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

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.

1650 København V
www.satdiscount.dk 

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675 

Artık yeni adresimizde 
hizmetinizdeyiz.

SATDISCOUNT

D-SMART 
İskandinavya Servisi

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARIDÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

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

bizi arayınız

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 16 EKİM 

2009’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer 

næste gang den 16. okt. 2009.

Tlf: 3582 0030   Mobil: 4081 5050
Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

İMALATTAN HALKA
«««««

para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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Pek yakında Danimarka’da 
sinemalarda

HABER GURURLA SUNAR

ilgili haber 
ve yorum 
sayfa 4’te

KAFA KARIŞTIRDILAR
Seçimler sonrası ortak hükümet kurmak istediklerini açıklayan Sosyal 
Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisi liderleri, Radikale Venstre 
partisinin yabancılar politikasında değişime gitmemesi durumunda
koalisyonun dışında 
kalabileceğini belirttiler. 
Liderler merkez sağ 
partileri ve Danimarka 
Halk Partisi ile de 
çalışabilecekleri 
işaretini verdiler. 
Göçmenler ise 
endişeli...  

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

MUHALEFET PARTİLERİ DE GÖÇMENLERİN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARDI
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Önce görmezden gelirler
Sonra size gülmeye başlarlar
Ardından sizinle mücadele ederler
Sonunda siz kazanırsınız

Bu sözler Hindistan’ın bağımsızlığı için hayatını 
adamış olan Mahatma Gandhi’ye ait. Bu sözle-

ri hatırlamamızın nedeni Danimarka siyasetindeki 
son gelişmeler. Hükümete dışarıdan destek veren 
Danimarka Halk Partisi ülkeyi yabancılardan te-
mizleme politikasını artık gizlemeye gerek duymu-
yor.

İlerleme partisi olarak 1970’lerde kurulan ve ar-
dından Danimarka Halk Partisi olarak devam eden 
yabancı düşmanı zihniyete sahip İlerleme Partisi’ne 
önceleri yokmuş gibi davranılıyor, görmezden geli-
niyordu,  genel başkanı ve kurucusu Mogens Glist-
rup’un açıklamaları nedeniyle gülünmeye başlandı. 
O zihniyet Danimarka Halk Partisi olarak karşımı-
za çıkınca başta göçmenler olmak üzere, diğer siya-
si partiler mücadele etmeye başladılar.
Ama korkarız bugüne kadar görmezden gelinen, 

gülünen ve cılızca mücadele edilen zihniyet kazan-
mak üzere.

Kazanmak üzere, zira olası bir hükümet değişik-
liğinde iktidarın dümenini el alacak olan Sosyal 
Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisi de onlar-
la mücadeleden vazgeçip işbirliği yapabileceklerini 
açıkladılar.
Bu artık, yabancı düşmanı zihniyetin bugüne ka-

dar elde ettikleri ile yetinmeyerek, daha başka 
ödünler isteyeceği anlamına geliyor. Son raddede 
ise yabancıların Danimarka’dan atılması amaçlanı-
yor.
Göçmenler bu zihniyet karşısında hala kendi ülke-

lerinin gündemi ile meşguller. Suları ısınmaya baş-
ladı onu göremiyorlar.
Ne mi yapmalı? Önce oturup düşünmeli, ardından 

siyasette aktif olmalıyız. Siyasi partilere üye olup 
onların politikalarını etkilemeye değiştirmeye çalış-
malıyız.

Sular ısınmaya başladı

Sahibi/Udgivet af: 
KAST MEDIA ApS

Adm. direktør/İdari Sorumlu: 
Sadi Tekelioğlu

Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør: 
Cengiz Kahraman 
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asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

GAZETTE KASIM AYINDA 
YENİDEN OKUYUCUSUYLA 
BULUŞUYOR

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 

İŞİTME CİHAZI*BEDAVA Bir haftada 

HAVALEYE GEREK YOK - KENDİ KULAK DOKTORUMUZ VAR

Örneğin:

Bemafon NEO

İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

gelemiyorsanız, biz geliyoruz.

Yaşam kalitesini yükseltin

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

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

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

GENÇLERİN DERGİSİ. Gazeteniz HABER’in yayıncısı Kast Media tarafın-
dan geçtiğimiz ilkbaharda deneme amaçlı olarak iki sayısı yayınlanan Gazette 
kasım ayı ortasında yeniden okurlarla buluşacak. 18-30 yaş grubu kitleye hi-
tap eden Gazette’nin hedef kitlesi öncelikli olarak göçmen kökenliler olacak. 
Geçtiğimiz Mart ayında ilk sayısı yayınlanan Gazette okurlardan ve Danimarka 
kamuoyundan büyük ilgi görmüş çok beğenilmişti. Gazette özellikle uzun sü-
redir göçmenler arasında tabu olarak görülen bazı konuları ele alıp tartışması 
ile dikkat çekmişti.

Tegning: Lise Özer

KOPENHAG’DAKİ 
DÖNME DOLAP DA 
VIP GONDOLU DA VAR. 
Paris ve Londra’dan sonra 
başkent Kopenhag’ın da bü-
yük bir dönme dolabı var.  
Kopenhag şehir merkezinde 
Vesterbro semtinde Axel-
torv meydanında kurulan 
Pariserhjul adındaki dönme 
dolap da 36 tane 8’er kişi-
lik ve bir de VIP gondol da 
bulunmakta. Geçtiğimiz ay 
kurulan ve 50 metre yük-
sekliğindeki dönme dolap 
Paris’ten getirilmiş ve en az 3 
ay açık kalacak.

Foto: Katrine Illerup

KOPENHAG’IN DA DÖNME DOLABI VAR

Brüksel’den yayın 
yapan ABHaber’e 

göre,  Avrupa Birliği 
dönem başkanı İsveç’in 
eylül ayı başında baş-
kent Stockholm’da dü-
zenlediği AB Dışişleri 
Bakanları gayri resmi 
toplantısında, Fransa 
Dışişleri Bakanı Ber-
nard Kouchner, “Tür-
kiye’nin AB üyeliğine 
başka ülkeler de karşı” 
şeklinde açıklamasında 
bulundu. 

Dışişleri Bakanı’nın 

açıklamasının benzer-
lerinin son günlerde 
Fransız yetkililer tara-
fından da sıkça dile ge-
tirildiği belirtilen haber-
de, Fransa’nın adlarını 
vermekten kaçındığı 
Türkiye’nin AB üyeli-
ğine karşı olan ülkele-
rin Almanya, Fransa, 
Danimarka, Avusturya, 
Yunanistan, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Lüksemburg ve 
Hollanda olarak sıralan-
dığı bildirildi. 

(Haber)

Türkiye’yi 
Danimarka da
istemiyor
Aralarında Danimarka’nın da 
bulunduğu 8 Avrupa Birliği 
ülkesi  Türkiye’yi AB’de 
görmek istemiyor
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

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

Danimarka’da siyaset yaz tatilinin ar-
dından başlayan yeni yasama dö-

nemine oldukça hareketli başladı. Daha 
parlamento açılmadan Muhafazakar 
Halk Partisi’nin burka yasağını da içeren 
uyum paketi, ardından Iraklı sığınmacı-
lar sorunu ve en son da Sosyal Demokrat 
Parti ile Sosyalist Halk Partisi’nin olası 
bir yeni hükümetin temellerini oluşturan 
anlaşma.

Muhafazakar Halk Partisi’nin uyum 
programı bugüne kadar olduğu şekliyle 
tartışıldı ve siyasi bir kriz ortaya çıkma-
dan da diğer partilerin programı gibi sön-
dü gitti. Ancak Sosyal Demokrat Parti-
Sosyalist Halk Partisi evliliği önümüzde-
ki seçimlere kadar sıcaklığını koruyacak 
bir tartışma başlattı. Zira her iki parti-
nin lideri de yeni hükümet kurma temeli-
ni lanse ederlerken seçmenler iki önemli 
değişime tanık oldular. 

Bunlardan birincisi bugüne kadar Sos-
yal Demokrat Parti’ye dışarıdan destek 
vermiş olan Sosyalist Halk Partisi’nin ilk 

kez hükümette bakanlık elde edecek ol-
ması ve diğer daha önemli bir yenilik ise 
her iki partinin de uygulanacak politi-
ka konusunda kesinlikle tavizkar olma-
yacakları ve kendilerine kayıtsız şartsız 
destek beklediklerini açıklamaları idi. 

Bu, pratikte Radikale Venstre partisi-
nin hükümet dışı kalması anlamına gele-
cek ve bu partinin olmazsa olmaz koşul-
larının Helle-Thorning Schmidt ve Villy 
Sövndal başkanlığındaki bir hükümette 
dikkate alınmayacağı anlamına geliyor-
du. Yani seçmenler açısından bakıldığın-
da yabancılar yasası uygulamasında sür-
dürülmekte olan sıkı politika devam ede-
cek, vergi reformu konusunda Radikale 
Venstre’nin endişeleri dikkate alınmaya-
caktı.

İktidara talip iki sol partinin bu kadar 
kendinden emin olmalarının ardında şüp-
hesiz Radikale Venstre’nin son dakikada 
bakanlık koltuğu uğruna teslim bayrağı 
çekeceği veya daha gerçekdışı bir beklen-
tiyle Sosyal Demokratların ve Sosyalist 

Halk Partisi’nin Radikale Venstre’ye ih-
tiyaç duymadan iktidarı ele geçirebilecek-
leri umudu yatıyor.

Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist 
Halk Partisi’nin birlikte lanse ettikleri 
yeni hükümet temeli dört noktadan olu-
şuyor. Bunlar; vergi ve emeklilik, trafik 
ve çevre, sağlık, işyerleri ve ilkokullar 
adını taşıyor.

Radikale Venstre’nin kesinlikle des-
tek vermeyeceklerini açıkladıkları vergi 
ve emeklilik paketinde milyoner vergisi 
adından yüksek kazanç elde edenlerden 
alınacak vergilerin arttırılması, çalışan-
ların vergisiz kazanç sınırlarının yüksel-
tilerek ücretlilerin eline yılda 6 bin kron 
daha fazla para geçmesi’ ve emeklilere 5 
bin kron daha fazla ödenek sağlanması 
gibi öneriler bulunuyor.

Sağlık alanında getirilecek yenilikler 
arasında ise özel sağlık sigortalarının 
vergiden muaf tutulması uygulamasına 
son verilmesi, sigara fiyatlarının 60 kro-
na kadar yükseltilmesi, şeker, meşrubat 

çikolata ve şekerleme ürünlerden alınan 
vergilerin yükseltilmesi öngörülüyor 

Trafik ve çevre başlığı altında getirile-
cek yenilikler arasında ise trafiğin yoğun 
olduğu yollarda geçiş ücreti uygulanması, 
uçak yolcularına iklim vergisi getirilmesi 
ve çiftçilere de çevre koruma vergisi geti-
rilmesi düşünülüyor.

Sosyal Demokrat Parti ile Sosyalist 
Halk Partisi arasında varılan birlikte ik-
tidar sözleşmesinde Radikale Venstre 
partisinin dışarıda tutulması ve bunda ıs-
rarlı davranılması bu iki partinin siyasi 
geleceği açısından riskli görülüyor.

Bu iki sol partinin iktidar sözleşmesi 
seçmenlerin kafalarında soru işaretleri 
bırakıyor. Radikale Venstre’yi dikkate al-
mayıp, yabancı karşıtı Danimarka Halk 
Partisi ile işbirliği yapmayı göze alabilen 
bu partiler, olası bir işbirliğini özellikle 
göçmen kökenli yerel ve ulusal siyasetçi-
lerine ve seçmenlerine nasıl açıklayacak-
lar, doğrusu çok merak ediyorum. 

  cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Bu evlilik yürür mü?

Danimarka’da iki büyük 
muhalefet partisi Sosyal 
Demokrat Parti (S) ve 

Sosyalist Halk Partisi’nin (SF) 

seçimlerden sonra ortak koalis-
yon kuracaklarını ve ardından 
da Radikale Venstre partisini dı-
şarıda bırakabileceklerini açıkla-
malarının ardından göçmenlerin 
kafasını karıştıracak gelişmeler 
yaşanmaya başladı. 

Danimarka Halk Partisi’nin ülke 
siyasetinde etkili olmasının sonu 
olarak görülebilecek bir sol ikti-
darın bu yöndeki umutları boşa 
çıkarma ihtimali belirdi.

İşbirliği olabilir
Danimarka Halk Partisi’nin Sos-
yal Demokratlar ve Sosyalist Halk 
Partisi koalisyonuna destek vere-
bileceklerini açıklamalarının ar-
dından gözler ana muhalefet par-
tisinin yönetimine çevrildi. Parti 
başkanı Helle-Thorning Schmidt 
böyle bir koalisyon işbirliğini dü-
şünebileceklerini söylerken, par-
tinin siyasi sözcüsü Henrik Sass 
Larsen böyle bir planları olma-
dığını söyledi, ancak iddiaları da 
reddetmedi.

Radikale Venstre Partisi uyum 
politikaları sözcüsü Morten Ös-
tergaard, Sosyal Demokrat Parti 
ve Sosyalist Halk Partisi yöneti-
mine bir çağrıda bulunarak Dani-
marka Halk Partisi ile koalisyon 
konusunda tavırlarını net olarak 
açıklamalarını istedi.

Sosyal Demokrat Parti yöne-
timinden gelen kafa karıştırıcı 
açıklamalar sonrasında vatandaş-
larımız arasında da Sosyal Demok-
rat Parti ve Sosyalist Halk Partisi 
listelerinde yerel ve ulusal siyaset 
yapan göçmen kökenli siyasetçile-
rin nasıl tavır alacakları merak 
konusu oldu.

SF’e verilen oy Pia’ya gider
Östergaard medyaya yaptığı açık-
lamalarda Villy Sövndal’in son za-
manlarda elde ettiği popülaritenin 
SF oylarını arttırması durumunda, 
Danimarka Halk Partisinin ikti-
darda yer alması veya politika-
larının kabul görmesi anlamına 
geleceğini söyledi.

 Sosyal Demokrat Parti ve Sosya-
list Halk partisi işbaşındaki Liberal 
Muhafazakar koalisyonun bugüne 
kadar uyguladığı sert yabancılar 
politikasının değişmeyeceğini ve 
Radikale Venstre 
partisinin özel-
likle 24 yaş sı-
nırı ve bağlılık 
şartı gibi aile 
birleşimini en-
gelleyen 

kuralların kaldırılması yolundaki 
ültimatomu yüzünden bu partiyi 
devre dışı bırakabileceklerini açık-
lamışlardı.

(Haber)

Sol partiler kafa karıştırmaya başladı
Seçimler sonrası ortak hü-
kümet kurmak istediklerini 
açıklayan Sosyal Demokrat 
Parti ve Sosyalist Halk Par-
tisi liderleri, Radikale Vens-
tre partisinin yabancılar po-
litikasında değişime gitme-
mesi durumunda koalisyo-
nun dışında kalabileceğini 
belirttiler. Liderler merkez 
sağ partileri ve Danimarka 
Halk Partisi ile de çalışabile-
cekleri işaretini verdiler. 
Göçmenler ise endişeli...  
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?
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Danimarka geçtiğimiz son iki haf-
tayı son  yirmi yılda olduğu gibi 

yine yabancılar ve din konusunu tar-
tışmakla geçirdi. Geçtiğimiz hafta ya-
şanan tartışmaların özünde bu kez 
kutsal kitapta yazanların mı yoksa 
Anayasada belirtilen kuralların mı 
toplum yaşamında geçerli olacağı idi.
Herşey bir kiliseye sığınan Iraklı bir 

grup mültecinin sınırdışı edilmesiyle 
başladı. Gece yarısı kiliseyi basan po-
lis buradan çıkardığı mültecileri gö-
zaltına almış, bir gece vakti de 22’sini 
uçağa doldurup Bağdat’a yollayıver-
mişti. Geçtiğimiz İlkbahardan beri 
kilisesine sığınan mültecilere yar-
dım eden Per Ramsdal adlı rahip kili-
se baskını sırasında polisin takındığı 
sert tutumu eleştirmişti.
 Ne olduysa bundan sonra oldu. Bul-

var gazetelerinden  B.T muhabirle-
rinden biri rahibi telefonla arayarak 
kendisini Iraklı mültecilere yardım 
etmek isteyen biri gibi tanıttı ve rahi-
be ilgilenirse bazı Iraklı mültecilerin 
polisten gizlenebilecekleri bazı boş 
evlere sahip olduğunu söyledi. Rahip 
Per Ramsdal da gazeteciye teşekkür 
edip “görüşelim, tabii ki ilgileniyoruz” 

dedi. Bu telefon konuşması ertesi gün 
İnternette ve gazetenin web sitesinde 
yayınlandı. Rahip, sığınma başvuru-
ları reddedilmiş olan ve polis tarafın-
dan alınıp sınırdışı edilecek mülteci-
leri saklamakla, yasaları çiğnemekle 
suçlanıyordu. Piskopos rahibi çağır-
dı ve kendisini üç hafta zorunlu izine 
gönderdi.
“Ben vicdanımın sesini dinlerim. 

Temsil ettiğim Hıristiyan dünya gö-
rüşü zor durumda kalan insanlara 
yardım etmeyi emreder. Bu yüzden 
ülkenin kurallarını tanımam” deyi-
verdi Ramsdal ve yaygara da bundan 
sonra koptu. Ülkenin rahipleri vicda-
na karşı Anayasa ve kurallar konu-
sunda ikiye ayrıldılar. Din adamları-
nın benzer açıklamalarına ve tavır-
larına daha önce de şahit olan Dani-
marka toplumu için şaşılacak bir şey 
yoktu aslında, ancak parlamentodaki 
bazı milletvekilleri de çıkıp, “Gerekti-
ğinde Anayasa ve ceza kanunlarında-
ki maddeleri hiçe sayıp vicdanımızın 
sesini dinleriz, yasak olmasına rağ-
men mültecileri gizleriz” deyince Da-
nimarka halkı üzerine titredikleri ve 
ne olursa olsun her daim savundukla-

rı demokrasinin tehlikeye düştüğünü 
düşünmeye başladılar.
Artık halkın oylarıyla seçilip parla-

mentoya girmiş, anayasaya uyacağına 
ve koruyacağına yemin etmiş millet-
vekilleri bile bu yasaları çiğneyecekle-
rini söylüyorlardı. Bunları duyan Da-
nimarka halkı aynı zamanda “Bizim 
inançlarımızı, düşüncelerimizi eylem-
lerimizi Kutsal kitap İncil’de yazan-
lar düzenler, gerektiğinde Anayasaya 
değil İncil’de yazanlara uyarız” diyen 
rahipleri de duymaya başlamışlardı.
Evet, tüm bunlar olup biterken gün-

deme bir başka haber bomba gibi 
düştü. Kopenhag Belediye Meclisi, 
Nörrebro semtinde bir cami yapıl-
ması planına onay vermişti. Ehlibeyt 
adlı bir derneğin hazırladığı projeyi 
onaylayan Kopenhag Belediyesi ce-
binden hiç para harcamayacak, sade-
ce caminin yapılacağı arsayı derneğe 
hibe edecekti, ancak çok geçmeden 
cami inşaatı için gereken 7 milyon 
Euro’nun İran tarafından sağlanaca-
ğı ortaya çıktı. Ve tabii Kopenhag’da 
Cami yapılmasını engellemek iste-
yenler bu kez İncil’de yazan Allah’ın 
sözlerinin ardından, Kur’an da yazan 

Allah’ın sözlerinin de Nörrebro sem-
tinde geçerli olacağını Danimarka’ya 
şeriatın bu cami aracılığıyla adım ata-
cağını söylemeye başladılar.
Küreselleşme sonucunda sadece mal 

ve para değil, ideolojiler de sınır aş-
maya başladılar. Ticaret, turizm ve 
ihracat-ithalat yoluyla insanlar ve 
mallar yer değiştirirken, ideolojiler de 
yer değiştirmeye başladılar. Artık bu-
gün üçüncü Dünya ülkelerinden sa-
dece mülteci gelmiyor. O gelen mülte-
ciler hem Danimarka’nın kendi yasa 
ve kurallarını kendilerine tartıştırı-
yor, hem de beraberindeki getirdikle-
ri inanç sistemlerine yer açmaya çalı-
şıyorlar.
Danimarka önümüzdeki yıllarda de-

mokrasisini gözden geçireceğe benzi-
yor. Rahipler gerçekten öne sürdükle-
ri gibi vicdanlarının sesini dinlemek-
te ısrar ederlerse Danimarkalılar de-
mokrasiyi sorgulamaya başlayabilir-
ler. Belki de paralel düşünce ve inanç 
sistemlerinin ardından paralel hukuk 
sistemleri de tartışılmaya başlanırsa 
hiç şaşırmayacağız.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Danimarka’ya şeriat gelir mi ?
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SATDISCOUNT 
BAZAR ELEKTRONIK

www.satdiscount.dk

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -

24x47 cm 
büyüklüğündeki 4 

köşe çanak anten 70 
cm’lik çanağın işlevini 
görüyor ve tüm Türk 
kanallarını çekiyor.

ÇANAKTA YENİLİK

Spor paketi:  800,- DKK

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için bizi arayın

Standard paket, sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya Servisi

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil 
seçeneği olan, full HDMI çıkışlı 

internet üzerinden 
radyolara bağlanan ve her türlü gün-

celleme yapalabilen, 
videoporttan YouTube ve diğer link-
lere bağlanabilme özelliğine sahip 

olabilen en son receiverler gelmiştir. 

1.595,-

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ 
HARİKASI!

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik 
denince akla gelen her türlü irili ufaklı ürün 

çeşidimizle hizmetinizdeyiz. 
Ara kabloları, kablolu, kablosuz kulaklıklar, 

anten ve data kabloları, telsizli sabit telefonlar, 
hoparlörler, şarj aletleri ve daha bir çok ürün 

en ucuz fi yatlarla bizde. 

 Türkiye ve Avrupa haritalı, 3 boyut 
görüntülü Navigatörlerimiz gelmiştir. 
Film oynatma özelliği olan Bluetooth 

telefon bağlantılı Navigatörlerimiz 
gelmiştir. 

Navigatörlerimiz oyun, fi lm, mp3 
oynatma ve çalma özelliklerine sahiptir.
4 İnch : 1.200 Kr., 5 İnch : 1.600 Kr

7 İnch: 2.200 Kr.

Tüm FRE Türk ve Avrupa 
kanallarını çekebilen komple 

çanat seti

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

95,-
250,-
395,-

Komple Çanak Seti

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montajı

Her türlü cep telefonlarının 
orijinalliği ve garantisi 

bozulmadan sim kiliti açılır. 
Özellikle iPhone ve Diamond 

telefonlarının sim kiliti çılır. 

Istedgade 44 kld.   1650 København V    
Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

1.398 Kr.

Ramazan bayramınız kutlu olsun

Danimarka’da tartış-
ma gündeminin iki 
renkli siması  Rune 

Engelbrecht Larsen ile ünlü 
fotoğrafçı Jacob Holdt ya-
yınladıkları ortak bir bildi-
ri ile Danimarka’yı ırkçılığı 
kurumsallaştırmakla suçla-
yarak Obama ve ABD ka-
muoyuna şikayet ettiler.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde 
özellikle Danimarka Halk 
partisi milletvekilleri ve 
diğer parti üyelerinin göç-
menler, mülteciler ve ge-
nellikle de Müslümanlar 
hakkındaki aşağılayıcı ve 
suçlayıcı söylemlerinin lis-
te halinde karşılaştırmalı 
olarak nakledildiği bildiri-
de Danimarka hükümeti-
nin yabancılar alanındaki 
bazı uygulamaları Fransız 
ırkçı lider Jean Marie Le 
Pen’in söylemlerine ben-
zetiliyor.

Görüntülü ve yazılı ola-
rak hazırlanan şikayet bil-
dirgesinde Danimarka Halk 
Partisi’nin gazete ilanları 

ve afişlerle nasıl manipü-
lasyon yaptığı gösterilir-
ken bu parti taraftarları ve 
genel olarak da Danimarka 
hükümeti ülkede ayrımcı 
dışlayıcı, nefret ve korkuya 
dayanan bir ortam yarat-
makla suçlanıyor.

Şikayet bildirgesinin so-
nunda ise bu mektubun 

Obama’ya ulaşıp ulaşma-
yacağından emin olmadık-
larını belirten iki yazar/
gazeteci ulaşması durumun-
da da Obama’nın ortaya çı-
kan fırsatlarda Danimarka 
hükümetini uyarması ve 
Danimarka Halk partisi 
tarafından dile getirilen 
görüşlerin ve bu partinin 
siyasete olan etkisini eleş-
tirmesini istiyorlar.

Danimarka’yı Obama’ya şikayet ettiler

Danimarka Halk Partisi’ni (DF) ABD başkanı Barak Hüseyin Obama’ya 
şikayet eden Danimarka’da tartışma gündeminin iki renkli siması Rune 
Engelbrecht Larsen ile ünlü fotoğrafçı Jacob Holdt, DF’in yayınları ara-
cılığıyla yabancı düşmanı yayınlar yaptığını belirttiler. 

Danimarka’nın başkenti Kopen-
hag’da yaşayan ve soyadını açıkla-
mayan Karen adında genç bir ka-

dın bir gecelik ilişki sonucu hamile kalıp 
doğurduğu oğlunun babasını bulmak için 
YouTube’da yayın yapmaya başladı.

Kopenhag’da bir restoranda tanıştığı ve 
ne adını ne de nereli olduğunu merak et-
mediği genç adamla geceyi geçiren Karen, 
bir gecelik ilişki sonucunda hamile kaldı. 
Bundan bir buçuk yıl önce gerçekleşen bu 
tanışıklığın bedeli ise Karen için yalnız 
anne olarak bir yaşam sürmek oldu.

August adını verdiği oğlunun babasını 

bulmak için bir video çeken Karen filmi 
Youtube video paylaşım sitesine koydu. 
Çok kısa sürede 300 bine yakın kişinin 
izlediği videoda Karen kendi kişisel web 
sitesinin adresini de veriyor ve mail adre-
sini belirtiyor.

Youtube’da yayın yapmasının ardından 2 
binin üzerinde mail alan genç kadının işi 
hayli zor görünüyor, zira baba olduğunu 
iddia eden bir çok kişi var. Babalık kaydı 
yaptıranların yanı sıra Karen’e pornogra-
fik içerikli mesajlar, hakaretler ve teklifler 
de yağmaya başladı.

(Haber)

YouTube’da oğlunun 
babasını arıyor
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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. 

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki 
sorunlarınız için arayabilirsiniz. 

Yeni a
dre

s

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
Tel :2127 5146 

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

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarım

eak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

Ramazan bayramınız kutlu olsun

HABER

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA 
YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

En ucuz fi yatlarla sizlere hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz. 

PEGASUS HAVAYOLLARI ile:
HAFTADA 4 GÜN KOPENHAG-İSTANBUL 

ANKARA, İZMİR, ADANA, KONYA, 
KAYSERİ, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, 

MALATYA, SAMSUN ve TRABZON’a 
bağlantılı olarak uçuyoruz

TÜRK HAVAYOLLARI İLE DİREK 
ve AKTARMALI OLARAK HERGÜN 

TÜRKİYE’NİN BÜTÜN NOKTALARINA 
BAĞLANTILI UÇABİLİRSİNİZ.

Seyahatin doğru adresi!

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

�

�

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

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

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

Bagerstræde 2  1617 København V - Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 - Fax: 33 24 19 22 - Mobil: 40 56 65 40     
Dogru@dogrurejser.dk  www.dogrurejser.dk  

UCUZ FİYATLARDAN SİZ DE YARARLANIN

Ramazan Bayramınız 
kutlu olsun

Kampanya fi yatlarından istifade etmek için bizi 
arayın. Biletleriniizi erken alın ucuza alın

”Anneler ve Kızları” adlı bir 
kampanya göçmen kökenli 
anne-kızların yeni ülke-

lerinde sorunsuz bir yaşam 
kurmalarını sağlamada önemli 
katkı sağlıyor. Annelerin bir-
çoğunun aksine Danimarka’da 
doğup büyüyen kızlarının top-
lumla uyumlu bir yaşam kura-
bilmeleri için ne kadar önemli 
oldukları şüphesiz. Bu gerçek-
ten yola çıkan kampanya yetki-
lileri çeşitli uluslardan seçtikle-
ri 5 anne-kız ile Danimarka’nın 
çeşitli şehirlerinde çeşitli tartış-

ma toplantılarına katılarak di-
ğer göçmen kökenli anneleri 
bilgilendiriyorlar.

Kampanya sorumlusu Katri-
ne Friis, “Danimarka dışında 
bir ülkede doğup büyümüş ol-
mak burada dünyaya gelen bir 
kız sahibi olunca, anne olarak 
göçmen kökenli kadınlar için 
zor bir görev haline dönüşüve-
riyor. Bu yüzden Danimarka’da 
dünyaya gelmiş kızlarına en iyi 
eğitim ve iş olanakları ile sos-
yal aşamada sorunsuz günler 
geçirmelerini sağlamak önem-

lidir” diye konuşuyor.
Anneler ve Kızları kampan-

yasının temel amacı Danimar-
ka’da göçmen kökenli anne ol-
mayı başarabilmiş ve kızlarına 
güzel bir eğitim ve iyi bir gele-
cek sağlamış annelerin tecrübe-
lerini diğer göçmen kadınlara 
iletmeleri üzerine kurulmuş. 

Yapılan tartışma ve bilgilen-
dirme toplantılarında 5 başarılı 
göçmen anne tecrübe ve bilgi-
lerini diğer kadınlara anlatı-
yorlar, onlardan gelen soruları 
cevaplıyorlar.

Anneler ve kızları projesinin düzenlediği toplantıların yer ve saatlerini gör-
mek ve tartışmalara katılmak için www.nyidanmark.dk/modreogdotre adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
Kampanya kapsamında görev alan göçmen kökenli ve anneleri tanıtan bir 
kitapçık da yayınlamış durumda. Kitapçığı, http://www.haber.dk/sayilar/
modre.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Anneler ve kızları uyum 
için çalışıyorlar
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Daha fazla
 bilgi için

PBS’in yeni şartnamesine göre 
1 Temmuz 2010 tarihinden 
sonra sadece chipterminaller 
kullanılacaktır

ARTEMA HYBRID

Hem chip hem manyetik 
şeridi okur, aynı zamanda 
kartlar daha güvenli ve doğru 
okunur. Danimarka’da yeni 
kullanıma sunulan ve tüm 
Avrupa genelinde 400 binin 
üzerinde satış yapmış olan 
bu terminal en güvenilir 
terminal olarak 
tanınmaktadır. 

ŞİMDİ D
ANİMARKA’DA



     Eylül/September 2009haber10  Eylül/September 2009 11   haberHABER

Tlf: 3910 5200  
info@ticketnet.dk  www.ticketnet.dk

Uçak bileti almak 
artık çok kolay

ticketnet.dk

Avukat Erbil Kaya

Hammerensgade 1, 2.sal    
DK - 1267 København K
Tlf:  (+45) 7020 7047   Fax: (+45) 7020 7145
Mobil:  (+45) 2478 7860  ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk

Her türlü hukuksal sorunlarınız için 
hizmetinizdeyiz. Hukusal danışmanlık 

ve yardım için arayabilirsiniz.

Tel :2127 5146 

 Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

www.eak-design.com

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning 
og Renovering, Design og Indretning

Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Tel :2127 5146 

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

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarımeak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

ak@eak-design.com

Sadi Tekelioğlu

A
merika’dan başlayarak 
tüm gelişmiş ekonomi-
leri etkisi altına alan 
küresel mali ve eko-
nomik kriz, finansal 

piyasaların daralmasına, petrol 
fiyatlarının artmasına ve bununla 
birlikte, inşaat sektöründe malze-
me fiyatlarının da yükselmesine 
neden oldu. Danimarka’daki in-
şaat sektörü de diğer ülkeler gibi 
krizden nasibini fazlasıyla aldı ve 
krizden en büyük zararı gören sek-
törlerin başında emlak ve inşaat 
sektörü geldi. 

Bir taraftan inşaat sektöründe 
malzeme fiyatları artarken, diğer 
taraftan konut fiyatları giderek dü-
şüyor ve buna rağmen konut satışı 
durma noktasına geldi. 

Krizle birlikte bir çok sektörde 
iflaslar, işten çıkarmalar yaşanır-
ken piyasanın lideri durumundaki 
emlak ve inşaat sektörü işsizlikte 
de başı çekiyor. Alınan ekonomik 
önlemler ise sektörün tekrar can-
lanması için çok yetersiz.

Peki, inşaat sektöründeki krizin 
giderilmesi için hükümetin aldığı 
önlemler yeterli mi, alınan önlem-
lerle inşaat sektörü bu krizden 
daha fazla yara almadan çıkabilir 
mi? Konut fiyatları daha da düşer 
mi? Konut satışı tekrar canlanır 
mı? 

Danimarka’da inşaat sektörün-
de yaşanan bu sorunları ve alınan 
önlemleri Danimarka’da uzun yıl-
lar mimarlık yapan EAK-DESİGN 
mimarlığın sahibi deneyimli Türk 
mimar Atila Kahraman ile konuş-
tuk.  

Konut ve inşaat sektörünün 
ülke ekonomisine önemli katkı-
sının olduğunu belirten mimar 
Atila Kahraman, hükümetin özel-
likle bu sektördeki krizi önlemede 
yetersiz kaldığını, muhalefetin de 

getirdiği çözüm önerilerinin kısa 
vadeli çözümler olduğunu ve asıl 
sorunu çözmekten çok uzak oldu-
ğunu söylüyor. 

Piyasanın lideri gözardı 
ediliyor
“Ne hükümet, ne de muhalefet 
konut ve inşaat sektörünü Da-
nimarka ekonomisinin lokomotif 
sektörlerden birisi olarak görmü-
yor. İstihdamın en yüksek olduğu 
sektörlerden biri olan bu sektör 
aslında piyasanın lideri durumun-
da. Bu sektör aynı zamanda 100’ün 
üzerinde yan sektörü de besliyor. 
Dikkat ederseniz, tüm dünyada ol-
duğu gibi Danimarka’da da mali ve 
ekonomik kriz bu sektörde baş gös-
terdi ve diğer sektörleri de hemen 
etkisi altına aldı. Bu sektördeki 
sorun çözülmeden diğer alanlar-
daki sorunları çözemezsiniz” di-
yen mimar Atila Kahraman, hü-
kümetin krizden kurtulmak için 
aldığı önlemlerin kalıcı olmadığı-
nı belirtiyor. Hükümetin izlediği 
bu politika ile krizi aşamayacağı-
nı ifade eden Kahraman, “İnşaat 
sektöründe hareketlilik yaratmak 
için hükümetin tamirat, tadilat ve 
ilave yaptırmak isteyen ev sahiple-

rine 30 bin kron’a kadar yardımda 
bulunacağını açıklamasıyla bu so-
run aşılmaz. Zaten o da fiyasko ile 
sonuçlandı” diyor.
  Kahraman, Danimarka’daki bir 
başka ve en önemli sorunun da 
Danimarka’nın hizmet sektörü 
toplumu olmaktan çıkıp iletişim, 
bilgi toplumu olmaya yönelme-
sinden kaynaklandığını, ancak 
bu yöndeki gelişmeyi sağlayacak 
alt yapıya yatırım yapılmamasını 
gösteriyor. 

Kamu binalarını tadilat 
yapmakla sorun çözülmez
Muhalefet partilerinin de sorunu 
çözmekte zorlanacağını ifade eden 
Kahraman, “Ana muhalefet parti-
si lideri Helle Thorning-Schmidt 

krizin ve de artan işsizliğin önüne 
geçebilmek için kamu alanların-
da yatırımlar yapılmasını öneri-
yor. Okulların, yuva ve kreşlerin, 
kamu binalarının tadilat ve tamir 
edilmesini, bunun da inşaat sektö-
ründe istihdam yaratacağını söylü-
yor. Tabii ki bu inşaat sektöründe 
bir canlanma sağlayacaktır, işsiz-
lik bir süreliğine çözülebilir. Ancak 
bu çözüm kısa süreli bir çözümdür. 
Beş buçuk milyonluk bir ülkede bu 
sadece en fazla bir kaç yıl istihdam 
sağlar. Peki sonra ne olacak? Sa-
dece kamu binaları değil, büyük 
şehirlerdeki eski binaların önemli 
bir kısmında bugün hala tuvalet, 
banyo yok. Maalesef, muhalefetin 
de önerileri beni tatmin etmiyor. 
İnşaat sektörünün aslında bu ül-
kenin ekonomisinin önemli can 
damarından birisini oluşturduğu-
nu ya göremiyorlar ya da gözar-
dı ediyorlar” diyerek muhalefetin 
yaklaşımını eleştiriyor.

Danimarka’da kalıcı yatırımlar 
yapmalı
Kalıcı çözümün bu alanda yapıla-
cak ciddi yatırımlarla gerçekleşe-
ceğine inandığını ifade eden Atila 
Kahraman, “Muhalefet ısrarla son 
10 yıldır ihmal edilen kamu bina-
larının, yolların tamir edilmesiyle 
büyük bir istihdam sağlanacağını 
söylüyor. Ben Danimarka’ya ih-

tiyacın ötesinde daha fazla bina 
dikilsin demiyorum. Ancak inşaat 
sektöründe kalitenin yükseltilme-
si, istihdamın eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi gerekir. 

İnşaat sektörünün beslediği yan 
sektörlerdeki ürünlerin üretilme-
si için yatırımlar yapılması gere-
kiyor. Danimarka bu üretimleri 
içeride kullanmasa bile yurtdışına 
pazarlayabilir. Bunu yapan küçük 
ülkeler var. Örneğin Norveç ve İs-
veç, Finlandiya ahşap sanayisinde 
Danimarka’ya oranla çok önde” 
diyor.

“Konut fi yatları fazla artmaz”
Konut fiyatlarındaki düşmeler 
hakkındaki görüşlerini de belirten 
Kahraman, “Konut fiyatları sadece 
Danimarka’da değil, tüm dünyada 
düşüş gösteriyor. Ancak bu düşüş 
aslında maliyetin altında bir düşüş 
değil. Son yıllarda talebin artması 
ve bu yönde izlenen mali politika-
lar, spekülasyonlar fiyatların abar-
tılı bir biçimde artmasına neden 
oldu. Aslında şu anda gelinen nok-
ta tam olmasa da fiyatları normal 
düzeye çekiyor. Diğer ülkeler adı-
na söyleyemem ama Danimarka’da 
artık konut fiyatlarının tekrar çok 
yükseklere çıkacağına inanmıyo-
rum” diye anlatıyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk 

Danimarka’nın lokomotifi  kan kaybediyor
Atila Kahraman: “Okulların, yuva ve kreşlerin, kamu binalarının tamir 
edilmesiyle inşaat sektöründe sadece kısa süreli bir canlanma sağlanabi-
lir, işsizlik kısa bir süreliğine çözülebilir. Beş buçuk milyonluk bir ülke-
de bu sadece en fazla bir kaç yıl istihdam sağlar. Peki sonra ne olacak? 
Hükümet de, muhalefet de inşaat sektörünün aslında bu ülkenin ekono-
misinin önemli can damarından birisini oluşturduğunu ya göremiyor 
ya da gözardı ediyor”.

Atila Kahraman kimdir?
1994 yılında Kopenhag’a yerleşen 
mimar Atila Kahraman, Türkiye’de 
aldığı mesleki eğitimin ardından Da-
nimarka’da ve İngiltere’de alanında 
ihtisas yaptı. Kahraman 10 yıl kadar 
Kopenhag’da Danimarkalı mimarlık 
fi rmalarında mimar olarak çalıştıktan 
sonra serbest mimar olarak çalışmaya 
başladı ve Kopenhag’da EAK-DESİGN 
Mimarlık adında mimarlık bürosunu 
açtı. Halen mimarlık yapan Atila Kah-
raman Danimarka’da ve Türkiye’de 
bir çok mimari projede de yeraldı.  
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

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

hizmetinizdeyiz

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

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

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

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

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

Yaz tatilinin ardından parlamen-
to yeni çalışma dönemine resmi 

bir açılışla  ekim ayının ilk Salı günü 
başlayacak. İlk olarak da 2009 büt-
çesi hazırlıkları yapılıyor. Partimizin 
bu yıl ilk kez, Sosyalist Halk Partisi 
ile birlikte kamuoyuna yeni bir büt-
çe yasa tasarısı açıkladı. Bu tasarıda 
hastanelerdeki aksaklıkların gide-
rilmesi, yaşlılara bedava diş bakımı, 
daha iyi halk okulları gibi hepimizi 
ilgilendiren başlıklar bulunuyor.

Hükümet partilerinin tasarıları ise 
o kadar vizyondan yoksun ki burada 
bahsetmeye bile değmez.

Ancak hükümete dışarıdan destek 
veren Danimarka Halk Partisi emek-
lileri ve göçmenleri gündeme getire-
rek yine kendinden bahsettirmeyi 
bildi. Bugüne kadar hep bu iki başlık 
üzerinde yoğunlaştılar ileri sürdük-
leri tezler ise hep aynı.

Danimarka Halk Partisi yaşlı bakı-
mı için 500 milyon kron ayrılmasını 
ve emeklilere ödenen servet sınırın-
da değişiklik yaparak yaşlıların eli-
ne daha fazla para geçmesini sağla-
mak için de ayrıca 250 milyon Kron-
luk bir ödenek ayrılmasını istiyor. 
Emeklilerin büyük bir kısmının Da-
nimarka Halk Partisine oy verdikleri 
düşünüldüğünde emeklilerin ve yaş-
lıların çıkarlarını savunmak, seçmen 
kitlesine hoş görünmek anlaşılır bir 
durum.

Buna karşılık Danimarka Halk 
Partisi (DF) kendisine oy vermeyen, 
örneğin göçmenler ve büyük şehir-
lerde oturan yüksek eğitimli kesim-
lere saldırmaktan hiç geri durmu-
yor.  DF önümüzdeki yıl bütçesinde 
Danimarka’ya “uyum sağlayamamış” 
kesimlerin ülkelerine geri gönderil-
mekte kullanılması için 400 milyon 
kron ayrılmasını istedi. Partinin “ni-
yet” olarak açıkladığı gerekçe ise, bu 
uyum sağlamak istemeyen gruplar 
ortadan kalkınca uyum sağlamak is-
teyenlerin uyumu için belediyeler 
daha rahat çalışacaklar.

Bu partinin uyumdan ne anladığını 
bilmediğimiz için çok tuhaf ve tuhaf 
olduğu kadar da korkunç bir öneri-
dir bu.

Partinin en son burka ve cami ya-
pılmasına karşı yürüttüğü kampan-
yalar göz önüne alındığında DF’nin 
uyumdan anladığı yüzde 100 asimi-
lasyon olsa gerek.

Halkın oylarıyla seçilmiş biri ola-
rak DF’in nasıl olup da her defasın-
da göçmenleri ve İslam dinini siyaset 
gündeminin merkezine oturtmakta-
ki becerisine şaşırdığımı söylemem 
gerekiyor.

Hem kendilerinden bahsettirmeyi 
biliyorlar hem de korku pompalayan 
bir dil ve semboller kullanarak hal-
kın gözüne girmeyi başarıyorlar. Sü-
leymaniye Camii’nin kubbesine iki 

kılıç yerleştirerek reklam yapmak 
salakça bir fikir, ancak bazı insanları 
derinden etkileyen bir sembolik an-
lamı var bunların.

Bir örnek vermek istiyorum, birkaç 
gün önde DF sempatizanı bir adam-
la konuştum. Adam gerçekten Cami 
kubbelerinde kılıç amblemleri bu-
lunduğunu düşünüyordu. Görüyor 
musunuz, bir propaganda materyali 
gerçek olarak algılanıyor ve etki ya-
ratıyor. İkinci Dünya Savaşı esnasın-
da yapılan propagandaları hatırla-
madan edemiyor insan.

Nasıl oluyor da bu partinin tüm 
yaptıkları yanına kar kalıyor. Par-
tinin Cami yasaklanması önerisi ve 
cami konusunda halk oylamasına gi-
dilmesini istemesi din özgürlüğünü 
garanti altına alan Danimarka ana-
yasasına aykırıdır.

DF bunları yapıyor çünkü hem hü-
kümet partileri, hem de muhalefet 
partileri olarak bizler üzerimize dü-
şeni yapmadık ve seçmen kitleleri-
ni hayal kırıklığına uğratıp onları 
DF’in kucağına ittik.

Hükümet kendi kendini DF’e ba-
ğımlı hale getirdi. Umarım bundan 
sonraki dönemde kamuoyuna yön 
verenler ve muhalefet biraz daha net 
bir şekilde muhalefet yaparlar. Tek 
umudumuz bu.

yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

DF nasıl başarılı oluyor ?

Ramazan Bayramınız 
kutlu olsun

Aarhus’ta faaliyet gösteren 2. seri takımlarından 
Vatanspor kuruluşunun 20. yılını geçtiğimiz gün-
lerde kutladı. 18 Ağustos günü zirveye ulaşan kut-

lamalarda Vatanspor Danimarka SAS ligi takımı ve Aar-
hus kentinin temsilcisi AGF ile karşı karşıya geldi.

SAS Ligi’nde lider durumdaki AGF’in Vatanspor’un 
kutlamalarına katılmayı kabul etmesi kulüp üyeleri, 
yetkililer ve vatandaşlarımız tarafından sevinçle ve gu-
rurla karşılandı. Vatanspor’un kendi sahasında oynanan 
kutlama maçını AGF 6-0 kazandı.

Maç öncesi bir konuşma yapan Aarhus Belediye Meclisi 
üyesi Bünyamin Şimşek, AGF kulübüne gösterdiği ilgi 
için teşekkür etti ve Aarhus kentini SAS Liginde başarı 
ile temsil eden böyle büyük bir kulübün kutlamalarına 
katılmasından gurur duyduklarını söyledi. Maç öncesi 
ayrıca kulüğ başkanı Mustafa Pelit’e de bir şilt verildi 
kendisine uyum ve spor için yaptığı çalışmalardan dolayı 
teşekkür edildi.

Bünyamin Şimşek AGF’in, Vatanspor’un kutlama-
sında yaptığı jestin milyonlarca kronla ölçülemeyecek 
kadar değerli olduğunu söyledi ve Vatanspor’un 20 yıl 
önce Gellerupparken toplu konutlarında bir bodrumda 
çalışmalara başladığını, ancak aradan geçen sürede tesis-
leşemediğini ve hala bodrumlardaki lokallerde çalışma-
larına devam ettiğini belirtti ve yetkililerden bu soruna 
en kısa zamanda çözüm bulmaları çağrısında bulundu. 
Vatanspor ile AGF arasında yapılan özel kutlama maçını 
800’ün üzerinde sporsever izledi.

(Haber)

Vatanspor 20 yaşında
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Üzeyir Tireli

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ko-
penhag büyükşehir otobüs işlet-

mesi HT/Movia, ilkokulların açılması 
nedeniyle bir kampanya başlatarak, 
araba sürücülerini okul çocukları-
na dikkat etmeye davet etti.  Gene 
her yıl olduğu gibi bu yılda kampan-
ya sloganı ”pas på ........., hun er ny i 
trafikken” seçildi. 

Hiç şüphesiz güzel bir kampanya. 
Her gün Türkiye trafiğinde can ve-
ren vatandaşlar düşünüldüğünde, 
Türkiye’de de benzerleri yapılsay-
dı ne iyi oldurdu demekten kendimi 
alamıyorum. Böyle bir kampanya hiç 
şüphesiz HT/Movia’nın sorumluluk 
taşıyan  ve toplumsal gelişmelere du-
yarlılık gösteren bir şirket olduğu-
nun altını çiziyor. Pek yakında çevre 
sorunlarıyla ilgili kampanya başlat-
ması beni hiç şaşırtmaz. 

Ama maalesef Movia’nın kampan-
yası – gene her yıl olduğu gibi - tek 
kültürlü, tek dilli. Yani kampanya 
sanki Kopenhag ve çevresinde sadece 
ve sadece  geleneksel yerli halk yaşı-
yormuş gibi haraket ediyor. Örneğin 
çocukların isimleri klasik Danimar-
kalı ismimler; Josefinie, Laura, Mik-
kel, Amalie,  Christian vs.  Fotoğraf-
lar ona keza. Hepsi genellikle sarı 
saçlı, mavi veya yeşil gözlü.

Halbuki Kopenhag’daki ilkokullar 
‘etnik temizlikten’ geçmiş, sadece 

‘klasik’ Danimarkalı çocukların gitti-
ği okullar olmaktan ziyade, çok daha 
karmaşık, çok daha etnik ve kültürel 
çeşitlilik taşıyan okullar. Bu etnik ve 
kültürel farklılık ve zenginlik maa-
lesef Movia’nın kampanyasına yan-
sımıyor. Politik tartışmalara bakıldı-
ğında ise, sanki Kopenhag ve çevre-
sinde etnik azınlıktan gelme çocuk-
lardan başka çocuk yaşamıyormuş 
gibi bir hava esiyor. Gün geçmiyor 
ki bir politikacı etnik çocuklar için 
bir yaptırımda bulunmasın. Örneğin 
okullarda zoraki dağıtım yaparak, et-
nik çocuk sayısını azaltmak gibi. Ya 
da  onlara özel demokrasi dersleri ve 
testleri uygulamak gibi. Gün geçmi-
yor ki bir yazar, çizer ya da pedago-
jik sorumlu, iki dilli çocuklarla ilgili 
bir soruna parmak basmasın. Oruç 
tutmasından anne-babasının giyim 
kuşamına kadar. Böyle bir ortamda 
‘Kopenhag’da iki dilli çocuklardan 
başka çocuk yok herhalde!’ deme-
mek zor. 

Ama sık sık rastladığımız gibi; so-
runlar konuşuldu mu, yanlışlıklar 
tartışıldı mı etnik azınlıktan gelme 
çocuklar basın, yayın ve politikada 
Danimarkalı çocuklara yer bırakmı-
yorlar, ama bu ülkenin vatandaşı 
gibi eşit hak ve hukuk istenildi mi, 
sanki bu çocuklar hiç yokmuş gibi 
davranılıyor. 

Nitekim ben geçen Sonbaharda, 
yine okulların açılması ve ‘çocukla-
ra dikkat’ kampanyasıyla ilgili bir şi-
kayette bulundum. Yukarıda belirt-
tiklerimi HT/Movia’ya da anlattım. 
Şikayetimden uzun bir süre sonra 
bana bir cevap geldi. Verilen cevapta 
kampanya olduğu biçimde savunu-
luyordu, fakat beni ‘teselli’ amacıyla 
olsa gerek, ayrıca – aklımda kaldığı 
kadarıyla – şöyle bir ek yazı gönde-
rilmişti: Bizim kampanyamıza katı-
lan çocuklardan bir kaç tanesi (dik-
kat sadece bir kaç tanesi) gerek gö-
rünüş itibarıyla gerekse isim itiba-
rıyla etnik kökenli çocuklara benzi-
yor. Örneğin ‘Robert’ ismi hem Dani-
markalı bir çocuğa hem de başka bir 
etnik kökenli çocuğa ait olabilir. Gö-
rünüş olarak da resimlerin bazıların-
da çocuklar kumral saçlı deniliyordu 
gelen ek yazıda. 

‘Robert’ ismi şayet bir etnik grubu 
temsilen kullanılmışsa, bu grup en 
iyi ihtimalde İngiltere veya Ameri-
ka’dan veya diğer Avrupa ülkelerin-
den gelen birinin ismi olabilir. Ama 
Kopenhag’da etnik ve kültürel fark-
lılık ve sorunlar konuşulduğunda, 
kimsenin aklında Robert ismi gel-
miyor. Herkes Mohammed’ diye dü-
şünüyor. Onun için ‘Pas på Moham-
med, han er ny i trafikken” 

 tireli@haber.dk

“Pas på Mohammad, han er ny i trafikken”

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

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

konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz. 
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.  

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. 

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. 

Tesettür düğünleri için de 
bizi arayınız 

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

elim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat« 
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini 

ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım. 

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz

Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, 
eğlencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Kenya’nın başkenti 
Nairobi’dede dü-
zenlenen Afrika 

Kalkınma Toplantı’sına 
katılan ABD Dışişleri Ba-
kanı Hillary Clinton’un 
da kaldığı Intercontinen-
tal oteline ve bir otobüs 
garajına terör saldırısı 
yapmak üzereyken yaka-
lanan 5 teröristten biri-
nin Danimarka vatandaşı 
olduğu öne sürüldü.  

Sunday Nation adlı 
Kenya gazetesine göre, 
teröristlerin al-Kaide’nin 
Somalili terör örgütü al-
Shabab ile bağlantısı ol-
duğu ve Somalili oldukla-

rı belirtildi. 
Ancak Danimarka’nın 

Nairobi büyükelçisi Bo 
Jensen, teröristlerden bi-
rinin Danimarka vatanda-
şı olduğuna dair herhangi 
bir bilginin kendilerine 
ulaşmadığını  ve  konuyu 
araştırdıklarını söyledi. 

Hatırlanacağı gibi, 1998 
yılında Nairobi’deki ve 
Tanzanya’nin başkenti 
Dar es Salaam’daki Ame-
rikan büyükelçiliklerine 
düzenlenen saldırıda 250 
kişinin yaşamını yitirmiş, 
5000 kişi de yaralanmıştı. 

(Haber)

Clinton’a suikastın 
Danimarka bağlantısı
Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen 
Afrika Kalkınma Toplantı’sına katılan ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a suikast saldırı 
yapmak üzereyken yakalanan 5 teröristten biri-
nin Danimarka vatandaşı olduğu ileri sürüldü. 
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Hassellunden 11 B - 2765 Smørum   Tlf.: 3810 9282   Faks: 38107343  www.anadolu.dk

Tüm dost ve 
müşterilerimizin 

Ramazan bayramını 
kutlarız

HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz

Müşterilerinizin sağlığı ve 
işyerinizin imajı için hijyenik, 
modern ortamda hazırlanan 

kaliteli döneri bizden alın. 

BİR TELEFONUNUZ YETERLİDİR! 
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STOPBizden fi yat almadan arabanızı tamire vermeyin!
Araçlarınızın tamiratı Danimarka’da eğitim almış 
ustalarımız tarafından özenle yapılır.
Bizi önceden arayıp fi yat teklifi  almanız mümkün.
*Motor  değiştirme
*Vites kutusu(şanzuman)
*Debriyaj ve fren sistemi
*Motor kayışları-eksantrik kayışı(Bütün takım)
*Araç muayene (syn) 
*Araçlarınıza bilgisayarlı test ve ayar  yapılır.
Yedek parçalarda 3 yıla kadar garanti kapsamımız vardır.
Aracınız tamir edilirken bekleme odamızda rahat etmeniz için 
bilgisayarlarımız, çay , kahve ve meşrubat ikramımızdır.
Kopenhag’dan gelen müşterilerimize özel indirim uygulanır.

Çalışma saatlerimiz:
Hafta içi:  08.00 – 21.00   
Haftasonu: 11.00-15.00

Sorøvej 5 - 4200 Slagelse - Tel & Fax: 5850 4030  
Email: dm-auto@mail.dk  - www.dmauto-slagelse.dk

DM Auto’ya Hoşgeldiniz

Bir telefonunuz yeterlidir.
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4stk. Falcon/Mirage 14”15”16”17” Lastikle 
beraber 2999,-dan başlayan fi yatlarda

Cazip fi yatlara her ebatta lastik 
ve canta sahip olabilirsiniz

İkinci el araba alım-satım yapılır
Her bütçeye uygun arabalarimiz vardir.
Siparis üzerine arzu edilen araba size uygun 
fi yatlarda bulunur.
3 aylık garanti verilir.
Internet sayfamızda bazılarını görebilirsiniz.
www.dmauto-slagelse.dk

Her türlü kültürel, ulusal 
ihtiyaçlara cevap 

verebilecek menü, 
dekorasyon, müzik 

hizmetleri de sunmaktayız

100 kişiden 250 kişiye kadar küçük 
salonumuz, 250 kişiden 900 kişiye 
kadar büyük salonumuz ve geniş 
otoparkımız ile birlikte her türlü 

olanaklarınızı sunuyoruz. 

Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız 
bulunmaktadır. Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.  

1001GECE DÜĞÜN SALONLARI

Lyskær 13A
2730 Herlev Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507

www.tusindogennat.dk

1001
GECE

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel 
eğlencelerinizde her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.

Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyizYeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

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

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fi yatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

H
ükümetin küçük ortağı 
Muhafazakar Halk Par-
tisi tarafından kamuoyu-
na açıklanan yeni uyum 

programında Müslümanlara ait özel 
okullara yönelik çok sert uygulamalar 
öngörülüyor. 

Müslümanlara ait özel okulların 
daha sık denetlenmesi gerektiğini 
belirten parti genel başkanı Lene 
Espersen, bu okulların uyumu gecik-
tirdiğini, demokrasi, insan hakları ve 
ifade özgürlüğüne saygı duymayan bir 
kuşağın yetişmesine neden olduğunu 
öne sürdü.

Espersen son yıllarda Danimarka’da 
Müslüman kökenli gençler üzerine ya-
pılan kamuoyu araştırmalarının endi-
şe verici sonuçlara işaret ettiğini belir-
terek, Danimarka’da doğup büyümüş 
gençlerin Danimarka’da geçerli olan 
ve saygı duyulan değerlere mesafeli 
davranmasının kabul edilemez oldu-
ğunu, şeriat yanlısı, yasaklamacı ve 
demokrasiyi kabul etmeyen bir kuşak 
yetişmekte olduğunu söyledi.

Muhafazakar Halk Partisi tarafın-
dan kamuoyuna açıklanan program-
da: Öğretmenlere Danca bilme zorun-
luluğu getiriliyor. Danca, demokrasi 
ve kültür ders saatleri arttırılıyor. 
Hristiyanlık zorunlu din dersi haline 
getiriliyor.

Müslümanlara ait özel okulların 
mercek altına alınacağının işareti-
nin verildiği uyum programına göre 
Müslüman azınlıklara ait özel okulla-
ra Danimarka kültür dersleri ve zo-
runlu demokratik yurttaşlık dersleri 
verilmesi öngörülüyor. Programda 
bu özel okulların bazı teknik ders-
lerde iyi bir eğitim verdikleri ancak 
öğrencilerin Danimarka ve demokrasi 
kültüründen uzak yetiştikleri belirti-
liyor. Okullarda ibadet odalarına izin 
verilmeyeceğinin belirtildiği program-
da ibadet odalarının, namaz kılmayan 
öğrenciler üzerinde baskı yarattığı ve 
öğrenciler arasında gerilimlere yol aç-
tığı belirtiliyor. 

Müslümanlara ait özel okulların ken-
di anavatanlarının dili, kültürü ve dini 
üzerine yoğun bir eğitim programları 

sürdürdükleri belirtilerek bu eğitim 
modelinin öğrencilerin Danimarka 
toplumu ile kaynaşmalarını engelle-
diği belirtiliyor.

Oruç da sorun
Muhafazakar Halk Partisi’nin yeni 
programında ilkokul öğrencilerinin 
oruç tutmamaya teşvik edilmesi de 
öngörülüyor. Orucun da öğrenciler 
arasında birbirlerine karşı dini baskı 
unsuru oluşturduğu, oruç tutmayan 
öğrencilerin alaya maruz kaldıkları 
belirtiliyor.

Yeni programın ana hatlarıyla dini 
özgürlükleri öne çıkardığı belirtilir-
ken, dini özgürlük kavramından ”iba-
det etmeme özgürlüğü ve dini baskı-
ya maruz kalmama özgürlüğünün de 
kastedildiği belirtiliyor.

Özel okul öğretmenlerine Danca 
mecburiyeti
Yeni programda, azınlıklara ait özel 
okullarda öğretmenlik yapacak kişile-
rin yazılı ve sözlü olarak danca yeter-
liliklerinin bulunması da şart olarak 
ileri sürülüyor.

Müslümanlar ait özel okullarda 
öğretmenlik yapacak kişilerden Da-
nimarka’da öğretmenlik okulu diplo-
ması şartı da aranması öngörülüyor.

Yeni programda ayrıca, özel okulla-

ra yılda bir kez habersiz kontrol zi-
yaretleri yapılacağı ve öğretmenlerin 
Danca bilgilerinin kontrol edileceği 
yer alıyor.

Burka yasaklansın
Partinin milletvekillerinden ve uyum 
politikalarından sorumlu sözcüsü Na-
ser Khader, Burka ve Nicab adı veri-
len örtünme şekillerinin Danimarka 
kültürüne aykırı olduğunu ve kamuya 
açık alanda Danimarka’da insanların 
yüzlerini kapayarak gezmemeleri ge-
rektiğini söyleyerek Burka’nın yasak-
lanmasını istedi.

Khader,”İnsanlar evlerinde dört du-
var arasında nasıl giyinirlerse giyin-
sinler, biz ona tabii ki karışmayız, ama 
kapıdan dışarı adım atılınca insanların 
yüzlerini görebilmeliyiz” dedi.

İmamlara üç ay kültür kursu
Muhafazakar halk partisi açıklamakta 
olduğu göçmen politikaları çözüm pa-
ketinin ayrıntıları da ortaya çıkmaya 
başladı. Naser Khader HABER’e ga-
zetesine yaptığı açıklamada bundan 
böyle Danimarka^’da imamlık yapa-
cak kişilerin üç aylık bir Danimarka 
Kültürü kursuna gitmelerini zorunlu 
kılacaklarını söyledi.

(Haber)

Özel okullar mercek altına 
alınmak isteniyor
İktidarın küçük ortağı Muhafazakar Halk Partisi,”Demokratik Uyum” 
adını verdiği yeni uyum programı kapsamında Müslümanlara ait özel 
okulların daha sık denetlenmesi gerektiğini açıkladı.

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 
Çiçek mağazamıza uğrayıp nasıl 

bir süsleme istediğininizi belirtmeniz 
yeterlidir. Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve 
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz. 

Gelin çiçekleri, gelin buketleri 
yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov Blomster
 Østerbrogade 62 - 2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90
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Restaurant Butterfl y’da 
İstanbul Taverna akşamları

Kopenhag yakınlarında Glostrup semtinde yeni açılan 
Butterfl y restoranımız müzikli eğlence akşamları ve hafta 

sonlarında taverna geceleri ile eğlence anlayışına 
yeni bir tarz getiriyor.

Eğlence akşamlarımızın ilkini 3 ekim 2009 akşamı 
gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem geceyi dostlarınızla 

birlikte yaşamak isterseniz hemen bizi arayıp 
rezervasyonunuzu yaptırın, taverna akşamlarının 

güzelliğini Danimarka’da yaşayın.

Rezervasyon gereklidir. 
Rezervasyonsuz müşteri kabul edilmez

Restaurant Butterfl y
Hovedvejen 63 B

2600 Glostrup
Tlf: 4363 4355

www.restaurantbutterfl y.dk
infoglostrup@restaurantbutterfl y.dk
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Rahim ağzı kanserine 
   kimler yakalanabilir?

Bütün kadınlar rahim ağzı kanserine yakalanabilir

Danimarka’da 15-44 yaş arası kadınlarda rahim 
ağzı kanseri en sık rastlanan kanser türleri 
arasında üçüncü sıradadır.

Rahim ağzı kanserinin neden olan virüs Human 
papilloma virüs (HPV) virüsüdür

HPV enfeksiyonu cinsel organlardaki başka 
hastalıkların da nedeni olabilir

HPV enfeksiyonu her yaş grubundaki kadında 
ortaya çıkabilir

Rahim ağzı kanserine karşı 
     korunmak için hiç bir zaman vakit geç değildir

Rahim ağzı kanserine ve cinsel organ hastalıklarına karşı alınacak önlem hakkında 
daha geniş bilgi için doktorunuza başvurunuz.

Daha geniç bilgi için: vacinemodkraeft.dk
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Gydevang 39-41
3450 Alleröd

Cazip açılış kampanyamız: 
Kişi başına 125 kr’dan 

başlayan fi yatlarla paket 
çözümler. 

Paket çözümlerimiz içinde 
evlenecek  çift için lüks 

otellerin birinde konaklama 
dahildir.

Tlf: +45 3064 2779
Tlf: +45 6012 5332
Tlf: +45 3091 5021

info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk

TOPKAPI SARAYI
Kopenhag ve çevresinin en yeni düğün salonu

DÜĞÜN SALONU

TOPKAPI SARAYI

♥ 1100 kişilik salonu

♥ 350 araçlık otoparkı

♥ Türk ve Kürt düğünleri ve 

   diğer eğlenceleri için herşey    

   dahil paket çözüm önerisi

♥ Salon ortasında Fıskiyeli 

   havuzda ışık gösterileri

♥ Şark ortamını aratmayacak    

   doğal ağaçlarla süslü salon

♥ Mescit

♥ Benzersiz klasta lüks salon

♥ Gelin ve damat için VIP oda

Kış sezonu ve 2010 yılı için 
rezervasyonlarımız şimdiden 

başlamıştır. 
Hemen bizi arayıp, cazip 

fi yatlarımızI öğrenin. 

Tüm Müslüman aleminin Ramazan 
Bayramı kutlu olsun

HABER

D
animarka’da hü-
kümete dışarıdan 
destek veren ve 
yabancı karşıtı 

görüşler üzerine siyaset ya-
pan Danimarka Halk Partisi 
Kopenhag’da cami yapılma-
sı planlarına karşı çıktığını 
duyurdu ve Cami yapılma-
sı konusunun halkoylama-
sına sunulmasını istedi.
Parti dün Danimarka’da 
yayınlanan gazetelere tam 
sayfa ilanlar vererek yakla-
şan yerel seçimler öncesin-
de seçmenlerden oy istedi 
ve diğer partilere de çağrıda 
bulunarak cami yapılması 
konusunun halka sorulma-
sını istedi.

Sultanahmet Camisinin 
arka plan olarak kullanıl-
dığı ilanda geçtiğimiz hafta 
Kopenhag Belediyesi ta-
rafından kabul edilen bir 
cami yapılma planı eleştiri-
liyor ve Kopenhag Belediyesi 
“yangından mal kaçırır gibi” 
karar almakla suçlanıyor.

Kopenhag Belediyesi geç-
tiğimiz hafta aldığı bir ka-
rarla ehlibeyt adlı derneğe 
bir arsa tahsis etmiş ve Ko-
penhag’da kubbeli, minareli 
bir cami yapılması planları-
nı onaylamıştı. ancak cami 
inşaatı için gerekli paranın 
İran tarafından sağlanacağı 
ortaya çıkınca da Cami plan-
ları rafa kaldırılmıştı.

İran parası kafa 
karıştırdı
Kopenhag’da yapılması ka-
bul edilen cami inşaatı için 
gerekli olan 50 milyon fabri-

katör bir işadamı tarafından 
sağlanacağının belirtilmesi 
ve ardından da İran İslam 
cumhuriyetinin finansmanı 
sağlanacağı iddiaları kafaları 
karıştırdı. Bir çok kesimden 
Cami inşaatına karşı tepki 
gelirken bir çok siyasi parti 
temsilcisi de İran parasıyla 
Kopenhag’da cami yapılma-
sını kabul edemeyeceklerini 
açıkladılar. Son iddiaların 
ardından cami inşa planla-
rının rafa kaldırılması bek-
leniyor.

İşte o cami
Kopenhag Belediyesi’nin 
imar planını onaylayarak in-
şasına izin verdiği Cami, 24 
metre yüksekliğinde mavi 

çinilerle kaplı bir kubbe ve 
32’şer metre yüksekliğinde 
iki minareye sahip olacak. 
Cami, başkentin Nordvest 
semtinde bulunan 2 bin 
metrekarelik tamirhane bi-
nalarının bulunduğu arsada 
yapılacak.

Cephe yüksekliği 13 metre 
olacak olan Caminin 32’şer 
metre yüksekliğinde iki 
minaresi ve 24 metre yük-
sekliğinde mavi bir kubbesi 
olacak.

Kopenhag’da yapılacak 
cami kompleksi içinde kü-
tüphane, amfitiyatro, ibadet 
salonu, misafir imamların 
konaklaması için geceleme 
odaları bulunacak.

(Haber)

Cami tartışması 
bitmek bilmiyor
Danimarka’da hükümete dışarıdan destek veren ve ya-
bancı karşıtı görüşler üzerine siyaset yapan Danimar-
ka Halk Partisi Kopenhag’da cami yapılması planlarına 
karşı çıktığını duyurdu ve Cami yapılması konusunun 
halkoylamasına sunulmasını istedi.

Başkent Kopenhag’da cami yapımına karşı çıkan Danimarka Halk Partisi, ülkenin günlük gazetelerinde cami 
yapımı aleyhine kampanya başlattı. Kopenhag’a yapılması düşünülen caminin halk oylamasına sunulmasını 
isteyen Danimarka Halk Partisi, kampanyasında İstanbul’daki Sultanahmet camisinin resmini manipule ederek 
kullandı. 

Kopenhag Belediyesi’nin imar planını onaylayarak inşasına izin verdiği 
Cami, başkentin NV semtindeki Vibevej’de yapılacak. 24 metre yüksek-
liğinde mavi çinilerle kaplı bir kubbe ve 32’şer metre yüksekliğinde iki 
minareye sahip olacak.
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O gün sağlık merkezimize gelerek, 
tansiyon, kan şekeri ya da akciğer fonksiyon 
testi yaptırabilir, beslenme sigarayı bırakma, 

alkol ve jimnastik hakkında kısa 
bilgiler alabilirsiniz.

Jimnastik salonumuzda kendinizi 
fi ziksel testten geçirebilirsiz. Yaptığımız 
çorbadan tadabilir ve sağlık merkezinde 

size nasıl yardımcı olabileceğimizi 
öğrenebilirsiniz.

Sizi görmekten memnun olacağız.

Sağlık merkezimiz 24 Eylül 2009 Perşembe 
günü saat: 10.00-12.00 ya da 16.00-18.00 

saatleri arası herkese açıktır.

NØRREBRO

Sundhedscenter
Tranevej 27 a-b

2400 København NV

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

İMALATTAN HALKA
«««««

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel 
günlere tatlı ve börek servisi de yapıyoruz.

Tlf:   3583 3329- 3582 0030      Mobil: 4081 5050
Frederiksborgvej 10    2400  KBH NV

Yaş ve kuru pastalar, 
keşkül, sütlaç, baklava, 

kadayıf, sarıburma, revani, 
tulumba tatlısı ve daha 
nice tatlı börek, pohça, 

sandviç çeşitleri.

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Yeni yerimizde buluşmak üzere...

1.500 kr

Humax reciver til Digiturk abonnement 

6 AYLIK Lig TV  + 70 kanal  1.300,- kr 
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.340,- kr  

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi 

posta ile gönderiyoruz. 

Mehmet Yılmaz   Tlf.: +45 40 27 89 89
Digiturk teknik servis uzmanı

(Hafta içi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00 
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti 

200 kr. Çanak ayar 350 kr. dan başlayan fi yatlarla.

1200 kr.

ŞOK FİYAT Hafta içi 24 saat 
servis

www.sat-ekspress.dkDIGITURK 
paketinde bulunan tüm 

Türk kanallarının yayınları 
Türkiye yayınlarıdır

1299 kr.

IDTE IQ 5000 PVR Plus 
2 KART GİRİŞLİ 

FREECAM HDMI USB 2.0

Digiturk standart paketinde 70 Türk kanalı bulunuyor
Standart ilk açılış fi yatı 810 kr. 

6 ay uzatma 610 kr.  
Aylık 101 kr.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramı kutlu olsun

Bayram ağız 
tadınız bizden

Bayramınız kutlu olsun

• Alın gerdirme
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
• Yağ aldırma

•  Göğüs küçültme
•  Göğüs dikleştirme
•  Göğüs büyütme
•  karın ameliyatları
•  Lazerli cilt bakımı (Peeling)
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Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi mütehassısı 
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir

KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
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PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

SONRAÖNCE

BURUN AMELİYATI
12 Ekim Pazartesi saat: 15.30-17.00

GÖĞÜS BÜYÜLTME
14 Ekim Çarşamba saat: 15.30-17.00

SONBAHAR TATİLİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Toplantılara kayıtlarınızıı 47330030 No’lu telefondan ya da info@plasticsurgeon.dk 
elektronik posta adresinden ücretsiz yaptırabilirsiniz.
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Stres, depresyon, korku, endişe, kendine 
güvensizlik vb. psikolojik sorunlar için terapi 

ile tedavi yapılır. 
Ayrıca stres kursları verilir. 

Tel: 21 81 22 92
Mail: kenan@psykisksundhed.dk
Internet: www.psykisksundhed.dk

TERAPİ ve STRES KURSU
Yetkili Türk Psikolog Kenan Hansen

Fotoğrafçı
Tlf: 26 63 93 63

Katrine Illerup
Düğün, nişan, portre ve her türlü fotoğrafçılık ihtiyacınızda 

hizmetinizdeyiz
www.servicefotograf.dk

Tlf: 47 78 19 00

Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan 
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

Arayın, randevu alın.
ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz

- 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

Bilgisayarınızın hastalığı mı var? 
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu? 

Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor? 
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?

Ne tür sorunlar olabilir?

Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların çözümüne 
yardımcı olabiliriz. Siz bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları 

söyleyin, ben çözümüne yardımcı olayım.

İmdat Kıran  Telefon: 50 39 15 27  e-posta: bilgisayar@imdat.dk
Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz

Diyet uzmanı rehberliğinde 
siz de sağlıklı ve dengeli 

olarak zayıfl ayın. 
Üstelik ücretsiz!

Belki daha önce kilo vermeyi denediniz ve başarılı da 
oldunuz, ancak daha sonra tekrar kilo almaya başladınız.  
Kısa zamanda zayıfl amak için yapılan girişimler genelde 
olumsuz sonuç veriyor. Kilolarınızı koruyabilmek için 
alışkanlıkların değişmesi lazım.  

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Ulusal alanda aşırı 
kilolarla mücadeleyi geliştirme merkezi  tarafından (Det 
Nationale Udviklingscenter mod Overvægt (www.numo.nu) 
düzenlenen kurslara katılarak doğru diyet ve beslenme 
yoluyla siz de zayıfl ayın. Yeni zayıfl ama yöntemi  ile yavaş  
yavaş zayıfl ıyorsunuz, ama bunu koruyabiliyorsunuz.
Zayıfl amanıza yönelik sağlıklı ve dengeli beslenme 
programına katılmak için hiçbir ücret de ödemeniz 
gerekmiyor. Beslenme ve diyet alanında eğitimli uzman 
danışmanımız rehberliğinde siz de sağlıklı olarak zayıfl ayın.

Kurslarımızın süresi en az 15 aydır ve üç aşamadan 
oluşmaktadır:
Birinci aşama: Diyet ve beslenme danışmanı ile görüşme ve 
zayıfl ama konusunda ilk adımın atılması
İkinci aşama: Zayıfl amada başarıya ulaşmak için neler 
yapılacağının görüşülmesi ve boyunuzun ölçme, kilolarınızı tartma.
Üçüncü aşama: Gruplar halinde katılım ve gruplar arasındaki 
dayanışma. Daha sonra da diyet danışmanı ile kaç kez bir araya 
geleceğinizin tarihlerini kararlaştırma. 

Beslenme ve diyet kurslarından kimler yararlanabilir:
- Sosyal yardım alan kadınlar, 18-65 yaş arası erken emekliler, 
  hamileler ve bu katagorideki aşırı kilolu insanlar.
- Kurslara katılmak için BMI>30 (Hamile kadınlar için sadece 
  BMI>27 yeterlidir. 
- Kurslar Odense Belediyesinde otuıran göçmen kökenli kadınlara  
  yöneliktir.
- Kurslar iki göçmen kökenli  beslenme ve diyet uzmanı 
  danışmanlığında yapılmaktadır. 
- Kurslar mülakatla girilmektedir  ve 8 hafta grup çalışması 
  yapılmaktadır. Kurslar üç aşamadan oluşmaktadır
- Kurslara katılmak ücretsizdir.

Sundhedscenter Vollsmose
Egeparken 2A

5240 Odense NÖ
Tlf: 65 51 11 70

S K Ø N H E D S K L I N I K

Star Beauty
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Hemen 5039 3970’u arayıp randevu alın 

İstenmeyen kıllardan 
kurtulmak mı istiyorsunuz?
IPL lazer tedavisiyle Epilasyon 
(permanent hårfjerning) yaptırın, 
istenmeyen kıllardan kurtulun. 

Kopenhag’ın merkezinde bulunan Star Beauty cazip 
bir kliniktir. Star Beauty, en yüksek standartta beden 
ve cilt tedavisi sunmaktadır. Klinik özellikle epilasyon 
ve zayıfl ama alanında uzmandır. 

İyi hizmet ve doğru bilgilendirme bizim için çok 
önemlidir. Bunlar sizin için de önemli ise bizi tercih edin. 

Harika bir atmosfere hoşgeldiniz

4 haftada 4 kilo verin!

Tei sistemimizi hemen 
deneyin, tedavinin %100 
sonuç verdiğini görün 

Fazla kilolardan kurtulmanın kolay 
olmadığını biliyor musunuz?

Bu tedavi; kadın ve erkeklerde sarkık göbek, kalın kalça, bacak, 
kırışık tene karşı, ayrıca doğum sonrası ve pütürlü ciltlerden 

kurtulmak ve eski formuna yeniden kavuşmak isteyen kadınlar 
için mükemmeldir. 
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Baskı-Matbaa işleriniz mi var?

Pizza restoranınıza, cafenize veya 
büfenize menü kartı mı bastırmak 

istiyorsunuz? Fiyatlarımızı duymadan 
karar vermeyin. 2Print en uygun fi yata 

baskı işlerinizi yapıyor. 

Güzel tasarım ve iyi bir hizmet sizin 
için bir anlam ifade ediyorsa

Biz her ikisini de 

%100 sahibiz

Danimarka’da eğitim almış tasarımcılarla 
çalışıyoruz. Size güzel bir tasarımın garantisini 

veriyoruz.

Fiyat listelerinin ve menü kartlarının tasarımın hep 
aynı olmasından bıktınız mı?

Düz ekran televizyonlarda gösterilmek için 
restoranınızın reklam filmini yaptırmak istiyor 

musunuz?

Ne isterseniz isteyin, en kaliteli hizmeti biz 
sunuyoruz

Hemen 
5039 3970’u 

arayın, size 
yardımcı olalım.

Herşeyi basıyoruz

4769 kişi arasında ya-
pılan ankette “Espri 
anlayışı sizin için ne 

kadar önemlidir” sorusu 
soruldu ve mizah anlayı-
şını belirleyici özellik ola-
rak gören kadın oranının 
erkeklerden daha yüksek 
olduğu görüldü. Aynı mi-
zah anlayışına sahip bir 
eşi tercih edeceğini söyle-

yen kadınların oranı da er-
keklerden yüzde 10 daha 
yüksek çıktı.

Ne tür bir m,izah anlayı-
şını tercih edersiniz soru-
sunun sorulduğu ankette 
cinsiyetler arasında eşitlik 
sağlanıyor. Eşit oran kadın 
ve erkek kara mizah ya da 
hicvi tercih ettiklerini söy-
lüyorlar.

Anketi düzenleyen Q5-
00.dk sitesinin tüm Dani-
marka genelinde 200 bin 
kayıtlı üyesi bulunuyor. 
BU 200 bin üyeden 20 bini 
Danimarka’dan kayıt yap-
tırmış kişiler. Ankete katı-
lanların yaş ortalaması ise 
kadınlarda 44, erkelerde 43 
olarak ortaya çıkıyor.

Araştırma sonuçlarını de-

ğerlendiren Psikolog Tina 
R. Kilburn mizah ve espri 
anlayışının birliktelik ve 
sorumluluk duygularını 
güçlendirdiğini ve güven 
yarattığını belirterek bu 
değerlere kadınların daha 
çok verdiklerinin bir kez 
daha bu anket ile ortaya 
çıktığını söyledi. 

D
animarka’da ya-
şayan bir grup 
Türk’ün kurdu-
ğu bir Facebook 

grubu, Türkiye’den Dani-
marka’ya gelmek isteyen 
genç erkeklerin akınına 
uğrayınca grup üyesi ba-
yanlar isyan ettiler. Yavuz 
Canbolat ve İsrafil Pehli-
van adlı vatandaşlarımızın 
kurduğu grup Danimar-
ka’da yaşayan Türkleri bir 
araya getirmeyi amaçlıyor-
du. Başlangıçta oldukça 
fazla sayıda üye toplayan 
grubun kimliği gün geç-
tikçe değişmeye başladı 
ve gruba Türkiye’den üye 
olan genç erkekler, grup 
üyesi bayanları özel liste-

lerine eklemeye başladılar 
ve kullanıcılara arkadaşlık 
ve evlilik teklifleri yapma-
ya başladılar.

Gruba Türkiye’den ka-
tılımcı sayısında patlama 
yaşanınca ve liste gözden 
geçirilince üyelerin genç er-
keklerden oluştuğu anlaşıl-
dı. Bunun üzerine bundan 
iki gün önce grup üyelerine 
toptan gönderilen bir me-
sajda “Grubumuzu kirli 
emellerinize alet etmeyin. 
Burası kadın pazarı değil” 
denilerek Türkiye’de gru-
ba katılanların gruptan 
çıkmaları istendi. 

Gönderilen mesajda 
Türkiye’den gruba katı-
lanlar “kadın avına çık-

mış” olmakla suçlandılar. 
Grubun kurucularından 
Yavuz Canbolat, Haber’e 
yaptığı açıklamada “Ne 
yapacağımızı, nasıl davra-
nacağımızı bilemiyoruz. Bu 

kişileri silmek de istemiyo-
ruz. Umarız kendileri gru-
bu terk ederler” dedi.

Danimarka`daki Türkle-
rin Grubu’nun halen 650 
üyesi bulunuyor.

Kadınlar kendilerini güldüren erkeleri tercih ediyor
Danimarka’da bir çöpçatan sitesin yaptığı araştırma kadınların eş veya 
sevgili seçiminde en belirleyici özelliğin mizah ve espri anlayışındaki 
uyum olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’den üye erkeklere grubu terk edin çağrısı
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CDK Ejendomme ApS, 
Vibevej 23, 2. sal, 

2400 KBH. NV  
Tlf: 70 25 50 40

Email: cj@compudan.com

Kopenhag’ın NV semtinde 50 m2’den 
550 m2’ye kadar kiralık işyerleri.

Depo, dersane, dernek lokali veya ofis 
olarak kullanıma uygun olan, bodrum 

katında, 1. ve 2. katlarda  yüksek 
tavanlı, kuru ve aydınlık işyerleri 

kiralıktır. İhtiyacınıza uygun işyerlerini 
görmek için hemen bizi arayınız:

KİRALIK İŞYERLERİ

HABER

Deniz Zeyrek

E
konomik Ko-
ordinasyon 
Kurulu top-
lantısı için 

Şanlıurfa’ya vardığımızda, günün 
zor geçeceğini düşünüp, güne ne-
gatif bir ruhla başlamıştık. Şanlı-
urfa’nın sıcağı, 8 bakanın katıla-
cağı toplantıda yapılacak sıkıcı ve 
uzun konuşmalar, o sıcakta yeni-
lecek ağır kebaplar… Gözümüzde 
büyüdükçe büyüyordu. Bütün bu 
tahminler boşuna değildi. Yıllardır 
bu tür etkinlikleri izleyip halka ak-
tarmak, bize bu tür tahminler ya-
pacak öngörüyü kazandırmıştı.

Şanlıurfa’ya sabah saatlerinde 
indiğimiz halde sıcak etkisini gös-
termişti. Otobüsteki havalandır-
manın yarattığı serinlik, insanda 
“yolculuk hiç bitmese” hissi ya-
ratıyordu. Toplantının yapılacağı 
otel hınca hınç dolmuştu. Otura-
cak yer bulmak bile imkansızdı. 
Yemek saatine kadar ayakta diki-
lip konuşmaları dinledik.  Öğlen 
yemeğinin yenildiği tarihi handa 
minderlerin üzerine yığılıp ellerine 
geçirdikleri her şeyle serinlemeye 
çalışan gazeteciler, günün sağ sa-
lim biteceğinden endişe ediyordu. 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu 
toplantısının öğleden sonraki bö-
lümü gazetecilere kapalı sürecekti 
ve 19.00’a kadar vakit vardı. Kim 
teklif etti bilmiyorum ama birden 
bire ‘Göbeklitepe’ye gitmek ister 
misiniz’ sorusu havada uçmaya 
başladı. Göbeklitepe’yi ‘Tarihin 
paradigmasını değiştirecek bir 
keşif’ başlıklarıyla okumuştum. 
Şanlıurfa’ya yarım saat uzaklıkta 
ilk insanların yerleşik yaşayama-
salar da toplu ve planlı olarak av-
lanıp, tapınak inşa ettiklerine dair 
buluntulardı bunlar. Üstelik tam 
milattan önce 9500 yılına tarihleni-
yordu.  Tereddütsüz, “Evet” diyen 
grubun içinde buldum kendimi.

Otobüse, o muhteşem serinliğin 
kaynağına yeniden kavuşmuştuk. 
Yol kenarında uçsuz bucaksız uza-
nan Harran ovasını, GAP kanalla-
rını izleye izleye yola kavuşmuş-
tuk. Ana yoldan çıktıktan sonra 

bir süre yine asfalt ama daracık 
bir yoldan ilerledik. Kazı alanına 
1-2 km kala da asfalt bitti ve sarp 
denebilecek bir toprak yoldan gi-
derek hedefimize ulaştık.

Göç yollarındaki insan tuzağı
Mihmandarımız Fırat Üniversite-
si Fen Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Bahattin Çelik’ti. Çelik’in konuya 

hakimiyeti gerçekten de etkileyi-
ciydi. Kendisi, Urfa merkezde de 
kazılar yapan bir ‘prehistorian’ ol-
makla birlikte, Göbeklitepe kazı-
larını yapan Alman arkeologların 
emeklerine saygısızlık etmeyecek 
kadar da hassastı. Öyle ki kazılar 
Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) 
ile Urfa Müzesi’nin ortaklaşa pro-
jesi olarak Alman kazıbilimci Dr. 
Klaus Schmidt yönetiminde yürü-
tülüyordu. Bahattin Hocanın ver-
diği bilgiler içinde en çok geçen 
sözcük “avcı-toplayıcı” sözcükle-
riydi. O’na göre Göbeklitepe, av 
hayvanlarının Güney-Kuzey göç 
istikametindeki en stratejik nok-
taydı. Bu nedenle taş çağı insanla-
rı bu mevkiyi mekan tutarak top-
lu av yapma şansı bulabiliyordu.

Hayatta kalma değil avlama
Almanya’nın sağladığı kısıtlı bütçe 

ile Alman arkeologların sürdürdü-
ğü kazıda ortaya çıkan buluntular, 
Anadolu’daki taş çağı hakkında fi-
kir veriyordu. İlköğretimden üni-
versiteye dek verilen tarih dersle-
rinde, hayatta kalmak için silah 
ürettiklerini öğrendiğimiz ilkel 
atalarımızın, savunma ile yetin-
meyip, planlı av yaptığının en iyi 
göstergesi Göbeklitepe buluntula-
rıydı. 

Evet, buluntulardan yola çıkı-
larak yapılan tahminlere göre, 
yaklaşık 11-11.5 bin yıl önce Ur-
fa’da (harita çalışması yapan bir 
subayın sırf görüntüsünden dolayı 
adını verdiği) Göbeklitepe’de yaşa-
yan insanlar, toplu olarak göç eden 
hayvanları devasa ağlarla uçurum-
lara sürüp, toplu olarak avlayıp, et 
ticareti yapıyordu. 

Tapınakların önemi büyük
Göbeklitepe’de bizi en çok büyüle-
yen, devasa taşlar oyularak yapılan 
mekanlar ve tapınaktı. “T” şekline 
getirilen dikili kayaların dairesel 
bir şekilde sıralandığı, her dikili 
kayanın üzerinde değişik av hay-
vanlarının şekillerinin bulunduğu 
bir tapınaktan söz ediyorum.  Bu 
tapınaklar, Anadolu’nun ilk sahip-
lerinin doğaüstü bazı güçlere inan-
dığını ve onlara tapındığını gösteri-

yor. Bu şekillerin desteklediği baş-
ka bir bilimsel tahmin de o dönem 
insanının mimari yeteneklerinin 
olduğunu ortaya koyuyor. Bu da 
Göbeklitepe’de yaşayan insanların 
avcılık-toplayıcılık amacıyla hare-
ketli bir yaşam sürmekle birlikte, 
ibadet amacıyla yerleşik bir hayat 
sürdüğünü düşündürüyor. 

Biz Urfa’ya gelmesek, böyle mu-
cizevi bir keşiften haberdar bile 
olamayacaktık. Oysa, Arkeolog 
Bahattin Çelik, Göbeklitepe’nin 
aslında 1960’lı yıllardan bu yana 
bilindiğini anlattı. Ülkemizin bu 
konulardaki yetersizliği, Kültür 
bakanlığının yeterli ödenek bula-
mayışı, ülkede ‘Toprağın altı daha 
güvenli, hiç olmazsa yağmalan-
mıyor’ zihniyetinin hakim olma-
sı keşfin neden yarım asır sonra 
yapılabildiğini ortaya koyuyor olsa 
gerek. Alman Arkeolog Schmidt’in 
Göbekli Tepe’de ortaya çıkardığı 
tapınağın Avrupa’da büyük yankı 
uyandırdığı, buluntularının birebir 
imajlarının Almanya’da sergilenir-
ken büyük ilgi gördüğü haberini 
almak da bu konudaki ilgisizli-
ğimizi ve cehaletimizi yüzümüze 
vuruyordu. 

Her neyse, Göbeklitepe’de yerle-
şik yaşam kanıtı yapılara, yemek 
yapılan ocaklara ve köy odalarını 
andıran toplu oturma mekanları-
na rastlandığını mutlaka aktar-
malıyım. 

Tapınak yanında bulunan ve 

‘arınma amaçlı’ kullanıldıkları 
tahmin edilen su havuzları çok 
etkileyiciydi. Basamaklı yapılmış, 
bir insan boyundaki bu havuzla-
rın tapınak yanında olması, in-
sanların tapınağa girmeden önce 
arınma geleneği olduğu tahmini-
ni güçlendiriyor. 300 metre yük-
seklikte, adeta dağ başında olan 
bu mekanın su ihtiyacının nasıl 
karşılandığı da bir soru işare-
ti olabilir. Ancak dev kayalarda 
açılmış büyük çukurlar, arınma 
havuzu olabileceği gibi, su depo-
su olarak da kullanılıyor olabilir. 
İnsanların daha çanak çömleği 
bile keşfedemediği bir dönemde 
böylesine karmaşık yapılara imza 
atması, yerleşik bir hayat sürmesi, 
arkeolojik bulgularla desteklenen 
tarihi tezlerin yeniden sorgulan-
masına neden olabilir. 

Göbeklitepe’den Şanlıurfa’ya 
dönerken aklımızda birçok soru 
işareti oluşmuştu. Taa ki, Halep-
libahçe’de bulunan Roma Sarayı ve 
bu sarayın tabanındaki muhteşem 
mozaikleri görene dek. Amazon 
kraliçelerinin isimleriyle birlikte 
hayat bulduğu bu mozaikler, Şan-
lıurfa müzesi tarafından günışığı-
na çıkarılıyor. 

Tarihin şekillenişine ilgi duyu-
yorsanız ve yolunuz Türkiye’ye dü-
şerse, Urfa, Mardin, Hasankeyf’i, 
hele hele Göbeklitepe kalıntılarını 
görmeyi ihmal etmeyin…

haber@haber.dk

Tarihin paradigmasını değiştirecek keşif: 
Göbeklitepe

Kopenhag 
yakınlarındaki 

Höje 
Gladsaxe’de 
bulunan pizza 

restoranda 
çalışacak 
eleman 
aranıyor. 

RESTORANDA 
ÇALIŞACAK 

ELEMAN 
ARANIYOR

Center Pizza 
Müracaat: 
22 11 58 13
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Nørrebro  Bazar ApS

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Nørrebro Bazar ApS Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

3 çeşit 
beyaz peynir
1 kg. 60 kr. 
3 kg. 145 kr.

Dana 
pirzola 

1 kg. 40,- kr
4 kg. 120,- kr 

Dana 
kıyma
3 kg. 

95 ,- kr. 

Kemikli
Dana eti

1 kg. 40,- kr. 
4 kg. 120,- kr. Bütün 

koyun 
kg. fi yatı:
55 ,- kr. 

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka
 bayisi

Nørrebro Helal Kasap

Dilim 
sosis

3 paket 
20,- kr.

Efe paşa 
sucuk
1 paket 
65,- kr. 
2 paket 
100,- kr.

Nørrebro Bazar helal et reyonu ile hizmetinizde

ÖZEL 
BAYRAM 
İNDİRİMİ

Tüm dost ve 
müşterilerimizin 

Ramazan 
Bayramı kutlu 

olsun

SÜPER UCUZLUK !!!

SÜPER UCUZLUK !!!

www.norrebrobazar.dk
Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Dana boyun 
kemikli

1 kg. 35,- kr.
4 kg. 120 ,- kr 

Kasabımız 
pazartesi 
günleri 

kapalıdır
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Danimarka eski Kül-
tür ve Eğitim Ba-
kanı Ole Vig Jen-

sen’den ressam Cevdet 
Kocaman’a övgüler yağdı

Bir dönem Kopenhag 
Büyükelçiliği’nde Kültür 
Ataşeliği görevini de yü-
rüten ve uzun yıllar Da-
nimarka’da yaşadıktan 
sonra Türkiye’ye dönen 
ressam Cevdet Kocaman 
her ne kadar Türkiye’de 
yaşasa da İskandinavya 
ülkeleri ile sanat ilişkisini 
halen sürüyor. 

Zaman zaman Norveç 
ve Danimarka’da çeşitli 
kişisel sergiler açan res-
sam Kocaman, köklü bir 
geçmişi olan Kuzey Avru-
pa sanatının da ülkemize 
yansımasında büyük katkı 
sağlıyor. 

Tablolarında Kuzey’in 

puslu havasını ve Norveç 
fjordlarını hiçbir zaman 
bu ülkelerde bulunmayan 
renklerle bezeyen sanat-
çı, portre çalışmaları da 
yapıyor ve Danimarkalı 
politikacıların, iş dünyası-
nın önde gelen isimlerinin 
portrelerini  yapıyor.  

Radikal Sol Partili eski 
Kültür ve Eğitim Bakanı 
Ole Vig Jensen’in yağlı 
boya tablosunu da yapan 
sanatçı geçtiğimiz ay Ko-
penhag’a bir ziyaret ger-
çekleştirdi ve bu arada 
Jensen’e tablosunu teslim 
etti. 

Kocaman’dan övgüyle 
söz eden eski bakan Ole 
Vig Jensen yağlı boya tab-
losunu da çok beğendiğini 
söyleyerek Kocaman’a te-
şekkür etti. 

(Haber)

HABER, Helnan International Hotels, Jacobs Full House Catering, Anadolu Kød Aps., Dansk Kurdisk Arbejdsgiverforening og 
tolkebureauet Tolkegruppen, KVINFO’nun  Rehberlik Ağı’na destek olmaya karar vermişlerdir.

Sizin de desteğinize ihtiyacımız var!

Kvinfo Rehberlik Ağı, bir iş sahibi olmak isteyen göçmen ve mülteci kökenli kadınlar için oluşturulmuş bir sosyal destek 
ve rehberlik ağıdır. Bugüne kadar 5 binden fazla kadın bu ağa katılmış, kendisine rehber verilen her dört kadından 
biri iş sahibi olmuştur.

Aşağıdaki banka hesabına en az 100 Dkr. Yatırarak bu kampanyaya siz de destek olabilirsiniz. Ödemenizi yaparken firmanızın 
adını yazmayı unutmayın. Bu desteğiniz karşılığında  20-21 Kasım tarihlerinde Den Sorte Diamant 
Kütüphanesinde Kvinfo tarafından düzenlenecek Uluslararası rehberlik ağı konferansında yer alacak bir pankartta sizin firmanızın 
adına da yer vereceğiz. En az 2 bin kron ödeyerek destek olmayı seçerseniz, yılda 800 bin ziyaretçi alan Kvinfo web sitesinde 
firma logonuzla kampanya sponsoru olabilirsiniz.

Katkılarınızı şu banka hesabına yatırabilirsiniz: Nordea, reg.nr. 2191, konto nr. 8331 706 044

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz

Elisabeth Møller Jensen
Müdür, KVINFO

Bu güzel girişime destek olun !

KVINFO, videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet, er en selvejende institution under Kulturministeriet.

KVINFO hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.kvinfo.dk adresini ziyaret edebilir, Kampanyamız ve Rehberlik Ağı hakkındaki 
bilgileri ise www.mentor.kvinfo.dk adresinden elde edebilirsiniz.

Eski bakandan Cevdet 
Kocaman’a övgüler

1990’lı yıllarda Dünya mü-
zik listelerini kasıp kavu-

ran Barbie Girl’ adlı Aqua 
grubunun solisti Rene Diff 
Alanya’da tatil yaptığı vil-
lasında spreyle uyutularak 
soyuldu.

Danimarka basınına yan-
sıyan haberlerde Alanya’da 
bulunan ve Danimarka sos-
yetesinin gözdesi Oasis Club 
Kompleks’teki bir villada eşi 
Rikke Maija ve 13 aylık kız-
ları Mabel ile tatil yapmakta 
olan Rene Diff, sabah uyan-
dıklarında mücevherleri ve 
değerli kol saatlerinin çalın-

mış olduğunu farkettiğini 
söyledi. Diff ve ailesinden 
çalınan eşyaların değerinin 
60-70 bin Euro civarında ol-
duğu tahmin ediliyor.

Kendisine ve ailesine her-
hangi bir zarar gelmeme3si-
nin kendisini teselli ettiğini 
söyleyen Rene Diff, olayı 
farkettikleri gün apar topar 
Türkiye’den ayrıldıklarını 
söyledi.

Rene Diff, 1996 yılında 
yayınlanan Barbie Girl adlı 
parça ile dünya diskotekle-
rinde ve müzik listelerinde 
uzun süre fırtına gibi es-

miş, Barbie Girl ile birlikte 
iki ayrı parçaları ile İngilte-
re’de müzik listelerinde üç 
hafta arka arkaya bir numa-
rada yer almışlardı.

Oasis Club-komples adlı 
tatil köyü: geçtiğimiz yıl 
burada evi olan ve Remee 
adıyla tanınan ünlü Dani-
markalı müzik prodüktörü 
Mikkel Johan Eemer Sig-
vardt’ın Danimarka televiz-
yonunda yayınlanan Talent 
2000 adlı yarışma programı 
finalistlerini davet edip ağır-
ladıkları yer olarak gündeme 
gelmişti.

Danimarkalı yıldızı spreyle uyutarak soydular

Kraliçe olmanın yanı 
sıra, yaptığı tablo-
lar, dekor ve kostüm 

tasarımlarıyla çok yönlü 
yaratıcı bir sanatçı olarak 
da bilinen Danimarka Kra-
liçesi II.Margrethe bundan 
böyle CV’sine sinema aktri-
si yazabilecek.

 Danimarka Kraliçesi 
II.Margrethe, Danimarkalı 
ünlü masalcı H.C.Anders-
en’in “Yaban Kuğuları” adlı 
masalının sinemaya uyar-
lanmasında figüran olarak 
görev aldı.

 Fakir bir kadın rolünde 
figüran olan kraliçe Marg-
rethe filmin ayrıca, kostüm 
ve tasarımlarını yaptı.

 Danimarka’nın en ünlü 
kadın sinema yıldızların-
dan Ghita Nörby’nün ilk 
yönetmenlik denemesi olan 

“Yaban Kuğuları” adlı film, 
üvey annesi tarafından dış-
lanan Prenses ve 11 erkek 
prens kardeşinin hayatını 
anlatıyor. Kralla evlenerek 
saraya gelin gelen kraliçe, 
Kralın 12 tane çocuğunu 
istememektedir. Prensesi 
bir yatılı okula gönderen 

üvey anne, 11 erkek karde-
şini de kuğuya dönüştürür. 
Prenses erkek kardeşlerini 
tekrar insana dönüştür-
mek için çaba harcarken, 
genç bir kralla karşılaşır 
ve onunla evlenir. Kardeş-
lerini tekrar insana dönüş-
türünceye kadar konuşma-

mamsı gereken prenses Eli-
sa sarayda büyücü sanılır 
ve asılması emredilir.  

 Kraliçe filmde, Prenses 
Elisa’nın idam ediliş sah-
nesinde idamı izleyen fakir 
halk kalabalığı arasında 
yanık yüzlü ve paçavrayı 
andıran kostümüyle görü-
nüyor.

 Bu sahnede ayrıca, Kra-
liçe yoksul halkla birlikte 
11 Kuğunun prens oluşunu 
ve prenses Elisa’nın erkek 
kardeşleriyle birleşmele-
ri mutluluğunu hayretler 
içinde izlerken görülüyor.

 Geçtiğimiz haftalarda 
vizyona giren filmin baş-
kent Kopenhag’daki İmpe-
rial sinemasında yapılan 
galasına, Danimarka Kra-
liçesi II.Margrethe ve eşi 
Prens Henrik de katıldı.

Danimarka kraliçesi figüran oldu
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Glostrup 
Frugt & Grønt

BAYRAM 
İNDİRİMLERİ

Jernbanevej 12,  2600 Glostrup (Glostrup Storcenter’in dışında)
Tlf: 43 43 03 13  Faks: 43 43 63 13   Mobil: 51 26 07 17

18 Eylül’den itibaren ve Ramazan Bayramı boyunca yaptığınız alışverişlerde bütün 
ürünlerimizde %20 bayram indirimi vardır.

Bütün dost ve müşterilerimizin Ramazan Bayramını kutlarız

Tüm Bayram alışverişlerinizde
ürünlerimizde % 20 İNDİRİM

Glostrup 
Frugt & Grønt

Günlük taze meyve ve sebze, süt ürünleri, bakliyatlar, turşular, zeytinler, salçalar, reçel, tahin, 
pekmez, helva, lokum, konserveler, hazır yemekler, içecekler, baharatlar, bisküviler 

ve daha neler neler...
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Akrabalarımızı, komşularımızı ve 
dostlarımızı davet ettiğimiz iftar sof-

ralarıyla, topluca kıldığımız teravihler 
mukabeleler, zikir, fikir ve tefekkürlerle 
on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının 
sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) Ra-
mazan ayının son günlerinde yer aldığı-
nı bildirdiği ve Kur’anı Kerim’de, Kadr 
Süresinde bin aydan daha hayırlı olduğu 
haber verilen mübarek Kadir Gecesi’nin 
manevi bereketinden yararlanıp büyük 
bir sevinçle bayrama ulaşmanın manevi 
huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Umarın hepiniz bu ayın manevi bere-
ketinden yararlanarak gerçek bayramla-
ra kavuşmanın sevincini yaşıyorsunuz-
dur.  

Dinî anlamı ve toplumsal öneminin ya-
nında, ortak sevinç ve mutluluk günleri 

olan bayramların bireysel, ailevi ve top-
lum hayatımızda önemli bir yeri vardır. 
Bayramlar sevinmemiz ve sevincimizi 
yakın ve uzak çevremizdeki insanlarla 
paylaşmamız gereken müstesna zaman 
dilimleridir. 

Bayram günleri sevinç, neşe ve mutluk 
günleri olmakla birlikte; yapmamız gere-
ken bazı görevlerimiz de vardır: 

Bu görevlerin en önemlisi (eğer hayat-
talarsa) anne ve babamızı ziyaret ederek 
onları hoşnut etmek ve hayır duâlarını 
almaktır. Kur-an’ı Kerim’de Allah’a ibâ-
detten sonra, anne babaya saygı göster-
mek ve onlara iyilik etmek emredilerek, 
onlara karşı “öf” bile denilmemesi gerek-
tiği vurgulanmıştır. 

Bayram günlerinde akraba, komşu ve 
arkadaşlarımızı ziyaret ederek, hatırla-
rını sormalı ve gönüllerini almalı, hasta-

nelerde veya evlerdeki hastaları ziyaret 
ederek şifa dileklerimizi sunmalıyız. 

Yetim, öksüz ve kimsesizleri yalnız bı-
rakmamalı, bir anne-baba şefkatiyle baş-
larını okşamalı, ihtiyaçları varsa gider-
meye çalışmalıyız. Yoksullara ve bakıma 
muhtaç olan çocuklara yardım elimizi 
uzatmalı, onların da bayram sevincini 
yaşamalarını sağlamaya çalışmalıyız. 

Bayramlar aynı zamanda benliğimi-
zi oluşturan ve kişiliğimizi şekillendiren 
ahlakî değerlerimizin zayıflamaya yüz 
tuttuğu günümüzün modern toplum ha-
yatında sevgi, saygı, akrabalık, komşu-
luk ve dostluk gibi manevi bağların güç-
lendirildiği önemli günlerdir.

Aslında bayram sevincimizi bu dünya 
ve dünyadaki sevdiklerimizle sınırlı tut-
mamalı, şu anda aramızdan ayrılmış, 
bizden önce ebedi hayata intikal etmiş 

olan sevdiklerimizi de kapsayacak şekil-
de geniş tutup, yapacağımız dualar ve 
vereceğimiz yardımlarla onların ruhları-
nın da bayrama katılmalarını sağlamaya 
çalışmalıyız.   

Ayrıca yüce dinimiz İslam her zaman 
olduğu gibi özellikle bayramlarda kalp 
kırıcı, incitici ve zarar verici davranışlar-
dan kaçınarak herkese iyi davranmamı-
zı, dargın olanların aralarını bularak ba-
rıştırmamızı öngörmektedir.

Bu düşüncelerle Ramazan Bayramını-
zı en içten duygularla tebrik ediyor; bay-
ramın toplumumuza, İslam Alemine ve 
bütün insanlığa huzur ve barış getirme-
sini diliyor, sağlık ve mutluluk içerisinde 
nice bayramlara kavuşmanızı Yüce Al-
lah’tan niyaz ediyorum.

kuyucuoglu@gmail.com   

Ramazan Bayramını kutlarken
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİN VE  TOPLUM

Mustafa Ceran,                  
Alternatif tıp uzmanı

Refleksoloji, te-
rapi niteliğinde 

bir masaj tarzı. El-
lerimiz, ayaklarımız 

ve kulaklarımız vücudumuzun 
bir çeşit haritasını taşıyor. Başka 
bir deyişle her organın el, ayak 
ve kulaklarda yansıdığı bir yer 
var. Refleksoloji ayakların taba-
nı ve üstünde bulunan noktalara 
parmaklarla masaj yapıp vücut-
taki enerjiyi harekete geçirerek, 
vücuttaki tıkalı enerji kanallarını 
açıyor, kişiye rahatlık getiriyor 
ve hastalıklara karşı vücudun ba-

ğışıklık sisteminin korunmasın-
da yardımcı oluyor.
Vücuttaki her organın el, ayak 
ve kulaklarda belirli bir noktayla 
ilişkilendirilmesiyle ilgili bilgiler 
çok eskilere dayanıyor. MÖ 5000 
yıl önce Çinliler, akupunktur 
noktalarının tedavideki önemini 
keşfetmişler, MÖ 2500 yıllarında 
da vücudu uzunlamasına geçen 
meridyenlere yani enerji akımı-
nın geçtiği dilimlere bölmüşler. 
Ancak refleksolojiye ait en eski 
bilgilere MÖ 2500-2300 yılların-
da Mısır’da rastlanıyor. Bir Mı-
sırlı doktorun mezarından çıkan 
belge, el ve ayak masajının o dö-
nemlerde tedavi olarak uygulan-

dığını gösteriyor.
Holistik (bütüncül) düşüncede, 
insan vücudu sürekli değişen, di-
namik enerji sistemi olarak ka-
bul ediliyor. Çinlilerin “Ch’i”, 
Hintlilerin “Prana”, Tibetlile-
rin “Lung-gom”, Japonların “Sa-
kia-tundra” ve batılıların “hayat 
enerjisi” diye adlandırdıkları bu 
enerji, doğu geleneklerine göre, 
her şeyi yaratan kuvvetin bir 
parçası ve diğer dolaşım yolları 
gibi kendine has yolları, kanal-
ları (buna meridyen de diyebili-
riz) olup, kesin bir akış yönüy-
le vücuttaki her yaşayan hücre-
ye varabilecek bir niteliğe sahip. 
Uzakdoğu kültürüne göre bu 

enerjinin elektrik, manyetik, kı-
zılötesi ve enfrasonik özellikleri 
bulunuyor. Çinlilerde ve Ayurve-
dik tıpta, düzgün akan, vücuda 
dengeli dağılan enerji, sağlığın 
temelini oluşturur. İşte merid-
yen terapisi bu düşünceyi temel 
alıyor.
Sağlıklı bir vücutta yaşam ener-
jisi rahatça dolaşabiliyor. Ama 
stres, hastalıklar, travmalar, bu 
enerjinin dengesizce akmasına 
neden oluyor. Dolayısıyla enerji 
bazı organlarda gereğinden faz-
la oluyor, bazılarında ise gerekti-
ği kadar ulaşamıyor. Refleksoloji 
terapisinde organların ilişkilen-
dirildiği noktalara yapılan masaj-

la bu meridyenlerde bloke olan 
enerji açılıyor ve vücutta dengeli 
bir şekilde akmaya başlıyor.
Refleksoloji, her yaştaki ve cins-
teki insana ya da bebeklere uy-
gun. Ancak tromboz ve diyabet 
durumlarında refleksoloji uygu-
lanamıyor. Hamileliğin ilk üç 
ayında da dikkatli ve daha ya-
vaş olmak üzere uygulanabili-
yor.Bunun dışında, refleksolo-
ji de aynen akupunktur ve Cin 
tıbbının diğer tedavi yöntemleri 
gibi hem hastalıktan kurtulma 
hem de hastalıkları önleme ama-
cı ile tedavi sistemi olarak kulla-
nılabilir.

info@akuzomas.dk  

Refleksoloji nedir?

Gelecek yıl 50. yaşıma gireceğim (eğer 
yaşarsam). Bu aralar çok sayıda sev-

diğim insanı kaybettim. Yani bu dünya-
dan göçüp gittiler. Hiç kuşkusuz kimi za-
man siz de sevdiklerinizi kaybediyorsu-
nuzdur. Her ölüm erken ölüm.

Ben babamı kaybettiğimi bildirirken 
“kaybettim” demişim..Ne kadar da yanlış 
belirtmişim. Kaybetmek mi, mümkün mü 
hiç? Sizinde babalarınız var. Baba kaybe-
dilir mi?

Geçenlerde babasını kaybeden bir kızla 
uzun uzun konuştum. Bu konuşma beni 
çok etkilemişti. Bu yazıyı yukarıda sözü-
nü  ettiğim kızın ağzından kaleme almaya 
çalışacağım. Kız söyle anlattı bana duygu-
larını:

Babamı kaybetmedim, sadece fiziksel 
olarak yanımda değil.Sadece sabahları kü-
çük bir kız olarak şımarıp üşüdüm diye-
rek göğsüne yatamayacağım, üşüyeceğim, 
hem de çok üşüyeceğim.Onu kaybetme-
dim sadece aşık olduğumda baba aşık ol-
dum diye çığlık çığlığa babamın kucağına 
atlayamayacağım. Onu kaybetmedim sa-
dece uğradığım hayal kırıklıklarında , acı-
larımda, üzüntülerimde göğsünde ağlaya-
mayacağım.Film izlerken kucağında uyu-
yamayacağım ve sen bana” seni gidi se-
ni..yine film seni izledi” diyemeyeceksin..

Gündemi tartışamayacağım senin-
le..”Ne yapabiliriz” diyerek çıldıramayaca-
ğız birlikte..Çılgınlar gibi tartışamayaca-
ğız..Sonrasında ise birbirimize sarılama-
yacağız. Birlikte okuduğumuz kitapları 
yorumlayamayacağız..Sen olmayacaksın 
yanımda,.akşam günümü sana anlatmak 
için koşarak eve gelemeyeceğim..Sen ben-
siz şehir dışına çıktığında sana küsemeye-
ceğim, minik kızın olarak kapris yapama-
yacağım sana ve sen bana “deli kız” diye-
meyeceksin.

Kahvaltıda güne gazetemi yalnız okuya-
rak başlayacağım. Her güne yalnız başla-
yacağım.

Bilenler vardır içinizde..her kış babam-
la tartışırdık..O, kar-ı çok severdi..bense 
sevmezdim. O, kar yağdığında mutlu olur 
kahkahalar atardı bense ağlardım. Ba-
bam, canım, sevgilim, arkadaşım,dert or-
tağım karda gitti bense kardan nefret et-
tim.

Biliyor musunuz sokak lambamız yan-
mazdı,babamsa ben evden karanlıkta çı-
kıyor geç geliyorum diye defalarca sokak 
lambasını yaptırtırdı ve lamba yine yan-
mazdı. Ama dün yandı, ben yanarken dün 
lamba da yandı.

Evet acı çekiyorum..çok çok çok..Orhan 
Veli’nin de dediği gibi kelimeler kifayet-

siz kalıyor anlatamıyorum.Ama özlüyo-
rum ben canımı tam beş aydır yanımday-
ken özlüyorum..konuşamazken bile beni 
kapıdan girerken sadece KIZIM demek 
için kendini olanca gücüyle zorlayan baba-
mın sesi kulaklarımda 

Sevgililer günü geçti. Her sevgililer günü 
ve dünya kadınlar gününde gülümü geti-
rirdi bana. Sarı gülüm! Ben her yıl yeni 
gülüm gelinceye kadar odamda ki yerin-
de kuruturdum gülümü ve bana yazdığı 
son sevgililer günü mesajı :sevgili sarı gü-
lüm..tüm sevgilerin yalansız dolansız kar-
şılıksız yaşandığı bir dünya istiyorum ve 
bu dünya içinde ölünceye dek seninle sev-
gili gibi sevgiliden öte duygularla ömrümü 
geçirmek istiyorum..

Babam ölmeden kısa bir süre önce eve 
geldiğimde, babam yatıyordu.Gözleri ka-
palı, zayıf..vücudunun belli bölgeleri yara, 
güçlükle nefes alıyor, ama yine yakışıklı, 
yine benim heybetli babam. Kulağına fısıl-
dadım, kralım, Brad Pitt’im, öyle derdim. 
Sevgililer günün kutlu olsun, seni seviyo-
rum, seninle gurur duyuyorum, senin kı-
zın olmakla gurur duyuyorum. Sevdiğimi 
her gün söylerdim.Evden çıkmadan önce 
onun göğsüne yatıp elini belime sardığın-
da, eve geldiğimde kucağına atlayıp ya-
naklarını, boynunu deli gibi öptüğümde 

yani sevgileri yarına bırakmamayı yıllar 
önce öğrenmiştim.Gülünü bırakmak iste-
dim ama o saatte hiç biryerde bulamadım. 
Odamdaysa geçen yıl ki sevgililer günü 
gülüm, babam benim, ölümüne kadar se-
ninle sevgili gibi sevgiliden öte yaşadık.

Bir gün babamla sevgi konusunda inat-
laşmıştık biliyor musunuz. Ben ona seni 
ne kadar sevdiğimi tahmin bile edemezsin 
demiştim, buna hayal gücü bile yetmez 
demiştim ve babam bana küsmüştü. Evet 
abartmıyorum. Ben ona nasıl kapris yapı-
yorsam o da bana yapardı.

Ahaa canım benim hep gülerek baktın 
hayata, hep güldün. Kahkahaların çınla-
dı hep, sokak başına kadar duyulurdu se-
sin.Bana da gülerek bakmayı öğrettin ha-
yata..”Senin tek bir gözyaşına dünyayı ya-
karım” derdin ve sen gülerek gittin. Ba-
bam benim ama sen giderken ben gülmeyi 
başaramadım’ özür dilerim, çok özür dile-
rim senden

Babamla birlikte o şımarık,minik kız ço-
cuğunu da verdim toprağa..

Babam benim, sen gittin, ardında sayısız 
dost, sayısız sevgi, sayısız yürek bıraktın.

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Sevdiğini Kaybetmek
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Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400

AÇILIŞ VE BAYRAM 
İNDİRİMLERİ

ASHORA 
ZEYTİN 
1 paket 
10,- kr.

ALATURKA 
ÇAY

1 paket 
12.95,- kr.

2 kutu 
Türk  

yoğurdu 
20,- kr

%8-10 
yağlı 

Kıyma
3 kg. 

100,- kr.

5 kg. 
patates 
5,- kr. 

Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini 

en güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli 

her türlü et, bakliyat ve süt ürünleri 

marketimizdedir. Ayrıca manav reyonumuz 

ile en taze sebze ve meyveleri bizden 

sağlayabilirsiniz.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramı kutlu olsun
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Geçen ayki sayımızda Sayın Isa Ku-
yucuoğlu hocamız ”Ramazan ve 

Çocuk” isimli makalesiyle bu konuya 
değindi ve zevkle okudum ama bu sayı-
mızda benim bahsetmek istediğim Ra-
mazan ayında Danimarka Halk okulla-
rındaki çocukların durumu. 
Bir kuru soğan düşünün ki; üstteki 

kabuklarını nasıl kolayca sıyırıp atabi-
liyoruz. Ortasına yaklaştıkça bu kabuk-
ları soymak zorlaşır, meşakkatli bir hal 
alır. Işte bizimde üstten kabuklarımızı 
rahatça soyabilirler, evimiz, adresimiz, 
giyimimiz, kuşamımız, yaşam tarzımız, 
yiyecek ve giyeceklerimiz tıpkı soğanın 
üst kabukları gibi yer, zaman ve yaşam 
şartlarına göre her zaman değişikliğe 
uğrayabilir. Fakat dilimiz, dinimiz, kül-
türümüz, değerlerimiz ve sahip olduğu-
muz talim ve terbiyeyi değiştirmek, bu-
lunduğumuz ülkeye göre ayarlamak im-
kansızdır. Tıpkı soğanın en iç kabukları 
gibi. İşte bu faktörler bu kadar zor ve 
hatta değiştirmesi bu kadar imkansız 
olduğu için bugün ırk ve din savaşları 
devam etmektedir dünyamızda. Şayet 
herkes bulunduğu ülkenin ırkına bü-
rünüp oranın din ve kültürünü hemen 

alabilseydi bugün dünyada bu kadar 
karmaşada olmazdı. 
Şimdi gelelim bunun konumuzla bağ-

lantısına. Sizinde bildiğiniz gibi Dani-
marka Halk Partisi sade ve sadece ken-
di ırkını üstün gören ve bunun propa-
gandasını yapmak için ise Müslümanla-
rı her defasında yerden yere vuran bir 
ideolojiye sahip. Ne yazık ki Müslüman-
lar için çok mübarek sayılan Ramazan 
ayı ve oruçta bundan nasibini alıyor bu 
dönem. Okullarda oruç tutmak isteyen 
ve tutan öğrencilere kendi okulumda 
dahil olmak üzere konulmak istenilen 
bazı kısıtlamalar var. 
Ramazan ayının anlam ve önemini bil-

meden ve araştırmadan, velilerden ve 
çocuklardan duydukları kadarıyla ve 
Ramazan ayını „Oruç fakirlerin hali-
ni anlamak için tutulur“ gibi cümleler-
le kısıtlamak, bir çok Danimarka Halk 
Partili öğretmeni harekete geçirmiş du-
rumda ve daha da ileriye gidip „Okul-
larda oruç tutan Müslüman çocuklar 
artık bakımsızlık ve şefkatsizlikten do-
layı belediyenin Çocuk ve Gençlik İdare 
bölümüne şikayet edilmeli ve gerekir-
se bu çocuklar ailelerinden istek dışı da 

olsa alınmalıdır“ ve ”Madem oruç fakir-
lerin halini anlamak için tutuluyorsa 
bizde başka şekilde çocuklara fakirlerin 
halini anlatırız” diyen bir çok öğretme-
nimiz var. Gerekçeleri ise çok basit; Öğ-
rencilerin derslerine konsantre olama-
dıkları ve ebeveynlerinden baskı üzeri-
ne oruç tutmak zorunda kaldıklarıdır. 
Birleşmiş Milletlerin çocuklar ile ilgili 
bulunan bazı kurallarını bahane ede-
rek bir şekilde geleceğimizin yetişkin-
leri ve kültürümüzü temsil edecek olan 
çocuklarımıza bu kısıtlamayı getirmeyi 
düşünüyorlar ki, çok daha net ve kaba 
söylemek gerekirse, amaç; kökümüzü 
kazımak. 
Dini açıdan bakarsak, 12 yaşın altın-

daki çocukların günde 16-17 saat aç ve 
susuz kalması tabi ki çok zordur, fakat 
Isa hocamızın da makalesinde anlattığı 
gibi yarım gün oruç tutan çocuklarımız, 
Ramazanın anlam ve önemini hissede-
rek yaşabilmek için çocuklarına orucu 
çeşitli şekillerde yaşatan anne ve baba-
larımız var. Öğleye kadar oruç tutmak 
için izin alan bir çocuk şefkatsiz ve ba-
kımsız bir çocuk mu oluyor? Şunu da 
eklemek isterim ki halk okullarımızda 

nüfusun yarıdan fazlası 12 yaş üstüdür. 
(yani 6., 7., 8., 9. ve 10. sınıf). 
Okullarımızdaki en büyük sorunlar-

dan bir tanesi de en küçüğünden(6 yaş) 
en büyüğüne(16 yaş) küfürlü konuşma-
lardır. Ramazan ayında sadece aç ve 
susuz kalın denilmiyor, ”elini, gözünü, 
kulağını ve dilini sakın” diyor. Bu bi-
zim için bir zenginliktir ve bu zengin-
liği başkalarının oyununa gelerek göz 
ardı etmeyelim, en güzel şekilde sergi-
lemeye çalışalım kültürümüzün güzel 
yanlarını. 
Burada en büyük görev velilerimize 

düşüyor. Ramazanın sadece aç ve susuz 
kalmaktan ibaret olmadığını, bakımsız-
lık ve şefkatsizliğin aksine, bu ayda ai-
lelerin çocuklarıyla birlikte iftar sofra-
larında oturmalarından, akraba ve dost 
ziyaretlerine kadar, hem maddi hem 
manevi ve hem de sosyal açıdan aileler 
için çok önemli olduğu, akabinde ge-
len bayramın çocuklar için en az Hıris-
tiyanların Noel Bayramı kadar önemli 
bir bayram olduğunu anlatabilmemiz 
gerekiyor. 
Herkese iyi bayramlar diliyorum..

Bzkanat@hotmail.com

Bedriye Zelal Kanat

Oyuna Gelmeyelim!

Polis karşısında sahip olduğumuz haklar

Bu ayki yazımızda polis ve mahke-
meler karşısında sahip olduğumuz 

haklara değinmek istiyorum

Haklarımız:
- Polise, adınız, adresiniz ve doğum 

tarihiniz dışında bilgi vermek zorunda 
değilsiniz
- Örneğin, ”Bugün alkol aldınız mı?” 

şeklindeki bir soruya cevap vermek zo-
runda değilsiniz
- Şahit olarak mı yoksa zanlı olarak 

mı ifadenize başvurulduğunu veya ni-
çin ifadenize başvurulduğunu öğren-
mek hakkınızdır.
- Alkol muayenesini reddetme hakkı-

na sahipsiniz
- İfadenizin yazılı halini imzalamadan 

önce okumak hakkına sahipsiniz
- Polis raporuna ekleme ya da düzelt-

me yaptırma hakkına sahipsiniz
- Polis raporunu imzalamak zorunda 

değilsiniz
Sorgulamadaki ifadeniz, ancak size 

önceden haber verilmek koşuluyla ban-
da alınabilir.

Zanlı olarak sahip olduğunuz 
haklarınız:
- İfade vermek zorunda değilsiniz
- Bir avukat edinme hakkınız vardır. 

Ya istediğiniz bir avukatın sizi savun-

masını isteyebilir ya da size bir avukat 
tahsis edilmesini isteyebilirsiniz.
- Tam olarak ne ile suçlandığınızı bil-

mek hakkınızdır..
- Hem polis merkezinde hem de ha-

kim karşısında avukatınızın yanınızda 
olmasını şart koşabilirsiniz.
- Polisin, size suçu kabul ettirmek için 

ifade süresini uzatma hakkı yoktur.
- Sorgulama esnasında vereceğiniz ce-

vapların doğru olması gerekmektedir. 
Yanlış bir cevap verdiniz diye suçlana-
mazsınız.
- Sorgulama esnasında ifade vermeyi 

reddedebilir bazı soruları cevaplamayı 
reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz.

- Sorgulama esnasında avukatınız gel-
memişse, cevap vermek için avukatınız 
gelinceye kadar bekleme hakkınız var-
dır.
- Avukatınız bir soruyu cevaplayıp ce-

vaplamamanız gerektiğini sorabilirsi-
niz, ancak bir soruya nasıl cevap vere-
bileceğinizi sorma hakkınız yoktur.
Herhangi bir davada suçlu olarak gö-

zaltına alınırsanız kesinlikle bir avu-
katla konuşmadan ifade vermemenizi 
öneririm. Avukata ihtiyacınız olduğunu 
düşündüğünüz durumlarda 2478 7860 
numaralı telefondan bana ulaşabilirsi-
niz.

erbil.kaya@haber.dk

Avukat Erbil Kaya
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Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

Kitabın yazarı Jason Goodwin 
Cambridge Üniversitesi’nde 

Bizans Tarihi öğrenimi görmüş 
ve İstanbul hayranı. Yazarın bu 
özelliği romana, diğer klasik po-
lisiye romanlarından daha ayrı-
calıklı ve bence kaliteli bir değer 
kazandırıyor. 

Gazetemizin bir önceki sayı-
sında da ”Yeniçeri Ağacı” roma-
nının tanıtımını yaparken söz 
etmiştim. Romanın kahramanı 
dedektif/hafiye, alışılagelmiş de-
dektif tipinden çok farklı. Her-
şeyden önce “maço değil”. Tam 
tersine. Sakin ve sessiz giden bir 
tip. Action romanlarındaki gibi vu-
rup kırıcı değil. Üstelik “hadım”. 
Dedektif Yashim (Yeşim) çok ince 
ve kıvrak zekalı, bilgili ve yüksek 
kültürlü bir dedektif.

ANCAK, bence bu romanın çok 
daha kaliteli ve diğer klasik cina-
yet romanlarından daha üstün bir 
yanı var: Bu da romanın bir “tari-

hi roman” olması. Ben bu romanı 
okurken Osmanlı Tarihi’nin bir 
döneminin içinde, 1820’li, 1830’lu 
yılların İstanbul’unda buldum 
kendimi. Nitekim roman, cinayet-
leri ve olaylar dizisini anlatırken 
bundan 190 yıl öncesini kozmopo-
lit İstanbul’unu ve sosyal yapısını, 
yaşamını da anlatıyor. Bir dizi ola-
yın arkasında yatan kültürel ne-
denleri anlatıyor. Çok ilginç!

Olaylar 1838’de İstanbul’da 
geçiyor. Yeniçeriliğin kaldırıldı-
ğı Tanzimat (Reform) devri ve 
Tanzimatçı (Reformcu) Sultan 2. 
Mahmut ölüm döşeğinde. İstanbul 
oldukça karışık ve kazan kaynıyor. 
İşte İstanbul’da havanın gergin ol-
duğu bu günlerde Fransız Arkeo-
logu Maxmillian Lefévre romanın 
kahramanı dedektif Yashim’den 
(Yeşim) kendisini İstanbul’un dı-
şına kaçırması için yardım ister. 
Yashim daha önce sadece bir kez 
karşılaşmış olduğu, ama içinin 
pek de ısınmadığı bu kişiyi lima-
na götürür ve bir gemiye bindirir. 
Arkeolog bir gün sonra Fransız 
Büyükelçiliği önünde ölü olarak 
bulunur. Ceset köpekler tarafın-
dan parçalanmış cesedin yarısı da 
yenmiştir.

Yashim arkeologu hayattayken 
en son gören kişidir ve bu cinaye-
ti en hızlı bir şekilde ve en kısa za-
man içinde çözmek, aydınlatmak 
durumundadır. Çünkü Yashim 
cinayetin sanığı olarak gözaltın-
dadır. Cinayetler burada bitmez. 
Bir kişi, bir kişi daha öldürülür. 
Bu nedenle Yashım kendini temi-
ze çıkarmak durumundadır ve ci-
nayetleri aydınlamak için zamanla 
yarışmaktadır. Üstelik cinayetten 
suçlanan Yashim’in kendi yaşamı 
tehlikededir. 

YALNIZ BURADA (Yeniçeri Ağa-
cı kitabında olduğu gibi) KÜÇÜK 
bir eleştirim var: Yazar 1820’li ve 
1830’lu yıllarda, Osmanlı sistemin-
de ve kültüründe kullanılan bazı 
adları, sıfatları. terimleri, ayrıca 
bugünün Türkçe’sinde kullanılan 
isimleri, kavramları (hem de ufak 
tefek yazım hatalarıyla) yazmış. 
Örneğin; kaik (kayık), çörekleri, 
frankisk, fasulye, kadien gibi. Bu 
tür özel kavramların ve isimlerin 
kitabın yayımlandığı dilde yazıl-
ması daha doğru olur bence. Aynı 
durumu kullanılan Fransızca söz-
cüklerde de görüyoruz. Ben Fran-
sızca bilmediğim için bu sözcükle-
rin Danca’sını yeğlerdim.

Yazar Jason Goodwin. İngiliz-
ce’den çeviren Jens Justesen. 
Cicero Yayın Evi. ”Yeniçeri 
Ağacı” tarihi dedektif romanları 
serisinin ikinci kitabı. 257 say-
fa. 249,95 kr.

Gads Historielek-
tikon-Gads Tarih 

Ansiklopedisi, sadece 
Danimarkalılar için 
değil Danimarka’da 
yaşamayı seçmiş her-
kes için, özellikle de 
öğrenciler için vaz-
geçilmez bir yapıt. 
Danimarka ve dünya 
tarihine ilişkin tüm 
bilgileri özet şeklinde sunan bir 
yapıt olduğu için okuması da ol-
dukça kolay.

Gads Historielektikon-Gads 
Tarih Ansiklopedisi kitabı, eski 
çağlardan bu yana Danimarka ve 
dünya tarihine ilişkin tüm ana 
konuları, olayları, siyasi ve tari-
hi anahtar olayları ve kavramları 
yazarların ustaca ve kolay anlaşı-
lır diliyle kullanıcıya sunuyor.

4. baskı olan (ki bir kitabın 4. 
kez basılması kitaba olan büyük 
ilgiyi gösterir) bu kitap yeni şek-
liyle 2600 başvuru kaynağı kav-
ramla ve bol resimli ve haritalar-
la sunuluyor. Demokrasi, libera-
lizm, sosyalizm ve daha bir çok 

kavram da anlatılıyor. 
Ayrıca, tarih konusun-
daki bir çok kavram 
da anlatıldığı için ki-
tap çok önemli bir “el 
kitabı” olma özelliğini 
de taşıyor. Bu tarih ki-
tabında Afganistan sa-
vaşına, yeni başbakan 
Lars Løkke Rasmus-
sen’e, Son Global eko-

nomik krize, ABD yeni başkanı 
Barack Obama’ya da yer verilmiş 
olması bu kitabın ne kadar gün-
cel olduğunun kanıtı. Osmanlı ve 
modern Türkiye tarihine ilişkin 
bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? 
Buyurun işte bu kitabı da diğer 
Türk tarihi kitaplarının yanında 
anahtar bir kitap ve başvuru kay-
nağı olarak kullanın.

Kitabı hazırlayan yukarıda 
adı geçen kişilerin hepsi tarih 
dersleri veren öğretim görevlile-
ri.  Ramazan Bayramında ya da 
başkaca bir vesile ile bir yakını-
nıza verecek yararlı bir hediye 
mi arıyorsunuz? Buyurun bu da 
bir olanak. 

4. Baskı Hazırlayanlar: Tønnes Bekker-Nielsen, Bernard 
Erc Jensen, Niels Arne Sørensen ve Paul Ulf –Møller. 
Gads Forlag Yayın Evi. 680 sayfa. 349.-kr.

Danimarka’nın herkesçe çok iyi 
bilinen MAD (Yemek) adlı ye-

mek kitabı bu yıl 100. yılını doldu-
ruyor. 100. yıl dolayısıyla da Inge-
borg Suhr MAD adı altında temel 
yemek yapma sanatına ilişkin bu 
kitap hazırlandı ve 27 Ağustos’ta 
da piyasaya çıkarıldı. MAD yemek 
kitaplarında yer alan yemek tari-
felerini hazırlayan Ingeborg Suhr 
Danimarka yemek kültürünün en 
büyük kişiliği. Bu nedenle de Da-
nimarka kültür tarihinde özel bir 
yeri var. Aslında Ingeborg Suhr 
MAD adlı yemek kitapları daha 
piyasaya çıkmadan 8 yıl önce Ev 
ve Mutfak İşleri Okulunu (Tür-
kiye’deki Kız Sanat Okulları ile 
karşılaştırılabilir) açmış ve yö-
netmişti. 

Danimarka yemek kültürünü iyi 
anlayabilmek için mükemmel bir 
kitap. Yemek yapımında bilinmesi 
gereken mutfak kurallarını (hangi 

ülkeden gelirseniz gelin hiç farket-
mez) kolay bir şekilde anlatan ve 
sunan mükemmel bir kitap. Ye-
mek yapımında kullanılacak mal-
zemelerin nasıl olması gerektiğini 
çok iyi anlatan mükemmel bir ki-
tap. Bıçakların nasıl bileneceğini, 
etlerin en uygun şekilde ve en tat 
verecek şekilde nasıl kesileceğini 
resimlerle gösteren mükemmel bir 
kitap. Etlerin, balıkların, sebzele-
rin nasıl pişirilmesinin, nasıl olma-
sı gerektiğini anlatan mükemmel 

bir kitap. Çorba türlerini, pasta ve 
diğer tatlı türlerini öğrenmek is-
teyenler, yemek kültürünü geniş-
letmek isteyenler için mükemmel 
bir kitap. Sağlıklı yemek yapma 
sanatını öğreten mükemmel bir ki-
tap. Yemek yapmaktan bihaber in-
sanlara yemek yapmanın altından 
kalkılamayacak bir iş olmadığını, 
aslında zevkli bir uğraş olduğunu 
anlatan mükemmel bir kitap. Bu 
açıdan ev hanımlarının eşlerine 
(incitmeden, darıltmadan) hediye 
verebilecekleri mükemmel bir ki-
tap. Danimarka usulü yemeklerin 
de yapılabileceğini ve yenilebilece-
ğini gösteren mükemmel bir kitap. 
Özetlersek, Danimarka yemek 
kültürünü evinize taşıyabilecek 
ve alışık olduğunuz kendi yemek 
kültürünüzle bağdaştırabileceği-
niz mükemmel bir kitap. Kısaca-
sı, mükemmel bir mutfak kitabı. 
Evde mutfağınızda bulunsun. 

Bu satırların yazarının da (kılı-
bık olmadan ) kullanmaya başla-
dığı mükemmel bir kitap. Benden 
size tavsiye etmesi.

Yazarlar Katrine Klinken & 
Elin Kirkegaard. Gads Forlag 
Yayın Evi. 516 sayfa. 299 kr 

Ingeborg Suhr MAD- Ingeborg Suhr MUTFAĞI 100. yıl jübilesi

Gads Historieleksikon-Gads Yayın Evi 
Tarih Ansiklopedisi 

Slangesøjlen:Burmalı Sütun – Tarihi dedektif romanı 
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Yazar Peter Brixtofte. People’sPress Yayın Evi. 
208 sayfa. 211,65 kr

Türkiye’den göçüp de Dani-
marka’ya yerleşmiş olan ve  

Peter Brixtofte’yi tanımayan var 
mı? Sanırım yanıtınız büyük bir 
olasılıkla ”Tanımaz olur muyuz” 
olur.

Peter Brixtofte Farum Bele-
diye Başkanı olduğu dönemde 
usüllere aykırı işlemler yaptığı 
iddialarıyla yargılanmış ve 2 
yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 
Ceza kesinleştikten sonra da Ku-
zey Sjælland Adasında Helsingør 
yakınlarında yer alan Horserød 
Cezaevine konmuştu. 

2008 yılında Cezaevine girer-
ken, içeride kimbilir ne gibi 
tiplerle karşılaşacağım korkusu 
içinde olan Brixtofte, cezaevin-
de iken yazdığı kitabında bu 
korkusunun yersiz olduğunu, 
tam tersine olumlu bir zaman 
geçirdiğini anlatıyor. Kitabın-
da Horserød Cezaevinde yatan 
tutuklulara ilişkin olumlu izle-
nimlerini anlatan Peter Brixtofte 
özellikle de Horserød Cezaevinin 
çok ilginç tarihinden etkilendiği-
ni yazıyor.

1917’de tutsak Rus askerleri 
için açılan Horserød Cezaevi’nin, 
açıldığından buyana oldukça tan-
tanalı geçen bir tarihi var. Ceza-
evi, 90 yılı aşkın tarihinde Dani-
markalı Komünistleri, dünyaca 
ünlü rehinleri, vatan hainlerini, 
Danimarka siyasetinin önde ge-
len isimlerini, örneğin Mogens 
Glistrup’u, Polisin Gizli Haber 
Alma Servisi PET’ten Frank 
Grevil’i ve en son da Peter Brix-
tofte’yi misafir etti.

Peter Brixtofte bu kitabını ya-
zarken şu noktadan yola çıkıyor: 
“Horserød’de kalınan zamandan 
hem önce hem sonra bir yaşam 
var.  Ama, Horserød’de kalınan 

süre içinde de bir yaşam var.” 
Farum Belediyesi Belediye Baş-
kanlığından ayrıldıktan sonra 
Türkıye,de Antalya’da emlakçı-
lıkla uğraşan Peter Brixtofte 2 
yıllık cezayı çekmeye başlamadan 
önce de Türkiye’deydi ve Horse-
rød cezaevine

de Türkiye’den gelerek teslim 
olmuştu. 

Peter Brixtofte’nin, kitabında 
”yeni evim” olarak tanımladığı 
Horserød Cezaevine teslim oluşu-
nu, nasıl karşılandığını, ilk geceyi 
hangi bir ruhsal tuhaflık içinde 
geçirdiğini, cezaevi personelinin 
düşünülenden çok daha insancıl 
olduklarını vs. vs., çok yalın ama 
gerçekten çarpıcı bir dille anla-
tıyor. Brixtofte, adil bir şekilde 
yargılanmadığı, kendisine karşı 
önyargılı davranıldığı, gerçekte 
kendisine yönelik suçlara ilişkin 
hiç bir sağlam kanıta dayanma-
dığı, çok ağır suçlar işlemelerine 
rağmen bazı kimseler dışarıda 
serbestçe dolaşırken kendisinin 
neden cezaevinde yattığını hala 
anlayamadığı şekline kişisel gö-
rüşlerini de dile getiriyor. 

Mit Horserød-Horserød Cezaevinde 
Mahpus – Hapishane anıları
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Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık sosyal 
danışmanlık tecrübelerimle özel yaşam ile  
sosyal yaşamı dengelemekte güçlük çeken 

gençlere, ailelere danışmanlık ve 
arabuluculuk hizmeti veriyorum. 

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

AHMET DEMİR
(Aile ve gençlik danışmanı, konferans 

konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)

HABER KİTAP
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Sadi Tekelioğlu

Olimpiyatlarda çifte rekor kır-
dı, tam bir yıl sonra iki rekoru 
birden Berlin’de tarihe gömdü. 

100 metre ve 200 metre mesafelerinin 
yeni adı Usain Bolt

Yüzünden eksik olmayan gülümse-
mesi, neredeyse spastik olarak nite-
lendirilebilecek hareketleri ve kimseyi 
rencide etmeyecek bir şekilde sundu-
ğu kendine güveni ile Usain  Bolt 2.6 
milyon nüfuslu fakir Jamaica’nın adı-
nı tüm dünyaya ezberletti.

100 metre ve 200 metre mesafele-
rinin son yıllardaki geçilmez isimleri 
Asafa Powell ve Usain Bolt’un başarı-
larının ardındaki sır tüm spor çevre-
lerince merak ediliyor. Bu başarının 
temelinde yatan unsurların ne olduğu 
araştırılıyor.

Başarının temellerinden biri dünya-
nın bir çok yerinden aşina olduğumuz 
fakirlikten kurtulma dürtüsü. Spor-

da başarılı olmak, hele dünya çapın-
da bir başarı elde etmek herkes gibi 
Jamaikalı gençler için de önemli bir 
motivasyon. Pistlerde elde edilen ba-
şarılar iyi bir burs, düzenli ve yüksek 
bir gelir ve sağlam bir gelecek olarak 
bu gençlere geri dönüyor Jamaika’da. 
Ama başarıyı getiren sadece bu değil.

Jamaikalı atletlerin başarısının te-
meli 1971 yılında atılmış. Zamanın 
Dünya şampiyonu ve rekortmeni Den-
nis Johnson ABD’deki San Jose State 
University’de elde ettiği tüm birikim-
lerini ve tecrübelerini genç kuşaklara 
aktarabilmek için Jamaika’da Ame-
rikan modeli örnek alınarak bir spor 
akademisi kurar. Dennis Johnson 
kısa mesafe sürat koşularını mühen-
disliğe benzetir ve süratli koşabilmek 
tekniğinin öğretilebileceğine inanır.

1971 yılında başlayan bu çaba mey-
velerini vermeye başladı. Karayipler-
deki 2.6 milyon nüfuslu Jamaika ada-
sı atletizmin kısa mesafe dallarında 

elde ettiği başarılar ile adından söz et-
tirmeyi başardı. Öyle ki, 2008 yılında 
Pekin’de yapılan yaz olimpiyat oyun-
larında Jamaika; ABD, Rusya ve Ken-
ya’nın ardından en çok madalya top-
layan ülke oldu. Olimpiyat oyunları 
esnasında kurulan 5 rekordan üçüne 
Jamaikalı atletler imza attı. 100 met-
re, 200 metre ve 4X100 metre bayrak 
yarışında Jamaika rekor kırmıştı.

Jamaika’nın adı bu yıl yapılan Dün-
ya Atletizm Şampiyonasında silinme-
mek üzere Dünya tarihine kazındı. 
Usain Bolt Pekin’de kırdığı rekorların 
ardından tam bir yıl sonra 100 met-
rede 9.58’le rekorunu yenilerken 200 
metrede de 19.19’la belki artık sadece 
kendisinin kırabileceğini düşünmeye 
başlamamız gereken bir rekora imza 
attı.

Uzmanların ve atletizm otoriteleri-
nin Jamaikalı atletlerin başarılarının 
ardındaki sırrı araştırırlarken elde 
ettikleri bir başka ilginç olgu ise at-
letlerin kaslarında görülen ve Actinen 
A adı verilen protein. Bu protein Ja-
maikalı atletlerin kısa mesafe sürat 
dallarında diğer insanlardan daha 
hızlı koşmalarını sağlıyor. Benzer bir 
genetik açıklama da bundan birkaç 
yıl önce Kenyalı ve Etiyopyalı atletler 
üzerinde yapılmış. BU atletlerin to-
puk ve iz arasındaki kas yapılarının 
hafif ve ince olduğu belirlenmiş, bu-
nun da koşarken vücuda olan yükle-
meyi azalttığı ortaya çıkmıştı.

Usain Bolt ve diğer Jamaikalı atlet-
lerin başarıları araştırılırken sonuç 
olarak üç önemli ve kaçınılmaz unsur 
ortaya çıkıyor. Genetik yapı, sabır ve 
inatla fakirlikten kurtulmak için ça-
lışma dürtüsü ve en önemlisi de ge-
leceğe ve gelecek kuşaklara yatırım 
yapmak, bilimin ve eğitimin yolunu 
seçmek.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Disiplin, genetik, geleceğe yatırım

Fakirlikten koşarak kaçıyorlar 
rekor üstüne rekor kırıyorlar
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Türk Futbol Milli Takımı, çok büyük bir muci-
ze olmazsa G.Afrika’da yapılacak 2010 Dünya 

Kupasına katılma şansını Bosna-Hersek deplasma-
nında 1-1 berabere kaldığı maçta kaybetmişe ben-
ziyor. 
Bosna-Hersek, Estonya önünde puan kaybede-

cek, İspanya’da Bosna’yı yenecek. Türkiye’de, Er-
menistan ve Belçika’yı yenerek grubu 2. olarak bi-
tirerek play-off oynama şansını elde edecek. Yani, 
Bosna-Hersek son iki maçında en az  5 puan kay-
bedecek (6 puanı da kaybetmesi bizi daha çok se-
vindirir), Türkiye’de Belçika ve Ermenistan maç-
larından maksimum 6 puan alacak.
Olamaz mı..? Olabilir...
Türkiye’nin son iki maçta mikroskopik ve ra-

kamsal olarak şansı devam ettiği sürece her türlü 
hesap yapılıp bazı senaryolar ortaya konulabilinir.
Şimdi bu yazıyı aslında daha zevkli yazmak var-

ken, sen gel kendi yaptığın hatalar sonunda bu 
hallere düş.
Bu reva mı..? Reva...
- Çünkü yıllardan beri Türk futbolunda tam ola-

rak yerine oturmuş bir istikrar olmadığı için...
- Türkiye’de yendiğin Estonya galibiyetinden 4 

gün sonra gittiğin Bosna deplasmanında aynı oyu-
nu sergileyemediğin ve gerekli galibiyeti alma be-
cerisini göstermediğin için..
- Kendi sahanda Belçika ile berabere kaldığın 

için.(Ermenistan bile kendi evinde Belçika’yı yen-
di)
Şimdi otur elin oğlunun puan kaybetmesini bek-

le..
Tabii ki önümüzdeki ay deplasmanda Belçika’yı  

ve Türkiye’de Ermenistan’ı yenmek şartıyla,ümit-
lerimizi İspanya ve Estonya’ya bağladık. 
Bosna-Hersek karşılaşmasında maçın Portekiz 

hakemi Manuel Benguerenca teknik patron Fatih 
Terim’i tribünlere gönderirken Türkiye’de başsız 
kaldı. Fatih hoca, bu kadar hayati bir önemli maç-
ta böyle yaparsa talebeleri ne yapsın..!
Türkiye, 2010 Dünya Kupasına gidemezse yine 

bir hüsran yine bir hengameyle çalkalanacak.
2004 Avrupa Şampiyonasına Letonya’yı hafife al-

dığımız için play-off maçlarını kaybederek gideme-
dik.
2006 Dünya Kupası elemelerinde, Türk futbol ta-

rihi sayfalarına “kara leke” olarak geçen olaylı İs-
viçre maçı sonrası gidemezken ceza da aldık.
2008 Avrupa Şampiyonasına gittik gönülleri feth 

edip geldik..
Fakat, Tuncay Şanlı, İbrahim Kaş(Bu sezon 

BJK’ye geri döndü) haricinde başka bir Türk fut-
bolcusu Avrupa’ya transfer olamadı.
2010 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ardın-

dan çıkmamız gereken grupta ne hallere düştük...
Sabır diye diye artık sabır da kalmadı..
Bizim futbolumuza ve istikrarsızlığımıza sadece 

Avrupa değil Dünya da şaşırıyor..
Bekle bizi G.Afrika... İspanya ve Estonya saye-

sinde geleceğiz....(!)
irfan.kurtulmus@haber.dk

Bekle bizi G.Afrika...!

İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM
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