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HABER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 19 Şubat
2010’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 19. februar 2010.
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA GECESİ,
DOĞUMGÜNLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

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

Tlf: 36 305 306
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BAŞAK

SARAY

SELSKABSLOKALE
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

HAKARETİN ADI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDU

Nazileri bile solladı
Bugüne kadar İslam ve yabancılar hakkında
bir çok aşağılayıcı ifadeye maruz kalan
göçmenlerin tahammül sınırları zorlanmaya
başladı. Danimarka’da İslam karşıtı yazılı
yayınlarıyla tanınan Trykkefrihedsselskab
(Özgür Yayın Derneği) Başkanı Lars
Hedegaard İslam dinine ve Müslümanlara
saldırmayı sürdürüyor. Devamı sayfa 7’de

Polisin paranoyası öldürdü

İMALATTAN HALKA

Norveç’te, 6 yıldır oğlu Kutluay Tulum’un yanında
yaşayan 63 yaşındaki Döndü Tulum ambulans
çağrılmasına rağmen önce gelen polisin olayı
yanlış anlaması sonucu hayatını kaybetti.

«««««

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

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

SATDISCOUNT

Çanak antende yeniliklerle
hizmetinizdeyiz.
D-SMART
İskandinavya Servisi
YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

H

FİYATI/PRİS 5 kr.
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ISSN: 9771602-985002

Anne Döndü Tulum ambulans
beklerken yaşamını yitirdi

Hasta annelerini hastaneye
yetiştirmek için ambulans çağıran aileye ambulans yerine
polis geliyor. Evin dışında aile
üyelerine müdahale ediliyor.
Hastalanan annesi için ambulans çağıran Kutluay Tulum
polis tarafından dövülüyor.

Kutluay’ın ablası ve eniştesi
karın üzerine yatırılıp ellerine
kelepçe vuruluyor. Evin içinde
yardım bekleyen 63 yaşındaki
anne Döndü Tulum ise bu arada hayatını kaybediyor. Bütün
bunlar Norveç’teki bir Türk ailesinin başına geliyor...
Devamı sayfa 18’de

Yeni müşterilerimize
tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
%60 indirim.

www.gazette.dk

Dünyada hiç kimse Remax’tan
daha fazla emlak satmıyor

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

Abdullah Oduncuoğlu
Demircikara mah. Avni Tolunay Cad.
B Blok. No: 46/3-4 Antalya

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

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

Hundige Center 2A, 2 sal
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

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

- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

mail adresine yazınız
ya da 3024 5538’i
arayınız

Tegning: Lise Özer

HAVAALANLARINA VÜCUT
TARAYICILARI. Başta ABD’deki 10
havaalanı olmak üzere Londra’nın Heatrow, Roma’nın Fuimicino ve Amsterdam’ın Schiphol havalimanlarına yerleştirilen vücut tarayıcısı sistemini, Danimarka’da uygulamak istiyor.
Tehlikeli kişileri, örneğin vücutlarına
patlayıcı madde yapıştırmış olan teröristleri yakalayabilmek için tamamen
vücudu tarayan sistemlerle, uçağa binmeye hazırlanan yolcular cam kabinlere
sokularak, vücutları üç boyutlu tarayıcılarla görüntülenebilecek.
Bu kabinlere sokulan yolcunun üzerindeki metal, plastik, kimyasal madde
ve patlayıcılar milimetrik dalgalarla saptanabilecek. Bu yeni güvenlik önlemi
yolcunun cinsel organları dahil, vücudunun her yerini tarayabildiği için görüntüler ayrı bir odada incelenecek ve
yolcunun yüzü maskelenecek.
Görüntüler kaydedilemeyecek ve
saklanamayacak. Güvenlik görevlisi,
yolcuyla işini bitirdiği zaman görüntüyü
ekrandan silecek.
Birkaç saniyede görüntü verebilen bu
güvenlik kabinlerinin ilki geçen Nisan
ayında Arizon’nın Phoneix havaalanında tanıtılmıştı.
(Haber)
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Vindingevej 7 C
s
Mail: kadir@erdogmus.dk
re

���
Advokat
Erdo�mu�
��������Kadir
i

n
Ye

ad

DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda
hukuki
sorularõnõz
için arayabilirsiniz.
Avukata
gittiğinizde
geç
kalmış olmayın,
her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

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

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146
ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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AVRUPA’YA YAYIN YAPAN TÜRK TV KANALLARI ŞAİBELİ ÜRÜNLER SATAN TV-SHOPLARA DÖNÜŞTÜ

Vur abalıya…
Cengiz Kahraman

A

kıl fikir erecek gibi değil. Küçücük Danimarka’nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Ülkede
gündeme gelmek isteyen bir gazete, zamanında bir halt
işledi diye artık her önüne gelen ‘vur abalıya’ misali Danimarka’ya yüklenmeye başladı. Şamar oğlanına döndürdüler ülkeyi.
Gerçi Arap hükümetleri artık karikatür krizi ile ilgilenmek istemiyor ve krizin üzerine bir sünger çekmeye çalışıyorlar, ama bu krizle şimdi başkaları ilgileniyor, aşırı çevreler karikatür krizinin bitmesinden yana değiller. Bu yüzden yarayı deşip duruyorlar.
Suudi Arabistan eski Petrol Bakanı’nın oğlu avukat Faisal Yamani, Hz. Muhammed’in soyundan geldiğini öne süren aileler için Danimarka gazetelerinin yazı işleri müdürlerine sürekli mektup gönderip, karikatürler için özür dilemelerini istiyor.
Yine Hz. Muhammed soyundan geldiğini belirten aileler
için Ürdün mahkemelerinde karikatür davası açılıyor.
İki Pakistan asıllı Amerikalı taa Amerika’dan kalkıp Danimarka’ya geliyor ve Jyllands-Posten gazetesine müşteri
gibi girip gazete binasının krokisini çıkarıyor, ama FBI tarafından enseleniyor.
Sanatçılar korkularından eserlerinde oto sansür uygulamaya başladıklarını söylüyorlar.
Bir Somalili elinde balta ve bıçakla Hz. Muhammed karikatürlerinden birini çizen karikatüristlerden birinin evine
dalıyor. Polis yetişmese adamı doğrayacak. Ardından Danimarkalı sinema yönetmeni Susanne Bier Sudan hükümeti
tarafından eleştiriliyor ve Danimarka’ya da nota veriliyor.
Yönetmen Susanne Bier “İntikam” adında yeni bir film
çekiyor. Bir mültecinin dramının anlatıldığı belirtiliyor
filmde ve yönetmen filminin İslam dini ile uzaktan yakından bir alakası olmadığını yazılı açıklıyor. Sonrasında da
Kenya’daki çekimlerde görev alan bir figüranın meşhur olmak için böyle bir iftira attığı ortaya çıkıyor. Tabii ki buna
atlayan da Sudan hükümeti.
Sudan’ın Susanne Bier’e yönelik eleştirisine, Danimarka’ya nota vermesine gülelim mi, ağlayalım mı? Devlet
başkanları Ömer Bashir hakkında Darfur’da katliam işlemekten dolayı yurtdışında tutuklama kararı olan Sudan
aslı astarı olmayan bir yalanla Danimarka’ya nota vermeye kalkıyor. Ömer Bashir’in artık Arap ülkelerinde bile elini kolunu sallayarak gezmesi zor görünüyor, çünkü bu ülkelerin hükümetleri de tutuklama kararına uyacaklarını
açıkladılar.
Artık sapla saman birbirine karıştı. Her iki tarafta da kutuplaşmalar giderek büyüyor. Bir tarafta kendilerini tüm
Müslümanların, İslam dininin tek koruyucusu gibi gören
bazı aşırıcılar, diğer tarafta da İslam dinine, Müslümanlara dil uzatmayı, aşağılamayı kendilerine alışkanlık haline
getiren Danimarka Halk Partisi, Lars Hedegaard vb. gibi
İslam düşmanları. Al birini, vur öbürüne. Ama arada olan
bu ülkede yaşayan Müslümanlara oluyor. Bütün bunların
faturası maalesef buradaki zararsız insanlara kesilecek.

Türk TV’leri gurbetçiyi çıldırtıyor
Avrupalı Türkler için Türk televizyonu izlemek artık işkenceye dönüştü. Uydudan
yayın yapan Türk Özel TV kanallarının yayınları arasına koydukları reklam blokları
ve Avrupa’ya özel olarak yayınlanan yarışmalar izleyicileri çileden çıkarıyor.

B

ir eğlence programı izliyorsunuz.
Ekranın tabanının
yarısı devamlı altta
geçen SMS’lerle dolu. Onun
üzerinde de yayına yoğunlaşmanızı güçleştiren dikkatinizi dağıtan cep telefonu melodisi reklamları var.
Bazı kanallarda ise baştan
sona reklam kokan ve sağlık
programı adı altında yayınlanan özel hastane reklamları ve ekonomi programı adı
altında yayınlanan Holding
reklamları dolu. Avrupalı
Türkler için Türk televizyonu izlemek artık işkenceye
dönüştü.

Biraz saygı lütfen

Uydudan yayın yapan Türk
Özel TV kanallarının yayınları arasına koydukları reklam blokları ve Avrupa’ya
özel olarak yayınlanan yarışmalar izleyicileri çileden çıkarıyor. Gazetemize şikayetini ileten bir çok TV izleyicisi bu yarışmalar ve reklamlarda kullanılan Türkçe’nin
bozuk olmasından, reklamı

ve tanıtımı yapılan ürünlerin hiçbir yerde tanınmamış
ürünler olmasından ve ayrıca bazı TV kanallarında adı
sanı duyulmamış holdinglerin ve özel hastanelerin
sağlık programı adı altında
reklamının yapılmasından
bıktıklarını söylediler.

Kendilerinin ve çocuklarının Türkçe’lerini koruyup
geliştirmek için uzun yıllar
Türk TV’lerini izlediklerini
belirten gurbetçiler, “Zaten
anavatandan uzakta olduğumuz için Türkçe’miz büyük bir tehdit altındaydı.
Türk TV’leri Türkçe’mizi

koruyup geliştirmeleri gerekirken bu tür programlarla
bize aslında kötülük yapıyorlar “ dediler.

Çöplük gibi görülüyor

Türkiye’de yayınlana program saatlerinde herhangi bir
yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen başka programların yayınlandığından
da şikayet eden gurbetçiler,
özellikler eğlence programlarında bu durumun söz konusu olduğunu ve akşam saatlerinde televizyon izlemenin
neredeyse bir işkenceye dönüştüğünü belirtiyorlar.

Çözüm çanakta

Avrupa yayın yasaları gereği Batı Avrupa ülkeleri
kablo şebekelerinde ulusal
yayınlara yer verilmiyor, bu
yüzden Türk TV şirketleri
de Avrupa’ya yönelik yayın
yapıyorlar. Ancak seviyesiz ve saygısız yayınlardan
kurtulmanın tek yolu ise
çanak anten kullanmaktan
geçiyor.

cengiz.kahraman@haber.dk

(Haber)

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.

§

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

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

G

eçtiğimiz hafta Kopenhag’da dört arkadaşımla Cem Yılmaz’ın “Yahşi Batı”
filmini izledim. 243 kişilik sinema salonunu dolduran Türk sinemaseverlerin çoğu
ya çok küçükken Danimarka’ya gelmiş ya
da burada doğup büyümüş olan kişilerdi.
Sinema eleştirmeni değilim, filmin sinematik özelliklerini değerlendirecek değilim, ama bugüne kadar hiç bir Türk filminde bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Ve hemen şunu da söyleyeyim: sinemayı dolduran 200’ün üzerindeki izleyici
ile bizim grup filmde farklı zamanlarda
farklı esprilere güldü.
Beş kişilik arkadaş grubumuzu diğer sinemaseverlerden ayıran bir özelliğimiz
var. Bizler çocukluk ve gençlik yıllarını
Türkiye’de geçirmiş, eğitimimizi Türkiye’de tamamlamış kişiler olarak filmdeki
esprilere güldüğümüz anlar da farklılaşıyordu.
Örneğin filmin başlarında posta arabası ile yolculuk esnasında yapılan “Sor bakalım, Mr. ve Mrs. Brown piknikten dönmüşler mi?” esprisine saderce biz beş kişi
güldük. O Brown ailesini biz ortaokul ders
kitaplarından tanıyorduk zira. Yine bir
çok espri Türkiye’de okula gitmiş olmayı
gerektirdiği için, ya da Türkiye’de günlük
yaşam içinde yer almış olmayı gerektirdiği için bizlerin güldüğü esprilerle Avrupalı Türklerin güldüğü espriler tamamen
farklılaşıyordu. Kasabanın şerifinin Türkiye’de bir köy muhtarı gibi olduğuınu Avrupalı Türkler doğal olarak görememişler
sadece kullandığı şiveye ve “Chuck” esprisine gülmüşlerdi.
Filmin ardından konuştuğumuz bir kaç
kişi filmi çok küfürlü bulduklarını, sadece
küfüre dayalı espriler olduğunu söylediler.
Biz de o sohbetler ardından biraz düşününce filmin bazı yerlerinde sadece bizim
güldüğümüzü, diğer Avrupalı Türklerin
ise sadece küfürlere güldüğünü farkettik.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Advokatf. Hacı Önal

St. avukat Haci Önal ve birlikte calistigi
uzman ekip her türlü hukuki sorunuzun
cözümü
icin hizmetinizde.
ve birlikte
çalıştığı uzman ekip

her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.

Adres: Vestergade 14-16, 1.
DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk
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Karikatürcüye balta ile saldırı
Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan ve Danimarka ile İslam dünyası
arasında gerilime yol açan Hz. Muhammed karikatürlerinden birinin çizeri olan Kurt Westergaard’a suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganın
El Kaide ve Somali’de üslenmiş bulunan El Shabaab adlı terör örgütü ile
bağlantılı olduğu açıklandı.

2

8 yaşında Somalili bir saldırgan 1
Ocak gecesi Saat
22.00 sularında
Westergaard’ın
evine girerek çizere saldırıda bulunmak istedi. Westergaard, evinde bulunan
güvenlikli hücreye kaçarak
burada bulunan alarm düğmesine basarak polisi harekete geçirdi.
Kurt Westergard, evde
bulunan güvenlikli hücreye
kendini kilitledikten sonra
uzun süre saldırganın bu
hücrenin kapısını kırmaya
çalıştığını söyledi.
Olay yerine gelen polislere de saldıran Somalili terörist bir polisin açtığı ateş
sonunda bacağı ve koluna
isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Danimarka Gizli Servisi
PET tarafından yapılan bir
basın açıklamasında saldırganın Somali’de üslenmiş
terör örgütü Al Shabaab ve
El kaide bağlantılı olduğu
açıklandı.
Kurt Westergaard
Jyllands-Posten gazetesinde 2005 yılının eylül ayında

yayınlana 12 Hz. Muhammed karikatüründen birinin çizeri olarak tanınıyor.
Çizerin hedef haline gelmesinin nedeni ise karikatürler arasında en çok tepki
çeken çizimi gerçekleştirmiş olması. Westergaard
Hz. Muhammed’i bomba
şeklinde bir türbanla tasvir
etmişti.
2008 yılında Westergaard’a suikast hazırlığı içinde bulunan iki Tunuslu
ve bir Faslı yakalanmış,
bundan birkaç ay önce de
ABD vatandaşı iki kişi de
Jyllands Posten gazetesi ve
gazetenin kültür editörü
Flemming Rose’ye suikast
hazırlığı içinde iken FBI tarafından yakalanmışlardı.
Olay esnasında Westergaard’ın evinde eşi ve 5 yaşındaki torununun da bulunduğu belirtiliyor.

PET tarafından
izleniyordu
Öte yandan Somalili saldırganın iki yıldır PET
tarafından tanındığı ve
izlendiği bildirilirken, İs-

veç günlük gazetelerinden
Expressen İsveç gizli servisi SAPO’ya dayanarak verdiği haberde, 28 yaşındaki
saldırganın Mogadishu’da
intihar saldırısını gerçekleştiren eylemci ile birlikte
El Shabaab örgütüne İsveç’te para ve yardım topladıklarını öne sürdü.

siyasiler de PET’ten açıklama isterlerken PET müsteşarı Jacob Scharff iddiaları reddetti. PET Somalili
saldırganı iki yıldır izlediklerini, ancak elde dişe
dokunur delil bulunmadığı
için gözaltına almadıklarını
açıkladı.
Söz konusu Somalili saldırganın bundan 5 ay önce
ABD Dışişleri Bakanı HilDanimarka’da neler
lary Clinton’a Kenya ziyaoluyor?
reti sırasında suikast planladığı için gözaltına alındıBu arada, karikatürist
ğı da öne sürülmüş ancak
Kurt Westergaard’a salgözaltına alma nedeni kodıran Somalili mültecinin
avukatı ve ailesinden olay- nusunda da birbiri ile çelila ilgili sarsıcı iddialar dile şen açıklamalar yapılmıştı.
Kenyalı yetkilileri pasaport
getirildi.
ve vize sorunu nedeniyle
Adı açıklanmayan Somaadı geçen kişiyi gözaltına
lili saldırganın avukatı ve
kız kardeşi, Danimarka giz- aldıklarını belirtmişlerdi. ‘
li istihbarat servisi PET’in
iki yıldır kardeşlerine muh- Kurt Vestegaard’a
30 koruma
birlik teklif ettiğini öne
sürdüler. Doğrudan dile getirilmese de Danimarka’da Çizer Kurt Vestergaard’a
muhbirlik iddialarını kabul bndan böyle yıl boyunca 30
etmeyen Somalili saldırga- koruma tahsis edilecek ve
na komplo kurulduğu şüp- bu korumaların maliyeti 21
heleri yayılmaya başladı.
milyon krona ulaşacak.
Avukat ve kızkardeşin
(Haber)
iddialarının ardından bazı

Danimarka Parayla Demokrasi ve dil öğretecek
D
animarka koalisyon hükümetinin büyük partisi Liberaller, ülkede yaşayan
göçmen kadınların Danca
ve demokrasiyi öğrenmeleri durumunda 15 bin kron
ödül vermek istiyor.
Danimarka
başbakanı
Lars Lökke Rasmussen’in
partisi Liberaller bu öneriyle, evlerinde izole edilmiş ve

kocasının kazancına muhtaç
bir hayat yaşayan 10 bin
göçmen kadının topluma ve
iş piyasasına karışmasını
hedefliyor.
Herhangi bir işi olmayan
ve sosyal yardım almayan
göçmen kadınların katılacakları, danca, demokrasi,
aile ve eğitim bilgisini içeren
bir eğitim dönemi sonunda

verecekleri imtihan sonrası
söz konusu para ödülün verileceği belirtildi.
Liberal Parti Uyum Sözcüsü Karsten Lauritzen, ailelerin seçim hakkına müdahale
etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, yapılan ödül
teklifi gerek kadınlar gerekse erkeklerin anlamasını istediklerini söyledi.

Lauritzen ayrıca, birçok
göçmen kadının toplumun
bir parçası olmak istediğini
fakat bir tür sosyal kontrolle kocaları tarafından engellendiklerini belirtti.
Sözkonusu para ödülü teklifin, hükümet ortağı Muhafazakarlar ve muhalefet partileri tarafından benimsendiği ifade edildi.
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BEKAR KADINLAR DANİMARKA’DAKİ OLANAKLARI KEŞFETTİ. Çocuk sahibi
olmak isteyen yabancı kadınlar tedavi için Danimarka’yı tercih ediyorlar. Özellikle, Almanya,
İsveç ve İngiltere ile Avustralya ve Çin gibi uzak ülkelerden de kadınlar tedavi için Danimarka’ya
geliyorlar. Kadınların Danimarka’yı tercih etmelerinin nedenlerinin başında kendi ülkelerindeki
tedavi yöntemlerinin yasak ya da zor olması geliyor. Bir başka neden olarak da çoğu ülkede
anonim sperm bağışlarının yasak olması gösteriliyor Geçtiğimiz yıl bin yabancı kadının Danimarka’nın üç büyük doğurganlık kliniğinde hamile kalmak için tedavi gördükleri bildirildi.

Nazileri bile solladı
Bugüne kadar İslam ve yabancılar hakkında bir çok aşağılayıcı ifadeye maruz kalan göçmenlerin tahammül
sınırları zorlanmaya başladı. Danimarka’da İslam karşıtı yazılı yayınlarıyla tanınan Trykkefrihedsselskab (Özgür
Yayın Derneği) Başkanı Lars Hedegaard İslam dinine ve Müslümanlara saldırmayı sürdürüyor.

B

ir internet sitesinde yayınlanan video röportajda Müslümanları ve
İslam dinini aşağılayan
çirkin sözler sarfeden Hedegaard,
”Zaman gelecek, bugün Müslümanlara dur demeyen Danimarkalılardan da hesap sorulacak” dedi.
Snaphanen.dk adındaki bir İnternet sitesinde yayınlanan bir
video röportajda, Müslümanları
yalancılıkla suçlayan Hedegaard,
“Her Müslüman yalan söylüyor
demiyorum ama doğruyu söylediklerini de asla bilemeyiz. Müslümanlar yalan söylediklerinde, zina
işlediklerinde veya ensest ilişkilerde, İskandinav kadınlarına toplu
tecavüzü kendilerinde bir hak
olarak gördüklerinde hiç vicdan
azabı çekmiyorlar” diyerek Müslümanları aşağılayan sözler sarfetti.

HAKARETİN ADI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDU
Politikacılardan da destek
görmüştü

Karikatür Krizinin patlak vermesiyle ırkçı çevrelerde yıldızı birden parlayan ve parlamentodan
bazı politikacılar ve özellikle Danimarka Halk Partisi’nden destek

gören Özgür Yayın Derneği, İslam
dünyasında büyük tepki toplayan
Hz. Muhammed’e hakaret edilen
karikatürlerden birinin bin adet
kopyasını çizer Kurt Vestergaard
imzası ile 1400 krona Danimarka’da satışa çıkarmıştı.

Müslümanlar hakkında “medeniyetsiz - barbar” gibi çirkin tanımlamalarda bulunan Hedegaard,
Danimarkalı siyasi liderleri de
Müslümanları durdurmamakla
suçladı.
Ancak Danimarka Halk Partisi
lideri Pia Kjaersgaard, Lars Hedegaard’un çizmeyi aştığını söyledi. Hedegaard’un Müslümanları
aşağılayan görüşleri paylaşmadığını söyledi.
Hedegaard, “Nazi Almanya’sının
Danimarka’yı işgali sona ermesinin ardından 13 bin 500 Danimarkalı Almanlarla işbirliği yapmaktan suçlu bulunmuştu. Bunların
78’i ölüm cezasına çarptırılmış,
46’sı da idam edilmişti. Zaman
gelecek bugün Müslümanlara dur
demeyen Danimarkalılardan da
hesap sorulacak” dedi.

SATDISCOUNT

D-SMART
İskandinavya Servisi

BAZAR ELEKTRONIK
www.satdiscount.dk

ÇOK YAKINDA !!!
Artık 60’ın üzerinde ulusal ve yerel Türk kanalını çanak
antensiz izleme imkanı. İnternet üzerinden UYDU TV pek
yakında Danimarka’da ilk kez bizde.
Daha geniş bilgi için bizi arayın.

HEER TÜRLÜ BİLGİSAYAR
TAMİRİNDE DE HİZMETİNİZDEYİZ

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 fiyatlarla bizde.

- 24 cm-

Standard paket, sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
Spor paketi: 800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için bizi arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm
büyüklüğündeki 4
köşe çanak anten 70
cm’lik çanağın işlevini
görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.

Hedegaard röportajda şunları iddia etti: “Sürekli olarak Müslüman
kızların babaları, amcaları ya da
kuzenleri tarafından tecavüz edildiklerini duyuyoruz. Müslüman
toplumlarda kadının hiçbir değeri yok. Onlar insan değil, sadece
savaşçıların savaşçı çocuklarını
doğuran ve sadece cinsel amaçlı
kullanılan birer canlı. Müslüman
erkek için zina, tecavüz meşrudur
ve mubahtır”.
Müslümanlar hakkında çirkin
açıklamalarda bulunan Özgür Yayın Derneği başkanı Lars Hedegaard’a yayınevinin yönetim kurulu
da arka çıktı. Başkanlarının açıklamalarından rahatsızlık duymadıklarını dile getiren yönetim kurulu
üyeleri Danimarka’da ifade özgürlüğü olduğunu belirttiler.
(Haber)

95,-

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

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI
1.098,- kr.

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI
AZBOX

2498,-

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği olan, full
HDMI çıkışlı internet üzerinden radyolara bağlanan ve
her türlü güncelleme yapılabilen, videoporttan YouTube
ve diğer linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen,
kablosuz bağlanabilen en son receiverler gelmiştir.

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

Güvenlik
kameraları
satış ve montajı

Istedgade 44 kld. 1650 København V Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675
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Göçmen gençler için askerlik çekici değil Göçmenlerde bebek
ölüm oranı yüksek
Danimarka ordusu göçmen kökenli gençlere askerlik mesleğini
sevdirmekte başarılı olamadı.

G

öçmen kökenli gençleri Danimarka ordusuna kazanmak
için 8 yıldır milyonlarca kron
para harcayarak kampanyalar yürüten Danimarka Savunması, göçmen
gençlerini kazanmakta başarılı olamadı. 25 bin kişinin görev yaptığı Danimarka ordusunda sadece 130 yabancı
bulunuyor ve ordudaki yabancı oranı
sadece yüzde 1.1.
Hükümetin kamu kurumlarında
görev yapanların en az yüzde 4’ünün
azınlıklardan oluşması şartını yerine getiremeyen Danimarka ordusu,
göçmen kökenli gençlerin askerlik
mesleğini çekici bulmadıklarından
yakınıyor.
Danimarka Savunması basın sözcüsü Frede Damssö, göçmen gençleri orduya kazanmanın zor olduğunu ifade
ederek, gençlerin askerlik mesleğini
çekici bulmadıklarını itiraf etti.
Damssö, ”Bir dizi etkinlikler ve
kampanyalar yaparak göçmen gençlerine askerlik mesleğini sevdirmeye
çalıştık, ama pek faydasını göremedik. Gençler askerliği çekici bulmuyorlar” dedi.

Prestiji yok

Bazı uzmanlar ise, özellikle Müslüman kökenli göçmen gençlerinin askerlik mesleğini tercih etmemelerinin
nedenlerinin başında, askerliği pres-

Danimarka’da ölü bebek doğumu
ve bebek ölüm oranının genelde
düşük olmasına rağmen, göçmen
gruplarda bu oranın oldukça yüksek
olduğu ortaya çıktı.

D
tijli bir meslek olarak görmemelerini rının, askerin işini kolaylaştıracağını
gösterdi. Uzmanlar ayrıca Danimarka iddia etti.
askerinin Müslüman ülkelerde görev İran asıllı olan Kaveh Shamshiriyapması gösterdiler.
Petersen; dini, kültürü, gelenekleri
belki de o ülkenin dilini bilen Müslüman kökenli bir askerin yerel halk
Önyargıları kırabilirler
Ancak Aalborg Üniversitesi’nde gö- ile daha rahat iletişim kurabileceğini
revli olan subay kökenli askeri sos- belirterek, bunun da Danimarkalı askerler hakkındaki önyargıları kırabiyolog Kaveh
Shamshiri-Petersen ise Müslüman leceğini söyledi.
kökenli askerlerin Afganistan gibi
(Haber)
Müslüman ülkelerde görev yapmala-

animarka Doktorlar Birliği’nin
yayın organı
’Ugeskrift for
Laeger’de yayınlanan bir
araştırmaya göre, özellikle Somalililer, Pakistanlılar ve Türkler arasında
ölü bebek doğumu ve bebek ölümleri oranı oldukça
yüksek. En yüksek bebek
ölümü ve ölü bebek doğum
oranı ise Somalililerde görülüyor.
Araştırmayı yapan uzmanlara göre, anne rahminde bebek ölümünün ve
bebek ölümlerinin temelinde anne rahmindeki bozukluklar ve doğumsal kusurlar yatıyor.

Akraba evlilikleri riski
artırıyor

Uzmanlar, sorunların akraba evliliklerinden de

kaynaklandığını belirtiyorlar. Syddansk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anne-Marie Nybo Andersen, akraba
evliliklerinin riskleri artırdığını belirterek, göçmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Andersen, ”Halk sigaranın, alkolün zararları konusunda nasıl bilgilendiriliyorsa, akraba evliliklerinin
riskleri konusunda da bilgilendirilmelidir” dedi.

Hamileyken doktora
gitmiyorlar

Yine aynı araştırmaya göre,
göçmenler arasındaki bebek ölüm oranının yüksek
olmasının bir başka nedeni
de bu gruptaki kadınların
hamilelik dönemlerinde yeterince doktora görünmemelerinden kaynaklanıyor.

(Haber)

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
© 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı
teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
YEMEK SERVİSİ
Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır.

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi 1200 kişilik lüks
salonumuzda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Kına gecelerinizi cazip fiyatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
+45 Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk
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Başımıza taş yağıyor
Üzeyir Tireli

B

ir dönem başımıza ‘uyum’ taşı sık
sık düşerdi. Bir köşede bildiklerimizle Türkçe veya Arapça konuşsak, arkamızda hemen ‘siz yoksa Danimarka’ya uyum sağlamak istemiyor
musunuz’ diye bir soru peyda olurdu.
Bisikletle giderken kolumuzla ‘dönüyorum’ sinyalı vermesek, bize yetişen
ilk bisikletli, eşşek değilsin ya hadi
artık uyum sağla der gibi ‘Danimarka’da dönerken sinyal verilir’ diye hemen bizi uyarırdı. Biz ne yaparsak
yapalım, ne söylersek söyleyelim, herhangi bir Danimarkalı, şayet isterse
– ki bunu sık sık isterler – bizi hemen
uyumsuz olmakla, bu ülkenin kültürünü, örf ve adetlerini yasal veya yasal olmayan yollarla kökten değiştirmek gibi bir istekle karşı karşıya getirildi.
Bu ‘uyum taşı’ kafamıza her fırsatta
düşmeye devam ediyor, ama son zamanlarda bu taşa yeni taşlar eklendi.
Demokrasi ve ifade özgürlüğü taşları.
Her fırsatta, özellikle Müslüman ‘yabancıların’, demokrasi ve ifade özgürlüğü hakkında hiç şey bilmedikleri,
bilenlerinde demokrasi ve ifade özgürlüğü yerine şeriat kanunu getirecekleri değişik kanallardan, değişik biçim
ve dozlarda vurgulanıp duruyor. Bize
karşı her şey demokrasi olarak paketlenip satılabiliyor. Mesela geçenlerde

Danimarka Halk Partisinin ilk adamlarından Sören Krarup, bir yazısında
otobüste yaşanan olayı anlatıyor. Olay
şöyle gelişiyor: Peçeli bir kadın - muhtemelen Somalili – belediye otobüsüne yolcu olarak biniyor. Aylık otobüs
kartını gösterip içeri girmek istiyor.
Şoför kadının yüzünü göremediği için
– medyadaki tartışmalardan etkilense de gerek - aylık kartın o kadına
ait olup olmadığını kontrol etmek için
yüzünü görmesini istiyor. Kadınsa
nemehrem. Yüzünü göstermek istemiyor. Olay nasıl sonuçlanıyor bilmiyoruz, ama bildiğimiz tek şey, bu ve
benzeri olayların hemen hemen her
ülkede sık sık gündeme geldiği veya
gelebileceği. Türkiye bu olayları her
gün yaşayabilir.
Ama Sören Krarup’un dilinden ve
kaleminden hemen demokrasi taşı düşüyor. Krarup şöyle diyor: Bu olay peçenin Danimarka demokrasine ilkesel
olarak ne kadar ters düştüğünü gösteriyor. Demokrasi demek insanın kendini göstermesi, kimliğine sahip çıkması, yüzünü açmasıdır diyor.
Gel burdan yak.... İnsanın yüzünü
göstermesiyle demokrasi arasında nasıl böyle bir bağ kurulabilir? Nasıl bu
otobüs yolcusu kadın hemen demokrasi karşıtı ve düşmanı yapılabilir? Sören Krarup yaptı. Yazıda yayınlandı.

2010 yaz satışlarımız uygun
fiyatlarla başlamıştır.
Direk : KONYA
Direk : ANKARA
Direk: İSTANBUL - KAYSERİ
Biletinizi erken alın, ucuza uçun.

Hiç bir kimsede ‘sen ne yapıyorsun’
demedi. Bu Somalili kadınla ilgili değil, tüm ‘yabancılarla’ ilgili. İster peçeli gez ister peçesiz. Demokrasi taşına
bir örnek.
Bu taş her taraftan yağıyor başımıza. Eğitim Bakanlığı demokrasi meselesini çok ciddiye alan kurumlardan birisi. Bakanlık bundan bir kaç
yıl önce ilk ve orta dereceli okullara
bir yazı göndererek, çocuk ve gençlerin demokrasi konusunda eğitilmelerini istedi. Arkasından da demokrasi
derslerinde kullanılmak amacıyla öğretmenlere bir kitapçık gönderdi. İlk
bakışta olumlu gibi görülen bu girişim, biraz dikkatli bakıldığında aslında ‘yabancılara’ karşı başlatılmış gizli
bir kampanya olduğunu hemen ortaya
çıkıyor. Birincisi ‘demokrasi girişimi’
her okulda değil özellikle iki dilli çocuk ve gençlerin yoğun olduğu okullarda verilmesi isteniyor. İkincisi demokrasi kavram ve tartışması hemen
fanatizmle birleştiriliyor ve fanatik
akımlara karşı kullanılacak bir silah
olarak anlatılıyor. Kavram üçgenine
bakalım; iki dilli çocuklar-fanatizmdemokrasi. Başka bir şey söylemeye
gerek yok sanırım.
Uyum, demokrasi ve ifade özgürlüğü
taşlarının nereden geleceği hiç belli olmuyor. Her taraftan gelebilir. Bir kaç

gün önce, bu günkü sağcı hükümete
(sözde) alternatif olduğunu açıklayan
Sosyalist parti başkanı Villy Sövndal,
kafamıza bir ‘ifade özgürlüğü’ taşı fırlattı. Ressamlar, yazarlar, çizerler son
zamanlarda ifade özgürlüklerini kullanamadıklarını, ne yazıp çizdiklerine
dikkat ettiklerini belirtmişler. Fırsatı
ganimet bilen Sövndal hemen kaleme
sarılıp, ressamlara, yazar ve çizerlere:
yazın, çizin, dincilerden, fanatiklerden
korkmayın, onların üzülmelerine, kırılmalarına aldırmayın, ifade özgürlüğünüzü kullanın diyor.
Daha sonra aslında bu ressamlar,
yazarlar ve çizerler arasında yapılan
araştırmanın aslında bilimsel olmaktan çok, politik olduğu ortaya çıktı.
Ressamlar, yazarlar, çizerler ifade özgürlüğümüz kısıtlandı derken bunu
karikatür krizine dayandırmamışlar.
Genelde dikkat ettiklerini ve Danimarka’da gelişen başka olayları düşündüklerine belirtmişler. Ama Sövndal’in düşünceleri kalıplaşmış artık.
O hemen bunu Müslümanlara, karikatür krizine bağladı ve ‘yabancıların’
kafasına büyük bir taş attı.
Belirttiğim gibi taş her taraftan yağıyor. Şimdilik ‘Enhedslisten’ ve ‘De
Radikale’ partileri taş atmayan son iki
parti.
tireli@haber.dk
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DANİMARKA’DA SİGARAYI BIRAKANLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR. 2008 yılında halkın
yüzde 28’i sigara içerken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 23’e düştü. Danimarka’daki sağlık kuruluşlarından Kalp Vakfı, Akciğer Hastalıklarıyla Mücadele Derneği ve Kanserle Mücadele’nin ortaklaşa yaptırdıkları bir araştırmaya göre, Danimarka’da geçtiğimiz yıl her dört kişiden biri sigara içerken, bugün her
altı kişiden biri sigara içiyor. Sağlık Kurulu Müdürü Jörgen Falk, sigara kullananların sayısının bu kadar
azalmasının bir çok nedeni olduğunu belirterek, sigara yasağının yürürlüğe girmesini sigara reklamlarına getirilen yasağı ve belediyelerle işyerlerinin bu konuda duyarlı davranmalarını gösterdi.

Yeni bir on yıl, yeni bir umut…
Yıldız Akdoğan

B

ir 10 yılı daha geride bırakıp, yeni bir
10 yıla girdik. Önümüzdeki 10 yıl için
umut dilemekten başka yapabileceğimiz
bir şey yok.
Geçtiğimiz 10 yılın ilk 8 yılı büyük bir
ekonomik bir bayram havasında geçti. Bankalardan paralar, krediler alındı.
Har vurup harman savruldu.. Tüketimin, bireyselciliğin ve bencilliğin yılları
oldu, geçtiğimiz 10 yıl. Giderken geride
bir ekonomik kriz, yüksek düzeyde işsizlik ve iflas dalgaları bıraktı arkasında
10 yıl. 00’lı yıllar hırslı yıllar olarak bilinir hep. Ama ben 00’lı yılları korku yılları olarak tanımlıyorum.
Korkular, önyargılar yılları oldu bu yıllar. Özellikle İslam dininin merkezde olduğu yıllar oldu 00’lı yıllar. İki önemli
olay bu korkuları artırmaya çoktan yetti. Birincisi 11 Eylül’de New York’taki
ikiz kulelere yapılan terör saldırılarıydı. Kökten dinci teröristler,binlerce suçsuz insanın ölümüne neden olan bu terör saldırısıyla kapitalizmin merkezini
cezalandırmak istemişti. Bu teröristler
binlerce suçsuz insanı öldürmekle evler-

de ocakların sönmesiyle kalmayıp, aynı
dine mensup bir çok insanın da geleceğiyle oynamıştı.
İkinci önemli olay da şu küçücük ülkemizde oldu. Hz. Muhammed’i tasvir
eden karikatürlerin yayınlanarak, bir
karikatür krizi yaratıldı.
Bu iki olay sadece insan yaşamına mal
olmakla kalmadı, insanların dünya görüşlerini de değiştirdi, tehlikeli genellemelerin yaratılmasını sağladı.
Size bir iki örnekle ne demek istediğimi açıklamaya çalışayım. Bir çok medyada göçmen kökenli yurttaşlara artık
Müslümanlar denilmeye başlandı. Bu
insanların sadece dini kimliklerine indirgenildi. Nörrebro semtindeki bir genç
yasadışı bir suç işlemişse, suçlu bir genç
değil, Nörrebrolu suçlu bir Müslüman
(Kriminel muslim fra Nörrebro) olarak
tanımlanmaya başladı.
Bu tehlikeli biçimde bir grup insanı
kategorize etmekten başka bir şey değildi. Hiç bir zaman Hıristiyan ya da budist bir suçlu denmiyor. Ayrıca bu tanımlama, gençlerimizde, özellikle ergen-

lik çağındaki gençlerimizde olumsuz bir
bir etki yaratıyor. Aslında belki de dini
kimliklerini hiç bir zaman ön plana çıkarmayacak olan bu gençlik birden bu
kimliklerini ön plana çıkarmaya zorlandı ya da motive edildi.
Bir başka örnek ise dinle bağlantılı
olarak genelleştirme üzerine. Kısacası
Müslüman sözcüğü saldırganlık, şiddet,
demokrat olmayan gibi negatif sözcük
olarak algılanmaya başlandı. Tabii ki
demokratik olmayan ülkeleri çıkış noktası alarak böyle genellemeler yapma
kadar tehlikeli bir şey yoktur.
Afganistan’da intihar saldırısı düzenleyen ve bir çok insanı öldüren terörist
ile bu ülkede yaşayan gençler arasında Müslüman kimliklerinden başka hiç
bir ortak özellikleri yok. Ben birey olarak bir teröristin işlediği suçun hesabını
vermek istemiyorum. O teröristin işlediği suça karşı olmakla birlikte, onunla
aynı kefeye de konmaya karşıyım.
Ama tuhaftır ki medya bunu göremiyor, bu yüzden de korku ve İslam kamuoyunun gündemini bu kadar çok işgal

etti. Bu yüzden Lars Hedegaard adındaki tuhaf adamın da Müslümanları aşağılaması medyanın, politikacıların fazla ilgisini çekmiyor. Danimarka Halk Partili
üyeler ise Hedegaard’un çirkin genellemesine destek verdiklerini açıkladılar.
Bu olay maalesef son değil. Yeni yıla girdiğimiz ilk gün Somalili bir kişi Hz. Muhammed karikatürlerinden birini çizen
Kurt Vestergaard’a baltayla saldırmaya
kalktı. Kendisinden farklı düşündüğü
için bir başkasını öldürmeye kalktı. Bu
kişinin eline balta değil de, demokrasinin en güçlü silahı kalemi almasını arzu
ederdim. Zaten bu baltalı resim insanların kafasındaki ilkel, demokratik olmayan Müslüman resmini güçlendiriyor.
Her ne kadra korkulu 10 yılı geride bırakmayı arzu etsem ve umutlarla dolu
bir 10 yıl temenni etsem de daha yapılacak çok iş var. Özellikle bu ülkede yaşayan Müslüman kökenli yurttaşların var
olan resmi değiştirmek ve korkunun yerine umudu geçirmek için yapacakları
çok şey var.
yildiz.akdogan@haber.dk

« « «« « «

ROYAL

SELSKABSLOKALE

www.royalsalon.dk

Telefon: 32 111 555

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ.

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

Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve dostlarınız
düğününüzü interne
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

DÜĞÜN SALONU
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.

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

25%

Rabat! Rabat! Rabat!

25%

Rabat på standardprisen på alle nye bookinger.
Gælder for alle nye fester med mere end 500
deltagere til afholdelse i perioden Jan/Feb/Marts-2010

Kaliteli Türk yemekleri
profesyonel Türk
aşçılar tarafından
yapılmaktadır.

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207
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MÜSLÜMAN ÜLKELER DANİMARKA’NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sudan havadan nem kaptı

H

Høje-Taastrup Belediye
Kütüphanelerini ziyaret edin
Høje-Taastrup kütüphanelerinde Türkçe
roman, meslek kitapları, dünyanın bir çok
bölgesinden müzik, kaset ve CD yardımıyla dil kursları, içinde kaset, CD bulunan ve
dil alıştırmaları ödünç alabilirsiniz.
BiblioteksCenter’den uyum ile ilgili kitap,
film ve müzik isteyebilirsiniz, Taastrup Kütüphanesi ayrıca özel bir hizmet olarak
Milliyet, Özgür Politika ile diğer yabancı
gazeteler de bulundurmaktadır.
Taastrup Bibliotek
Taastrup Stationscenter
Selsmosevej 2
2630 Taastrup
Tlf. 4335 2000
Fax 4335 2025
Pazartesi - Cuma kl. 10 -19
Cumartesi kl. 10-14
Hedehusene Bibliotek
Hovedgaden 516 B, 1
2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 2080
Fax 4335 2084
Pazartesi-Çarşambe ve Cuma kl. 13-19
Salı ve Perşembe kl. 10-16
Cumartesi kl. 10-14
Rådhusbiblioteket
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf. 4335 2090
Fax 4335 2093
Pazartesi-Çarşamba ve Perşembe kl. 10-19
Salı kl. 10-16
Cuma kl. 10-15
Biblioteket i Fløng
Fløng Skole
Fløng Byvej 24
2640 Hedehusene
Tlf. 4335 2070
Fax 4335 2074
Pazartesi kl. 14-19
Salı kl. 13-16
Çarşamba kl. 13-19
Cuma kl. 10-16
Cumartesi kl. 10-14
Sengeløse Bibliotek
og Mediecenter
Tlf. 4335 2326
Pazartesi-Çarşamba kl. 15-19
Cuma kl. 13-17
Reerslev Bibliotek
Reerslev Skole
Tingstedvej 40
2640 Hedehusene
Tlf. 4335 2094
Pazartesi kl. 15.30-19
Daha geniş bilgiyi kütüphanenin web sitesi www.bibliotek.htk.dk edinebilir veya
bib@htk.dk. e-posta adresine yazabilirsiniz.

Yönetmen Susanne Bier

z. Muhammed
karikatürleri ile
İslam dünyası ile
gerilim yaşayan
Danimarka Müslümanların eleştirilerinden kurtulamıyor.
Oscar ödüllü Danimarkalı bayan yönetmen Susanne
Bier’in çekmekte olduğu bir
film Sudan hükümeti ile Danimarka hükümeti arasında
krize yol açacak gibi görünüyor. Sudan çekimleri devam eden filmle ilgili olarak
Danimarka Dışişleri Bakanlığına nota verdi.
Darfur bölgesinde bir mülteci kampında başlayıp bir
Danimarka köyünde sona
eren bir hikayenin ele alındığı “İntikam” adlı film Sudan hükümeti tarafından
İslam’a hakaret olarak algılandı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Darefur Mülteci
kampında gerçekleştiği iddia edilen olayların gerçekle
ilgisi olmadığını söyleyerek
Danimarkalı sinemacıların
mültecilere para vererek
Kenya’da mülteci kampı
oluşturup çekim yaptıklarını söyledi ve filmin Gert
Wilders’in “Fitne” filmi ile
Hz. Muhammed karikatürleri ile aynı misyonda olduğunu öne sürdü.

Danimarka Dışişleri Bakanı Per Stig Möller ise Sudan
Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne cevaben eski başbakan
Anders Fogh Rasmussen’in
karikatür krizi esnasındaki
uzlaşmasız tutumunu andıran bir açıklamada bulundu.
Möller Sudan’da yapılan
açıklamaları ciddiye alamayacağını, Danimarka’da
ifade özgürlüğü bulunduğunu belirterek “Başka kapıya” dedi.
Susanne Bier yaptığı yazılı
açıklamada, filminin İslam
dini ile uzaktan yakından
alakası olmadığını ve filmde bir mülteci hikayesini
anlattığını söyledi.
Mülteci kampından Danimarka’ya gelmen bir gencin hikayesinin anlatıldığı
filmin yapımcılığını ünlü
yönetmen Lars Von Trier’in de ortak olduğı Zentropa şirketi yapıyor. Filmin
Ağustos ayında gösterime
girmesi planlanıyor.
Bu arada Danimarka Film
Enstitüsü’nün yayınladığı
Ekko dergisinde, Zentropa film şirketinden adının
açıklanmasını istemeyen
bir kişi, Susanne Bier’in
filminde görev alan Kenyalı bir figuranın adından
sözettirebilmek için bu yola
başvurduğunu söyledi.

odanın kalın camından içeriye girerken pencerede bulunan saksıya isabet etmesi
nedeniyle yön değiştirdiğini
ve imamın kırık cam parçalarından yaralandığını ifade etti.

Polis koruması altına alınan İsveç’in ilk minareli camisi 1983 yılında inşa edilmişti. Birçok kez saldırıya
uğrayan caminin büyük bir
bölümü Nisan 2003’te kundaklanma sonucu hasar
görmüştü.

İsveç’te camiye
silahlı saldırı

İ

sveç’in Malmö kentinde bulunan ve burada
yaşayan Türklerin de
gittiği “İslamic Center” adlı minareli camiye
yeni yıl akşamı silahlı saldırı düzenlendi.
Malmö polisi, yeni yıl
akşamı yatsı namazı sonrası aralarında 10 yaşında
bir çocuğun da bulunduğu
bazı cemaat üyelerin imamla birlikte imamın lojmanında oturdukları sırada odanın camından içeriye silahla
ateş edildiğini belirtti.
Görgü tanıklarından Lulzim Sakiraca, sırtı cama

doğru dönük oturan ve
başında sarığı bulunan
cami imamın kırılan cam
parçalarından ensesinden
yaralandığını söyledi.
Silah sesi üzerine odadaki ışığı hemen kapattıklarını belirten Sakiraca, saldırgan ya da saldırganların başında sarıkla oturan imamı
hedef aldıklarını, karanlık
ve sessizlik nedeniyle faili
yakalayamadıklarını kaydetti.
Malmö polisinden Stig
Möller, cami dışından 9
mm’lik bir silahtan sıkıldığı tahmin edilen kurşunun

Danimarkalılar gettolardan
kaçıyor
Ekonomik durumları iyi olan Danimarkalılar,
göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde yaşamak istemiyorlar.

D

animarka’daki emlak zincirlerinden
HOME tarafından
yapılan bir araştırmaya
göre, ekonomik durumu
iyi olan Danimarkalılar
göçmenlerin yoğun olarak
yaşadıkları mahallelerde
veya bölgelerden uzaklaşıyorlar.
Danimarkalıların göçmenlerden uzak kalabilmek için

bir konuta 200 bin kron
daha fazla ödemeyi göze aldığını ortaya koyan araştırma, Danimarkalıların aynı
büyüklükteki ve kalitedeki
bir konuta başka bir bölgede yüzde 30’a kadar varan
fiyat farkını kabul ederek
taşındığını gösteriyor.
Araştırmada,
özellikle
Kopenhag’ın Mjölneparken, Odense’nın Vollsmose

ve Aarhus’un Gellerupparken gibi bölgelerde çok az
sayıda
Danimarkalının
oturmak istediği belirtiliyor. Danimarkalıların bu
bölgelerden uzaklaşmasının başında çete çatışmaları gösteriliyor.
Devlet Konut Araştırma
Enstitüsü’nden
uzman

araştırmacı Hans Skifter
Andersen, göçmenlerin yaşadığı bölgelerden taşınan
Danimarkalıların büyük
çoğunun rahatsız edici bir
durum yaşamamalarına
rağmen bölge hakkındaki
söylentilerden kaynaklandığını söylüyor.

(Haber)
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Tlf.: 40 74 37 18

THY, PEGASUS ve diğer havayolu şirketleri ile
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına
cazip fiyatlarda güvenli uçuş

Yaz sezonunda izin için
rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın.
Tlf: 43 54 24 33
Istedgade 58

Mobil: 40 74 37 18
1650 København V

Yağ aldırmada
Ocak ayı boyunca
büyük kampanya

���

10.000,- Krondan
���
başlayan fiyatlarla
karın, bel, kalça
�����
bölgelerinde
�����
�������������������������������������������
yağ aldırma.

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

Daha fazla bilgi için

����������������������������������������������������
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ÖNCE
SONRA
�������������������
hemen arayın!
������������
�������������������
��������������
������������
KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
������������������
��������������
• Göğüs küçültme
• Alın
gerdirme
������������������
���������������
•
Göğüs
dikleştirme
• Yüz
gerdirme
���������������
���������������
•
Göğüs
büyütme
• Göz
kapağı ameliyatı
���������������
���������������������
• karın ameliyatları
• Burun
düzeltme
�
�
�
�
�
����������������
������������
• Lazerli cilt bakımı
• Yağ aldırma
���(Peeling)
���������
�����������������
�����������������
��������������
Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi
���mütehassısı
�����������
�����������������
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir
�����������������

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

���������������������� ����������������������
����������������������������������
���������������
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz
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.

Tesettür düğünleri için de
bizi arayınız
İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı
ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip
fiyatlarla tahsis edebiliriz.
Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon
kirası almıyoruz.
Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.

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

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın.
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenleyelim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat«
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini
ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Vil du gerne have et
Skønhedskursus?

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
YAŞ PASTA
SERVİSİMİZ
BAŞLAMIŞTIR

İMALATTAN HALKA

Doğum
günleri, misafir
toplantıları, nişan,
düğün ve özel
günlere yaş
pasta,
her türlü tatlı,
börek servisi
yapıyoruz.

«««««

TATLI
BÖREK
ÇEŞİTLERİ

Yaş ve kuru
pastalar, keşkül,
sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani,
tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek,
pohça, sandviç
çeşitleri.

Så tilbyder Københavns Frisørskole i samarbejde
med Pure Deluxe et kursus som indeholder følgende:
- Hår extentions
- Hår opsætning
- Vippe extentions
- Makeup
- Negle
Du modtager et kursus bevis fra
Københavns Frisørskole ved kursets afslutning.
Pris ialt: Kr. 10.000,Kursus start 23. Januar 2010.

For yderligere information ring på 25903030
og få tilsendt informations mappe.

Københavns Frisørskole

Drømmer du om at
blive frisør?
Københavns Frisørskole
kan tilbyde dig:
- 12 måneders frisøruddannelse

������������
Ring og hør nærmere

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

(+45) 33 24 05 33
�����������������������������������
www.kbhfrisoerskole.dk

Uyum radikalizmi
engellemiyor
Danimarka’da yapılan bir araştırma uzmanları şaşırttı. Araştırma
sonuçları aşırı İslamcı yaşam stilini seçen ve İslam için silaha sarılabileceğini söyleyen kişilerin iyi
uyum sağlamış göçmenler arasından da çıkabileceğini gösterdi.

D

animarka’nın Roskilde ve Aarhus Üniversitelerince yapılan
bir araştırma aşırı İslamcı yaşam stilini seçen ve İslam için silaha
sarılabileceğini söyleyen kişilerin iyi
uyum sağlamış göçmenler arasından
da çıkabileceğini gösteriyor
Demokrasi ve din konularında yüz
sorunun sorulduğu ve bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre
Danimarka’da yüksek eğitim almış,
Danimarkalı gençlerle aynı yaşam stilini seçen gençlerin uluslararası krizlerden esinlenerek radikal İslamcı bir
çizgiye kaydıkları belirtiliyor.
Müslüman göçmen kökenli, gençler
arasındaki bu eğilimlerin uyum projeleriyle engellenemeyeceği belirtilirken, aşırı görüşlere sahip gençlerin
dış görünüşleriyle tespit edilemeyeceği kaydediliyor.
Danimarka Üniversitelerince yapılan araştırma güvenlik yetkilileri
ile sosyal uzmanları şaşırttı ve 2007
yılının Temmuz ayında Londra’daki
terör saldırılarını akla getirdi. Londra’da eylem yapan ve 63 kişinin ölümüne neden olan Pakistan asıllı teröristlerinde yüksek eğitimli ve İngiltere’de doğup büyümüş kişiler olduğu
biliniyor.

(Haber)

Hüseyin Duygu 50 yaşında

G

Tlf: 3583 3329- 3582 0030 - Mobil: 4081 5050

Pastane
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

azetemiz yazarların- Hüseyin Duygu, Tekir- nimarka arasında oluştudan Hüseyin Duygu dağ’ın Saray İlçesi’nde rulan, iki ülke ozanlarını
19 Ocak tarihinde
1960 yılında doğdu. Da- her yıl ortak etkinliklerde
50 yaşına giriyor.
nimarka’ya 1984 yı- buluşturmayı üstlenen şiir
lında politik sığın- köprüsü kurucuları arasınHüseyin
Duygu
Ballerup Belediyemacı olarak geldi.
da yer aldı.
si’nde okul müdürü
1990’lı
yılların Yazarımız Hüseyin Duyolarak çalışıyor. Kobaşından beri hem gu’nun yayımlanmış üç kipenhag’da eğitim faDanimarka’da
tabı bulunuyor.
hem Türkiye’de Biz de Haber ailesi olarak
kültesini bitiren
Danca – Türkçe yazarımızın doğum gününü
Duygu, marjinal
gruplar üstüne
şiir etkinlikleri kutluyor, nice mutlu yıllar
master eğitimi
düzenleyerek,
diliyoruz.
de aldı.
Türkiye ve Da- İyiki doğdun Hüseyin...

1001GECE DÜĞÜN
SALONLARI
www.tusindogennat.dk
Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel eğlencelerinizde her türlü
ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.
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.
100 kişiden 250 kişiye kadar küçük salonumuz,
250 kişiden 900 kişiye kadar büyük salonumuz
ve geniş otoparkımız ile birlikte her türlü
olanaklarınızı sunuyoruz.
Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap
verebilecek menü, dekorasyon, müzik
hizmetleri de sunmaktayız

Lyskær 13A
2730 Herlev

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507
Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534
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’DOMUZ GRİBİ SALGINI’ YÜZYILIN SAHTEKARLIĞI MI?

Domuz gribinde kafalar karıştı
AVRUPA Konseyi Sağlık Birimi Başkanı Wolfrang Wodarg’ın domuz gribinin
ilaç firmalarının işi ve sahte olduğunu iddia etmesi, kafaları yeniden karıştırdı.

A

vrupa
Konseyi
“Domuz gribi ilaç
firmalarının başlattığı sahte bir
salgındır” iddiasının araştırılmasına karar verdi
Avrupa Konseyi Aile ve
Sağlık Komisyonu Başkanı
Wolfgang Wodarg, “Domuz
gribi, ilaç firmalarının başlattığı sahte bir salgındır”
dedi ve ekledi:
“Bu olay yüzyılın en büyük
tıp skandallarından biridir “
dedi.
Domuz gribi salgınının
kasıtlı olarak abartıldığına ilişkin iddiaların ardı
arkası kesilmiyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Anke
Martiny ’nin geçen ay bu
kuşkuları açıkça dile getirmesinin ardından bu kez
de Avrupa Konseyi Aile ve
Sağlık Komisyonu Başkanı
Wolfgang Wodarg şok iddi-

alarda bulundu.
Wodarg, geçen hafta aralarında AK Parti İstanbul
Milletvekili Lokman Ayva
ile Karabük Milletvekili Mustafa Ünal’ın da yer
aldığı 14 Avrupa milletvekiliyle birlikte Avrupa
Konseyi’ne “domuz gribi
sahte bir salgın mıydı, araştırılsın” başlıklı bir araştırma önergesi vermişti.
Önergenin kabul edilmesi
üzerine bir açıklama yapan
Wodarg şöyle konuştu:
“Domuz gribi, ilaç firmalarının başlattığı sahte bir salgındır. Yüzyılın en büyük tıp
skandallarından biridir. İlaç
firmaları, domuz gribine
karşı geliştirdikleri patentli
ilaçlarını satmak için, bilim
insanlarını ve halk sağlığından sorumlu resmi kurumlara telkinlerde bulunarak,
dünya çapında hükümetlerin alarm durumuna geç-

mesini sağladılar.”
Aşıları üreten şirketleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün
domuz gribini bir salgın
olarak tanımlama kararını etkilediğini savunan
Wodarg, “Tüm bu korku
tohumları, 5 yıl önce kuş
gribi salgınında atıldı. Kuş
gribinin insana geçecek şekilde mutasyona uğraması
riski pompalamasıyla panik
atmosferi nedeniyle hükümetler milyonlarca dolarlık aşı kontratları imzaladı.
İlaç şirketleri hiç finansal
risk almadan milyonlarca
dolarlık gelir elde etti” diye
konuştu.

lamadı.
Pandemi Kurulu Üyesi
ve Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan, “Avrupa
Konseyi Sağlık Birimi diye
bir kurumun olmadığını” belirterek şunları söyledi:
“Pandemi Kurulu’nda bu
haberin kaynağını araştırdık. Ancak yabancı kaynaklarda da böyle bir habere
rastlamadık. Avrupa’da Avrupa Sağlık Kontrol Merkezi
diye bir şey var. Bu kurum
da aşının gerekli olduğunu
sürekli söylüyor. Avrupa’da
ya da dünyanın herhangi bir
bölgesinde böyle bir şey söyleyen de yok. Dr. Wolfrang
kimdir bilmiyoruz. HabeBÖYLE BİR BİRİM
rin özü yanlış, o nedenle
VAR MI?
İddialar üzerine Sağlık Ba- yorumlamaya deyecek bir
kanlığı Pandemi Kurulu şey değil.”
bu konuyu araştırdı. Ancak
kurul habere ilişkin yurtdı(Kaynak: Gazeteler)
şı kaynaklarda bir şey bu-
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GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ
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

PINAR Lygteskov Blomster

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

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

Doğayı odanıza taşıyın

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

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24

16

HABER

haber

AHS DÆK

Ocak/Januar 2010

Trade Council of Denmark in
Istanbul is seeking students

ALIN, KAZANIN! Maliyet fiyatına cantlar!

Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Maliyet fiyatına aliminyum ve demir cantlar
Acele edin, siz de alın!
1900,- Kron’dan

Trade Council of Denmark in Istanbul is offering
opportunities for students enrolled in an undergraduate or graduate program in Denmark, to undertake an internship at the Royal Danish Consulate General in Istanbul. The Internship program
is offered for six months up to one year, starting
immediately.

başlayan fiyatlarla Kışlık
lastik cantıyla beraber

Her marka
kullanılmış
veya yeni
otomobil
alınır
satılır.
YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ HİMET VE CAZİP
FiYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

3500,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
aliminyum cant ve
tekerlekler

950,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
4 lastik

OTO LASTİKLERİ, ROT BALANS AYARI, JANT, AKÜ, EGZOZ, KAPORTA
TAMİRATI, FREN TAMİR VE AYARI

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE
ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk

Trade Council of Denmark is part of the Danish
Ministry of Foreign Affairs, as the official export
and investment promotion agency of Denmark.
Trade Council of Denmark in Istanbul is a cozy
office, with a small team of consultants, advising
and assisting Danish companies in exports and
business development in Turkey and neighboring countries (Romania, Bulgaria, Greece and Isreal).
The ideal candidates should be fluent in Danish, English and
Turkish, and willing to improve their skills in research, communications and information technology. The internship offers a
hands-on project experience which will allow making real contributions to Danish companies and the business environment
in Denmark, Turkey and neighboring countries.
Applicants should send a cover letter and CV (in English) to isthkt@um.dk Shortlisted candidates will be interviewed in Copenhagen. For more information, please visit:
www.gkistanbul.um.dk
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Hüseyin Özcan’dan ‘ORTA ANADOLU’DAN TÜRKÜLER’
Neşet Ertaş türkülerini sevenler bu albümü de mutlaka dinlesinler. Danimarka’da yaşayan sanatçımız Hüseyin
Özcan son çıkardığı “Orta Anadolu’dan Türküler” adlı albümünde Neşet Ertaş’ın türkülerini yorumluyor.

D

animarka’da yaşayan
halk müziği sanatçımız
ve bağlama ustası Hüseyin Özcan’ın “Orta Anadolu’dan Türküler” adındaki son
albümü geçtiğimiz haftalarda
Türkiye’de, Danimarka’da ve
Avrupa’daki Türk müzik marketlerinde piyasaya çıktı.
Bugüne kadar toplam 10 albüm çıkaran Hüseyin Özcan,
son albümünde Türk Halk
Müziği kültürümüzde çok
önemli bir yere sahip olan Neşet Ertaş’ın türkülerine ağırlık
verdi.
Toplam 14 eserin yeraldığı

‘Orta Anadolu’dan
Türküler’de ayrıca Özcan’ın kendi
bestesi olan ‘Kızlar Gelir Sille’den’,
anonim bir türkü
olan ‘Güzel Ne
Güzel Olmuşsun
Görülmeyi’ ve Muharrem Ertaş’ın
çok sevilen ezgisi ‘
Ne Olur Gelin’ yeralıyor. Albümde
yer alan 11 eser ise
Neşet Ertaş’ın…
‘Orta
Anadolu’dan Türküler’

albümünün hiçbir
zaman eskimeyen
İç Anadolu türküleriyle kalıcı
bir albüm olacağını ve her yaş
grubundaki türkü severe hitap
edeceğini umut
ettiğini söyleyen
Hüseyin Özcan,
“Neşet Ertaş’ın
stilini kendi stilime çok yakın buluyorum. Ertaş’ın
türkülerinde insan
sevgisi var, duygu

İstenmeyen kıllardan kurtulmak mı
istiyorsunuz?

IPL lazer tedavisiyle Epilasyon (permanent hårfjerning) yaptırın,
istenmeyen kıllardan kurtulun.
Önce
Sonra

yüklü türküler, duygusal olarak
da bana çok şey verdiğini düşünüyorum” dedi.
Ati Müzik etiketi ve İbrahim
Zeytinkaya prodüktörlüğünde
hazırlanan albümün kayıtları,
Danimarka’da Stüdyo Kral’da
Ruhi Yükçü yönetiminde tamamlandı.
Gerek kayıt kalitesi, gerek
repertuarı, gerek Hüseyin Özcan’ın bağlamasındaki ustalık
ve muhteşem yorumu ile ‘Orta
Anadolu’dan Türküler’ türkü
severleri memnun edecek bir
albüm…
(Haber)

Baskı-Matbaa işleriniz mi var?
2Print en uygun fiyata baskı
işlerinizi yapıyor.
Bütün baskı - matbaa işlerini yapıyoruz
- Pizzacılara menü kartı
- Büfelere menü kartı
- Her türlü grafik tasarım

Kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz ve istenmeyen kıl
ve tüylerden sizi kurtarıyoruz
- Koltukaltı
- Üstdudak
- Boyun
- Kollar

- Boğaz
- Yanak
- Kaşarası
- Sırt

- Göğüs
- Karın
- Bacak
- Sakal sınırı

- Cafe ve restoranlara menü kartı
- Flat tv için reklam filmi
- Dışarıya servis için baskılı
torba

Pizzacı
menü kartı

Pizzacı
menü kartı

4 haftada 4 kilo verin!
Tei sistemimizi hemen
deneyin, tedavinin %100
sonuç verdiğini görün

- Davetiyeler/düğün davetiyesi
- Fiyat listeleri
- Firmalara katalog
- Fuar sistemleri

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.

Keyifli bir ortama
hoşgeldiniz

- Kartpostallar
- Afişler/Dış cephe afişler
- Kartvizit/antetli kağıt/zarf
- Fotograf çekimi

Hemen

5039 3980’u
Hemen 5039 3970’u arayıp randevu alın

arayın, size
yardımcı olalım.

eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım

Uniq design med den personlige smag

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

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

Mimar Atila Kahraman

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Arkitekt/bygningskonstruktør
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TERAPİ ve STRES KURSU

Yetkili Türk Psikolog Kenan Hansen
Stres, depresyon, korku, endişe, panik atak,
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

Avukat Erbil Kaya

Her türlü hukuksal sorunlarınız için
hizmetinizdeyiz. Hukusal
danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.
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

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

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

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

Polisin paranoyası öldürdü
Norveç’te, 6 yıldır oğlu Kutluay Tulum’un yanında yaşayan 63 yaşındaki
Döndü Tulum ambulans çağrılmasına rağmen önce gelen polisin olayı
yanlış anlaması sonucu hayatını kaybetti.

H

asta annelerini
hastaneye yetiştirmek için ambulans çağıran
aileye ambulans yerine
polis geliyor. Evin dışında
aile üyelerine müdahale
ediliyor. Hastalanan annesi
için ambulans çağıran Kutluay Tulum polis tarafından
dövülüyor. Kutluay’ın ablası ve eniştesi karın üzerine
yatırılıp ellerine kelepçe vuruluyor. Evin içinde yardım
bekleyen 63 yaşındaki anne
Döndü Tulum ise bu arada
hayatını kaybediyor.
Bütün bunlar Norveç’teki
bir Türk ailesinin başına
geldi.
Norveç’in başkenti Oslo’da, hasta annelerini hastaneye yetiştirmek için ambulans çağıran aileye ambulans yerine polis gelince
ortalık karıştı. Polis evin
dışında aile bireylerine müdahale ederken, evin içinde
yardım bekleyen 63 yaşındaki anne Döndü Tulum’un
hayatını kaybetti.
Kalp, şeker, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği
gibi çeşitli rahatsızlıkları
bulunan Döndü Tulum, 6
yıl önce çocuklarının yanına Norveç’e yerleşti. 6
çocuğunun 4’ü Norveç’te
olması nedeniyle daha iyi
bakılmak için bu ülkeye giden Tulum’un göz göre göre
ölüme terk edilmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.
Döndü Tulum, yaşadığı

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00

Düğün, nişan, portre ve her türlü fotoğrafçılık ihtiyacınızda
hizmetinizdeyiz

www.servicefotograf.dk

Fotoğrafçı

büyük saygısızlık bu. Devletimiz arkamızda ve sonuna
kadar bizi destekleyeceğini
de biliyoruz. Ama sonuçta
annem hayatını yitirdi.
Umarım bundan herkes
ders çıkarır.Kara kafa davası burada da var”.

Aile polisi dava edecek

Anne Döndü Tulum
ambulans beklerken
yaşamını yitirdi
Norveç’te kalp yetmezliği
sonucu öksürük krizine
girdi. Çocukları ambulans
çağırdı. Ancak ambulanstaki sağlık görevlileri kendilerini defalarca arayan
ailenin tehditvari konuştuğunu ileri sürerek »tehlikeli« diye gitmedi ve durumu
polise bildirdi. Olay yerine
ambulanstan önce gelen
polis aileye müdahale etti.
Tulum’un damadı Fedai
Uçarlı ve kızı Canan Uçarlı
polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Yaklaşık
40 dakika yardım bekleyen
Döndü Tulum, göz göre
göre hayatını kaybetti.

“Bu bir ırkçılıktır”

Katrine Illerup

Tlf: 26 63 93 63
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Kutluay Tulum

Döndü Tulum’un oğlu Kutluay Tulum, »Bu ırkçılıktır.
Biz Türk olduğumuz için
mi bunları yaşıyoruz. Kara
kafa uygulamasını bize uyguladılar.’’ dedi. Annesini

kaybeden Kutluay Tulum
olay günü başına gelenleri
şöyle anlattı.:
“Ben, eniştem, yeğenim
toplam 9 kez arayıp ambulansın nerede kaldığını
sorduk, bunu tehdit sanıp
polis gönderdiler. Ablam ve
eniştem başka bir semtten
geliyorlar, Ablam ve yeğenim içeriye annemin yanına koştular, eniştem de dışarıda. Ablam ve yeğenim
yardım için dışarıya çıktığında. polisler evin önünde
eniştemi yerde sürüklemeye
başlamışlar, eniştem yardım çığlıkları atıyor. Ablam polise yardım edin annem ölüyor diyor. Polisler
hiçbir şey demeden onları
yere yatırıyorlar, üzerlerindeki eşyaları çıkartıyorlar.
Ellerine kelepçe takıyorlar.Yeğenime de aynı müdahaleyi yapıyorlar. İnsan
haklarına aykırı bu. Çok

Kutluay Tulum polisin tutumu konusunda Norveç’te
dava açacaklarını söyledi.
»Norveç dünyanın en zengin ülkesi ama, insanlık
adına dünyanın en geri
ülkesidir. Şuanda davamızı zaten açtık. Avukatımız
bu davayla ilgileniyor. En
son noktaya kadar gidilecek. Biliyoruz ki devletimiz
arkamızdadır. Devletimizin
yardımı ile biz hakkımızı
savunacağız” dedi.

Türkiye’den Norveç’e
Nota

Samsunlu Döndü Tulum’un
hayatını kaybetmesi ve ona
yardım isteyen damadı Fedai Uçarlı, kızı Canan Uçarlı ve oğlu Kutluay Tulum’un
insanlık dışı bir müdahaleyle gözaltına alınması, Türkiye ile Norveç arasında
diplomatik krize de neden
oldu. Türk Dışişleri, bu
olay nedeniyle Norveç Büyükelçiliği’ne nota verdi.
Norveç polisin Türk ailesine insanlık dışı davranışı
ise gerek Norveç’te gerekse
Türkiye’de büyük tepkilere
neden oldu.

Anne Türkiye’de
toprağa verildi

Kalp krizi sonucu hayatını
yitiren 63 yaşındaki 6 çocuk
annesi Döndü Tulum’ın cenazesi THY’nın tarifeli
uçağıyla Oslo’dan İstanbul’a oradan da Samsun’a
getirildi ve Ladik ilçesinin
Başlamış köyünde toprağa
verildi.

Karikatür Provokasyonu Hortladı
İslam dünyasını ayağa kaldıran karikatürler Norveç’in
Aftenposten gazetesinde yeniden yayınlandı

D

animarka’da yayımlandıktan
sonra İslam dünyasında tepkilere
yol açan karikatürler, bugün Norveç’in Aftenposten gazetesinde yeniden
basıldı.
İsveç Haber Ajansı TT’nin
haberine göre, 4 yıl önce Danimarka gazetesi JyllandsPosten gazetesinde yayımlanan karikatürlerden 5 tanesi, Aftenposten’in bugünkü
sayfalarında yeniden okurlara sunuldu.
Gazetenin Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Hilde Haugs-

gjerd, karikatürleri yeniden
basmalarıyla ilgili açıklamasında, ’’Karikatürleri
yayımlamak için şu an tam
doğru zaman’’ dedi.
Karikatürleri çizen Dani-

markalı 74 yaşındaki Kurt
Westergaard’ın, geçen hafta
evinde bir saldırganın baltalı ve bıçaklı saldırısına uğradığı da hatırlatıldı.

Ocak/Januar 2010

HABER

haber 19

20

HABER

haber

Ocak/Januar 2010

Mutluluk...
Dr. İsa Kuyucuoğlu

Y

azının başlığına bakarak mutluluk reçetesi vereceğimi sanmayın.
Keşke böyle bir reçete bulunabilseydi.
Sanırım mutluluğun ne olduğu, nasıl elde edildiği ve ne zaman mutlu
olduğunuz konuları üzerinde düşünmüşsünüzdür? Gerçekten, mutluluk
nedir? Mutluluk, lüks arabaya binmek, konforlu evde oturmak, makam, mevkî sahibi olmak, ekonomik
veya siyasi güç elde etmek midir? Elbette paranın, başarının, makam ve
mevkiinin veya benzeri maddi değerlerin insanın mutlu olmasındaki etkisi inkar edilemez. Fakat bu maddi değerlerin insanı ne derece mutlu
edebileceği ayrı bir konudur.
İnsanın mutluğu konusunda günümüzde psikologlar, iktisatçılar ve
din adamları kafa yormakta, öneriler sunmaktadır. Son yıllarda batı
toplumlarında insanı mutlu ve mutsuz eden sebepler üzerinde kapsamlı
araştırmalar yapılmakta, hayata küsmüş insanlar için mutluluk reçeteleri
yazılmakta ve haplar üretilmektedir.
Hayatı kolaylaştıran maddi değerler
görünüşte mutluluk nedeni olsa bile,
gerçek anlamdaki mutluluk, bu maddî değerlerin dışında, daha kalıcı olan
manevi değerlerdedir. Maddî değer-

ler insana görünüşte mutluluk verse bile, insanı gerçek anlamda mutlu
kılan, bunların dışındaki; kanaatkârlık, sevgi, saygı, diğergamlık, yardımseverlik ve iyimserlik gibi hayata anlam kazandıran manevi değerlerdir.
Zira makam, para, siyasi ve ekonomik güce sahip olduğu halde, mutsuz, fakat bu maddi değerlerden yoksun olduğu halde; mutlu olan bir çok
insan vardır.
Dini/islamî bakış açısından insanın
mutlu olması sahip olduğu maddi/
fiziksel değerlere değil, bu maddi değerlerin manevi değerlerle olan ilişkisine bağlıdır. Bir kişinin, inandığı
Müteal (aşkın) Varlık ile, yaşadığı fiziksel hayat arasındaki denge, onun
mutluluk derecesini belirler. Birey,
ancak madde ile mânâ, dünya ile ahiret, fiziki evren ile metafizik alem
arasında denge kurabildiği, bireysel,
ailevi ve sosyal yaşamında bu dengeyi sürdürebildiği oranda kendini mutlu hissedebilir. Sahip olduğu değerler
ile yaşadığı hayat arasında bu dengeyi kuramayan birey, ne kadar geniş
maddî imkanlara sahip olursa olsun
mutsuz, kendisi, ailesi ve içinde yaşadığı toplumla barışık değildir.
İslam dini, bir yandan bireyin üretken olmasını, maddi imkanlara sa-

lirlediği için çok önemlidir.
Yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz duyusal ve fiziksel yeteneklerle
deneyimlerimizin dışındaki metafizik
evreni normal şartlarda tecrübe etmemiz mümkün olmadığından, metafizik evrendeki durumumuzu belirleYunus Emre’nin:
yecek olan da, içinde yaşadığımız fiziksel dünyada, kendi tercihlerimizle
“Mal sahibi, mülk sahibi
ve bilinçli olarak gerçekleştirdiğimiz
Hani bunun ilk sahibi
davranışlarımızdır.
Mal da yalan, mülkte yalan
Doyumsuz, karamsar ve umutsuz
Var biraz da sen oyalan”.
bir insan dünyanın en geniş maddi
imkanlarına sahip olduğu halde, hudizelerinde dile getirdiği fikirler, bu
zursuz ve mutsuz; fakat kanaatkar,
Kur’anî anlayışın Yunusça ifadesinümitvâr ve iyimser bir insan ise, geden başka bir şey değildir.
niş maddi imkanlara sahip olmadığı
İslam açısından bu farklı kategorihalde, mutlu ve huzurlu olabilir.
ler arasında kurulan denge bireyin
Bu bağlamda mutluluk, sınırlı ve
mutlu ve mutsuz olmasının derecesi- sonlu bir hayatta, sınırsıza ve sonsuni belirler. Bu dünyada maddi imkan- za duyulan bir özlem ve bu özleme
lar elde eden bir kişi, bunlara takılıp ulaşmak için gösterilen çabadır.
kalmadan yaşamını sürdürür. Sadeİnsan kendisini mutsuz edecek çemce bireyin fiziki dünyada elde ettiği
beri kırarak, mutlu olmak için hayamaddi değerler, onun mutlu olmata iyimser bakmaya başladığı an mutsı için yeterli değildir. Zira o, bir mi- ludur.
safirhane olarak algıladığı bu fiziki
Yeni yılda yüzünüzde tebessüm,
dünyada bir konuk olduğunu düşükalbinizde huzur ve mutluluk eksik
nerek, kendisini metafizik aleme ha- olmasın.
zırlama çabası içindedir. Fakat sınırlı olan fizikî dünya, onun ebedî olan
kuyucuoglu@gmail.com
metafizik evrendeki pozisyonunu be-

hip olmasını teşvik ederken, diğer
yandan dünya hayatının oyuncağı ve
süsü olarak tanımladığı bu maddî değerlerin (mal, mülk ve çocuklar) ebedi ve kalıcı değerler olarak algılanmamasını öngörür.

TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER NOKTASINA UÇAK BİLETİ VE OTEL
REZERVASYONLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
IATA YETKİLİSİ ACENTAMIZDA TAMAMEN GÜVENLİ, HIZLI VE
24 SAAT HİZMET VERİYORUZ

TÜRK HAVA YOLLARI VE PEGASUS İLE DİREK, KLM, AUSTRIAN AIRLINES, LUFTHANSA VE DİĞER SAYGIN HAVAYOLLARI İLE
AKTARMALI TÜRKİYE UÇUŞLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Adres: Bryggervangen 19, 2.sal. 2100 Köbenhavn Ö
Tlf: 3910 5200 info@ticketnet.dk www.ticketnet.dk

1 yıl aradan sonra Bekir Yıldız yeniden hizmetinizde: Tlf: 40531514
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS
HABER

www.norrebrobazar.dk
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

BUNDAN DAHA UCUZ KAMPANYA YOK!!!
1 Şubat tarihine kadar 1000,- kronluk alışveriş yapın,
marketimizde kullanacağınız 150,- kronluk hediye
çeki kazanın. Hediye çeki alışveriş tarihinden
itibaren 1 ay geçerlidir.
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SÜPER UCUZLUK !!!
Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın.
Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri.
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
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Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Empati
Bedriye Zelal Kanat

G

enel olarak doğu kültürlerinde ve bu konuyla ilgili olarak kendi toplumumuzda
çocuklarımızı ”o sadece bir çocuk” diyerek ve
çocukların yaptıkları her davranışı bu cümlenin ardına saklamak gibi bir durumumuz var.
Nasıl olsa büyüdüğünde öğrenir, çocuk değil
mi işte, ne yaparsa yapsın açıklamamız budur.
Halbuki batı toplumlarındaki talim ve terbiye sistemine baktığımız zaman bizimkinin
aksine, çocuklar ”küçük birer yetişkin” olarak
görülür ve çocukların yaptıkları davranışlarda
bu çıkış noktasından değerlendirilir.
Biz yetişkinlerin çeşitli ihtiyaçları, duyguları, zevkleri, iyi/kötü huyları, hayata bir bakış
açısı olduğu gibi çocuklarda aynen bu olgulara
sahiptir ve onlarda kendi küçük dünyalarında kendi çaplarında birer yetişkindir. Tabir-i
caizse çocuklarımıza karşı empati beslemiyoruz. Onlara sempatik görünmeye çalışıyoruz,
onların sempatik olduğunu düşünüyoruz ama
onlara karşı empati duygumuz yok. Hangimiz
kendini bir düğünde elbisesinin bir kenarı yırtıldığı için veya üzeri lekelendiği için ağlayan
bir kız çocuğunun yerine koyuyoruz? Hayal
kırıklığına uğrayan bakışlar ve ardından anne
ve babanın ”bisey olmaz kızım, hadi git oynamana devam et” demesinden sonraki hayal kırıklığına uğramış dolu gözler. Ne kadar basit
bir şey gibi görünüyor değil mi? Alt tarafı bir
elbise ve alt tarafı bir çocuk, güzel görünse ne
olur, görünmese ne olur? Orası yetişkinlerin
ortamı.. Ama empati kurduğumuz anda, kendimizi o çocuğun yerine koymaya çalıştığımız
anda aslında bunun o küçük kız için çok büyük bir acı olduğunu anlamak pekte zor olmasa gerek. Kim bilir kaç zamandır hayalini
kurmuştur bu günün? Kim bilir kaç tane rengarenk elbise denemiştir vs vs.. Yada bu kız
çocuğu belki de karakter olarak çok titiz ve temizliğe önem veren bir kız çocuğudur da, hafif bir leke dahi onu çok üzebilir, çünkü başka
bir kız çocuğu aynı tepkiyi veremeyebilir böyle bir durumda. Bu tabii ki sadece basit bir örnekti, örnekler çoğaltılabilir. Kafasını masa
kenarına çarpan bir bebeğin uzun süre ağlaması, oyuncağı kırıldı diye ağlayan bir çocuk,
ödevini aksattığı için öğretmeni tarafından
azarlanmış bir çocuk ve buna benzer daha bir
çok durumda bizler hiç ”ben bu çocuğun yerinde olsaydım ne hissederdim?” demiyoruz
veya düşünemiyoruz. Çocuğumuza zorla bir
şeyi yedirmeye çalışıyoruz, ama oda artık yetişmeye çalışan bir birey, kendi özgür düşüncesi var ve kendine ait bir karakter ve zevk
sahası var. Bizim sevdiğimiz şeyi sevmek zorunda değil, yediğimiz şeyi de yemek zorunda
değil, çünkü o çocuk bizim bir kopyamız değil
ve hiçbir zamanda olmayacaktır. Oda bir birey
olma yolundadır ve tıpkı batı toplumlarında
olduğu gibi onlarında kendi çaplarındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kendimizi onların yerine koymamız gerekiyor. Sadece ”bu
cici, buda kaka” diyerek değil, bunların sebeplerini çocuklarımızı adam yerine koyarak ve
onlara anlatarak yapmamız gerekiyor.
Ve aslında bizler çocuklarımıza empati beslemeye başladığımız andan itibaren ailede varolan birçok sorunun aslında ne kadar basit bir
şekilde kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz.
Belki de artık çocuk marka peşinde gidip en
pahalısını seçmeyecektir, belki de altına kaçıran çocuk anlayış gördüğünde daha farklı
davranacaktır, zorla kendisine verilen yemeğe
verdiği tepki ortadan kalkacaktır ve belki de
düğüne neşeyle gelen kız yine neşeyle ayrılacaktır.
Hepinizin yeni yılı neşeyle dolsun..
Bzkanat@hotmail.com
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Türk kadınlarıyla zorla evlilikler tartıştılar
“Haklar kampanyası”nı tanıtmak için Ringsted kentinde Türk kadınlarıyla bir araya
gelen Eşitlik Bakanlığı yetkilileri, Türk kadınlarına Danimarka’daki hakları, evlilik,
boşanma, velayet, miras, şiddet, çocuk eğitimi gibi bir çok konuda bilgiler verdi.

G

eçtiğimiz ay Ringsted
kentindeki
Tyrkisk
Dansk
Netvaerk/Türk Danimarka İletişim ağı (TDN)
ve Danimarka Türk Kültür Derneği’ni ziyaret eden
Eşitlik Bakanlığı yetkilileri,
“Haklar kampanyası” kapsamında Türk kadınlarına Danimarka’daki hakları, evlilik,
boşanma, velayet, miras, şiddet, çocuk eğitimi gibi bir çok
konuda bilgiler verdi.
Bölgede yaşayan Türk kadınlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda, zorla evlilikler
konusuna ağırlık verildi. Danimarka’nın Türkler arasında zorla evlilikler yapıldığı
konusunda hala önyargıları
olduğunu belirten kadınları-

mız söz alarak, ”Çocuklarımız kiminle evleneceklerine
kendileri karar veriyorlar.
Biz çocuklarımıza baskı yapmıyoruz. Zorla evlilikler artık
geçmişte kaldı. Danimarkalılar bizi ne zaman tanıyacaklar, olumsuz önyargılar ne zaman kaybolacak” dediler.
”Biz de çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ama maalesef hala kabul görmüyoruz,
ırkçılığa maruz kalıyoruz.
Bu yüzden giderek artan
ırkçılığın önüne geçmek için
ve doğru yolda ilerlemek için
neler yapılacağı çok önemli”
diyen bazı Türk kadınları, Danimarkalıların Türkleri nasıl
algıladıklarını bilmediklerini
söylediler.
Bakanlık yetkilileri ise,

Türkler arasında zorla evliliklerin olmadığını öğrenmekten ve Türk kızlarının büyük
çoğunun Danimarka eğitim
sisteminden, çalışma piyasasından yararlandıklarını duymaktan büyük memnuniyet
duyduklarını belirttiler.
Bakanlık yetkilileri ayrıca,
kampanyanın sadece Türk
kadınlarına yönelik olmadığını ve ülkedeki tüm kadınları kapsadığını vurgulayarak,
”bu toplantı sayesinde Türk
kadınlarını daha yakından
tanıma imkanı bulduk. Yeni
şeyler öğrendik” dediler.
Toplantıyı büyük bir başarı
olarak niteleyen Danimarka
İletişim ağı (TDN) başkanı
Bircan Eker, ”Bakanlık yetkililerinin derneğimizi ziyaret

etmesinden büyük mutluluk
duyduk. Toplantıya katılan
kadınlarımız da aktif bir biçimde tartışmalara katıldılar.
Bakanlık yetkilileri Türkler
hakkında daha geniş bilgiye
sahip oldular. Kadınlarımız
da Danimarka toplumunu
daha iyi tanıyabilme olanağını
elde ettiler” diye konuştu.
Türk Danimarka İletişim
ağı (TDN), Danimarkalılar
ile Türkler arasında diyalogun artırılması için çalışan bir
dernek. Danimarka’da uyumu
güçlendirmek için mesleki gelişime yönelik ve sosyal içerikli toplantılar düzenleyen derneğin çalışmalarına ilgilenenler üye olabilirler.
(Haber)

Akupunktur ile boyun fıtığı tedavisi
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

B

oyun fıtığından şikayeti olan insanların genellikle kullandığı
söz; ne çektiğimi bir ben bir de Allah biliyor.Peki boyun fıtığı nedir?
nasıl bir hastalıktır?bundan kurtulmak mümkün mü? İsterseniz şimdi
bunların açıklamasına gecelim.
Amörtizor görevi yapan diskler bağ
dokusundan oluşmuştur. Diskler
omurlar arasında ki hareket serbestliğini temin ederler. Daha da önemlisi omurlara (eğilme ve ağır kaldırma
esnasında) gelen basıncı merkezden
kenara doğru eşit miktarda dağıtırlar. Diskin içi jel gibi, yumuşak maddeden (sıvıdan) oluşan, dışı da özel
lifli tabakayla çevrilmiştir. Beyine
giden damarlar, ellere ve kollara hareket veren sinirler omurlar ve disklerin hemen yanından geçerler.
Masa başı iş yapmak, bilgisayarın
başında öne eğik vaziyete, kambur
halde çalışmak, uzun topuklu ayakkabı giymek, aşırı stres içinde yaşamak, yanlış duruş ve oturuşlar boyun disklerin yıpranmasına neden
olur.
İlk başlarda disklerin içinde ki su
miktarı azalır, sonra diskin liflerin-

de minik yırtılmalar başlar. Diskin
içindeki jel madde minik yırtıklardan dışarı doğru fırlar ve komşu dokulara, damarlara ve sinirlere baskı
yapar. Buna boyun fıtığı denir. Bunun sonucu hastada ki bazı şikayetler ortaya çıkar: Boyun ağrısı, omuz
ağrısı, kol ağrısı, kürek kemikleri
arasında ki ağrı, baş ağrısı ve baş
dönmesi, kollarda uyuşma ve karıncalaşma, kollarda güçsüzlük hissi,
sabah yorgunluğu, kulakta çınlama
ve uğultu. İşte bütün bu nedenlerden dolayı akupunktur her zaman
boyun fıtığı durumlarında tedavi seçenekleri arasında bulundurulması
gerekmektedir.
Akupunktur boyun fıtığında ki yapısal bozuklukları tedavi eder. Akupunkturla boyun fıtığı tedavisi uzun
süreli etkili olmaktadır
Boyun Fıtığı Tedavisinde Akupunkturun
Etki Mekanizması
1. Ağrıyı gidererek
2. Adaleyi gevşeterek
3. Ödemi çözerek
4. Psikolojik rahatlık sağlayarak boyun fıtığını tedavi eder
1. Ağrıyı gidererek : Akupunktur
vücutta bulunan ağrı kesicileri harekete geçirir. Akupunktur sırasında batırdığımız akupunktur iğneleri
vücutta bulunan endorfini hareke-

te geçirir. Endorfin vücuda özgü çok
güçlü bir ağrı kesicidir.Böylece hasta
ağızdan ağrı kesici ilaç almadan ağrısından kurtulur.
2. Akupunktur vücutta bulunan kas
gevşeticileri harekete geçirir. Kulak kepçenin önünde bulunan Valiyum noktasını akupunktur iğneyle
uyararak Gaba salgılanmakta. Gaba
(Gama-amino-butirik-asit) çok güçlü
kas gevşeticidir.Böylece hasta ağızdan kas gevşetici ilaç almadan boyun fıtığı etrafında ki oluşan kas
spazmından kurtulur.
3. Akupunktur vücutta ki bulunan
ödem çözücü maddeleri harekete geçirir. Kulakta bulunan böbrek üstü
bezini akupunktur iğneyle uyararak
Kortizon salgılanmakta. Kortizonun
ödem çözücü etkisi vardır. Kortizon fıtıklaşma olan bölgede kıkırdak
doku ve çevresinde oluşan ödemi dağıtarak, bölgeyi rahatlatır, böylece o
bölgede damar ve sinirlere yapılan
baskı ortadan kalkar.
4. Akupunktur vücutta bulunan sakinleştirici maddeleri harekete geçirir. Akupunktur kanda serotonin ve
endorfin seviyesini artırarak tedavi
sırasında kişiye huzur verir ve sedasyon sağlar.
info@akuzomas.dk
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DİN VE TOPLUM

YLA 100 kr.
3 kutu YA
PEYNİR

Çamlıca
20 kr.
3x1,5 Lt.
gazoz

e
er sade v 20 kr.
lk
Ü
t
e
k
a
1p
uyu
maden s
meyveli

1

BİRLİK
ARMARA
M
35 kr.
t
e
k
a
p

tin
süper zey

İSTAL 55 kr.
1 kutu KR
ı
zeytinyağ

İSTAL 55 kr.
5 litre KR
ağı
ayçiçek y

KAMPANYALARIMIZ

100 kr.
4x1 kg
y
a
Ç
n
Ceylo

İndirimlerimiz 14 Ocak’tan 28 Ocak’a kadar geçerlidir.
ÜRKEL 30 kr.
1 paket T
ytin
biberli ze

EN 25 kr.
5 kg YAR
rşu
karışık tu

ORAS 30 kr.
2 paket L ytin
siyah ze

U
5 kg DUR 55 kr.
bulgur

NKARA20 kr.
4 paket A
makarna

ELAM 25 kr.
1 paket S
LAM
ÜÇLÜ SA

SALÇA

YA 55 kr.
5 kg. TOS
ÜLLÜ
PİRİNÇ G

3 kg.
kemikli
Dana eti
100,- kr.

TÜM
KUZU
1 KG.
55,- kr

1 kg.
Dana
pirzola
65,- kr.

1 kg
sade
Dana eti
50,- kr

FA
20 kr.
2 kutu AK
inde
aş kalites
Tuk

HER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA GÜNLERİ TÜRKİYE’DEN TAZE BALIK GELİYOR. HAMSİ, ISTAVRİT, ÇUPRA VE ALABALIK
Danimarka’nın en büyük, En modern ve en hesaplı Türk marketi.
Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini en güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli her türlü et, bakliyat ve süt
ürünleri marketimizdedir. Ayrıca kasap, sebze, meyve ve züccaciye reyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek adreste
görebilirsiniz. Gurbetcilerimizin yeni alışveriş tercihi...
lık
20 yıl sizlerle
i
bemiz
tecrü laşıyoruz
pay
630 m2 kapalı alan ve
ücretsiz, geniş park alanı

İnternet sitemizden her hafta
kampanyalarımızı
ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz

www.vbazar.dk
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Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400
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Çingene olmak kolay değil
Hüseyin Duygu

Ç

ocukluğum Tekirdağ’ın Saray
ilçesinde geçti. Saray ve çevresinde binlerce Çingene yaşar. Ben
Çingenelerle oynadım, onlardan sepet satın aldım, onlara fal baktırdım ve onların müzikleriyle müzik
dinlemeyi ve düğünlerde göbek atmayı öğrendim.
Bu yılki yılbaşı tatilimi Türkiye’de geçirdim. Yılbaşı akşamı Çingene Cihan’ın küçük müzik grubuyla saatlerce karşılama oynayıp,
göbek attık. Yeni yıla klarnet müziğiyle girdim.
Danimarka’da yaşayan siz Haber okurları Türkiye’nin televizyonlarını izliyorsunuz, gazetelerini
her gün okuyabiliyorsunuz. Türkiye’deki politik havanın davul derisi
gibi gerildiğini bilirsiniz. İşte böyle
bir gergin havada yeni yılın daha
ilk günlerinde Manisa’da, Salihli’de Çingeneler linç edilmeye çalışıldı. Edirne’de yürüyüş yapmak isteyen geçlerin üstüne kendini yerli
ilan eden Edirnelilerin yürüdüğünü gözlerimle gördüm.
2003 yılında Salihli’ye bir kültür
etkinliği için gitmiştim. Salihli’yi
bilen bilir. Şehit Fethi Tüzünalp

Yeni kitaplar...

parkı çevresinde Çingene mahallesi
vardır. Orada sepet yaparak geçinmeye çalışan çingenelerle saatlerce
sohbet etmiştim. Buradaki Çingeneler İzmir’deki, Edirne’deki ve İstanbul Sulukule’deki Çingenelere
pek benzemezler. Salihli’de dünyanın en özgün Çingenesi yaşar.
Son günlerde işte bu Çingeneler
linç edilmek isteniyor. TV’de büyük bir şaşkınlık içinde bu Çingenelere yapılan zulmü izledim. ‘Vurun Çingenelere’ diye uluyan uygarlıktan uzak kalmış insan sürüsünü gördüm. Tarihleri boyunca
sürekli haksızlığa uğrayan Çingeneler üzerinde yeni bir linç dalgası
örgütlenmeye çalışılıyor.
Bu yaşananlar bana 1980 yılı öncesini anımsattı. Türkiye insanı
gene kendi kendini mi kıracak? Tarihi boyunca, yüzyıllarca farklı din
ve halkların yaşamlarıyla ve kültürleriyle zenginleşen Anadolu’da,
hoşgörüden yoksun ırkçı insan sürüleri mi cirit atacak?
Çingene, tıpkı Laz, Çerkez, Türk
ve Kürt gibi bir etnik kimlik adıdır. Ahmet Haşim Çingeneyi şöyle
tanımlar: ‘Çingene, insanın tabiata
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en yakın kulu ve güzel bir cinsidir.
Zannedilir ki, bu tunç yüzlü ve beyaz dişli kır sakinleri, insan şekline
girmiş bir takım neşeli yeşil ağaçlardır. Çingene bizzat bahardır.’
Çingenelere ikinci sınıf vatandaş
gözüyle bakıldığını herkes bilir.
Sadece müziği ve sepeti beğenilir.
Çingenelerin yaşam biçimleri ve
meslekleri hep küçümsenmiştir.
Çingenelerin en önemli ayrıcalıkları, kültür ve kimliklerinin kopmaz parçası olan, Tanrı vergisi
müzisyenlikleridir. Bu açıdan Çingeneler Türkiye ve İspanya’da eğlence kültürünün farklı bağlamda
kopmaz parçaları olmuşlardır.
Türkiye’de kimi tanınmış Çingenelerin ismini burada belirtmek
istiyorum: Türkan Şoray, Orhan
Gencebay, Adnan Şenses, Kibariye,
Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş, Sadri Alışık, Safiye Ayla, Burhan Öçal,
Mustafa Kandıralı. Eski Başbakanlardan Nihat Erim, Eski Dışişleri
Bakanı Turhan Güneş, Eski milli
futbolcu Fatih Akyel de Çingenedir. İsimleri çoğaltmak mümkün.
Bilindiği gibi Flemenko İspanya’da bir müzik ve dans ürünüdür.

14. yüzyıl sonrasında Çingenelerin,
Arapların, Yahudilerin ve toplum
dışına itilmiş Hıristiyanların birlikte ürettikleri bir sanattır, Flamenko. İspanyol Çingeneleri acılarını,
mutsuzluklarını Flamenko sanatı
ile ifade ederler. Flamenko dansı
sırasındaki sert duruşları bu yüzdendir.
Yaşadığımız ülke Danimarka’da
ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Bize yapılmasını istemediklerimizi, başkalarına yapmamalıyız.
Türkiye’de Çingenelere, Alevilere,
Kürtlere, Türklere ve Ermenilere
saldıranlar, halkların barış içinde
yaşamasını istemeyenlerdir.
Makedonyalı Çingene şair N.
Nedyo Osman’nın belirttiği gibi,
‘Çingene olmak kolay değildir’.
Dünyanın en zor hallerinden biridir Çingene olmak. ‘Sormazlar asla
neden şarkı söylediğimi, sormazlar
keyfim nasıl.’
Zor dostum zor. Çingene olmak
zor.
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Modernitet og Religion-Çağdaşlık ve Din
Bir tartışma kitabı olan »Çağdaşlık ve Din« çağdaşlık ve modern olma ile dinler arasındaki bağlantıları, karşılıklı
etkileşimleri irdeliyor.
Modernitet og Religion-Çağdaşlık ve Din: (bir tartışma
kitabı). Yazar Tarih prof. Hans – Jørgen Schanz. Aarhus
Universitetsforlag Yayın Evi. 117 sayfa. 178.-kr.

F

ikir tarihi profesörü Hans
– Jørgen Schanz’ın oldukça
olumlu eleştiriler aln bu küçük
kitabı, çok genel bir deyişle çağdaşlık ve modern olma ile dinler
arasındaki bağlantıları, karşılıklı etkileşimleri irdeliyor. Profesör moderrnizm ve modern kav-

ramlarının birbirinden farklı iki
olgu olduğunu vurguluyor ve bu
iki kavramın tanıtımını yapıyor.
Küçük bir örnek; Nazizm, Stalinizm, faşizm gibi totaliter rejimler modernizmin bir parçası ama
modern değil.
Hans-Jørgen Schanz, bugün kök-

ten dinci islamcıların, çağdaşlığın
ahlaksızlığı, saygısızlığı, materyalizmi ve tanrı tanımazlığı öngördüğünü öne çıkararak müslüman
toplumu için bir tehdit oluşturduğu görüşünde olduğunu belirtiyor.
Ama kökten dincilerin mücadele
ettikleri gücün çok büyük bir güç
olduğunu vurguluyor.
Yazarın iddiası şu: çağdaşlık
ve laiklik aynı olgular değil. Din
artık modern değil belki, ama bu

dinin modern olmaya karşı olduğu
anlamına da gelmez.
Yazar bu kitabında, modernizm
ile totaliterizm, din, temel insan
hakları, siyaset, aile yapısı, medeniyet ve daha bir çok olgular arasındaki bağlantıları ve birbirlerini
nasıl etkilediklerini irdeliyor. Bu
nedenle de bu küçük ama oldukça
bilimsel bir dille yazılmış bu kitap
bu konulardaki tartışmalara katkıda bulunan bir kitap.

Børnenes Danmarks Historie
Çocukların Danimarka Tarihi

Børnenes Verdens Historie
Çocukların Dünya Tarihi

Børnenes Danmarks Historie-Çocukların Danimarka Tarihi.
Yazar Nils Hartmann. Gyldendal Yayın Evi. 254 sayfa. 249.-kr.

Børnenes Verdens Historie-Çocukların Dünya Tarihi. Yazar
Nils Hartmann. Gyldendal Yayın Evi. 272 sayfa. 249.-kr.

B

B

u kez okul çağındaki (4. ve daha üst
sınıflardaki) çocuklara
hitap eden çok yararlı
bir kitaptan söz edelim:
Çocukların Danimarka
Tarihi. Bu kitabın yazarı 90’dan fazla çocuk
kitabı yazmış olan Öğretmen Nils Hartmann.
Deneyimli bir öğretmen
ve yazar olan Nils Hartmann, bir çocuğun kendisine sunulan bilgiyi, kendisine anlatılanları nasıl

anlayabileceğini çok iyi
biliyor. Bunun en iyi ve
somut kanıtı da Børnenes Danmarks HistorieÇocukların Danimarka
Tarihi adlı bu kitap.
Kitap çok eğlendirici,
alışılagelmişin dışında
açılardan, dramatik ve
heyecanlı ve kesinlikle sıkıcı olmayan bir üslupla
yazılmış. Danimarka’da
ilk yaşayan insanlardan,
buzul çağdan başlayan ve
bugüne kadar geçen za-

man içindeki (Danimarka’ya gelen son göçmenler de dahil) Danimarka
tarihinin anlatımı bol
bol karikatürlerle çizgi
resimlerle sunuluyor.
Bu nedenle de annebabaların çocuklarını
yanlarına alıp masal anlatır gibi okuyabilecekleri özellikte bir kitap.
Aslında ben bu kitabı
sadece çocuklara değil,
Danimarka’da yaşamayı
tercih etmiş yetişkinlere

de salık vermem gerekir.
Hele hele Danimarka vatandaşlığına geçmek isteyenlere. Danimarka tarihine ilişkin aradığınız
tüm bilgiler bu kitapta,
üstelik çok kolay okunabilecek ve anlaşılabilecek
bir dilde...

u seride yazılan ikinci bir tarih
kitabı daha var. Yine Nils Hartmann’ın çocuklar için yazdığı bu kitap
konusunda söylenecek olanlar Børnenes Danmarks Historie-Çocukların Danimarka Tarihi kitabı için söylenenler
ile aynı. Aradaki tek fark, kitabın adından da anlaşılabileceği gibi bu kitapta
Dünya tarihi anlatılıyor. Dünyanın oluşumundan 2000 yılına kadar dünya tarihi kronolojik bir sıralamayla öyküler
şeklinde sunuluyor.
Bu iki kitap çocuklar kadar yetişkinlerin de kitap raflarında mutlaka bulunması gerekli yararlı iki kitap.
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haber Bulmaca
Müsvedde
Bir kad›n 
flark›c›m›z

Çanakkale

ilçesi
Övme, övgü

Boru sesi
Berilyum
(Simge)

Samsun’un
bir ilçesi 
Mutlak

Narin, ince 
yap›l›







Tehlikeyi
bildirme
sinyali



O¤ul, evlat
Bir tür
cetvel

Kabaday›,
külhanbeyi
Su yolu



Vilayet
Mert,
babacan





Galatasarayl›
futbol y›ld›z›
Hol

‹fl, davran›fl

Bir askeri
birlik

‹çtenlik

Kayak
Cüretkar







Bir kad›n
flark›c›m›z
Kaide



Pot
Bir yerde
oturma


ABD’de bir
sahil kenti

Atac›l›kla
ilgili

“Türkan ...” Göçerlerin
konak yeri
(Aktris)



Küçük
tekne
kaptan›

Avrupa’da
bir halk
Lenf





Kanuni
Güzellik,
hoflluk

Öküz
yemli¤i







Tarlay› iki
kez sürmek
Tasvip
etmek

Bir av kuflu


Kabiliyet
Bir nota

Kemik ucu



Yararlan›lan
imkan
Külhanbeyi
ba¤›rt›s›


Hicap,
utanma



Bir nota




Baflar›s›z
olan kimse

Tekaüt

Namuslu,
temiz

Az, az›c›k,
çok az

22

33

44

Arnavut
para birimi
Rutubet



Ses yitimi
Bir g›da
maddesi

Mektup
Rusçada
‘evet’

Bayram
(Eski dil)
Biraz ufak

Yenen bir
bitki
‹talya’n›n
baflkenti



Endüstri
Pamuk
kozas›



11

Y›ll›k



Savunucu
Laisizm
yanl›s›

Piflmifl
yemek







‹sviçre’de
bir nehir
Bir ilimiz

‹lkel bir
su tafl›t›



Fransa’da
bir kent
Egemenlik

Sinirli

Mitolojik
çalg›
Pulculuk

Düzenli
olma

Bir seslenme ünlemi



5
5

6
6

7
7

1
1

11

1
1

22

2
2

33

3
3

44

4
4

5
5

5
5

6
6

6
6

7
7

7
7

SOLDAN SA⁄A: 1-Politika 2-Japon çiçek
SOLDAN SA⁄A:
-Politika4-Yüce,
2-Japon
düzenleme
sanat› 1
3-Kay›p
uluçiçek
- Düz
düzenleme
sanat›
3-Kay›p
4-Yüce,
ulu
- Düzgenifl arazi 5-Sanat yap›t›nda ifllenen konu
genifl
arazi 6-Parola
5-Sanat yap›t›nda
ifllenen
konu
Ma¤ara
- Küçük bal
teknesi
7- Ma¤ara 6-Parola
Küçük bal
teknesi
7Çobanlar›n
giydi¤i -keçeden
yap›lan
üstlük.
Çobanlar›n giydi¤i keçeden yap›lan üstlük.
YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Bacaktaki iki sinir ve
YUbunlar›n
KARID AN
AfiA⁄IYA:
1-Bacaktaki
iki sürme
sinir ve
a¤r›l›
hastal›¤› 2-Tarlay›
iki kez
bunlar›n
a¤r›l›
hastal›¤›
2-Tarlay›
iki
kez
sürme
3-Babas› ölmüfl olan çocuk 4-A¤abey - Bir ‹ngiliz
3-Babas›
ölmüflbir
olan
- Bir ‹ngiliz
biras› 5-K›fll›k
üstçocuk
giysisi4-A¤abey
- Lahza 6-Genifllik
biras› K›rklareli’nin
5-K›fll›k bir üst
- Lahza 6-Genifllik
birgiysisi
ilçesi 7-Alacak,
borç.
K›rklareli’nin bir ilçesi 7-Alacak, borç.

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

SOLDAN SA⁄A: 1-Dernek 2-‹ri taneli bezelye
SOLDAN
SA⁄A:
1-Dernek
2-‹ri taneli
bezelye
türü
3-Fas’ta
bir kent
ismi 4-Üzme,
s›k›nt›
verme,
türü
3-Fas’ta
bir
kent
ismi
4-Üzme,
s›k›nt›
verme,
üzgü - Fayda, yarar 5-Genellikle tah›l ölçmede
üzgü - Fayda,
yarar
5-Genellikle
tah›l ölçmede
kullan›lan
bir ölçü
- Merhem
6-Aldatma
ifli, hile kullan›lan
bir ölçü
- Merhem
6-Aldatma
Yeni
Dünya
aslan› 7-Süs,
ziynet. ifli, hile Yeni Dünya aslan› 7-Süs, ziynet.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1-Vitrin 2-Reziller
YUKARIDAN
AfiA⁄IYA:
1-Vitrin
2-Reziller
3-Difli
geyik 4-Yapma,
etme
- Eskrimde
k›l›ç 53-Difli
geyik
4-Yapma,
etme
Eskrimde
k›l›ç 5Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
Giysilerin
boynabecerikli
gelen, boynu
çeviren
- Eli ifle yatk›n,
6-Mant›k
7-Birbölümü
fleyi bir
- Eli ifle yatk›n,
6-Mant›k
7-Bir fleyi bir
yerdenbecerikli
baflka yere
götürmek.
yerden baflka yere götürmek.

SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.
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“Fatih Terim İmparator mu Çavuş mu”
Gazeteci Metin Tükenmez’in, Kaynak Yayınlarından “Fatih Terim
İmparator mu Çavuş mu” isimli yeni kitabı çıktı. “İmparator ve Çavuşlar”,
“Terim Hiddet ve Şiddet”, “Fatih Terim Yargılanmalı mı”, “Terim Doğruyu
Göremiyor” gibi başlıklardan oluşan kitap, çok tartışılacağa benziyor.

B

u kitap belki Fatih
Terim ve onu koşulsuz sevenlerin hoşuna gitmeyecek, ama
özgür basından söz ediyor ve
basının özgür olmasını kabullendiğimizi söylüyorsak,
bir gazetecinin yazdıklarına
hoşgörüyle yaklaşmanın yollarını bulmak zorundayız.
Yazıları okurken teknik
adam-gazeteci ilişkisinde
ne kadar temas gerekiyorsa
ondan daha da fazla mesafeli durmak gerektiğini fark
edeceksiniz. Yazarken, yaptığım sadece mesafeyi korumak, kendi kültürel dünyama göre doğru olduğuna
inandıklarımı okuyucuya
aktarmaktı.
Kitabın içeriğini oluşturan
yazıların bir amacı da, Fatih
Terim gibi şöhretli bir insanın üzerinden bilgi aktarmaktır. Bu bilgilerin gazete sayfalarında kaybolacağı
kaygısı, buna bağlı olarak
yaşam ve futbol kültürümü-

ze aktarılamaması endişesi
bu kitabın şekillenmesine
katkıda bulundu.
Yeni kitabında Fatih Terim
gibi, şöhretli bir insanın üzerinden bilgi aktarmak olduğunu ifade eden Tükenmez,
futbol kültürümüze bir çok
bilginin aktarılması gerektiğini belirtiyor.
Metin Tükenmez, gazeteciliğe 1984 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Ardından Yeni Yüzyıl, Radikal,
Fanatik ve Posta’da yazılar
kaleme aldı.
“Sahil Yolunda Yürümek”,
“Yanan Buz Parçası”, “Medya ve spor”, “Beşiktaş’ın Altın Yılları”, “Dünya Kupası
Analizi”, “Toplumbilim ve
Spor” isimli eserleri var.

olduğunu Cumhuriyet gazetesinde kendisiyle yapılan
bir röportajda belirten Tükenmez, “Futbol uygulamaları, basınla ilişkileri, televizyondaki görüntüleri salt
benim değil, tüm dünyanın
ilgisini üzerinde toplamıştır.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsviçreli yayıncı kuruluş Fatih Terim’e
bir kamera tahsis etmiştir.
Böylesi bir haber ve yorum
kaynağından etkilenerek
yazdığım gazete yazılarının
biraraya getirilmesi bir Fatih
Terim kitabının ortaya çıkmasına neden oldu. Kitabın
ilginç yanı, Fatih Terim’in
geçtiği evreleri de somut bir
biçimde ortaya koymasıdır.
Yani, benimle tanışmak isteğinden, gazetecileri tehdit
edecek boyutlara varan bir
Neden bir Fatih Terim
sürecin baş aktörü. Bu aktökitabı?
Fatih Terim her yönüyle rün geçtiği yolları gazete sayrenkli bir insan ve bir gaze- falarından kurtarıp, merakteci için müthiş bir kaynak lılarının eli altında bulunan
bir kaynak haline getirmek

gerekirdi diye düşünüyorum.
Yaptığım da budur” diyor.

Kitabın adı ilginç

Kitabın adı üzerine epey
düşündüğünü ifade eden
Tükenmez, “Zaten kitabın
içindeki yazılardan birinin
başlığı da buna çok benzer.
Aslında bu adı İtalyanlar
verdi. Fatih Hoca Milan’da
çalıştığı sırada İtalyan gazetelerinde “İmparator mu
çavuş mu? şeklinde tartışmalar oldu. Yinede kitabın
adını verirken çok zorlandığımı, çoğu insanın bu isimden olumsuzluk çıkartacağını uzun uzun düşündüğümü
itiraf etmeliyim. Fatih Hoca‘yı çok iyi tanıyan, kendisiyle tanışmama neden olan
Avukat Kaşif Töre Ağanoğlu’na sordum. O da ‘askeri
rütbelerle aşağılama olmaz’
deyince kitabın adı şekillenmiş oldu” diye açıklıyor.
Kaynak: HABER, Gazeteler

Thomas Sørensen dünyanın en iyi üçüncüsü

D

animarka A Milli
Futbol Takımı ve
İngiliz Premier Ligi
takımlarından Stoke’nin
kalecisi Thomas Sørensen
dünyanın en iyi üçüncü
kalecisi ilan edildi.
Dünyanın en iyi kalecilerini tespit etmek için bir
araştırma yapan ”Castrol”
adındaki bir şirket, Avrupa liglerinde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlara dayanarak kalecilerin
kalelerinde gösterdikleri

performanslara göre en
iyi kalecilerini seçti.
Manchester United kalecisi Edwin van Der Sar
birinci sırada dünyanın en
iyi kalecisi seçilirken, Real
Madrid’in kalecisi Iker
Casillas ikinci ve Thomas
Sörensen dünyanın en iyi
üçüncü kalecisi seçildi.
Seçimlerde kalecilerin
milli maçlardaki performansları dikkate alınmadı.
(Haber)

ACİLEN SATILIK ANDELSLEJLIGHED

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki
andelslejlighed daire acilen satılıktır.
Müracaat:Tlf: 30 13 42 42 Fiyatı: 325.000 DKK

SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

Futbol mu, terör mü...?

A

ngola’da başlayan Afrika Kupası öncesi bu ülkeye misafir olarak gelen turnuvanın ekiplerinden
Togo’ya yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.
Afrika Kupası bu kıtanın en görkemli, prestijli aynı
zamanda Avrupa’nın birçok kulübünün yakından izlediği, gelişmekte olan Afrika ülke çocukların vitrini.
Bu yılki Kupaya terör gölgesi düştü. İnsan psikolojisini düşünürsek, en kral futbolcunun bile etkilenmemesi kaçınılmaz. Togo hükümeti haklı olarak 3
vatandaşını kurban verdiği kanlı silahlı saldırı sonrası milli takımların evine dönmesine hükmetti.
İngiltere başta olmak üzere İspanya gibi lig kalitesi en yüksek düzeyde oynayan Togolu futbolculara
kulüpleri geri dönün çağrısı yapıyor. Futbolcular ikilem içinde. Afrika Kupasına kendini bilmez, iç savaş
tamtamları çalan silahlı terörle bir yere varacaklarını sananlar mı hükmedecek yoksa futbol mu…?
İşte FİFA burada futboldan yana tavır koydu.
Togo’nun Afrika Kupasından çekilmesi durumunda diskalifiye edileceğini duyurdu. Şimdi şunu sorgulamak lazım. Futbol mu, terör mü?
Kim kazanacak...?
Elbette futbolun kazanması lazım. Dünyada halen
kendi kötü emellerine sporu hedef alan zümrenin
var olduğu bir kez daha görüldü. Bu tür büyük organizasyonlarda demokratik olarak bir protesto gösterisi yapabilirsiniz. O zaman belki ya sempati toplarsınız ya da tepki.
Ülkene gelen misafir takıma hiç günahı olmayan
ülkelerin milli formalarına hizmet etmek için gelmiş
futbolcuların üstüne silahla saldırırsan seni kimse
affetmez, senden nefret eder. Futbolun gücünü bir
kez daha göstermek için Togolu birçok futbolcu bozulan psikolojilerine rağmen Afrika Kupasında ülkelerini temsil etmek istiyor.
Silahların gölgesinde oynanan karşılaşmalarda alınan ilk sonuçlara bakıldığında, sahaya çıkan her takımın bu olaydan etkilendiğini gösteriyor.
Drogba, Keita (Barselonalı), saldırıya uğrayan Adeboyar gibi dünya yıldızları ölümle sonuçlanan silahlı
saldırı sonrası Afrika Kupasının iptal edilmesini istiyorlar. Barselona’nın Malili yıldız futbolcusu Seydou
Keita, silahlı saldırı sonrası korktuğunu belirterek,
Afrika’ya ölmeye değil, futbol oynamak için geldiğini söylüyor.
Anlayana bu sözden çıkarılacak çok mana var.
Terörün hiçbir yerde hele hele futbol ve diğer spor
oyunlarında asla ve asla galip gelmemesi temennisiyle Afrika’da mücadele eden futbolcular ve futbol severlere selamlar...
2. Yarı başlıyor
Türkcell Süper Ligin ikinci yarısı 22 Ocak günü
başlıyor. İkinci 17 haftalık son bölümde gülenler ağlayanlar, veryansın edenler, daha neler neleri görüp
yaşayacağız. Şampiyonluk yolunda ligin zirvesinde
çetin bir çekişmenin yanısıra alt sıralardan düşmemek mücadelesinin büyük bir heyecanla izleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Şu anki lig tablosuna bakıldığında Ankaraspor haricinde düşecek diğer iki takımın kim olacağı son
haftalara kadar belli olmayacağa benziyor.
Ligin zirvesine bakıldığında şampiyonluk yarışında Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor’un İstanbul’un 3 büyüklerini ne kadar zorlayacaklarını görmek büyük heyecan veriyor. G.Saray ve F.Bahçe’nin
önümüzdeki ay başlayacak UEFA Avrupa Ligi maçları devam mı tamam mı açısından büyük önem taşıyor. 2000 yılında G.Saray UEFA finalini oynayarak
bu kupayı müzesine götüren ilk Türk takımı oldu.
Aradan tam 10 yıl geçti. İkinci kez bu kupa
F.Bahçe ya da G.Saray tarafından Türkiye’ye niye
getirilmesin...!
irfan.kurtulmus@haber.dk

www.club-alaturca.dk
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