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Odun kömüründe
döner kebap ve
ızgara çeşitleri
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Enghavevej 57-59
Hillerødgade 30A
1674 København V
2200 København N
www.pashakebab.dk
Tlf : 39 18 11 22
Tlf: 35 82 45 46

KATİLLER ÖLDÜRÜRKEN GÜLÜYORLARDI, VERİLEN CEZAYA DA GÜLDÜLER

İŞTE DANİMARKA ADALETİ!

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı
13 Şubat 2009’da yayınlanacaktır.

Kanser tedavisinde
önemli gelişme
Rahim ağzı
kanseri artık
aşı ile
önlenebilecek.
Konu ile ilgili
yazılar
Sayfa 18-19’da

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan,
Kına Gecesi, Doğum Günleri
ve her türlü eğlenceniz için bizi
arayınız.

Tlf: 36 305 306

ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

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

D-SMART
İskandinavya
Servisi

Geçtiğimiz yıl Mart ayında dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Özgür Deniz Uzun’un
katillerine sadece 4.5 yıl hapis cezası verildi. Verilen bu gülünç hapis cezaları acılı
annenin bir kez daha yıkılmasına neden oldu. Danimarka’daki Türkler verilen cezalara tepki gösterirken, Türk medyası da cezaları komik buldu ve cinayetin ırkçı bir
Sayfa 6-7
cinayet olduğu yönündeki ısrarını sürdürdü.
ŞARK’IN LEZZETİNİ KÖŞK’TE TADIN
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 5 seans için yapılan
peşin ödemelerde
%50 indirim.

UEFA ve Avrupa
maçları artık
D-SMART’ta.
Sınırsız abonelik ve cihaz:
1590,- DKK
www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

H

ISSN: 9771602-985002

Avukat
Farhad NikMaram
advokatnikmaram@yahoo.dk
Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

www.koskkebab.dk
Hundige Center 2A, 2 sal
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk

Frederiksberggade 6 1459 KBH K
Tlf: 33 32 90 10

Købmagergade 31
1150 København K
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6000 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ Başkent Kopenhag’ın merkezi Raadhuspladsen’de ellerinde meşalelerle toplanan altı
bin kadar gösterici, daha saygılı bir Danimarka istediklerini belirterek hükümetin hukuk ve yabancılar politikasını
eleştirdi. İnternette “Facebook” adlı sosyal iletişim sitesinde “Danimarkalılar daha saygılı bir Danimarka istiyor” adıyla
oluşturulan bir grup tarafından gerçekleşen protesto gösterisine aralarında siyaset, kültür ve sanat dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Hükümetin demokrasiyi, hukuku hiçe sayan bir anlayış içinde
olduğunu öne süren göstericiler, izlenen politikanın Danimarka’nın saygınlığına gölge düşürdüğünü ifade ettiler.

Sosyalistler bir
liderini yitirdi

HABER
Yeni yıla kan ve
gözyaşıyla girdik

Danimarka’da sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden
Sosyalist Halk Partisi eski
genel başkanlarından Gert
Petersen kaldırıldığı hastanede
1 Ocak sabahı yaşamını yitirdi.

Y

eni yıla Danimarka’da insanlar havai fişekler atarak girerken, Gazze’de halk
yeni yıla İsrail bombaları altında kan ve göz
yaşıyla girdi.
2009, sıcak, alev alev bir gündemle başladı. Gazze’de bombalar ardı ardına patlıyor,
tanklar peşi sıra ilerliyor. İsrail uçakları sorti yapıyorlar. 20 bin İsrail askeri Gazze’ye giriyor, Filistin halkı nefes alamıyor. Hastaneler, okullar vuruluyor. Bir okulda 40 öğrenci
bombaların hedefi oluyor.
Hamas direniyor, İsrail vuruyor. Bine yakın
insanın yaşamını yitirdiğini öğrendik biz bu
satırları yazdığımızda. Gazze’de elektrik, su
yok. İsrail hedef Hamas diyor, ama militanlarla siviller arasında ayrım gözetmiyor. Hamas da sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Bundan 29 yıl önce dünyada yasaklanan
yakıcı ahtapot bombalarıyla bugün İsrail çocukları, kadınları vuruyor.
Danimarka’da ise Araplar, Müslümanlar,
Filistinliler, duyarlı, barış yanlısı Danimarka
halkı günlerdir İsrail’i protesto eden gösteriler düzenlerken, hükümet diğer batı ülkeleri gibi sessiz kalmayı, duyarsız olmayı tercih
ediyor. Kan dökülmesini önleyecek, İsrail’in
saldırılarını kınayan ciddi bir açıklama maalesef yapılmıyor.
Ama biz HABER gazetesi olarak İsrail’in
savunma adını vererek Gazze’ye yaptığı saldırıları, işgali kınıyor ve her ne kadar içi boşaltılmış bir kavram olarak kalsa da, “zararın ne tarafından dönülse kar’dır” diyerek,
“bir an evvel saldırılar dursun, silahlar sussun, 2009 barış yılı olsun” diyoruz.
Kraliçe yeni yıla altı saat kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını her yıl olduğu gibi
bu kez de “Gud Bevare Danmark/Tanrı Danimarka’yı korusun” diyerek bitirmişti. Biz de,
“Tanrı Filistin halkını İsrail’in bombalarından, İsrail halkını da Hamas’ın misillerinden
korusun” diyoruz.

1

Tegning: Lise Özer

Refah sistemi kötüleşiyor
Kamu harcamaları 2001 yılından bu yana hızla artarken,
kamu sektörünün verdiği hizmet giderek kötüleşiyor.

H

ükümete yakınlığı ile
bilinen düşünce kuruluşu Cepos adına Catinet
Research tarafından yapılan
bir kamuoyu yoklamasına göre,
halkın yarısından fazlası hizmet
sektörünün giderek kötüleştiğini
düşünüyor.
Araştırmaya göre, halkın yüzde
53 son 7 yılda refah sisteminin
kötüleştiğini belirtirken, halkın
yüzde 38’i hizmet sektöründe
bir değişiklik olmadığı görüşünü
bildiriyor. Halkın sadece yüzde
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10’u da hizmet sektörünün daha
iyi olduğunu savunuyor.
Uzmanlar, hükümetin hastane,
okul, yuva ve huzurevlerine çok
kaynak ayırmasına rağmen kamu
kuruluşlarının verdiği hizmetin
kötüleşmesini çelişki olarak değerlendiriyorlar. Liberal-Muhafazakar sağ koalisyon hükümeti
iktidara geldiği 2001 yılından bu
yana kamu giderleri her yıl yüzde
1.5 düzeyinde artmış ve 7 yıl içinde 47 milyar kronu bulmuş
(Haber)
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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 angivelse 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.

başkanlığına seçilen Pedersen, 1991 yılına kadar
bu görevini sürdürdü.
Genel başkanlığı döneminde çevrecileri, kadın,
barış, dayanışma ve bir
çok hareketi partide toplamayı başaran Gert Petersen, Avrupa’daki bir
çok sol partiden farklı olarak yeşil ve kızıl hareketi
bir partide toplamayı başaran bir lider olarak tanınıyordu.

www.audiovox.dk
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7 yıl boyunca Sosyalist Halk Partisi
genel başkanlığı yapan ve 1998 yılına kadar
milletvekilliği yapan 81
yaşındaki Gert Petersen
kaldırıldığı Herlev hastanesinde 1 Ocak sabahı
böbrek yetmezliğinden
öldü.
19 Ağustos 1927 yılında
Danimarka’nın Nyköbing
Falster kentinde dünyaya
gelen Gert Petersen, henüz 13 yaşındayken 1940
yılında Nazilerin arasına katılarak Danimarka
Nasyonal Sosyalist İşçi
Partisi üyesi oldu. Ancak
1943 yılında Danimarkalı Direnişçilerin tarafına
geçen Petersen, Gestapo
tarafından 1944 yılında
tutuklandı ve Danimarka’daki Alman işgali sona
erdikten sonra serbest bırakıldı.
1945 yılında Danimarka
Komünist Partisi’ne giren Gert Petersen, partiyi
demokratik sosyalizm çizgisine getirmede başarılı
olamayınca, Aksel Jensen
ile birlikte 1958 yılında
Sosyalist Halk Partisi’ni
kurdu.
1974 yılında parti genel
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- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.

isi tir
Etk nmiş
le
lge
e
b

haber

Ocak/Januar 2009

Antenler için
eski tv-sinyali
KAPATILIYOR!
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Parti mi yoksa turşu mu kuruyorlar?

Cengiz Kahraman
”Her önüne gelen parti kuruyor. Parti kurmak turşu kurmaktan farksız
hale geldi. Birkaç `zerzevatı` bir araya getirdin mi, oldu sana turşu!..”

Danimarka’da bundan iki yıl kadar
önce kurulan bir partinin bugün ne
hallere düştüğünü görünce isabetli bir benzetme olduğunu düşünüyorum.
Yıldızı karikatür kriziyle parlayan,
u benzetmeyi bundan bir kaç yıl
önce Türkiye’nin duayen siyaset- ama parti içinde istediğini elde edemeyen bir siyasetçi iki yıl kadar önce
çilerden İsmet Sezgin bir söyleşi de
partisinden istifa edip yeni bir paryapmıştı.
ti kuruvermişti. Kelimenin tam anlaİsmet Sezgin’in Türkiye’deki siyamıyla ‘şark kurnazlığı’ yapmıştı.
si çarpıklıkla ilgili olarak yaptığı bu
İsterseniz takvim yapraklarını geribenzetmesini aslında yabana atmamak gerekiyor. Benzeri durumlar Da- ye doğru çevirip, medyanın, parlattığı
nimarka’da da yaşanıyor. Aslında İs- bu siyasetçi hakkında neler dediğini
met Sezgin’in söylediği şey dünyanın bir hatırlayalım. Sözünü ettiğimiz zat
Radikal Sol Parti’den ayrılıp “Yeni İtbir çok ülkesinde geçerli. Danimartifak” adında bir parti kuran ve sonra
ka’da da artık kafası esen, partisine,
partinin adını “Liberal İttifak” olarak
genel başkanına ters düşen ya parti
değiştiriyor ya da hemen bir parti ku- değiştiren Suriye asıllı politikacı Naruyor ve bunu yaparken de Danimar- ser Khader’di. Bilmem şu kadar milka’nın yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı letvekili çıkarak, iktidarı belirleyecekti. Bir gazetenin başyazısında ‘Daniolduğunu söylüyor.
Benzetme belki çok şık olmadı, ama marka’nın da bir Kennedy’si var ar-

B

tık’ denilmişti hakkında. Kadınların
gözdesiydi bu kişi. Ama iş icraata gelince ortada bir şey yoktu. Ve sonunda olan oldu, bu siyasetçi kurduğu
partinin genel başkanlığından ve partisinden istifa etti.
Medyada yaptığı açıklamalarda
“Kötü bir parti yöneticisi olduğumu
kabul ediyorum. Bir daha asla parti
yöneticiliği yapmayacağım” deyiverdi.
Gerçi kendisi istifa etmeme konusunda direnseydi, parti içinde yapılan bir
darbe ile yine indirilecekti bu zat. Gerek Radikal Sol Parti’deyken gerekse
kendi partisinde dişe dokunur bir siyaset üretememişti ve partisini barajın altına düşürme noktasına gelince
istifa etmek zorunda kalmıştı.
Şimdi başka bir genç siyasetçi
de parti kurmaya soyundu. Simon
Emil Ammitzböll adındaki bu siyasetçi hem de Naser Khader’in de
bir dönem siyaset yaptığı Radikal

Sol Parti’den istifa edip “Borgerligt
Centrum/Burjuva Merkez Partisi”
adında bir parti kurduğunu açıkladı. O da karizmatik olmayan bir siyasetçi ve siyasete ne kazandırır, hangi
boşluğu doldurur, kuşku götürür. Bu
partinin de uzun ömürlü olmayacağını görür gibiyiz.
Daha önce de iktidardaki Liberal
Parti’yi yeteri kadar liberal bulmayıp
daha liberal bir parti kuranlar da olmuştu. Ama genel seçimlere katılabilmek için 19 bin imzayı bile toplayamamışlardı.
Barajı aşamayan ve kapanmak zorunda kalan bir başka siyasi parti de
medyanın dikkatini çekebilmek için
parti genel kurulunda dansöz oynatmaya kadar gitmişti,
İşte, önüne gelen parti kurmaya kalkarsa, bu parti değil, turşu olur.
cengiz.kahraman@haber.dk

Kriz Danimarka’yı da etkileyecek
Hükümet mali krizle mücadele edebilmek için iyi durumdaki bankalara mali destek sağlayacak,
kamu yatırımlarını arttıracak ve vergi kolaylığı getirecek.

B

aşbakan Anders
Fogh Rasmussen
yaptığı yılbaşı konuşmasında, tüm
dünyayı etkisi altına alan
mali krizin Danimarka’yı
da etkileyeceği sinyalini
verdi ve krizle kamu yatırımları artırılarak, iyi durumdaki bankalara mali
destek verilerek, vergiler
düşürülerek mücadele edileceğini söyledi.
Başbakan konuşmasında,
yeni hastaneler yapılacağını, okulların, yuva ve kreşlerin, huzurevlerinin iyileştirileceğini ve toplu taşıma
araçlarının modernleştirileceğini belirtti.
Konuşmasında “Bir taşla iki kuş vuracağız” diyen

başbakan Rasmussen, bir
taraftan ekonomiyi canlandıracaklarını belirtirken, diğer taraftan da çevreye daha
fazla yatırım yapacaklarını
ve rekabet gücünü artırmayı istediklerini bildirdi.
Danimarka’nın ekonomik
krizi atlatabilecek güçte
olduğuna inandığını ifade
eden başbakan Rasmussen,
“İşsizlik çok düşük. Devletin dışarıya borcu yok, alacağı var. Kamu giderleri çok
düşük” dedi ve yapılacak vergi kolaylığı sayesinde halkın
eline daha çok para geçeceğini belirtti.

sında sessiz kalmayacağını,
eli kolu bağlı oturmayacağını vurgulayan başbakan
Rasmussen, öncelikli olarak
iş dünyasını yeniden canlandırmak istediklerini ve bunu
yapabilmek için “Banka paketi” reformu adı altında
devletin iyi durumdaki bankalara mali yardımda bulunacağını ifade etti. Böylece
bankalar da küçük işletmelere, ihtiyaç sahiplerine kredi
verebilecek duruma tekrar
gelebilecekler ve ekonomik
hareketlilik başlayacak.

muhalefetin ve banka sektörünün tepkilerine neden
oldu. Muhalefet partileri,
hükümetin bankalara yapacağı mali yardımı bankaların ekonomik durumuna
Bankalar ararsında
göre belirleyecek olması duayrımcılık yapılıyor
İyi durumdaki bankalara Ancak başbakanın sadece rumunda, bunun bazı baniyi durumda olan banka- kaların güvenilmez olduğu
para yardımı
Hükümetin mali kriz karşı- lara mali destek vermesi düşüncesini yayacağını ve

hükümetin yeşil ışık yakmadığı bazı bankaların zor
duruma düşeceğini bildirdiler ve banka paketi önerisine destek vermeyeceklerini
söylediler.

“Petrol ülkelerine
bağımlılığı azaltmalıyız”

Konuşmasında, hükümetin

çevre ve teknolojik alanlarda da önemli adımlar attığını belirten Rasmussen, çalışanlar daha az vergi öderlerken, çevreyi kirletenlere
daha fazla vergi getirileceğini söyledi.
Rasmussen, “Krizi yeni
bir yeşil, çevreci ekonomik
kalkınma için kullanabiliriz. Binlerce yeni iş sahası
yaratabiliriz. Yeni rüzgar
değirmenleri,
santralar,
enerji evleri, hızlı trenler,
elektrikle çalışan otomobiller, sağlıklı yiyecek üreten ekolojik tarım ürünleri
yaratmaya bakmalıyız. İhracat gelirlerimiz daha da
artırmalıyız ve batının petrol ülkelerine bağımlılığını
azaltmalıyız” dedi.

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ 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.

§

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

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
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KATİLLER ÖLDÜRÜRKEN GÜLÜYORLARDI, VERİLEN CEZAYA DA GÜLDÜLER

Anneyi isyan ettiren karar
Geçtiğimiz yıl Mart ayında dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Özgür Deniz Uzun’un katillerine sadece 4.5 yıl
hapis cezası verildi. Verilen bu gülünç hapis cezaları acılı annenin bir kez daha yıkılmasına neden oldu. Danimarka’daki Türkler verilen cezalara tepki gösterirken, Türk medyası da cezaları komik buldu ve cinayetin ırkçı
bir cinayet olduğu yönündeki ısrarını sürdürdü.

Katillere verilen cezaların hemen açıklanmasının ardından ilk olarak sosyal birliktelik sitesi Facebook’ta bir grup oluşturuldu. Bu gruba kişi katıldı. Gruptaki yazışmalarda Danimarkalı yetkililerin katillere az ceza vererek ve olayı ırkçılık olarak nitelemeyerek aslında ırkçılık yaptıkları yönünde yorumlar yayınlandı.

HABER MERKEZİ

E

vet Kopenhag şehir
mahkemesinde
bugün verilen cinayet
davasındaki
karar
katilleri bile güldürdü. Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı sonucu öldürülen Özgür Deniz
Uzun adlı Türk gencinin katiline 4
yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar
duruşmasını gözyaşları içinde izleyen Özgür Deniz Uzun’un annesi
karara tepki gösterdi. Katillerin
karar okunurken sırıtmaları da
duruşmayı izleyenler tarafından
tuhaf karşılandı. Olay anında 15
yaşında olan katil aldığı cezayı
fazla bularak kararın hemen ardından temyiz etti.
Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı sonucu öldürülen Özgür Deniz Uzun
adlı Türk gencinin katiline 4 yıl 6
ay hapis cezası verildi. Olay anında
15 yaşında olan katil aldığı cezayı
fazla bularak kararın hemen ardından temyiz etti.
Geçtiğimiz yıl 19 mart günü ga-

zete dağıttığı sırada verdiği yemek
molası esnasında önünde duran bir
arabadan inen üç gençÖzgür Deniz Uzun’a beyzbol sopasıyla saldırmışlar, saldırının ardınından
komaya giren Türk genci de kısa
süre sonra hayatını kaybetmişti.
Özgür Deniz Uzun’un annesi gözyaşları içinde duruşmayı izlerken
katillerin rahat tutumu ve kararın açıklanmasının ardından sırıtmaları acılı anneyi daha da üzdü.
Duruşma boyunca arkadaşları ile
gülüşen, rahat tavırları ile dikkat
çeken katiller neredeyse bir hafta
süren duruşmalar boyunca pişmanlık duyduklarını gösteren hiçbir davranışta bulunmadılar.

Öldürürken gülüyorlardı,
cezaya da güldüler
Anne Gülşen Uzun, mahkeme çıkışında gözyaşları içinde Türk ve
Danimarka basınının sorularını
yanıtlarken bayıldı. »Benim oğlum yaşamının değeri 4 yıl 6 ay
mıydı?« diye soran anne Gülşen

uzun katillere yasaların öngördüğü en uzun cezanın verilmiş olması
gerektiğini söyledi. Gülşen Uzun
medyanın sorularını yanıtlarken
fenalık geçirdi.
Danimarkalı savcı da iddianamesinde 7 yıl hapis cezası istemişti.
Savcı Birgitte Stürup olayın ardından yaptığı açıklamada 15 yaşındaki katilin başrol oynadığı böyle
bir cinayet olayın hapiz cezasının
süresinin belirlenmesinin zorluğuna dikkat çekti. Savcı karardan
memnun olmadığını, mahkum olan
katillerin olayı temyiz mahkemesine taşıdıklarını ve davanın orada
görüleceğini belki o zamana cezaların artabileceğini bildirdi.
Olay tarihinde 15 yaşında olan
gencin yanında kendinden bir yaş
daha büyük ağabeyi ve 19 yaşında
bir başka genç daha bulunuyordu.
Üçünü birden suçlu bulan mahkeme ağabeye 3 yıl, 19 yaşındaki gence de 4 yıl hapis cezası verdi.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında gazete dağıttığı esnada verdiği yemek
molasında piizza yerken önlerin-

de duran bir arabadan inen iki
kişi Özgür deniz Uzun ellerindeki
beyzbol sopası ve çekiçle saldırmışlardı. Başına aldığı darbe ile fenalaşarak yere yığılan Özgür Deniz
Uzun, kadırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Özgür Deniz uzun’un ölümünün
ardından başkent Kopenhag yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ”Şiddete hayır” mitingi düzenlenmişti Uzun’un cenazesi memleketi
Uşak’ta Tatar köyünde toprağa
verilmiş, cenaze namazında Danimarka’nın ankara büyükelçisi de
saf tutmuştu.

Türk medyası: Irkçı cinayet
Olayın ardından Türk gazeteleri
usrarla olayın ırkçı bir cinayet olduğu tezini öne sürerlerken, Deniz’in hayatını kaybettiği günün
ertesinde Başbakan Rasmussen,
zamanın Adalet Bakanı Lene Espersen Kopenhag emniyet müdürlüğü komiserlerinden Ove Dahl’ın
olayın ırkçı bir cinayet olmadığını

söylemelerinin mahkemeyi etki altına almaya çalışma çabası olarak
nitelendirmişlerdi.
Savcı ve yargıçın açıklamalarında
da olay ırkçı nedenlerle işlenmiş
bir cinayet olarak adlandırılmamıştı.
Verilen cezaların açıklanmasının ardından Danimara’da yaşayan göçmenler tepki gösterdiler.
Olayın hemen ardından ilk olarak sosyal birliktelik sitesi Facebook’ta bir grup oluşturuldu.
Bu gruba 1200’ün üzerinde kişi
katıldı. Gruptaki yazışmalarda
Danimarkalı yetkililerin katillere
az ceza vererek ve olayı ırkçılık
olarak nitelemeyerek aslında ırkçılık yaptıkları yönünde yorumlar
yayınlandı. Yorumların ortak noktasında ise olaylar tersine çevrilerek şu soru soruluyordu. ”Öldürülen 16 yaşındaki masum bir Türk
değilde Danimarkalı, öldürenler de
üç Danimarkalı genç değil de üç
göçmen olsaydı ceza nasıl olurdu”
sorusu soruluyor.
haber@haber.dk

Katillerin arkadaşları da duruşmayı izlediler.

COCO SKRÆDDERI

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.

Al slags reperationer,
tøjforandringer og
isætning af lynlåse
udføres hurtigt
og grundigt.

Finsensvej 143 2000 Frederiksberg
Tlf: 3871 0062 Mobil: 2023 2521
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İsteniyor muyuz?
Sadi Tekelioğlu

S

on günlerde meydana
gelen bazı olaylar bu
soruyu sormama neden oldu. Vatandaşlığa geçiş sınavının zorlaştırılması bu soruyu sormama ve
bu konuyu düşünmeme neden oldu
Danimarka devleti ve halkı beni sevmek veya burada oturmamı istemek zorunda değil. Ben de buraya zorla
gelmedim. Ancak burada yaşıyorum ve insan olmamdan
kaynaklanan bir saygıyı da
beklemek hakkımdır diye düşünüyorum. En büyük haksızlık ve saygısızlık yasalarına
saygı duymamın beklendiği
ülkede bana saygı gösterilmemesidir. Yasalar söz konusu
olunca eşitlik, ancak haklar
sözkonusu olunca ayrımcılık
en büyük haksızlık ve saygısızlıktır.
Danimarka vatandaşlığına
geçmek için sınav zorunluluğu bundan bir kaç yıl önce
yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz
sonbaharda bu sınav soruları
yeniden düzenlendi ve sorular
zorlaştırıldı.

Bu sınav mecburiyetinin tek
amacı var. Göçmenlerin Danimarka vatandaşlığına geçişlerini zorlaştırmak ve başvuruda bulunanların da gözünü
korklutup onları bezdirmek.
Zira göçmen kökenliler Danimarka vatandaşı olurlarsa
kendi geldikleri ülkeden biriyle evlendikleri zaman eşlerini buraya getirmeleri daha da
kolay olacak. Danimarka Devleti de Danimarka’ya daha
fazla yabancının gelmesini istemiyor.
Bunu önceki yıllarda 24 yaş
sınırı ve bağlılık şartı gibi insanlık dışı kurallarla engellemeye çalıştılar ve engellediler
de. 2001 yılından bugüne birçok aile parçalandı, birçok annesiz ya da babasız Danimarka’da büyümek zorunda kaldı
bazı trajik durumlarda da
bazı anne babalar çocuklarının ülkeyi terketmesine şahit olmak zorunda kaldılar.
Daha şanslı olanlar ise maddi manevi zararlara ve zaman
kaybına da maruz kalarak Almanya ve İsveç’e yerleşip belli bir süre orada oturmak zo-

runda kaldılar. O zaman siyasi rüzgar öyle eserken gerekçe söyleydi, “Ülkede yaşayan
göçmenlerin uyumuna konsatre olmak için göçmen gelişini engellemek zorundayız. “
Kimse buraya zorla gelmiyor, gelmek için de yasadışı
yolları tercih eden yok. danimarka yasaları ve kuralları
da zaten hile yapmayı engellemiş. Yasalarda delik yok. hal
böyle iken belli bir grup insana karşı böyle hasmane tutum takınmak ırkçılık değilse
bile ayrımcılıktır.
Ancak geçtiğimiz Temmuz
ayı sonunda Avrupa Adalet
divanının aldığı bir karara
göre Danimarka’nın AB vatandaşlarının aile birleşimi
kuraarında kendi başına hareket edemeyeceğini saptamasından sonra bir telaş gözlenmeye başladı Danimarka’da.
Önce Avrupa ülkeleri başkentlerini gezip diğer ülke liderleri ve devlet başkanları
ile görüşüp destek aradılar.
Ama Avrupalılar Danimarkalılara gülüp geçtiler ve destek
olmayacaklarını söylediler,

zira Danimarka’nın Avrupa
dayattığı çözüm önerisi Avrupa Birliği fikrini felsefesini temelden rtadan kaldırmaya yönelik, soğuk savaş dönemlerini anımsatan bir öneriydi.
Bu yüzden yanlış sorularla dolu bir sınav hazırlayıp
mümkün olan en fazla sayıda göçmenin sınavda başarısız olup vatandaşlık başvurusunu iptal etmesini sağlamak
yolunu seçtiler. Ve geçtiğimiz
Aralık ayında sınava girenlerin yüzde 75’i sınavda başarısız oldu.
Bu saygısızlıktır. Demokrasiyi kullanarak anti demokratik davranmanın bir başka
yoludur. Böyle giderse o göçmenlerin çocukları da izinsiz
gösteri yaparlar, izin aldıkları gösterilerde olay çıkarırlar.
Hafta sonunda Filistinli bir
grubun Kopenhag şehir meydanında yaptığı bir gösteride
“Kahrolsun İsrail, Kahrolsun
Amerika” sloganları atıldıktan sonra “Kahrolsun Demokrasi” sloganı atılmasının asıl
nedeni işte budur.
Sen Demorkasi araçlarını

bazı kişilerin demokratik haklarını engellemek için kullanırsan, engellediğin kişilerden
demorkasiye sadık kalmalarını bekleyemezsin. En aptal
insanlar bile bu mantığı kavrayabilirler.
Daha önce de yazdım. Devlet halk ilişkilerinde öğrenci öğretmen ilişkilerine benzer bir durum sözkonusudur.
Öğretmen sınıfta geçerli olan
kuralları titzlikle ve herkese
aynı şekilde uygulamazsa neyin kural olduğu, var olan kurala kimin ne zaman uyması
gerektiği bilinmez. Ve kurallara da uyulmaz.
İşte Daniamrka’da yaşayan
göçmenlerin sıklıkla uyumsuzlukla, yasa ve kural tanımazlıkla suçlanmalarının nedeni budur.
Geriye bir tek seçenek kalıyor Danimarka devleti için:
ya göçmenleri ülkeden tamamen kovmak ya da onlarla birlikte yaşamanın yolunu
bulmak.
sadi.tekelioglu@haber.dk

D-SMART
İskandinavya
Servisi

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR
Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
İşyerleri için abonelik ve cihaz: 3800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

- 24 cm-

D-SMART İskandinavya Servisi
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TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI !

2.999,- kr.

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI

1.098,- kr.

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil
ÇANAKTA YENİLİK
seçeneği olan, full HDMI çıkışlı
24x47 cm büyüklüğündeki 4 köşe
internet üzerinden radyolara bağlanan
çanak anten 70 cm’lik çanağın
ve her türlü güncelleme yapalabilen,
işlevini görüyor ve tüm Türk
videoporttan YouTube ve diğer linklere
bağlanabilme özelliğine sahip olabilen
kanallarını çekiyor.
en son receiverler gelmiştir.

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 60303587
Cep: 51888675
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GÖÇMENLER
EMEKLİLİKLERİNDE
GÜÇLÜK ÇEKECEKLER
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EMEKLİ GÖÇMENLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR. Düşük ücretli işlerde çalışan ya da işsiz olan
göçmenleri emekliliklerinde de zor günler bekliyor. İş piyasasında Danimarkalılar kadar uzun süre
bulunmayan ve çoğu Danimarkalılar gibi özel emeklilik tasarrufu yaptırmayan göçmenler emekliliklerinde çok düşük bir maaşla yaşamak zorunda kalacaklar. Danimarka’da bugün her 10 Danimarkalıdan
8’inin emeklilik için tasarruf yaptığı belirlenirken, göçmenlerin arasında ise bu oranın oldukça düşük
olduğu ve her 10 göçmenden sadece 4’ünün emeklilik için birikimde bulunduğu belirlend

►►

Kadersiz Khader (!)

Üzeyir Tireli

B

ilindiği gibi Khader kendi kurduğu
partiden ayrıldı. Şimdilik bağımsız
vekil olarak parlamentoda görevine devam ediyor.
Ayrılma nedeni olarak ‘iyi bir parti lideri olamadığını’ gösteriyor. Aslında
partinin kurulmasından beri parti lideri olmak gibi bir niyeti olmadığını,
fakat liderlik için partinin kuruluş döneminde alternatif bir ismin bulunmadığını açıklıyor. Ayrıca Liberal İttifak
‘değerler partisi’ olmaktan çıkıp, ekonomik sorunlarla ilgilenen bir parti olmaya doğru gittiğini ayrılma nedenlerine ekliyor.
Khader’ın gerekçelerini biraz değerlendirelim. Khader ‘iyi bir parti lideri’
olmadığını söylüyor. Bu doğru bir tespit. Bana göre Khader’de parti liderliği yapacak ne genel bir toplum bilgisi,
ne de Danca yeteneği var. Khader bilindiği gibi üniversitede iktisat okudu.
Toplum veya siyasi bilimlerle pek ilgisi
olmadı. Ayrıca Khader’in liderlik yapamadığını da geçtiğimiz bir yıl içinde defalarca gördük.
Kurduğu partinin değerler partisi ol-

�

maktan çıkıp ekonomik sorunları politik merkezine koyduğunu, bu durumun da Khader’i rahatsız ettiği gene
gerekçeleri arasında. Pek akıl almaz
bir gerekçe, çünkü politika demek, bir
şeyler istemek, toplumun gidişatını değiştirmek demek. Yeni yasalar çıkarmadan, isteklerin hayata geçirilmesi
için maddi olanaklar sağlamadan, nasıl
parti olunuyor anlamıyorum. Değerler
partisi olmak demek kiliseye ya da camiye kapanmak demek değilki, Liberal
İttifak politik arenaya rahibe olarak
değil, oyunu kurallarına göre oynamak
için çıktı. Şimdi mızıkçılık yapmanın
ne anlamı var.
Bana göre bu gerekçeler gerçekleri
yansıtmıyor. Khader, partiyi bırakmasının nedenlerini ya gerçekten görmek
istemiyor, çünkü bu durum ruhsal rahatsızlık yaratıyor ya da olup bitenleri
anlayamayacak kadar analitik yetenekten mahrum.
Khader partiden ayrılmadı, partiyi
terke zorlandı.
Danimarka’da pek az kişi Khader gibi
Müslüman bir göçmen tarafından yö-

�
Her ay çıkan yeni
kampanya fiyatı
için bizi arayınız

netilmek veya bu kişilerin Danimarkalılar hakkında karar vermesine tahammül edebilir. Khader gibi insanlar
o tür önemli bir makam ve konumlara
getirilmeyecektir. Nitekim bu toplum
Khader’i çok sever gibi görünmesine
rağmen parti liderliğinden indirdi.
Bir kaç okuyucu mektubu, bir kaç
gazete ve derginin eleştirel yazısı, bir
iki canlı televizyon yayını... Olay bitti.
Khader bitti.
Yıllardır insanlardaki gizli ırkçı ve ayrımcılığın sesi ve yüzü olduğu için Danimarkalılar Khader’i sever gibi görünmüşlerdi. Bu sevginin nedenini bir
türlü Khader anlayamadı. Sevildiğini
gördükçe etnik gruplara ver yansın etti
Khader. Ver yansın ettikçe de sevilir
oldu. Bu toplumda var olan soyutlayıcı
mekanizmaları anlayamadı Khader.
Düşünün bir kere, eğer Arnold
Schwarzenegger Amerika yerine Danimarka’ya gelseydi bu gün en iyi ihtimalle temizlik işçisi ya da pizzacı olurdu. Ne belediye başkanı olabilirdi ne de
film yıldızı. Bu Schwarzenegger’nın yeteneksiz olduğundan değil, adamın ye-

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER
HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!
Seyahatin doğru adresi!

tenekli olduğu görülüyor veya isteksiz,
hırssız olmasından kaynaklanmayacaktır. Bu Danimarka’nın kendine özgü
ve sinsi bir soyutlama mekanizması
olduğundandır. Bu mekanizmayı gözle göremeyiz. Dile getirmekte çok zorlanırız. En önemlisi bu mekanizmanın
varlığına pek az Danimarkalıyı inandırabiliriz.
Khader bu mekanizmaları görüp onlara karşı mücadele edeceği yerde hâlâ
son nefeste partiden uzaklaştırılmasını
kendi kararı gibi göstermeye çalışıyor.
Onu bu duruma iten nedenlerden bir
kelime bahsetmiyor.
Tabii ki toplumda soyutlayıcı mekanizmalar var diyerek her şeyden elimizi ayağımızı çekmemiz gerekmiyor.
Yola devam edilecek. Khader’de devam
etmeli yola, ama yolun ilerisinde uçurum olduğunu bilip ona göre tedbirli
gitmekle, yol otobandır deyip tam gaz
gitmek arasında çok önemli bir fark
var.
tireli@haber.dk

Biletlerinizi erken
alın, ucuza alın.
En ucuz fiyatlar
bizde

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ
PEGASUS HAVAYOLLARI
AVUSTURYA HAVA YOLLARI
ile haftada 3 gün İSTANBUL - ANKARA
ve LUFTHANSA ile HERGÜN.
İZMİR KAYSERİ - GAZİANTEP
Örneğin İstanbul tek yön 750,- kr.
ADANA ANTALYA.
Ankara ve İzmir 1.090,- kr’dan
Türkiye’nin 15 noktasına
başlayan fiyatlar.
bağlantılı uçuşlar
YAZ 2009 DİREK ANKARA SEFERLERİMİZ

DOGRUREJSER

TÜRK HAVAYOLLARI ile
hergün İSTANBUL - ANKARA
KONYA- KAYSERİ ve
dünyann diğer noktalarına
uçuşlar

İÇİN BİLET SATIŞI BAŞLAMIŞTIR.

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz
Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

TÜRKİYE’DE ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

www.dogrurejser.dk
Bagerstræde 2
1617København

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

DOĞRU REJSER
Mobil: 40 56 65 40

Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
Dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
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MÜJDE !!!

DANİMARKA’DA YENİ BİR MARKA DOĞDU
Müşterilerinizin damak tadına uygun et ürünlerini üretim ve pazarlamasında
başarılı olan Ana Food markası, önümüzdeki dönemde ürün yelpazesini
genişleterek sizlere sunmaktan gurur duyar.
İŞTE !!!
ANA FOOD’DAN BİR YENİ ÜRÜN DAHA
Dilimlenmiş sucukları marketlerden ısrarla isteyin!

1/2 pişmiş tavuk
375 gr. ve 425 gr.

Dilimlenmiş sucuk

Helal Dana Peperoni

TÜM TOPTANCI VE SÜPERMARKETLERDEN ISRARLA İSTEYİN

Daha geniş bilgi için:

www.anafood.eu

Tlf.: 38 10 92 82 Faks: 38 10 73 43
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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 ile menü kartı
gönderebilir ve kampanyalarınızdan haber edebilirsiniz.
IZ:
RIM
SLA a.dk
N
ERA apizz dk
REF inrom pizza. .dk
E
T
d
İŞ ww.
res
aria
w w.lamo enpizz
n
ww .fasa
w
ww

10 yıllık tecrübemizle her
türlü internet sitesi
kuruyor, bilgisayar tamiri
ve programlama işlerinizi
yapıyoruz.

DRDATA.DK

Doğan Kartal (Bilgisayar Sistem Müh.)
Roholmsvej 15 - 2620 Albertslund
Tlf: 27 14 84 64
dogan@drdata.dk www.drdata.dk

Kampanya:
Yüz için 600 Kr. lazer tedavisi
alın, yanında ücretsiz koltuk
altı tedavisi sunuyoruz.
400 Kr. değerinde koltuk altı
lazer tedavisi alın. Yanında üst
dudak tedavisi
ücretsiz.

Hemen arayın !
2590 3030

Pure Deluxe

Vester Farimagsgade 3, 2. sal - KBH V
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21 Aralık 2012’de ne olacak?
21 Aralık 2012 tarihi bundan 15-20 yıl
öncesine kadar; dünyanın tarihi, ufolar ve
gizemli açıklamalar peşinde koşanları
ilgilendirirken artık internetin de
yaygınlaşmasıyla bu tarih çevresinde
geniş bir meraklı grubu oluşmaya başladı.
Sadi Tekelioğlu

2

1 Aralık 2012 kimilerine
göre dünyamızın ve insanlığın sonu. Kimilerine göre
dünyanın evrendeki adresini değşitirecek kozmik hareketlerin başlayacağı tarih, kimilerine
göre bugüne kadar dünyada yaşanan
her bir hareketin kaydedildiği kayıt
kutusunun (Akasha records) açılacağı tarih.
Kimileri dünyamızın bir foton kuşağı içinden geçerek 6 gün sürecek
değişimlerin yaşanacağı bir olayın 21
Aralık 2012 günü gerçekleşeceğini iddia ederlerken, kimileri de Nuh tufanı
benzeri bir doğal afet yaşanacağını ve
dünyada tüm yaşamın sona ereceğine
inanıyorlar.
Kimilerine göre ise güneş sistemimize dahil, ancak yörüngesi çok geniş ve
oval olduğu için dünyaya sadece 3661
yılda bir çok yakından geçen Marduk
gezegeninin dünyamızı yeniden ziyaret edeceği tarih.

21 Aralık 2012 tarihi nasıl
ortaya çıktı?
21 Aralık 2012 tarihinin antik uygarlık Mayaların kullandığı takvimin
son günü olması bu tarihte gerçekleşecek olan olayların tahminine yönlendiriyor insanları.
Mayalar tıpkı bizler gibi tarım alanında kullanmak için gün hesabı yapıyorlardı. Ve bizim kullandığımız
takvim gibi 365 gün hesabına dayanan bir takvim kullanıyorlardı, ancak
Mayaların kullandığı ve çok uzun dönemleri hesaplamakta kullandıkları
uzun Sayım (Long Count) takvimine göre her dönem 5125 yıl sürüyor.
Günümüz arkeologlarının yaptıkları
araştırmalar ve elde ettikleri bilgilere
göre Mayalara göre halen içinde bulunduğumuz dönem M.Ö 3113 yılında
başladı ve 2012 yılında sona eriyor.
İşte bu da 2012 tarihinde neler olacağı yolundaki tahminlerin ve bu tarihe
ilgi duyanların sayısını arttırıyor.

M.Ö. 3113
yılının öncesi ve sonrasında dünyamızda doğal
afet ve sosyal
çalkantıların
yaşandığını öne
süren araştırmacıların bazıları bir
adım öte gidip kutsal
kitaplarda yer alan Nuh
Tufanının da bu tarihlerde
gerçekleştiğini ve halen yer yüzünde ulaşılan uygarlığın da aslında o tarihte başladığını öne sürüyorlar.
Bilindiği gibi 21 Aralık tarihi yılın
en kısa günüdür. John Major Jenkins,
21 Aralık 2012’de gökyüzünde oluşan
astronomik konumların, oldukça sıradışı birleşmelerine işaret ediyor.
Bunların en önemlisi, gezegenlerin ve
Ay’ın üzerinde hareket ettiği, »Ekliptik” olarak adlandırdığımız »tutulum
çemberi«nin, tam 21 Aralık günü Samanyolu’nun dünyadan görülen ekvatoral çizgisiyle kesişmesi. Bu kesişmenin, modern astronomik ölçümlere
göre »galaksimizin merkezi« olduğu
belirlenen noktada (süper karadeliklerden biri olduğu düşünülüyor.) gerçekleşmesi, bu tarihi daha da ilginç
kılıyor. Ama daha ilginci, 21 Aralık
günü Güneş’in de tam »gündönümü«
sırasında bu noktayla aynı hizaya gelmesi. Astronomik deyişle »Gündönümü Güneşi«, Ekliptik ile Samanyolu
kuşağının »galaksi merkezi« olduğu
belirlenen noktayla aynı hizada kesiştiği koordinata yerleşiyor. Bu birleşim, Mayalara göre, »Güneşler« olarak adlandırdıkları devrelerin beşincisinin noktalandığı anı belirlemekte.
Maya kozmogonisine göre, dünyanın
geçmişi, 13 Baktun’luk (aşağı yukarı
5125 yıl) devrelerden oluşur ve bunların her birinin bitimi, dünya için radikal değişimler ve büyük yenilikler
içerir. İçinde bulunduğumuz devre,
Mayalara göre beşinci ve son devredir
ve 13.0.0.0.0 tarihinde son bulacaktır.
Bizim takvimimize göre sözü edilen

bu tarih, 21 Aralık 2012’ye denk gelmektedir.

Marduk dünyaya mı
çarpacak?
Sümer kaynakları güneş sisteminde
12 gezegen olduğunu yazarlar. Bizler
ise dünyamızın dışında 9 gezegen daha
bulunduğunu öğrendik okullarda. İbrani asıllı Rus tarihçi Zecharia Stichin, Güneş ve ayı da güneş sistemine
dahil ederek bizim bildiğimiz güneş
sisteminin 11 gezegenden oluştuğunu
söylüyor. Stichin’e göre aslında güneş
sistemimizde bir 12. gezegen daha bulunuyor. Sümer kaynaklarında NİBİRU olarak adlandırılan, Asurluların
Marduk adını verdikleri gezegen oval
ve geniş bir yörüngeye sahip olduğu
için dünyadaki olanaklarla gözlemlenemiyor. Ancak bu gezegen her 3661
yılda bir dünyamıza çok yakın geçiş
yapıyor. Mars ve Jupiter arasında yerleşen bu 12. gezegen dünyanın yanına
her yaklaştığında kıyamet boyutunda
doğal afetlere neden oluyor.
Bazı araştırmacılar işte bu gezegenin dünyamıza en yakın duruma
geleceği tarih olarak 21 Aralık 2012
tarihini gösteriyorlar. Ve o günden
başlayarak dünyamızı vuracak olan
afetler sonunda ülkelerin, kıtaların
batacağını, sel, deprem, toprak kayması, su baskınları sonunda sosyal
kargaşanın yaşanacağını dünya nüfusunun çok büyük bir bölümünün
yok olacağını öne sürüyorlar.

Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz
Bilgisayarınızın hastalığı mı var?
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu?
Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor?
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?

TVA-VAGT işyeriniz için bazıları
zorunlu olan kursları şimdi Türkçe
olarak size ve personelinize sunuyor.
İlk yardım, yangın ve güvenlik
kurslarından Türkçe olarak
yararlanmak isterseniz, bizi arayın.

www.tva-vagt.dk
Süleyman Dikmen
Tlf: 22 19 20 82

Torben Andersen
Tlf: 28 87 20 87

TVA-Vagt
Center Boulevard 5
2300 København S
Telefon : 32 51 58 30 Telefax : 32 51 58 58
e-mail : tva@tva-vagt.dk

Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların
çözümüne yardımcı olabiliriz.
Siz bana bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları söyleyin,
ben çözümüne yardımcı olayım.

Ne tür sorunlar olabilir?
- Virus temizleme
- Program yükleme
- Hızlandırılmış temel bilgisayar kursu
- Ev ve işyerlerine bilgisayar ağı kurmak
- Bilgisayaranızın hızını ve kapasitesini artırmak
- Evinizdeki kablosuz internet bağlantısı güvenli mi?
- Bilgisayarla ilgili diğer benzeri sorunlar
Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz
İmdat Kıran

Telefon : 50 39 15 27

e-posta: bilgisayar@imdat.dk
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Çok çocuklu
Danimarkalı
aile sayısı artıyor
Danimarka’da çok
çocuklu ailelerin sayısında artış yaşanıyor.

1

00 yıl önce Danimarka’da gelir
seviyesi düşük aileler çok çocuk
sahibi olurken, bugün tam tersi
bir durum yaşanıyor. Eğitimli ve gelir
seviyesi yüksek aileler daha çok çocuk
sahibi olurken, aynı gruptan bazı kadınlar kariyer uğruna çocuk sahibi olmayı
erteliyor ve çocuk sahibi olmak istediklerinde ise artık geç kalmış oluyorlar.
Danimarka’da bir taraftan boşanma
oranları düşerken, diğer taraftan çok
çocuklu ailelerin sayısı giderek artıyor.
1990’lı yıllardan sonra üç ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelerin sayısında
yüzde yüzde 50’lik bir artış yaşandığı
bildirildi.
2007 istatistiklerine göre, 85 bin 556
aile 3 çocuklu, 15 bin 193 aile 4 çocuklu
ve 3 bin 847 aile 5 çocuklu. 1990’lı yıllarda tek çocuklu ailelerin oranı yüzde
49 olurken, bugün bu oran yüzde 42’ye
kadar düşmüş bulunuyor.

Yaşlı nüfus

Danimarka nüfusunun sadece yüzde
20’si 18 yaşın altında bulunuyor. 1960’lı
yıllarda bu oran yüzde 30’du. Ülkede hiç
çocuk sahibi olmayan kadınların oranında da artış yaşanıyor. Kadınların yüzde
14’ü ise çocuksuz ve çocuksuz kadınlar
daha çok yüksek eğitimliler arasında
görülüyor.

haber
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Parti sevdası
Yıldız Akdoğan

D

eğerli Haber okurları,
aslında karamsar düşünen biri değilim, fakat bence
yeni yıl biraz hüzünlü başladı, bir taraftan ekonomik
kriz diğer taraftan İsrail- Filistin kavgası ve bununla gelen yüzlerce masum insanın
hayatını kaybetmesi. Bazen
Filistin-İsrail sorununa mantıksal bir anlam vermek çok
zor. Senelerdir kanayan bir
yara ve senelerdir hiç kimse
doğru bir ilaç bulamadı bu
yarayı kapatmak için.
Neden bu sorun çözülemiyor veya neden her iki taraf
da zorunlu da olsa bir anlaşmaya imza atmıyor düşüncesi aslında çok kolay. Soru
sormak çok kolay, fakat cevap vermek gerçekten çok
zor.
Bazen bazı olaylara gerçekten mantıksal bir çözüm
bulmak veya bir anlam vermek çok zor.
Örneğin şu an Danimarka
parlamentosunda olan olaylar gibi. Tam bir trajedi-komedi haline geldi.
Biri parti kuruyor, diğeri
parti değiştiriyor ve daha da

komiği kendi kurduğu partiyi terk ediyor. Galiba isim
vermeme gerek yok, emimin
kimden bahsettiğimi çok iyi
anlamışsınızdır.
Aslında parti değiştirme
veya parti kurma yeni bir
olay değil, daha önceleri de
görülmüş ve yaşanmış bir
durum.
Örneğin 1972’de Mogens
Glistrup tarafından kurulan
“Fremskridtpartiet” ertesi
yıl protesto oylarıyla büyük
başarı elde etmişti. Aynısı
Centrum Demokraterne için
de geçerli, parti eski Sosyal
Demokrat üyesi Erhard Jakobsen tarafından merkez
sağ parti olarak kurulmuş ve
1973’te 14 sandalye kazanarak meclise girmişti.
Her iki parti protesto partileri olarak kurulmuşlardı ve
ikisi çok ilginç karakterlere
sahip olan parti başkanları
tarafından kurulmuşlardı.
Aynı şey Simon Emil
Amitzböll için de söylenebilir. Belirli ilkeleri olduğu için
o da bulunduğu parti Radikale Venstre’yi protesto edip
kendi partisini kurdu. Bor-

gerligt Centrum partisine
çoğu köşe yazarları pek şans
tanımasa da geleceği tahmin
etmek kolay degil, özellikle son seçimlere baktığımızda Naser Khader’in kurdugu
daha sonra terk ettigi partiye Yeni İttifak (Ny Alliance)
bakarsak – nerden nereye
dememek elde degil.
Bunun daha da ilginç bir
örneği ise bu ay parlamento
üyesi olarak 25. yılını kutlayan parti başkanı Pia Kjærsgaard.
O da bulundugu partiyi
(Fremskridtspartiet) terk
edip 1995’te “Danimarka
Halk Partisi”ni kurmuştu.
Partiyi kurduğu günden bu
yana hiç kimsenin beklemediği ve bazılarımızın ummadığı bir başarıyı elde etti.
Her seçimlerde durmadan
ilerledi ve bugün parlementonun üçüncü büyük partisi
haline geldi. Aynı zamanda
da 2001 secimlerinden bu
yana hükümete sayısal çoğunluk sağlıyor.
Geçmişteki kurulan ve hayatı sona eren partilere bakığımda Kjærsgaard’ın neden

bu kadar popüler oldugunu
anlamak aslında zor değil.
Durmadan aynı politikayı
ve tek hedef aldığı yabancılara karşı o kadar sağlam bir
politika oluşturmuş ki, herkes 2001’den bu yana onun
tonunda devam ediyor.
Diğer bir faktör ise yabancıların kendi pasifliği. Danimarka Halk Partisi’nin bu
kadar popüler olmasının en
önemli nedenlerinden biri
yabancıların kendileridir.
Çoğu alanlarda çok pasif kalındığı, gerek eğitim alanında, medyada, önemli kurullarda hemen hemen hiç ortaya çıkmamanın getirdiği kayıp. Fakat aslında her alanda oldugun gibi hic bir sey
kesin değil, DF’in seçim sloganı “Senin ülken senin seçimin “Bence her anlamıyla
üzerinde durulması gereken
bir söz.
Evet burası bizim de ülkemiz ve bizim seçimimiz
– bazı şeylerin degişmesini
istiyorsak daha aktif vatandaşlar olmamız gerekiyor.
yildiz.akdogan@haber.dk

ROYAL
SELSKABSLOKALE
Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

100 metrekarelik
modern
mutfağımızdan
kendi mekanınızda
yapacağınız
eğlenceler için de
yemek siparişi
yapmanız
mümkündür.

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
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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Bir Türk’ün
600 bin kişi işsiz kalacak
kazandığı dava
Danimarka’yı
zora sokacak

D

aniamrka a,ile birleşimi kuraları sarsılmaya devam ediyor. Bu
kez de Avusturya’da
yaşayan Deniz şahin adlı bir
Türk Avrupa Adalet divanında
açtığı davayı kazandı.
Avusturya’ya siyasi sığınmacı
olarak gelen ve sığınma davası
devam ederken bir Alman kadınla evlenen Deniz Şahin isimli Türk’e Avusturya makamları ülkede yasal oturma izniyle
bulunmadığı gerekçesiyle aile
birleşimi hakkı yoluyla oturma
izni vermeyi reddetti.
Deniz şahin geçtiğimiz Temmuz ayı sonunda Avrupa adalet
divanı tarafından Metock kararı
adı verilen kararı gerekçe göstererek itirazda bulundu. Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz 19
Aralık’ta Deniz Şahin’i haklı
bularak oturma izni verilmesi
yönünde karar aldı.
Karar üzerine Danimarka
uyum ve göçmenler Bakanı
Birthe Rönn Hornbech, Danimarka’nın Metock kararı ön-

cesi uyguladığı aile birleşimi
kuralarını uygulamaya devam
etmek yöçnünde çabalarını
sürdüreceğini söyledi.
Metock kararı adı verilen karar; İrlanda’ya sığınma başvurusunda bulunan dört Afrika
kökenli sığınmacının İrlanda vatandaşları ile evlenerek oturma
izni müracaatında bulunmuşları ve aile birleşimi başvurularına olumsuz cevap verilmesi üzerine verilmişti.İrlanda makamları tarafından aile birleşimi
başvurularına olumsuz cevap
alan dört Afrikalı Avrupa adalet
divanına başvurmuş ve davayı
kazanmışlardı. Davanın ardından Danimarka’nın uyguladığı
aile birleşimi kuralları da gündeme gelmiş ve Danimarka’nın
bu kuralları uygulayamayacağı,
Avrupa Birliği serbest dolaşım
yasalarına göre aile birleşimi
başvuruarına cevap vermesi gerektiği saptanmıştı. Danimarka
Hükümeti halen AB nezdinde
bu kuralları değiştirebilmek
için kulis yapıyor.

Danimarka’da içinde bulunduğumuz yıl
içinde 600 bin kişinin
işsiz kalacağı öngörülürken işsiz kalma korkusunun kadınlarda erkeklerden olduğundandaha
fazla olduğu ortaya çıktı.İstatistikler ise erkekler
arasında işsiz kalma oranının kadınlardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

A

alborg Üniversitesi profesörlerinden Per Kongshöj Madsen önümüzdeki yıl içinde 600
bin kişinin işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Madsen hükümetin bu konuda
dikkatli davranıp işsiz sayısının
hızla artmasının önüne geçmesi
gerektiğini söyledi.
İşsiz sayısının hızla artmasının
en önemli sonucunun iş piyasası ile
bağları zayıf olan grubun daha da
zor bir duruma düşmesi ve kronik,
uzun süreli işsiz sayısının da artması
sonucunu doğuracağını söyledi.
Ekonomi ve para alanında kara
haberler birbiri ardında gelme-

ye devam ederken Danimarkalı
kadınların işsiz kalmaktan korkma
konnusunda erkeklerden daha kötü
durumda oldukları ortaya çıktı. Danimarka’da kadınlar işsiz kalmaktan
erkeklerden daha çok korkuyorlar.
Her ne kadar kadınlar erkeklerden
daha çok işsiz kalmaktan korksalar
da geçtiğimiz dönemde işini kaybeden erkek sayısı kadınlardan çok
fazla. Her üç kadından biri işsiz
kalmaktan korktuğunu beyan ederken, bu oran erkeklerde her dört
kişiden biri şeklinde kendini gösteriyor. Ancak istatistikler kadınların
korkusunun yersiz olduğuna işaret
ediyor. Geçtiğimiz yıl içinde işini

kaybeden kadın oranı yüzde 2 iken
bu oran erkeklerde yüzde 25 olarak belirlenmiş. Bunun nedeni olarak konjonktüre bağlı sektörlerde
çalışan erkek sayısının kadınlardan
fazla olması gösteriliyor, örneğin
durgunluk yaşayan inşaat sektöründe erkek çalışan sayısı fazla
iken kadınlar daha çok resmi kurumlarda çalışıyorlar ve bu da olası
krizde işsizlik sırasının kadınlara
gelmesini geciktiren bir faktör olarak görülüyor.
(Haber)
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Giriş için aranan şartlar: İyi bir derece ile 9. veya 10. sınıftan mezun olmak.
Daha fazla bilgi için bizi arayın size bu bölümlerle ilgili hazırladığımız
broşürümüzü gönderelim.
Pia Frost, Tlf: 5768 2469
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Lezzet ve
kalitenin
adresi

D

katılanlara 600 kron ücretin
geri ödenmesi istendi. Ancak
hükümete dışarıdan destek
veren Danimarka Halk
Partisi ve koalisyon ortağı
Muhafazakar Halk Partisi
sınavın değiştirilmeden devamından yana olduklarını
açıkladılar.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı da tam mesleki donanıma sahip genç çalışanlara
ihtiyaç duymaktadır.
Bizden alacağınız eğitimin devamı olarak üniversitelerde hukuk, tıp,
tercümanlık, mühendislik, ekonomi veya çevirmenlik eğitimi alabilirsiniz.

I

Yanlış azırlanan bu soruya
yanlış cevap vererek ve bir
yanlış yüzünden sınavı geçemeyen kişiler Uyum Bakanlığı’na şikayete başaldılar. Hali hazırda 10 kişinin
şikayette bulunduğu belirtilirken sınavın iptal
edilip sınava

Lundbeck A/S, Maersk, Radiometer Medical ve Arla Foods, firmaları
Türkçe ve Arapça becerilerini belgelemiş, genç dinamik elemanlara
ihtiyaçları bulunduğunu belirtmişlerdir.

M

10 kişi itirazda bulundu

Ticaret Lisesi’nde Türkçe veya Arapça’yı bölüm olarak, seçmeli ders olarak veya
2. yabancı dil olarak seçebilirsiniz.

N

iken Danimarkalı tarihçilerin de bu konuda mutabık
olamadıkları gözleniyor. Sorunun doğru cevabının, sınavın doğru cevap anahtarına
göre “yaklaşık 955” olması
gerekirken tarihçiler M.S.
800 olması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.

O

Y
L

Danimarka’da sadece Ticaret Lisesi & EUC Ringsted Teknik Lisesi Türkçe ve
Arapça’yı ders ve bölüm olarak sunan okullardır.

E

D

Türkçe ve Arapça bilgisini belgeleyen ilk öğrenciler siz olun !

Erhvervsgymnasium
Erhvervsuddannelser
Voksenuddannelser

O

Danimarkalı tarihçiler bile sınav
sorularının doğruluğu konusunda
anlaşamadılar.
animarka vatandaşlığına başvuran kişilerin geçmesi gereken Vatandaşlık sınavına yönelik
eleştiriler son bulmuyor.
Geçtiğimiz 10 Aralık’ta yapılan sınavda sorulan bir
soru yüzünden sınavı kaybeden kişi sayısı oldukça
fazla olması, bu sınavın
göçmenlerin
Danimarka
vatandaşlığına geçmelerini
engellemek için alet olarak
kullanıldığı şüphelerinin artmasına neden oldu.
10 Aralık’ta yapılan sınava
katılanların yüzde 75’i sınavı geçemeyerek vatandaşlığa
geçme şansını kaybettiler.
45 dakikada cevaplanması istenen 40 sorudan en 32’sinin doğru
cevaplanması gereken
sınavda
başarısız
olanların oranının
aniden yüzde 75’e
çıkması, bundan
önce yapılan sınavlarda ulaşılan başarı oranının yüzde
97 olduğu
gözönünde
tutulunca
şüpheler
artmaya başladı.
Bu sınavın geçtiğimiz
aylarda özellikle zorlaştırılmasının;
göçmenlerin
Danimarka
vatandaşlığı
hakkı kazanarak AB kurallarından yararlanıp aile birleşimi hakkı sağlamalarını
engellemeye yönelik olduğu
iddialarının yayılmasına neden oluyor.
Örneğin “Danmark” sözcüğü ilk kez hangi yılda tarih
sahnesine çıkmıştır? sorusunu cevaplayamayan başvurucu sayısı oldukça yüksek

Başkalarında olmayan bir bilgiye sahipsiniz
- O bilgiyi kullanın

F

Vatandaşlık sınavı
ne işe yarıyor?
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(Haber)

Ahorn Allé 3  5
Postboks 119
Öğrenci danışmanları:
Christian Hamel: tlf: 5768 2443, veya e-posta: crh@eucr.dk
4100
Ringsted
Irving Eist: 5768 2443 veya
e-posta:
ie@eucr.dk
Fax: 57 68 24 99
Web sitemiz: www.eucr.dk
EUCRingsted @ eucr.dk
www.eucr.dk

57 68 25 00
Ahorn Alle 3-5
4100 Ringsted

Tlf: 5768 2500

Tekin Çağlayan tlf: 40 30 81 40
Erol Bardak tlf: 50 22 59 30
Frederikssundsvej 20 - 2400 KBH. NV
Tlf: 35 81 18 48

Günün çorbası, Etli ekmek, mangalda ızgara,
kebap çeşitleri, saç kavurma, pizza çeşitleri,
kuru fasulye, Sivas’ın meşhur ızgara
köftesi ve bir çok yemekten oluşan
zengin menümüzle hizmetinizdeyiz.

Danimarka’da ilk
İSKENDER KEBAP
salonu

Ücretsiz park imkanı
Açılış saatleri:
Her gün 09.00 ile 24.00 arası

Sabahları kahvaltı ve
çorba bulunur

14

C

auto entrum
AutoMester
haber
Greve
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2000 m2 büyüklüğü
ndeki
galerimiz ve tamirh
anemizde
her türlü araç alım,
satım, tamir ve bakım
servislerimizle
hizmetinizdeyiz.

MAXUS marka otomobil ve ticari araç bayisi
1340
2400
Yeni araçlarınızı ana
Çok araçlı ticari firmalara
Uluslararası Türk tır
bayiye götürmenize
bakım ve tüm tamir
şoförleri
gerek yok.
hizmetlerinin en hızlı
için gecelik
Aracınızın garantisi
biçimde yapıldığı
dinlenme
galerimizde de
ücretsiz abone
odalarımız
geçerlidir.
paketi sunuyoruz.
bulunmaktadır.
Alüminyum kamyonet kasaları ve lift tamiri yapılır

830
630

Her türlü yeni, kullanılmış araç alınır, satılır. Tamir ve bakımı yapılır
► Muayene hazırlığı (syn)

Taksilerin bakım
ve servisleri de ► Tamirat
yapılır.

► Bakım

► Sigorta hasarları

Açılış saatleri:
Hafta içi hergün: 07.00-16.00
Cumartesi-pazar: 08.00-18.00

Tamir
esnasında
bedava ödünç
araç veriyoruz

Haftasonları açığız. Haftasonu
hizmetimizden yararlanmak için,
yedek parça temini açısından önceden
rezervasyon yaptırmanızda yarar vardır.

Ventrupparken 10 - 2670 Greve Tlf: 43 61 00 80
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Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz

Tesettür düğünleri için de bizi arayınız

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.

İNTERNETTE CANLI YAYIN
Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve
dostlarınız düğününüzü,
eğlencenizi, canlı izlesin.
Bu hizmet fiyatlarımız
dahildir.

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.

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.

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Naser Khader kurduğu
partiden istifa etti
Yeni İttifak adıyla kurulan ve sonradan adı Liberal İttifak olarak değiştirilen partinin kurucusu ve genel başkanı Suriye asıllı Danimarkalı politikacı Naser Khader
genel başkanlık görevinden ve partisinden istifa etti.
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HUKUK BÜROSU
Nykøbing Falster / Torvet 9
Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

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

eak-design.com

Uniq design med den personlige smag

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

Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel
Tel :2127
:2127 5146
5146

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

L

iberal İttifak partisinin genel başkanı
ve kurucusu Naser
Khader, Noel tatilinde siyasi geleceğini masaya yatırdığını belirterek,
”Kalbim artık Liberal İttifak için atmıyor” diyerek
genel başkanlık görevinden
ve partisinden istifa etti.
Yeni İttifak adında bundan yaklaşık iki yıl önce
kurduğu partisinin adını
geçtiğimiz yıl Libarel İttifak olarak değiştiren Naser
Khader, partinin çizgisiyle
uyuşmadığını belirtti.
Kendisini sosyal liberal
olarak tanımlayan Khader
istifasına gerekçe olarak,
”Yeni İttifak bir değerler,
uyum partisiydi. Yıllarca
mücadelesini verdiğim değerlerin partisiydi. Ancak
parti bu değerlerin dışına
çıktı. Partide, rakamlar ve
ekonomi, insani yönünden
daha ağır bastı. Ben liberalist değil, sosyal liberalim”
dedi.
Siyaseti bırakmayı düşünmediğini belirten bağımsız

milletvekili Naser Khader,
ancak siyasete hangi siyasi
partide devam edeceği konusunda bir ipucu vermedi,
sadece ”iyi bir parti yöneticisi değilim, sonuçlarını
da katlanıyorum. Bir daha
asla parti yöneticiliği yapmam” dedi.
Liberal İttifak (Liberal Alliance) partisi 2007 yılında
Yeni İttifak (Ny Alliance)
adıyla kuruldu. Ve aynı yıl
yapılan genel seçimlerde
beş milletvekili ile parlamentoya girmeyi başardı.
Ancak partideki anlaşmazlık sonucu geçtiğimiz yıl iki
milletvekili partiden istifa
etmişti. Şu anda parlamentoda sadece iki temsilcisi bulunan partinin
Naser Khader’den boşalan
genel başkanlığına Anders
Samuelsen getirildi.
Kamuoyu yoklamalarına göre partinin şu anda
seçim olması durumunda
barajın altında kalacağı
tahmin ediliyor.
(Haber)

4 haftada 6 kilo verin
SPOR YAPMADAN
Kilolarınızdan şikayetçi misiniz?
İstemediğiniz yerlerinizde yağ oluşumları mı var?
Bedeninizi toparlamak mı istiyorsunuz ?

Çözüm Pure Deluxe’de
Uzun tecrübeler sonunda ulaşılmış zayıflama
ve vücut toparlama yöntemleri sayesinde
bir rüya- bir düşünce gerçeğe dönüşüyor.

45 dakikalık tedavi ile 6 saatlik cimnastik etkisi sağlıyoruz.

Bir defalık vizite ücreti 350 Dkr.

Danimarka’da
siyasete yeni bir
parti daha katıldı

B

u arada, 2005 yılında
Radikal Sol Parti’den
milletvekili seçilen 31
yaşındaki genç politikacı
Simon Emil Ammitzböll
partisi Radikal Sol Parti’den istifa ederek yeni
bir parti kurdu. Radikal
Sol Parti lideri ile ters düşen Ammitzböll, Borgeligt
Centrum adında yeni bir
parti kurdu.
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“Müslümanlar Danimarka için bir kazanç mı?”
Pia
hammsershoy

D

animarka
gazetelerinden birinin kapak sayfasında ”İsveçliler Danimarka için bir kazanç mıdır?”
şeklinde bir manşet görse
bir çok kişi çok şaşıracaktı.
Ancak büyük gazetelerinden
biri ”Müslümanlar Danimarka için bir kazanç mıdır?”
bir başığı kapak sayfasına
yerkleştirdi ve hiç kimse
bir tepki göstermedi.
Başlığın altındaki haberden anladığımız kadarıyla
Danimarka halkının yüzde
39’u Müslüman göçmenleri
Danimarka için bir kazanç
olarak görürken yüzde 57’lik
bir kısım Müslümanları bu
ülke için kazanç olarak
görmediğini dile getiriyordu. Nüfusun yüzde 80’inin
ülkede yaşayan etnik azınlıklarla hiçbir kişisel ilişki
içinde bulunmadığı gözönünde bulundurulduğunda
Müslümanların Danimarka
için bir kazanç olup olmadığını nereden bilecekler?
Danimarkalı Müslümanların Hıristiyan Danimarkalılardan ne farkı vardır?
İşte bu ve buna benzer
soruları tartışmak cevap
bulabilmek için Sorumlu
Basın Derneği (Foreningen
Ansvarlig Presse) ülkedeki
okullara ziyaretler gerçekleştirip konfernaslar düzenliyor. Konferansın ana
başlığı ise; Medya ve Yeni
Danimarkalılar-Önyargı,
gerçek ve kurgu.

Okullara ziyaret
düşünceleri değiştiriyor

Aydın Soei, kendisi 6 genç
gazeteci ile birlikte ilkokul
ve liseleri dolaşıp öğrencilerin daha eleştirel gözle bakan medya tüketicisi olmalarını sağlamaya çalışıyor.
Gazetecilik mesleğinden ve
Danimarka’da doğup büyümeleri sonucunda elde ettikleri tecrübelerin ışığında
medya aracılığıyla göçmenler hakkında oluşmuş olan
önyargıları ortadan kaldfırmak için çalışıyorlar. ”Kon-

feranslar aracılığıyla öğrencileri motive ediyoruz, esin
kaynağı oluyoruz, bilgilendirip tartışıyoruz” diyor
Aydın Soei.
”Genç öğrencilerin üzerine
eğilmek çok önemli” diyen
konuşan Aydın Soei, ziyaret
ettikleri okullarda çaresizlik
ve önyargı ile karşılaştıklarını belirtiyor.
Çok sayıda göçmen Danimarka medyasına şüphe ile
yaklaşıyor. Bu da onların
Danimarka medyasını izlememeleri sonucunu doğuruyor ki, bu da Demokrasi
için oldukça tehlikeli bir

Aydın Soei

öğrendiklerinde şaşırdıkla- kadar önyargının medyarını gözlemlediklerini an- nın kullandığı kalıplaşmış
latıyor.
insan figürleri sayesinde
oluştuğunu belirtiyor.

Medya göçmenleri niçin
kaynak olarak
Sorumlu Basın derneği, kullanmıyor?
medyanın toplum yaşamındaki, gücü ve etkisi konusuna dikkat çekmek için
kurulmuş. Derneğin amaçlarından biri medyada haber ve iletişimin yapılırken
izlenen yol, yöntem, yayın
çizgileri ve medya altyapısı
konsununda genç kuşakları
bilgilendirmek. Dernek ayrıca medyada kalıplaşmış insan figürleri (stereotyper)
kullanımına karşı da savaş
açmış durumda. ”Gazetecilik çalışmalarımız esnasında
genç göçmenlerin medyanın
kendilerine grup olarak nasıl haksızca bir saldırıda bulunmasından doğan tatminsizliklerine şahit olduk.
Medyada kalıplaşmış insan
figürleri (stereotyper).

Demokrasi için bir
gelişme. Bu yüzden göçmen- tehlike

lerin Danimarka medyasına
olan güvenini yeniden oluşturmak gerekiyor. Bu da
özellikle genç göçmenlerin
gazetelere okuyucu mektupları yazmaya teşvik edilmesiyle ve eleştirel ve göze
çarpan bir okuyucu kitlesine
dahil olmaları ile başlayacak
bir gelişme.
Bu arada etnik Danimarkalı okuyucuların
da medyada göçmenler
hakkında yer alan yazılara eleştirel bir bakış
açısıyla yaklaşmaları
gerekiyor. Kopenhag’ın
Nörrebro semtinde bir
okuldan bir öğrenci
şöyle soruyor, ”Medya niçin
devamlı bizi Demokrasiye
uzak, ilkel insanlar olarak
tarif ediyor. Böyle olanlar
da olabilir, ama hepimiz
öyle değiliz ki?”
Aydın Soei ve arkadaşları Brönderslev’den Brönshöj’a kadar ülkeyi karış
karış dolaşıyorlar. Gittikleri her okulda öğrencilerin;
medyanın etkisi ve gücünü

Düğün, Nişan, Kına gecesi, konferans,
doğumgünü, sergi/fuar ürün tanıtımı, firma
eğlenceleri ve diğer aile toplantılarınızı
biz düzenleyelim.

Sorumlu Basın Derneği
(Foreningen Ansvarlig
Presse)

Aydın Soei, ikinci kuşak
göçmenlerden bahsedilirken
insanların aklına uyumsuz,
şiddet yanlısı Müslüman
gençler geldiğini gözlemlediklerini anlatıyor. Bunun
göçmenlerin yoğun olarak
yaşadıkları bölgelerde bile
böyle olduğunu anlatan Aydın Soei, halbuki genç göç-

menlerin de Danimarkalı
yaşıtlarıyla aynı heyecan ve
endişelere sahip çocuklar olduğunu belirtiyor.
Sorun nüfusun yüzde
80’inin göçmen gruplarla
kişisel ilişki içinde bulunmamasıdır diyen Aydın
Soei, ”Bu bilgisiz grubun
içinde öğretmenler, polis
memurları ve gazeteciler
de bulunuyor.” diyerek bu

Bu sorunun çözümü de
basit. Danimarkalı gazetecilerin tutum değişikliğine
gitmeleri gerekiyor. Günümüz medyasında göçmenlere aslında çok yer veriliyor,
ancak bu yer verme biçimi
genellikle sorun ve kriz
bağlamında oluyor. Bu yüzden genç göçmenlerin Danimarka medyasına şüphe ile
yaklaşmaları ve kendilerine
grup olarak haksızca bir saldırıda bulunulduğuna inanmalarına şaşırmamak gerekiyor.
Burada medyada göçmen
kökenli gazeteci sayısının
da az olduğunu belirtmek
gerekiyor, bu yüzden ”Biz”
ve ”Onlar” farkı da gittikçe
büyüyor. Yapılan araştırmalar medeyadaki haber yazılarında görüşlerine başvurulan göçmenlerin oranının
yüzde elli olduğunu gösteriyor. Medya sadece suç ve
uyum konusunun yer aldığı
haberleri verirken göçmenlerin görüşlerine başvuruyor. Sorumlu konumda bulunan gazeteci ve editörlere
niçin göçmenleri kaynak
kişi olarak kullanmadıkları
sorulduğunda ise, göçmenler konusu dışındaki
haberlerde göçmenlerin görüşlerine başvururlarsa Danimarkalı
medya
tüketicilerin
haberin göçmenlerle
ilgili bir haber olarak
anlayacakları korkusunu yaşadıklarını söylüyorlar.
Evet önyargı bol ve medya
da bu önyargıların yaşamını
devam ettirmesini sağlıyor.
Sorumlu basın Derneği de
bunu değiştirmeye çalışıyor.
Dernek çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak
isterseniz www.indblik.org
adresindeki siteyi ziyaret
edebilirsiniz.
pia@haber.dk

KASK EVENT’i arayın !
Ne istediğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın.
İşbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımız
sayesinde gerçekleştirmek istediğiniz her türlü
toplantı için salon kiralama, yemek siparişi, masa
dekorasyonu, müzik, DJ, eğlence ve orkestra
temini ve temizlik gibi hizmetlerimizle
sizi memnun etmeye hazırız.
Bizi arayın bir sonraki etkinliğinizi birlikte
düzenleyelim

Kask Event
50 222 009

www.kaskevent.dk

info@kaskevent.dk

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

DANA serbest meslek sahiplerinin işsizlik kasasıdır. Danışmanlık, kurs ve diğer kampanyalarımızla sizlere hizmet için daima
hazırız.
61 55 15 42 numarayı arayarak
veya pgu@dana-akasse.dk adresine e-posta yazarak Peter Gulbæk’le ilişkiye geçin, DANA’nın
sizler için işsizlik sigortasının da
ötesinde ne gibi anlamı olduğu
konusunda daha fazla bilgi edinin

HABER

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

Düğün, nişan ve özel
günlerinizde çiçek, buket
ve çelenk verilir

Doğayı odanıza taşıyın

Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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KANSER TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞME SAĞLANDI

ERKEN YAŞTA YAPILAN AŞI, RAHİM AĞZI KANSERİ HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Bu aşı tıpta çığır açtı
Dünyada her yıl binlerce kadının ölümüne yol açan rahim ağzı kanserini önleyen aşı bulundu. Dünyada kansere karşı aşının ilk örneği olan HPV aşısı, rahim ağzı kanserini önlemek için Danimarka’da ve bir çok başka ülkede
kullanılmaya başlandı. Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı ücretsiz olarak aile doktorlarında yaptırılabilecek.

D

ünyada her yıl
binlerce kadının ölümüne
yol açan rahim
ağzı kanserini
önleyen aşı, Danimarka’da
ve bir çok başka ülkede
onaylandı. Yeni aşı, rahim
ağzı kanserini, HPV tip 6,
11, 16 ve 18’in neden olduğu kanser öncesi düşük dereceli lezyonları ve genital
siğilleri önlüyor.
Rahim ağzı kanseri artık
aşı ile önlenebilecek. Danimarka’da genç kızlar ve
kadınlar bundan böyle rahim ağzı kanserinden bu
aşı sayesinde korunabilecekler.
Sağlık yetkilileri, 10 yıl
süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonunda
kullanılmaya başlanan rahim ağzı kanserini önleyici
HPV aşısına onay verdiler.
Dünyada kansere karşı aşının ilk örneği olan bu aşının tıp alanında son yıllarda gerçekleşen en önemli
bir buluş olduğu belirtiliyor. Kadın sağlığında çok
önemli bir yer tutan bu aşı
Danimarka olduğu gibi bir
çok ülkenin sağlık yetkilileri tarafından da onaylandı.

Dünyada kansere karşı
aşının ilk örneği
Kopenhag Kraliyet Hastanesi (Rigshospital) uzman
doktorlarından Kanserle
Mücadele Kurumu yetklilisi ve yeni geliştirilen
aşının denenmesinden sorumlu Prof. Dr. Susanne

Krüger Kjaer, rahim ağzı
kanseri aşısının dünyada
kansere karşı aşının ilk ör-

neği olduğunu belirterek
şunları söylüyor:
”Bu aşı, Danimarka’da

genç kızlarda sıkça rastlanan ve üçüncü kanser
türü olarak da bilinen ra-

him ağzı kanserine neden
olan ‘Human Papilloma
Virus, (HPV)’ enfeksiyonunun neden olduğu rahim ağzındaki ciddi hücre
değişikliği ve siğilllerin
bir kısmını önlemede çığır açacak. Aşının içinde
HPV 16 ve 18 tipleri rahim ağzı kanserinin yüzde 70’ini oluşturmaktadır.
Bu aşı aynı zamanda siğil
görülme oranının yüzde
90’ına neden olan 11 ve
16 tiplerini de içermektedir. Bu aşı rahim ağzında
bu virüsten dolayı meydana gelen yaralara karşı
korumakla birlikte yine bu
virüsten dolayı rahim ağzındaki siğilleri önlemekte
de uygulanıyor.
Bu aşının öncelikli olarak 9 - 26 yaş grubundaki
kadınlarda uygulanmasını
öneriyoruz. Bu aşının cinsel hastalıkla geçtiği göz
önünde tutularak henüz
cinsel temasa girmemiş
kızların almasında yarar
vardır. Bu aşı daha çok ye-

Her işin başı sağlık

G

azeteniz HABER, Danimarka’da siz değerli
okurlarımızı ilgilendireceğini düşündüğümüz olay
ve gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla yayın hayatına
başladı. Bu görevi de en iyi
şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Kendimize belirlediğimiz görevler arasında sadece habercilik değil bilgilendirme de
bulunuyor. Son yıllarda bu

konuya da ağırlık vermeye
başladık.
Sosyal yaşamda sağlık, ekonomi, eğitim ve benzeri alanlarda başlatılan uygulamalar,
yasalarda yapılan değişiklikleri sizlere iletmek de artık
bizim görev alanımız içine giriyor. Daha önce AİDS, HIV
ve cinsel hastalıklar ve istenmeyen gebelikler konusunda yaptığımız bilgilendirme

tişkin kız çocuklarını koruyacağı gibi genç kadınları
da koruyacaktır. Başka
ülkelerde bu aşı 40-50 yaş
arası kadınlarda da denenmiştir. Aşının uygulanması
ilerleyen yaşlardaki kadınlarda düşüş gösterse de
ilke olarak bütün kadınlar
bu aşıyı yaptırabilir”.

Prof. Dr. Susanne Krüger Kjaer
rahim ağzı kanseri aşısının dünyada kansere karşı aşının ilk örneği
olduğunu söyledi.

HABER’den
çalışmalarının bir benzeri ile
daha karşınızdayız.
Bu sayfalarda da yüzyılımızın en korkunç hastalığı kanserle ilgili son gelişmelerden
birine yer verdik. Artık tıpta gerçekleşen son gelişmeler
sayesinde kanser tedavisinde
önemli ve büyük adımlar atıldı. Bunlardan biri de kadınları vuran rahim ağzı kanseri.
Artık bu kanser türü bir aşı

ile ortaya çıkmadan engellenebiliyor. Bu kanser türünün
nedenleri ve önlenebilmeleri konusunda bu iki sayfada
önemli bilgiler bulacaksınız.
Bu bilgilendirme çalışmaları
konusunda yardımlarını bizden esirgemeyen Sanofi ilaç
firmasına da teşekkürlerimizi
dile getiriyoruz.
haber@haber.dk
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RAHİM AĞZI KANSERİ ARTIK AŞI İLE ÖNLENEBİLECEK

BU AŞI SADECE RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI DEĞİL, SİĞİLLERE KARŞI DA KORUYOR

Rahim ağzı kanseri aşısı yaygınlaşmalı

H

PV aşısı sadece rahim ağzı kanserine karşı değil, bazı
tiplerine konylom
adı verilen siğillere karşı da
koruyor. Avrupa’da her yıl
250 bin kadının siğillerle yaşamak zorunda kaldığı biliniyor ve özellikle 20’li yaşlardaki kadınlarda bu tür siğillere
sıkça rastlanıyor. Cinsel ilişki
yoluyla bulaştığı belirtilen bu
virüs bir çok kadının bedeninde fark edilmeden uzun süre
yaşayabiliyor.
Bispebjerg Hastanesi Cinsel
Hastalıklar Kliniği şefi Dr.
Carsten Sand, HPV aşısı uygulamasının yaygınlaşması
durumunda genç kızlardaki

cinsel hastalıkların ortadan
kalkabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı görünen
bulaşıcı taşıyıcılar
Rahim ağzındaki siğil vakası yüzde 90’ının HPV 6. ya
da 11. türdeki enfeksiyondan
kaynaklandığı ifade ediliyor.
İnsan bağışıklık sistemi bu
tür enfeksiyonları bir süre temizliyor, ancak daha dirençli
HPV tipleri rahim ağzı kanseri veya genital bölgede baş-

lara önceden yapılmasını öneren Dr. Carsten Sand, “Hastalığın bulaşmasını sadece bu
şekilde önleyebiliriz.
Bu enfeksiyonların çoğu da
klinik belirti vermiyor. Bulaşma şekli, çoğu zaman cinsel
ya da çok yakın tensel temas
olabiliyor. Bir çok insan bağışıklık yapan bu bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı durumunda.
Birden fazla kişiyle ilişkiye
giren insanlara bu hastalığın
bulaşması ihtimali oldukça
yüksek. Bu kişilerden yüzde
ka kanserlere yol açabiliyor.
75’i yaşamlarının bir döneTedavi yöntemi ise, siğilleri
minde HPV virüsü enfeksiyokurutacak krem ya da sıvı bir nuna yakalanabilirler. Bazen
ilaçla yapılıyor. Siğiller genibu enfeksiyon kendiliğinden
tal bölgedeki tedavi yöntemi
çoğu insanda kayboluyor.
ile iyileşmemesi durumunda
Bazıları da bu hastalıkdondurularak, kesilerek ya da la yaşamak zorunda
lazer ile yakılarak tedavi edil- kalıyor. Bu aşı
mesi de mümkün.
kullanılırsa bu
hastalıklar önlenebilir.
Aşı rahim ağzı kanserine karCinsel temasla
şı korumakla birlikte, cinsel
bulaşıyor
hastalıklara ve bulaşıcı olan
Yeni aşının henüz cinsel teyaralara karşı da korur” dimas kurmamış olan genç kız- yor.

Bu aşının kadınlara da faydası olur mu?
B
u soruya tıp uzmanları “evet” yanıtını
veriyorlar ve aşının
rahim ağzı kanserini önlemede uygulandığını bildiriyorlar.
Rahim ağzı kanserine
karşı kullanılan bu aşı 1
Ekim’den itibaren Danimarka’da kız çocuklarına
yapılma programına alındı.
Hali hazırdaki uygulamaya
göre 1993-1995 yılları arasında doğan 13-15 yaş grubu kızlara HPV aşısı ücretsiz olarak yapılıyor.
1 Ocak’tan itibaren de 12
yaşındaki, yani 1996 yılında doğan kız çocuklarına
HPV aşısı ücretsiz olarak
yapılmaya başlandı. Bu
aşı sadece kız çocuklarını
rahim ağzı kanserine korumakla kalmıyor, cinsel
temasa ilk kez giren genç
kadınlar üzerinde de etki
yaptığı biliniyor. 1993 yılından önce doğan kızların
da aile doktorlarına başvurmaları ve rahim ağzı
kanseri ve cinsel hastalıklara karşı aşı yaptırmaları
tavsiye ediliyor.
18 yaş civarındaki genç

kızların HPV aşısı yaptırmakta geç kalmadığını de
belirtmekte yarar var. İlk
kez cinsel ilişkiye girmekle
bu hastalık bulaşacak diye
bir koşul olmamasına rağmen, HPV virüsünün dört
tipinin de bulaşma riskinin
yüksek olduğunu da göz
önünde tutmak gerekiyor.
Aşı yaptırarak kızlar bu

virüslere karşı önlem alabilirler.

Ücretsiz HPV aşısı
Rahim ağzı kanserini önleyen ücretsiz HPV aşısı aile
doktorlarında yaptırılabilecek.
Örneğin HPV 6. ve 11.
virüs tiplerinden birinin

bulaştığını farzedin. Bu da
genital bölgede hastalığa
neden olabilir. Bu durumda aşı hala sizi HPV 16.18.
virüs tiplerine karşı korumaya devam edecektir. Bu
virüs tiplerinin bir araya
gelmesi yüzde 70 oranında
rahim ağzı kanserine yol
açacaktır. Tersini düşünürsek, örneğin HPV 6. ve 11.

Rahim ağzı kanseri nedir?

HPV virüsü nedir?

Rahim ağzı kanseri, Danimarka’da 15-44 yaşları arasındaki kadınlarda sıkça görülen 3. tip bir kanser türü. Avrupa genelinde her gün 40 kadının rahim ağzı kanseri
sonucu yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Dünya genelinde
ise göğüs kanserinden sonra en sık görülen bir hastalık.
Jinekolojik tedaviler sonunda ve önlemler alınmasına
rağmen Danimarka’da her yıl 400 civarında kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor ve 150 ile 175 civarında kadın bu hastalıktan yaşamını yitiyor.

HPV (Human Papilloma Virus) cinsel ilişki ile geçen bir virüstür ve bu
virüs bir çok kadının bedeninde fark
edilmeden uzun süre yaşayabiliyor.
HPV’nin bazı türleri kansere yol
açarken, diğerleriyse cinsel hastalıklara yol açıyor. HPV virüsünün her
dört kadından üçünde mevcut olduğu belirtiliyor.

virüs tipi değil de, 16. ve
18. virüs tipi bulaşırsa, bu
durumda da aşı sayesinde
cinsel hastalıktan korunmak mümkün olacaktır.
Yapılan son araştırmalar
aşının aynı tipteki HPV virüsün bulaşmasını da önlediğini gösteriyor.
HPV aşısı, bir çok HPV
hastalığına neden olan Human Papilloma Virüsünün
dört tipine karşı koruyor.
Aşının tüm HPV tiplerine
karşı koruduğu anlamını
çıkarmak da yanlış olacaktır. Aşı bazı HPV virüslerine karşı koruyor, ancak
rahim ağzı hastalıklarında
jinekolojik tedavinin yerini
almıyor, bu nedenle jinekolojik tedaviye devam edilmesi gerekmektedir.

Her yıl 400 kadına
rahim ağzı kanseri
teşhisi
Kız çocuklarına uygulanan
bu aşı programının 26 yaşındaki kadınlara kadar
efektif olduğu belgelenmiş.
Ancak bugün Danimarka’da 15 yaşın üzerindeki

kız çocuklarının rahim ağzı
kanserine ya da cinsel hastalığa karşı önlem almak
için yaptırdıkları aşı için
üç bin 500 kron ödemeleri
gerekiyor ve bunun uzun
bir süre de böyle devam
edeceği tahmin ediliyor.
Tıp uzmanları bu aşının
yetişkinlere de ücretsiz olarak verilmesini öngörürlerken, maalesef siyasetçilerin
bu ölümcül hastalığa karşı
devlet desteği verilmesi konusunda hem fikir olmadıkları görünüyor.
Danimarka’da her yıl 400
kadına rahim ağzı kanseri
teşhisi konuluyor. Danimarka’da rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını
kaybeden yılda 45 yaşın
altında kadın sayısının 175
civarında olduğu belirtiliyor. Danimarka’da yılda
dört binin üzerinde rahim
ağzı kanserine yol açacak
hücre değişikliği ameliyatı yapılıyor ve Danimarka,
Avrupa Birliği ülkeleri arasında rahim ağzı kanseri
hastalığına yakalananların
en yüksek olduğu ülke olarak gösteriliyor.

Önleyici tedavi

Konuyla ilgili faydalı linkler

Genel olarak koruma
amaçlı bir aşı olan HPV
aşısı kadınlarda rahim ağzı
kanserine karşı koruma
sağlar. Aşı aynı zamanda
rahim ağzındaki ciddi hücre değişikliği ve siğillere
karşı koruyor.

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV
virüsü ve önlemleri ile ilgili daha geniş bilgiyi
aşağıdaki web adreslerinden edinebilirsiniz.
Ayrıca konu ile ilgili »den unge piges bog« adlı
broşürü de gazetemizden temin edebilirsiniz.

www.vidunderlivet.dk
www.stophpv.dk
www.cancer.dk
www.sst.dk
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Kaçış (FLUGTEN)
Pia Hammershöj

G
Takma Kirpik: 650 DKK
Haftalarca dayanır

Bayan saç kesimi
: 200,- kr’dan başlar
Postiş
: 1.800,- kr.
Yüz bakımı
: 200,- kr.
Takma tırnak
: 350,- kr.
Çin masajı: 30 dakikası : 250,- kr.
Lazerle sivilce tedavisi : 250,- kr’dan başlar
Zayıflama tedavisi - TEI sistemi ile : 450,- kr.

Gelin makyajı | saç yap�rma | Manikür
balmumu tedavisi | kına ve daha niceleri...
Güzellikle ilgili herşey tek çatı altında
Hemen arayın, randevu alın:

Tlf: 50 24 99 93

Østbanegade 17,1tv. 2100 KBH Ø
Gormsgade 25. 2200 KBH N

www.justbeauty.dk

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.

eçtiğimiz 9 Ocak
günü gösterime giren Kaçış (Flugten)
adlı Danimarka filmi ilk
hafta sonunda ulatığı 24
binlik bilet satışıyla çok iyi
bir başlangıç yaptı. Ulaşılan 24 binlik gişe rakamı
bir Danimarka için beklenenin çok üzerinde iyi bir
performans olarak değerlendriliyor.
Filmin hikayesi Danimarkalı kadın gazeteci Rikke
L. Lynvig’nin (İben Hjejle) Afganistan’da bir grup
terörist tarafndan kaçırılıp
rehin alınması ile başlıyor.
Danimaralı kadın gazeteciyi
kaçıranlar Danimarka’nın
Afganistan’daki birliklerini
çekmemesi durumunda kamera karşısında Rikke’yi
öldürme tehdidinde bulunuyorlar.
Ancak Rikke kendsini kaçıranların elinden kurtulmayı başarır, bunu gerçekleştirirken de genç bir Afganlı Nazir (Faigh Zamani)
kendisine yardımcı olur.
Rikke kendisine kaçması
için yardımcı olan Nazir’e
bunu kimseye söylemeyeceğine dair söz verir. Rikke
Danimarka’ya dönüşünde
bir kahraman gibi karşılanır, zira bugüne kadar
terörstlerin elinden kaçıp
kurtulmayı hiç bir rehine
başaramamıştır.
Rikke Danimarka’ya geldikten hemen sonra genç
Nazir de kendisini terörist

C

Araçlarınızın bakımı ve tamiri
için bizi arayın
Tlf: 43 61 00 80

ön sayfalarına sadece heyecan verici bir olay olduğu
zaman taşıyor.
”Kaçış” filmini bizler için
ilginç kılan bir başka nota
ise filmde Afganistan’da
geçen olayların canlandırıldığı sahnelerin Türkiye’de
çekilmiş olması. Film Danimarka’nın da katıldığı
bir savaşın yaşandığı Afganistan’da gazeteci olmanın
ne kadar zor olduğunu göstermesi açısından başarlı
bulunuyor.

Faigh Zamani de ailesi ile
brlikte 5 yaşındayken Afganistan’dan İran’a kaçmışve
11 yaşında Danimarka’ya
gelmiş. Evet, savaşlar bir
çok mülteci yaratıyor. Bir
mülteci kapımızı çaldığımız
zaman ne yapacağız, bizim
sorumluluğumuz ne zaman
başlar? İşte bu gibi soruları
düşünmek için filmi izleyin
diyoruz.
pia@haber.dk

Tırnak güzellik uzmanı olmak
ister misiniz? Fazla sermaye de
gerektirmeyen bir klinik sahibi
olmaya da olanak sağlayan bir
buçuk yıllık kurs sonunda göçmen
kadınlar ev işlerini aksatmadan
işyeri sahibi de olabilecekler.

D
auto entrum
AutoMester

Fotolar: Jonas Alarik, Thomas Marrott, Jan Buus Santrew Metronom Filmdistribution

Güzellik tırnaklarda da görülür

animarka’da faaliyet gösteren Pronails firması yaratıcılığını üretkenliğe dönüştürmek isteyen ev
kadınlarına yönelik çalışma

Greve

yapmak ve babasının intikamını aldırmak isteyen amcasından kaçarak Danimarka’ya gelir. Yapayalnız gediği Danimarka’da Nazir’in
tek şansı Rikke’yi bularak
ondan yardım istemektir.
Ancak Rikke Nazir’e yardım edebilecek midir? Her
ne kadar Rikke hayatını
Nazir’e borçlu da olsa ona
yardım ederek kendi kaçışının kendi başarı olmadığını ortaya çıkarmak riski
ile karşı karşıya kalacaktır.
Rikke kendisini br seçim
yapmak drumunda bulur
ve Nazir’le karşılaşması her
ikisinin yaşamının geri alan
kısmını belirleyecektir.
”Kaçış” filmi Olav Hergel’in aynı adlı romanından
beyazperdeye uyarlanmış.
Olav Hergel 16 yıl boyunca
Berlingske Tidende gazetesinde mültecilerin dramı
ile ilgili yazılar yazdı. ”Bir
kişinin hikayesini yazmak
acı veriyor” diye konuşan
Hergel, yasaların nasıl bir
kişinin yaşamını belirlediğini gözler önüne sermenin
gazetecinin görevi olduğunu bildirerek, haberciliğin
en güzel yönünün devletin
her hareketini incelemek
olduğunu belirtiyor.
Film, bizi cevabını bulmamız gereken bir çok soru ile
karşı karşıya brakıyor. Bir
kişiye yardım etmek için
neleri göze alabiliriz? Film
aynı zamanda sansasyona
merkalı medyanın da içler
acısı halini gözler önüne seriyor. Gazeteler mültecileri

FİLM

başlattı. Tırnak bakımı ve
boyama teknikleri üzerine
çalışan firmadan yapılan
açıklamada göçmen kökenli kadınların vücut bakımı,
kozmetik ve estetik konularına çok ilgi duydukları. Bu
ilgi de onların daha yaratıcı
olmalarını sağlıyor diye konuşuyorlar.
Özellikle evde oturan
ancak ev işleri dışındaki
boş zamanında bir şeyler
yapmak isteyen bir çok
göçmen kökenli kadın bulunduğunu belirten firma
yetkilileri 6 haftalık temel
bir kursla ve devamında bir
yıllık bir çalışmadan sonra
isteyen kadınların kendi
işyerlerini açabileceklerini
belirtiyorlar.

Haftada bir gün olmak
üzere 6 hafta boyunca Pazartesi akşamları düzenlenen ve 6.995 Kr ücrete tabi
olan kurslar sayesinde Türk
kadınları isterlerse uzun vadede kendi işyerlerini açabilecekler.
Tırnak boyama teknikleri,
çeşitli konuların ve temaların ele alındığı özel eğitim
geceleri sonunda hem tırnak bakımı hem de tırnak
boyama ve dizayn konuları
ele alınıyor.
Danimarka
genelinde
halen Aalbıorg, Horsens,
haderslev ve Kopenhag’da

bulunan kurs merkezinde
düzenlenen kursların ardından kendi işyerini açmak
isteyen kadınlara da hizmet
verdiklerini belirten Pronails firması yetkilileri tırnak
bakım kliniği açmak için
fazla bişr malzeme ve sermayeye gerek olmadığınıı,
kendi kurslarını bitiren
kadınların isterlerse kuaför veya kozmetologlarda
da iş bulabileceklerini belirtiyorlar.
Daha geniş bilgiyi
wwwprofessionails.net
sitesinden alabilirsiniz.

(Haber)
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ŞARK’IN LEZZETİNİ KÖŞK’TE TADIN
Kopenhag’ın merkezinde yaya ve alışveriş caddesi
Ströget’te hizmetinizdeyiz.
HEL

AL

Anadolu lezzetinin Asya ile karışan yüzde yüz helal ürünlerle hazırlanmış,
nefis, döner, şiş kebap ve ızgara çeşitlerini tercih edenlerin yeri.

Yaya caddesinde yaptığınız gezi
sonrası yemeğinizi Köşk Kebap’ta
afiyetle yiyebilirsiniz.

Açılış saatleri:
Pazartesi - Perşembe: 11-24
Cuma - Cumartesi: 11-05
Pazar ve bayram günleri: 11-22

www.koskkebab.dk
Frederiksberggade 6

1459 KØBENHAVN K

Tlf: 33 32 90 10

22

HABER

haber

Ocak/Januar 2009

Sabancı taktiğiyle büyüme

Greve’de yeni açılan Autocenter-tamir ve bakım atölyesinin sahibi üç genç kardeş girişimci Muzaffer
(Muzo), Orhan ve Mehmet (Hacı) Çeşmeli belki bilmeden Sakıp Sabancı’nın yolunu izliyor olabilir.

B
Danimarka’nın en iyi manikürcüsü mü olmayı hayal ediyorsunuz?
Manikür tekniğinde dünyanın önde gelen
markalarından biri olan Professionails şimdi
Danimarka’da. Professionails Danmark, hali
hazırda bir eğitim alıyorsanız çok ucuz bir
fiyata manikürcülük eğitimi veriyor.
Hali hazırda manikür teknisyeni iseniz,
aldığınız eğitimi bedava bu alana taşıma
olanağı kursundan siz de yararlanabilirsiniz.

Professionails firmasının sayısız uzmanlık
alanlarından biri ya da bir kaçı ile kendi
uzmanlığınızı birleştirin.
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Daha geniş bilgiyi 33 23 80 18 numaralı
telefondan veya
www.professionails.net internet
sitemiziden alabilirsiniz.

Aalborg – Horsens – Haderslev – København Ø – Dragør’de kurs merkezlerimiz vardır.

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

���
���
7000 kron’dan başlayan fiyatlarla burun ameliyatı
ÖN MUAYENE (VİZİTE) 500 DKR’LİK ÜCRETE TABİDİR

�����

�����

undan yıllar önce ünlü Türk işadamı Sakıp Sabancı nasıl büyüdüğünü anlatırken ilk kurduğu
fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak için, kendilerini mağdur durumda
bırakan, geciktiren diğer işyerlerine kızıp onların yaptığı işi yapan fabrika kurduğunu anlatmıştı.
Kopenhag yakınlarındaki Greve kasabasında Ventrup Parken’de 10 numarada 2000 m2’lik alanda yeni açılan Autocenter-Tamir ve Bakım Atölyesinin sahibi
üç genç kardeş girişimci arkadaşımız da
belki bilmeden Sakıp Sabancı’nın yolunu
izlemişler.
Muzaffer (Muzo), Orhan ve Mehmet
(Hacı) Çeşmeli kardeşler kendi yaptıkları
işi daha iyi yapmaya çalışırlarken Danimarka’da iş adamlarının büyük bir eksikliğini tespit etmişler. Bu eksikliği kendi
işlerinde hissettikleri için Autocenter’i
kurmaya karar vermişler.
Üç kardeşten Muzaffer, yeni girişimlerini gazetemize aktarırken, “Bizim bir
nakliyat firmamız var. Firmamıza ait 15
aracımız var. Bu araçlardan biri bozulduğunda tamirat için bazen günlerdir beklememiz gerekiyordu. Bu da işlerimizi
aksatıyordu. Hem kendi araçarımızın ta-

mirini anında yapmak, hem de bizim durumumuzdaki işadamlarının ihtiyaçlarını
karşılamak için Autocenter tamirhanemizi
açtık” dedi.
Çeşmeli kardeşler, yeni işyerlerinde sadece bakım ve tamirat hizmeti vermediklerini, çok ticari araca sahip işyerlerine
abonelik paketleri sunduklarını söylüyor.
Çeşmeli kardeşler yeni iş yerlerinde ayrıca, Maxus marka otomobil ve ticari araçların bayisi olduklarını ve galericilik yaptıklarını belirtiyorlar.
Danimarka’da işçi olan babasının istek
yaptırmasıyla 1995 yılında Konya’nın
Kulu ilçesinden Danimarka’ya yerleşen
üç kardeş aradan geçen yıllar içinde oto
galericilik, restoran işletmecilği yapmışlar. Greve semtinde bulunan Autocenter’de alanında uzman 9 kişilik personel
hizmet veriyor. Autocenter Türkiye’den
Danimarka’ya mal getiren otopark ve
dinlenme olanakları ile TIR’lara de servis sunuyor. Autocenter’da tamir ve bakım denince her türlü hizmeti sunduklarını söyleyen Çeşmeli kardeşler yeni araç
sahiplerine seslenerek, “Bakım ve tamiratı
bizde de yaptırabilirler, yeni araçların garantisi bizde de geçerlidir” dedi.
(Haber)

Yeni yıla coşkuyla girdiler
Vatandaşlarımız yeni yıla Mosaik Düğün Salonlarında
sabaha kadar eğlenerek girdiler.
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KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
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• Göğüs küçültme
• Alın gerdirme
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• Göğüs dikleştirme
•
Yüz gerdirme
• Göğüs büyütme
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•
Göz kapağı ameliyatı
•
karın
ameliyatları
•
Burun
düzeltme
��������������
��������������
• Lazerli cilt bakımı (Peeling)
• Yağ aldırma
�����������������
�����������������
Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi mütehassısı
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir
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M

osaik Düğün Salonları ve Ankara Restaurant’ın ortaklaşa olarak
yılbaşı akşamı düzenlediği
yılbaşı özel eğlencesine üç
yüzün üzerinde davetli aile
katıldı.
Konuk sanatçılar Baran
show yapımcısı ve sanatçı
Mehmet Ali Baran, Ramazan Kaya ve Teoman’ın
seslendirdikleri şarkı ve

türküler eşliğinde yeni
yıla giren vatandaşlarımız,
gecede ayrıca oryantal dans
gösterileri de izlediler.
Gecede ayrıca, eğlencenin
sponsorları tarafından verilen cep telefonu, laptop bilgisayar, play station, uçak
bileti, halı, sinema biletleri
gibi bir çok armağan çekilişlerle vatandaşlarımıza
dağıtıldı.

Türk ve Akdeniz mutfağının seçkin yemeklerinin ve
mezelerinin yendiği, içki ve
meşrubatın su gibi içildiği
yılbaşı gecesinde, vatandaşlarımız sabaha kadar halaylar çekerek, dans ederek gönüllerince eğlendiler.
Vatandaşlarımız 2009 yılının huzur ve barış dolu
bir yıl olması dileklerinde
bulundular.
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www.pashakebab.dk
Osmanlı mutfağının lezizi yemeklerini, ızgara ve kebap çeşitlerini,
odun kömürüyle pişirilen döner kebabımızı hoş bir ortamda ailenizle
birlikte tadabileceğiniz bir adres olmanın gururunu yaşıyoruz.
Aile salonumuz ve
çocuk oyun odasıyla
hizmetinizdeyiz.

1

Enghavevej 57-59
1674 København V
Tlf : 39 18 11 22

Açılış saatleri:
Pazartesi - Perşembe: 11.00-24.00
Cuma - Cumartesi: 11.00-05.00
Pazar ve bayram günleri: 12.00-24.00

Odun kömüründe
pişirdiğimiz döner
kebabımızı mutlaka
tadınız

2
Hillerødgade 30A
2200 København N
Tlf: 35 82 45 46

Açılış saatleri:
Pazartesi - Cuma: 11.00-24.00
Cumartesi-Pazar: 12.00-24.00
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2008 yılının skandalı yabancılar politikası
Danimarka 2008 yılında da siyasi ve sosyal alanda çok hareketli bir yıl geçirdi. Yabancılar Müdürlüğü’nün yabancı eşleriyle Danimarka’ya yerleşmek isteyen Danimarka vatandaşlarını bilerek yanlış bilgilendirmesi 2008
yılının en büyük skandalı olarak görülürken, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar karşısında Danimarka hükümetinin tutumu 2008 yılına damgasını vurdu.

D

animarka’da geçtiğimiz yıl siyasi alanda
bir çok konu tartışıldı
ve bazı konular hala
tartışılmaya devam
ediyor. Çoğunu belki çoktan unuttuk. Ama arşivler yaşananları asla
unutmuyor. 2008 yılında Danimarka’da neler yaşandı? Bizleri yakından ilgilendiren haberler nelerdi?
Haber gazetesi 2008 yılında Danimarka’da yaşanan olayları, haberleri okurlarına elinden geldiğince
ulaştırmaya çalıştı. Bu sayımızda,
Danimarka’da geçtiğimiz yıla damgasını vuran bazı olayları, haberleri seçip tekrar yayınlıyoruz.

söyleyebiliriz.
Kararın ardından AB dışından
evlendiği eşlerine oturma izni alamayan bir çok kişi davalar açmaya
başladı.

Avrupa Adalet Divanı kararı
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı,
Birlik vatandaşlarının Danimarka’da yabancı eşleriyle yerleşmeleri önündeki engelin kaldırılması

Yabancılar Müdürlüğü
skandalı…

ile ilgili karar geçtiğimiz yıla damDanimarka’da geçtiğimiz yılın en gasını vurdu.
önemli siyasi olayı olarak, Yaban- Metock davası olarak da bilinen
cılar Müdürlüğü’nün yabancı eş- İrlanda’da 4 Afrikalı sığınmacının
Avrupa Adalet Divanı’nda açtığı
dava Afrikalı sığınmacıların lehine
sonuçlanmış ve karar Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeleri bağladığı için
Danimarka’nın da sert yabancılar
yasasını etkilemişti. Danimarka
uzun süre divanın kararına ayak
direse de sonunda divanın kararlarına uyacağını açıklamıştı. Karara göre yabancı eşleriyle Danimarka’ya yerleşemeyen Danimarka vatandaşlarına dönüş yolu açılmıştı.
Başka bir birlik ülkesinde belirli
bir süre yabancı eşiyle yaşadığını
belgeleyen Danimarka vatandaşları artık yabancı eşleriyle Danimarka’ya yerleşebileceklerdi.

yımladığı Hz. Muhammed’e hakaret eden tasvirlerden birinin çizerini öldürme teşebbüsünün ortaya
çıkmasının ardından karikatürleri
bir ve birden fazla olarak sayfalarında 13 Şubat tarihinde yeniden
yayınlamışlardı. Gazeteler amaçlarının, karikatürlerden birinin
çizerine yönelik olduğu iddia edilen
suikast girişimini protesto etmek
olduğunu dile getirmişlerdi.
Polis, bir çizeri öldürmeyi planlayan 3 şüpheliyi tutukladıklarını
açıklamıştı. Polisinin “plan aşamasındayken” tutukladığını söylediği
üç kişiden Tunus uyruklu olanları
ülkenin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Danimarka Uyum
Bakanlığı’nın aldığı bir kararla sınırdışı edilmesine karar verilmişti.
Bugün hala Tunuslu davası tartışmasında muhalefet hükümeti hukuku çiğnemekle suçluyor.

Geçtiğimiz yıl ülkede en çok tartışılan konulardan biri de, karikatür
krizinin hortlatılmaya çalışılması
ve ikinci bir karikatür krizi yaratılmaya çalışılmasıydı.
Danimarka’da günlük yayınlanan
bütün günlük gazeteler, 2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinin ya-
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Kundaklama…

“Cehenneme gitsinler…”

Geçtiğimiz yıl meydana gelen diğer
bir önemli olay da, göçmen gençlerinin ülkenin bir çok kentinde
başlattıkları kundaklama olaylarıydı. Gençler, bir hafta boyunca
okulları, yuvaları, kreşleri, bir çok
otomobili, çöp bidonunu, konteynırı ateşe vermiş, posta araçlarını

Sosyalist Halk Partisi’nin başına geçen Villy Sövndal’in yaptığı
çıkışlar da geçtiğimiz yılın en çok
tartışılan konulardan biri oldu.
Başkanlığa gelir gelmez partinin
oylarını artırmak için Villy Sövndal’in izlediği fazla popülistçe politika sol çevrelerin eleştirilerine
neden olmuştu.
ban yasağı ile ilgiliydi. Hükümet,
UNDERKASTELSE
mahkemelerde görev yapan yargıç,
savcı, avukat ve jüri üyelerinin türban ya da benzeri dini sembollerle mahkemelere girmelerine yasak
getirmişti.

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!

İkinci karikatür krizi…
leriyle Danimarka’ya yerleşmek
isteyen Danimarka vatandaşlarını yanlış bilgilendirmesinin Berlingske Tidende gazetesinden iki
gazeteci tarafından ortaya çıkarılması ardından başlayan tartışma
ve Avrupa Adalet Divanı’nın geçtiğimiz yaz aldığı karar olduğunu

ise, olayların çıkmasına bir başka
neden olarak da peygamber karikatürünü çizen bir çizere suikast
planı yaparken yakalanan iki Tunuslunun yargı önüne çıkarılmadan sınırdışı edilmek istenmesini
ve karikatürlerin günlük gazetelerde tekrar yayınlanmasına tepki
gösteren gençlerin protesto ettiklerini göstermişti. Ancak polis yetki- saldırısında 8 kişi yaşamını yitirlileri, karikatürlerin tekrar yayım- miş, 30 kişi de yaralanmıştı.
lanması ile çıkan olaylar arasında Hatırlanacağı üzere, El-Kaide sübir bağlantı olduğu görüşüne katıl- rekli olarak karikatürleri yayınlamadıklarını
açıklamıştı. Polis ay- yan ülkelerin hedeflerine yönelik
������������������
rıca onlarca göçmen kökenli genci saldırılar düzenlenmesi çağrıları
gözaltına almıştı.
yapıyordu ve İstihbarat yetkilileri
de, özellikle karikatürlerin Şubat
ayında yeniden yayınlanmasından
Mahkemelerde türban
sonra Danimarka’ya yönelik terör
yasaklaması…
tehdidinin artacağı konusunda
Geçtiğimiz yıl alınan önemli karar- uyarmış, Danimarka’nın Afganislardan biri de, mahkemelerde tür- tan ve Irak’taki operasyonlarda yeralması Danimarka’yı teröristlerin
hedefi haline getirmişti.

yakmış, itfaiye ve benzeri kamu
araçlarına zarar vermişlerdi.
Olayların arkasında sosyal sorunlar ve uyumsuzluk olmasının yanısıra göçmen gençlerinin polisin
kendilerine yönelik davranışından
duydukları rahatsızlığı protesto ettikleri belirtilmişti. Bazı kaynaklar

Brunch & Frokost Buffet (Kl. 10.00-16.00)
Aften Buffet (Kl. 16.00-23.00)

Terör saldırısı…

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

Yine geçtiğimiz yıl Danimarka
ciddi bir terör saldırısına hedef olmuştu. Haziran ayında Pakistan’ın
başkenti İslamabad’daki Danimarka Büyükelçiliğine düzenlene terör

69,- kr
89,- kr
Kopenhag’ın merkezinde yaya ve
alışveriş caddesideki restoranımızda
Türk aşcıların elinden, en taze
malzeme ile hazırlanmış zengin
Akdeniz mutfağının lezzetli örneklerini siz değerli konuklarımıza sunmaktan onur duyacağız.

Frederiksberggade 22
1459 København K
Tlf: 33 33 08 74

50 ve 160 kişilik salonumuzla doğum günü, davetler
ve özel günlerinizde hizmetinizdeyiz.
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Sosyalist Halk Partisi lideri Sövndal,
bazı göçmen grupları için hiç de sosyalistçe olmayan talihsiz açıklamalar da bulunmuştu. “Uyum sorunu sosyal sorunlardan
kaynaklanmıyor, göçmenlerin kendi kültürlerinden kaynaklanıyor… Çünkü biz
boğun eğiyoruz da ondan. Artık boyun
eğmeyeceğiz… İki yıl önce söylediklerimden pişmanım…” diyerek makas değiştiren
Villy Sövndal, bir aşırı dinci örgüt üyeleri
hakkında da “cehenneme gitsinler” demiş,
türban konusunda da “başörtüsü baskı
aracıdır” diyerek bazı göçmen çevrelerin
tepkisini çekmişti.
gündeme getirilmiş ve Danimarka’da hükümet zor durumda kalmıştı. Belgeselde,
CIA uçaklarının yasadışı yollarla terör
Özgür Deniz cinayeti…
şüphelilerini bir ülkeden başka bir ülkeye
Danimarka’da 2008 yılında vatandaşları- taşırken yakıt ikmali yapmak için Grönmız açısından üzücü bir olay da gerçekleş- land’daki Narsarsuaq havaalanını kullanmişti. Özgür Deniz adındaki 16 yaşındaki dıkları ve aynı zamanda Danimarka hava
sahasıyla Kopenhag’daki Kastrup havalimanına iniş yaptıkları iddia edilmişti.
Belgeselde ayrıca, terör şüphelilerinin Mısır, Ürdün, Romanya ve Afganistan’a götürüldükleri ve Amerikan istihbarat birimi
CIA’nin bunu yaparken Danimarka ile irtibat halinde olduğu ileri sürülmüştü.
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wedding palace

dÜgÜn
˘ salonu

Yeni sahipleri ile Wedding Pala- Yeni Düğün Salonu
ce düğün Salonu Kopenhag’ın en
yeni ve en güzel düğün salonu
olarak 1100 kişilik kapasitesi ile
ve 350 araçlık bedava park yeri
göçmenlere yönelik en iyi hizmeti
vermektedir.

Dünyayı saran mali kriz…
Son olarak da geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri’nde baş
gösteren ve tüm dünyayı saran mali krizin

bir gencimiz Kopenhag’ın bir semtinde gazete dağıtırken, üç kişinin saldırısı sonucu
öldürülmüştü. Cinayetin ırkçı bir cinayet
olup olmadığı uzun süre tartışılsa da ve
polis yetkilileri saldırının ırkçı olmadığını
iddia etse de, bu cinayeti işleyenlere 10 yıla
kadar varan hapis cezaları verilmişti.

CIA uçakları…
2008 yılının bir başka önemli olayı da, terör şüphelilerini yasa dışı yollarla taşıyan
CIA uçaklarının Danimarka hava sahasını
kullanması ve Grönland’ı yakıt ikmali için
kullandıkları yönündeki iddialar idi.
Danimarka televizyonu DR tarafından
yayınlanan bir belgeselde bu iddialar

Danimarka’yı ne kadar etkileyeceği ve hükümetin bu alanda ne gibi önlemler aldığı
ile ilgiliydi. Hükümet, mali krizin Danimarka’da yaratabileceği hasarları önlemek
için bazı önlem paketleri hazırlamış, ancak
bu önlem paketlerinin ne kadar gerçekçi
olduğu hala tartışılıyor.

(Haber)

Kocatepe camiinde aşure ikramı
Danimarka’da bir ilke daha imza atıldı. Başkent Kopenhag’daki Kocatepe camiinde Muharrem ayı münasebetiyle 1 Ocak Cuma günü Türk kadınlar tarafından yapılan aşureler dağıtıldı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın,

kişi başına 139 Kr ’luk cazip fiyalarımızdan
yararlanın

- Lüks ortamda İtalyan
dizaynı
- 1100 kişilik kapasite
- 5 yıldızlı düğün salonu
- 230 kişilik lüks sinema
salonu
- Fıskiyeli havuz
- Çocuklar için oyun odası
- Mescit
- Gelin-damat için VIP
odası
- Wedding Palace Türk ve
Kürt düğünleri ve diğer
eğlenceleri için herşey
dahil paket çözüm
önerisi sunuyor.

B

aşkent Kopenhag’da
bulunan Kocatepe
Camiinde Muharrem
ayı münasebetiyle aşure ikram edildi.
Türklerin ilk camisi olan
Kocatepe Camii Kadın Kollarının organize ettiği aşure
ikramında 50-60 tane kadının kendi evlerinde pişirdikleri aşureler dağıtıldı.
Kadınlar kendi evlerinde
pişirdikleri aşureleri tencereleriyle birlikte sabah

- Menü ve diğer
ihtiyaçlarınız da sizin
isteğinize göre belirlenir.
erken saatlerde camiye
getirdi. Ortaklaşa pişirilen aşureler 20 kişilik bir
kadın grubu tarafından tabaklara konularak ikrama
hazır hale getirildi.
Kocatepe Camiinde 7-800
kişinin yanısıra yoldan geçen Danimarkalılara da
aşure ikram edildi.
Aşurenin birlik ve beraberliği simgelemek için
kaynatıldığını belirten Kocatepe Camii din görevlisi

Dr. Mustafa Yüce, cami yönetimi ve kadınların bu organizasyonu Danimarka’da
ilk kez gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Yüce ayrıca, bu tür sosyal
organizasyon ve faaliyetlerin ileride de devam edeceğini ve Kocatepe Camiinin
her konuda öncülük yapacağına işaret etti.
(Haber)

wedding palace

Gydevang 39-41
3450 Alleröd

Tlf: 3064 2779
Tlf: 6012 5332
Tlf: 3091 5021

e-posta: info@weddingpalace.dk - web: www.weddingpalace.dk
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Malmö’deki Gül Bahçesi - Rosengård
Hüseyin Duygu

2

008 yılının aralık ayı Malmö kentinin Rosengård (Gül bahçesi) semtini
İsveç ve dünya kamuoyuyla tanıştırdı.
Yabancı gençlerle polis çatıştı. Olayları
bastırmak için ek çevik güçler ta Stockholm’dan getirildi. Bu arada arabalar
yakıldı, gençler sokağa döküldü. Konu
ibadet ve toplantı yeri olarak kullanılan
bir lokalin, bina sahibinin isteği gereği
polis tarafından boşaltılmak istenmesi.
Sevgili Haber Gazetesi okurları eğer
Malmö’yi görmediyseniz ise, görmenizi öneririm. Malmö, insanın insana güven verdiği, canlı ve şirin bir liman kentidir. Ben de bu kentin Gül Bahçesi’ni,
Rosengård’daki olay yerini görmek, mahalle sakinleri ile konuşmak için Kopenhag’dan Malmö’ye doğru arabayla yola
çıkıyorum..
Kopenhag Havaalanı’na nerdeyse her
dakikada bir süzülerek inen uçaklara
bakarak Danimarka ile İsveç’i birbirine
bağlayan Öresund Köprüsü’nün girişi
olan dört km. uzunluğundaki denizaltı tüneline giriyorum. Denizin altındaki
bir tünelde arabayla yola devam etmenin garip duygusuyla birkaç dakika için-

de köprüye giriyorum.
Muhteşem bir köprü. Estetik ve prizmatik görünümüyle sanki Kuzey Kutbu’nu Avrupa’ya bağlıyor. Sanki köprü
değil, sanat ve bilimin ortak görüntüsü.
Aklın, yaratıcılığın ortaya koyduğu şahane bir eser.
Köprünün en yüksek noktasına vardığım zaman, Malmö çok daha net göründü. Galiba birazdan yağmur yağacak ve
ben hava kararmadan Gül Bahçesi’ne,
olaylı Rosengård’a varmak istiyorum.
İsveç ve dünya medyası tarafından savaş alanı olarak gösterilen Rosengård’a
gün ışığında hava kararmadan varıyorum. Karşıma Rosengård alışveriş merkezi çıkıyor. Bu merkezdeki müşterilerin çoğu yabancı kökenli, ama oldukça
sakinler. Onlar için tamamen normal
bir gün. Savaş alanı görememenin hayal
kırıklığını yaşıyorum! Alışveriş merkezinin ana giriş kapısının yanında oturan
yabancı kökenli kadın dilenciden tutunda, merkezin içindeki güleryüzlü yabancı kökenli esnafa kadar herkes için normal bir gündü.
20 aralık günü Rosengård Center’de

farklı ülkelerden gelen yabancı kökenlilerle konuşuyorum. Özet yanıt şöyle:
‘Olaylar şimdilik yatıştı. Çok şükür duyarlı ve sorumlu yetişkinler zamanında
duruma el koydular.’
Yine Rosengård’da olan Malmö’nün en
güzel camisinde birkaç müminle konuşuyorum. Yanıt: ‘Cami çevresinin temsilcileri ile polis yetkilileri görüştüler,
güven ortamının sağlanması için ortaklaşa karar aldılar.’
Konuştuğum öteki semt sakinleri de
“birileri bu olayı kullanıyor, yaşananları abartmayalım” diye yorum yaptılar
ve semten savaş alanı göremeden ayrılıyorum.
21 aralık günü Malmö Belediyesi adına
açıklama yapan sosyal demokrat Katrin
Stjernfeld Jammeh’nin mesajı şöyleydi:
‘Aklı başında olan tüm güçler birlikte
hareket etmeli. Şiddeti, anti demokratik
metotları hiç bir zaman kabul edemeyiz.
Rosengård semtinin bir takım politik
emellere alet edilmesine seyirci kalmayacağız. Kaos yaratanlara, polise saldıranlara sahip çıkmayacağız.’
Evet, sosyal statüsü düşük olmak, iş-

haber
www.haber.dk

sizlik gibi nedenler gösterilerek şiddet
aklı gösterilemez. Daha duyarlı ve sorumlu bir şekilde hareket edilmeli. Her
aklı başında insan bu olaydan hangi
dersler çıkarılmalıyım diye düşünmeli. Bu tür olayların önlenmesi için birey
olarak, dernek olarak, politikacılar olarak çözüm önerilerimiz olmalı. Bu öneriler demokratik öneriler olmalı.
Açık konuşalım, Rosengård semtinde dışlanmak var, işsizlik var, fukaralık var. Bu bir gerçek. Rosengård’daki
Herregård mahallesi sakinlerinin yüzde
96’sı yabancı kökenli. Bunların % 58’i
25 yaşının altındaki gençler. Yine bu
mahallede bir dairede kalanların sayısı Malmö’nün öteki semtlerine göre iki
kat daha fazla.
Bu sorunları çözmek için herkes kolları sıvamalı. Malmö de, Kopenhag da
bizim yaşadığımız kentler. Yaşadığımız
yerlerde güven içinde birinci sınıf insan
olarak yaşamak herkesin hakkı. Ama
şiddetin gerekçesi olamaz.
huseyin.duygu@haber.dk

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

İsrail Nereden Güç Alıyor?
Zeynel Kozanoğlu

E

ğri oturup doğru konuşalım. Önce durumu belirleyelim. İsrail’in yaptığı insanlığa sığmaz. Yeryüzünde İsrail’in yaptığı “kıyım”a olabilir gözüyle bakan bir tek
kimse varsa, ona da insanlık yakışmaz. Ne
ahlak buna olur verir, ne de herhangi bir
din.
Her ne kadar Filistin’in durumunda da
bir anormallik varsa da, hiç bir anormallik
ve aykırılık İsrail’e bu canavarlığında haklılık kazandırmaz. Filistin’deki anormallik
nedir? Zaten birkaç milyonluk bir topluluk. Devlet Başkanı var bir başka telde, El
Fetih var, bir başka dalda. Hamas diye bir
şey var o da bir üçüncü tepede..
Kimin haklı, kimin halktan yana, kimin
ne yanda olduğunu anlamak mümkün olamıyor.
Her neyse konu bu değil.
Şimdi ben demek istiyorum ki, bu İsrail
denilen unsur, nereden güç alıyor? Amerika’dan mı? Bence hayır. Çünkü Amerika
onu kışkırtıyor olsa bile onun aklı olmalı.
Bana kalırsa İsrail, Arap dünyasının birlik ve beraberlik içinde bulunamayışından
güç alıyor.
Yakın geçmişe bir bakıverin. Filistin’de
seksen yıldır huzur bulamayan halk en çok
neden çekiyor? Uzak yakın çevresindeki
komşularından yeterli desteği göremeyişinden çekiyor. Ben din faktörünü araya
sokmak istemiyorum. Ama bütün Arapların yaşadığı coğrafya bölgesine “Arabistan”
demek mümkün ise, Bu Araplar birbiriyle

kardeş, amca çocuğu, hala teyze çocuğu biçiminde akraba durumundalar.
Öyle ya.. Biz Türk olarak taa Orta Asya’nın öte ucunda oturan kardeşlerimize
sahip çıkıyoruz. Sincan’da bir taş yerinden
oynasa bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor.
Azerbaycan’la etle tırnak halindeyiz. Sadece şu beş on yıl içinde bu yakınlaşmayı sağladık. Arap dünyası ne yapıyor?
Kral efendi, İstanbul’a iki gece kalmak
üzere geliyor. Tam on altı uçak onun eşyasını getirip götürüyor. Filistin’de bebekler
donsuz dolaşıyor. Yeryüzünde aynı dili konuşan, aynı dinden olan insanların galiba
tam kırk iki devleti var.
Bu kırk iki devlet içinden sadece birinin
başındaki kişiler çırpınıyor. Çırpınışlarının
sonuç vermeyeceğini bile bile çırpınıyorlar.
Hatta öyle ki, Filistin Devlet başkanı’nın
kopardığı fırtınanın da üstünde kasırga estirerek ayağa kalkıyorlar.
Filistinlinin asıl kardeşinden ses yok.
Kapı komşusundan ses yok.
Kimileri diyebilirler ki, “Ne yapılabilir?”
Yapacak çok şey var. Aklı olan için elbet.
İçinde insanlık olan için. Bakınız ben, hemen çareyi söyleyeyim: Rusya ne yapıyor?
Ukrayna’ya doğalgaz veriyor. Doğalgazı
her verdiğinde parasını almayı beceremez
mi? Buna gücü yetmez mi? Almıyor, parayı
istemiyor bile belki de.. Ne zamana kadar..
tam iki milyar dolat oluncaya kadar.
Ondan sonra kış kıyamette, kafası kızınca “Getir parayı yoksa gazı keserim,” diyor.

Arabın elinde bu silah yok mu? Petrol silahı. Dahası var. Bütün Arap ülkeleri, dünyanın hangi ülkesinde paraları varsa, tamamını geri çekmeye kalkışsa, dünyanın
dengesi bozulur. Dünya yanının üstüne yatar. Bütün Arap ülkelerindeki batılı güçlerin bağlantıları dondurulsa.. firmalar kovulsa, mallarına boykot getirilse..
Karikatür krizinde Danimarka’dan süt
almayı durdurdular da, Danimarka sallandı.
Yeter ki, Arap’ta ciğer olsun. Yürek olsun. Ve gözünde insanlık için dökecek yaş
olsun.
Yoksa, İsrail’i kınamakla, canavarlıkla
suçlamakla sonuç alınmaz. İsrail’in kafası yok mu? Türk yöneticilere yanıt verdiler, taş gibi. Altından kalkılamaz bir yanıt.
Okudunuz mu? Diyorlar ki, “Siz ülkenize
zarar veren unsurlara karşı ne yapıyorsanız, biz de onun benzerini yapıyoruz, bu öfkenizin anlamı nedir?”
Haydi, bu lafların altından kalkabilin bakalım..
Serseri bir gazeteci karakalemle iki çizgi
çiziktirdi diye dünyanın altını üstüne getiren milyonlar Filistin’de öldürülen yüzlerce kişinin ardından ne yapıyorlar? Yumruklarını sıkıp televizyon kameralarına
karşı sövüp saymak mıdır üzerlerine düşen
görev?
Evet, şapkamızı dizimizin üstüne koyup
uzun uzun düşünmemiz gerekir.
“Biz ne yaparsak, Filistin’de öldürülen ço-

cuklar, kadınlar ve sivil halka karşı görevimizi yerine getiriyor muyuz?”
Bir başka gerçek daha var. Şimdi ben bu
satırları yazmış bitirmişken, sevdiğim bir
aydın kişi çıksa da, şöyle bir bakış açısı getirse, ona ne diyebileceğim?
“Bu çatışmalarda, yıllardır süre gelen
bu öldürüşmelerde BİR BAŞKA SUÇLU
DAHA VAR. Hamas’a pirim verip el Fetihe düşman olan Filistin halkının da suçu
var gibi. El Fetih’in içindeki Filistinli İsrail ajanları son olaylarda büyük rol oynadı.
Sırf Hamas’a düşmanlık olsun diye İsrail’e
ajanlık yapıyorlar.”
Bu görüşü büsbütün yabana atabilir miyiz? İsrail uçakları hedefleri nokta atışı
ile vuruyor. Şimdi ben Çankırı’da Belediye Başkanı’nın oturduğu evi nasıl bulabilirim? Çankırı’dan biri bana yol göstermezse, biri benim elimden tutmazsa, Çankırı’nın ortasında en etkin ve yetkin bir kimse ”hacet” ini etmek için ”ayakyolu” bile
bulamaz.
Bu Yahudi nasıl bu hedefleri bir bir buluyor ve vuruyor?
Şu sonucu düşünmek bizi ne kadar rahatsız ediyor olursa olsun, gerçek budur. Bir
zamanlar Osmanlı ordularına karşı İngilizlerle iş birliği yapan benim Arap kardeşlerimin torunlarından kimileri, bugün de
kendi kardeşlerine karşı İsrail ile işbirliği
ediyorlar.
Allah onları bildiği gibi yapsın.
haber@haber.dk
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
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Yağlı, az yağlı
Türk beyaz ve
kaşar peyniri
ile sade,
kaymaklı
yoğurt
çeşitleri

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sucuğa pastırmaya,
peynire, yoğurda ve sabuna kadar evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz
marketimize mutlaka uğrayın

Hafta içinde yapacağınız alışverişlerinizde bazı ürünlerde
indirimlerimiz vardır. Hafta içinde uğrayın indirimli
kampanya fiyatlarından yararlanın

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Yeni kasap
bölümüyle de
yakında
hizmetinizdeyiz

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro
Bazar Ap

S

k
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o
t
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Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

Dana, tavuk ve
hindi etlerinden
üretilen kaliteli
ve ucuz Türk
sucuk, salam
ve pastırma
çeşitleri
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Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
Fax: 36 45 18 56
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Marka Olmak
Selçuk Kahraman

K

riz döneminde marka olunur mu?
sorusu bu aralar cevabının verilmemesi gereken bir konu, ama şöyle
genel bir mantığa bakıldığında “kriz
zamanı ayakta kalan, kriz sezonunu
şampiyon geçirir” yanıtı daha akılda
kalıcı bir mantık olarak düşünülüyor.
Markanın kalıcılığının unutulmaması gereken en önemli faktörü, markanın arkasında bu zor günlerde durup,
zorluklara karşı göğüs gerebilmektir.
Şimdi diyeceksiniz ki bu konu nereden çıktı, şu anda sırası mı? Benim
cevabım ise “evet, şu anda tam sırası” çünkü şu anda bir şey yapmazsan,

sende eriyip yok olmaya doğru gideceksin.
Tanıtım ve reklam ağını güçlendireceksin, ulaşılabilirliğini artıracaksın,
kriz zamanı en güçlüsü bunlarmış dedirteceksin ki şampiyonluğa ulaşasın.
Yıllarca ismini kazıtmış olabilirsin,
ama en ufak mali bir krizde küçülme
kararı almışsan, güvenilebilirliğin tartışılır, rakiplerinin kalitesini gün yüzüne çıkartırsın.
Profesyonel bir ekip tarafından göz
önünde sağlam, dik, başarılı bir duruş
sergilemen özellikle ürüne dayalı satış yapan firmalar için büyük bir yol

Disiplin ve okul
Bedriye Zelal Kanat

Ö

ncelikle bütün Haber
okuyucularının yeni
yılını kutluyor ve birlikte daha nice senelere diyorum.
Aralık ayındaki yazıma istinaden bu sayımızda da
okul kavramı ve okullarda
özellikle son dönemler tartışılan “disiplin” kavramına
değinmek istiyorum.
Disiplin kelime anlamı
olarak “kişinin düzen sağlaması, düzenli yaşaması
demektir” (Türkçe Ana sözlük). Disiplin kavramı Türkiye’de de çok tartışıldı bir
dönem. Şu sıralar Danimarka halk okulları arasındada gündeme oturmak üzere
olan bir kavram, çünkü artık çoğu Danimarkalı ailede
okullardakı “disiplinsizlik”¬ten şikayetçi.
Pek çok aile ve çocuk “disiplin” kelimesini anne ve
babaların çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine
terbiye vermek için yaptıkları bir baskı olarak görür
ve çoğunlukla “cezalandırma” ile eşanlamlı değerlendirilir. Fakat disiplin uygun
verildiği takdirde davranışı
yönlendirmeyi amaçlayan
bir eğitim veya eğitim şeklidir.

Disiplin yalnızca, çocuğunuza yaramazlık yaptığı zaman uyguladığınız kurallar
dizisi değildir. Her zaman
uygulanması gereken kurallar bütünüdür.
Disiplin çocuğa istenilen
davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini
denetleme ya da iç denetim
demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır.
Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk şartı; annebaba ile çocuk arasında bir
uyum sağlayabilmektir.
Herkes rollerinin ve statülerinin farkına varmalıdır.
Bu uyum çocuğunuz yürümeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar genelde
olumlu aile yapısına sahip
anne babalar tarafından
gerçekleştirilir ama bu devreden sonra ebeveynlerde
geleneksel görev sayılan “ iş
buyuruculuk” başlar ve bu
uyum bozulur. Ve dolayısıyla okul çağına gelen çocuklarımızda hissedilen bir eksiklik haline gelir. Değişik
disiplin şekillerine ve okulda disiplin konusuna önümüzdeki sayımızda daha
detaylı değinmek istiyorum.
bzelal.kanat@haber.dk

kat etme hakkında kriz zamanı büyümeye bile neden olabilir.
Bunların sonucu marka olmaktır.
Kriz zamanı küçüldün mü markanın
arkasında duramamaktır. Marka deyince illa ki sattığınız bir ürün, pazarladığınız bir mal, sattığınız bir bilet
değil, isminizin taşındığı her bir nokta, her bir adım, ilan, tasarım sizin
hatta sen olmanın kazancı yani markanın sana eş değer olmasını yansıtır.
Ben markayım diyebilmek hemen
10 yıldır vardım ondan ben bir marka
oldum demek değil. 3 aylık bir süre
zarfında da marka olunur, kurumsal

ruhları acı ile dolmuştur.

tirmemizin yararlı olacağını düşünüyorum
aza Şeridinde Savaşın sonuçları
2006 yılında kendilerine yarDanimarka’da da
yaşayan Fidımcı olduğum bazı aileler tatil
görülmektedir
listinliler ile
için gittikleri Lübnan’da Hizbulİsrail devleti arasın- Çocuklar ve gençler çevrelerinlah ile İsrail savaşının ortasında
da yaşanan çatışma, deki insanlara karşı nefret, şüp- kendilerini bulmuşlar ve bir tür
masum insanların katledilmesi, he ve dışlayıcı bir tavırla yaklaş- rehin durumuna düşmüşlerdi.
çcouk ve kadınların gözyaşlarını maktadırlar. Danimarka’da da
Özellikle çocuklar ve gençler bu
Dünya kamuoyu herhalde göre- Ortadoğulu göçmenlerin çocuk- durumdan çok daha olumsuz etmedi. Tarifi imkansız dehşet gö- ları İsrail ve Filistin arasındaki kilenmişlerdi. Bomba seslerini
rüntülerine şahit olduk, özellik- gerginliğin olumsuz sonuçlarını duyup kendilerin ve sevdiklerile çocukların gözyaşları ve çocuk psikolojik durumlarındfaki bonin ne zaman bombalara hedef
zukluk olarak yaşayacaklardır.
bedenlerinin bulunduğu tabutolacağı korkusunu yaşamışlarEn çok da bu çocuklar ve gençların başında ağlaşan Filistinli
dı. Bu konuları gündeme getirip
lerin tüm Dünyanın kendilerine onların aileleri ile birlikte tartışana babaların görüntüleri beni
karşı olduğu düşüncesi içine gö- mak çocukları rahatlatmıştı.
çok etkiledi.
mülmesinden korkuyorum. Bu
Özelikke onların endişe ve düdüşünce onların sosyal, kişisel
Savaşa hayır
şüncelerine kulak vermem, ve
ve mesleki gelişimlerini engelle- sorunları ile ilgilendiğimi onlara
Taraflar arasındaki çatışmalar
insan canına mal oluyor. Dünya yecektir. Onları destekleyecek
hissettirmem onlara iyi gelmişkamuoyunun bu olayları en ince projeler başlatmamız gerektiğini ti. Diyalog yoluyla çocukların
düşünüyorum.
ayrıntılarına kadar televizyonkendilerini güvende hissetmeleBirey olarak kişiler tek başına ri sağlanmış, herkesin kendilelardan izleyip hiç bir şey yapmabir savaşı durduramazlar, ancak rine karşı olmadığı düşüncesine
ması bana tuhaf geliyor. Hele
Dünyanın Irak, Afganistan gibi kendi çabalarımız ve olanaklasahip olmaya başlamışlardı.
başka bölgelerinde, iktidarı elin- rımız ölçüsünde bir şeyler yapaUmarı Dünya kamuoyu ve
de bulundruanların uyguladıkla- biliriz. Öğretim kurumlarında
özellikle de ABD annelerin ve
ve diğer pedagojik platformlarrı vahşete karşı nasıl girişimde
çocukların haykırışlarından etbulunduklarını aklımızda tutar- da sivilllere karşı yapılanların
kilenirler. Uzun vadede hayatsak durum daha da tuhaflaşıyor. haksız olduğunu dile getirebilir, ları savaş yüzünden kahvolmuş
o çocuk ve gençlerin düşüncele- durumda olacaktır. Savaşa haDünya İsrail’in Filistin’e karşı
ri ve duygularını açıklamalarıacımasızca yaptığı bu saldırıyı
yır, barışa evet diyelim ve dünya
durdurmak için niçin hiçbir giri- na da fırsat tanıyabiliriz. Her ne kamuoyunu da savaşı durdurşimde bulunmuyor. İsrail’in sal- kadar sorunu çözemesek de on- maya çağıralım. Silaha yatırım
dırgan tutumu gelecek kuşakları ların duygu ve düşüncelerinin
yapmak yerine çocuklara daha
derinden etkileyecek travmalara başkaları tarafından da paylaşıl- güvenli bir dünya bırakmak için
dığını bilmelerinin, bizim de sa- çalışalım.
neden olmaktadır. Her iki toplum da acı kayıplar vermiştir ve vaşa karşı olduğumuzu dile geAhmet Demir
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selcuk.kahraman@haber.dk

Masum çocuklar ölüyor, Dünya kamuoyu nerede?

Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık sosyal danışmanlık tecrübelerimle özel yaşam ile
sosyal yaşamı dengelemekte güçlük çeken gençlere, ailelere danışmanlık ve
arabuluculuk hizmeti veriyorum.
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yönün hazırlanır. Ancak 3 ay sonra
markanın arkasında duramadığın zaman, lojistiğini hazırlamamış 10 yıllık
firmadan hiç farkın kalmaz.
Profesyonel destek almadan zaten
ben bir markayım edasına bürünmenin havası, karşısına 3 aylık bir profesyonel firmanın çıkmasıyla hem de
bu kriz döneminde 3 ay içinde biter.
Benden bir profesyonel uyarısı. Yıllık reklam bütçelerinizi oluştururken
yukarıda yazan markanın açıklamalarını gözardı etmemenizi öneririm.

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)
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DİNİ SOHBET

Dr. İsa Kuyucuoğlu

“

Din” ve “kültür” kavramlarının farklı bakış açılarından bir çok tanımı
yapılmıştır.Bir Müslüman için din,
Yüce Allah’ın insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere gönderdiği ilahi kurullardır. Daha genel
anlamda ise din, Yaratan’la yaratılan
arasında kurulan iletişimdir.
Kültür de din gibi tanımlanması zor
olan soyut kavramlardan biridir. Dinamik ve diyalektik bir niteliğe sahip
olan kültür zaman ve mekan faktörlerine göre değişir. Bu nedenle kültür
Ortaçağ Kültürü veya Modern Kültür
gibi zaman olgusu dikkate alınarak tanımlanabileceği gibi, Afrika ve Avrupa kültürü gibi coğrafik şartlar, yada
İngiliz Alman yada Türk kültürü gibi
etnik özellikler dikkate alınarak nitelenebilir.
Kültür daha somut biçimde yemek
kültürü, futbol kültürü, müzik kültürü, çalışma kültürü, maddeci (materyalist) kültür şeklinde sınıflandırılabileceği gibi, İslam kültürü, Hıristiyan
kültürü ve Yahudi kültürü v.s. gibi din
faktörü kriter alınarak gruplandırılabilir. Bu gruplandırmalar kültür kavramının çok değişik biçim ve içeriğe
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Din ve Kültür
Kültürün dış boyutunu kültürel kurumlar, semboller norm ve değerler
oluşturur. Kültürün iç boyutu, ise;
dinî inançlar, mistik, siyaset, etik, estetik, norm ve değerlerden meydana
gelir. Değişik kültürlerde bu unsurlardan her biri farklı anlam, işlev ve öneme sahip olabilecekleri gibi birbirlerini karşılıklı olarak etkileyip bütünlük
oluşturabilirler.
Diğer bir ifade ile “kültür” kavramı
beşer davranışlarındaki tepkileri ve
veya bu tepkilere anlam kazandıran
bir dizi sembolleri kapsar. Kültür insanı düşünmeye teşvik eden bir nesne ve
bir davranış biçimidir.
Kültür edilgen ve statik değil, genellikle etkin ve dinamik bir yapıya sahiptir. Elli yıl önce hayatımıza etkin biçimde yön veren kültürel davranış biçimleri günümüzde önemini tamamen
yitirmiş olabilir.
Belirli bir olgunluğa ulaşmış olan insanların davranışlarının değişmesi yavaş ve kolay olmadığı halde; genç kuşakların davranış biçimlerini değiştirmeleri yaşlılara göre daha kolay ve
hızlı gerçekleşir. Günümüzde ulaşılan
iletişim teknolojisi, seyahat imkanları ve küreselleşme olgusu farklı kül-

türleri daha kolay buluşturduğundan,
din ve kültürlerin birbirlerinden etkilenmeleri daha yoğun olarak gerçekleşmektedir. Bu kültürler arası buluşmada köklü tarih ve dinamik içeriğe
sahip olan kültürlerin, kökleri tarihe
dayanmayan, içeriksiz kültürleri etkilemesi kaçınılmazdır.
Bu bağlamda “din kültürü” dediğimiz
zaman, dindar insanın olaylar karşısındaki tutumunda büyük ölçüde belirleyici olan birtakım davranış biçimleri anlaşılır. Bu davranış biçimlerinin
kaynağı yerel adet ve gelenekler olabileceği gibi, daha küresel ve evrensel
inanç sistemleri de olabilir.
Bu bağlamda evrensel kuralları içerdiği halde İslam yaşandığı toplumların
kültürel dokusundan etkilenebilmektedir. İslam homojen bir yapıya sahip olduğu halde, değişik toplumlarda farklı kültürel biçimleri meydana gelebilmektedir. Bu olgu sadece İslamiyet
için değil, öteki evrensel dinler için de
geçerlidir.
Dinin ilkeleri din mensubunun sadece doğum, ölüm veya evlilik gibi insan
hayatının geçiş dönemlerindeki bazı
pratiklerle sınırlı olmayıp, bireyin kişisel, ailevi, toplumsal davranışlarını

biçimlendirip onun hayatına anlam kazandıracak biçimde kapsamlıdır.
Herhangi bir azınlık kültürü veya dinin yeni bir kültürel ortamda barınabilmesi, bu kültür ve dinin mensuplarının kendi değerlerini koruyarak
çoğunluk kültürü ile bütünleşmesine
bağlıdır.
Kültürün dinden etkilenmesi bir çok
farklı alanda ortaya çıkabilir. Dinin
sosyal hayatta etkin olduğu toplumla
dinî kurumlar kültürel değişime etkin
bir katkı sağlayabileceği gibi, değişimi
engelleyebilirler de. Dinin daha az etkin olduğu toplumlarda ise din bireyin davranışlarına etkisi asgari sevide
gerçekleşebilir.
Her dinin kültürel bir boyutu vardır.
Fakat her dinin kültürel boyutunun
olması her kültürün dinsel metafizik
boyutunun olması anlamına gelmez.
Dinî niteliği bulunmayan kültürler de
vardır. Yerel bir dinî pratik kültürden
etkilenebilir.
kuyucuoglu@gmail.com

Bundan iki sayı önce yazarımız İsa Kuyucuoğlu’nun
yazısının başlığı bir yanlışlık sonucu »Hac ibadeti«
yerine »Haç İbadeti« olarak yazılmıştır.
Doğrusu Haç İbadeti« olacaktır.
Yazarımız ve okurlarımızdan özür dileriz
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Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Yabancı gözüyle Danimarkalılar
DANSKERNE-Danimarkalılar. Yazar Öğretim Görevlisi Triloki Nath Sharma.
Klim Yayın Evi.
328 sayfa, 295.- kr.

Hazırlayan: Muttalip Abat

SİKKERHED, TERRITORIUM
OG BEFOLKNINGEN-Güvenlik, Hükümranlık ve Halk.
Prof. Michel Foucault. Hans
Rietzels Forlag Yayın Evi.
445 sayfa. 398.-kr.

sistemi ile bağlantılı olarak, 17.
yüzyılların Kilise yönetim biçiminden esinlenerek özel bir yönetim
anlayışı olan ‘yönetim mantığı’
kavramını tanıtıyor. Prof. Michel
Foucault’a göre, bu yönetim an-

layışı, modern refah devletlerinin
temelini oluşturan halka huzur
sağlamak şeklinde anlaşılabilecek ‘biyopolitika’dır.
Profesör bu derslerinde, aynı
anda bireysel ve totaliter olan
bu güç teknolojisinin insanlar
üzerinde nasıl hakimiyet kurduğunu irdeliyor. Profesöre göre bu
yönetim tekniği, halkın davranışlarını disiplin ve zorlama ile kontrol altına almak yerine dolaylı ve
gizli güç kullanmayı öngörüyor.
Bireylerin kenkendilerini disiplin
altına almalarını sağlayacak olan,
‘Yasak’ ve ‘zorlama’ yerine ‘sosyal
teknolojiler’ ve ‘biyopolitika’ kullanılıyor.
Evet, politika felsefe ve mantık
ile ilgilenenler için okunması gerekli bir kitap. Prof. Michel Foucault anlatımında ağır bir dil kullandığı için bu kitap, Danca’yı yüksek
düzeyde bilenlere hitap ediyor.

ilişkiler, etnik kökenlilik ve milliyetçilik gibi konulara teorik bir
giriş. Bu bölümde ayrıca dünyada
etnik gurupların bugünkü durumları gözden geçiriliyor.
Kitabın ikinci bölümünde ise
gerçek yaşama iniliyor, göçmenlerle Danimarka halkı arasındaki
ilişkiler, iletişim ve somut uygulamalar ele alınıyor. Biraz daha
açarsak, gerçek yaşamda insalar
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, milliyetçilik, Danimarkalılık, kültür ve değerler, kültür ve
iletişim, okullarda kültür buluşması, ailenin bir çok rolü, cinsiyet,
roller ve otorite, hastalık ve kültür
ve benzeri konular irdeleniyor.
Bu konuda yazılmış bir diğer kitap da yine Munksgaard Danmark
Yayın Evi’nin KUNSTEN AT
MØDE ANDRE KULTURER (Diğer Kültürlerle Bir arada Olabilme Sanatı) adlı kitap: Yazar Gillis
Herlitz. 220 sayfa. 198.- kr.

Farklı kültürlerden olan insanların bir arada olmalarında karşılıklı
kültür anlayışı çok önemli bir faktör. Son yıllarda, farklı kültürlerden insanların birbirlerini yanlış
anlamalarından kaynaklanan bir
çok çatışmalar yaşanıyor. Yazar
Gillis Herlitz bu durumu Diğer
Kültürlerle Bir arada Olabilme
Sanatı kitabında bu noktayı öne
çıkarıyor. Gelecekte böylesi olayların yaşanmaması için karşılıklı
anlayışın gerekli olduğu konusuna dikkatleri toplamaya çalışıyor.
Bu açıdan kitap daha çok, başka
ülkelerden gelmiş insanlarla işyerinde, okulda, seyahatlerde ve
diğer yerlerde karşılaşanlara yönelik. Aynı durum Danimarka’da
yaşamayı seçmiş olan insanlar için
de söz konusu olduğu için bu kitap göçmenler için de Danimarka
halkı ile olumlu ilişkiler kurulabilmesi konusunda yararlı olabilecek
bir kitap.

İ

rım alanlarında, sanat ve müzikte, yeni buluşlarda ve bilim
alanında, sporda ve daha bir çok
alanda insanlar yetiştirmiş olmasını öne çıkarıyor. Danimarka insanının yapısal özelliklerine,
Danca diline, mizah anlayışına,
çalışma yaşamına ve anlayışına,
atasözlerine ve halk arasında deyimlere ve daha bir çok konuya
değiniyor.
Kitaptaki bu gözlemler, Danimarka’da uzun yıllar yaşamış
olan bizlerin çoğunun doğrulayacağı yada ‘hayır öyle değil böyle’ diyebileceği nitelikte. Ama
yine de Danimarka’yı dışarıdan
gözlemlemiş birinin kaleminden
çıkan bu kitabı okumak sanırız
okuyucunun Danimarkalılar hakkındaki, duygularına, görüşlerine
yeni boyutlar getirebilecektir.

MÜLTECİLERİN DANİMARKA TARİHİ 1954 – 2004
(Flygtningenes Danmarkshistorie 1954 – 2004):
Yazarlar Malene Grøndahl ve Carsten FengerGrøn.Yayımlayan Aarhus
Universitetsforlag Yayın
Evi. 424 sayfa. 348.- kr.

ult ”düşünce sistemleri tarihi” alanında College de France Üniversitesi’nde profesördü. 1984’te ölen
Prof. Michel Foucault zamanımızın en etkili düşünürlerindendi.
Prof. Michel Foucault, 1977-1978
yıllarında verdiği büyük tartışmaları yapılan çığır açan derslerini
derlediği bu kitabında, modern
devletlerin kendi halkına karşı
nasıl güç kullandığını irdeliyor.
Prof. Michel Foucault, ‘biyopolitika’ dıye tanımladığı ve 13 derste
anlatmaya çalıştığı bu yeni politik

KULTURFORSKELLE
kulturmøder i praksisKÜLTÜR FARKLILIKLARI
uygulamada kültürlerin
buluşması. Yazarlar Hylland
Eriksen ve Torunn Arnsten
Sirheim. Munksgaard
Danmark. Yayın Evi.
344 sayfa. 328.- kr.

azarlar Hylland Eriksen ve ToY
runn Arnsten Sirheim yazdıkları bu kitapla kültürlerarası daha

iyi ve karşılıklı anlayışın, hoşgörünün sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyorlar. Bunun için
de multı-etnik bir toplum anlayışı
için gerekli olan temel kavramların derinliklerine inerek ince ayrıntılarını irdeliyorlar.
Aslında yüksek öğrenim görenler ve yüksek öğretim kurumları
için der kitabı niteliğinde olan bu
kitabın birinci bölümü, kültür anlayışı ve farklı halklar arasındaki

gamber’in sadece HıristiyanDEN MUSLIMSKE
lar tarafından sevilmediğini,
JESUS-Müslüman İsa:
Arap-İslam Edebiyatı’nda kendisinin İslam’da da sayİsa’nın söylemleri. Yazar gıyla anıldığını hatırlatıyor.
Bu bakımdan bu kitap, farklı
Prof. Tarif Khalidi.
kültürlerin ve dinlerin, diğer
İngilizce’den çeviren
kültürlerden ve dinlerden de
Marie Juul Petersen.
konuları, söylemleri ve kişiForlaget Mimer Yayın
leri kendilerine adapte edeEvi. 256 sayfa, kr.
bildiklerinin, kendilerine

A

arhus Universitetsforlag
Yayın Evi bu kez de Tarih
içinde ayrı bir tarih yayımladı; 1954’ten bu yana Danimarka’da mülteciliğin tarihi..
Bu tarih Sovyetler Birliği’nin
1954’te Macaristan’ı işgal etmesinin ardından Macar mültecilerin Danimarka’ya gelmesiyle başlıyor ve günümüze
kadar geçen süre içinde gerek
hükümetlerin gerekse halkın
mülteci konusuna yaklaşımlarında yaşanan değişimler enine boyuna anlatılıyor. Yazarlar
bunu, değişik dönemlerde gelen
bazı mültecileri izleyerek ve bu
mültecilerin Danimarka’ya iltica başvurusunda bulunmalarından başlayarak nasıl iltica hakkı aldıklarını, bu hakkı alarak
Danimarka’ya yerleştikten sonra Danimarka toplumu içinde
nasıl bir konuma geldiklerini
ayrıntılı bir şekilde dile getiriyorlar.
1954’ten buyana soğuk savaş ve sıcak savaşlar ile büyük
afetler nedeniyle Danimarka’ya
dalga dalga mülteci geldi. Macarlardan sonra sırasıyla Polonyalı Yahudi’ler, Latin Amerikalılar, Vietnamlılar, İranlı
ve Iraklılar, Tamil mültecileri,

Yeni kitaplar...

KKERHED, TERRITORIUM
S
OG BEFOLKNINGEN adlı bu
kitabın yazarı Prof. Michel Fouca-

Ç

ok kısa söylemek gerekirse
DANSKERNE-Danimarkalılar kitabı, Danimarka halkının,
dışarıdan bakan birinin gözlemlerine dayanan bir tanımlanması. Bugünkü hükümete göre şu
sıralarda Danimarka kültürü ve
toplumsal değerleri tartışılmakta. Bu tartışmalar çerçevesinde
”Danimarkalılık nedir?” sorusu
sık sık gündeme geliyor. Hindistan doğumlu, Çin dili ve kültürü
uzmanı Triloki Nath Sharma Danimarka’da yaşadığı süre içinde
Danimarka halkı üzerindeki gözlemlerini kaleme alarak bu ilginç
yapıtı ortaya koydu. 64 yıllık yaşamı boyunca bir çok ülkeyi gezen ve bir çok kültürü incelyen
Triloki Nath Sharma Danimarka
hakına ve kültürüne hayran olduğunu gizlemiyor. Nitekim Triloki
Nath Sharma, bu kitabında Danimarka halkına has özellikleri ve
kültürünün dikkate değer noktalarını anlatıyor.
Yazar Triloki Nath Sharma, kitabında özellikle, Danimarka’nın
küçük ve sadece 5 milyon nüfuslu
olmasına rağmen 13 gibi çok sayıda Nobel Ödülü kanamış olmasını, dünyaca tanınan mimarlar,
desinatörler, film yapımcıları,
yazarlar, ticaret, sanayi ve ta-
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D
Filistinliler, Boşnak’lar, Somalililer, Kosova Arnavutları ve
Afganlar Danimarka’ya iltica
ettiler.
Mültecilerin Danimarka Tarihi kitabı, mülteciler konusunda 1954 yılından bu yana,
gerek basında gerek siyasi yaşamda, hukuk alanında gerekse halkın konuya yaklaşımları
konusunda yaşanan çatışmaları
yansıtıyor.
1954 yılı Birleşmiş Milletler
Mülteci Sözleşmesi’nin kabul
edildiği yıl. 1954’ten 2004’e
kadar geçen 50 yıllık dönem
içinde Danimarka toplam
120.000 kadar mülteciye iltica
hakkı tanıdı.
Danimarka’ya iltica ve göçlerle ilgili bir güzel yapıt da
Flygtninge og İndvandrere
1850 – 1980 adlı fotoğraflı kitap.

EN MUSLIMSKE JESUS-Müslüman İsa ender rastlanan kitaplardan
biri. Kitapta, 750 – 1800
yılları arasında Arap-İslam Edebiyatı’nda yer alan
Peygamber İsa’nın sözleri, söylemleri derleniyor.
Bu kitabın ilginç yanı, İsa
Peygamber’in söylemlerinin İslami kaynaklarda yer
alması.Toplam 303 söylemi
böyle bir kitapta toplayan da
Lübnan’da Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi Arap ve
Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde prof. Tarif Khalidi.
Prof. Tarif Khalidi böyle bir
yapıtı, Hıristiyanlık ile İslam’ın aslında, tüm farklılıklara rağmen, birbirine
iki yakın din olduğunu öne
çıkararak taraflar arasında
cepheleşmek yerine hoşgörü yaratmak amacıyla ortaya koyduğunu vurguluyor.
Prof. Tarif Khalidi, İsa Pey-

maledebileceklerinin açik
bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.
20’de fazla dile çevrilen bu
kitaptaki söylemlerden ilkini ile sonuncusunu sizlere
kısaca aktaralım:
İsa Peygamber hırsızlık
yapan birini görür ve sorar:
”- Çaldın mı?”. Hırsızın yanıtı: ”- En saygı değer kişi
üzerine yemin ederim ben
hırsızlık yapmam”. İsa Peygamber: “- Ben tanrıya inanıyorum. Benim gözümü
utandır“.
İsa Peygamber: ”Pek çok
insan başkalarına Tanrı’yı
daima hatırlayın der ama
kendileri unutur. Pek çok
insan başkalarını Tanrı ile
korkutur, ama kendileri
Tanrı’ya karşı saygısızdır.”
Pek çok insan başkalarına
Tanrı’ya gelin der ama kendileri Tanrı’dan kaçar. Ve
bunun gibi bir kaç söylem
daha.. .

GUD OG HVERMAND – Tanrı ve
İnsan. İnanç konusunda düşünceler ve
politika. Yazar Bente Hansen. People’sPress Yayın Evi. 200 sayfa. 249.- kr.
0’lı yılların gençlik isyanının ve feminist
1
hareketin öncülerinden olan Gazeteci-Yazar
Bente Hansen, uzun yıllardır artık yerleşmiş
96

olan ‘inanç ve politika’ tartışmalarına ilgi duyan, tartışmaları yakından izleyen bir kişi olarak tanınıyor.
İnanç ve politika nerede kesişiyor, hangi noktada birbirine karşı çıkıyor? Bu iki olgu birbirinden ayrı tutulabilir mi? Ateist (tanrı tanımayan) bir kişi dini tartışmalar içinde kendini
nasıl hissediyor? Bu tartışmalar bir ateistin kafasında nasıl şekilleniyor? Kaç türlü ateistten
sözedilebilir? Aynı zamanda hem sosyalist ve
hem Hıristiyan olunabilir mi? Laik olmak ne
demek? Çeşitli dinler arasında kendine bir yer
arayanların
durumu ne?
Neyi arıyorlar
bu insanlar?
Ve
kafaları
kurcalayan
daha bir çok
soru...
Bente Hansen tüm bu
sorulara bir
sosyalist, feminist ve Hristiyan
olarak
kolay anlaşılır
bir dille ve mizahi bir tonla
değiniyor.

HABER
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Cennet 766 km uzağınızda
V

ar mı benden mutlusu?
Sevdiğim 2 şehir ve 1 filmi
yazıyorum...
Hep sorarlar? Avrupa’da en
çok hangi şehirleri sevdiğimi...
Klasik biri değiliz ya... Londra, Paris, Roma’yı sevemedi bu
beden bir türlü.
Varsa yoksa 2 kenti işledi
beynine: Kopenhag (sakin),
Bruges (Bruj diye okunur- Belçika’da)...
Zamanlar farklıydı 2 kentte
geçirdiğim. İkisi için de şunu
içinden geçirdim yıllarca: “Bu 2
kent nasıl birleşir acep?”
Birleşti... Bu gece... 4 Ocak
2009...
Filmin ismi “In Bruges (It’s
in Belgium)”. Colin Farrell,

SİNEMA

Brendan Gleeson ve Ralph Fiİroni... Tezat... Kanlı sahneennes’in eşşiz performanlarıyla lerde yükselen duygusal mügeçti 102 dakika...
zikler...
Var mı benden iyisi? KopenBu sıradışı anlatımı en son
haglı dostların sitesin“Guy Ritchie” filmlede Bruges’u yazıyoKONUK YAZAR rinde yaşamıştım...
rum, aşık olduğum İsFilmi sevmeseniz de
tanbul’dan...
en azından kenti izleBu filmi kaçırmayın
yin lütfen. Cennetin
derim. Soğuk Bruges’u
çok uzak olmadığını
ısıtan süper bir British
görecekseniz.
ironisi. 2 kiralık katil...
Filmdeki repliği haSilahlar... Domdom
tırlatırım: “Bu peri
kurşunları... Rus silah Emre ERGÜL masalı kent Belçika
tüccarı... Filme damgayerine başka yerde olsını vuran bir cüce... “Kötü” bir saydı insanlar akın edip mahBelçikalı kadın... İntihar, cina- vederdi.”
yet, kan...
Bir Alman sevdiği bir lokanAbsürd değil mi... Hele hele
tayı kimseye söylemezmiş. İnhuzur kenti Bruges’da...
sanlar gelip oraya üşüşmesin

diye...
Siz de benden duyun. Bruges’u kimseye söylemeyin. Sevdiğinizle gidin. Gitmeden ama
filmi mutlaka izleyin efenim...
Not: Dedik ya... Var mı benden mutlusu... Aşık olduğum
İstanbul’dayım... Sevdiğim Kopenhag’daki dostlar bu yazıyı
okuyor... Noktanın konduğu
Bruges’la ilgili...
Not 2: Biz ne zaman bu sinemayı Yeşilçam’da izleyeceğiz?
Bilgi notu: Bu film yönetmen
Martin McDonagh’ın ilk uzun
metrajı...

Haftasonu-3 film
Mongol (Moğol): 10 üzerinden
9. Bir puanı da yönetmenin

Nazım Hikmet yeniden Türk vatandaşı
1951’de vatandaşlıktan çıkartılan Nazım Hikmet resmen Türk vatandaşı oldu

1

951 yılında bakanlar kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılan
dünyaca ünlü şair Nazım
Hikmet, 58 yıl aradan sonra yine
bir Bakanlar Kurulu kararıyla
resmen Türk vatandaşı oldu.
Bakanlar Kurulu’nun 5 Ocak
2009 tarihli ve Nazım Hikmet'in
vatandaşlığının iadesini öngören
kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ünlü şairin Moskova'daki mezarının Türkiye'ye getirilmesi
konusunda ise girişim olmadığı
ve varisi Mehmet Nazım’ın mezarın yurda getirilmesi için pek
istekli olmadığı öğrenildi.

Vatandaşlığa giden yol

Nazım Hikmet'e yeniden vatandaşlık verilmesini kararlaştıran
AKP hükümeti, daha önce benzer bir talebi geri çevirmişti. 26
Nisan 2006 günü, TBMM İçişleri Komisyonu'nda Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ele alınırken, CHP İzmir Milletvekili
Hakkı Ülkü, Nazım Hikmet'e
yeniden Türk vatandaşlığı verilmesi önerisinde bulunmuştu.
Tasarıya, "25 Temmuz 1951 ta-

rihli ve 13401 sayılı Bakanlar
Kurulu kararının yürürlükten
kaldırılmasını" içeren bir fıkra
eklenmesini teklif eden Ülkü'nün
önerisine, AKP'liler "Bu konuyu
hükümete bırakalım" diyerek
karşı çıkmıştı.
Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da, şahsın
müracaatı halinde yeniden Türk
vatandaşı olunabileceğini söylemesi, "Ölü insan nasıl başvursun?" itirazlarına neden olmuştu.
Bülent Ecevit'in başbakanlığı
döneminde de Nazım Hikmet'i
vatandaşlığa geri almak için hazırlanan kararname, MHP içinde
sıkıntı yaratmıştı. Dönemin Baş-

bakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin imzaladığı bu konudaki
kararname, MHP'li bakanların
önüne iki defa gitmişti.
İlkinde sadece Başbakan Ecevit
ve Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın imzaları vardı ve MHP'li
bakanlar, kararnameyi geri gönderdi. İkincisinde ise imzalar arttı, fakat MHP'li bakanlar, yine
"Hayır" diyerek kararnameyi
imzalamadı.
Nâzım Hikmet'i vatandaşlıktan
çıkaran Adnan Menderes hükümeti bu kararı, şairin Resmi Sicil Kaydı'nda yer alan "Mehmet
Nazım Ran" adı üzerinden değil
de takma adı olan "Nazım Hikmet Ran" adıyla alınmıştı. Nazım
Hikmet'e, Mernis sisteminde de
"20753206252" numaralı vatandaşlık numarası verildiği belirlenmişti.

Vatandaşlıktan çıkarılma
hikayesi

1950’de cezaevinden çıkan Nâzım
Hikmet, sürekli polis takibindeyken Kadıköy Askerlik Şubesi’ne
çağrıldı. Askerliğini yapmamış
olduğu, hemen sevkedilmesi gerektiği bildirildi. Bahriye Mekte-

bi’ni bitirdiğini, güverte subaylığı yaptığını, hastalanarak çürüğe
çıkarıldığını söyleyen ünlü şair,
serbest bırakıldı.
Birkaç ay sonra tekrar şubeye çağrılan Nâzım Hikmet’e
Sivas’ın Zârâ ilçesine gideceği
söylendi. Haydarpaşa Hastanesi Sağlık Kurulu’na on ay önce
Cerrahpaşa Hastanesi’nden aldığı kalbinden ve ciğerlerinden
rahatsız olduğunu gösteren raporları sunan Nâzım Hikmet’in
askerliğine engel teşkil edecek
bir durum olmadığına karar
verildi.
17 Haziran 1951 sabahı Ankara’ya gideceğini söyleyerek evden
ayrılan Nâzım Hikmet’in 20 Haziran 1951’de Romanya’ya vardığı Bükreş Radyosu’ndan öğrenildi. Akrabası Refik Erduran’ın
kullandığı bir sürat motoruyla İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e
açılan Nâzım Hikmet, bir Rumen
şilebiyle Romanya’ya gitti.
Romanya’dan
Moskova’ya
geçen ünlü şair, 25 Temmuz
1951’de Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından
çıkarıldı.
(Haber)

olayı üçlemeye çevirip tadı damağımızda bırakmasından kırdım!..
Rightous Kill: İlk kez bir Robert de Niro filminde uyuyakaldım!
Bayrampaşa (Ben Fazla Kalmayacağım): Güzel... Sıcak...
Sinemanın doğrularından biri
olan “duyguyu seyirciye geçir”
olayı çok iyi hayata geçmiş...
Eksik olan yönetmende mi ,
görüntü yönetmeninde miydi
acep? Film “Ben absürd komediyim”le “Ben mesaj içerikliyim” arası gitmiş gelmiş... Keza
görüntüler de...
Buralardayız... Bekleriz...
ergul.e@gmail.com

Memleketimi seviyorum:
Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde
yattım.
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı
memleketimin şarkıları ve tutunu gibi.
Memleketim:
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kursun kubbeler ve fabrika bacaları
benim o kendi kendimden bile gizleyerek
sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir.
Memleketim
Memleketim ne kadar geniş:
dolaşmakla bitmez tükenmez gibi geliyor insana.
Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum.
Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum
ve güneye
pamuk isleyenlere gitmek için
Toroslardan bir kere olsun geçemedim diye
utanıyorum.
Memleketim:
develer, tiren, Ford arabaları ve hasta eşekler,
kavak, söğüt ve kırmızı toprak.
Memleketim.
Çam ormanlarını, en tatlı suları ve
dağ başı göllerini seven alabalık
ve onun yarim kiloluğu
pulsuz gümüş derisinde kızıltılarla
Bolu'nun Abant golünde yüzer.
Memleketim:
Ankara ovasında keçiler:
kumral, ipekli, uzun kürklerin parıldaması.
Yağlı, ağır fındığı Giresun'un
Al yanakları mis gibi kokan Amasya Elması,
zeytin, incir, kavun ve renk renk salkım salkım
üzümler
ve sonra kara saban
ve sonra kara sığır:
ve sonra: ileri, güzel, iyi
her şeyi
hayran bir çocuk sevinci ile kabule hazır
çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım
yarı aç, yari tok
yarı esir...

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI
İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi
başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

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

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
www.orientselskaber.dk

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat,
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa
dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez.

Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto,
lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa
dekorasyonları sizin zevk ve
isteğinize göre yapılır.

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF: 3966 6560 - 3122 5222
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Danimarka’dan lüks süper otomobil: “Zenvo ST1”
Danimarka da artık
kendi otomobilini
üretmeye başladı.
Hem de dünyanın en
lüks otomobillerinden
birini...

J

esper Jensen ve Troels
Vollertsen adındaki iki
Danimarkalı otomobil
sevdalısı, Porsche’den
sonra dünyanın en pahalı lüks
süper otomobili olarak gösterilen Zenvo ST1 marka otomobil
üretti. Danimarka’da üretilen
bu lüks süper otomobil, sadece
3 saniye içerisinde 100 km, 9

saniyede ise 200 km hıza ulaşabiliyor.
Otomobil meraklısı olmayanları bile kendisine hayran bıraktıran Zenvo ST1 marka otomobilin yeni nesil otomobillerde bile olmayan bir çok özelliği
bulunuyor.
Diğer birçok otomobilden
farklı olarak Danimarka’da

üretilen bu lüks süper otomobil, sadece 3 saniye içerisinde
100 km, 9 saniyede 200 km
hıza ulaşabiliyor, ancak hız sınırı maksimum 375 km ile sınırlı.
2004 yılında üretime başlayan
Zenvo Automotovi, 2009 yılında seri üretime geçiyor, ancak
sadece sipariş üzerine yılda 15

otomobil üretecek. Zenvo Automotive yetkilileri, otomobilin
tasarımdan motora kadar yüzde yüz Danimarka üretimi olduğunu belirtiyorlar.
Bin 400 kg ağırlığındaki,
1.104 beygir gücündeki bu lüks
süper otomobilin fiyatı ise 750
bin Euro civarında.

(Haber)

İMALATTAN HALKA

«««««

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

Cep tlf: 25 62 81 28

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

Tüm dost ve müşterilerimizin
Kurban Bayramı
ve yeni yılını kutlu olsun

► 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

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.

AÇILIŞ SAATLERİ:

Hafta içi : 08.00-19.00

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Cumartesi-Pazar günleri: 10.00 -18.00

Tlf: 3583 3329
4081 5050

PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA, BAHÇE ve EV

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
içinde her türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2 dönümlük bahçe de satılıktır. Her
ikisini de almak almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır.

Müracaat: hckahraman@gmail.com ya da Tlf. + 45 21 27 17 44

► 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 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
ACİLEN SATILIK
ANDELSLEJLIGHED

DİDİM’DE ARSA

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2
büyüklüğündeki andelslejlighed daire
acilen satılıktır.

Didim’de 300 m2 tapulu
ve parselli arsamız
satılıktır.

Müracaat:Tlf: 30 13 42 42

Müracaat: Tlf: 2292 7512

Fiyatı: 325.000 DKK

www.club-alaturca.dk

Reklam ve ilanlarınız için
HABER gazetesini seçin
www.haber.dk haber@haber.dk
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Arda’nın her yaptığı olay!

SPOR-YORUM

Henüz 21 yaşında, ama attığı her adım olay oluyor, günlerce
konuşuluyor; kariyeri kısa ama hayatı film gibi!..

H

enüz 21 yaşında, ama attığı
her adım olay
oluyor, günlerce
konuşuluyor. Kariyeri kısa,
ama hayatı film gibi!.. İşte
Arda Turan:
30 Ocak 1987’de İstanbul’da doğdu... Bayrampaşa’da büyüyen Arda, 9
yaşında semtin takımı Altıntepsispor’da futbola başladı. 7 Eylül 1999’da, 12 yaşında Galatasaray’daki ilk
idmanına çıktı. Altyapıda
hocalarını kendine hayran
bırakan genç yetenek, A
takımda ilk kez Hagi döneminde 22 Ocak 2005’te
İzmit İsmetpaşa Stadı’nda
Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma
giydi...

Manisa’daki kader maçı

Gerets’in gelişiyle forma
şansı bulmakta zorlanan
Arda, 2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor’a kiralandı. Ege kulübünde iyi bir performans
ortaya koyarken, 15 Nisan
2006’da oynanan ve Manisa’nın 5-3’lük galibiyetiyle
sonuçlanan Fenerbahçe
maçında yaptığı 2 asistle adeta patladı. Adnan
Polat, bu maçtan sonra
Arda’yı yanına çağırıp,
“Artık seni hiçbir yere bırakmayız” dedi.

gol sesi çıkmasa da, Arda, yollar ayrıldı, yeni bir firUEFA tarafından maçın mayla anlaşma yapıldı.
adamı seçilmenin gururunu yaşadı.
Magazinde 1 numara!
27 Haziran 2007’de Adnan
Zidane’a özenince...
Polat’ın kendisine tahsis
Bordeaux
karşılaşması- ettiği 35 metrelik yatta,
nın rövanşında Fransa’da, kız arkadaşıyla samimi
Jurietti’ye attığı ‘Zidane’ görüntüleri çekildi. Bu fostili kafayla ise yine maça toğraflar, o dönem sadece
damgasını vurdu! 16 Ağus- spor değil, magazin basının
tos 2006’daki Lüksemburg da gündemine oturdu. Tamaçıyla ilk kez milli oldu, raftarlar, bu görüntülerin
daha önce alt kademelerde ardından, “En güzel hatun
78 kez kez milli formayı yakışır sana / Bu sözümüz
giymişti.
Arda Turan’a / Ne ona buna
/ Ne de bir başkasına / Paris
Hilton yakışır sana” tezahüGolf’ü hurdaya döndü
Florya Metin Oktay Tesis- ratını besteledi.
leri’ndeki özel güvenlikçilerden biri, ArSivas kahramanı!
da’nın Golf marka
2007-2008 sezonu,
arabasını izinsiz
tam anlamıyla
alıp takla attı.
patlama dönemi
Araç hurdaya
oldu.
Özellikle
dönerken, teligin ikinci
sislerdeki
yarısıngüvenlik
şirketiyle

İrfan Kurtulmuş

İşte ödül...

C

da coşan Arda, Sivas deplasmanında attığı 3 golle,
takımının
şampiyonluk
yolunda en önemli adımı
atmasını sağladı. Sezon
genelinde 7 gole ulaşırken,
Avrupa’nın dev kulüplerini
peşine takmayı başardı.

umhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçen yıl Erivan’da
oynanan Ermenistan-Türkiye 2010 Dünya Kupası
Eleme maçına Ermenistan Devlet başkanı Sarkisyanın
‘elini havada bırakmayan’ davetine itibar etmesi
sonucu, Türkiye bu ülkeyle birlikte FİFA tarafından
‘2008 Dünya Fair-Play’ barış ödülüne layık görüldü.
Daha önce geçen yıl Eylül ayı sayısındaki köşemde
‘Futbolun gücü’ başlıklı yazımda bu konuya değinmiş, büyük ülke olmanın bu tür eleştirel karara korkmadan itibar etmekle gösterileceğini ve futbolun gücünün bu olduğunu anlatmaya çalışmıştım.
İşte, futbol herhangi bir siyasi karar yada yaptırımlara meydan vermeden iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığı
gibi ilk ve ön adımı atan ülkeleri de böyle ödüllendiriyor.
Şimdi Türk halkı olarak, FİFA gibi etkin ve saygın
bir Dünya kuruluşundan ‘2008 Dünya Fair-Play’ barış
ödülünü almak bizleri mutlu ediyor mu etmiyor mu..?
UEFA asbaşkanı Şenez Erzik Zürih Opera binasında düzenlenen törende, yanında milli futbolcu Tuncay Şanlı da olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Mahmut Özgener’e ödülü verirken ne kadar gururlandıklarını tahmin etmeye gerek yok olsa gerek…
Bu ödülün, FİFA başkanı Sepp Blatter ve UEFA başkanı Michel Platini ile tüm FİFA’ya üye dünya ülkeleri delegeleri önünde verildiğini de siz hesaplayın.
İşte futbolun gücü... İşte iki ülke arasında barış, hoşgörü ve yakınlaşma tohumlarını atan spor ve futbol
denen meret bu olsa gerek. İşte Fair-Play barış ödülü...
Bundan sonra kim ne konuşabilir ki?
Olayın siyasi yönü bizi ilgilendirmez. Onu siyasiler
halletsin. Bizi ilgilendiren, bazen korkuyla bakılan kararların sonunda elde edilen itibar ve takdir.
Yani, top denen meşin yuvarlakla oynanan futbol bakın yıllardır çözülemeyen bazı sorunlarda ön ayak olmaya ve insanları da mutlu etmeye devam ediyor.
Yaşasın futbol… Yaşasın Fair-Play ödülü…

EURO 2008’in yıldızı

Türk Milli Takımı’nın yarı
final oynadığı EURO 2008,
Arda’nın kariyerinde zirve
yaptığı turnuva oldu. Attığı kritik gollerle Ay-Yıldızlı
ekibimize hayat veren genç
yıldız, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger’in
övgü dolu sözleriyle kalitesini kanıtladı.

Türkiye’yi korkuttu

Muhteşem geçen yaz döneminin ardından dinlenme
fırsatı bulamadı, maçlarda
sarf ettiği aşırı efor, sağlığını riske attı. İstanbul
Büyükşehir Belediye maçında kalp ritmi bozulunca
bir anda yere yığılan Arda,
hastaneye kaldırıldığında
tüm Türkiye endişeyle yıldız futbolcunun durumunu
merak etti. “Alkol kullanıyor” diyenlere medya aracılığıyla gösterdiği tepki
ise hayli sert oldu.

Ve ölümden döndü...

18 Aralık’ta, Hürriyet
Gazetesi’nin düzenlediği
son 25 yılın efsane 11’i
anketinde kendisine yer
buldu. Yeniden formunun zirvesine çıkmışken,
3 Ocak’ta Emre Belözoğlu’nun düğününden çıktıktan sonra Porsche’uyla
kaza yaptı. Araç ağır hasar
alırken, Arda’nın gözü morardı, kırılan cam parçaları
yüzünün çizilmesine neden
oldu. Ve genç yıldız, kazanın ardından ilk idmanına
böyle çıktı.

İlk’leri yaşadığı dönem

2006-2007 sezonunda yuvaya dönen Arda, ilk Avrupa
kupası maçında Mlada Boleslav’a Ali Sami Yen’de 2
gol atıp 1 de asist yaparak,
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasında
en büyük pay sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi’ndeki
ilk sınavında ise Olimpiyat Stadı’nda Bordeaux’ya
karşı görev yaptı. O maçta

Transfer kargaşası
Ara transferde kulüplerimizin takımlarının eksiklerini gidermek için büyük atılım içine gireceklerini daha
önce yazmıştım.
Bu ay sonuna kadar devam edecek ara transferde pek
iştah kabartan, heyecan uyandıran transferlerin şimdiye kadar yapıldığını söyleyemeyiz.
Avrupa’da bu yıl hedefi kalmayan büyük kulüplerimizde temkinli davranarak Türkiye Süper Ligi ve
Fortis Türkiye Kupasından birini müzesine götürmek
için ara transferde daha çok ‘millet alış verişte görsün’ misali iç transfer yapıyor.
Ligde düşme hattında olan ve düşme korkusu yaşamak istemeyen kulüplerimiz ise, kısıtlı ekonomileri
çerçevesinde maliyeti ağır olmayan yerli-yabancı futbolcuları kadrolarına katmaya devam ediyor.
Dünya’da en iyi ligler sıralamasında 11. sırada olan
Türkiye Süper Liginin önümüzdeki sezon daha kaliteli
yabancı transfer etmesi ve futbolumuza katkı sağlaması gerektiğini artık tüm kulüpler görmeli.
Elin oğlunun allayıp pulladığı isimler yerine, kulüplerimizin kendi teknik kadroların izlediği futbolcuların
alınması zamanı gelmedi mi…?
irfan.kurtulmus@haber.dk
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haber Bulmaca
Bir müzik
grubumuz 
Bir spor dal›

H›zl›
Bir
aktrisimiz

Öykü
Uzakl›k
anlat›r



‘... Altu¤’
(fiark›c›) 
Tokat’›n bir
ilçesi







Beddua

Cerahat
Tehlikeyi
bildirme
sinyali







‘Seda ...’
(fiark›c›) 
Rubidyum
(Simge)

‹flve, cilve



fianl›urfa’n›n
bir ilçesi

Afrika’da bir
ülke
Yanl›fl
davran›fl

Japonlara
özgü intihar
biçimi
Mecnun

Vantilatör
Resimdeki
milli
futbolcu

Bir tür ‹ngiliz
biras›
Vilayet

Büyük tren
istasyonu
Bir renk

Sahip, ›s
Bir erkek
flark›c›m›z

Bir soru
sözü
Gebe

Yetersiz
Dahi

Bir anda
oluveren

Arka karfl›t›
Yeni karfl›t›

Taksim
etmek
Yüz, çehre
‘Pierre ... ...’
(Fenerbahçeli
futbolcu)

Hile
‹sviçre’de
bir nehir

Opus
(K›saca)

Gümüflbal›¤›

‘... Penn’
(Aktör)
fiark›da tekrar
bölümü

Cinsellik

Boru sesi
Lityum
(Simge)

Sinirler
Kat,
makam,
mevki

Kesin

Familya
‹stanbul
ilçesi

Bir flaflma
ünlemi

Tutumlu

P›nar,
memba
‘... Ünsal’
(fiark›c›)

Yüzy›l
(K›saca)

Oylumlu
Togo’nun
plaka imi

Ödenti
Bir iflin
yabanc›s›
olan

T›rpana
bal›¤›
Ömür, hayat

Hindistan’a
özgü bir
a¤aç
Kay›p

Bayram
(Eski dil)
Yafl›t

Bir bal›k

‹skambilde
birli
Dünyam›z›n
uydusu
Buyruk

Tafl›t dizisi
Bir nota

En k›sa
zaman

Etkin, aktif

Ünlü

‹sviçre’de
bir kent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bir ya¤›fl
flekli
Caka, fiyaka

Bir nota
Hayati s›v›

Azeri dili
Rütbe, paye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bebekleri
uyuturken
söylenen
türkü

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

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.

Pele´s Møbler
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www.peles.dk

Pele’yi tanımayan zarardadır

BİZDEN UCUZU YOK! MAĞAZAMIZA UĞRAYIN, AYIN UCUZLUĞUNDAN SİZDEN YARARLANIN

Pele Mobilya’ya
gelin,
kesenize uygun
olarak yuvanızı
zevkinize
göre kurun
Koltuk masasında (Sofabord)
ayın şok ucuzluğu
Normal fiyatı: 2.499,- kr.

Şok fiyat:

999,- kr

Yorgan ve yastıklarımızda, yatak örtülerimizde
büyük ucuzluk. Çift kişilik Merinos yatak örtüsü:
Normal fiyatı: 299,- kr.

Şimdi

150,- kr.

Pizzapan: 100,- kr.

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

Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır
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