduğu ekonomik kriz ve başka 
büyük önemli sorunlar dururken, yine 
havada kalan, bildik, klasik konular 
üzerinde durmayı yeğledi. Başbakan 
Danimarka’da her şeyin çok iyi gitti-
ğini, dışa açık bir ülke olma yolundaki 
hızını devam ettirdiğini, kısacası toz 
pembe tablo çizmeye devam etti. 
Tabii ki, başbakan yabancılar politi-

kasına da değinmeden geçmedi. Gu-
rurla, sert yabancılar politikasının ge-
rekliliğini vurgulayıp, Danimarka’nın 
büyük bir göçü kaldıramayacağını tek-
rarladı.

Son aylarda bazı göçmen kökenli 
gençlerin ülkede çıkardıkları olaylar 
konusunda da sert tedbirlere başvur-
maya devam edileceğini belirten baş-
bakan, gerekirse daha ağır yaptırım-
lar getirileceğini, hatta çocukların ai-
lelerinden uzaklaştıracağını da vurgu-
ladı. Terörle ve köktendincilerle mü-
cadelenin sürdüğünü de unutmadı. 
İyi, hoş da, zaten terörle mücadeleye, 

şiddete karşı olan mı var!
Başbakan konuşmasıyla maalesef 

ben ve benim gibi düşünen bir çok 
parlamenteri hayal kırıklığına uğrattı.  
Asıl tartışılması gereken konulara 

ise değinmedi. Dünyayı sarsan ekono-
mik krizi karşısında alınacak önlem-
lerden bahsetmemesi aslında büyük 
bir eksiklikti. Başbakanın ekonomik 
krizin doğuracağı işsizlik üzerinde 
durması gerekiyordu. 
Bu krizde en büyük bedeli yine ül-

kedeki göçmenler ödeyecek. Tüketim 
azaldıkça, insanlar harcama yapma-

yıp, tasarrufa yöneleceklerdir. Bu da, 
bir çok göçmenin çalıştığı işyerlerini 
etkileyecek, bu da bu insanların işsiz 
kalmasına neden olacak. Nedense baş-
bakan bu konuları hiç anlatmadı. 
Sert uyum politikasıyla gurur duyan 

başbakan, 300 saatlik kuralın şimdi-
den bilinen kötü etkilerini hiçe sayıp 
bu kuralı daha da sertleştirmeye gitti 
ve 450 saat kuralını getirdi.
Çalışamayacak bir durumda iseniz, 

bu kurallar sayesinde artık hiç mi hiç 
şansınız kalmadı.
Parlamento yasama yılının açılışı as-

lında bir demokratik bayramdır. Her 
ne kadar başbakan toz pembe bir tab-
lo çizmeye kalksa da, aslında karşı-
mızda karanlık bir tablo duruyor. As-
lında dışa dönük değil, tamamen Da-
nimarka Halk Partisi’nin güdümün-
de, hoşgörüsüz bir hükümet yönetiyor 
bizi. Bakalım daha neler olacak.

yildiz.akdogan@haber.dk

Af Yıldız Akdoğan, MF for Socialdemokraterne

Başbakan toz pembe tablo çizmeye 
devam ediyor!

DANİMARKA’DAKİ 
İFLASLARDA REKOR 
ARTIŞ

2008 İFLASLARDA REKOR YILI OLDU. Danimarka İstatistik Kurumu’nun 
1979 yılında kayıtlara başlamasından bu yana iflasların en çok  2008 
gerçekleştiği ve rekor düzeye ulaştığı öğrenildi. Bütün branşları etki-
leyen firma iflas sayısının geçen Eylül ayında 362, bir önceki ayda da 
319 olduğu, bunun da yüzde 13’lük bir artış anlamına geldiği bildirildi. 
Daha önceki yıllarda ortalama iflas en yüksek 1993 yılında görülmüştü 
ve aylık ortalama 292 idi. 

Christiania’nın kapatılma-
sından sonra Kopenhag ve 
Aarhus şehir merkezine ka-

yan uyuşturucu ticaretini kontrol 
etmek isteyen gruplar arasında 
çekişme organize silahlı çatışma-
ya dönüştü. 

Kendilerine Hells Angells adını 
veren motosikletli çete üyeleri ile 
göçmen gençlerinden oluşan çete-
ler arasında başlayan ve silahlı ça-
tışmaya dönüşen gerginlik, artık 
çetelerle ilgisi olmayan kişilerin 
de yaşamlarını tehlikeye atmaya 
başladı. Gelişmeler karşısında po-
lis yetkilileri hala olaya ne ad veril-
mesi gerektiğini tartışıyorlar. 

Politikacılar ve polis, acizliklerini 
örtmek için birbiri ardına açıklama 
yaparlarken, Kopenhag’ın çeşitli 
yerlerinde çok sayıda kurşunlama 
olayı yaşandı. Yedi’nin üzerinde 
kişi silahla yakalandı. 

Geçtiğimiz ilkbahar aylarında 
Taastrup’ta yaşanan silahlı çatış-
manın ardından başlayan gerginlik 
yaz tatilinin sona ermesiyle birlik-
te yeniden alevlendi.

(Haber)

Kovboy 
filmi gibi
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Geçen ayki yazımda bahsettiğim gibi ar-
tık çocuk yaştaki gençlerimizin sokak-

larda ölüm haberlerini almaya başladık. Du-
rum, bu kadar ciddi. Çünkü gencecik ha-
yatlar, daha yaşanmadan sönüyor. Bunun 
sorumlusu kim veya kimler? Ne yapmamız 
gerekiyor?
Geçen sayımızda çocuklarımızın, özellikle 

de ergenlik çağındaki yaşamış oldukları so-
runlardan dolayı edindiği arkadaş grupla-
rından biraz bahsetmiştim; bunun üzerinde 
durmak istiyorum. 
Bana arkadaşını söyle; sana kim olduğunu 

söyleyeyim! diye bir atasözü vardır. Arkadaş 
edinmekten daha güzel bir şey yoktur her-
halde. Fakat arkadaş dediğin sana bir şey-
ler öğretebilmeli. Almasını da vermesini de 
bilmeli. Yeri geldiğinde senin için fedakarlık 
yapabilmeli. Zararlı ve tehlikeli şeyleri ken-
disi yapmadığı gibi sana da yaptırmamalı. 
Bizim gençlerimizin takıldığı gruplar, nor-

mal anlamda arkadaş grubu olmaktan çok 
uzakta. Bunun adı sadece kötü çevredir. 
“Hangimiz daha çok esrar satacağız” yarışın-
dalar bugün. Evdeki anne ve babalara “ço-
cuğunuz şu an nerde?” diye sorulduğunda 
kendilerinden emin: ”Arkadaşında.”, ”Ders 
çalışıyor.”, ”Gençlik işte, gezip tozuyor” vb. 
cevaplar alıyoruz. Belki de iyi niyetli oldu-
ğumuz için hiçbirimizin aklına çocuğumu-
zun kötü bir şey yapabileceği gelmiyor. Fa-
kat Kopenhag bölgesinde adını vermek is-
temediğim belli sokaklar var, ki akşam saat 
18.00’den sonra çıktığınızda, durum içler 
acısı. Her sokak başında esrar satılıyor veya 
içiliyor. Bahsettiğim içiciler ve satıcılar çok 
uzağımız değiller... Dokuz ile 18 yaş arası 
bizim çocuklarımız. Yani Kürt, Türk çocuk-
ları. 
Daha 3. veya 4. sınıfa giden bir çocuk esra-

rı nerden biliyor? Nasıl ulaşabiliyor? Alacak 
para nerden geçiyor eline? Bunu satanlarda 
hiç mi akıl ve vicdan yok? diye düşünmeden 
edemiyor insan. 
Çalıştığım sokakta bunları gördüğüm gün 

gece uykularım kaçıyor. Beş-on yıl sonrası-
nın yeni Hells Angels grupları ile Black Kob-
ra grupları şimdiden yetişiyor endişesi için-
deyim. 

bzelal.kanat@haber.dk

Kötü çevre ve madde 
bağımlılığı

Bedriye Zelal Kanat
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Cengiz Kahraman, Kudret 
Öteyaka

D
animarka Halk 
Partisi ile Avrupa 
Adalet Divan’nın 
kararına uyulma-
sı konusunda uz-

laştıklarını açıklayan Uyum 
Bakanı Birthe Rönn Hornbech, 
herhangi bir AB ülkesinde ya-
sal olarak oturan ve çalışan ve 
bunu tamamen belgeleyebilen 
Danimarka vatandaşlarının 
yabancı eşiyle Danimarka’ya 
yerleşmesinin önünde engel 
olmadığını söyledi. 

Ancak bakan Hornbech, Da-
nimarka’ya yerleşecek çiftlerin 
sosyal  yardım alamayacakları-
nı ve de Danimarkalı yetkilile-
re sahte bilgi ve belge verme-
dikleri konusunda, cezai so-
rumluluk getiren Danimarka 
yasalarına bağlılık belgesine 
imza atacaklarını, yanlış bilgi 

verilmesi durumunda devreye 
polisin gireceğini belirtti. 

Yabancı eşiyle Danimarka’ya 
yerleşmek isteyen Danimarka 
vatandaşları, örneğin İsveç’te 
yaşadıkları sürede kira kontra-
tı, kira ödediklerine, çalıştık-
larına, vergi ödediklerine dair 
belge, maaş bordrosu ve daha 
bir çok belgeyi de hazırlamak 
durumdalar. İstenilen belge-
lerin eksik, sahte ya da yan-
lış olması durumunda Dani-
marka’ya yerleşmelerine izin 
verilmeyecek ve haklarında 
suç duyurusunda bulunacak. 
Bakan Hornbech ayrıca, Da-
nimarka’ya yerleşen çiftlere 
yönelik kontrollerin de artırı-
lacağını söyledi. 

300 saat çalışma 
zorunluluğu 450 saate 
çıktı

Hükümet diğer taraftan ya-

bancılar yasasında bazı sert-
leştirmelere de gittiklerini 
açıkladı. İşsiz yabancı çiftlerin 
sosyal yardım alabilmeleri için 
24 ayda az 300 saat çalışmaları 
şartı 450 saate çıkarılıyor. 450 
saat çalışmayan işsiz çiftlere 
sosyal yardım verilmeyecek. 

Vatandaşlığa geçiş 
zorlaştırılıyor

Öte yandan, Danimarka vatan-
daşlığına geçiş daha da zorlaş-
tırılıyor. Vatandaşlık sınavının 
daha da zorlaştırılacağını da 
belirten Uyum Bakanı, sınav 
süresinin 60 dakikadan 45 
dakikaya  indirileceğini, daha 
önceki 40 sorudan 28’ine doğ-
ru cevap verme şartının 32’ye 
çıkartılacağını ve seçimlik 200 
soru da bugüne kadar olduğun-
dan farklı olarak artık kamuo-
yuna duyurulmayacağını açık-
ladı. Uyum Bakanı Hornbech 

ayrıca, beş yıl içinde 1 yıl ve 
son bir yıl içinde 6 ay işsiz ka-
lan yabancıların vatandaşlığa 
geçemeyeceklerini belirtti.

Adalet Divanı Temmuz 
ayında uyarmıştı

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz 
Temmuz ayında Avrupa Ada-
let Divanı yabancı eşiyle Da-
nimarka’ya yerleşmek isteyen 
Danimarka vatandaşlarının 
önündeki engeli kaldıran bir 
karar almış ve Danimarka 
hükümetinin bu karara uy-
ması gerektiğini açıklamıştı. 
Bu karara göre, yabancı eşiy-
le daha önce herhangi bir AB 
ülkesinde yaşayan ve çalışan 
Danimarka vatandaşlarının 
bu dönemi belgelemeleri duru-
munda 24 yaş sınırı ve bağlılık 
şartı engeline takılmayacağını 
ve Danimarka’ya yerleşebilece-
ği kararını almıştı.

Danimarka vatandaşlarına
Danimarka hükümeti, Avrupa Adalet Divanı’nın Danimarka vatandaş-
larının aile birleşimini kolaylaştıran kararına uyacağını resmen açıkladı. 
Yabancılarla evli oldukları için İsveç’te ya da başka bir AB ülkesinde 
yaşamak zorunda kalan Danimarka vatandaşları artık 24 yaş sınırı ve 
bağlılık şartı engeline takılmadan Danimarka’ya yerleşebilecekler, an-
cak Danimarka’ya gelecek çiftlere yeni şartlar koşulacak. 
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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
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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 14 KASIM 
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

�����������

V E P A 
MUHASEBE • TERCÜME VE HAVALE BÜROSU

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fi yatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

Kudret Öteyaka

Danimarka Halk 
Partisi’nin(DF) 
zorlamasıyla getiri-

len vatandaşlığa geçiş  ve 
dil sınavlarındaki sertleş-
tirmelerin ülkede yaşayan 
binlerce yabancının bu 
hakkı kullanmasını ner-
deyse imkansız hale geti-
riyor. 
Okul yönetimlerine göre 

yabancı öğrencilerin yazılı 
sınavlarını başarma şan-
sı yok. 
Yabancılara yönelik 60 

dil okulundan sorumlu 
Thorkild Dam J.P. sabah 
gazetesine şöyle diyor:
”Sözünü ettiklerimiz, 

yıllarca Danimarka’da 
çalışmış, vergisini öde-
miş, topluma katkılarda 
bulunmuş insanlar. Bu-
nun ayrımcılık olduğunu 
söylemekten kaçınmaya-
cağım. Öyle kurallar ge-
tiriyorlar ki sadece bizim 
gibi yüksek tahsilli Dani-
markalılar sınavı geçebi-
lir.  Sadece Müslümanla-
rı değil; zayıf, cahil, has-
ta insanları da vatandaş 
olmaktan tamamen uzak 
tutmak istiyorlar.” 

Hükümet aşırı gitti

Hükümetin kendi Etnik 
Azınlıklar Kurulu da Da-
nimarka Halk Partisi’ni 
memnun etmek uğruna 
yapılan son girişimlerin 
şimdiye kadar görülme-
miş ölçüde aşırıya kaçtığı-
nı belirtiyor. 
Kurulun ikinci başkan 

Bayram Yüksel’e göre 
gençlerin aşırı baskıdan 
çılgınlıklar yapabileceği 
tehlikesinin ortaya çıktığı 
yönünde.

dönüş yolu açıldı Yabancılar 
Danimarka 
vatandaşlığına 
geçmekten 
vazgeçmek 
zorunda

Danimarka Halk Partisi ile Hükümet 
arasında yabancılar politikası konu-

sunda varılan anlaşmanın bazı en önemli 
kısımları şunlar: 

Danimarka vatandaşlarının aile birleşimi
- Avrupa Birliği kurallarına göre aile birle-
şimi isteyenler, Danimarka’da veya başka 
bir Avrupa Birliği ülkesinde yerleşmiş ola-
caklar.
- Eşler, cezai sorumluluk getiren Danimar-
ka yasalarına bağlılık belgesini sunacaklar. 
Diğer bir deyişle yanlış bilgi verilmişse po-
lise bildirilmiş olacaklar.
- Eşler, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde 
yaşadıklarını, orada ne kadar yaşadıkla-
rını, ne zamandan beri evli olduklarını ve 
ikametleriyle ilgili bilgileri belgelendire-
cekler.
- Yabancılar birimi yetkilileri evliliğin ger-
çek olup olmadığını, eşlerin aynı adreste 
kalmış olup olmadığını, aynı dili konuşup 
konuşmadıklarını, yaş farkını ve birbirleri-
ni evlenmeden önce tanıyıp tanımadıkları-
nı kontrol edeceklerdir.
- Söz konusu ülkede ne kadar çalışmış ol-
mak gerektiğine bakılmaksızın buradaki 
sınır daha aşağıda olmayacaktır. Ama kişi, 
on hafta veya daha fazla bir süre çalışmış 
olsa bile Avrupa Birliği işçisi gibi hak talep 
edemeyecek.

Vatandaşlığa geçiş zorlaştırılacak
- Vatandaşlığa geçiş sınavı zorlaştırılacak, 
böylece sınav süresi 60 dakikadan 45 da-

kikaya  indirilecek, daha önceki 40 soru-
dan 28’ine doğru cevap verme şartı 32’ye 
çıkartılacak ve seçimlik 200 soru da bu-
güne kadar olduğundan farklı olarak artık 
kamuoyuna duyurulmayacak.
- Danca dil sınavı zorlaştırılacak. Danca 3. 
sınavında geçerli olan 2 notunu (karakter) 
4’e çıkardı. Böylece üniversiteye girme 
derecesinin de üzerine çıkılmış oluyor.

Sınırdışı etme kolaylaştırılacak
- Sınırdışı etmeler kolaylaşacak. Yani 
şiddet olaylarına karışmış olanlar daha 
küçük/hafi f cezalar alsalar bile sınırdışı 
edilebilecekler. Bunun dışında mahkeme-
ler çeşitli nedenlerle sınırdışı edilenlerin 
ülkeye tekrar girişlerinde daha uzun süreli 
yasak getirebilecekler.

Yabancı üniversite öğrencileri kontrol edi-
lecek
- Yabancı üniversite öğrencilerinin kontro-
lü sıkılaştırılacak. Böylece gerçek öğrenci 
olup olduklarından emin olunacak. Üs-
telik eğitim hakkını kötüye kullananların 
eğitimlerine son vermek mümkün olacak. 
(Kötüye kullanılan eğitim alanları kapatı-
labilecek)

300 saat kuralı 450 saate çıkacak
- Tartışma konusu olan, eşlerin sosyal yar-
dımlardan yararlanabilmesi için  24 ay 
içinde 300 saat çalışma zorunluluğu ge-
tiren 300 saat kuralı, 450 saate yükselti-
lecek.

İşte, yabancılar konusundaki anlaşma

Hükümetin işi zor, ama Danimarka 
Halk Partisi’ninki daha zor

Avrupa Birliği (AB) Fransa Dönem Baş-
kanlığı Danimarka hükümetinin aile 
birleşimi konusundaki sert ve haksı-
z  tutumuna karşı ilk defa kesin bir ta-
vır koyuyor. 

AB’den sorumlu Fransız büyükelçi 
Danimarka Halk Partisi’nin (DF) diğer 
birlik üyesi ülkelerin de aynı yolu takip 
etmeleri konusundaki görüşleri olduğu-
nu, görüşülmesinin tamamen imkansız 
olduğunun söylenemeyeceğini, ancak 

bunun çok çetin ve uzun bir yol olduğu-
nu, sonuçta yapılacak değişikliklerin de 
yürürlüktekilerden pek farklı olamaya-
cağını söyledi.

 
Taban hoşnut değil

Öte yandan DF ‘in tabanı hükümetle ya-
pılan anlaşmanın hoş olmadığını, kendi-
lerine verilen sözlerin farklı olduğunu 
söyleyerek memnuniyetsizliklerini dile 
getirdi. 

(Haber)
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Sigara mı içiyorsunuz?
Vahim sonuçları dinlemek ister misiniz?

Sigarayı bırakmanıza yardım edilmesini ister misiniz, o halde 
ücretsiz sigara bıraktırma kursu hakkındaki bilgilendirme 
toplantısına gelin.
Tarih :  7 Ekim Salı
Saat :  19.00 dan 20.00’ye kadar   
Yer : Vollsmose Sundhedscenter, Egeparken 2 A, 5240 Odense NØ
Bu toplantıya katılanlara bir de ufak ikramiyemiz var.
Not: Sağlık rehberi Nezaket Şahin de toplantıda bulunacaktır.

Vollsmose Eczanesinin işbirliği ile sigara bıraktırma kursu

Türkçe verilen kurs
Öğretmen: Lisbeth Winkler, Nezaket Şahin’in işbirliği ile 
Bilgilendirme toplantısı: 
7 Ekim Salı, saat 19.00 dan 20.00’ye kadar, Vollsmose 
Sundhedscenter’de

Kurs günü ve tarihleri:
21.10.08 Salı günü
28.10.08 Salı günü
04.11.08 Salı günü
11.11.08 Salı günü
Kursumuz saat 17 den 19’ a kadar Sundhedscenter 
Vollsmose’ de verilecektir. Katılım ücretsizdir.

18.11.08 Salı günü
25.11.08 Salı günü
02.12.08 Salı günü
09.12.08 Salı günü

Hukuk danışmanında aradığımız özellikler: 
- Hukuk Fakültesi mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak.
- Bu alanda bilgilenmek istemek ve hedefi  olmak 
- Bilgisayar kullanımında genel bilgilere sahip olmak 
  (Database, program yapımına katkıda bulunmak) 

Perakendecilere, toptancılara ve üreticilere sağlık ve çalışma 
konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti veren, yaklaşık beş yıllık 
tecrübelmizle piyasada tanınan bir fi rmayız.İşlerimizin yoğunluğu 
nedeniyle fi rmamıza hukuksal danışmanlık yapabilecek eğitimli 
hukukçular aranmaktadır. 

Başvurular yazılı ya da elektronik posta ile yapılacaktır. 
En son başvuru tarihi: 17 Kasım 2008. Daha geniş bilgi için . 

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov

Mobil: 25 62 81 28 
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

İş alanları:
- Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri yürütmek
- Tüketiciye ve toptancıya sağlık ve çalışma kanunları 
konusunda danışmanlık ve bilgilendirme
- Kurs kayıtları ve düzenlemeleri yapmak
- İşyerlerine kurs düzenlemek
- Resmi kurumlarla yazışmalar
- Egen kontrol yeni bilgisayar sistemini tanıtmak

Çok yoğunuz! 
Hukuk danışmanı arıyoruz
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• Alın gerdirme
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
• Yağ aldırma

•  Göğüs küçültme
•  Göğüs dikleştirme
•  Göğüs büyütme
•  karın ameliyatları
•  Lazerli cilt bakımı (Peeling)

Kliniğimizde tüm 
operasyonlar plastik 

cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen 
tarafından gerçekleştirilmektedir

KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
ÖNCE SONRA

BURUN 
AMELİYATI
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PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) 500 DKR’LİK ÜCRETE TABİDİR

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

Danimarka 
devlet te-
levizyonu 

TV2’de yayınlanan 
Vild med dans (Be-
nimle dans eder 
misin?) programı-
na yarışmacı ola-
rak katılan başba-
kan Anders Fogh 
Rasmussen’in 
karısı, Anne Met-
te Rasmussen’in 
sergilediği perfor-
mans Danimar-
ka’da günün konu-
su oldu.

Programın ya-
yınlandığı Cuma 
akşamı rating re-
korları kıran prog-
ramı başbakan da 
stüdyoda izledi. 
Programı izleyen yüz bin-
lerce Danimarkalı TV iz-
leyicisi kendine hiçbir sınır 
koymadan iç çamaşırlarına 
kadar vücudunu sergileyen 
başbakanın karısını hayret-
le izlediler.

Bundan önceki dönem-
de ilk kez yayınlanan ya-

rışmayı kazanan Thomas 
Evers Poulsen adlı partner 
ile yarışmaya katılan Anne 
Mette Rasmussen, bu haf-
ta da elenmeden yoluna de-
vam etti.

Bir çok iletişim uzmanı 
bugüne kadar ailesini med-
yadan uzak tutma konu-

sunda büyük özen 
gösteren Danimarka 
başbakanının eşinin 
bu tür programda 
yer almasına izin 
vermesini şaşkın-
lıkla karşıladılar. 
Üstüne üstlük baş-
bakanın stüdyoda 
programı izlemesi 
ve eşine destek ver-
diğini açıklaması da 
iletişim uzmanlarını 
şaşırtan bir başka 
unsur.

Başbakan her ne 
kadar eşini yarışma-
da yalnız bırakmasa 
da eşinin başbakan 
hakkında aynı şeyi 
düşündüğü söylene-
mez, zira programın 
ardından bir gece 

kulübüne eğlenmeye giden 
yarışmacılar ve diğer davet-
liler arasında başbakanı gö-
remeyen haberciler, Anne 
Mette kocasını eve yatma-
ya gönderdi, kendi gece 
kulübünde yalnız eğlendi” 
yorumunu yaptılar.

(Haber)

Danimarka başbakanın 
karısını konuşuyor

Foto: Gudmund Thai/TV2

‘Güneşi Gördüm‘‘  adlı 
yeni filminin çekimle-
ri için son sürat çalışan 

Mahzun Kırmızıgül filmin 
bazı sahnelerinin çekimi 
için Kopenhag’daydı. 

Kars’ta başlayıp İskan-
dinavya’da devam eden 
birbirine geçmiş üç ayrı 
hikayenin anlatıldığı film 
için yanındaki 50 kişilik 
film ekibiyle Kopenhag’a 
gelen Mahzun Kırmızıgül, 
Kopenhag çekimleri için 
şehir merkezinde bulunan 
Chillimili adlı restoranı 
seçti.

Çekimler sırasında verdi-
ği bir arada gazetemiz yazı 

işleri müdürleri Cengiz 
Kahraman ve Sadi Tekeli-
oğlu ile yemek yiyen Mah-
zun Kırmızıgül bu filminin 
Beyaz Melek’ten daha fazla 
sükse yapacağını söyledi ve 
film için Kopenhag’da gala 
düzenleyip Danimarka’daki 

Türk sinemasevelerle bir 
araya gelme sözü verdi.

Kopenhag çekimleri sı-
rasında Mahzun Kırmızı-
gül’e ünlü oyuncular Şerif 
Sezer ve Altan Erkekli de 
eşlik ettil.

(Haber)

Kopenhag’dan Mahzun 
Kırmızıgül geçti
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HABER

Randevu için hemen 2590 3030’u  arayın

Çene
DKr. 250.-

Üst dudak
DKr. 125.-

Ekim ve Kasım ayı indirimi:
Yüz+Koltukaltı: DKr. 900.- 
Yüz+Bikini: DKr. 1.200.-

Bikini
DKr. 800.-

Yüz
DKr. 600.-

Danimarka’nın önde gelen cilt doktoru ile çalışıyoruz

Purelaser, özellikle koyu renkli kıl ve 
tüyler için özel olarak hazırlanmış en yeni 
lazer teknolojisi ile sizi istenmeyen kıl ve 
tüylerden kurtarıyor. Bunu daha birinci 
seanstan sonra farkı farkedeceksiniz. 

Vücudunuzdaki ve 
yüzünüzdeki istenmeyen kıl 

ve tüylerden bıktınız mı? 
Lazer tedavilerinden bir 
sonuç alamadınız mı?

Çözümü Purelaser 
sunuyor

Purelaser
Vester Farimagsgade 3, 1 sal   1620 Kbh V  

Tlf: 2590 3030

Daha fazla bilgi için web sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz
www.purelaser.dk

Kayseri’de kurulu 
Gülnar Mobilya Fabrikası 
tüm Danimarka genelinde 

bayilikler verecektir.

Bayilikler verilecektir

İlgilenen girişimcilerin 
24 26 62 43 numaralı 

telefondan Mesut 
Yerlikaya ile ilişki 

kurmaları  rica olunur

www.gulnarmobilya.com

Pia Hannershøy

B
laagaardens Medborger-
hus adlı halkevinde tık-
lım tıklım dolu bir salonda 
gerçekleştirilen toplantıda 
panel katılımcılarının ko-

nuşmalarından sonra dinleyicilerden 
gelen sorular cevaplandırıldı. Her ne 
kadar soru sormak isteyen ayısı ol-
dukça yüksek olsa da sorulan soru-
ların içeriği neredeyse hemen hemen 
aynıydı. Dışarıda tutulmak, söz hakkı 
elde edememek ve medyadaki ayrım-
cılık başlıkları sorulan soruların ana 
fikrini oluşturuyordu.

TV2 medya Ombudsmanı Lars Ben-
nike ve Politiken gazetesi yurt haber-
leri editörü Jacob Fuglsang medyanın 
göçmenlere yer veriş biçimini savunan 
konuşmalar yaptılar. Her iki konuş-
macının da iddiasına inanmak gere-
kirse: göçmenler medya mensupların-
ca kendilerine soru sorulduğunda ce-

vaplamak istemiyorlardı. Ancak salon-
da bulunanlar göçmenlerin medyanın 
sorularını cevaplamamak istemelerini 
açıklarken, gazete ve TV haberlerin-
de önyargı dolu haberler bulunmasını 
ve çok geniş ve kendi içinde çeşitlilik 
oluşturan grubun medyada yansıtılış 
biçiminin tek taraflı olmasını neden 
olarak gösteriyorlardı.

Üç çeşit yaklaşım
Medya ve İletişim dalında okutmanlık 
yapan ve bundan önce de etnik azın-
lıkların Danimarka medyasında ele 
alınış biçimi üzer4ine bir kitabı da 
bulunan Rikke Andreasen medyanın 
göçmenlere yer verirken üç ayrı tür-
de hikaye üzerinden hareket ettiğini 
farketmiş.

Suç işleyen şiddet yanlısı erkek-
ler, baskı altında tutulan kadınlar 

ve uyumsuz göçmenler Danimarka 
medyasının göçmenleri haber yapar-
ken izlediği üç temayı oluşturuyor.

Rikke Andreasen’e göre her ne ka-
dar baskı altında tutulan ve dayak 
yiyen kadınlar hakkında çok sayıda 
haber ve makale yayınlanmış olsa da 
bu gruptaki kadınlara nedense hiç 
söz hakkı verilmiyor, o kadınların 
yerine uzmanlar devamlı açıklama 
yapıyorlar.

Rikke Andreasen, eğer göçmenlere 
Danimarka medyasında yer veriliş 
biçimi değişecekse onlara bugüne 
kadar okumaya ve görmeye alışık ol-
duğumuzun dışında roller biçilmeli. 
Değişen iklim koşulları ve siyasi yo-
rumlar konusunda da göçmenlerin 
diğer uzmanlarla aynı şekilde fikri-
nin alınması gerekiyor Andreasen’e 
göre. Her alanda görünür kılınmak 
önellidir diyor Andreasen.

Andreasen, İsveç medyasını örnek 
gösteriyor ve burada haberlerde göç-

men ve etnik azınlık tanımlamaları-
nın kullanılmadığına dikkat çekiyor. 
Yani İsveç medyası adam değil topa 
giriyor. Rikke Andreasen Danimar-
kalı medya mensuplarının yazdıkları 
haberlerde söz konusu olan kişilerin 
söylediklerinden çok etnik kökenleri-
ne yoğunlaştıklarının altını çiziyor.

İkinci kuşak göçmenler
Gazeteci ve aynı zamanda Sorumlu 
Basın derneği (Foreningen Ansvarlig 
Presse) başkan yardımcısı Aydın Soei, 
ilkokullarda yaptıkları bir araştırmayı 
örnek göstererek çocuklara göçmenler 
hakkında olumlu bir şeyler söylemele-
rini istediklerinde çocukların ”Pizza” 
ve ”shawarma” sözcüklerini söyledik-
lerini anlatıyor. Soei, bu durumun 
soru sorulan çocuklar Nörrebro’dan 
da olsalar, göçmenlerin az sayıda 

bulundukları Nibe kasabasında da 
olsalar aynı olduğuna işaret ediyor. 
Bazı eğitim kurumlarında öğrenci-
lerin çoğunluğunun göçmen kökenli 
olduğu sınıflarda bile göçmen kimliği 
ile olumlu bir şeylerin bağdaştırıla-
madığını gözlemlediklerini belirtiyor 
Aydin Soei.

Resmi kurumlarca son yıllarda bazı 
örnek rol modellerini,n lanse edildiği-
ni belirten Soei, bu girişiminde fayda-
sı olmayacağını, zira bunun da sanki 
istisnalardan bahsediliyormuş imajı 
yarattığını kaydediyor. Aydın Soei, 
haberci olarak göçmenleri ele alan 
alışılmışın dışında bir açı ile baktığı 
haber yazmak istediği zaman kendi-
sine bunun gazetede kalabalık yara-
tacağının söylendiğini bildirdi.

Nörrebro’da sokak çalışanı olarak 
görev yapan ve gençlere rehberlik 
yapan, Anoir Hassouni insanların 
nereden geldiklerinden daha öteye 
de giden bir haberciliği özlediğini 

söyledi toplantıda. Hassouni görevi-
ni yaparken, ikinci kuşak göçmen ta-
nımlamasını kullanmadığını, bunun 
suç ve şiddet olaylarına karışmamış 
bir çok genci de aynı şekilde damga-
ladığını belirtti ve medyanın haber 
yaparken özenli davranmasının öne-
mine işaret etti.

Toplantı bitiminde salondan ayrı-
lanlar Müslümanların ve diğer et-
nik azınlıkların medyada nasıl rol 
aldıklarının daha uzun süre tartışıl-
ması gerektiği düşüncesindeydiler. 
Umulan odur ki TV2 Ombudsmanı 
Lars Bennike ile Politiken gazetesi 
editörü Jacob Fuglsang da üzerinde 
düşünmeleri gereken şeyler duymuş-
lardır o gün.

pia@haber.dk

Yabancı denince ”pizza ve 
Shawarma” mı akla gelmeli?
Göçmenler ve Müslümanlar denince Danimarka medyasında akla ilk 
gelen görüntüler şiddet ve suç resimleri oluyor. Medyanın göçmenlere 
yönelik tutumunu değiştirebilmek için neler yapılabileceği 3 Ekim günü 
Kopenhag’ın Nörrebro semtinde yapılan bir toplantıda ele alındı.

www.sinema.dk

SINEMA.DK
Danimarka’daki Türklerin Sinema Portalı
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Danimarka’da JP/
Politiken yayınevi tara-
fından hazırlanan Ber-

lin şehir rehberinde Kreuzberg 
semti tanıtılırken kullanılan 
bir cümlenin yazı işleri müdü-
rümüz Sadi Tekelioğlu’nun gi-
rişimleri sonucu değiştirilmesi 
kararlaştırıldı. 

Turen Gaar til Berlin adlı şe-
hir seyahat rehberinde, Kre-
uzberg’in anlatıldığı bölümde 
Kottbusser Tor meydanı tanı-
tılırken, “Şanslıysanız burada 

uyuşturucu satıcılarını kovala-
yan Türk annelerle karşılaşabi-
lirsiniz” iafdesi kullanılıyor.

Yukarıda yer alan ve suçlu ki-
şileri ve endişeli anneleri turist-
lerin görmesi gereken bir atrak-
siyon olarak yorumlayan cümle-
,bundan iki hafta önce Berlin’i 
ziyaret eden yazı işleri müdürü-
müz Sadi Tekelioğlu’nun dikka-
tini çekti.

Kopenhag’a döndükten son-
ra kitabı yayınlayan Politiken 
gazetesi yayınevi yetkililerine 

bir mektup yazarak kitapta 
yer alan cümlenin yanlış anla-
malara yol açabileceğini ve tu-
haf  formüle edildiğini belirten 
yazarımız yayınevini protesto 
etti.

Yayınevinde cevap gecikmedi 
ve Tekelioğlu’nun haklı oldu-
ğu, beliritlen cümlenin yanlış 
anlaşılabileceği bildirildi. Kötü 
bir niyetle kitaba konulmadığı 
belirtilen cümlenin kitabın bun-
dan sonraki baskılarında düzel-
tileceği sözü verildi.

Yayınevi proje sorumlusu Ma-
rita Hoydal tarafından yazarı-
mıza gönderilen mektupta şehir 
seyahat rehberlerinde kulla-
nılan dilin her zaman kontrol 
edildiğini, ancak bazı durum-
larda bazı yanlış anlaşılabilecek 
ifadelerin gözden kaçtığına dik-
kat çekildi. Uyuşturucu kullanı-
mı ve buna yönelik protestonun 
şakaya gelmeyecek kadar ciddi-
ye alınması gereken olgular ol-
duğu belirtildi ve özür dilendi.

(Haber)

HABER  AZARLADI, KİTAP DEĞİŞECEK
»Şansınız varsa Kottbusser 
Tor meydanında uyuşturucu 
satanları kovalayan Türk annelerle 
karşılaşabilirsiniz«

Turen Gaar til Berlin, sayfa 81

JP/Politiken yayınevi tarafından Berlin hakkında hazırlanan şehir seyahat 
rehberinde yer alan bir ifadenin gazetemiz yazı işleri müdürü Sadi Tekelioğlu’nun 
girişimleri sonucunda değiştirilmesine karar verildi. Yayınevi özür diledi.

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.

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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Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
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PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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

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

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

başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

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

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

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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

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

öğrenmek için bizi arayınız.

Tel :2127 5146 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

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

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

Tel :2127 5146 

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

Zevkinize göre mimarı tasarım

eak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

Hüseyin Duygu

Gelelim şimdi 
ilginç notla-
rıma: 
 - Danimar-

ka’da telefonla sipariş 
verilen pizzalar 10 daki-
kada hazırlanıyor, hasta-
ne ambulansları hastaya 
yarım saatte varıyor.

- Danimarka’da sağlıklı 
yaşayanların çoğu ham-
burger, pommes frites 
yerken, bir tane de Cola 
LIGHT içiyor.
 
- Danimarka’daki süper 
marketlerden süt, yoğurt 
ve sebze alacaksanız, 
marketin en arka tez-
gahlarına bakmanız ge-
rekiyor. Sigara ve içkiler 
ise marketin girişinde ve 
herkesin görebileceği şe-
kilde sergileniyor.
 
- Danimarka’da akıllı in-
sanların çoğu çalıştıkları 
sürece süper emeklilik 
pirimi ödüyorlar. Bun-
ların çoğu stresli bir ya-
şam sürdükleri ve aşırı 

sigara ve içki içtikleri 
için emekli olmadan ölü-
yorlar.
 
- Danimarka’da banka-
ların giriş kapısı her za-
man açık ve korumasız. 
Bankada görev yapan 
memurların önünde kur-
şun geçirmez cam da 
yok. Ama müşteri masa-
larındaki kalemler zin-
cirle bağlı.
 
- Danimarka’da  70 bin 
YTL değerindeki araba-
ların çoğu garaj olmadığı 
için evin girişine park 
ediliyor, ama el arabala-
rı, bahçe aletleri şifreli 
kilidi olan depolarda sak-
lanıyor.
 
- Danimarka’da bir depo 
benzin alana 8 kron ta-
sarruf sağlayan benzin 
istasyonunu bulana ka-
dar, sürücüler ortalama 
10 kronluk benzin yakı-
yorlar.
 
- Hemen herkes Dani-
marka’daki araba fiyat-
larının komşu ülkelere 

göre çok yüksek oldu-
ğundan yakınıyor, ama 
nedense her Danimarka-
lı her üç yılda bir araba-
sını yeniliyor.
 
- Danimarka’da yaşam 
çok düzenli. Çalışan iyi 
kazanıyor, işsiz kalan 
dört yıla kadar işsizlik 
yardımı alıyor, nerdeyse 
yaşam boyu sosyal yar-
dım garantisi var. Ne-
dense her Danimarkalı-
nın ayrıca ekstra işsizlik 
ve kaza sigortası var.
 
- Danimarka Hükümeti 
‘eğitim ve bilim’ Dani-
marka’nın geleceğidir di-
yor. Nedense üniversite 
ve liselerin bütçeleri her 
geçen yıl hissedilir bir 
şekilde azaltılıyor.
 
- Çocukları fazla kilolu 
olan Danimarkalı ana 
babalar, çocuklarına do-
ğum günü hediyesi ola-
rak Playstation ve bilgi-
sayar oyunları alıyorlar.

Anlayacağınız sevgi-
li  dostlar Danimarka’da 
keyfimiz yerinde.

Canım Danimarka’m...

Anlatacaklarım ne Kopenhag’ın gizemli kanallarını, ne de Danimar-
ka’daki yüzlerce gölü içeriyor. Danimarka’da özgürce yaşayan kuğu-
ları, geyikleri, kızıl tilkileri de şimdi yazmayacağım. Danimarka’daki 
çiftçilerin yüzde 25‘nin kadın hem de ziraat okulu diplomalı kadın ol-
dukları ise konumuz hiç değil. Merkezi Berlin’de bulunan Uluslararası 
Saydamlık Örgütü’nün, geçen hafta açıkladığı raporunda, yolsuzlukla 
en iyi mücadele eden ülke ünvanını Danimarka’ya vermesi zaten bizi 
ilgilendirmiyor.
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Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov
Mobil: 25 62 81 28 / 31 26 00 80

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. 

Murat Yıldız, Gıda 
Mühendisi
Cep tlf: 31 26 00 80

Sadık Yıldız, 
Gıda Uzmanı
Cep tlf: 25 62 81 28

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

Facebook’ta istenmeyen 10 tip
Facebook’ta edinece-
ğiz arkadaş sayısının 
sınırı yoktur. İstediği-
niz kadar kişiyi listeni-
ze ekleyebilirsiniz.
Listeniz ne kadar 

uzun olursa o kadar 
iyidir diye düşünürsü-
nüz. Ancak Facebook 
listenizde yer almasını 
istemediğiniz tipler de 
vardır. 
ABD’de yayınlanan 

www.cracked.com 
adlı site Facebook’ta 
istenmeyenler listesi 
yayınladı. 
Okuyun böyleleri lis-

tenizde var mı bir ba-
kın, veya siz bunlar-
dan biri misiniz...
Karar verin.

(Haber)

Anaçlar
Bunlar sahip oldukları çocuklardan 
bahsetmeyi ve onlarla yaptığı şeyleri 
yazmaktan tuhaf bir zevk duyarlar. 
Bunu yaparken amaçları da sizin 
çocuk sahibi olamadığınızın altını 
çizmektir.

Gezinler
Bunlar gittikleri ülkelerde yaşa-
dıklarını yazıp çektikleri resimleri 
sayfalarına koyup hava atanlardır. 
Sizin de onların gezilerini takip 
etmenizi ister dururlar.

Eski eş/sevgili
Bunları siz zamanında reddet-
miş, yüz vermemişsinizdir. 
O yüzden yıkılmadıklarını 
göstermek, sizi unuttuklarını 
size anlatmak isteyen tiplerdir.

Lise’de kalanlar
“herkese merhaba, filanca tarih-
te, filanca yerde bizim dönem 
mezunları bir araya geliyoruz. 
Seni de bekliyoruz” diye yazarlar. 
Umutsuz, çaresiz tiplerdir.

Lise’de alay edilenler
Bunlarla Lise yıllarında herkes 
alay etmişlerdir. Onlar da 
uğradıkları alay sonucu yıkılma-
dıklarını, eş, çocuk, kariyer 
sahibi olduklarını ispatlamaya 
çalışanlardır.

Şom ağızlılar/kötü 
haber verenler
Üzülerek arkadaşımız X’in aramızdan 
ayrıldığını bildiriyorum. Ben bir kart 
göndererek başsağlığı dileğinde 
bulunacağım. Katılmak isterseniz bana 
bildirin.

Bir zamanlar en iyi 
arkadaşındım...
1990’lı yıllarda onunla çok güzel 
eğlenceli günler geçirmiş, o disko 
senin, bu bar benim gezmiştiniz. O 
zamandan beri de onu görmediniz...

Aşağılayıcı “hıyar”
Kendini öne çıkarmak için size 
yazar ve “sen de işten çıkarılmış-
sın...” diye yazmayı ihmal
 etmeyerek biraz daha ezilmenize 
neden olur

Deliler
‘Status’ satırında “Ruhum pa-
ramparça ve gölgeli, biraz da 
çizgili” gibi ne anlama geldiği 
belli olmayan ifadeler yazanlar

Tanışıyor muyuz?
Bunları kesinlikle tanımaz ve 
hatırlayamazsınız, ama ısrarla 
sizin arkadaş listenizde yer 
almak isterler.
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS Türkiye’nin 

tadı size 
çok yakın

Nørrebro  Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Türkiye’den direk getirilen 
taze sebze ve meyveden, 

bakliyata, makarnaya, 
sucuğa pastırmaya, pe-

ynire, yoğurda ve sabuna 
kadar evinizin tüm gıda 

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

Hem
 ucuz 

Hem
 ka

lite
li

Dana, tavuk ve 
hindi etlerinden 
üretilen kaliteli 
ve ucuz Türk 
sucuk, salam 
ve pastırma 

çeşitleri

Yağlı, az yağlı 
Türk beyaz ve 
kaşar peyniri 

ile sade, 
kaymaklı 
yoğurt 
çeşitleri

BAKTAT 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi
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Nereye kadar gider, gitmez derken, şim-
di de ekonomi bombardımanına uğradı 

turizm. Amerika’da boy gösteren ekonomik 
krizin, dalga dalga başka ülkelere, Avrupa’ya 
oradan Rusya’ya kadar sıçramasına tanıklık 
ettik. 
Kriz Türkiye’yi de bugün yarın vuracak-

tır diye ekonomistler sinyal vermeye başladı.  
Hükümet bu konuda ciddi tedbirler aldığını 
belirtiyor. Örneğin Rusya borsasının etkilen-
mesi, krizi algılaması, Türkiye ile turizm ala-
nında iş yapan firmalara etki eder mi? Rus-
lar uçak biletlerini aylar öncesinden alıyor. 
Rusya kaynaklı turizm firmalarında problem 
olursa o bilet alan Ruslar ne yapmalı? Devlet 
kimlere, ne kadar ve ne zamana kadar des-
tek çıkacak? 
Bu örneği Rusya için veriyorum, gerçi orta-

da bir problem gözükmüyor, ama ya problem 
çıkarsa ne olacak? Danimarka da krizden et-
kilendi. 
Yukarıda yazmış olduğum açıklamalar Da-

nimarka olsun diğer batılı ülkeler içinde ge-
çerli. Türk turizmi de bu krizin neresinde ol-
duğunu bilmeli ve yol haritasını ekonomik 
krize göre çıkartmalıdır. Bize bir şey olmaz 
dememeli ve önlemlerimizi almalıyız. 
Bir de önemli konu ise; krizin ekonomik 

alanla beraber kendi içinde turizmin finans-
sal yatırım gücünü de azaltacağı, gerekli ya-
tırımların erteleneceği, verilen sözlerin tutu-
lamayacağı, yıl sonu yapılan bir sonraki yıl 
anlaşmaların garantörlüğü düşeceği bunun 
yan etkenleri olacaktır. 
Şu anda sorsak bir turizmcimize “sıkıntı 

yok” diyecektir. Varsa bile dışa bağlı turiz-
min gerçekliliğini anlamak istemeyecek ve 
her kötü giden sezon da olduğu gibi “soru-
nun bizimle ilgisi bulunmadığını” söyleyecek-
tir. 
Bakalım artık Ramazan Bayramı da sona 

erdi. Önümüz Kurban Bayramı. Bir hareket-
lilik daha sonra yılbaşı, derken unutur gide-
riz belki de. Belki de fazla komplo teorileri 
üretiliyor, ekonomistler pireyi deve yapıyor-
dur. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Tipik Türk 
felsefesi diyeceğiz.

selcuk.kahraman@haber.dk

Ekonomi ve Turizm

Selçuk Kahraman

Danimarka’da Türklerin sayısı 
elli bin dolaylarında mı? Daha 

fazla mı? Önemli değil. Eğer, bel-
li bir ağırlığımız yok ise ve eğer ha 
deyince aynı yere yumruğumuzu 
vuramıyorsak sayımız şu kadarın 
üzerindeymiş, ya da altındaymış, 
ne önemi var?
Ne kadar zamandır kalıyor olur-

sak olalım bu ülkede yabancıyız. 
Gerçi her ne kadar bizim kimi in-
sanlarımız “Yabancı” sözcüğünü 
Danimarkalılar için kullanırsa da, 
biz bilip dururuz ki, bu ülkede ya-
bancı olan biziz. Hor görülmeye 
açık, dışlanmaya açık kesim biziz. 
Hal böyle olunca hor görülmek-

ten, dışlanmaktan nasıl uzak kala-
biliriz? 
Bu ülke insanları gibi yaşamaya 

özenerek mi? Hayır, doğru olan yol 
bu değildir. Danimarkalı kış kıya-
mette sabahın erkeninde  çıkmış 
köpeğini gezdiriyor. Kara kafalı bir 
kişiyi park içinde bir köpekle gör-
seniz, gözlerinizi ovuşturup bir kez 
daha, bir kez daha bakmaz mısınız? 
Ve elinde köpeğiyle parkta güle 

oynaya dolaşan kara kafalı arkada-
şı gören Danimarkalı köpek gezdiri-
ci “Şu hale bakın, adam okula giden 
çocuğuyla bir dakika bile ilgilenmi-
yor, ama köpeğini bağrına basmış 
onunla dolaşıyor”, demez mi? 
Bir Danimarkalı böyle diyecek 

olsa bu tespitinde haklı değil mi? 
Bu ülkede yabancı yerine konul-

maktan kurtulabilmek için ne ya-
pabiliriz?
Deniz kıyısında kadınlarımızı 

“üstsüz” dolaştıramayız. Yüzme ha-
vuzunda insanların önüne “çırılçıp-
lak” çıkamayız. Bir yerlerde “ucuz-
luk” olduğu kokusunu almışsak or-
talığı savaş alanına çevirmekten ve 
elimize geçeni “ille de biz alacağız” 
sevdasından geri duramayız..

O zaman Danimarka insanının 
bizi kabullenmesi için köpeğin yar-
dımcı olamayacağı kesin. Kendimi-
zi akşam sabah içkiye versek.. O da 
çıkar yol değil, hem de meşrebimiz 
bu duruma elvermiyor. “Aile bağ-
larımızı gevşetelim; hısım, akraba, 
dost gibi şeylerden vazgeçelim”, de-
sek, bu da insanlıktan çıkmak de-
mek olurki bizim tutacağımız yol 
bu olamaz. 
Geriye ne kalıyor? Efendim, ko-

nuyu pek zormuş gibi sunmaya ça-
lıştım ama, zor değil. Bunların hiç 
birini yapmayacağız. Hiçbir yola ve 
yönteme başvuracak değiliz. Akıl 
çizgisinin dışına düşmeyeceğiz. Bi-
zim dışımızdaki toplum bireylerini 
rahatsız etmeyeceğiz, o kadar. 
Kendimizi onlardan farklı görme-

yeceğiz. Ne onların altında, ne de 
üstünde.. Tam tamına onların dü-
zeyinde birer insanız. Öncelikle sarı 
saçlı, mavi-yeşil gözlü kesimden 
olanlara “Gâvur” demekten vazge-
çeceğiz. Unutmayalım ki, biz onla-
rı hangi sözcükle anıyorsak, onlar 
da bizim hakkımızda aynı sözcüğün 
kendi dillerinde olanını kullanıyor-
lar. 
“Senin dinin sana, onun dini 

ona..”  emr-i ilahisini hatırımızdan 
çıkarmayacağız. 
Ondan sonra bu toplum içinde 

başkalarına aykırı düşmemek için 
ne gerekiyorsa bu gerekleri yerine 
getirmeye çabalayacağız. İnsan için-
de bulunmaya yetecek kadar “dil” 
mi gerekiyor? Bu dili öğreneceğiz. 
Üstümüze, başımıza özen göstere-
ceğiz. 
Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm 

ye” söylemi sadece Türkiye içinde 
geçerlidir, sanılmasın. 
Kadınlarımızla birlikte çarşıda, 

pazarda dolaştığımız oluyor. Niye 
ben kadınımdan beş metre önde yü-

rüyorum? Ve bizim kadınlarımız 
niye hep karalar giyiyor, niye kara 
kapkara giysiler içinde dolaşıyor ve 
niye ayaklarında “şipidik terlik” ler 
bulunuyor? 
Çocuğunu okulda en az ayda bir 

kez yoklayan baba el kaldırsın.. 
Yok.. Çocuğunun kaçıncı sınıfa git-
tiğini bilmeyen baba var mı? Var. 
Peki, çocuğuna hadi kendisi yar-
dımcı olamıyor, ama beldede tanı-
dığımız, selamlaştığımız bir amca, 
bir abla ille de vardır. Onlardan 
yardım isteyen “Şu bizim çocuk yıl-
lardır okula gidip geliyor. Ben ne 
öğrendiğini belirleyemiyorum, sen 
şu çocuğun durumunu bir yoklasan 
arkadaşım”, diyen var mı? Umarım 
vardır. 
Danimarkalının çocuğuyla bizim 

çocuk aynı saatlerde ve aynı sınıf-
ta oturuyorlar. Peki, niye onların 
çocuğu akşamla birlikte yatağa gi-
riyor da, bizim çocuk gece yarısına 
kadar ayakta dolaşıyor? Danimar-
kalının evinden asla gürültü işitil-
miyorken niye bizim evde her sa-
niye kızılca kıyamet yaşanıyor? Ve 
“İbo’nun bağırtısı, Kemal Sunal’ın 
dırıltısı” nasıl oluyor da sokağa bi-
zim evden taşıyor ve Danimarkalı-
nın evinden “tsssss” tan başka ses 
çıkmıyor? 
Danimarka’da neredeyse yarım 

yüz yıla yakın süredir varız. Bu ka-
dar uzun süre içinde bu ülke insan-
ları ile bugün “kaynaşmış bir kitle” 
halinde değilsek, bir takım eksikle-
rimiz bulunduğunu düşünebiliriz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Danimar-
ka’da pek çok ünitesi var. 
Bu ünitelerde görevli uzman kişi-

ler, bizi motive etmeli, bizi yönlen-
dirmeli ve aydınlatmalı.
Bunu beklemeye hakkımız var. 

haber@haber.dk

Danimarka’da Okur Yazar Olmak…
Zeynel Kozanoğlu

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

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.

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

www.peles.dk
PELE´S MØBLER

Industribuen 8 - 2635 Ishøj  - pele@peles.dk    Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17  -  Pele Yıldız 40 13 76 90
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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

SATILIK 
Grill & Shawarma hus

Stenløse Center’de 
Smørbrød - Grill &  

Shawarma hus satılıktır.
Müracaat: 

Stenløse Center 104
3660 Stenløse
Tlf: 20 92 20 68

ANDELSLEJLIGHED 
TIL HURTIG SALG

En to plans andelslejlighed 
på 103 m2 midt i Sorø 
centrum til hurtig salg

Kontakt: 
Tlf: 30 13 42 42

Pris: 325.000 DKK

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

DİDİM’DE ARSA

Müracaat:
hckahraman@gmail.com ya da 

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

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

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

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

bulunan Küçükdere köyünde 
2 katlı bir ev ile içinde her 

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

almak almak isteyenlere 
fi yatta kolaylık sağlanacaktır. 

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

K
openhag’ın yaya 
ve alışveriş cad-
desi Ströget pa-
ralelinde bulunan 

Skindergade üzerindeki Sa-
mos Restaurant geçtiğimiz 
günlerde Türk işletmeci   
Sezgin Taşlıçukur tarafın-
dan devralındı. Samos’ta 
bugüne kadar servis yapılan 
Akdeniz mutfağı özellikleri 
devam edecek. Bunun yanı 
sıra A la carte siparişler de 
mümkün.

Ströget üzerinde bulunan 
Butterfly restoranı bir yı-
lın üzerinde bir süre işlet-
tikten sonra devreden yeni 
işletmeci bugünlerde Samos 
Restoran’ın simasını değiş-
tirmekle meşgul.

Akdeniz mutfağının bir 
çok örneğini müşterileri-
nin beğenisine sunan Sa-
mos Restoran’da bu yazıyı 
yapmak için yaptığımız kısa 
bir bir ziyarette işimizi bi-
tirip ayrılamadık. Zira açık 
büfe menüde Kuru fasulye 
ve pilav gözümüze çarpın-
ca “Hem işimizi yapalım, 
hem karnımızı doyuralım” 
dedik.

Tabaklarımıza ikinci 
porsiyonu doldururken 
tatlıların bulunduğu rafta 
gözümüze irmik helvası 
çarpınca içimiz bir başka 
ısındı. Kuru fasulye ve pi-
lav üzerine irmik helvasını 
da yiyince, ve bu yemekler 
ve tatlının tadının da tıpkı 
Türkiye’de rastlayacağı-
mız tatlar gibi olduğunu 
farkedince Sezgin Taşlıçu-
kur Butterfly’da elde ettiği 
başarıyı burada da en kısa 
zamanda yakalayacağından 
emin olduk.

Sezgin Taşlıçukur, Strö-
get üzerindeki Butterfly 

restoranını ucuz fiyatlar 
ve kaliteli, temiz, özen-
li hizmette ısrar sonunda 
hem Danimarkalı, hem de 
yabancıların gözde mekanı 
haline getirmiş, başkente 
gelen büyük turist grupla-
rının da anlaşmalı mekanı 
olmayı başarmıştı.

 Türk işletmeci Sezgin 
Taşlıçukur yeni mekanı Sa-
mos Restauran’da başarılar 
diliyoruz ve bu büyük deği-
şim sürecinde hemen kalite-
yi öne çıkaran menüye özen 
gösterdiği için kendisini 
tebrik ediyoruz.

 (Sadi)

Kudret Öteyaka 

A
vrupa Birliği’nin 
(AB) ve Danimar-
ka Gıda Kontrol 
Müdürlüğü’nün 

gıda ve kozmetik ürünle-
rinde tamamen yasakladığı 
hormon etkileyici/bozucu 
maddeler arasında bulu-
nan “Parabener” adlı kim-
yasal maddelerin çocuklara 
ağrı kesici ve yatıştırıcı ola-
rak verdiğimiz PANODİL 
JUNİOR ’de de bulunduğu 
dikkat çekti. 

Bu maddeler (parabener) 
hormonları etkiliyor ve 
çeşitli sağlık problemleri 
ortaya çıkarıyor. Bunların 
bir kısmı şüpheliler liste-
sinde bir kısmı ise tama-
men yasak. 

Erkek çocuklardaki en bü-
yük tehlikesi ise zaman için-
de kısırlığa sebep olabilmesi.   
Ancak sözü edilen bu tehli-
kesi yüksek olan maddelerin 
ilaç kullanım kılavuzunda 
belirtilmemesi etik açıdan 
doğru bulunmadı. 

Propylparaben’in çok az 
miktardaki haliyle bile fa-
relerdeki deneylerde kısır-
lığa yol açtığı tesbit edilmiş 
durumda. Panodil Junior’da 
propyl-p-hydroxybonzoat,  
methylparaben, ethylpara-
ben bulunmakta.

İlacı piyasaya süren firma 
(GlaxoSmithKline Consu-

mer Healthcare) ise bu 
maddelerden çok az bir 
miktarda kullandıklarını 
ve piyasadan kaldırmaya-
caklarını saçıkladı. 

Şikayette bulunan Anja 
Keller adındaki bir anne 
ise,” bu yasaklı ve muhte-
mel tehlikeleri içeren mad-
deler,  hiç olmazsa açık bir 
şekilde kullanım kılavuzun-
da belirtilseydi kullanıcılar 
da korunma haklarını kul-
lanabilirlerdi” dedi.

Artık Hıristiyan ge-
leneklerine yakıla-
rak ölüm sonrası 

yolculuğa karar verenler 
hem ısınma sorununu çö-
zecekler, hem de çevrenin 
korunmasına katkıda bu-
lunacaklar.

Danimarka’nın bir çok 
bölgesinde kiliselere bağlı 
olarak bulunan ve Krema-
toryum adı verilen ölü ya-
kılan fırınlarda ortaya çıkan 
ısı enerjisi bundan böyle ko-
nutların ısınmasında kulla-
nılacak. Bu konuda en son 
kararı Danimarka’nın Aal-

borg şehri kilise yetkilileri 
aldılar. 

Yılda 1.500 ölü yakı-
mının gerçekleştirildiği 
Aalborg’daki kremator-
yum yerel kalorifer şebe-
kesine bağlanacak ve ölü 
yakıldığı zaman ortaya 
çıkan sıcaklık kalorifer 
sisteminin suyunun ısı-
tılmasında kullanılacak.
 2002 yılında Stockholm 
banliyölerinden Raack-
sta’da başlayan uygulama 
konusunda şiddetli tartış-
malar yaşanmış ancak İs-
veç ve Danimarka’daki etik 

kurulları yaptıkları uzun 
araştırma, toplantı ve tar-
tışmaların ardından ahlak 
değerlerine aykırı bir duru-
mun söz konusu olmadığını 
kararına varılmıştı. 

Ölü yakma uygulaması so-
nunda ortaya çıkan enerji-
nin konutların ısıtılmasında 
kullanılmasıyla enerji tasar-
rufu sağlandığı ve çevrenin 
korunmasına katkıda bu-
lunduğu belirtilerek çeşitli 
kiliselerin bu yönde karar 
amalarına olanak sağlan-
mıştı.

(Haber)

Ölüler yanacak, evler ısınacak, çevre korunacak
2000’li yılların başlarında İsveç’te başlayan tuhaf bir 
uygulama taraftar toplamaya başladı.

Kopenhag’ın merkezinde kuru 
fasulye, pilav, irmik helvası
Kopenhag şehir merkezinde bulunan Samos Res-
toran bugünlerde yakınlarda başka bir restoranın 
geçirdiği değişimi geçirerek bir başarı öyküsüne 
dönüşmek üzere.

Yeni bir ilaç skandalı mı?
Avrupa Birliği ve Danimarka Gıda Kontrol 
Müdürlüğü tarafından tehlikeli bulunarak 
gıda ve kozmetik ürünlerinde yasaklanan 
“Parabener” adlı kimyasal maddelerin ço-
cuklara   verilen ağrı kesici ilaç Panodil Juni-
or’un içinde bulunması tartışmalara yol açtı. 
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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2, 2670 Greve 
Tlf & Faks: 43 698 090  

Mobil:40 293 121

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için 180 m2’den 
850 m2’lik yeni adresimize taşındık.

Açılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00

Cumartesi: Saat 10.00-16.00
Pazar günleri kapalıyız.

Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır

Hundigevej

Hundige 
Station
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40
/E4
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Destan ve Pırlanta serisi kalite halı çeşitlerimizi, klasik desenli yünlü halı çeşitlerimizi 
mağazamıza gelip mutlaka görünüz »»

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

10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz
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Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

Adı üzerinde ”Danimarka Sa-
vaşları Tarihi” kitabı, Da-

nimarka’nın 1361 - 1864 yılları 
arasındaki 500 yıllık dönem için-
de karıştığı savaşları anlatıyor. 
Danimarka 1361 yılına gelinceye 
kadar başka savaşlar da yaşadı. 
Ancak, bu savaşlar konusundaki 
kaynaklar ve bilgiler dağınık, tam 
kabul edilebilir ve güvenilebilir ni-
telikte olmadığı için bu kitapta bu 
savaşlardan sözedilmiyor.

Kitap Danimarka’nın 1864’te 
uğradığı çok ağır yenilgi olan ve 
Danimarka’yı tarihten v coğrafya-
dan silinmenin eşiğine getiren Da-
nimarka – Almanya savaşının an-
latımı ile sona eriyor. Danimarka 
bu tarihten sonra artık doğrudan 
doğruya bir savaşa katılmadı. 

Danimarka tarihinin 1361 – 1864 
dönemi aynı zamanda Danimar-
ka’nın yükselişi ve düşüşü konu-
sunda iyi bir izlenim bırakıyor.

Kitabı derleyen Devlet Arşiv 
Dairesi görevlisi Hans Christian 
Bjerg ve Tarihçi Ole L. Frant-
zen, Danimarka’nın katıldığı Da-
nimarka tarihi için önem taşıyan 
toplam 45 deniz ve kara savaşını, 
savaşların gerekçeleriyle ve sonuç-
larıyla kolay anlaşılır bir üslup ile 
sunuyorlar.

Kitabın amacı, Danimarka’nın 
katılmış olduğu bu savaşlar ve 
Danimarka tarihi konusunda te-
mel bilgi vermek.

Bu arada Danimarka savaşların-
dan konu açılmışken, Danimarka 
tarihinde en önemli dönüm noktası 
olan 1864 Danimarka – Almanya 
savaşı konusunda piyasaya çıkan 
son iki kitaptan da söz edilmesi 
gerekir.

Bu kitaplardan biri 1864 (Kita-
bın adı). Yazarlar Jacob Kid-
de Sauntved ve Jacob Eber-
hardt. 240 sayfa. 
299.- kr.

Jyllands-Postens Forlag Yayın  
Evi’nin yayımladığı bu kitapta 

Danimarka’nın Prusya ve Avus-
turya’nın oluşturduğu güçlere 
çok ağır yenildiği ve topraklarının 

yüzde 40’ını kaybettiği savaş anla-
tılıyor. Bu kitabın tarih açısından 
önemli noktası Danimarka’nın, bu 
savaş nasıl nasıl göze alarak başlat-
tığı ve Danimarkalı politikacılar ile 
diplomatların büyük yanılgıları ve 
aldıkları yanlış savaş kararı.

Bu savaşla ilgili yazılan diğer son 
kitap: 
Slagtebænk Dybbøl – Dybbøl 
Mezbahası. Yazar Tom Buk-
Swienty. Gyldendal Yayın 
Evi. 400 sayfa. 299.- kr.

Gyldendal Yayın Evi’nin bu 
kitabı çok sürükleyici ve ne-

fes kesici. Kitap, Danimarka’nın 
iki büyük Alman gücü Prusya ve 
Avusturya’ya karşı savaşını, bu sa-
vaşı yaratan olayları, savaş sırasın-
da Kopenhag ve Berlin’deki siyasi 
olayları, gelişmeleri, doğal olarak 
da 18 Nisan 1864 günü Danimar-
ka’ya vurulan öldürücü darbeyi, 
kanlı meydan muharebesini belge-
leriyle okuyucusuna sunuyor. Fa-

kat herşeyden önce kitapta, vatan 
uğruna savaşa katılan askerlerin 
(hem Danimarka’lı hem Alman) 
cephedeki öyküleri, savaştan sağ 
kurtulan erlerin, subayların, mu-
harebe alanında görev yapmış dok-

torların, savaştan haber gönderen 
muhabirlerin anlattıklarıyla dile 
getiriliyor. 

1864 savaşının bıraktığı derin 
yara izleri günümüz Danimarka-
sında hala belirgin.

Derleyenler Hans Christian 
Bjerg ve Ole L. Frantzen. 
Politiken Yayın Evi yayını. 
368 sayfa. 299.- kr.

DANMARK I KRIG: Danimarka Savaşları Tarihi

Tarihte Hıristiyanların Müslüman top-
lumlarda azınlık olarak yaşama tecrü-

belerine karşılık, Müslümanların Hıristi-
yan toplumlarda azınlık olarak yaşamaları 
- istisnalar hariç tutulacak olursa- II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir ol-
gudur.

Günümüzün batı toplumlarında İslam ve 
Müslümanlar  hakkında tartışılan konu-
ların temelinde tarihteki bu iki din men-
supları arasında asırlarca devam edip ge-
len ilişkilerin büyük bir rolü vardır. Bu ta-
rihsel arka planı analiz edip yeterince an-
lamadan günümüzde Batı toplumlarında 
Müslümanlar hakkında yapılan tartışma-
ları, İslam hakkında geliştiren söylemi an-
layıp yorumlamak zordur.

Tarihsel Arka Plan
Hz. Muhammed (s.a.v.) miladî 610 yılında 
Yüce Allah tarafından peygamber olarak 
görevlendirilmesinin ardından İslamiyet’i 
tebliğ etmeye başlamasıyla birlikte Müslü-
manlarla diğer din mensupları arasında ilk 
ilişkiler başlamıştı. Peygamberimizin 622 
yılında Mekke’den Medine’ye göç (Hicret) 
ettiği tarihte Medine toplumunda Yahu-
di topluluklar ve sayıları azda olsa, Hıris-
tiyan ve diğer din mensupları bulunmak-
taydı.

Müslümanlar  Medine’de yaşayan Yahu-

diler ve diğer Arap kabileleriyle anlaşarak 
bir sözleşme yapmıştı. 52 maddeden olu-
şan ve belki de tarihin ilk çok kültürlü ve 
çok dinli Anayasası diyeceğimiz bu sözleş-
meye göre, Medine’de yaşayan Müslüman-
lar, Yahudiler  ve diğer din mensupları 
birbirlerinin dinlerine saygı duyarak aynı 
toplumda yaşabilecekler ve dışardan ya-
pılacak herhangi bir saldırıya karşı kenti 
birlikte savunacaklardı. Daha sonra şehir-
deki bazı Yahudi grupların Mekkeli müş-
riklerle (puta tapıcılarla) Müslümanlara 
karşı işbirliği yapması nedeniyle bu anlaş-
ma korunamamıştır.

Peygamberimiz döneminde İslam Arabis-
tan Yarımadası’nın büyük bir kesimine, 
daha sonraki yıllarda Dört Halife (Hula-
fâ-i Râşidîn) dönemimde de Kuzey Afrika, 
Orta Asya ve Hindistan’a kadar yayılmış-
tır. 
Avrupa ile Müslümanların büyük toplu-
luklar (kitleler) haline birlikte yaşamala-
rı ise bugünkü Portekiz, İspanya ve Fran-
sa’nın bir kısmını da içine alan bölgede 
kurulan Endülüs Emevi Devleti dönemin-
de gerçekleşmiştir. 7. Yüzyılda kurulup 15. 
yüzyıla kadar sekiz asır tarih sahnesinde 
kalan Emevi Devleti 10. yüzyıldaki dünya 
standartlarına göre oldukça yüksek bir re-
fah düzeyine ulaşmıştı.

Burada çeşitli şehirlerde bahçeler, evler, 

büyük saraylar inşa edilmiş, su kanalları 
açılmış ve ticaret filoları kurulmuştu. Bün-
yesinde çeşitli branşlarda binlerce kitap ve 
tarihî belgeyi barındıran büyük kütüpha-
neler ve farklı bilim dallarında eğitim ve-
ren medreseler (üniversiteler) açılmıştı. 
Diğer Avrupa ülkelerinden gelen bir çok 
öğrenci bu eğitim kurumlarında öğrenim 
görmüştü. Özellikle tıp, astronomi ve fel-
sefe bilimi gelişmiş, Eflatun (Platon) ve 
Sokrat (Sokrates) gibi Klasik Yunan filo-
zoflarının kitapları Arapça’ya tercüme edi-
lerek bu düşünürlerin fikirleri yeniden yo-
rumlanmıştı. 

Maddî alanda yaşanan bu gelişmeye pa-
ralel olarak Yahudiler, Hıristiyanlar ve 
Müslümanlar dinî hoşgörü içerisinde, bir-
birilerinin yaşam biçimlerine saygı duya-
rak yüzyıllarca birlikte yaşadılar. Farklı 
dinî ve etnik topluluklardan oluşan Eme-
vi Devleti’nde o günün dünya ölçütlerinde 
ulaşılan bilimsel seviye ve özgür düşünce 
anlayışı, Ortaçağda asırlarca Feodal Yapı 
ve Engizisyon baskısı altında yaşayan Av-
rupa ülkelerinde (15. Yüzyılda) Rönesans 
ve Reform Hareketlerinin başlamasına ze-
min hazırladı. 

Diğer taraftan Osmanlı Devletinin özel-
likle 1453 tarihinde İstanbul’u fethetme-
sinden  sonra Müslümanlarla Avrupalılar 
iç içe yaşamaya başladılar. İstanbul’un fet-

hedilmesinin akabinde, Bizans İmparator-
luğundaki kiliselere dokunulmamış ve bü-
tün kiliseler faaliyetlerini devam ettirmiş-
lerdir. Sadece fethin bir sembolü olarak 
Ayasofya Kilisesi gerekli düzenlemelerden 
sonra camiye dönüştürülmüştür. Bu uygu-
lamalar nedeniyledir ki; Osmanlı Toplu-
munda cami, kilise ve sinagog birlikte var 
olagelmiştir. 

Müslüman toplumlarda yaşayan gay-
ri Müslim topluluklara (zımmilere) geniş 
haklar verilmesi uygulaması, istisnalar ha-
riç tutulursa, bu günde devam etmekte-
dir. Günümüzde de Türkiye’nin İstanbul 
ve İzmir gibi büyük kentlerinde ve diğer 
yerlerde Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer 
din mensuplarının mabetleri (kilise, sina-
gog ve tapınakları), özel eğitim kurumları 
veya vakıfları faaliyetlerini rahat ve özgür 
bir şekilde yürütebilmektedir. Ayrıca Su-
udi Arabistan hariç tutulursa bütün Müs-
lüman ülkelerde hizmete açık Kiliseler bu-
lunmaktadır. 

Bir çok modern toplumların din özgürlü-
ğü, çokluk içinde birlikte yaşama tecrübe-
si konusunda günümüzde bile henüz ula-
şamadığı bu çizgiyi Müslüman toplumlar 
bundan asırlarca önce İspanya’da İstan-
bul’da ve Balkanlarda yakalayıp farklı dinî 
gruplar bir arada yaşatabilmişlerdir. 

kuyucuoglu@gmail.com   

Çokluk içinde birlikte yaşama tecrübesi
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİNİ SOHBET

Avrupa’nın önde gelen Müslü-
man düşünürlerinden Tariq 

Ramadan, bu kez Peygamber 
Muhammet’in yaşamını kaleme 
aldı: Budbringeren: (Haberci 
– Peygamberin izinde).
Tariq Ramadan bu kitabın-

da, bugünün en çok tartışılan bir 
dizi birbirine zıt konularını öne 
çıkarıyor ve bu odak noktalara 

ilişkin tartışmaların bir irdele-
mesini yapıyor. Arapça ve İslam 
Çalışmaları konusunda doktora 
yapmış olan Tarik Ramadan, ki-
tabında hem Hz. Muhammed’in 
bir portresini  çiziyor hem de bu-
günün en çok tartışılan; Fakir-
lere nasıl muamele ediyoruz, 
kadının toplumdaki rolü nedir, 
İslam’da ceza, savaş, ırkçılık ve 
diğer inançlara karşı tavırlar 
gibi bir çok soruya yanıt verme-
ye çalışıyor.

Yazar, somut bilgilere ve söy-
lemlere dayanarak Peygam-
ber’in nasıl bir örnek insan 
gibi, yaşamının da inanalara ve 
inanmayanlara, nasıl örnek bir 
yaşam olarak görülmesi gerek-
tiğini açıklamaya çalışıyor.Aynı 
zamanda modern müslümanla-
rın dar görüşlülüğü terkederek 
ruhi ve sosyal bilinç yolunda iler-
lediklerini anlatıyor.

Tariq Ramadan’nın çizdiği 
portreye göre Hz. Muhammed 
aynı anda hem utangaç ve sevgi 
dolu hem de çelik gibi sert mi-
zaçlı bir kişiliğe sahip.

Gerek müslümanların gerekse 
bu konulara ilişkin tartışmala-
ra katılanların okuması gereken 
bir  kitap.

Yazar Tariq Ramadan. Çeviri 
Anne Marie Vang. Jyllands-
Posten. Forlag Yayın Evi. 
260 sayfa. 249. kr.

BUDBRINGEREN: Haberci
 – Peygamberin izinde (Hz. Muhammed’in bir portresi)
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S
on yılların en göz-
de Türk komedi 
filmleri “Süper 
Ajan K9”, “Osman-
lı Cumhuriyeti” ve 

“A.R.O.G” bu ay sonundan 
itibaren Danimarka’da si-
nemaseverlerle buluşuyor.   

30 Ekim’de Yönetmen TV 
dizilerinin yönetmeni Bülent 
İşbileni’nin ilk uzun metraj-
lı sinema filmi “Süper Ajan 
K9” ile başlayacak olan yeni 
Türk filmleri sezonu Gani 
Müjde’nin yönettiği ve Ata 
Demirer’in başrolünü oyna-
dığı “Osmanlı Cumhuriyeti” 
ve G.O.R.A’ nın devamı olan 
Cem Yılmaz’ın “A.R.O.G” 
filmleri ile devam edecek. 

Senaryosunu Duygu Gel-
bal’ın yazdığı, yönetmenliği-

ni Bülent İşbilen’in yaptığı, 
yapımcılığını ise Elita Film-
Ergün Mercan’ın üstlendiği 
“Süper Ajans K9” nın konu-
su kısaca şöyle:

İstanbul’da düzenlenen 
NATO zirvesi sırasında, 
dünya liderleri uluslararası 
terörist Deşifre’nin kimya-
sal saldırısına maruz kalır. 
Deşifre’nin planını bozmak 
için Süper Ajan K9 devreye 
girer. 

Deşifre (Cengiz Küçükay-
vaz) dünyadaki terör örgüt-
lerinin mal varlıklarını kont-
rol eden zengin, uluslararası 
bir teröristtir. Üzerinde ça-
lıştığı kimyasal silah başarılı 
sonuçlar vermiş ve artık kul-
lanılmayı beklemektedir. İs-
tanbul’da düzenlenen NATO 

zirvesi, Deşifre’nin planını 
uygulamak için mükemmel 
bir fırsattır. 

Yoğun güvenlik önlemleri 
arasında başlayan zirve, De-
şifre’nin haince planı yüzün-
den bir anda kabusa döner.
ÇGS (Çok Gizli Servis), De-
şifre’nin haince planına kar-
şı bir numaralı silahı sakar 
ajanı K9’u (Melih Ekener) 
göreve çağırır. 

Süper Ajan K9, güzel ve 
seksi ekip arkadaşı Ayşe Ko-
savalı’nın da (Didem Erol) 
yardımıyla Deşifre ve ekibi-
ni yakalamak için amansız 
bir mücadeleye girişir. Ama 
SÜPER AJAN K9’un panze-
hiri de maalesef yoktur.

Filmin çekimlerinin bü-
yük bölümü İstanbul Bey-
koz’daki Sümerbank Deri 
Fabrikası’nda gerçekleşti-
rildi. 

Yaklaşık 5 hafta süren çe-
kimlerde kullanılan 22 ayrı 
plato ise, 5 Altın Portakal 
ödüllü sahibi Sanat Yönet-
meni Mustafa Ziya Ülken-
ciler imzasını taşıyor. 

30 Ekim’de sinemasever-

lerle buluşacak olan Süper 
Ajan K9’da Cengiz Küçü-
kayvaz, Melih Ekener, Atil-
la Sarihan, Didem Erol gibi 
oyuncular yeralırken, 1.900 
figüran da rol aldı. 

Yaklaşık 2 milyon dolara 
mal olan filmde bolca görsel 
efekt kullanıldı.

(Haber)

HABER

Bu, aslında bir dostuma yazdığım bir mektuptur...

Filmin ismi Derailed (Yoldan Çı-
kanlar). Eylül boyunca Digi-
türk’ün sinema salonlarında ya-

yınlandı. 1453 İstanbul’un Fethi üzeri-
ne çevrilecek bir film olsa, Cenevizli ko-
mutanı canlandırmasını hayal ettiğim 
Clive Owen’ın hayranı olduğum için Di-
gitürk’ün dergisinde görünce merakla 
ekran başına geçtim...
Hikaye basit: Adamın huzurlu bir ha-
yatı var. Sadık ve sakin bir eşi... Diyaliz 
makinesine bağlı bir kızı... Adam ile eşi 
aslında birbiri için değil, hasta kızları 
için yaşıyor.
Gün gelir ve adam bir kadınla (Jen-

nifer Anniston) tanışır. Elektrik... Otel 
odası... Ön sevişme... Ama... İçeri bir 
serseri (Vicent Cassel) giriyor ve kadın 

(Anniston) ile adam (Owen) 
için kan, cinayet, vahşet üze-
rine aylar başlıyor...
Filmin DVD’sini kaçırmayın 

derim... Derailed... Yönetmeni 
de size yakın bir isim: İsveç-
li Mikael Hafström... Adamın 
(Owen) ailesini korumak için 
kızının hastalığı için 7 yıldır 
biriktirdikleri 100 bin dola-
rı bile serseriye (Cassel) verdiği sahne 
müthişti... Sonrasında hesaplaştığı sah-
ne de...
Film bittiğinde dostum aklıma geldi... 

Ondan en son 4 gün önce haber aldım. 
‘Çocukluğumdan beri hayal ettiğim ka-
dın’ dediği ‘ikinci kadın’la buluşacaktı... 
Ne düşünüyor acaba şimdi? Adam 

(Owen) gibi izzeti nefsi uğruna 
tüm dünyasını değiştirebilecek 
mi? ‘ikinci aşkı’na rağmen adam 
(Owen) gibi eşi ve hasta çocuğu-
na geri mi dönecek? 
Bilemem. Eleştirmem de. Had-

dime değil. Dünya ilginç bir 
yer... Sahi siz eşinizi aldattınız 
mı? Sonrasında ne hissettiniz? 
ABD’deki bir araştırma ile biti-

reyim: Niye evleniyoruz? 
Çocuk? Ev? Kurulu düzen?... v.s. Bun-

ların hepsini evlenmeden de yapabilir-
siniz... Araştırmaya göre nedeni, ‘net-
work’ kurmak... Evet, network, yani ağ, 
bağlantı kurmak.
Eşinin ailesiyle bağ oluşturmak. Dayısı 

sayesinde iş bitirmek. Kayınço ile ortak 

olmak. Kayınpedere yakın taşınmak. 
Kaynananın mahallesinden ev kapat-
mak. Eşinin işyeri arkadaşlarıyla içme-
ye gitmek v.s.
Yani sevdiğin ve güvendiğin insan üze-

rinden ‘güvenilir’ bir ağ kurmak.
Araştırmaya göre bu, Adem’den bu 

yana gelen bir sistemmiş... 
Araştırmada öncelik sırasında ‘aşk’ 

yok... Aşık olduğun insanın ailesiyle an-
laşamıyorsan evlilik bitiyor çıkıyor araş-
tırma sonucunda...
İlginç... 
Dostum aklıma geldi... Bu İsveçli yö-

netmen akşam akşam aklımı fena halde 
bulandırdı... Sahi siz hiç...

ergul.e@gmail.com

KONUK YAZAR 

Emre ERGÜL

30 Ekim’den itib
aren Danimarka’da

Aralık ayında Danimarka’da
21 Kasım’dan itib

aren Danimarka’da

Yeni Türk filmlerine hazır mısınız?
Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği son yılların gözde Türk komedi filmleri bu ay sonundan itibaren 
Danimarka’da sinemalarda gösterime giriyor.  
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30 Ekim’den itibaren Danimarka’da sinemalarda
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Futbolda son zamanlarda başta Türkiye olmak üze-
re, birçok ülkede medya ile futbolcu ve teknik adamlar 

arasında adeta bir savaş yaşanıyor.
Doğal olarak görevi doğruları yazmak, eleştirmek ve yorum-

lamak olan medyaya karşı birçok Avrupa ülkesinde de adeta 
bir savaş açılmış durumda.
Medyanın, kulüp ve milli takımların kötü aldığı sonuçlar 

sonrası eleştirme hakkını haksız bulan futbolcu ve teknik 
adamlar, kendi ülke medyalarını boykot etme, konuşmama ya 
da hakarete varan tehditkar sözlerle cezalandırma yöntemine 
baş vurmaya başladı.
Türk milli takımından konuya başlarsak, 2010 Dünya Ku-

pası elemelerin ilk maçlarında Ermenistan galibiyeti ve Belçi-
ka beraberliği sonrası alınan sonuçlar ve beğenilmeyen futbo-
lu eleştiren medyayla Türk Milli Takım teknik patronu Fatih 
Terim ve bazı futbolcuların girdiği polemik gözlerden kaçmı-
yor.
Eleştiriyi kabullenmek ya da kabullenmemek. Yalnız şunun 

altını iyi çizmek lazım. Futbol dünyası ile spor medyası etle 
tırnak gibidir. Çünkü, her iki kurumun birbirine çok ama çok 
ihtiyacı vardır. Biri popülerliğinin devamı için diğeri gazete 
okuyucusuna vereceği sıcak haberler için. Bu ayrılmaz ikilinin 
zaman zaman böyle birbirlerine karşı dişlerini göstermeleri-
nin pek sağlıklı olmadığı da her zaman görülmüştür.
Benzer bir durumda Danimarka için geçerli. Danimarka Mil-

li Takımı da 2010 Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda 
Portekiz’i yendiği maç sonrası tüm futbolcuların Danimarka 
spor medyasını boykot ederek konuşmaması büyük tepki top-
ladı.
Bir günle sınırlandırılan bu konuşmama boykotun medyanın 

eleştirilerine karşın yapıldığı belirtilirken, bu boykota ilk tep-
kiler siyasiler ve Danimarka Futbol Federasyonundan (DBU) 
geldi.
Federasyon böyle bir şeyi kabul etmediklerini açıklarken, 

boykotta kendilerin herhangi bir parmağı olmadığını belirtti.  
Siyasiler, halkın haber alma özgürlüğünü kimsenin kısıtlaya-

mayacağı açıklamasını yaptı. 
İsveç’te de ünlü yıldız Zlatan İbrahimoviç, yine 2010 Dün-

ya Kupası elemlerinde oynadığı kötü futbolunu İsveç Radyo-
sunda eleştiren bir zamanlar İsveç’in ünlü golcüsü Ralf Eds-
tröm’ün  yaptığı eleştirisine karşın, İbrahimoviç, ‘Edström’ün 
evinin bahçesinde bahçıvanlık yapmaktan başka birşey yapa-
mayacağı’ açıklamasına da büyük tepkiler geldi.
İsveç medyası, İbrahimoviç’in eski bir ünlü İsveçli yıldızı 

eleştireceğine kendinden beklenen futbolu oynaması gerektiği-
ni açıklayarak tavrını ortaya koydu. Bunlar kısa bir süre önce 
meydan gelen ve hatırlarda kalan birkaç olay.
Futbolda paranın verdiği maddi bollukla birlikte eleştiri sı-

nırlarını zorlayan medya arasında yaşanan bu kavgalar devam 
eder mi etmez mi bilinmez.
Yalnız, artık endüstriyel hale gelmiş futbol dünyasında artık 

kimse kaybetmeyi, eleştirilmeyi ve hayal kırıklığına uğramayı 
azmedemiyor. 
Medya da kendi işini yapmak zorunda olduğu için eleştiri 

mızrakların keskin uçlarını kullandıkça bazı çevrelere rahat-
sızlık veriyor.
‘Dikenini seven gülüne katlanır’ diye bir tabir var.
Yeterki her iki tarafın eleştirileri medeniyet sınırları içinde 

olsun.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Futbolcu-teknik adam 
ve medya savaşı

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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G
alatasaray’ın daha önce 
Avrupa Arenası’nda 
karşılaştığı takımlardan 
biri olan Hertha Berlin, 

sezona flaş transferlerle girse de 
istediği sonuçları alamıyor. Maçla-
rını 69,256 kişilik Berlin Olimpiyat 
Stadı’nda oynayan Hertha Berlin, 
bu sezona flaş transferle girdi an-
cak istikrarlı bir tablo çizemedi. 
Andriy Voronin’i Liverpool’dan, 
Cicero’yu Fluminense’den kirala-
yan Hertha Berlin’de Pantelic, Si-
munic ve Friedrich dikkat edilmesi 
gereken isimler..

1930-31 ve 1931-32 sezonlarında 
üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşa-
yan Alman temsilcisi 76 senedir 
mutlu sona ulaşamıyor. 7 haftası 
geride kalan bu sezonda ise lider 
Hamburg’un 5 puan gerisinde 11 
puanla sekizinci sırada yer alan 
Hertha’yı İsviçreli Lucien Favre 
çalıştırıyor.

UEFA Kupası 1. turunda Beşik-
taş’ı eleyen Ukrayna’nın FC Me-
tallist Kharkiv ekibi büyük bir 
sürprize imza atarak Siyah-Be-
yazlı takımda Ertuğrul Sağlam’ın 
istifa etmesine de neden oldu.
Avrupa kupalarında göze çarpan 
başarısı olmamasına rağmen Me-
tallist Kharkiv, kupalarda bugüne 
dek 8 maç yaptı.

Ukrayna ekibi 2 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 4 yenilgi alırken, 11 
gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.
1925 yılında kurulan ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasının ardından 
1992 yılından itibaren Ukrayna 
Persha Lig’de mücadele eden FC 
Metallist Kharkiv, geçen sezon 
Ukrayna Ligi’ni şampiyon Shakh-
tar Donetsk ve 2. Dinamo Kiev’in 
ardından 3. sırada bitirerek UEFA 
Kupası’na doğrudan katılma hak-

kını kazanmıştı.
Teknik direktörlüğünü Myron 

Markevich’in yaptığı Ukrayna 
ekibi, kendi sahasındaki maçları-
nı ise 2012 Avrupa Futbol Şampi-
yonası’na ev sahipliği yapacak stat-
lardan biri olan 43 bin kapasiteli 
Mettalist Stadı’nda yapıyor.

Kharkiv, kadrosunda 2’şer Brezil-
yalı ve Sırp, 1’er Polonya, Senegal, 
Moldova ve Fildişi Sahilleri’nden 
olmak üzere toplam 8 yabancı 
oyuncu bulunduruyor.

1904 yılında kurulan Portekiz’in 
köklü kulüplerinden Benfica ül-
kesinde 31 kez şampiyonluk ipini 
göğüslerken, Avrupa’da iki kez üst 
üste Şampiyon Kulüpler Kupası’nı 
müzesine götürdü. 

İspanyol teknik adam Quiqe 
Sanchez Flores yönetiminde sezo-
na .David Souza, Pablo Aimar ve 
José Antonio Reyes gibi 3 önemli 
takviyeyle başlayan kırmızı beyaz-
lılar 16 takımlı Portekiz Ligi’nde 
5. hafta sonunda 2 galibiyet 3 be-
raberlikle 9 puan toplayarak 9 pu-
anla 5. sırada yer alıyor. 

Lizbon ekibi UEFA Kupası 1. tu-
runda İtalya’nın Napoli takımını 
deplasmanda 3-2 mağlup olduğu 
maçın rövanşında 2-0 yenerek 
kupa dışına itti. 

Souza, Aimar ve Reyes’in yanı 
sıra Ariza Makukula, Ángel Di 
María ve kaptan Nuno Gomes’de 
Benfica’nın önemli oyuncuları ara-
sında yer alıyor.

Portekiz ekibi maçlarını 77.844 
kişi kapasiteli Estádio da Luz Sta-
dı’nda oynuyor. 

Yunanistan’ın en büyük kulüple-
rinden biri olan Olimpiakos 1925 
yılında kuruldu. Yunanistan Li-
gi’nde 36 Lig, 23 Yunanistan Ku-
pası ve 3 Yunanistan Süper Kupası 
şampiyonluğu kazanan kırmızı be-
yazlılar, Avrupa’da ise Şampiyon-

lar Ligi ve Kupa Galipleri Kupa-
sı’nda çeyrek final oynama başarısı 
gösterdi.

Yunanistan şampiyonu olarak 
Şampiyonlar ligi elemelerinde 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin Anortho-
sis takımıyla eşleşen Olimpiakos, 
Rum ekibine 3-0 ve 1-0’lık skor-
larla yenilerek, Avrupa macera-
sına UEFA Kupası’ndan devam 
etmek zorunda kaldı.

İspanyol teknik direktörü Ernes-
to Valverde Tejedor’un çalıştırdığı 
Yunan ekibi sezon öncesi kadrosu-
nu Brezilyalı Diogo Luis Santo ve
Dudu Cearense ve Arjantinli Se-
bastian Leto ile takviye etti. 

Yunan ekibinin en önemli oyun-
cuları olarak Luciano Galletti, 
Darko Kovacevic ve kaptan Pred-
rag Jorjevic gösterilebilir. 

Maçlarını 72 bin kişilik Spiros 
Louis Stadı’nda oynayan kırmızı 
beyazlıları Espanyol’a UEFA Ku-
pası’nda final oynatan Valverde 
çalıştırıyor.

Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri

METALİST KHARKIV

OLIMPIAKOS

BENFİCA

HERTHA BERLİN’İN EN 
ETKİLİ İSİMLERİ 
VORONİN VE PANTELİC

Beşiktaş’ı eleyen Ukrayna temsilcisi 
Metalist, Galatasaray’ın grubunda...
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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) Hekimlik-Utanma duygusu
2) Yapmaya hazır-Bir inşaat aleti
3) Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış 
kireç yada boya-Köy evi
4) Bir tür besin maddesi-Bir canlı türü
5) Titrek
6) Fakat lakin-Kayserinin bir ilçesi
7) Od
8) Bütün olarak büsbütün
9) Yakın karşıtı-trajedi çok üzüntü veren acıklı olay
10) El ustalığı isteyen işler-görmeyen

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Üzerinde tanıtıcı yazı resim vb... bulunan levha
2) Kısaca alkol ve madde bağımlılığı tedavi 
merkezi
3) Yel,rüzgar-Herkese her canlıya merhamet 
eden, Allah
4) Dört tarafı su ile çevrili kara parçası-Büyük 
kardeş ağabey
5) Ademoğulları İnsanlar
6) Çocuğu olan kadın-Bir banka işlemi
7) Kısaca Türk malı-valf
8) Herkese kendi hakkı olanı verme-Kalsiyum imi
9) Meydan-Erime noktaları düşük metalleri 
tutturma işleminde kullanılan kalay ve kurşun 
alaşımının genel adı
10) Boyun eğen kendini başkasının buyruğuna 
bırakan-Geçmiş zaman anlatır-bir ajansımız

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

10

Sorun 
Ç o k

k o n u fl m a
huyu 

Bir yumurta
yeme¤i 

Pek tekin
olmayan 

Merasim ‹laç, çare 
Obelisk 

“... Güven”
(Manken) 

fiark›da tek-
rar bölümü 

“ C a t h e r i n e
...” Ya b a n c ›

s i n e m a
sanatç›s› 

Tekil 2. kifli
zamiri 

Kabiliyet 

Bir mikros-
kop cam› 

A n t a l y a ’ n › n
bir ilçesi  

‹ s t e n i l e n
d ü z e n d e

olan 
Kum fal› 

G ö z l e r i
görmeyen 
E k l e n m i fl

olan bölüm 

Bir meyve

Su taflk›n› 
E d i r n e ’ n i n
bir ilçesi 
‹ktisatç› 

Küp 
Ya k › n m a ,
s›zlanma 

fiahsiyet 
N u m a r a
(K›saca) 

Bir nota 
B o ¤ a

g ü r e fl ç i s i

Vilayet 
Ke n d i s i n e
i n a n › l a n
kimse 

Y›ll›k 

‹yi, hofl 
‹zmir ilçesi 

‹lgi eki 
Bir erkek
flark›c›m›z 

Hile 
‹flveli, cilveli 

Adale 
Ün, flan,
flöhret 

Ku fl l a r d a
u ç m a y ›

s a ¤ l a y a n
organlar 

Kraliçe 
Anma Te d b i r

Yegane 
F i y a k a ,
çal›m 

Y›l›n 5. ay› 
Ambar 

Artvin’in 
eski ad› 

Boyun e¤en 

Kekemelik 
Z o r l a ,

i s t e m e y e
istemeye 

Cet, dede De¤ifliklik Bir burç 

A ç › l › r
kapan›r cep

b›ça¤› 

Sert bir içki 
Kampana 

M i t o l o j i k
kiriflli çalg› 

Tutu, ipotek 

Büyük su
fliflesi 
Futa 

Hayati s›v› 
R u s ç a d a

‘evet’ 

Elaz›¤’›n bir
ilçesi 

‘ Ya z › k l a r
olsun!’ 

Büyüklenme ‹talya’da 
kent 

‘ Ti’ simgeli
element 
Bir yer
yayg›s› 

Ebru 
Kelem 

‹nformatik 

M e r k ü r
g e z e g e n i n i n

eski ad›

“Asmal› Ko-
nak" filminin

aktörü, 
flark›c› 

A k c i ¤ e r
(Eski dil) 
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Evlere ücretsiz taşıma servi- simiz vardır

Pele s̀ Møbler
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

Koltuk masasında (Sofabord)
ayın şok ucuzluğu 

Şok fi yat: 999,- kr

Pizzapan: 100,- kr.

Yatak örtülerimizde büyük ucuzluk
Çift kişilik Merinos yatak örtüsü: 150,- kr.

BİZDEN UCUZU YOK! MAĞAZAMIZA UĞRAYIN, AYIN UCUZLUĞUNDAN SİZDEN YARARLANIN

Normal fi yatı: 299,- kr. 

Normal fi yatı: 2.499,- kr. 
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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


