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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 
12 Aralık 2008’de yayınlanacaktır.

Danimarka’da yaşayan göçmen 
kökenli gençler eğitim kurum-
larına akın ediyorlar. Göçmen 
kökenli gençler eğitim alanında 
Danimarkalı yaşıtlarını da geç-
miş durumdalar.

Bilgi ve eğitim düzeyi 
yüksek olmadığı için çocuk-
larına ev ödevlerinde yar-
dım edemeyen anne babala-
ra Uyum Bakanlığı’nın bir 
projesi yardım eli uzatıyor.

Genç göçmenler kötü talihi değiştiriyorlar

Sayfa 14Sayfa 18
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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: 32 111 555
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

D-SMART 
İskandinavya 

Servisi
Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 

Daha geniş bilgi için
+45 51 88 86 75’yi arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 
1590,- DKK

● 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

Devamı sayfa 6-7’de

Kopenhag’da Park Bio 
Aarhus’ta Öst for Paradis’te
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HABER GURURLA SUNAR
4 ARALIK 2008 GÜNÜ TÜM AVRUPA 

ÜLKELERİ İLE AYNI ANDA DANİMARKA’DA 
SİNEMALARDA

Adalet Bakanı’nın mahkeme 
salonlarında başörtüsü yasağı 
getirmek istemesi din tartışmanın 
da yeniden başlayacağını göste-
riyor. Danimarka’da önümüzdeki 
günlerde yayınlanacak bir kitapta 
yer alacak olan bazı karikatürler ise 
yine Danimarka ile İslam dünyasını 
karşı karşıya getirecek. 

Ev ödevlerinde İnternetten yardım

Yine din tartışacak
yine gerileceğiz....
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Son 6 ayda gerçekleşen iki olay artık 
Danimarka’yı kendine özgü kuralları 

olan bir ülke olmaktan çıkardı.
Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda Av-

rupa Adalet Divanının almış olduğu bir 
kararla son yıllarda Danimarka’da günde-
mi fazlasıyla işgal eden bir konu, aile bir-
leşimi konusu da kapanmış oldu.
Son birkaç aydır dünya genelinde yayı-

lan ekonomik kriz de bir çok ülkenin ken-
di başına ayakta kalamayacağını, kafasına 
göre yaşamını devam ettiremeyeceğini or-
taya çıkardı.
Şimdi bu yerel ve global iki tespitten son-

ra Danimarka’ya dönecek olursak: Artık 
Danimarka Danimarka olarak kalamaya-
cağını anlamış bulunuyor. Hem yerel ya-
bancılar yasası kuralları yerle bir oldu, 
hem de ekonomik olarak Avrupa ve dün-
yanın diğer ülkelerine ne kadar bağımlı ol-
duğu ortaya çıktı.
Bu yüzden Başbakan Rasmussen, önü-

müzdeki günlerde bir EURO oylaması için 
kolları sıvadı. Danimarka’nın Avrupa eko-
nomik işbirliğinin dışında kalması Dani-
marka’nın işini güçleştiriyor. Ekonomik 
olarak güvensiz bir ortam yaratıyor.
Bu yüzden Danimarka’nın EURO’ya geç-

mesi için yapılacak halkoylamasında Da-
nimarka’yı Avrupa Birliği’nin diğer ülke-
lerinden farklı kılan muafiyetler de sona 
erecek. Yani AB uygulamaları artık gide-
rek artan oranda Danimarka’da da geçer-
li olacak.
Bu da aile birleşimi alanında özellikle 

Danimarka’nın Ab kurallarını izlemesi so-
nucunu getirecek. Danimarka’da yaşayan 
göçmenler daha uygar bir yasal uygulama-
ya avuşacaklar.
BU yüzden EURO oylamasında evet de-

mek Danimarka’da yaşayan göçmenler 
için tek ve en uygun seçenektir.

Danimarka dünyalı ve 
Avrupalı oluyor

Sahibi/Udgivet af: 
KAST MEDIA I/S  

Adm. direktør/İdari Sorumlu: 
Sadi Tekelioğlu

Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør: 
Cengiz Kahraman 

Yazı İşleri/Redaktion: Selçuk Kahraman, Üzeyir Tireli, İrfan 
Kurtulmuş, Ceyda Karan, Yıldız Akdoğan, Bedriye Zelal Doğru, 

Muttalip Abat, Zeynel Kozanoğlu, İsa Kuyucuoğlu.
Layout: KAST MEDIA I/S  

E-mail: haber@haber.dk  www.haber.dk  
Baskı/Tryk: Dansk Avis Tryk A/S  

Adres: Bernhard Bangs Alle 31, ST. TV,  2000 Frederiksberg  
Tlf: 33 22 11 66 - 33 22 17 66 
Mobil: 3024 5538 - 3024 5562   

Faks: 3322 1170, 
Dağıtım/Distribution: Superbudene ApS  Tlf:  2020 2690    

Türkiye temsilciliği: Selçuk K. Kahraman, Cast Media, Subaşı cad. 
Balcı İş Merkezi, NO: 8, Kat: 4, D: 11, Antalya 

Tlf: +90 242 243 00 90 
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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

AHMET YOLUNA DEVAM EDİYOR. Her hafta sonu TRT ekranlarında yayınlanan “Sen Türkilerini Söyle” 
yarışmasına Danimarka’dan katılan Ahmet Ünal Alıcı ilk üç hafta elenmeden yoluna devam ederek büyük başarı 
elde etti. Danimarka’da yaşayan Türk gençlerinin yoğun desteğini alan Ahmet Ünal Alıcı’nın güzel sesi ve sahne 
performansı ile yarışmada bir hayli yol alacağı öngörülüyor. Ahmet Ünal Alıcı yarışmanın işkinci haftasında kendisi 
için hazırlanan “Evlerinde lambaları yanıyor” türküsünü söylemiş, orkestranın çok hızlı bir tempoda bu türküyü 
çalmasına rağmen yine de başarılı bir performans göstererek elenmeden yarışmaya devam etmişti.

AHMET ÜNAL 
DANİMARKALI TÜRK 
GENÇLERİNİN GURURU

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

������
�������������

����������
������

������������

� ����������
��������

�������

����������
�����������

��� �����
��

�� ����������
����������

����������

� �������
�����

� ���������
�

���

��������
���������

�����

� ���������
�����������

�����

� ����������
���������

���

����������������

������
������

�����������
�������

�������
��������

����

���������������

���������
������

�������
�������

������
�����

���������
������

�������
�������

������
�����

�����������

������
������������

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

www.audiovox.dk

Tegning: Lise Özer

HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. 
Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel 
malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden 
gazetemiz sorumlu değildir.
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Artikler i Haber må 
gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angi-
velse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, 
billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages 
til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

Konferansa katlım ücretsizdir ve isteyen 
herkes davetlidir

Konferans yer ve saatleri:

ÅRHUS
3F Århus Rymarken. Rymarken 4
8210 Århus
21 Kasım 2008 Cuma, Saat: 18.00-20.00 

KOPENHAG:
PARK BİO
Østebrogade 79
2100 København Ø
22 Kasım 2008 Cumartesi, Saat: 14.00-16.00  

KOPENHAG VE AARHUS’TA 
HAKLARIMIZ KONULU 
KONFERANSA DAVET

Haber gazetesi ile Aarhus´taki Anadolu Kültür Der-
neği, Scanway Tyrkiet Eksperten ve bazı Türk der-
nekleri ile işletmelerinin katkılarıyla Aarhus kentin-
de ve başkent Kopenhag’da Prof. Dr. Harun Güm-
rükçü’nün konuşmacı olarak katılacağı “TÜRKİYE & 
AVRUPA BİRLİĞİ, ANKARA ANLAŞMASI VE HAK-
LARIMIZ” konulu bir konferans düzenliyor.

Prof. Dr. Gümrükçü konferansta, Türkiye ile Av-
rupa Topluluğu (Avrupa Birliği) arasında yapılan 
anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının Avrupa’da vizesiz serbest dolaşım olanağı, 
aile birleşiminin güvence altında tutulması, anadili 
eğitimi sağlanması gibi bir çok konunun sadece ka-
ğıt üzerinde kalmayıp, nasıl açığa kavuşturulacağı 
ve hayata geçirilebileceği konularında  konferanslar 
verecek. 

Haber gazetesi ile Anadolu Kültür Derneği’nin or-
taklaşa düzenlediği konferansa Uluslararası Kadın-
lar Derneği, Aabyhöj Türk Kültür Derneği, Aarhus 
Türk Kültür Derneği ve Türk-Danimarka Cemiye-
ti’nin katkıda bulunurlarken, Türk tur operatörü ve 
seyahat acentası Scanway Tyrkiet Eksperten, Japon 
Foto, Star Pizza, Torino Pizza ve  Den Grönnehjör-
ne adlı işletmelerimiz de sponsor oldular. 

AİLE BİRLEŞİMİ, OTURMA İZNİ HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye – Danimarka İletişim Platformu (TDN) Yabancılar Servisi ile
birlikte ilgilenen kişileri bilgilendirme toplantısına davet ediyor. 

Toplantı 26 Kasım tarihinde saat 17.00 – 19.00 arasında Yabancılar 
Dairesinin adresinde yapılacaktır (Ryesgade 53, 2100 København Ø) 

Yabancılar Dairesinden Morten Bo Laursen Danimarka ve AB yasalarına 
göre aile birleşimi konusunu  anlatacaktır. Ayrıca, özellikle Türk kökenli 
vatandaşlara yönelik olarak süresiz oturma izni ve bunun iptali hakkında 

bilgiler verecektir. Soru sorma imkanınız olacaktır. 

Yer kısıtlığından dolayı kayıt yaptırmanız şarttır. Kayıtlarınızı en geç 
24 Kasım gününe kadar e-posta yoluyla (info@tdnetwork.dk) yapmanız 

rica olunur. Lütfen adınızı ve adresinizi bildiriniz.

Toplantıya katılım herkes için ücretsizdir. 
Toplantıda su ve gazoz ikram edilecektir. 

TDN ve derneğin diğer aktiviteleri hakkında bilgi edinmek için 
www.tdnetwork.dk adresini ziyaret ediniz.
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Ballerup Center, Banetoften 30
2750 Ballerup
Tlf: 44 97 32 64

Türkiye’den zevkinize 
uygun desen, renk 

ve modeller

Gece kıyafetleri

Her yaş grubu 
bayanlar için

Her tür giyside 
büyük beden 

çeşitler

Katıldığınız gecelerde göz kamaştırın
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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. 

Başbakan Anders Fogh Rasmussen, 
Danimarka’da çok yakın bir za-

manda Avrupa Birliği ortak para biri-
mi ‘Euro’ya geçiş, ortak savunma, Bir-
lik vatandaşlığı ve hukuksal-polisiye 
alanlarında işbirliğinden oluşan dört 
çekincenin kaldırılması için referan-
dum yapılacağını sürekli dile getiriyor. 
Özellikle ABD’de başlayan ve tüm 

dünyayı saran küresel mali kriz kar-
şısında Euro ülkelerinin krizin nasıl 
aşılacağını tartıştığı bir dönemde baş-
bakan bu söylemini giderek artırma-
ya başladı. Başbakan henüz bir tarih 
telaffuz etmese de bu referandum çok 
yakın bir zamanda yapılacak gibi gö-
rünüyor. 
Danimarka halkını en çok ilgilendi-

ren konuların başında da Euro’ya ge-
çiş geliyor.
Her ne kadar Danimarka’da yapılan 

kamuoyu yoklamaları halkın yarısı-
na yakınının Euro’ya geçmekte istek-
li olduğunu gösterse de, her ne kadar 
Euro Danimarka’da bir çok ekonomik 
alanda belirleyici bir konum alsa da, 
hükümet ve Euro yanlıları bu referan-

dumdan çıkabilecek olası olumsuz bir 
sonuca hazırlıklı olmalıdırlar. 
Hatırlarsanız, 28 eylül 2000 yılında 

yapılan halk oylamasında halkın yüzde 
53’ü Euro’ya ‘hayır” demişti. 
Hükümet ve Euro yanlıları, Eu-

ro’nun dışında kaldıkları sürece küre-
sel mali krizden çıkmanın zor olacağı-
nı öne sürüyorlar ve AB ile birlikte ha-
reket etmenin gerekliliğini halka an-
latmaya çalışacaklar. Hükümet, Euro 
konusunda ana muhalefetin de deste-
ğini almış görünüyor ve Danimarka 
Halk Partisi ile Sosyalist Halk Parti-
si’nin de bu cephede yeralmasını isti-
yor. 
Ancak bu iki partinin tutumu çok 

net. Her ikisi de Euro’ya karşı. Bu iki 
partinin dışında Euro karşıtlarının 
oluşturduğu oldukça güçlü olan baş-
ka oluşumları da gözardı etmemek ge-
rek. Danimarka Halk Partisi’nin kar-
şıtlığının temelinde milliyetçi duygular 
ve Kraliçe’nin resminin yeni paranın 
üzerinde olmaması yatarken, Sosya-
list Halk Partisi Euro’nun yapısal hata 
içerdiğini ve Euro’ya geçmekle sorun-

ların çözülmeyeceğine inanıyor. Hü-
kümet bu iki partiyi ikna edebilir mi, 
bunu zaman gösterecek, ancak bir ger-
çek var, o da, Euro karşıtı oluşumlar, 
bu iki partinin şu andaki tutumu ve 
hükümet ile Euro yanlılarının referan-
dum isteği Danimarka kronu üzerin-
deki spekülasyonları artırıyor. Belir-
sizlik, enflasyona ve kronun değer kay-
betmesine yol açabilir.
Bugün Euro kullanan Avrupa Birli-

ği ülkelerine baktığımızda, bu ülkeler 
arasında ekonomik eşitsizliğin giderek 
büyüdüğünü, işsizliğin arttığını, örne-
ğin Almanya’da ekonomik büyümenin 
durma aşamasına geldiğini ve çalışan-
ların maaşlarına uzun zamandır zam 
yapılmadığını görüyoruz.
Bir başka örnek de İspanya’dan. Mali 

krizden en büyük zararı gören Euro 
ülkeleri başında İspanya geliyor. İs-
panya’daki işsiz sayısı bugün 2.6 mil-
yon civarında ve sadece son bir yılda 
800 bin kişi işsiz kalmış. Yüzde 11.3 
olan işsizlik oranının 2010 yılında yüz-
de 15.5’e çıkacağı öne sürülüyor. Eu-
robserver. Com’a göre işsizlik İspan-

ya’dan sonra Slovakya, Yunanistan, 
Letonya, Fransa ve daha bir çok Euro 
ülkesini vuracak. Bugün Euro kulla-
nan Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlik 
oranı yüzde 10’u aşmış durumda. 
Nobel ödüllü ekonomist Milton Fried-

man (1976 Nobel ödülü), bundan yıllar 
önce AB’nin Euro’ya geçmesiyle birlik-
te AB ülkelerinde kaosa varan büyük 
bir karışıklık yaşanacağını ve Euro’ya 
geçişi “Büyük bir hata” şeklinde değer-
lendirmişti. Friedman, amaçlananın 
tersine, Euro’nun, AB ülkeleri arasın-
da ekonomik farklılıkları vurgulayaca-
ğını öne sürmüştü. 
Şimdi Euro ülkelerinde durum böy-

leyken, Başbakan Rasmussen’in re-
ferandum konusunda bu kadar ısrar-
lı davranması, yine 2000 yılındakine 
benzer bir sonuç doğurabilir.
Şu anda Danimarka halkının yapıla-

cak referandumda Euro’ya ‘hayır’ de-
mesi için bir çok neden bulunmakta. 
Eğer yapılacak bir referandumda olası 
bir “hayır” çıkarsa başbakan hiç şaşır-
masın.

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Başbakan hiç şaşırmasın!

G
eçtiğimiz aylarda 
ABD’de başlayan 
ve tüm dünyaya 
yayılan mali kriz-

de en büyük zararı gören 
İzlanda, krizle mücadelede 
müttefiklerin herhangi bir 
yardım görememekten şika-
yetçi. 

İzlanda Cumhurbaşkanı 
Olafur Ragnar Grimsson, 
Danimarka, İsveç ve İngil-
tere’den küresel mali krizle 
mücadelede İzlanda’ya sırt-
larını dönmelerinden ya-
kındı.  

İzlanda’nın başkenti Reyk-
javik’te yabancı diplomat-

lara bir yemek veren Cum-
hurbaşkanı Grimsson, hali 
hazırdaki müttefiklerinin 
kendilerine sırt çevirmesi-
nin ardından yeni mütte-
fikler arayışına girdiklerini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı’nın konuş-
masının diplomatları şoke 
ettiğini belirten Norveç’in 
İzlanda Büyükelçiliği bir 
açıklama yaparak, “Cum-
hurbaşkanı aralarında Dani-
marka ve İsveç’in de bulun-
duğu bir çok batılı müttefik-
lerine ağır eleştiriler yönelt-
ti” dedi.  

“Yeni dostlar bulacağız”

İzlanda Cumhurbaşkanı 
Olafur Ragnar Grimsson 
şunları dedi: 

“Kuzey Atlantik İskandi-
navya, İngiltere ve ABD için 
önemlidir. Ancak gerçek 
olan bir durum var. O da, 
müttefiğimiz olarak gördü-
ğümüz bu ülkeler bizi bu 
küresel mali krizde yalnız 
bıraktılar. İzlanda yeni dost 
ülkeler bulacaktır ve kendi 
yolunda gidecektir”.
Cumhurbaşkanı ayrıca, kriz 
süresince kendilerine sadece 
Norveç ve Faroe adaların-

dan destek geldiğini belirte-
rek bu iki ülkeyi gerçek dost 
ülke olarak gördüklerini 
söyledi. 
İngiliz ekonomi gazetesi Fi-
nancial Times’e göre Ulusla-
rarası Para Fonu IMF, kur-
tarma planı çerçevesinde İz-
landa’ya 6 milyar dolar para 
ödünç verecek. 

(Haber)

İzlanda müttefi klerine küstü
Küresel mali krizi en sert yaşayan ülkelerin başında gelen İzlanda, 
krizle mücadelede kendilerini yalnız bırakan ülkelere sert çıktı.

İzlanda 
Cumhurbaşkanı 

Olafur Ragnar 
Grimsson müttefi k-

lerine sert çıktı.
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Danimarka’da son yirmi yılda en çok 
göçmenler tartışıldı desek abartı ol-

maz. Bu tartışmanın büyük bir bölümü 
gereklilikten kaynaklanıyorken, bir kıs-
mı abartı, küçük bir kısmı da yabancı 
düşmanlığı idi.
Bir çok politikacı toplumda bazı şey-

leri değiştirmek, bu ülkeye geç gelmiş 
olan göçmen ve mültecileri Danimar-
ka toplumunun bir parçası yapmak 
için yoğun bir çaba gösterdiler. Bunu 
uyum için harcanan paranın miktarın-
da ve başlatılan projelerin sayısında 
görmek mümkündür. Bu uyum çalış-
maları ve girişimler 2001 yılında New 
York’ta gerçekleştirilen terör saldırıları 
ve Jyllands-Posten gazetesinde yayınla-
nan krikatürlerin göçmenler tartışması-
nı din eksenine taşıma olasılığna karşı 
kesintiye uğramadı.
Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, an-

cak işbaşındaki hükümet Danimarka’da 

yaşayan göçmenleri bu toplumun bir 
parçası haline getirmek için inanılmaz 
miktarda para ve zaman harcamıştır. 
Bu toplumun bir parçası olmak isteyen 
göçmenler de hükümetin bu çabaların-
dan yararlanmışlardır. Kimse Dani-
marka toplumun göçmenleri dışladığını 
ya da Danimarkalıların ırkçı olduğunu 
söylemesin.
Ancak uyum çalışmaları sona erme-

miştir. Geride bırakmaya hazırlandığı-
mız bu yıl içinde özellikle bazı genç göç-
menlerin başrolü oynadıkları başka bir 
oyun sahneye konulmaya başlamıştır. 
Bu da şiddet eylemleri, silahlı çatışma-
lar, çcouk yuvaları ve okulların ateşe 
verilmesidir.
Bu durum özellikle genç göçmenlerin 

anne babalarına büyük bir görev yük-
lemektedir. Anne babalar çocuklarının 
ne yaptıklarını, nerede olduklarını ta-
kip etmek zorundadırlar. Çocuklarının 

okulda iyi bir öğrenci olmalarını, eği-
timlerini yarıda brakmayıp devam ettir-
melerini sağlamak zorundadırlar. Bazı 
aileler çeşitli nedenlerle çocuklarının 
eğitimini takip etmekte güçlük çekiyor 
olabilirler, onları kontrol etmekte baa-
rısız kalabilirler. Böyle aileler belki ço-
cuklarının neler yaptığını hiç bilmeden 
acı gerçeklerle bir gece kapıları polis ta-
rafından çalındığında yüzyüze gelebi-
lirler. Çocukları bir suç işlemiş, ya da 
daha kötüsü hayatını kaybetmiş olabi-
lir.
Böyle bir duruma düşmemek için aile-

lerin yardım almalarında yarar vardır. 
Çocukların bakımı ve eğitimi konusun-
da yardım istemek utanılacak bir du-
rum değildir, zira alternatif çok daha 
utanç ve hatta acı verici olabilir.
Silahlı atışmalar, çocuk yuvalarını ate-

şe vermeler, kavga çıkarmaların savu-
nulacak hiçbir yanı yoktur. Bunların 

tek bir açıklaması olabilir: anne babala-
rın ilgisizliği ve çocuklarına onlara de-
ğer verdiklerini hissettirmemeleri.
Yabancılar bu toplumun bir parçası ol-

sunlar diye uğraşan insanlara bir el de 
siz verin, çocuklarınızla ilgilenin, onla-
rın kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, ne-
relerde gezdiklerini, neler yaptıklarını 
öğrenin, takip edin.
Unutmayın ki, hiç bir toplum şiddet 

yanlısı ve uyumsuz bir grubu içinde ba-
rındırmak istemez. Tüm bunlara kar-
şı hala ısrarlı davranılması durumunda 
geriye hem Danimarkalılar hem de göç-
menler için bir tek seçenek kalıyor: Bu 
toplumun bir parçası olmak istemiyor-
san memleketine gideceksin.
O yüzden çoğulcu toplum bunu bize 

hatırlatmadan biz kendimiz ”Biz bura-
da yaşamak istiyor muyuz?”  sorusunun 
cevabını bulalım.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Şiddet uyumu tehdit ediyor

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.

2
005 yılının Eylül 
ayında Jyllands-
Posten’de yayınla-
nan ve Danimarka 

ile İslam dünyasını karşı 
karşıya getiren Hz. Mu-
hammed karikatürleri-
nin yarattığı gerilim din-
meye başlamışken şimdi 
de peygamber karikatür-
lerinden oluşan bir kitap 
yayınlanacağı açıklandı.

Danimarka’nın önde ge-
len entellektüellerinden 
olan ve İslam’a karşı ta-
kındığı sert tutum ve dile 
getirdiği ağır eleştirilerle 
tanınan Lars Hedega-
ard’ın yazdığı bir kitabın 
çizerliği Kurt Westerga-
ard’a verildi. Lars Hede-
gaard’ın Berlingske Ti-
dende gazetesinde ”Groft 
Sagt” adlı köşede yazdığı 
yazılardan seçkilerin yer 
aldığı ve köşe ile aynı adı 
taşıyan kitapta 100’ün 
üzerinde karikatür yer 
alıyor.

Kitabın kapağında ise 
Jyllands-Posten’in Hz. 
Muhammed karikatür-
leri yayınlamasını sert 
bir şekilde eleştiren eski 
Dışişleri Bakanı Uffe el-
lemann Jensen secdeye 
kapanmış olarak gösteri-
liyor. Elleman’ın sırtında 
ise üzerinden mürekkep 
damlayan bir şişe ve şişe-
nin de üzerinde türbanın-
da bir bomba bulunan Hz. 
Muhammed Karikatürü 
bulunuyor. Kitaptaki çi-
zimlerin bu kez de İslama 
hakaret içeren çizimler ol-
duğu belirtiliyor.

Danimarka Basım Öz-
gürlüğü derneği başkanı 
olan ve geçtiğimiz gün-
lerde ”Fitne” filminin ya-
pımcısı Hollandalı yerel 
politikacı Gert Wilders’i 
Danimarka’ya davet 
eden Lars Hedegaard, 
Kurt Westergaard’ı ki-
taptaki yazılara çizimleri 
yapma görevi vermesiyle 

ilgili olarak şöyle konuş-
tu,”Westergaard kendine 
sınır koymayan bir sa-
natçı. Yazılarımın içeri-
ğini tam yansıtan çizim-
ler yaptı. Tekifimi kabul 
etmesi onun cesur ve ta-
viz vermeyen bir sanatçı 
olduğunu gösteriyor.”

Kurt  Westergaard 
Jyllands-Posten gaze-
tesinde yayınlanan Hz. 
Muhammed karikatürle-
ri arasında Müslümanla-
rı en çok kızdıran, ve Hz. 
Muhammed’i üzerinde 
bomba fitili olan bir tür-
banla tasvir eden karika-
türün çizeri olarak tanı-
nıyor. Geçtiğimiz aylarda 
Kurt Westergaard’a su-
ikast girişiminde bulun-
mak suçlamasıyla gözal-
tına alınan bir Tunuslu 
göçmenin duruşması ise 
halen devam ediyor.

(Haber)

Danimarka yine gerecek
Peygamber karikatürleri ile İslam dünyasını kar-
şısına alan Danimarka, şimdi de karikatürlerden 
oluşan bir kitapla yine gerilim yaratacak. 

R
ockwool Fonu tara-
fından gerçekleşti-
rilen kapsamlı bir 
göçmenler ve eğitim 

araştırmasında ortaya ayrım-
cı sonuçlar çıktı.

Araştırmadan çıkan sonu-
ca göre meslek okullarında 
görevli danışmanların yüzde 
80’i stajyer kabul edecek olan 
işyerlerinin kabul edecekleri 
meslek okulu öğrencilerinin 
etnik  kökenini önemli bul-
duklarını ve sadece Danimar-
kalı  stajyer kabul edecekle-
rini kendilerine iletildiğini 
söylüylar.

249 danışmana gönderilen 
anket formunu dolduran yüz-
de 83 oranındaki bir çoğun-
luk stajyer kabul edecek olan 
işyerlerinin etnik olarak Da-
nimarkalı bir öğrenciyi tercih 
ettiklerinin kendilerine iletil-
diğini söyledikleri bildiriliyor.

Statik ayrımcılık
Göçmen kökenli meslek oku-
lu öğrencilerini stajyer olarak 
tercih etmediğini dile getiren 
işyeri yetkililerinin ayrım-
cılık yaptığı bildirilirken bu 
ayrımcılık da iki şekilde ken-
dini gösteriyor: ya işyerleri 
tamamen “ayrımcı” davranıp 
kesinlikle göçmen kökenli bi-
rini istemiyorlar, ya “statik 
ayrımcılık” adı verilen ayrım-
cılığı uyguluyorlar. Statik ay-
rımcılık ise elinde herhangi 
bir neden olmadan, bazı kişi 
ve gruplar hakkında önyargı 
ve şüphelere dayalı ayrımcı-
lık olarak adlandırılıyor.

Ayrımcı isteklerle 
geliyorlar
Ankete katılan meslek okulu 
danışmanlarının yüzde 12’si 
işyerlerinin sık sık ayrımcı 
isteklerde bulunduğunu bildi-

rirken, yüzde 40’lık bir oran 
nadiren ayrımcı isteklerle 
karşılaştıklarını söylüyorlar. 
Hiç ayrımcılıkla karşılaşma-
dığını söyleyen danışman ora-
nı yüzde 20 iken arada bir di-
yenlerin oranı ise yüzde 28.

Staj zorunlu
Meslek okullarında okuyan 
öğrencilerin diplomalarını 
alıp mesleklerini icra etmeye 
başlayabilmeleri için eğitim-
lerinin zorunlu bir bölümü 
olan işyerinde staj kısmını 
tamamlamaları gerekiyor. Bu 
staj yerlerini ya öğrencilerin 
kendileri bulmaları gereki-
yor, ya da  meslek okulunun 
danışmanının yardımıyla öğ-
renci bir işyerinde staj yapı-
yor.

(Haber)

İşyeri sahipleri de ayrımcı
Ulusal ve yerel politikacılar mikrofonu ellerine aldıklarında 
göçmen kökenli gençleri mesleki eğitime teşvik ediyorlar, 
ancak bugüne kadar genç göçmenlerinde mesleki eğitime 
neden sıcak bakmadıklarının cevabı ortada: ayrımcılık
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Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 60303587 
              Cep: 51888675

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

Komple Çanak Seti
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen komple 
çanat seti

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -
ÇANAKTA YENİLİK

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

15
90

,-

İşyerleri için abonelik ve cihaz:  3800,- DKK

D-SMART İskandinavya Servisi

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya

Servisi

Kurbanınızı 
biz kesiyoruz

Siparişlerinizin 

en kısa zamanda 

yapılması sizin 

menfaatinizedir.

Dana
1 kg

35,-DKK

1 kg
55,-DKK

Kuzu 

İtina ile kesilir, 
temizlenir, teslim edilir

Albertslund’da 
dağıtım yapılacaktır.

Tüm koyun 
1.300,-DKK

(Saat 16-00’dan sonra arayınız)

Halil Küçükkart (Eski İshöj Manavı)
Tlf: 2653 5223

H
ükümet, mahkemelere başörtüsü, 
türban ve diğer dini sembollerle gi-
rilmesini yasaklayan bir yasa tasarısı 
hazırladı ve tasarıyı Noel’den önce 

parlamentoya sunmayı hedefliyor. 
Adalet Bakanı Brien Mikkelsen tarafından ha-

zırlanan ”Mahkemelerde başörtüsü yasağı” ile 
ilgili yasa tasarısına önceleri karşı çıkan Uyum 
Bakanı Birthe Rönn Hornbech de, başbakan 
Rasmussen’in uyarmasından sonra yasaktan 
yana olduğunu açıkladı. 

Geçtiğimiz ilkbaharda da uzun süre tartışılan 
öneride, yargıçların, savcıların, avukatların ve 
jüri üyelerinin başörtüsü, türban ve benzeri 
dini sembollerle mahkeme salonuna girmeleri 
yasaklanmak isteniyor. Öneride ayrıca, görev-
lilerin mahkeme salonlarında ibadet etmeleri, 
herhangi bir dine ve siyasi bir harekete mensup 
olduklarını gösterecek bir davranışın da yasak-
lanması isteniyor. 

Hükümet olarak, yargıçların ve hukukçuların 
mahkemelerde tarafsız olduklarını göstermele-
rine büyük önem verdiklerini belirten Adalet 
Bakanı Brian Mikkelsen, ”Hükümet, halkın 
mahkemelere saygı ve güvenini zedelememesi 
açısından önemli bir ilkeyi yasalarda da yeral-
masını istiyor” dedi. 

Yasa tasarısının  yargıçlar ve diğer hukuk 
örgütlerinde de değerlendirildikten sonra No-
el’den önce parlamentoya sunulması bekleni-
yor. 

(Haber)

Başörtüsü yasağı geliyor
Hükümet, dini sembollerle mahkemelere girilmesini 
müsaade edilmeyeceğini açıklayarak, mahkemele-
re türban, başörtüsü ve benzeri dini sembollerle gi-
rilmesini yasaklayacak yeni bir yasa tasarısını parla-
mentoya sunuyor. 

THI KENDES FOR RET

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

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

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

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

YİNE BAŞÖRTÜSÜ . 
Danimarka Halk partisi mahke-

melerde dini sembollerin ya-
saklanması yönünde geçtiğimiz 

ilkbaharda kampanya yürütmüş, 
gazetelere verdiği tam sayfa ilan-

larda “Şeriat mülkün temelidir” 
sloganını kullanmıştı.
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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

Başbakan Erdoğan geçenlerde İs-
tanbul’da meydana gelen olaylar 

üzerine verdiği bir demeçte ’halk ken-
dini koruyacaktır’ dedi. HABER gaze-
tesi genellikle Danimarka’daki sorun-
lar ve göçmenler meselesiyle ilgileni-
yor, ama gerek Türkiye’deki gelişme-
ler gerekse Başbakanın açıklamaları 
Danimarka’daki gelişmelerle öyle bir 
paralelik içinde ki, bu gelişmeleri göz 
ardı etmek mümkün değil.
Bilindiği gibi Erdoğan yukarıdaki 

ifadeyi bir gösteride çıkan çatışma-
lar üzerine kullandı. Olay Türk bası-
nına göre bir grup Kürt göstericinin 
PKK’yi desteklemek için sokaklara 
dökülmesiyle başlıyor. Polisle çatışan 
gruba bir ara ’sıradan’ bir vatandaş 
pompalı tüfeğini alarak havaya bir 
kaç kez ateş ederek bu gruba meydan 
okuyor. Bu olayın Erdoğan’a hatırla-
tılması üzerine Erdoğan ’halk kendi-
ni koruyacaktır’ diyor. Yani Başba-
kan bu vatandaşın pompalı tüfekle 
ateş etmesini ve Kürt gruplara karşı 

koymasını onaylıyor. Dolayısıyla da 
tüm vatandaşların Kürt gruplarına 
karşı çıkmaya davet ediyor.
Bu tür ifadeler herşeyden önce bir 

Başbakana yakışmayan ifadeler. Ba-
kanlar, gazeteciler, yazarlar ve bilim 
adamları gibi kültürel ve politik kim-
likler topluma hedef gösterirler, top-
lumsal kimliğin belirlenmesinde rol 
oynarlar. Toplumsal huzur bu tür in-
sanların temel görevidir. Halkı süku-
nete davet etmek, dayanışmaya çağır-
mak, herkese eşit davranmak ve top-
lumsal huzur yaratmak bu tür insan-
ların temel görev ve hedefidir. Böyle 
de olmalıdır. Hatırlanacağı gibi Da-
nimarka’da bu görevi Kraliçe yeni yıl 
konuşmalarında zaman zaman yerine 
getirmiştir. Bir yıl boyunca medya-
nın, değişik partilerin ve bazı toplum-
sal kesimlerin hedefi haline gelmiş 
etnik gruplar, Kraliçenin yeni yıl ko-
nuşmalarından sonra rahat bir nefes 
alabilmiş, kısa bir sürede olsa toplum-
sal barışa inanmıştır. 

Maalesef Başbakanın Erdoğan’ın 
sözleri toplumda huzur değil huzur-
suzluk yaratılması yönünde. O in-
sanların silah alıp ’kendi sorunlarını 
kendilerinin çözmesinden’ yana. Bir 
devlet adamının Türkiye’yi ’Texas’ 
yapalım demesi anlaşılır gibi değil. 
Türkiye zaten bu tür ’davetlere’ çok 
açık ve hatta davet bile almadan bu 
şekilde hareket eden bir toplum. ’Ma-
hallemizin kızına baktın’ diye genç-
leri cezalandıran, ’kan davası’ diye 
insan öldüren, ’içki içiyorsun, müzik 
dinliyorsun’ diye insanı linç eden bir 
toplumda, ’halk kendini korur’ de-
mek, ’ateşe körükle’ giymek anlamı-
na gelir.  Halbuki Başbakanlar ate-
şe suyla gitmeli. Aksi halde polise ve 
adalete ne gerek var. 
Başbakanı toplumda huzursuzluk 

yaratmak ve etnik grupları karşı kar-
şıya getirmekle itham etmek, bazı 
kesimlerde ’sen PKK terörünü des-
tekliyor musun?’ gibi sorular sorma-
ya yöneltecektir. Benzeri olaylar ve 

sorular Danimarka’da da soruluyor. 
Herhangi biri hükümetin etnik azın-
lıklar üzerindeki baskı ve politikasını 
eleştirse, ’sen entegrasyona karşı mı-
sın?’ ya da ’sen Hizb ut-Tahrir’i mi 
destekliyorsun’ deniyor. Böylece de-
mokratik bir tartışmanın önü kesili-
yor, ayrımcı politikalar ve söylemler 
devam ediyor. 
Bir başka deyişle, başbakanı halk-

lar arası huzursuzluğa itiyorsun de-
mek, otomatikman PKK yanlısı ol-
mak anlamını gelmiyor ve gelmeme-
li. O konu ayrı bir tartışma konusu. 
Bugünkü mesele Başbakanların (ve 
benzeri makam ve kimliklerin) top-
lum huzur ve barışında oynadıkları 
rol. Nasılki Danimarka makamların-
dan, medyasından, politik ve kültürel 
kimliklerinden göçmenleri kabul et-
melerini ve eşitlikçi davranmalarını 
istiyorsak, Türkiye’den de aynı şeyle-
ri etnik ve dini azınlıklar içinde iste-
meliyiz. 

tireli@haber.dk

Türkiye Danimarka benzerliği

GELİR GELMEZ 
DANİMARKA’YI ELEŞTİRDİ

“DANİMARKA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ TAM YAPMADI” ABD’de 4 Kasım’da yapılan 
başkanlık seçimlerinden galip çıkan ve yılbaşında başkanlık koltuğunu devralacak olan Barack Obama 
daha iş başı yapmadan Daniamrka’yı eleştirdi. Obama Irak savaşında yer alan bazı ülkelerin üzerlerine 
düşen görevi tam olarak yapmadıklarını ve savaş sonrası ortaya çıkan mülteci akını konusunda da tem-
kinli davrandıklarını söyledi. Obama, isim de vererek Danimarka’nın daha fazla sayıda Iraklı mülteci’ye 
kapılarını açması gerektiğini söyledi. Danimarka hükümetinden yapılan açıklamalarda Obama’ya hak 
verildiği belirtildi, ancak tutumda hehangi bir değişikliğe gidilmeyeceği kaydedildi.

Obama: »Danimarka daha fazla sayıda 
Iraklı mültecilere kapılarını açmalı«
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Lezzet ve 
kalitenin 
adresi
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Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Şimdiden 
hayırlı yolculuklar dileriz

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            

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

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

Biletlerinizi erken 
alın, ucuza alın. 
En ucuz fi yatlar 

bizde

Her ay çıkan yeni 
kampanya fi yatı 
için bizi arayınız

PEGASUS HAVAYOLLARI 
ile haftada 4 gün İSTANBUL - ANKARA

İZMİR KAYSERİ - GAZİANTEP 
ADANA ANTALYA.

(Türkiye’nin 15 noktasına bağlantılı uçuşlar)

TÜRK HAVAYOLLARI 
ile hergün İSTANBUL 

ve aktarmalı Türkiye’nin diğer 
noktalarına uçuşlar

Seyahatin doğru adresi!

Doğan Kartal (Bilgisayar Sistem Müh.)
Roholmsvej 15 - 2620 Albertslund

Tlf: 27 14 84 64
dogan@drdata.dk   www.drdata.dk

İŞTE REFERANSLARIMIZ:

www.dinromapizza.dk

www.lamorespizza.dk

www.fasanenpizzaria.dk

10 yıllık tecrübemizle her 
türlü internet sitesi 
kuruyor, tamir ve 

programlama işlerinizi yapıyoruz.

DRDATA.DK

RESTORAN, BÜFE ve PİZZERİALARA YENİ BİR HİZMET !
Internet üzerinden kredi kart ödemeli yemek 

sipariş sisteminizi kuruyoruz.
Müşterilerinize aracı sitelere komisyon ödemeden 

doğrudan hizmet vermek ister misiniz?

Müşterileriniz internet üzerinden siparişini yapıp 
ödemelerini yapsınlar. 

Ödemeler hiç bir kuruş kesilmeden doğrudan 
hesabınıza girsin. Ayrıca müşterilerinize bir tıklama 

ileme menü kartı gönderebilir ve kampanyalarınızdan 
haber edebilirsiniz.

Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk ölü-
münün 70. yılında 

tüm Türkiye’de ve yurtdı-
şı temsilciliklerinde olduğu 
gibi Kopenhag’daki Türkiye 
Büyükelçiliği Konsolosluk 
binasında da anıldı.

Atatürk’ün ölümünün 70. 
yılında Kopenhag’da bulu-
nan Türkiye Büyükelçiliği 
Konsolosluk binasında bir 
anma töreni düzenlendi.
Tören öncesinde Kopen-
hag’da Türk Büyükelçilik 
binasında bayraklar yarıya 
indirildi.

Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu ulu ön-
der Mustafa Kemal Ata-
türk’ü anma töreni bü-
yükelçi Mehmet Akat’ın 

konuşmasıyla başladı.
Büyükelçi Mehmet Akat. 
Atatürk’ü ölümünün 70.yı-
lında şükran, minnet ve 
rahmetle andıklarını ifade 
etti.

Akat konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Esasen her yıl 
gerçekleştirmekte olduğu-
muz bu anma törenini Ata-
türk’ün en büyük vasiyeti 
olan Türkiye Cumhuriye-

ti’ni çağdaş medeniyet sevi-
yesine ulaştırma yönündeki 
çabalarımızı anımsama ve 
güçlendirmeye fırsatı ola-
rak görmeliyiz. Bu nedenle 
Büyük Önderimizi millet-
çe derin bir üzüntü içinde 
ebediyete uğurladığımız bu 
günde, O’nun mücadele gü-
cünü ve heyecanını içimizde 
hissetmeye çalışarak, fikir-
lerini felsefesini özümse-

me gayretini göstermemiz 
toplumuza daha yakışan 
bir anma biçimi olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Büyükelçi Akat, Ata-
türk’ün en büyük eserim 
dediği demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyet’ini 
O’nun işaret ettiği yolda 
ilerlemeye devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 

Büyükelçi Mehmet 
Akat’ın konuşmasından 
sonra bir dakikalık saygı 
duruşu yapıldı ve anma 
töreni İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla sona erdi.  
Törene büyükelçilik erkanı, 
basın mensupları, iş adam-
ları gibi büyük bir topluluk 
katıldı.

Ulu önder Kopenhag’da da anıldı

D
animarka’da aile 
birleşimi müraca-
atlarında son üç 
ay içinde, geçen 

yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 27’lik bir artış kayde-
dildiği belirtildi.

Gözlenen artışın nedenle-
ri politikacılar tarafından 
araştırılırken bu konuda iki 
tez öne sürülüyor. Bugüne 

kadar 24 yaşını doldurma-
yı bekleyen bir çok kişi bu 
dönemde başvurusunu yaptı 
veya geçen Temmuz ayı son-
larında Avrupa Adalet diva-
nının aldığı ve

Danimarka’nın uygula-
dığı kısıtlayıcı önlemleri 
devre dışı bırakan ”Me-
tock kararı” etkili oldu.
2004 yılından bu yana yılda 

5 bin civarında sabitlenmiş 
olan aile birleşimi başvu-
rusu sayısının yıl sonunda 
kadar 7 bini geçeceği öngö-
rülüyor.

Artan aile birleşimi başvu-
rularında Türk ve Pakistanlı 
göçmenlerin yaptığı başvuru-
ların çoğunluğu oluşturduğu 
gözlenirken Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin ken-

dilerine anavatanlarından 
eş buldukları ortaya çıktı. 
Ayrıca Türk ve Pakistanlı 
göçmenlerin Avrupa Adalet 
divanı kararını gerekçe gös-
tererek başvuruda bulun-
dukları bildiriliyor.

Aile birleşimi başvurusun-
da patlama yaşanmasının 
1990’lı yıllardaki kadar ol-
masa da yeni bir göç dalgası 

yaratabileceğ belirtilirken 
artıştaki bir diğer etken ola-
rak da Avrupa adalet Divanı 
kararından önce İsveç veya 

Almanya’ya yerleşmiş olan 
kişilerin geri dönüş başvu-
rusunda bulunmuş olmaları 
gösteriliyor.             (Haber)

Aile birleşimi müracaatlarında patlama
Danimarka’da aile birleşimi müracaatlarında son üç ay içinde, geçen yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 27’lik bir artış kaydedildiği belirtildi.
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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: 32 111 555
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

Günlerdir tüm medya 4. Kasım se-
çimlerini ve Obama mucizesi-

ni bahsediyorlar. Peki neden muci-
ze? Çünkü hiç kimsenin bundan önce 
tahmin edemeyeceği bir olay yaşandı. 
Dünyanın en güçlü ülkesinin başına 
bir siyahi başkan seçildi ve tarihe adı-
nı yazdırdı. Barack Hüseyin Obama 
her anlamda bir mucize yarattı.
Peki bu Amerika’nın dış politikası-

nın daha da olumlu bir çizgiye gelece-
ğinin sinyalinin ötesinde bizim için ne 
anlam taşıyor?
Uyum konusu açısından baktığımız-

da aslında çok şey.
Obama her anlamda bize imkanların 

olduğu yerde rüyaların da gerçekleşe-
bileceğini gösterdi. Bilindiği gibi Ame-
rika’da ”the American dream” (Ameri-
ka hayali) felsefesi vardır.  Bu“eğer bir 
hedefe ulaşmak istiyorsan, bunu sade-
ce kendin çalışarak gerçekleştirebilir-
sin” düşüncesinden gelen politik  felse-
fesidir. Obama adaylığıyla ve seçilme-
siyle bu felsefe’nin sadece sözde degil 
özde geçerli olduğunu da gösterdi. 

Amerika gerçekten rüyaların ger-
çekleşebileceği bir ülke, fakat aynı za-
manda bu rüyaları gerçekleştirmek 
için bazı şartların yerine getirilmesi 
gerekiyor. Örneğin, eğitim giderlerini 
karşılayacak ya bir aile, bir kuruluş ya 
da bir burs, ayrıca hastalanma durum-
larda özel bir sağlık sigortası.  Yani 
Danimarka’daki gibi herkese imkan 
tanıyan bir Refah sistemi yok.
Buna rağmen Amerika’ya giden her 

yeni göçmen Amerika’dan çok mem-
nun ve elinden geldiğince kendini he-
men ülkenin yeni sistemine adapte et-
meye çalışıyor ve kendini kısa zaman-
da göçmen veya yabancı değil de Ame-
rikan olarak görüyor.
Peki Obama Danimarka’da başkan 

olabilir miydi? Büyük ihtimal, hayır. 
Bu sadece kendi ülkemiz için geçerli 

değil tüm Avrupa  ülkeleri için de  ge-
çerli. 
Peki neden? Avrupa’yı Amerika ile 

karşılaştırdığımızda Avrupa ülkele-
ri uyum konusunda çok gerideler. Mi-
sal gerek Danimarka’da gerek Alman-

ya’da ve İtalya’da çoğu etnik kökenli 
vatandaşlar öncelikle o ülkenin vatan-
daşları değiller. Dini ve etnik kökenle-
ri daima ön plana alınıyor bu da kim-
lik konusunda ve vatandaşlık konu-
sunda sorun yaratabiliyor. 
Avrupa’daki göçmenler Amerika’da 

olduğu gibi kısa zamanda vatandaş 
olarak değerlendirilmiyorlar. Onlar ya 
“yabancı/göçmen” ya da ikinci üçün-
cü nesil terimiyle belirli bir kategoriye 
konuluyor bu da o vatandaşların top-
luma karşı olması gereken bağlılığı ve 
katılımı sağlamıyor. Bu konu hakkın-
da çok şeyler yapılabilir, örneğin Ame-
rika’da olduğu gibi herkese sadece “va-
tandaş” olarak bakmak bile sembolik 
anlamda yeterli.
Fakat uyumla ilgili konuların gerek 

Amerika’ daki gibi olumlu olmaması 
sadece ülkelerin yapısıyla ilgili değil. 
Göçmenlerle de ilgili. Örneğin, Ameri-
ka’ya giden göçmenler hemen iş veya 
eğitim hayata katılıyorlar.
Avrupa’daki göçmenler için durum 

aynı değil, bir çok vatandaş hem is 

hem de eğitim hayatından çok uzak-
talar, bu da ister istemez hem aileyi 
hem de genel uyumu olumsuz etkili-
yor.
Oysa Danimarka topluma baktığı-

mızda başka ülkelerde görülmeyen im-
kanlar var, örneğin, ücretsiz eğitim 
hakkı ve devlet tarafından ekonomik 
destek. 
Bu bildiğim kadarıyla başka ülkeler-

de olmayan bir hak ve büyük bir im-
kan. Maalesef buna rağmen çoğu ya-
bancı kökenli gençler eğitim konusun-
da Danimarkalı arkadaşlarına göre 
çok gerideler. Bu çok üzücü bir ger-
çek. Eğer geleceğin Obama’larını ye-
tiştirmek istiyorsak bulunduğumuz ül-
kenin vatandaşları olarak topluma ka-
tılıp, ve var olan imkanları değerlen-
dirmemiz gerekiyor – ancak aktif ve 
katılımcı vatandaşlar olarak da toplu-
mu daha toleranslı olmaya yönelik de-
ğiştirebiliriz. Obama’nın dediği gibi... 
İstersek başarabiliriz – Yes we can.

yildiz.akdogan@haber.dk

Af Yıldız Akdoğan, MF for Socialdemokraterne

Obama mucizesi

D VİTAMİNİ SPERM 
KALİTESİNİ ARTIRIYOR

DÜŞÜK SPERMİN SEBEBİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ. Eğer düşük sayıdaki sperminiz çocuk 
yapmanıza engelse en büyük sebeplerden biri de vücudunuzdaki D vitaminin eksikligi 
olabilir. Araştırmacılar ’çocuk yapamıyoruz’ diye başvuru yapan 794 erkeğin üçte birlik 
kısmında D vitamini eksikliğini tesbit ettiler. Uzmanlar, güneşli hava bulduğumuzda 
hemen dışarı çıkmak en akıllıca iş diyorlar ve bu eksikliğin vitamin haplarıyla da giderile-
bileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar ayrıca, D ve B vitamininin erkeklerin görevlerini daha 
mükemmel yerine getirmelerinde, çocuk yapmada önemli olduğunu öne sürüyorlar.  

Avusturalyalı araştırmacılara göre, düşük 
spermin en büyük nedenlerinden biri 
vücuttaki D vitamini eksikliği 
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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

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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• 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

Kasım ve Aralık 
ve 2009 Ocak  
aylarında yağ 

aldırmada büyük 
indirimler.

Acele edin!

B
aşbakan Rasmus-
sen, önümüzde-
ki günlerde or-
tak para birimi 

EURO için halkoylaması 
konusunda nabız yoklaya-
cak. Rasmussen parlamen-
toda, Danimarka’ya AB ta-
rafından tanınan ortak ara 
birliğinden muafiyetten 
vazgeçilmesi için çoğunluk 
bulunup bulunmadığını or-
taya çıkarmaya çalışacak.

Rasmussen’in son aylar-
da giderek endişe verici bir 
boyuta ulaşan küresel eko-
nomik kriz nedeniyle böyle 
bir girişimde bulunduğu 
bildiriliyor. Rasmussen, en 
kısa zamanda Danimarka 
halkının Euro’ya geçilme-
si konusunda görüşünü 
almak istediğini belirterek 
bunun ne zaman ve nasıl 

gerçekleştirileceğine de 
parlamentonun karar ve-
receğini söyledi.

Son küresel krizin Dani-
marka’ya pahalıya mal ol-
duğunu söyleyen Rasmus-
sen, ”Finans piyaslarında 
dalgalanmalar olduğu za-
man EURO dışında kal-
mamızın getirdiği sonuçlar 
daha net ortaya çıkuıyor, 
zira krizin aşılması için ya-
pılan toplantılarda yer al-
mıyoruz ve bu toplantılarda 
bizi de doğrudan etkileyen 
kararlar alınıyor. Danimar-
ka’nın çıkarlarını bu şekil-
de savunmamız güçleşiyor” 
diye konuştu.

Başbakan Rasmussen 
olası bir Euro oylaması ön-
cesinde Sosyalist Halk Par-
tisi’nin de desteğini almak 
istiyor. 

Geçtiğimiz günlerde SF’in 
önde gelen bazı isimlerinin 
EURO’ya geçilmesi için 
olumlu sinyaller verme-
si üzerine harekete geçen 
başbakan bu artinin geri 
adım atması üzerine diğer 
partilerle görüşmelere yo-
ğunlaştı. 

Rasmussen, 1993 Edin-
burg zirvesinde Danimar-
ka’ya tanınan ve Hukuki, 
askeri ve ekonomik işbir-
liği ve  birlik vatandaşlığı 
alanlarında Danimarka’ya 
tanınan muafiyetlerin 
oylanacağı halkoylama-
sının içeriğinin nasıl ola-
cağını bilmediğini, ancak 
ne olursa olsun Sosyalist 
Halk Partisi’ni de yanında 
görmek istediğini söyledi

(Haber)

Yakında Euro için sandık başındayız

D
animarka’da 9. 
sınıfa giden Tür-
kiye kökenli genç 
erkeklerinden ba-

zılarının kadın-erkek eşitli-
ği konusundaki düşüncele-
ri hayal kırıklığı yaratırken, 
bazı Türkiye kökenli genç 
kızların da aynı görüşleri 
paylaşması şaşkınlık ya-
rattı.

Rockwool Fonden araş-
tırma kurumu tarafından 
9. sınıf öğrencileri üzerin-
de yapılan bir araştırmaya 
göre Türkiye, Lübnan ve 
eski Yugoslavya kökenli 
genç erkeklerin büyük bir 
kısmı geleneksel aile yapısı 
konusundaki görüşleri şaş-
kınlık yaratırken, Pakistan 
kökenli gençlerin bu konu-

da Danimarkalı gençler gibi 
eşitlikten yana olduklarını 
ortaya koydu. 

Araştırma, 9. sınıfa giden 
3.974 öğrenci üzerinde ya-
pıldı ve araştırmada genç-
lere 35 yaşına geldiklerini 
kendilerini ve ailelerini 
nasıl bir iş ve aile yaşamı 
bekledikleri soruldu. Türki-
ye kökenli genç erkeklerin 
yüzde 43’ü, Lübnan köken-
li gençlerin yüzde 39’u ve 
Eski Yugoslavya kökenli 
gençlerin yüzde 28’i eşle-
rinin çalışmasına karşı ol-
duklarını ve eşlerinin evde 
çocuk bakmasını istediler.

Araştırmaya katılan Tür-
kiye kökenli kız öğrenciler-
den yüzde 17’sinin erkek-
lerle aynı görüşleri paylaş-

ması şaşkınlık yarattı. 
Ancak kız öğrencilerin 

büyük çoğunluğu eğitim 
almak istediklerini ve çalı-
şarak aile ekonomisine kat-
kıda bulunmak istediklerini 
belirtti.

Pakistan kökenli 
gençler daha rahat

Araştırmada, Pakistan 
kökenli gençlerin kadın-
erkek eşitliği konusunda 
Danimarkalı yaşıtları gibi 
düşündükleri ortaya çıktı. 
Danimarkalı genç erkekle-
rin sadece yüzde 14’ü, Pa-
kistan kökenli gençlerin de 
sadece yüzde 19’ü eşlerinin 
çalışmasına karşılar. 

(Haber)

Göçmen gençler hayal 
kırıklığı yarattı
Danimarka’da eğitim alanında başarıları giderek ar-
tan Türkiye kökenli genç erkeklerden yarısına yakı-
nının kadın-erkek eşitliği konusundaki görüşleri ise 
hayal kırıklığı yarattı. Kadınların evde kalıp çocuk 
bakmasından yana olduklarını belirten bu gençler, 
kadınların eğitim almasını da gereksiz buluyorlar.
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*Vopium’un dakika ücretlerine yerel dakika ücretleri de eklenir. 
 İlan ve reklamlardaki baskı hatalarından doğan anlaşmazlık durumunda 
Vopium’un  belirlediği fiyatlar geçerlidir .

CEP VE SABİT TELEFONDAN 
TÜRKİYE’Yİ UCUZA ARAYIN !

Sabit telefonu ararsanız: dakikası sadece 30 Öre*
Cep telefonunu ararsanız: dakikası sadece 1,19 kr.*

Türkiye paketini seçin, sabit telefona 1000 dakikalık 
kontör için 1 aylık sadece 99 Kron ödeyin.

Vopium’a sms gönderin size 30 dakikalık bedava 
kontör ve 100 bedava sms verelim. Tek yapmanız 
gereken: ”getir” yazın 1231’e gönderin. 

Daha fazla bilgi için www.vopium.com adresine girin 
veya 70 200 755 bizi arayın.

Vopium aboneliği sizi süreli olarak bağlamaz. 
SIM-Kartınızı da değiştirmenize gerek yoktur ve kendi 
cep telefonunuzdan kolayca kontör yükleyebilirsiniz.

500



       Kasım/November 2008haber14  Kasım/November 2008 15   haberHABER

��������������������������
����

�
����������������� �������

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

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

����������������������

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

S
on yıllarda Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin ül-
keye uyumu için yapılan 
en isabetli çalışmalardan 

biri olan online ders yardımı start 
aldı.

Online ders yardımı projesi 5 
Kasım günü Kopenhag’daki El-
lebjerg Okulu’nda Uyum Bakanı 
Birthe Rönn Hornbech ve Kültür 
Bakanı Carina Christensen’in ka-
tılımıyla yapıldı.

Tanıtımda konuşan Birthe Rönn 
Hornbech yeni projenin sanki oyun 
oynar gibi bilgi alma ve vermede 
kullanılabileceğini söyledi. Horn-
bech, ev ödevlerini yapmakta zor-
luk çeken öğrencilere yardım ko-
nusunda bazı dernek gönüllülerin 
devreye girdiğini belirtti. Özellikle 
Danimarkalı gönüllülerin internet 
üzerinde ders yardımı yaparken 
tanıştığı göçmenlere olan ilgisinin 
artacağını söyleyen Hornbech, in-
ternet üzerinden yapılan bu ders 
yardımında sınıf farkı olmayacağı-
nı söyledi. Sosyal sınıf farkının bir 
çok göçmen kökenli öğrencinin eği-
timini yarıda bırakması sonucunu 
doğurduğunu söyleyen Hornbech, 
konuşmasının ardından kendisi 

bir öğrenciye bilgisayar üzerinde 
yardımcı oldu.

Ellebjerg Okulu öğrencilerinden 
Hamza adlı öğrenciye “Danimarka 
Parlamentosu’ndaki tanınmış kişi-
ler” konusunda yazacağı bir kom-
pozisyon için yardımcı olan Birthe 
Rönn Hornbech, Hamza’ya konu 
sınırlaması tekniğini hatırlattı ve 
parlamentodaki en anınmış kişi-
nin kim olduğunu sordu. Hamza 
ise “Helle Thorning Schmidt” ce-
vabını verince bakan “Başbaka-
nımızı unutma” deyince tanıtım 
toplantısına katılanlar uzun süre 

güldüler.
Uyum Bakanlığı ile Devlet Kü-

tüphaneler müdürlüğü ve uyum 
bakanlığının gençleri iş piyasası-
na kazandırmak için çalışmalar 
yapan bir alt kuruluşu “Brug for 
Alle Unge” birimi tarafından ger-
çekleştirilen projeye göre ev ödev-
lerini yapmakta güçlük çeken veya 
anne babaları kendilerine yardım 
edemeyen öğrenciler, internet üze-
rinden derslerini yapmada yardım 
alabilecekler.

2006 yılında Uyum bakanlığı 
tarafından ülke genelindeki kü-

tüphanelerde başlatılan Ders Ca-
fe’lerinin sayısının 60’ün üzerin-
de olmasına rağmen özellikle er-
kek öğrencilerin bu cafelere olan 
ilgisinin azalması nedeniyle onlara 
da hitap edecek başka bir yöntem 
üzerinde düşünüldü.

Bundan böyle derslerini yapar-
ken anne babasından yardım ala-
mayan öğrenciler internet üzerin-
den ister sesli ister görüntülü bağ-
lantı kurarak karşı tarafta oturan 
gönüllülerden birinden derslerini 
yapmada yardım alabilecekler.

Gönüllü öğrenciler yardım 
ediyor
İnternet üzerinden öğrencilere 
ders yardımında bulunan kişiler-
se, yüksek öğretime devam eden 
öğrenciler. Danimarka Kızıl Haç 
teşkilatı, Danimarka Mülteciler 
yardım kuruluşu, Çocukları Ko-
ruma Örgütü (Red barnet) adlı 
kuruluşlar ilkokul öğrencilerine 
ders yardımında bulunacak gönül-
lülerin temin edilmesinde aracılık 
rolü üstlenmişler.

Nasıl kullanılıyor?
İlkokulların 8-10 sınıf seviye-

sindeki öğrencilere hitap etmesi 
amacıyla hazırlanan projeye göre 
derslerinde yardım almak isteyen 
öğrenciler, lektier-online.dk ad-
resine girip önce kullanıcı olarak 
kayıtlarını yaptıracaklar, bunun 
ardından ders yardımı portalının 
olanaklarından yararlanmak müm-
kün olacak. Lektier-online.dk say-
fasında sesli ve görüntülü bağlantı 
kurulabileceği gibi üzerinde çalışı-
lan dosyaların paylaşılması olanağı 
da bulunuyor.

(Haber)

Bilgi ve eğitim düzeyi yüksek olmadığı için çocuklarına ev ödevlerinde yardım edemeyen anne babalara Uyum 
Bakanlığı’nın bir projesi yardım eli uzatıyor. İlkokul 8-10 sınıf öğrencileri bundan böyle ev ödevlerini yaparlar-
ken üniversite öğrencisi gönüllülerden internet üzerinden anında yardım alabilecekler.

İnternetten çocuklara ev ödevlerinde yardım

“Hamza, Beni duyabiliyor musun?”. Uyum  ba-
kanı Birthe Rönn Hornbech basına tanıtımı yapı-
lan online ev ödevi yardımı projesinde kendisi 
ev ödevi yardımı yaptı. Hamza adlı öğrenciye 
kompozisyon yazma teknikleri konusunda yar-
dımcı oldu. 
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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
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI
İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

GAZETEMİZİN GELECEK SAYISI 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

P
arlamento Om-
budsmand’i Hans 
Gammeltoft Han-
sen, Yabancılar 

Müdürlüğü’nün bilgilen-
dirme yöntemleri konusun-
da uzun süredir yapmakta 
olduğu araştırmasını ta-
mamladı. Hansen Yaban-
cılar Müdürlüğü ve Uyum 
Bakanı Birthe Rönn Horn-
bech’in kendilerine aile bir-
leşimi kuralları hakkında 
bilgi almak için başvuran 
kişilere eksik ve yanlış bilgi 
verdiği sonucuna vardı.

Birthe Rönn Hornbech, 
Ombudsmand’in ulaştığı 

sonuç konusunda konuşur-
ken, “6 aydır bu konu üze-
rinde çalışıyoruz, Ombuds-
mand’in araştrması başla-
madan önce biz Yabancılar  
Müdürlüğü’nün web sitesin-
deki bilgileri değiştirdik. Ve 
özellikle Avrupa Adalet Di-
vanı’nın Metock kararının 
ardından bilgilendirme ça-
lışmalarında daha dikkatli 
ve özenli davranıyoruz. Bu-
gün bildiklerimi 6 ay önce 
bilseydim bu durum ortaya 
çıkmazdı, zaten Ombuds-
mand kurumu da bu gibi 
durumlar için kurulmuş-
tur” dedi.

Ombudsmand Hans Gam-
meltoft Hansen, Uyum 
Bakanı ve Yabancılar Mü-
dürlüğü hakkında bir çiftin 
başvurusu üzerine araştır-
ma başlatmıştı. Yaz ayları 
boyunca Berlingske Tiden-
de gazetesi, Avrupa Birliği 
serbest dolaşım kuralları 
gereğince Danimarka va-

tandaşlarının başka bir AB 
ülkesinde 15 gün kalmaları 
durumunda Danimarka dı-
şından evlendikleri eşlerini 
Danimarka’ya getirebilme 
hakkına sahip oldukları-
nı ortaya çıkarmış ve Ya-
bancılar Müdürlüğünün 
bu hakkın varlığından aie 
birleşimi başvurusunda bu-
lunanları haberdar etmedi-
ğini de belgelemişti.

Temmuz ayı sonunda 
Avrupa Adalet Divanı’nın 
aldığı bir kararla konu iyi-
ce alevlenmiş eşine oturma 
izni verilmediği için Alman-
ya ve İsveç’e yerleşmek zo-
runda kalan bir çok kişi 
aile birleşimi hakkından 
yararlanmak için yeniden 
yabancılar müğdürlüğüne 
başvuruda bulunmuştu.

Hükümete dava açılacak
Sınırlarötesi evlilik Derneği 
(Ægteskab uden Grænser) 
Uyum Bakanlığı ve Yaban-

cılar Müdürlüğü’nün halkı 
yanlış ve eksik bilgilendir-
diğinin ortaya çıktığını, bu 
tutum nedeniyle son yıllar-
da çok sayıda çiftin maddi 
ve manevi zarar gödüğünü 
açıklayarak hükümete taz-
minat davası açmaya hazır-
landıklarını bildirdiler.

Tazminat miktarının be-
lirlenmesinde güçlükler ya-
şanabileceğini belirten der-
nek başkan yardımcısı ve 
bir Türk’le evli olan Louise 
Alış, yasa ihalalinin sorum-
luluğunun sadece uyum ba-
kanının üzerine yıkılamaya-
cağını zira bu uygulamanın 
uzun yıllar devam ettiğini 
söyledi ve, ”Ancak ne olursa 
olsun yapılan bu hatalı uy-
gulamanın bir sonucu olma-
lı. Sıradan insanlar benzer 
bir hata yaptıkları zaman 
ceza alıyorlar, hükümet de 
sorumluluk almalı” diye 
konuştu.

(Haber)

Ombudsmand:

Yabancılar Müdürlüğü hatalı
Parlamento Ombudsmand’i Hans Gammeltoft Hansen, Yabancılar Mü-
dürlüğü’nün Yabancılar Müdürlüğü ve Uyum Bakanı Birthe Rönn Horn-
bech’in kendilerine aile birleşimi kuralları hakkında bilgi almak için baş-
vuran kişilere eksik ve yanlış bilgi verdiği sonucuna vardı.
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Said Kutbeddin Tekşen

Türk pop müziğinin 
önde gelen isimle-
rinden İsmail YK, 

yoğun istek üzerine bir 
kez daha Musikteatret Al-
bertslund’da hayranlarıy-
la buluştu. Konser öncesi, 
konsere gelen misafirlere 
saat 18.00-24.00 kadar be-
dava yemek dağıtıldı. Mu-
sikteatret Albertslund’i 
dolduran yaklaşık bin kişi, 
İsmail YK’nın söylediği 
parçalarla çoştu. Osman 
Pekerman’ın düzenledi-

ği konserde, hayranları 
güvenliği aşıp, sanatçıya 
ulaşmak için büyük uğraş 
verdi. Sahnede yaklaşık 2 
saat kalan İsmail YK, eski 
ve yeni şarkılarında oluşan 
müzik ziyafeti verdi. İsmail 
YK’dan önce sahneye Kon-
yalı DJ Adem ve DJ Cihat, 
MC Teksen, Burhan Yıldız, 
Gökhan Koç ve Yusuf Pay-
ço çıktı. İsmail YK’nın daha 
önce Albertslund’da gerçek-
leşen konserine yaklaşık 
850 kişi gelmişti. Konser 
sonrası gazetemize açıkla-
mada bulunan Organizatör 

Osman Pekerman. Burda-
ki gençlere şans tanıdığını 
söyledi ve ”Neden buradan 
da bir İsmail YK çıkmasın?” 
dedi. Pekerman son olarak 
gazetemiz aracılığıyla 2 ay 
sonra bomba gibi sanatcı-
lar getireceğinin’de sözünü 
verdi.

HABER

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.

NARKO SAVAŞI 
DEVAM EDİYOR

ÇATIŞMALAR GİDEREK BÜYÜYOR. Danimarka’da Rocker adı verilen motosikletli çete üyeleri ve 
göçmen gençlerinden oluşan çetelerin silahlı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz 
ay genellikle Nörrebro ve Tingbjerg semti çevresinde meydana gelen olaylar Kopenhag çevre-
sine de yayılmaya başladı. Kasım ayı başlarında göçmen kökenli bir gencin Sydhavn semtinde 
fitness salonunda karnından vurulmasının ertesi günü Gladsaxe semtinde otobüs durağında 
beklemekte olan bir başka genç de bir otomobilden açılan ateşle tarandı. Gladsaxe’deki tarama 
olayının hemen ardından olayın faili zanlısı olarak 25 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

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.

Avukat Fatma Yandım

Danimarka’da 
yaşıyorsanız 
ve Türkiye’de 

eviniz, daireniz, yaz-
lığınız varsa bunları vergi dairesi-
ne bildirmeniz gerekiyor. Türki-
ye’de sahip olunan mülkün Dani-
marka’da vergisinin ödenmemesi 
uygulamasına rağmen, önümüz-
deki ilkbaharda vergi dairesine 
verilecek olan beyannamede belir-
tilmesi gerekiyor.
Türkiye’de sahip olduğunuz ta-

şınmazların değeri, satın alma 
tarihi ve yurtdışında ödediğiniz 
emlak vergisinin belirtilmesi ge-
rekmektedir, ki bu bilgilere da-
yanarak Danimarka’da ödenecek 
olan emlak vergi miktarı belirle-
nebilsin.
Danimarka’da, ülke dışındaki 

mülk değerleri bulunmadığı için 1 

Ocak 2001 tarihindeki piyasa de-
ğeri baz alınarak hesaplama yapı-
lır.1 Ocak 2001 tarihindeki piyasa 
değeri daha düşükse bu değer, he-
saplamada kullanılır.
Türkiye’deki mülkünüzü 1 Ocak 

2001 tarihinden sonra edinmişse-
niz ödenen fiyat kullanılacaktır. 
Türkiye’de piyasa değerini belirle-
yecek değerlendirmeler yapılmış-
sa bu değerlendirmeler de piyasa 
değeri olarak beyannamede yer 
alır. Böyle belgelenmiş bir piyasa 
değerini bilmiyorsanız kendi tah-
minleriniz ışığında bir piyasa de-
ğeri belirleyebilirsiniz. Ancak bu 
sizin kendi piyasa değeri değer-
lendirmeniz vergi dairesi yetkilile-
ri tarafından kontrol edilebilir.
Mülk değer vergisi 2008 yılı iti-

barıyle mülkün piyasa değerinin, 
3.040.000 Kron altındaki kısmı-
nın yüzde biridir.
Türkiye’de ödediğiniz emlak 

vergisinin belgelerini saklamanız 
önemlidir, zira orada ödediğiniz 
miktar Danimarka’da size teka-
bül eden vergiden düşülecektir. 
Türkiye’de ödediğiniz vergi ile 
size Danimarka’da tahsis edilen 
vergi arasında farkı sizin ödeme-
niz istenecektir.
Türkiye’de sahip olduğunuz 

mülklerinizi Danimarka’daki ver-
gi beyannamesinde belirtmemiş-
seniz bu vergi kaçırma olarak ad-
landırılır, aynı şekilde emlak de-
ğer vergisi veya satıştan elde et-
tiğiniz karın vergisi de geriye dö-
nük olarak sizden istenir.
(Bu konularda daha fazla bilgi 
almak isterseniz veya aklınıza ta-
kılan sorular olursa Advokatfi r-
maet Bang/Brorsen & Fogtdal, 
Københavnsvej 13 B, 4760 
Vordingborg adresinde Avukat 
Fatma Yandım’a ulaşabilirsiniz. 
Tlf: 55 37 02 57)

Türkiye’de eviniz mi var?

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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Son yıllarda yaptığı 
büyük atılımlarla 
dikkat çekmeye baş-

layan Sterling Havayolları 
küresel kriz nedeniyle İz-
landa’da da finansal sis-
temin çökmesiyle finans 
desteği sağlayamadığı için 
iflasını açıkladı. 

Son yıllarda uluslararası 
alanda artan petrol fiyat-
ları ve küresel kriz nede-
niyle son aylarda ödeme 
güçlüğü çekmeye başla-
yan Sterling havayolları, 
Bundan bir kaç yıl önce de 
İzlandalı yatırımcılar tara-
fından satın alınmıştı. 

Sterling Havayolla-
rı’nın iflası ile bu şirke-
tin hali hazırda Danimar-
ka dışında bulunan 30 bi-
nin üzerinde yolcusunun 
mağdur duruma düştüğü 
belirtildi. Şirketin internet 
sitesinden bilet alan yolcu-
ların parasını iade edeme-
yeceği kaydedildi.

30 uçağı Kopenhag ha-
valimanında bekletilen 
Sterling Havayalları İskan-
dinavya’dan Türkiye’ye 
paket turlar düzenleyen en 
büyük tur operatörü Star 
Tour’un da kullandığı ha-
vayolları olarak tanınıyor. 

Ster-
ling Airways, İs-
kandinav ülkeleri 
ve bu ülkeler ile Avrupa 
ülkeleri arasında seferler 
yapıyordu. 

İzlanda bankaları ve fir-
malarının büyük bir ço-
ğunluğunun iflasını açık-
lamaları ile sıra İzlandalı 
yatırımcıların İzlanda 
dışındaki yatırımlarına 

da geldi. 
Bundan bir kaç ay 

önce Danimarka’nın önde 
gelen bedava günlük gaze-
telerinden Nyhedsavisen’i 
elden çıkaran İzlandalı ya-
tırımcılar Kopenhag’daki 
en büyük iki alışveriş mer-
kezi İllum ve Magasin’in 
de sahibi durumdalar.

(Haber)

Nörrebro’da olayların 
büyümesinden korkuluyor

Merkezi Danimarka’da bulunan İzlandalı Northern Travel Holding’in 
sahip olduğu Sterling Havayolları küresel krizden nasibini aldı ve 
ifl as ettiğini açıkladı.

Sterling Havayolları ifl as etti

İsmail YK Danimarka’yı sevdi
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roomsrooms  kids’ kids’
Artık çocuklarınızın odasını Çilek çocuk mobilya’dan döşeyin

0-24 yaş arası belirli yaş grularına özel, güvenli, fonksiyonel ve ekonomik tasasrımlar.  
Mağazamıza gelin, bebek, çocuk ve gençlik odalarımızı gördükten sonra karar verin

Glostrup Storcenter Butik nr. 29 Ved Torvet
Tlf: 43 44 40 44  www.cilek.eu

roomsrooms  kids’ kids’

Açılış nedeni 
ile kısa süreli  
%20’ye varan 
indirimlerden 

yararlanın
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PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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

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

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

başına cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

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

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

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

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

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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

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

öğrenmek için bizi arayınız.

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

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

AÇILIŞ SAATLERİ: Tlf:   3583 3329            
2650 3446

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

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

tatlı çeşitleri  ve kuru pasta verilir. 
Toplantılarınıza börek servisi de yapıyoruz.

İMALATTAN HALKA
«««««

D
animarka’da ya-
şayan göçmen 
kökenli gençler 
eğitim alanında 

anne babalarından dev-
raldıkları kötü mirası bir 
taraf bırakarak eğitim ku-
rumlarına akın ediyorlar. 
Göçmen kökenli gençler 
eğitim alanında Danimar-
kalı yaşıtlarını da geçmiş 
durumdalar.

Geçtiğimiz on yılda eğitim 
alan göçmen kökenli genç 
sayısında dikkate değer 
bir artış yaşanıyor. BU se-
vindirici sonuca Rockwool 
fonu’nun yaptığı bir araş-
tırma sonucunda ulaşıldı. 
Anne babalarının iş piya-
sası ile bağlarının zayıf ol-
masına rağmen hızla artan 
bir orandaki göçmen köken-
li gencin eğitim aşamasında 
olduğu belirtiliyor.

Özellikle genç Türk göç-
menler arasındaki eğitim 
oranının çok şaşırtıcı oldu-
ğunu belirten araştırmacı-
lar, bundan 10 yıl önce çok 
az sayıda genç Türk’ün 
eğitimine devam ettiği-
ni belirtirlerken Türkler 
arasındaki eğitim oranının 

içinde bulunduğumuz yıl-
da Danimarkalı gençlerin 
oranını geçtiği belirtiliyor. 
Türkler arasında anne ba-
balarından kalma eğitim 
alışkanlıklarını terket-
me oranının Danimarkalı 
gençlerinkinden daha faz-
la olduğu da araştırmada 
ulaşılan sonuçlar arasın-
da. Araştırma ayrıca Da-
nimarkalı gençlerin sosyal 
mirası terk etme konusun-
da herhangi bir alışkanlık 
değişikliğine gitmediklerini 
gösteriyor.

1997 yılında 20-24 yaş gru-
bu göçmen kökenli gençler 
arasında eğitim alma oranı 
yüzde 20 iken bu oran 2008 
yılında neredeyse yüzde yüz 
bir artış göstererek yüzde 
38’e ulaşmış durumda.

Gençlerin eğitim alanında 
ortaya koyduğu hız ve başa-
rıyı 30 yaş grubu yetişkin 
göçmenler için söylemek 
zor.  30 yaşındaki Dani-
markalılar arasında eğitim 
alanların oranı yüzde 74 
iken göçmenler arasında 
bu oran yüzde 30’lara dü-
şüyor. Bunun açıklaması 
olarak da bu grubu oluştu-

ranların Danimarka’ya geç 
gelmiş olmaları ve bu yüz-
den eğitim sistemine uyum 
sağlayamamış olmaları gös-
teriliyor.

Genç göçmenler arasında 
eğitime duyulan merakın 
başka bir açıklaması ise 
göçmenlerin iyi bir diplo-
mayı toplum tarafından 
kabul görme ve prestij elde 
etmenin aracı olarak gör-
meleri. Bu alanda göçmen-
lerin yüzde 30’u eğitimi 
prestij sağlayan bir yeter-
lilik olarak görürken Da-
nimarkalılar arasında bu 
oran yüzde 7’de kalıyor.

Uzmanlar ise genç göç-
menler arasında yüksek 
prestijli eğitime duyulan 
ilginin uzun vadede onlar 
için bir başarısızlığa dönü-
şebileceği uyarısında bulu-
nurlarken, eğitime duyulan 
ilginin de genç göçmenlerin 
anne babaları gibi toplum-
dan izole olmuş şekilde 
yaşamak istememekten ve 
manav, pizzacı veya temiz-
likçi olmak istememelerin-
den kaynaklandığını söylü-
yorlar.

(Haber)

Genç göçmenler kötü 
talihi değiştiriyorlar
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Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk

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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Fatma Öktem, 
Bünyamin Simsek 

Modern Tür-
kiye’nin 

kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk büyük bir ge-
lecek öngörüsü ile din ve devlet 
işlerini birbirinden ayırmıştı. Bu 
yüzden Türkiye Cumhuriyeti din 
ve devlet işlerinin kesin çizgilerle 
ayrıldığı laiklik prensipleri ile yö-
netilir ve Türk halkı da ülke ana-
yasasına bu yüzden tam destek 
verir.
Türkiye Avrupa Birliği’ne üye 

olmak istiyor, ama Avrupa Birli-
ği’nin belirlediği bazı alanlarda 
ilerleme göstermesi gerekçesiy-
le hep kapıdan çevrildi. Burada 
hemen insan haklarına saygı du-
yulması gerektiğinin altını çize-
lim. Ancak burada üye olmak is-
teyen ülkelerin yerine getirmeleri 
istenen şartların aynısının Tür-
kiye’den de istenmesi gerekir, ki 
bu noktada Türkiye’de son yıllar-
da değişen hükümetlerce bir çok 
alanda ülkeyi AB’ye uydurmak 
için reformlar yapılmış, ancak AB 
bir türlü tatmin edilememiştir.
Avrupa Birliğine en son üye olan 

ülkelerden beklentilerin daha faz-
lasının eşitlik ve adaletin bulundu-
ğu Türkiye’den beklenmesini en-
dişe verici buluyoruz.
Batı ve Avrupa Birliği ülkelerine 

gelen göçmenler konusunda takın-

dığı yanlış tavır Türkiye’ye karşı 
da sergilemektedir. Yani ülkeleri-
ne gelen göçmenleri sistemin içine 
çekerek uyum sağlamalarını ger-
çekleştirmek yerine, bir çok şart 
öne sürüp göçmenlerin o şartları 
yerine getirmesini beklemek ve ge-
tirdiklerinde yeni şartlar öne sür-
mek gibi bir hata içindedir Batılı 
hükümetler.
Avrupa Birliği ve Batı modern, 

demokratik ve Müslüman bir ül-
keyi içine çekerek o ülkedeki De-
mokrasinin gelişmesine katkıda 
bulunabilir.Bu sayede demokrasi 
sözcüğünün ne anlama geldiğinin 
pek bilinmediği bazı Müslüman 
ülkeler için de iyi bir örnek teşkil 
edebilir.
Aynı düşünce göçmenlerin uyu-

mu söz konusu olduğunda da ge-
çerlidir. Topluma iyi uyum sağla-
mış bazı örnekler yaratabilirsek, 
grubun diğer üyeleri de bu örnek-
ten esinlenebilirler. Avrupa Birli-
ği bir çok Müslüman ülke ile tica-
ret yapmaktadır. Bu ticari işbirliği 
esnasında da Müslüman ülkelere 
o ülkelerdeki kadın erkek eşitliği 
demokratikleşme sürecinin gelişip 
hızlanması için bazı şartlar öne 
sürebilir.
Avrupa Birliği b u ülkeleri, o ül-

kelerin kendi çıkarları için geliş-
tirmeye katkıda bulunmalıdır, 
kendisi etkilenmek için değil.Bu 
yüzden Türkiye’nin en kısa za-
manda AB’ye ye olması zorunlu-

dur. Aksi taktirde Türkiye Ortado-
ğu’ya komşu olan ve yüzünü Do-
ğu’ya çevirmiş büyük bir ülke ola-
rak kalacaktır. Türkiye’nin üyeli-
ğe alternatif olarak izlemesinden 
korkulan yolu tercih eden ülkeler-
deki durum oldukça açıktır. İnsan-
lar hayatlarını kaybetmekte bu ül-
keleri geliştireceğiz derken bir çok 
alanda kapsamlı kaynak israfı ya-
şanmaktadır. Türkiye demokratik-
leşme ve Batılı olmak yolunda çık-
tığı yoldan dönmemeli, başlattığı 
modernleşme uygarlaşma savaşı-
nı kaybetmemelidir. Radikal dinci 
güçler Türkiye’nin İran’a benzer 
bir ülke olmasını istemekte bekle-
mektedirler. Batının da istediği bu 
mudur?
Terörün gündemde olduğu bir 

dönemde Avrupa Birliği ve Batı 
Müslüman ülkelerde Demokrasi-
nin gelişip yeşermesine katkıda 
bulunmak için gücünü seferber et-
melidir.
Bu yıllarda hatalar yapılıp ya-

pılmadığı gelecekte görülecektir, 
ancak geçeceği beklemeden şimdi 
yapılacak şeyler vardır ve yapma-
lıyız.
demokrat, Türk, Danimarkalı, 

Müslüman ve Avrupalı bireyler 
olarak bizler bunu istiyoruz.
(Fatma Öktem, Milletvekili adayı 
(V) Odense ve Bünyamin Simsek 

Milletvekili adayı (V) Århus, 
Siyasi sözcü ve Aarhus 
Belediye Meclisi üyesi)

HABER

İster sizi 
mekanımızda 

ağırlayalım, ister 
yemeğinizi alıp 

yanınızda götürün.
Yemekli 

toplantılarınıza 
yemek servisi

Kopenhag’ın 
göbeğinde 

Akdeniz Mutfağı 
tadında sağlıklı 
sıcak ve soğuk 

yemekler, sandviçler 
ve sıcak-soğuk

 içecekler...

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. 

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

Türkiye, uyum ve AB
Bünyamin Şimsek

Bundan  5 yıl  önce 
Aarhus kentine cami 
yapılması için Arap 

ve Türk göçmenlerin kur-
dukları bazı dernekler Aar-
hus Belediyesi’ne başvuru-
da bulundular. Hedefleri ve 
vizyonları 100 milyon Kro-
na mal olacak çağdaş ve gör-
kemli bir cami inşa etmekti. 
Ancak aradan geçen yıllarda 
bu yüz milyonluk hedef bir-
den bire 50 milyona düştü

Buraya kadar her şey nor-
mal. Ancak cami yapılması 
için bugüne kadar sadece 
7-800 bin kronluk bir kay-
nak yaratılabilmiş olması 
yanı sıra projenin gerçekçi 
olarak adlandırılmasını sağ-
layacak inandırıcı bir faktör 
ortalıkta görünmüyor. . Ay-
rıca yapılmak istenen ca-
minin Gellerup semtinde 
yer almasının istenmesi 
de Aarhus Belediyesi’nin 
uyumla ilgili prensiplerine 
de  ters düşmektedir. Gel-
lerup bölgesinde bir cami 
inşa edilmesi bu bölgede 
yaşayan halkın Danimarka 
toplumuna uyumunu güç-
leştirecek, özellikle gençle-
rin Danimarka toplumuna 
uyumu açısından geciktiri-
ci bir rol sahibi olacaktır, 
zira camiler ibadethane ol-
malarının yanı sıra kültür 
merkezleri ve sosyal olarak 
buluşma yerleridir. Gellerup 
semtine yapılacak bir cami-

nin ibadetin de ötesinde sos-
yal buluşma merkezi görevi 
üstlenmesi durumunda bu 
bölgedeki gençler Danimar-
ka toplumundan  uzaklaşa-
caklardır

Ben ve partimin görüşü 
Aarhus’un bir camiye ih-
tiyacı olduğu yönündedir. 
Aarhus’ta cami inşası için 
kullanılmak üzere bir değil 
3-4 arsanın ayrılmasından 
yanayız, ancak Gellerup 
bölgesinde bir camiye taraf-
tar değiliz.

Aarhus Belediye Meclisin-
de grubu bulunan Radikale 
Venstre ve Sosyal Demok-
ratlar 3-4 arsa ayrılmasını 
kabul etmeyip tek arsa üze-
rinde ısrarlı davrandılar. Ve 
sonuçta Gellerup semtinde 
bir arsa, cami inşası için ay-
rılmış durumda.

Hali hazırda o bölgede cami 
inşası için gerekli kaynağı 
yaratamamış olan dernekler 
yüzünden gelecekte Aarhus 
çevresinde cami yapmak is-
teyen dernek ve cemaatlere 
Gellerup’taki, üzerinde hala 
cami yapılamamış olan arsa 
gösterilecek, onların da iyi 
niyetli çabaları sonuçsuz 
kalacaktır.

Dinin siyasi amaçlarla kul-
lanılmasına karşıyım, bu 
yüzden gerçekçi bir plan ve 
maddi temele dayalı ve imar 
planına uygun  proje ile ge-
linmesi durumunda  cami 
yapılmasına destek verece-
ğimi belirtmek istiyorum.

Camiilere evet, gettolara hayır
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Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
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Turizm ile ilgili her türlü olumlu olumsuz 
görüşleri, ekonomik krizi ve beklentile-

rini her yazımda elimden geldiğince sizlerle 
paylaşmaya çalıştım. 
Bu yıl en çok göze batan bir turizm geliş-

mesi de “V.I.P Servis” talebindeki artış. Bu 
hizmeti veren turizm acentelerinde 2007-
2008 sezonunun çok yoğun geçtiğini, Duba-
i’de verilen hizmete eş değer olduğunu, bazı 
hizmet birimlerinin ise çok üzerinde özel 
hizmet sağlandığını belirttiler. 
Bu hizmete yönelik yatırımların bir anda 

hızlı bir oranda arttığı, artık her sezon daha 
iyiye ulaşabilmenin yollarının arandığı bilin-
mekte. 
V.I.P hizmeti değince herkesin aklına Du-

bai’de bulunan (reklama girmeden belirtme-
ye çalışayım) meşhur bir otel var. Özel limu-
zin araçlarla karşılamalar, helikopter servis-
leri, ultra lüks denilebilecek bir konfor, ki-
şiye özel oda ve hizmetliler  vb. servislerin 
sağlanması. 
Artık bizim ülkemizde bu alanda son iki yıl-

da çok ilerledi. Limuzinle karşılamasak bile 
ondan aşağıya kalmayacak servislerle özel 
müşterilerin havaalanından alınıp otele gö-
türülmesi sağlanıyor. 
Kişiye özel villada kalmak istiyorsa eğer; 

villanın iç dekorundan aşçısına, temizlikçi-
sinden güvenliğine kadar her konuda seçim 
yapabilmesi sağlanıyor. Artık ülkemize ulus-
lararası sanatçılar, zenginler, akademisyen-
ler, ülke liderleri, Arap şeyleri, Hollywood 
yıldızları vb. konumda bulunan ünlüler ter-
cihini bizden yana kullanıyor. Demek ki, tu-
rizm vizyonu geliştiği sürece, hizmet vizyonu 
da bir onun kadar gelişecek demek oluyor. 
Aslen bu özel hizmet ağındaki ilerlemenin 

en sevindirici tarafı bir çok Avrupa ülkesin-
den bu konuda daha iyi hizmet ve servisin 
sağlandığı, müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyeye çıkartılmaya çalıştığıdır. 
Her şey buraya kadar çok güzel de güzel ol-

masına, gönül ister bizim standardımız keş-
ke ekstra olarak gösterilen V.I.P Servis de-
nen hizmet olamasa da, turizm kriterlerimiz, 
standartlarımız böyle olsa…  

selcuk.kahraman@haber.dk

V.I.P Servis Dönemi

Selçuk Kahraman

Kopenhag’da gazeteler 1896 yı-
lının Eylül ayı sonlarına doğru 

Türk güreşçi “Memiş Efendi” ile Da-
nimarkalı Magnus Bech-Olsen (1866-
1932) arasında yapılacak “çetin kar-
şılaşma” nın ilanları ile çıkmaya baş-
ladı.

Danimarka gazetelerinde “Memiş 
Efendi” diye anılan Türk güreşçi 
Kazandereli Memiş Pehlivan (1859-
1916) dı. Plevne’de doğmuştu. Baba-
sı 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrasın-
da Türkiye’ye göç ederek Tekirdağ’ın 
Kazandere köyüne yerleşmişti.

Memiş Pehlivan Türkiye’de dürüst-
lüğü ve yiğitliğiyle ün kazandıktan 
sonra başta İngiltere ve Fransa ol-
mak üzere pek çok Avrupa ülkesin-
de de ünlü güreşçilerle karşılaşmıştı. 
Boy gösterme sırası şimdi  Danimar-
ka’nın başkenti Kopenhag’daydı.  

Memiş Pehlivan’ın karşısına za-
manın kaynaklarınca “Bir ayı kadar 
güçlü” diye nitelenen bir pehlivan çı-
kacaktı. Kısaca Bech Olsen diye anı-
lan ve inşaat ustalığından geldiği 
söylenen bu güreşçi, Danimarka’da 
öyle tutuluyordu ki, göğsü madala-
yalarla dolu mayolu resmi pek çok 
firma için yıllardır reklam aracı ol-
muştu. 

Çok sonraki yıllarda bile kibrit ku-
tularının üstünü bu resim süslemiş-
tir. 

28 Eylül 1896 sabahı gazeteler bay-
ram havası içindeydiler. Anlaşılıyor-
du ki,  Memiş Pehlivan Danimarkalı 
güreşçinin karşısında tutunamamış-
tı. Gazetelerde “Güreşçimiz Türk’e 
çimenleri yedirdi,” biçiminde başlık-
lar göze çarpıyordu.  
Bech Olsen hemen bir yıl sonra 28 

Eylül 1897 günü Korkunç Yunan An-
tonio Pierri’ yi de yenecek ve rövanş 
maçını da aldıktan sonra Pierri’ nin 
1890 yılında Londra’da kazandığı 
Dünya Şampiyonluğu kemeri’ne sa-
hip olacaktı.  

Ancak, Kazandereli Memiş Pehli-
van’ın öcü kısa zaman içinde yine bir 
Türk güreşçi tarafından alındı. Dani-
markalı Emanuel Magnus Bech-Ol-
sen’ın karşısında bu kez kolay yutu-
lamayacak bir lokma vardı. Güreş ta-
rihimize Filiz Nurullah (1867-1911) 

adıyla geçecek olan dev yapılı pehli-
vandı bu. 

Filiz Nurullah Şumnu doğumluy-
du ve 2.17 metre boyunda, 157 kilo 
ağırlığında koca bir dev adamdı. O 
da Kazandereli gibi “evlad-ı fatihan” 
dandı. Yirmi iki yaşına kadar Tür-
kiye’de güreşte iyice piştikten son-
ra 1894 yılında ustası, büyük güreşçi 
Koca Yusuf (1857-1898) un  yanında 
Paris’e gitmişti. 

O yıllarda Avrupa’nın büyük mer-
kezlerinde tiyatro salonlarında, ya 
da güreşe uygun geniş alanlarda gü-
reşler gösteri biçiminde yapılıyordu. 
Gösterileri düzenleyenler   hem se-
yirciden ve hem de güreşçiler üzeri-
ne oynanan bahislerden para kazanı-
yorlardı. 

İri vücudu ve ağırlığı nedeniyle 
kendisiyle güreşecek adam bulmakta 
zaman zaman zorlanan Filiz Nurul-
lah bu güreşlerde pek sık başvurulan 
hileli yollara razı olmayacak kadar 
dürüst bir Türk olarak tanınıyor. 

Bir ara Birleşik Amerika’ya da gi-
den ve “Amerika şampiyonu” unvanlı 
güreşçiyi dokuz buçuk dakikada ye-
nen “Filiz Nurullah artık bütün dün-
yaca tanındığı ve karşısına her çıka-
rılan güreşçiyi birkaç dakika içinde 
yendiği için rakip bulamıyor ve dü-
zenleyiciler de, ona ya çok az para 
veriyor ya da güreşi uzatmasını öne-
riyorlardı”.  

Kazandereli Memiş Pehlivan’ın ye-
nilgisi üzerinden yedi yıl geçmişti 
ama, Danimarkalı güreşçi Bech Ol-
sen’ın burnunu çayırlara sürtecek 
bir güreşçi gelmemişti. İşte tam bu 
sırada Filiz Nurullah Kopenhag’da 
ortaya çıktı. 

Kopenhag’da 27 Nisan 1903 günü 
yayınlanan gazeteler “Şampiyon Gü-
reşçi Bech-Olsen’in ilk yenilgisi” diye 
yazıyorlardı. Sonra şöyle diyorlardı:
“Şampiyon Güreşçimiz uzun yılla-

rın ilk yenilgisine dün uğradı. Dev 
yapılı Türk Nurullah 28 dakikada 
şampiyonun geniş omuzlarını minde-
re yapıştırdı“.

Danimarka o yıl Nisan ayı ortala-
rında bile ağır kış koşullarıyla boğu-
şuyordu. Kopenhag - Roskilde arasın-
da Taastrup dolaylarında seksen yol-

cusuyla kar altında kalan yolcu treni 
iki gün boyunca kurtarılamamıştı. 

Böyleyken insanların aklı güreştey-
di. Danimarka gazeteleri “İri yapı-
lı Türk güreşçi aslında hiç de güçlü 
biri değil” demekten geri durmuyor-
lardı. “Ancak öylesine korkunç bir 
ağırlığı var ki, kuşkusuz öncelikle bu 
ağırlığı nedeniyle bu dev adam sonu-
cu kendi lehine çevirmeyi beceriyor,” 
diyorlardı.   

Filiz Nurullah 2 Mayıs 1903 günü 
Danimarkalıların büyük umudu 
Bech Olsen’la yeniden karşılaştı. Ve 
karşılaşmayı – hiç kimse ihtimal ver-
miyor olsa da- Danimarkalı güreş-
çi karşısında kaybetti. Maç 22 daki-
ka sürmüştü. Böylece yeniden göze 
giren Bech Olsen büyücek bir sirk-
te gösteri güreşleri yapmak üzere iş 
aldı.  

Aradan iki hafta geçmeden Dani-
marka minderlerinde yeni bir güreş-
çinin boy gösterdiği görüldü. Bir ara-
ba tamircisinin yanında kalfa olarak 
çalışan Jyllandli genç Jess Pedersen’ 
di bu yeni güreşçi. 

Genç olduğu kadar güçlü ve yete-
nekli biri olan Jess Pedersen kendi-
sinden hem yaşlı, hem de çok ağır 
olan Filiz Nurullah’la bir biri ardı 
sıra iki kez güreşti. İkisinde de sır-
tını yerde buldu. Filiz Nurullah ağır 
ama fırtına gibi bir güreşçi idi.  

Filiz Nurullah bu karşılaşmaların 
galibiydi ama Jess Pedersen Dani-
markalıların umudu olmaya devam 
ediyordu. Uzmanlar ona geleceğin 
Bech-Olsen’ı gözüyle bakıyorlardı. 
Nitekim, 5 Ekim 1903 günü Bech-Ol-
sen ile karşılaşacak bu acar güreşçi 
yılların efsane adamını sadece 7 da-
kika içinde eziverecekti. 

Jess Pedersen ile Türklerin yaşam 
çizgisi yıllar sonra bir kez daha kesi-
şecek ve bu güreşçi beklenmedik bir 
biçimde ölüveren şampiyon güreşçi-
miz Kara Ahmet’in dul kalan Fran-
sız asıllı eşiyle evlenecekti. 

(Kaynak: Yüzyıllar Boyunca Türki-
ye Ve Denimarka- Zeynel Kozanoğlu, 
ALP YAYINEVİ- Ankara) 

haber@haber.dk

Danimarka’da Türk Güreşçiler
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.



       Kasım/November 2008haber22  Kasım/November 2008 23   haberHABER

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 taşıma servisimiz vardır

Hundigevej

Hundige 
Station
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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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İletişim çağında artık 
yemeklerinizi inter-
net üzerinden spariş 

edebilirken, işletmeler de 
müşterilerine ulaşabilmek 
için yeni yöntemlere baş-
vurmaya başladılar. 

Danimarka’daki genç iş 
adamlarımızdan 34 yaşın-
daki bilgisayar sistem mü-
hendisi Doğan Kartal gıda 
üretim ve satışı yapan res-
toran, büfe ve pizzacıların 
işlerini kolaylaştıracak ve 
karlarını artıracak bir in-
ternet sistemi kuruyor. 

Son 10 yıldır bilişim ala-
nında çalışmalar yapan 
Kartal, gıda üretim ve sa-
tışı yapan işyerlerine kur-
duğu internet siteleri saye-
sinde müşteriler internet 
üzerinden yemeklerini kre-
di kartı ile ödeme yaparak 
siparişlerini verebilecekler. 
Bu sistem hali hazırda Da-
nimarka’da ve bir çok ül-
kede kullanılmakta. Ancak 
yemek siparişlerinizi genel-
de aracı siteler üzerinden 

yapmak zorundasınız. Do-
ğan Kartal’ın işyerleri için 
kurduğu siteler ile işletme 
sahipleri müşterilerine 
doğrudan hizmet verebi-
lecekler ve aracı sitelere 
ödeme yapmak zorunda 
kalmayacaklar. Bu sistem 
sayesinde ayrıca, internet 
üzerinden kredi kartı ile 
yapılan ödemelerin hiçbir 
kuruşu kesilmeden doğ-
rudan işletme sahiplerinin 
hesabına girecek. 

Danimarka’da vatandaş-
larımızın işlettiği bir çok 
işletmeye internet üzerin-
den kredi kartlı ödemeli 
siteler kurduğunu belir-
ten Doğan Kartal, böylelik-
le işyeri sahiplerinin daha 
çok kazanç elde ettiklerini 
söyledi. Kartal ayrıca, işye-
ri sahiplerinin bir tıklama 
ile müşterilerine menü 
kartı gönderebilecekleri-
ni ve kampanyalarından 
haberdar edebileceklerini 
belirtti.

(Haber)

Yemekleriniz bir 
tıklama uzağınızda 

Ahmet Demir

Geçtiğimiz günlerde  Aar-
hus’un Gellerup semtin-

de 12-14 yaş grubundan dört 
çocuk, bir çocuk yuvasını ate-
şe verdiler.

Tabii ki bu tür eylemler kabul edile-
mez, ancak…Çocuk yaştaki insanların 
bu tür dehşet verici eylemlere kalkışma-
larının da bir çok açıklaması vardır. Ben 
o eylemi gerçekleştiren çocukları tanımı-
yorum, ancak uzun yıllara dayanan tec-
rübemle söyleyebilirim ki çocukları bu 
tür eylemler gerçekleştiren hiç bir aile 
evlatlarının bu tür eylemlerinden dolayı 
mutluluk duymaz.

Bu durumlardaki anne babalar ne ya-
pacaklarını bilememekte, kendilerini 
herkesten saklamaktalar, ve kapılarına 
dikilen yetkililere ne cevap vereceklerini 
bilmemektedirler. Peki aileler bu durum-
da hiçbir şey yapmayacaklar mı, bizler 
mi fazla mesai yaparak bu sorunu çöze-
ceğiz? Hayır tabii ki değil. Bu durumda-
ki çocukların aileleri e yapacaklarını bi-
lememenin çaresizliğini yaşamaktadır-
lar, her ne kadar sorumluluklarını yeri-
ne getirmek isteseler, dört dörtlük örnek 
evlat sahibi olmak isteseler de…

Bazı anne babalar maalesef çocuklarıy-
la başa çıkamamaktadırlar. Bundan do-

layı da utanç  duymaktadırlar, bu yüz-
den sosyal yetkililere başvurup yardım 
istemekten çekinmektedirler

Toplu cezalandırma
Yukarıda bahsettiğim dört çocuğun ey-
lemleri karşısında yerel konut şirketi ve 
diğer yetkililer insanlık dışı bir tepki ver-
mişlerdir. Konut şirketi ailelerin konut 
sözleşmelerini iptal edip onları sokağa 
atmak istemekte, diğer sosyal yetkililer 
ise aileye yalan ödenekleri kesme tehdi-
dinde bulunmaktadırlar.

Görüşlere saygı duyuyorum, ama katıl-
mıyorum. Bazı aileler sosyal, ekonomik, 
psikolojik, kültürel sorunlarla uğraşmak-
tan çocuklarının gelişimi ile ilgilenmekte 
aciz kalıyor olabilirler. Resmi açıklama-
lar anne babaların işe yaramaz oldukla-
rı düşüncesini pompalamaktadır, eğer 
bu düşüncenin işe yarayacağını düşünen 
varsa şimdiden söyleyeyim, çok büyük 
bir hatanın içine düşmüşlerdir.

O dört çocuğun kendilerin küçük veya 
büyük kardeşleri olabilir ve bu ailelerin 
sokağa atıldıklarını düşünün. Ailenin en 
küçük çocuğu ne düşünecektir? Gösteri-
len bu tür reaksiyonla küçük çocukların 
yaşam şartlarını zorlaştırıp büyükler ko-
nusunda da yangına körükle gidiyoruz. 
Bu tür bir toplu cezalandırma alternatifi 
ile toplumun aileye karşı olduğunu dü-

şünecekler ve ailenin büyük çocukları da 
topluma sırt çevireceklerdir.

Biz bunu mu istiyoruz? Ben istemiyo-
rum. Bence anne babalar, profesyonel 
yetkililer ve bölgedeki gönüllü kişi ve ku-
ruluşlar önleyici tedbirler konusunda iş-
birliği yapmalılar diye düşünüyorum

Korkutucu eylemler nasıl 
engellenir
Kamuoyuna mesaj verme zamanı değil-
dir şimdi. Ben acilen aşağıdaki konular-
da diyalog ve çözüm ortamı yaratılması 
için anne babalara, sosyal yetkililere ve 
konut şirketlerine çağrıda bulunuyorum
- Anne babaların üzerlerine düşen göre-
vi yerine getirebilmek için hangi ihtiyaç-
larının karşılanması gerekir. Sosyal yet-
kililerle işbirliği içinde bazı ailelere bu 
konularda bilgi vermek konusunda çeşit-
li tecrübelerim var, örneğin çocuklarını 
bekleyen risk ve tehlikeler. Anne babalar 
çocuklarının gelişimine olumlu katkıda 
bulunabilmek için yeni yollar denemeli, 
onlara daha farklı yaşam şartları sunma-
lıdırlar. Sosyal yetkilileri bu alanda aile-
lere yardımda bulunabilirler. Bu belli bir 
hedefe ve ilerlemeye yönelik olmalıdır.

 - Aileler ve çocuk ve gençlere yönelik 
olarak hizmet veren sosyal yetkililer de-
vamlı surette mesleki becerilerinin art-
tırılması konusunda eğitime tabi tutul-

malıdırlar. Bunun amacı da suça eğilimli 
çocukların yaydıkları sinyalleri yakala-
mak ve yeni pedagojik yöntemler bulmak 
olmalıdır.
- Yerel konut şirketleri sorunların çözü-
münde yapıcı bir rol oynamalıdırlar. Ör-
neğin semt sakinler caddelerde, profes-
yonel sosyal çalışanlarla birlikte sosyal 
devriye görevi görebilirler. BU görevde 
sorumluluk semt sakinlerinde değil pro-
fesyonel sosyal çalışanlarda olmalıdır. Bu 
konudaki olumlu sonuçlara ulaştığımızı 
gösteren tecrübelerim de vardır.

Tabii ki uygunsuz davranışlara kaşı 
tepkili olacağız, ancak bunu yaparken ai-
leleri cezalandırmamalıyız. Ailelerin sa-
hip oldukları olumlu nitelikler üzerine 
inşa edilen insani eylem ve tutumlardan 
yanayım. Bu yüzden sosyal yetkililerle 
aileler arasındaki işbirliği çocuk ve genç-
lerin suç eylemlerine itilmelerini engel-
leyebilir.

Tüm bu yukarıda bahsettiğimiz konula-
rın nedeni aslında bazı konut bölgelerin-
de bulunan nüfusun bir araya getirilme-
sindeki çarpıklıktır. Sosyal ve ekonomik 
durumu kötü olan ve kültürel olarak 
sorunlu durumda bulunan ailelerin bir 
araya getirilip aynı bölgede yaşamaları-
na karşıyım. Bu yüzden örneğin Gelle-
rup gibi bölgeler yerine alternatif konut 
olanakları ailelere sunulmalıdır.

Suç eylemleri kabul edilemez, ancak…!

Bebek ve çocuklarda is-
hale sebep olan Rota-
virüs adlı virüse kar-

şı geliştirilen aşı çok olumlu 
sonuçlar sergiliyor. 6 aylık-
tan 3 yaşındaki bebek ve ço-
cuklarda  sık görülen ishale 
neden olan Rotavirüs kreş, 
yuva vb. yerlerde bulaşma 
yoluyla geçiyor. Rotavirüsü 
bu yaş grubundaki çocukla-
rı en çok etkileyen virüs ola-
rak da biliniyor.. Özellikle el 
temizliğine dikkat etmeyen 
kişiler bulaştırıcı olarak öne 
çıkıyorlar.

5 yaşın altında neredeyse 
her çocuğa bulaşan Rotavi-

rüsünün etkileri ise çocuk-
tan çocuğa farklılık göste-
riyor. Bazı çocuklar şiddet-
li ishale kapılabiliyorken 
bazılarında bu ishal daha 
kısa süreli ve hafif kendini 
gösteriyor.

Rotavirüs çok kolay bula-
şan bir virüs olup 100 virüs 
partikülü bulaşmayı sağla-
ma için yeterli.

Rotavirüs bulaşan çocuk-
larda bulaşmanın belirtileri 
ise yüksek ateş, kusma, ishal 
ve karın ağrılarıdır.  Rota-
virüs bulaşan çocuklarda 
kusma ve ishal sıklıkla gö-
rülüyorsa bu kısa zamanda 

küçük bedenlerde ciddi sıvı 
eksikliğine neden olur. Ço-
cuk ne kadar küçükse bu sü-
reç de o kadar hızlı işler.

Aşı çözüm olabilir

2006 yılından bu yana Rota-
viüsüne karşı aşıyla önlem 
alınmaktadır. Rotavirüs 
aşısı ağızdan şurup şeklin-
de verilen bir aşı olup çocuk 
aşı programlarında yer al-
mamaktadır. Bu yüzden ço-
cuklarını Rotavirüsüne karşı 
aşılatmak isteyen anne-baba-
lar aşı ücretini kendileri öde-
mek durumundadırlar.

Rotavirüs aşısı konusunda 
yapılan bilimsel araştırma-
lar bu aşının yüzde 85-95 
oranında koruma sağladığı-
nı göstermiştir.

Rotavirüs aşısı bebekler 6 
haftayı doldurduktan sonra 
verilebilir ve ilk dozun da 
bebek 3 ayı doldurmadan 
verilmesi gerekmektedir. 
Rotavirüs aşısı bu yüzden 
bebekler için geliştirilmiş 
bir aşıdır. Rotavirüs aşısı 
yaptırmak ya da bu aşı hak-
kında daha fazla bilgi almak 
için kendi aile doktrunuza 
başvurabilirsiniz.

(Haber)

Bebeklerde ishale karşı aşı ile mücadele edin

Üç yaş altındaki bebek ve çocuklarda sık görülen ve ciddi sonuçlara da 
yol açabilen ishale karşı çocukları aşı ile korumak mümkün. Rotavirüs 
aşısı ile yapılan korum yüzde 95’e varan oranda başarı sağlıyor.
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Her Cuma ve Cumartesi akşamları saat Her Cuma ve Cumartesi akşamları saat 
21.00’den itibaren Anadolu ezgileri ağırlıklı 

artamımızda sizlerle birlikteyiz
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SILA TÜRKÜEVİ
Türküsevenlerin buluşma yeri

Kopenhag şehir merkezinde siz 
müzikseverler ve türkü dostları için buluşma 

mekanımızda sizleri ağırlamaktan büyük 
gurur duyacağız.  

Her pazartesi-perşembe günleri arası saat 
12.00’den 23.00’e kadar nargilede buluşalım 
ve şark köşemizde dostlarınızla birlikte boş 

zamanlarınızın keyfi ni çıkarın. zamanlarınızın keyfi ni çıkarın. 

Her Cuma ve Cumartesi akşamları saat Her Cuma ve Cumartesi akşamları saat 

zamanlarınızın keyfi ni çıkarın. 

Kudret Öteyaka

A
ynı tip delikan-
lıları bazen ak-
şam karanlığında, 
bazen sabah er-

kenden kuytu bir köşede, 
bazen kuytu bir parkta, 
bazen arkadaşlarının ara-
balarıyla çevrelenmiş bir 
şekilde genellikle başlarına 
geçirdikleri eşofman şapka-

larıyla telaşlı bir şekilde bir 
şeyler yaptıklarını görüyor-
sanız, bilinizi ki büyük bir 
ihtimalle başka yerden çalıp 
getirdikleri, yine büyük bir 
olasılıkla kendi yaşıtlarının 
bir motosikletini parçaladık-
larını anlarsınız. 

Bir gün önce tertemiz olan 
avluda bir de bakarsınız ki 
sökülüp dağıtılmış, bazı 
parçaları alınmış hurdayı 
andıran motosiklet görün-
tüleri... Kendi başınıza ge-
lebileceğini düşündüğünüz 
için, varsa niyetiniz belki 
de motosiklet almaktan 
vazgeçeceksiniz. Ürpertici 
bir durum. 

Bir bakarsınız gecenin or-
tasında ortalığı yırtan bozuk 
veya susturucusu sökülmüş 
bir motor sesi. Siz uyanmış-
sınız. Çocuğunuz uyanmış. 
Öfkeyle pencereyi açarsınız 
ortada kimse yok. 

Henüz çocuk yaşındaki 
erkek çocukları önünde ve 
arkasında arkadaşları veya 
küçük kardeşleri binmiş ol-
duğu halde, hiç bir korun-
ma önlemi olmadan, diğer 
arkadaşlarıyla sürat yarı-
şındalar. Hem de ne yarış. 
Yolun biri solunda diğeri 
sağında. Yani ters yön ölü-
müne yapılan  bir yarış. Ba-
zen aynı tip çocukların hiç 
bir trafik kuralı tanımadan 
çalıntı bir motosikleti ba-
zen parayla bazen da hatır 
için sırayla kullandıklarını, 
benzini bittiğinde, tekeri 
yıpratıldığında veya arıza-
landığında parkın kuytu bir 
yerine  bıraktıklarını kolay-

ca görürsünüz. Yetkili olma-
dığınız için de bir müdahale 
gereği duymazsınız. Ancak 
geleceğinizle ilgili endişele-
rinizi daha da büyüterek, 
içinize saklayarak, belki 
de size benzediklerini, sizin 
vatandaşınız olabilecek-
lerini düşünüp utanarak, 
küçüldüğünüzü hissederek 
oradan düşük omuzlarla 
çekip gidersiniz. 

Tehlikenin farkında 
değiller
İşte bu kötü gidişe bir dur 
demek, korkutucu bir şe-
kilde ağır trafik kazaları-
na sebep olan 14-15 yaş 
motosiklet sürücülerini 
engellemek ve çözüm geliş-
tirmek için Genişletilmiş 
Trafik Güvenliği Konseyi  
bir proje geliştirmiş. Proje, 
polis, belediyeler, Bölgesel 
Trafik Güvenliği Komitesi, 
Güvenlik Fonu ile işbirliği 
içinde yürütülüyor. 

Proje lideri Ursula Friis, 
“Bir çok ana-baba çocukla-
rının  bu şekilde motosiklet 
sürmelerinin ne kadar teh-
likeli olduğunun farkında 
değil. Onların bu yüzden 
durumun ciddiyetini anla-
yıp konuyu ele almalarını 

istiyoruz. Motosiklet henüz 
yeni alınmışsa son çara ola-
rak onu kilit altına almala-
rı ve 16 yaşını dolduruncaya 
kadar kullanmalarına izin 
vermemelidirler” diyor.

Gençlere sorulduğunda 
büyük bir kısmı, anne-ba-
balarının bu korkunç dere-
cede tehlikeli ve kanunsuz 
motosiklet sürüşünü bil-
diklerini söylüyorlar. Yine 

aynı araştırmaya göre anne 
ve babaların büyük bir kıs-
mı çocuklarına belli kuralla-
rı koyduklarını söylüyorlar. 
Buradaki sorun ise bunlar-
dan çocukların haberinin 
olmaması. Diğer bir deyişle 
çocuklarla anne-babalarının 
söylemlerinin birbirini tut-
maması. 

“Anne-babaların, kuralla-
rı daha uygulanır biçime 
sokmalarına gereksinim 
var” diyor Ursula Friis ve 
,“Örneğin çocuklarıyla ya-
zılı bir anlaşma yapıp 16 
yaşını dolduruncaya kadar 
motosiklet kullanmanın ya-
sak olduğunun altına imza 
atabilirler. Biz de görebili-
riz anne-babaların kurallar 
koyduğunu ve çocuklarının 
da buna uymadığını” diye 
ekliyor. 

Motosikletli çocuklar tehlike 
ve endişe yaratıyor
Sayıları günden güne çoğalan, sağımızdan solu-
muzdan tehlikeli bir hızda ve başlarında kaskları 
olmadığı halde, yanık yağ ve ağır bir eksoz gazı 
bırakarak geçen motosikletli sürücüleri görünce 
insanın yüreği ağzına geliyor. 

Rakamlarla motosiklet kazaları
Yasak olmasına rağmen 14-15 yaş arası her beş çocuktan biri-
nin motosiklet sahibi olduğu; bunu da ana-babaların bildikleri ve 
onayladıkları açıklandı. 
Bu gençler alkollü ve kask kullanmadan çok yüksek süratte sürat 
yarışı yapıyorlar. Bu şekilde davranış ölüme davetiye çıkarmak olu-
yor ve bu yüzden  bir çok genç ağır yaralı bir biçimde halen hasta-
nelerde yatıyor. 
  
2006’dan 2007’ye kadar gençler arasındaki motosiklet 
kazalarındaki artış yüzde 70’tir. Gençlerin geçirdiği  bütün trafi k  
kazalarının yarısını bu kazalar oluşturuyor. 
2006’da 15-17 yaş arası  motosiklet kazalarındaki ağır yaralı genç 
sayısı 121 
2007 ‘e 15-17 yaş arası  motosiklet kazalarındaki  ağır yaralı genç 
sayısı 205 

Rådet for Større Faerdelssikkerhed’den (Geniş Trafi k Güvenliği 
Konseyi) daha fazla bilgi almak ve motosiklet kullanımlarıyla ilgili 
tavsiyeler için www.sikkertrafi k.dk internet adresine girebilir veya 
elektronik posta ile  info@sikkertrafi k.dk adresine ya da 3916 3939 
numaralı telefonu arayabilirsiniz. 
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İğneleyici kes-
kin mizahıyla 

ün yapan kari-
katürist Roald 
Als Politiken ve 
Weekend Avisen 
gazetelerinde 
iç politika ve iç 
politikaya yakın 
konulara eleşti-
rel yaklaşımıyla 

tanınıyor. Buna paralel olarak son 
6–7 yıldır da VK hükümetine yö-
nelik ve özellikle de başbakan An-
ders Fogh Rasmussen’i hedef alan 
sert eleştirileriyle biliniyor. Keskin 
karikatürlerinde Roald Als, başba-
kan Anders Rasmussen’i elinde 
kalın iptidai sopasıyla taş devrinin 

‘mağara adamı’ olarak 
çiziyor. ‘Mağara Adamı’ 
Başbakan Fog Rasmus-
sen, Politiken Gazete-
sinde kitabın tanıtımını 
bizzat kendisi yapıyor 
ve Roald Als’in ustalığı-
na hayranlığını açık bir 
dille ifade ediyor. Hat-
ta bunun da ötesinde; 
”Çok teşekkürler. Senin 

benim için yaptığını hiç bir danış-
manım, hiç bir reklamcı yapamadı. 
Senin sayende bu kadar tanındım” 
şeklinde ifadeler kullanarak mizah 
ustasına mizahi ve anlamlı övgü-
ler yağdırıyor. Koskoca kitaplarla 
anlatılamayan siyasi konuları 3-5 
çizgiyle ifade edebilen, son 28 yılın 
siyasi tarihi niteliğindeki bu yapıtı 
kaçırmayın. Bir yakınınıza hediye 
bulmakta mı zorlanıyorsunuz? İşte 
10.000 kadar karikatür arasından 
seçilmiş karikatürler ile karikatü-
rist Roal Als’in çizgilerine günlük 
siyasi yaşamdan anlamlı noktaları 
bulan Poul Einer Hansen’nin siya-
si yorumlarının yeraldığı ”En God 
Socialdemokrat ” kitabı bu sorunu-
nuza en güzel çözüm.

Kampen Om Den Kolde Krig: 
Soğuk Savaş Sırasındaki Mü-

cadele kitabı, Syddansk Universitet 
adlı üniversitede profesör ve Soğuk 
Savaş Araştırmaları Merkezi Lideri 
Bent Jensen’nin 70’ inci yaş günü 
yanısıa hazırlanmış bir yapıt. Prof. 
Bent Jensen, medyada çıkan tartış-
ma yazılarında milliyetçi ve liberal 
olduğu izlenimi verir. Soğuk savaş 
dönemi ve Danimarka’nın rolü, 
Danimarka kamuoyunda, sağ ve 
sol kesim arasında karşılıklı suç-
lamalar ve eleştiriler şeklinde çok 
tartışılmış ve halen tartışılmakta 
olan bir konudur.

Bu kitap hernekadar 
tek yanlı da olsa, So-
ğuk Savaş döneminin 
temel bazı sorularını 
irdelemeye çalışıyor. 
Danimarka’ya yöne-
lik askeri tehdit ney-
di ve hangi biçimde 
kendini gösteriyor-
du? Warşova Paktı 
NATO’ya saldırıya 
(ki bir dönem bunun 
işaretleri gözlenmişti) 
hazır mıydı? KGB’n 
in Batı Avrupalı ba-
rış hareketleri içine 
sızması ve Danimarka’da kendine 
ajanlar bulabilmesi ne derece ger-
çekleşebilmişti? Gerek Avrupalı ge-
rekse Amerikalı bazı aydınlar neden 
bilerek aldatılmaya rıza göstermiş-
lerdi? Danimarka Polisin Gizli Ha-

ber Alma Servisi PET  
ve Adalet Bakanlığı 
Soğuk Savaşa ilişkin 
neden arşivlerinden 
çelişkili belgeler açık-
lıyordu? Gizli tutul-
mak istenen bilgiler 
ve olgular neydi ve 
neden? Sovyet siste-
mi neydi ve vatandaş-
larına nasıl muamele 
etmekteydi? Gibi so-
rular üzerinde yoğun-
laşıyor.

Bu kitabın hazırlan-
masına katkıda bulu-

nan 20 yazar arasında eski askerler-
den Kjeld Hillingsø, Muhammed Ka-
rikatürleri krizinin baş sorumlusu 
olarak tanımlanan Jyllands Posten 
Gazetesi’nden Flemming Rose gibi 
isimler de yer alıyor.

KÖFTE severlere müj-
de! Tadı güzel ve 
sağlık kurallarına 

uygun köfte mi yapmak isti-
yorsunuz? Mahir bir köfteci 
olduğunuzu göstermek mi 
istiyorsunuz? Sadece eşini-
zin dostunuzun değil kendi 
ağız tadınız için yeni yeni 
köfte türleri mi denemek is-
tiyorsuz? İşte size ”KÖFTE 
KİTABI”.

Aşçılık eğitiminden geçen 
ve 15 kadar yemek kitabı 
yazan Sandra Leigh Draz-
nin, bu kez bir çok ülkenin 
geleneksel köftelerinin ta-
rifelerini, Türk usulü köfte 

de dahil, FRIKADELLEBO-
GEN – Köfte Tarifeleri adlı 
kitabında toplamış. Yazar 
köfte tarifelerini, balık etin-
den köfteler, sebzeden yapı-
lan köfteler, etten yapılan 
köfteler gibi ayrı bölümler 
içinde sunuyor.

Bu kitap her ne kadar 
Danimarkalılar için hazır-
lanmışsa da köftenin ustası 
bizler için de ilham kaynağı 
olabilecek, bunun da ötesin-
de hediye olarak verilebile-
cek bir kitap. Afiyet olsun.

İşte Ortaçağ tarihini kolay hazme-
dilir bir üslup ile sunan bir yapıt! 

Tarihçi Yazar (bugün Frederiksborg 
Müzesi Müdürü) Steffen Heilberg 
Roma İmparatorluğu’nun düşü-
şünden sonra Avrupa’nın yeniden 
doğuşuna yol açan olaylar dizisini 
büyük bir şevkle ve okuyucunun 
okuma arzusunu kamçılayan bir 
dille anlatıyor.

Bu yapıtta Ortaçağ Avrupa’sı ka-
ranlık ve durgun bir çağ olarak ta-
nımlanmıyor. Tam aksine antik ça-

ğın aydınlığından büyük keşiflerin, 
buluşların gerçekleştiği çağa geçiş 
dönemi olarak tanımlanıyor. Kitap 
aynı şekilde Ortaçağ zaman olarak 
çok gerilerde kalmış bir dönem 
değil, bugün etrafımızı çeviren o 
zamanlardan kalma kentleriyle, 
doğa görüntüleriyle düşüncemizde 
ve politik ideallerimizde hala canlı 
olarak yaşayan, bugünkü dünyayı 
algılama tarzını şekillendiren bir 
etken olarak yaklaşıyor. ”Yeni Bir 
Başlangıç” adlı bu kitapta, bugünkü 
modern dünyanın Ortaçağın getir-
diği etik, siyasi, aydınlık ve teknik 
temeller üzerine oturduğu bir çağ 
olarak gösteriliyor. 

Roma İmparatorluğu’nun çöktü-
ğü 400’lü yıllardan 1300’lü yılla-

ra kadar 100 
yıllık süre 
içinde sürekli 
çöken Avrupa 
Ortaçağ’da 
nasıl ayakla-
rı üzerinde 
doğrulmaya 
başladı? İşte 
bu gelişmeler 
kralların, im-
paratorların, 
derebeylerin ve papaların birbirle-
rine karşı kıyasıya güç mücadele-
leri ile, büyük göçlerle, Vikinglerin 
büyük seferleriyle, haçlı seferleriyle, 
yeni ticaret yollarının bulunmasıyla 
ve daha bir çok sosyal, siyasi, dini ve 
toplumsal olgularla anlatılıyor.

HABER

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

ESMA BİRDİ İki Ayrı Dünya-
da Bir Yaşam kitabı, birbirin-
den farklı iki dünyanın iki kültü-
rü arasında ezilmenin ne olduğu-
nu çok iyi bilen Türk kökenli bir 
kadının dramatik olaylarla dolu 
yaşam öyküsü. 7 yaşında küçük 
bir kız iken geldiği bu ülkede, 
kaçınılmaz olarak içine düştüğü 
iki farklı kültür arasındaki sıkı-
şıklıktan kurtulmak için verdiği 
mücadelesinin bir öyküsü.

5 kardeşin en büyüğü olan 
Esma Birdi, hikayesini duydu-
ğumuz binlerce diğer Türk ailesi 
gibi, çalışmak için Danimarka’ya 
gelmiş olan babası tarafından 
daha sonra diğer aile fertleriyle 
birlikte Danimarka’ya getirildi. 
Danimarka’ya gelen pek çok di-
ğer çocuk gibi okula burada gitti 
ve eğitimini gördü.

18 yaşında, yine bir çok Türk 
ailede olduğu gibi görücü usulü 
ile annesinin Türkiye’deki ta-
nıdıklarından, ama kendisinin 
tanımadığı birinin oğlu ile evlen-
dirildi. Bu evlilikten iki çocuğu 
olan Esma Birdi’nin dramatik 
yaşamı da bundan sonra başladı. 
Esma artık kendi yaşamını değil 
başkalarının istemleri doğrultu-
sunda ve kendi düşündüğünden 
tamamen farklı koşullarda yaşa-
mak zorunda kalmıştı. Sonuçta 
oldukça dramatik bir boşanma, 
ardından ailesi ile bağlarının ke-
silmesi gibi acı olaylar dizisi...

Esma Birdi bugün bir Dani-
markalı ile yaptığı ve bu evlilik-
ten olan bir çocuğu ile mutlu bir 
hayat yaşıyor.

Yazar Anne Lønstrup’un ka-
leme aldığı ESMA BİRDİ İki 
Ayrı Dünyada Bir Yaşam ki-
tabı Esma Birdi’nin yalnızca dra-
matik yaşam öyküsü değil. Esma 
Birdi, 1980’li yılarından bu yana 
tercümanlık yapıyor, bunun yanı-
sıra göçmenler konusunda gerek 
özel iş yerlerine gerekse okullar, 
belediyeler ve daha bir çok kamu 
kurum ve kuruluşlarına da danış-

manlık hizmeti veriyor. Bu işle-
rinden dolayı göçmenler konu-
sunda geniş deneyime ve bilgiye 
sahip olan Esma Birdi, zaman 
zaman devletin en yüksek düze-
yinde, göçmen konularına ilişkin 
konularda bir dizi bakanın hatta 
Başbakanın kendisinden bilgi al-
dığı bir kişi konumunda. Esma 
Birdi ayrıca okullarda eğitim 
amacıyla hazırlanan ”Demokra-
ti Kanon-Demokrasi Rehberi” 
kitabını hazırlayan hükümetin 
kurduğu uzmanlar kurulunda 
da, göçmenler ve uyum konula-
rında uzman olarak yer alan 8 
üyeden biri idi.

Nitekim ESMA BİRDİ İki 
Ayrı Dünyada Bir Yaşam ki-
tabının son bir kaç bölümü de 
buna ayrılmış. Bu bülümleri çok 
kısa bir şekilde özetlersek, Esma 
Birdi hem Danimarka toplumu-
nun göçmenlere yaklaşımın, çok 
yumuşak bir deyişle ”HOŞ” olma-
dığını, buna karşılık göçmenlerin 
de içinde yaşadıkları, ekmeğini 
yedikleri bu topluma yararlı ola-
bilmek için daha sorumlu olma-
ları gerektiği görüşlerini dile ge-
tiriyor. Yine bu bağlamda Esma 
Birdi Danimarka makamlarının 
” – Aman böyle yaparsak bu in-
sanların gelenek göreneklerini, 
kültürlerini incitiriz ” şeklindeki 
korkak tavırlarını artık bırak-
maları, bu insanlara sorumluluk 
yüklemekten korkmamaları ge-
rektiğini vurguluyor.

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

İki ayrı dünyada bir yaşam

Aralık ayında Danimarka’da

21 Kasım’dan itib
aren Danimarka’da

KAMPEN OM DEN KOLDE 
KRIG - Soğuk Savaş Mücade-
lesi. Derleyen Lars Hedegaard. 
Gyldendal Yayın Evi. 400 sayfa. 
299 kr.

EN NY BEGYNDELSE – Yeni 
Bir Başlangıç (Ortaçağ Avru-
pa Kültür Tarihi). Yazar Tarihçi 
Steffen Heiberg. Gads Forlag A/
s Yayın Evi. 528 sayfa. 399 kr.

EN GOD SOCIALDEMOKRAT 
İyi Bir Sosyaldemokrat (Mizahi 
çizgilerle yaklaşık son 30 yılın bir 
tarihi). Karikatürist Roald Als ve 
tekst yazarı Poul Einer Hansen. 
Politikens Forlag. Yayın Evi. 336 
sayfa. 249.- kr.

FRIKADELLEBOGEN 
– Köfte Tarifeleri (Ye-
mek kitabı). Aşçı-Yazar 
Sandra Leigh Draznin. 
People’sPress Yayın 
Evi. 192 sayfa (resim-
li). 192 kr.

KÖFTE TARİFLERİ YEMEK KİTABI
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Türk gençlerin meslek eğitimi sorunları Danimarka gündeminde

Danimarka’da yaşayan her dört 
Türk gencinden üçü bir meslek 
eğitimi alamıyor. Danimarka İş-

verenler Sendikası’nın (Dansk Arbejd-
sgiverforening) 2007 yılı verilerini esas 
alarak yaptığı araştırmaya göre, Dani-
marka’da doğan ve Danimarka okulla-
rına giden her dört Türk gencinden üçü 
bir meslek eğitimi alamıyor. Aynı sonuç 
Pakistanlı gençler için de geçerli. Buna 
karşın her dört Danimarkalı gençten 
üçü bir meslek eğitimi alıyor. 
Danimarka İşverenler Sendikası’nın 

bu araştırmasına göre Türk kızları-
nın başarı oranı oğlanlara göre daha 
iyi ama, Danimarkalı kız arkadaşları-
na göre çok geride. Araştırma sonucuna 
göre Danimarka’da yaşayan dört Türk 
kızından ikisi bir meslek eğitimi alıyor.
Danimarka gibi modern toplumlarda 

eğitim ve çalışma tüm toplumsal ve bi-
reysel yaşamın merkezi durumuna gel-
miş olup, bireyin konumu esas olarak 
sahip olduğu eğitim ve iş tarafından be-
lirlenmekte ve birey geçimini iş aracılı-
ğıyla sağlamaktadır. Çalışma bireyin ya-
şadığı topluma uyum sağladığının ölçü-
sü olarak da sayılmaktadır.

Yukarıda sözünü ettiğim bu araştır-
maya göre Danimarka’da yaşayan Türk 
gençlerinin statüsü ve durumu kendi-
lerinden bir ya da iki kuşak önce gelen 
Türklerden farklı değil.

Danimarka’da yaşayan 
Türk gençleri’nin eğitim 
alamamasının gerçek ne-
denleri neler olabilir?
- Danimarka’nın integrasyon 
politikasının kucaklayıcı olma-
ması.
- Danimarka Eğitim Bakanı 
gibi politikacıların göçmenler 
konusundaki sürekli olumsuz 
açıklamaları.
- Pia Kjærsgaard gibi politikacıların ya-
bancıları sevmediğini küçük göçmen ço-
cukların bile anlaması.
- Danimarka eğitim sisteminin Dani-
markalıları esas alması.
- Türkçe, Arapça, Urduca gibi dillerin 
Danimarka’da değer kabul edilmemesi.
- Danimarka’daki okullarda göçmen ço-
cuklarına şevkatli yaklaşıp sorunlarına 
çözüm getiren kadronun az oluşu.
- Bu güvensizlik ortamının yaratığı boş-

luktan yararlanan kimi dini ve politik 
örgütlerin, Türk gençlerinin Danimarka 
toplumuyla barışık yaşamamaları için 
sistematik bir şekilde çalışmaları.
- Anne ve babaların Danimarka eğitim 
sistemini tanımamaları.

- Anne ve babaların çocukları-
na okulla ilgili ödevlerinde yar-
dım etmede yetersiz kalmaları.
-Anne ve babaların kendi de-
ğerlerinin çocuklarının okul 
yaşamıyla zaman zaman çatış-
ması.

Ne yapmalı?
Daha çok sayıda Türk gencinin 

bir meslek eğitimi alması için Damimar-
ka’da eğitim konusunda yapılması ge-
rekenler diye saymaya başladığımızda, 
belki de ilk önce eğitim-öğretim siste-
minde kimi değişikliklerin yapılmasını 
işaret edebiliriz. Bu yeterli mi?
Bence her şeyden önce herkes kendi so-
rumluluğunu dürüstçe saptamalı. Da-
nimarka bizim yaşadığımız bir ülke. Bu 
ülkede güven içersinde insan gibi yaşa-
mak bizim de hakkımız. Hakkı olanın 
görevleri de olur. Danimarka’da ki in-

sanlar arasında güven ortamının oluş-
ması için, biz de somut sorumluluklar 
almalıyız. Her anlamda kendi kendimi-
ze yeter duruma geleceğiz diye bir hede-
fimiz olmalı.
Kimi konularda çocuklarına yardım 

edemeyen ana ve babaların başkaların-
dan yardım isteme sorumluluğu olma-
lı. Danimarka Hükümeti kucaklayıcı, 
güven tazeleyici yeni politikalarla göç-
men gençlerin sorunlarına yaklaşmalı. 
Danimarka’da her konuda başarılı olan 
Türklerin başarı öykülerini iyi örnekler 
olarak görünür kılmalıyız. İki dilde ye-
tişmenin eğitim açısından bir sorun ol-
madığını herkese anlatmalıyız. 
Danimarka, 10. sınıfları Türk ve öteki 

göçmen gençlerin gereksinimlerine göre 
yeniden biçimlendirilmeli. Bu sınıflar 
bir meslek eğitimine başlamanın sıçra-
ma tahtası olarak kullanılmalı.
Artık kendi sorumluluğumuzun so-

rumluluğunu yerine getirmenin zamanı 
gelmiştir. Artık iyi niyetle sadece barış-
tıran, geliştiren ve gençlerimize eğitim 
sağlayan yöntemleri uygulamanın za-
manı gelmiştir.

haber@haber.dk

Muttalip Abat

Göçebe hayvanlar yorul-
duklarında bulundukla-
rı yerde dururlar ve din-

lendikten sonra tekrar yollarına 
devam ederler. İşte ” ÖKÜZÜ 
YORGUN HALK – Folket Med 
De Trætte Okser” kitabı da, 
bu düşünceden hareketle Kürt 
halkının 4.000 yıl içinde Hazar 
Denizi kuzeyinden Mezopotam-
ya’ya, daha sonra Anadolu’ya ve  
ikinci dünya savaşı yıllarından 
sonra da Avrupa’ya göçlerinin 
ve yerleşmelerinin bir hikaye-
sini özetliyor. Bunun yanısıra 
1960’lı yıllarından buyana bu 
göçlerin ışığında Danimarka’da 

izlenen yabancılar ve uyum po-
litikaları anlatılıyor.

Kitabın yazarlarından Mah-
mut Erdem, Danimarka’ya 
geldikten kısa bir süre sonra 
Danimarkalı-Türk dayanışması 
ve göçmenlerin Danimarka’daki 
yaşam koşulları konularında 
uzun yıllar yaptığı dernek ça-
lışmalarıyla, siyasileri, konuya 
ilişkin makamları göçmenlerin 
yaşam koşullarını iyileştirmek 
konularında etkileme çalış-
malarıyla tanınıyor. Mahmut 
Erdem’in bu çalışmalarından 
edindiği göçmenler konusundaki 
bilgi birikimi ile yine aynı kita-
bın diğer yazarı Ole Hammer’in 
1960’lı yılların sonlarından bu 
yana yapa gelmekte olduğu 
göçmenlere ilişkin konulardaki 
gerek yazar olarak gerek der-
neksel gerekse siyasi alandaki 
çalışmalarının bilgi birikimi bir 
araya gelince, kaçınılmaz olarak 
Türkiye’den gelen göçmenlerin 
de Danimarka’daki yaşam süre-
ci dolgun bir biçimde işleniyor. 
Bu yapılırken yazarın (Mahmut 
Erdem’in) kendi ailesinin Dani-
marka’ya geliş öyküsü, Dani-
marka’daki yaşam süreci te-
mel alınıyor ve bu süreç içinde 
Danimarka’nın izlediği göçmen 
politikaları, uyum çalışmaları, 
göçmenlere de yerel seçimler-

de seçme ve seçilme hakkının 
tanınması, göçmen konularına 
ilişkin toplumdaki tartışmalar, 
hatta son Muhammet karika-
türleri krizinin kamuoyunda 
göçmenler hakkında yarattığı 
olumsuz duygular, gibi olgular 
dile getiriliyor. Yazarlardan bi-
rinin göçmen kökenli, diğerinin 
ise Danimarkalı olması bu konu-
lara iki ayrı gözle bakılmasını da 
sağladığı için kitabın kullanım 
değeri daha da artıyor.

Kitabın bir bölümünde de göç-
menlerin dernek çalışmaları ve 
dernekçilikte yaşanan zorluklar, 
dernekler arası anlaşmazlıklar, 
derneklerin genelde kendile-
rinden beklenen çalışmaları 
yerine getiremedikleri, bir çok 
derneğin kahvehane olmaktan 
çok daha ileri gidemediği, her 
göçmen örgütünün aynı konu-
daki göçmen sorunlarına farklı 
yaklaşımda olması, aynı amaçla 
kurulmuş olmalarına rağmen 
ortak davranarak Danimarka 
otoritelerine güçlü ve ortak bir 
sesle ulaşabilme becerisini gös-
teremedikleri, bir kaç küçük 
nokta dışında belirlenen göçmen 
politikalarında etkili olamadık-
ları, bunun sonucu Danimarka 
makamlarının göçmen dernekle-
rine karşı güvensizlikleri ve ben-
zeri durumlar anlatılıyor. Ama 

yine de, göçmen derneklerinin, 
göçmenlerin sesinin duyurulma-
sında oynadığı rolün de tartışıl-
maz olduğu vurgulanıyor. Bazı 
derneklerin kültürel, pedagojik 
ve istihdam alanlarında önemli 
etkinliklerde bulundukları öne 
çıkarılıyor.

Evet, ÖKÜZÜ YORGUN 
HALK – Folket Med De Trætte 
Okser kitabında okunabilecek 
ve bilgi tazelenebilecek bir çok 
konu daha var.

Bir halkın göç hikayesi
Danimarka’da yaşayan 
Mahmut Erdem, Dani-
markalı gazeteci-yazar 
Ole Hammer ile birlikte 
»Öküzü yorgun halk« 
adında Kürtlerin Mezo-
patamya’ya ve oradan 
da Avrupa’ya göçünü 
anlatan bir kitap yazdı. 
Kitap geçtiğimiz günler-
de piyasaya çıktı.

Hafta boyunca ders 
gördükleri lokaller-
de haftasonlarında 

da bağlama çalmayı öğrenen 
halk müziğine gönül vermiş 
üniversite öğrencisi genç-
lerimiz türkülerle Türkiye 
hasreti gideriyorlar.

Kopenhag Üniversitesi ve 
diğer yüksek öğretim ku-
rumlarında eğitim gören 
halk müziği tutkunu genç-

lerimiz bağlama öğrenmek 
için haftasonlarında Kopen-
hag Üniversitesi lokallerinde 
bir araya geliyorlar. 

Türkiye’den binlerce km. 
uzaklıkta yaşamalarına rağ-
men halk müziği ile ilgilerini 
koparmayan sekiz gencimiz 
bağlama kursu almaya karar 
verip, sanatçı ve bağlama üs-
tadı Fuat Talay’dan iki aydır 
bağlama dersi alıyor. 

Haftasonları Kopenhag 
Üniversitesi’nin Österb-
ro’daki fakülte binasında bir 
araya gelen gençlerimiz, bir 
taraftan müzik ve bağlama 
çalmayı öğrenirlerken diğer 
taraftan da kurs sayesinde 
birbirlerini daha yakından 
olanağı bulduklarını ve sos-
yal etkinliklerini artırdıkla-
rını belirtiyorlar. 

(Cengiz)

Hafta içi ders, haftasonu da bağlama çalmayı öğreniyorlar

Hüseyin Duygu

ÖKÜZÜ YORGUN HALK – Folket 
Med De Trætte Okser (Kürt hal-
kının göçlerinin bir hikayesi ve 
Danimarka’ya göç) Yazarlar Mah-
mut Erdem ve Ole Hammer. Un-
derskoven Yayın Evi. 200 sayfa. 
250.- kr. 

Danimarka müziği kültürünü geliş-
tirmek için her yıl 26 ekim günü 
kutlanan ”Syng dansk dagen” et-

kinliklerinde bu yıl da Türk ezgileri du-
yuldu.

Danimarka’da eğitim kurumları hasta-
neler, kütüphaneler ve diğer büyük işyer-
lerinde Danca şarkıların söylenerek kut-
landığı bu günde Danimarka yabancılar 
müdürlüğü de Danimarka’nın tanınmış 
Türk müzisyenlerinden Hüseyin Özcan 
ve Christian Sievert’i Österbro’daki hiz-
met binasının bekleme salonunda kısa bir 
konser vermek üzere davet etti.

Son yıllarda Türkiye’de radyo ve disko-
teklerde çalınan Türk halk, sanat müziği 
örneklerini sunan iki sanatçı büyük be-
ğeni topladılar. Bazı şarkılara yabancılar 
müdürlüğünde işlem yaptırmak için ge-
len bazı Türklerin de eşlik ettiği dikkat 
çekti.

Özcan ve Sievert çifti aynı etkinlik kap-
samında geçen yıl da Danimarka’nın en 
büyük hastanesi Rigshospital’de sahne 
almışlardı.

(Sadi)

Yabancılar Daire-
si’nde ”Akdeniz 
Akşamları”
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İslam Dininin beş temel esasından 
biri olan hac hicretin IX. yılında farz 

kılınmıştır. Hac ibadetinin farz oldu-
ğu hükmü Kur’anı Kerim ve Peygam-
berimizin sünnetinde bildirilmiştir.  
Kur’ân-ı Kerim’de; “Yoluna gücü yeten-
lerin o evi (Kabe) haccetmesi, insanlar 
üzerinde Allah’ın hakkıdır”. (Al-i İm-
ran; 3/97) buyurulmuştur.
Peygamberimiz de haccı Müslümanlı-

ğın beş esasından birisi olarak tanımla-
mış, haccın önemini ve yararlarını be-
lirterek, hacın nasıl yapılacağını bizzat 
kendisi pratik olarak göstermiştir. 
Akıllı ve erginlik çağına gelmiş, sağ-

lığı yerinde ve hacca gidip gelecek ka-
dar ekonomik imkanı olan her Müslü-
man’ın ömründe bir defa hac etmesi 
farzdır. Hac ibadeti için şartlar oluşun-
ca bunu çeşitli nedenlerle geciktirmek 
doğru değildir. 
Hac sözlükte “kastetmek”, “yönelmek” 

anlamlarına gelir.  İslam terminoloji-
sinde ise hac, Mekke’deki Kabe’yi ve ci-

varındaki kutsal mekanları özel bir za-
manda usulüne uygun olarak ziyaret 
etmek ve yapılması gereken diğer ku-
ralları yerine getirmek demektir. 
Kabe’yi ziyaretle ilgili ibadetlerden 

biri de “umre” dir. Kabe’yi ziyaret be-
lirli bir zamanda ve Arafat vakfesiyle 
birlikte olursa “hac”, belirli bir zamana 
bağlı olmadan vakfesiz yapılırsa “umre” 
adını alır.  Hac ile umreyi birbirinden 
ayırmak için hacca “büyük hac” (hac-cı 
ekber), umre ye ise “küçük hac” (hac-cı-
asgar) denilmektedir. 
Hac inançta ve ibadette yenilenme, 

ruh ve bedende zindelik kazanma, ha-
yata yeni bir sayfa açmadır. Hac temiz 
ve saf bir niyetle başlar, birbirini izle-
yen ibadetlerle devam eder ve kurban 
kesmekle  son bulur. 
Hac bedendeki bütün giysileri çıka-

rıp yerine iki parça beyaz “ihram” ala-
rak, adeta “içimde ve dışımda var olan 
her şeyi geride bıraktım ve sana gel-
dim” diyerek yeryüzünüzün en müba-

rek en kutsal mekanını ziyaret edebil-
mek, benliğini aşıp kulluğa, çokluğu 
terk edip birliğe (vahdete) ulaşmanın 
en önemli adımıdır. 
Hacı ise Yüce Allah’ın “İnsanlar ara-

sında haccı ilan etki; gerek yaya ola-
rak, gerekse nice uzak yollardan gelen 
yorgun argın develer (binitler) üstün-
de uzak yollardan sana gelsinler. Tâ ki 
kendi yararlarına tanıklık etsinler; Al-
lah’ın onlara  rızık olarak verdiği hay-
vanları belirli günlerde kurban ederken 
O’nun adını ansınlar”. (Hac Suresi 22/
27-28) çağrısına kulak vermiş, gönlü Al-
lah aşkı ile tutuşmuş İslam aşığıdır. 
Yüce Allah’ın davetine uyarak yola çı-

kan bir hacı adayı mukaddes beldelerin 
kutsiyeti ile bağdaşmayan gürültü, kötü 
söz, kavga ve yakışıksız davranışlardan 
son derece sakınmak durumundadır.  

Şair Nâbi ne güzel söylemiş:
“Sakın terk-i edepten kûy-ı Mahbûbu Hudâdır bu,
Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafâdır bu,
Murâd-ı edep şartıyla gir Nâbi bu dergâha,

Metâf-ı kudsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu”!
Anlamı:
“Edebi terk etmekten sakın, çünkü burası Allah sev-
gilisinin mukaddes mekanıdır.
Burası Allah’ın nazar ettiği yer, Mustafa’nın 
(seçilmişin) makamıdır.
Edebe riayet ederek bu dergâha gir Nâbi,
 Burası kutsal tavaf mekanı, peygamberlerin öptüğü 
yerdir”.
Sevgili Peygamberimizin mübarek to-
puklarını öpen toprakları, O’nun nuru 
aksedince dile gelip, ona selam duran 
mekanları görmek; Hz. İsmail’in su-
suzluğunu gideren ve ilahi bir mucize 
olarak o günden bugüne fışkıran  Zem-
zem’i içmek ve müminler  selinin arası-
na karışıp Kabe’yi tavaf etmek bir Müs-
lüman’ın hayatında asla unutamayaca-
ğı olağanüstü bir zaman dilimidir.  
Bu duygularla hacca gidecek olan hacı 

adaylarımızı tebrik eder, hac ibadetleri-
ni sağlık  ve esenlik içerisinde yaparak 
ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını 
Cenâb’ı Haktan niyaz ederim. 

kuyucuoglu@gmail.com   

Haç ibadeti
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİNİ SOHBET
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Okullar ve sosyal kurumlarda 
25 yıllık sosyal danışmanlık 
tecrübelerimle özel yaşam ile

 sosyal yaşamı dengelemekte güçlük 
çeken gençlere, ailelere danışmanlık 
ve arabuluculuk hizmeti veriyorum. 

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar

(Aile ve gençlik danışmanı, konferans 
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)

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

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 fiyatta kolaylık 

sağlanacaktır. 

Reklam ve ilanlarınız  için 
HABER gazetesini seçin

www.haber.dk  
haber@haber.dk

Günay Seven, Hemşire

Tip 2 şeker hastalığının irsi 
olduğunu geçen yazımız-
da belirtmiştik, ama biraz 

daha açmakta yarar var sanıyo-
rum. Bir çok kez yanlış anlama-
lar olabiliyor bu konuda, yani bir 
çok insan hastalık ileri yaşlarda 
çocuklar, torunlar olduktan son-
ra ortaya çıktığı için çocukların-
da da aynı tehlikenin olabileceği-
ne inanmıyorlar. 

Bunun yaşla veya hastalığa ya-
kalanıldığında çocuğunuzun olup 
olmasıyla ilişkisi yok. Çünkü in-
sanlar nasıl kaşının gözünün 
rengini, yüzünün şeklini ailesin-
den alıyorsa doğarken de bu has-
talığın genini taşıyarak doğuyor. 
Ama bu muhakkak hastalanacak 
demek değildir. 

Eğer anne ve babadan bir tane-
sinde tip 2 şeker hastalığı varsa 

ve 5 çocukları varsa 2’sinde se-
ker hastalığı oluşabilir. Yani yüz-
de 40 oranında irsiyet söz konu-
su. Eğer hem anne, hem de baba-
da tip 2 şeker hastalığı varsa, bu 
riziko yüzde 80’dir. Bu nedenle 
yapılacak en önemli şey çocuk-
larımıza sağlıklı yasamayı öğret-
mektir. 

Sağlıklı beslenme, spor yap-
mak, sigara içmemek, zayıf ve 
fiziksel olarak aktif bir yaşantı 
sürdürmek ve 25 yasından son-
ra yılda bir kez doktora gidip 
kan sekerini ölçtürmekle hasta-
lığa yakalanma rizikosunu azal-
tacaktır.

Eskiden tip 2 şeker hastalığı-
na yakalanma yaşı 40 yaşların-
dan sonra idi, ama günümüzde 
şişmanlık ve hareketsizlikten do-
layı, giderek daha genç yaslarda 
görülmektedir ve  bu yaş sınırı 
30’lara 25’lere inmiştir.

Çocuklarımıza vereceğimiz en 
iyi alışkanlık sağlıklı beslenme 
ve spor yapmalarıdır. Sağlıklı 
beslenme derken ne anlıyoruz:

Düzenli beslenmek, yani sık sık 
ve az yemek. Küçük öğünlerle 
günde 5-6 kez yemek yemek.
- Her gün bolca sebze yenmelidir, 
çiğ ya da pişmiş fark etmez.

- Şeker hastası günde en fazla 
2-3 meyve yiyebilir ama hepsini 
birden değil farklı zamanlarda. 
Fakat meyvelerin içindeki seker 
oranı farklı olduğundan dolayı 
dikkat etmek gerekir. Örneğin 
yarim muz bir meyve olarak sa-
yılır. Kurutulmuş meyveler dan 
daha az yenmelidir.
- En az haftada iki kez balık yen-
melidir.
- Her gün  patates, pirinç, bulgur 
ya da makarna gibi karbonhid-
ratlı yiyeceklerin bir tanesinden  
az miktarda ama , kepekli veya 

çavdar ekmeğinden her gün yen-
melidir. Beyaz ekmek tüketimi 
azaltılmalıdır.Eğer evde ekmek 
yapıyorsanız beyaz unun  içine 
çeşitli unlar, kepekli un veya çav-
dar unu katabilirsiniz.
- Şeker ve şekerli yiyecek ve içe-
ceklerden kaçınmalısınız.
- Yağı kısıtlamalısınız .Her tür-
lü yağ az kullanılmalıdır. Tabi ki 
yağ seçerken en sağlıklısını seç-
mek gerekir, zeytinyağı gibi  ama 
zeytin yağı da  yüzde 100 olmalı-
dır, çok az miktarda kullanılma-
sı gerekir. Süt, et, peynir ve et 
alırken de yağsız olandan seçme-
lisiniz.
- İçecek olarak suyu tercih edin, 
günde 1,5-2 litre su için.Alkolde-
n mümkün olduğu kadar uzak 
durun.
- Ve spor yapmak, spor yapmak, 
spor yapmak, spor………
Spor yapmak için mutlaka bir 

spor merkezine gitmek şart de-
ğil. Ne yapıla bilinir?
-Yürüyüş-hızlı bir tempo ile
-Merdiven çıkıp, inmek
-Dans
-Bisiklet sürmek.
-Ev içinde veya dışında her türlü 
jimnastik hareketleri.

Önemli olan bunları günlük ha-
yatın içine katmak. Yemek yap-
mak, uyumak, yıkanmak gibi her 
gün düzenli olarak yapmak bir 
iyi alışkanlığa döndürmektir.

Çünkü spor yapmak hem bütün 
kalp ve dolaşım sistemini güçlen-
dirir, kan şekerinin dengede tu-
tulmasına yardım eder, yüksek 
tansiyona faydası vardır. Tip 2 
seker hastalığından dolayı ortaya 
çıkabilecek olan komplikasyon-
ları azaltır. İnsani mutlu yapar, 
zayıflamasına yardim eder. Bir 
sonraki yazıda bu komplikasyon-
ları  ele alacağız.

Çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi ve spor yapmayı öğretelim 
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Öncelikle F.Bahçe’yi tebrik etmek lazım.
Kendi sahasında G.Saray’ı yine yendiği için.

Fener bunu hep yapıyor diyeceksiniz..! 
Doğru, G.Saray ne yapıyor? 
Bir türlü üzerinden fobiyi atamıyor.
Neden..?
İnanmadığından.
Niye inanmıyor?
Kendini hep favori gördüğü için.
Gelen yeni teknik patronda da hep aynı nakarat.
Kewell madem sakat değil ve yedek kulübesinde 

niye onunla başlamıyorsun? 
Milan Baros’u kanata çekip verimli gücünü kul-

lanmadan dışarı alıyorsun?
Skibbe’nin Benfica zaferi sonrası takımı Şükrü 

Saraçoğlu’na motive edemediği ortada.
Peki ‘DEDE’ lakabı konulan Aragones ne yaptı?
Kuzu postuna bürünmüş kurt olduğunu gösterdi.
Gerçi F.Bahçe bu galibiyet sarhoşluğuyla lige de-

vam ederse, daha önceki yıllarda uğradığı şampi-
yon olamama hüsranlığına uğrayabilir.
Bu da Şampiyonlar Ligi’nde kalan son 2 maçta 

alacağı sonuçlar sonrası Türkiye Ligine mi döne-
ceği yada Avrupa’da yoluna devam mı edeceğine 
bağlı.
Şampiyonlar Liginde kalması biraz mucizeye bağ-

lı olan Sarı-Lacivertlilerin hedefinde UEFA’ya kal-
mak birinci derecede önem arz ediyor.
Çünkü, G.Saray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA 

Kupası ve ardından Süper Kupa sonrası Fener’in 
kendi mabedi Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak 
UEFA finalinde finalist olarak yer alması kulübün 
prestij kazanması açısından çok önemli. 
UEFA’da yoluna devam edecek olan G.Saray’la 

F.Bahçe’nin Türkiye’de yapılacak UEFA final ma-
çında karşı karşıya gelmesi bilmem iyi olmaz mı?

Türk futbol klasiği
Estonya başkenti Tallinn’de 15 Ekim akşamı oy-
nanan Estonya-Türkiye 2010 Dünya Kupası eleme 
maçında gazetem Milliyet tarafından görevli olarak 
bu ülkedeydim.
Öncelikle şunu belirteyim, nüfusu 1 milyon 350 

bin civarında olan bu küçük Batlık ülkesi tertemiz. 
Başkent Tallinn uzun yıllardır yaşadığımız Ko-

penhag’dan daha temiz...
Danimarka, İsveç ve Almanya tüm lüks tüketim 

maddelerini bu ülkeye yığmışlar.. 
Burada görmediğimiz birçok lüks arabayı orda 

görmek mümkün.. Hepside gıcır gıcır.
Milli maça gelince..! 
Türkiye eline geçirdiği sayısız gol şanslarını cö-

mertçe hovarda hovarda harcayıp berabere kalarak 
bu küçük ülke insanını sevince boğmayı başardı..
Gerek milli gerekse kulüp takımlarımız Avru-

pa’da böyle yenmemiz gereken ülke yada küçük ta-
kımlara karşı zaman zaman böyle beklenmedik so-
nuçlar alarak onlara adeta prim ödülü veriyor.
Bilmem bu bizim acıma duygusallığımızdan mı 

kaynaklanıyor, yoksa? Siz söyleyin.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Derbi muhabbeti

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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Fenerbahçe - Galatasa-
ray derbisinde 3 bin 
polis ve sarı-lacivertli 

kulübün görevlendirdiği 350 
özel güvenlik elemanı görev 
yaparken, Norveç’te Vale-
renga ile Stabaek arasında 
aynı gün oynanan Norveç 
Kupa Finali’nde sadece 6 
polis memuru çalıştı.

Norveç’in başkenti Oslo’da 
bulunan Ulusal arena Ulle-
vaal Stadı’nda oynanan ve 
Valerenga’nın Stabaek’i  4-
1 yendiği Norveç Kupa Fina-
li’ni 25 bin kişi izledi, ancak 
karşılaşmada 6 polisin görev 
yapması çeşitli yorumlara 
neden oldu. 

Oslo emniyeti, izinli gün-

lerini korumak için polis-
lerin maça gönderilme-
diğini açıkladı ve bu tür 
maçlarda normal şartlarda 
ise 20’nin üzerinde poli-
sin görev yaptığını söyledi.
Norveç Futbol Federasyo-
nu ise güvenlik konusunda 
endişelerinin olmadığını 
belirterek, polisin kendi de-
ğerlendirmesini iyi yaptığını 
bildirdi.

Türkiye’de oynanan Fe-
nerbahçe - Galatasaray der-
bisinde 3 bin polis ve sarı-
lacivertli kulübün görev-
lendirdiği 350 özel güvenlik 
elemanı görev yapmıştı 

(Haber)

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tam 3 bin polis memuru görev ya-
parken, Valerenga ile Stabaek arasında oynanan Norveç Kupası finalinde 
ise sadece 6 polis vardı.

Bizde binlerce, onlarda parmak sayısı kadar polis

T
urkcell Süper 
Lig’de bu sezon 
da önceki yıllar-
da olduğu gibi 
teknik direktör 

kıyımı yaşanıyor. Ligin ilk 
9 haftasında umduğunu bu-
lamayan kulüpler, başarısız-
lığın faturasını yine teknik 
adamlara kesiyor. 

Kulüpler alınan başarısız-
lıklardan antrenörleri so-
rumlu tutarken yöneticilerin 
tutumunu, oyuncu transfe-
rini ve taraftarın tribündeki 
tavrını yine gözardı etti. 

Üç büyüklerden Beşiktaş 
Avrupa’da ve ligdeki başa-
rısızlığın sorumlu olarak 
Ertuğrul Sağlam’ı gösterdi 
ve yerine Mustafa Deniz-
li’yi getirdi. 

Bursaspor Teknik Di-
rektörü Samet Aybaba’yla 

G.Birliği Teknik Direktörü 
Mesut Bakkal, kendi iste-
ğiyle görevini bıraktı. Ayba-
ba’nın Bursaspor’dan ayrılır 
ayrılmaz ertesi gün başkent 
temsilcisiyle anlaşması ise 
yaşanan teknik direktör kı-
yımının hangi boyuta geldi-
ğini gözler önüne serdi. 

Antalyaspor’da ligin he-
men başında Hikmet Kara-
man görevden uzaklaştırılır-
ken, yerine Çek Jarabenski 
getirildi. Jarabenski’nin de 
ömrü kısa sürerken 9 hafta 
içinde kırmızı - beyazlıların 
üçüncü yeni teknik direktö-
rü Şifo Mehmet olarak tanı-
nan Mehmet Özdilek oldu.

Lige iyi başlangıç yapan 
Bursaspor’da teknik direk-
tör Samet Aybaba 9. hafta-
da görevinden ayrılır ayrıl-
maz başkent ekibi  G.Birli-
ği ile anlaştı. Bursaspor ise 
Aybaba’nın yerine Güvenç 

Kurtar’ı göreve getirdi. G. 
Birliği’nden istifa eden Me-
sut Bakkal’ın yerine Ayba-
ba’nın aynı gün jet hızıyla 
göreve getirilmesi  kafaları 
karıştırdı.  

Konyaspor’da da Ünal Ka-
raman’ın yerine Giray Bulak 
getirilirken, Ünal Karaman 
Ankaragücü’ne teknik direk-
tör oldu. 

Kocaelispor’da ise Engin 
İpekoğlu’nun yerine Yılmaz 
Vural göreve getirildi.

Teknik direktör Osman 
Özdemir ile yollarını ayıran 
Hacettepe ise yerine  Erdo-
ğan Arıca’yı getirdi.  

Cumhuriyet gazetesine 
konuşan Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği (TÜ-
FAD) Başkanı İsmail Dilber 
de gelinen noktada teknik 
adamların da rolü olduğunu 
söyledi. 

Dilber, »Her sezon 9. haf-
ta ya da yakın haftalarda 
bu deprem yaşanıyor. Tek-
nik direktörler art arda de-
ğiştiriliyor. Bu depremin ar-
kasında yatan gerçekse ku-
lüplerin teknik ekiple kısa 
süreli çalışmak istemesi. 
Kulüp yönetiminden taraf-
tar kitlesine hatta basın or-
ganlarına dek herkes teknik 
direktörlerin uzun süre ta-
kımların başında olmasını is-
temiyor. Takımdan bir başa-
rı bekleniyorsa teknik adam 
en az 2 yıl o ekibin başında 
olmalı. Ama Türkiye’de bir 
teknik adamın uzun süre bir 
takımın başında olması gibi 
bir durum söz konusu değil. 
Öncelikle herkesin “Bırak-
sın” yorumunu bir kenara 
koyması gerekiyor« dedi. 

Bu gidişle bir çok antrenö-
rün sezon sonuna kadar ta-
kımlarının başında kalabil-
meleri meçhul görünüyor. 

(Haber)

SÜPERLİG’DE ANTRENÖR KIYIMI ERKEN BAŞLADI

En çarpıcı kıyım üç büyüklerden geldi. Beşiktaş Avrupa hüsranı faturasını  
Ertuğrul Sağlam’a keserek yerine ünlü teknik adam Denizli’yi getirdi. 

Takımlara antrenör dayanmıyor

Yılmaz Vural

Erdoğan Arıca

Samet Aybaba

Mustafa Denizli
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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) Kabadayı gibi
2) Yokluk
3) Bisiklet sürmek için kullanılan bisiklet parçası-
kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının 
ağırlığı
4) Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan 
şey-Bir bağlaç-Çok karşıtı
5) Tersi dize-kesin
6) Dini tören
7) Türk alfabesinin onbeşinci harfi nin okunuşu-
İsteklisi bulunmak
8) Güven güvenç-dört tarafı suyla çevrili kara 
parçası
9) Sıvı maddeleri koymakta kullanılan bir eşya
10) Anlam-Fakat lakin

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Anamalcılık
2) İnsanlık
3) Estetik yönü ağır basan güzellikler-dan e kadar
4) Fakat lakin-Yaratılmış tüm canlılar
5) Bir organımız-Tanrı
6) Dünyamızın uydusu-Dayak kötek
7) Gereğinde kullanılmak üzere fazladan 
bulundurulan
8) Verme Ödeme-Donanma
9) Tersi bir çalgı-insan
10) Toprak-çocuk dilinde kötü çirkin

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

10

Parça parça
olmufl 

Sermayedar 

Doku teli 
Fr a n s a ’ n › n
baflkenti 

“... Erçetin”
(fiark›c›) Ye r, yeryüzü 

Tayin 
T › b b i

operasyon 

G ö r ü fl ü l e n
dost kimse 

B a fl a r › s › z
olan 

Yüce, ali 

Sergen 
Uçurum 

Adaletle ilgili 
Çekinmezlik 

Bir tembih
sözü 

Bir renk 

Yabanc› bir
aktör 

‹rin birikimi 

Paha, fiyat E n d o n e z y a ’
n›n plaka imi 

Jüpiter’in bir
uydusu Konya ilçesi 

Yaren 
S e l e n y u m
(Simge) 

Süslü çardak 

“Nuri ...”
(Ressam) 
Avrupa’da 
bir nehir 

Bir ‹ngiliz
biras› 

A¤›r akan su 

N a ç a r, biçare 
Afrika’da bir

ülke 

Eski M›s›r’da
bir tanr› 
Tümör 

Azeri çalg›s› 
Bir g›da
maddesi 

Sarp geçit 

Boksta maç
bölümü 

‹ l a v e

Saka¤› 
‹ s k a m b i l d e

bir ka¤›t 

Bir ilimiz 

fiahsiyet 
“... Mansur”

(Aktris) 

Satrançta 
bir tafl 

Bir nota 

Ba¤›ml› Lokmanruhu 

Bir yabanc›
aktör 
Kay›p 

Kompetan 
Kavram 

Bir cetvel
t ü r ü

Av r u p a ’ d a
bir halk 

Üzerine bina
d i k i l e c e k
t o p r a k
parças› 

H o l l a n d a ’ n › n
plaka imi 

Tiyatro yaz›n› 

Çaput 
Pe r u ’ n u n
plaka imi 

Ve r m e ,
ödeme 

D o ¤ u m
hemfliresi 

A n t a l y a ’ n › n
bir ilçesi 

Kal›t›m 
Bildik, tan›d›k 

S ü r e k l i
sonsuz 

Pars 
“Lale ...”
( Fu t b o l
hakemi) 

Çelik 

Su (Eski dil)

“fienay ...”
(Manken) 
Eski bir
uygarl›k 

‹nci Aral
yap›t› 

Balözü 
Rusya’da bir

nehir 

Milli 
S o d y u m
(Simge) 

Küçük köy 

A¤›, sem

Ötürü, dolay› 
Beddua 
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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.

Yorgan ve yastıklarımızda, yatak örtülerimizde 
büyük ucuzluk. Çift kişilik Merinos yatak örtüsü: 

BİZDEN UCUZU YOK! MAĞAZAMIZA UĞRAYIN, AYIN UCUZLUĞUNDAN SİZDEN YARARLANIN

Normal fi yatı: 299,- kr. 

Normal fi yatı: 2.499,- kr. 

Şimdi 150,- kr.
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