
HABER Danimarka’da yaşa-
yan genç sinemaseverleri 
Türk sinemasının genç ve 

ünlü oyuncusu Cemal Hünal ile 
buluşturuyor. Romantik Komedi 
filminin gösterimi için filmin baş-
rol oyuncusu Cemal Hünal ve yö-
netmeni Ketche de Kopenhag’da 
olacaklar.

 Kopenhag’da Türk filmleri sezonu 
1 Ekim günü açılıyor. Başrollerini 
Cemal Hünal, Sedef Avcı, Begüm 
Kütük, Engin Atlan, Sinem Kobal, 
Gürgen Öz ve Burcu Kara’nın oyna-
dıkları ve İstanbul’da geçen ilginç 
bir aş öyküsünü anlatan “Romantik 
Komedi” şaşırtacak, güldürecek ve 
eğlendirecek.

Filmin konusu
Esra, Didem ve Zeynep beraber aynı 

evi paylaşan en yakın arkadaşlardır. 
Esra (25) beş senedir bir lojistik fir-
masında çalışan kendi halinde ço-
cuksu saf bir yanı olmakla beraber 
hayal kurmayı ve yazmayı 

seven bir kızdır.
Didem(24) çalışmayı sevmeyen, 

babasının kredi kartıyla yaşayan 
alışveriş yapmayı meslek sanan, 
deli dolu bir kızdır. Zeynep her iki-
sinin aksine, ayakları yere basan, 
dominant, mantıklı ve başarılı bir 
avukattır. Kızların arasında yedi 
senelik ilişkisiyle özel hayatında 
istikrarını sürdüren ve hayatını 
planladığı gibi programlayan ve uy-
gulayan tek kızdır.

 Her şey Zeynep’in evlenmesiyle 
başlar. Zeynep’in düğün gecesinde 
hiç istemediği bir hayatı yaşadığını 
fark eden Esra o geceden sonra onu 
mutsuz eden işinden istifade eder ve 
onu anlamayan sevgilisi Oğuz’dan 
ayrılır. Yeni hayatı onu değişik süp-
rizlerle karşılaştıracaktır…

(Haber)
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Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 24 Eylül 2010’da 

yayınlanacaktır.
HABER udkommer 

næste gang den 24. sept. 2010.
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS  www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV 

Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 
Faks: +45 5859 6381 - 

info@saray.dk - www.saray.dk

SARAY
BAŞAK

S E L S K A B S L O K A L E
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para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk 

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675 

İnternet üzerinden yayın yapan Türk TV 
kanalları satışı başladı.

SATDISCOUNT
D-SMART

İskandinavya Servisi

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

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 32 111 555 
www.royalsalon.dk
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FAVORİ BAKLAVACI

İMALATTAN HALKA
«««««

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

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

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

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal 
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89 

Epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 

ilk 100 müşterimize 
BEDAVA Dudak üstü seansı 

veriyoruz bu ay.

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

Danimarka’da iktidara dışarından destek 
veren ve yabancı karşıtı görüşleri ile bilinen 
Danimarka Halk Partisi, sunduğu yabancı 
karşıtı önerilerle ülkeyi germeye devam ediyor. 
Azınlık liberal-sağ koalisyon hükümetine olan 
desteğini, kendi partilerinin sunduğu yasa 
tasarılarının kabul edilmesine bağlayan parti, 
aksi takdirde ülkeyi erken seçime sürükleyecek.

Devamı sayfa 10’da

AYRIMCILIK YASALAŞIR MI?

Sezon Romantik Komedi ile açılıyor

ISSN: 9771602-985002

H
1 Ekim gününden itibaren gösterime 
girecek olan »Romantik Komedi« 
fi lminin başrol oyuncusu, aynı 
zamanda Issız Adam fi lmi ile genç 
kızların kalbini çalan Cemal Hünal da 
Türk sinemaseverle bir araya gelmek 
için Kopenhag’da olacak.

KASIM AYINDA 
DANİMARKA’DA 
SİNEMALARDA
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HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

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

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

Yeni a
dre

s

Advokat Kadir Erdoğmuş

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan’ı mübarek olsun COCO SKRÆDDERI
TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve profesyonel 
personelimizle her türlü giysi tamiratı, 

genişletme, daraltma işlerinde 
hizmetinizdeyiz. 

 Finsensvej 143                   
Tlf: 3871 0062

 2000 Frederiksberg

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
Uniq design med den personlige smag

eak-design.com 

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, 
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık 

ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince 

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Sophie Hæstorp 
Andersen, Sosyal 
Demokrat Parti Sağlık 
Politikası sözcüsü ve 
Parlamento Yabancılar ve 
Uyum Komisyonu Üyesi

Danimarka’da 
doğum oranları gittikçe düşü-
yor. Danimarka İstatistik Kuru-
mu’nun en son rakamlarına göre, 
hem Danimarkalı kadınlar hem 
de göçmen kökenli kadınlar ara-
sında doğum oranı oldukça düşük 
görünüyor. 
2009 yılında Danimarkalı kadın-

lar arasında kadın başına 1.9 ço-
cuk düşerken, göçmen kadınlar 
arasında bu rakam 1.6 idi. Ancak 
Danimarka’da nüfusun gerileme-
mesi için ortalama olarak her ka-
dının 2.1 çocuk sahibi olması ge-
rekiyor. 
Eğer doğum oranlarında artma 

görülmezse, gelecekte işgücü açı-

ğı ile karşı karşıya kalacağız ve 
yurtdışından işgücü getirmek zo-
runda kalacağız. Gelecekte yaşa-
yacağımız bu sorunu kapatmak 
ise kendi elimizde. Bunun için ço-
cuklu ailelerin yaşam koşulları 
daha iyi hale getirilmeli ki, doğum 
oranı daha da aşağılara düşmesin 
ve kadınlar çocuk yapmaya özen-
dirilsin.
Durum böyle iken, Danimarka 

Halk Partisi (DF), doğum oranı-
nın artmasına katkı sağlayacak 
ücretsiz suni döllenme önerisine 
karşı çıkıyor. 
Bu öneri, DF’in karşı öneriler-

den sadece birisi. DF, çocuklu ai-
lelere verilen çekte sınırlama geti-
rilmesini, suni döllenmeye verilen 
devlet katkısının kaldırılmasını, 
aile birleşim yaşının 24’ten 28’e 
çıkarılmasını ve daha neler neler 
istiyor. 
Bir Danimarkalı gencin yurtdı-

şından biriyle evlenip Danimar-
ka’da yuva kurması imkansız hale 
getirilmek isteniyor. Danimarkalı 
derken sadece etnik Danimarkalı-
ları değil, Türk, Pakistan ve baş-
ka kökenlerden yurttaşlarımızın 
hepsini kastediyorum. 
DF’in izlediği bu politikayı gö-

ren de, parmağını havaya kaldırsa 
rüzgarın nereden eseceğini bilecek 
sanırlar, ama DF’in şu ana kadar 
getirdiği ve karşı çıktığı öneriler, 
bu partinin tahminler üzerinden 
politika yaptığını ve gerçeklerden 
ne kadar uzakta olduğunu gös-
teriyor. Bu partinin izlediği bu 
sembolik siyasetin Danimarka’ya 
faydası değil, zararı oluyor. Artık 
tahminlere göre politika yapmak-
tan vazgeçip, birlikte geleceğin 
Danimarka’sını nasıl kuracağız, 
bunu konuşalım.  

sophie.andersen @ft.dk

Tahminlere göre politika yapmaktan vazgeçin!
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Sıradışı bir emniyet müdürü
Cengiz Kahraman

Bir aylık bir yaz tatilinden son-
ra yine birlikteyiz. Bu yazımda, 
Danimarka’daki moral bozucu, 

can sıkıcı siyasi gelişmeler yerine ken-
disiyle tanışma onurunu elde ettiğim 
bir Türk devlet yetkilisini, bir büyü-
ğümü elimden geldiğince sizlere tanıt-
mak istiyorum. 
Feyzullah Arslan ismini Türkiye’de 

önemli bir çevre bilir. Özellikle devlet 
erkanı tarafından çok iyi bilinen bu 
isim, Türkiye Cumhuriyeti devletine 
çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve 
hala bulunmaya devam ediyor. 
Feyzullah Arslan 1. sınıf Emniyet 

Müdürü ve aynı zamanda bir hukuk-
çudur. 
Başta Emniyet Genel Müdür Yar-

dımcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sözcülüğü, Elazığ, Kocaeli, Gazian-
tep, Antalya Emniyet Müdürlüğü gö-
revi gibi bir çok ilde emniyet müdür-
lüğü yapan Feyzullah Arslan şu anda 
görevini Danimarka’da Emniyet Mü-
şaviri olarak sürdürüyor.  
Emniyet teşkilatının üst makamla-

rında görev yapan bu önemli devlet 
yetkilisinin okurlarımız tarafından 
pek fazla bilinmeyen bir yönü daha 
bulunuyor. O da Arslan’ın edebiyatçı 
ve sanatçı kişiliği. Okurlarımıza bu sı-
nırlı köşede Arslan’ın edebiyatçı kişi-
liğinden söz etmek istiyorum.  
1956 yılında Sivas’in Gürün ilçesin-

de doğan Arslan, Polis Koleji ve Po-
lis Akademisi’ni bitirmesinin ardın-
dan hem polislik görevini sürdürü-
yor, hem de Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İngilizce Bölümü’nü, Gazi 
Üniversitesi İşletme Fakültesi ve An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 

bitiriyor. Arslan, iki tane de master 
yapmış. 
Dört fakülte ve 2 lisansüstü eğitimi 

yaparken sürdürdüğü polislik göre-
vini, ”Polisliği sadece meslek olarak 
yapmadım. Yaşamaya çalıştım” diye 
anlatan Arslan, ”Çok sevdiğim için de 
hem yazıp, hem okudum, hem de işi-
mi yaptım” diyor. 
Antalya Emniyet Müdürü görevini 

yürütürken, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nce verilen yurtdışı görevini kabul 
eden Feyzullah Arslan, Türkiye’deki 
yoğun çalışma temposundan 
sonra Danimarka’daki sakin 
yaşamdan oldukça memnun 
görünüyor.  Danimarka’daki 
sanat yaşamını da elinden 
geldiğince takip etmeye ça-
lışan Arslan, görevinden arta 
kalan zamanını Danimar-
ka sanat ve edebi-
yat dünyasını ta-
nımaya ayırıyor. 
Edebiyat dün-

yasına üç kitap, 
iki tiyatro eseri 
kazandıran Fey-
zullah Arslan, bugünlerde Türkiye’de 
piyasaya çıkan ”Asayiş Berkemal” adlı 
kitabıyla gündemde. Ancak, Arslan’ın 
kitapları satılmayıp, edinmek isteyen-
lere ücretsiz olarak kendisi tarafın-
dan veriliyor. Ayrıca, internetten Fey-
zullah Arslan ismi ile girilerek kitap-
ları okumanız mümkün. 
Kitabında, Türkiye’nin dört bir ya-

nında görev yaparken yaşadığı olayla-
rı, meslek yaşamından kesitleri miza-
hi bir dille anlatan yazar, aynı zaman-
da okuru derinden düşündürüyor. 

İlk kitabı ‘Ehliyet Senin Neyine Dön 
Şinasi Evine’ adlı tiyatro eseri defa-
larca sahne alan Arslan, yurt içinden, 
Almanya’ya, Avustralya’ya kadar yaz-
dığı ‘Polisin Hatıra Defterinden Ya-
şanmış olaylar’, ‘Gül Güldür, Düşün-
dür, Komik ve Trafikomik Olaylar’ ki-
tabını, ‘Yarınlara Geç Kalmadan’ adlı 
bir tiyatro eseri izliyor.  
Arslan’ın içindeki insan sevgisi, mes-
lek aşkı, geniş bilgi dağarcığı ve oku-
ma sevgisi yayınlanan tüm kitapların-

da hemen göze çarpıyor. 
Arslan, ”Asayiş Berkamal” 
kitabında şunları diyor:
‘...Hayattan gerçek kesit-
lerin sergilendiği kimi za-
man içinizi burkacak belki 
de sinirlendirecek hikaye-
lerin de yeraldığı bu kita-

bımda, asılan suratları 
tebessüm ettirmek 

için çeşitli kaynak-
lardan alıntı ya-
pılmış fıkra, re-
sim ve komik 
olaylara da yer 
vermeye çalış-

tım. Ayrıca vatandaşlarımızı çeşitli 
konularda bilgilendiren, tavsiye nite-
liğindeki hususları da bu kitabımda 
bulmanız mümkün olacaktır. Yine ya-
şanmış bu tecrübelerin özellikle mes-
leğe yeni başlayacak olan polis aday-
larına ve halen görev yapmakta olan 
meslektaşlarıma birçok konuda ışık 
tutacağını, ayrıca polisimize yaşadı-
ğını yazma ve okuma alışkanlığı ka-
zandıracağını ümit ediyorum. Sözün 
özü polise, sempatikliğine ve başarı-
sına katkı sağlayacağını düşünüyo-

rum. İnanıyorum ki ortak akıl ve or-
tak güçten başarı doğar. Bilgi ve sev-
gi paylaştıkça çoğalır, dert ve hüzün 
paylaştıkça azalır”.
Bu arada, Feyzullah Arslan’ın T.C 

Kopenhag Büyükelçiliği’ndeki göre-
vi hakkında da kısa bir bilgiyi tekrar 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Feyzul-
lah Arslan, Danimarka, İsveç, Norveç 
ve Finlandiya ülkelerinden sorumlu 
Emniyet müşaviridir. Görevi, bu ülke 
polisleri ile Emniyet Genel Müdürlü-
ğü arasında polisiye işbirliğini ve ko-
ordinasyonunu sağlamak. Emniyet 
Müşavirliğinin sorumluluk alanları 
içerisindeki ülkelerde yaşayan vatan-
daşlarımıza ve o ülke vatandaşlarının 
Türkiye’de ve Danimarka’da karşılaş-
tıkları polisiye konularda gerekli çö-
züm, koordine ve işbirliğini sağlıyor. 
Arslan, amaçlarının vatandaşlarımıza 
ve ilgili ülke vatandaşlarına yardımcı 
olmak, sorun yaşamamalarını, yaşa-
nan sorunları da en kısa zamanda çö-
züme kavuşturmaya yardımcı olmak 
olduğunu söylüyor. Arslan ayrıca va-
tandaşlarımızın destek, öneri ve kat-
kılarını da bekliyor.

cengiz.kahraman@haber.dk
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Bir gencin velisi olmak her zaman kolay olmayabilir

Bir gencin velisi misiniz ve Danimarka toplumunda çocuk 
yetiştirmenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Öyleyse LOKK’un VELİ TELEFONU velilerimize ücretsiz 
ve anonim olarak 70 27 03 66 numaralı telefonumuzdan 
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Çağrınız profesyonel bir danışmanımız tarafından 
cevaplandırılıp, size tavsiye ve rehberlik sunacaktır. 
Danışmanımız, size somut cevap ve fikir verebilecektir.
Ayrıca danışmanız size başka uzmanlara sevk edebilecektir.

VELİ TELEFONU hafta içi saat 09:00 ile 15:00 arası, ayrıca 
çarşamba günleri de 20:00 ile 22:00 arası açıktır.

Danışmanlık hizmetimiz Danca verilir, fakat ücretsiz olarak 
telefonla tercüman imkânı da sunuyoruz. Danışmanın 
ve tercümanın mesleki gizlilik sorumluluğu olduğunu da 
hatırlamak isteriz.

Danimarka’da hükü-
met yanlısı düşün-
ce kuruluşu Liberal 

CEPOS ve Dream adlı bir 
kuruluşun ortaklaşa yaptığı 
araştırmaya göre, Batı ülke-
lerinden gelen göçmenlerin 
Danimarka’ya Danimarka-
lılardan bile daha fazla eko-
nomik katkıları oldukları 
öne sürüldü. Devlet kasası-
na bir Batılı göçmenden yıl-
da ortalama 13 bin 522 kron 
para girdiği belirtildi.

Yine bu araştırmaya göre, 
Batı dışından gelen göçmen-
lerin devlete maliyeti ise 

oldukça yüksek.. Batı dışın-
dan gelen göçmenlerin Dani-
marka’ya yıllık maliyeti 29 
bin 598 kron iken, Danimar-
kalıların maliyeti ise 5 bin 
470 kron.

Sözü edilen rakamlar, göç-
menlerin yabancıların devle-
te vergi olarak ödedikleriyle, 
devletten aldıkları işsizlik 
parası, sosyal yardım, eğitim 
kredisi, erken emeklilik ve 
diğer yardımlar arasındaki 
farkın hesaplanmasıyla be-
lirlenmiş.

(HABER)

Göçmenler devlete yük oluyormuş!

Danimarka’da yapılan bir araştırma, Batılı göçmen-
lerin genelde Danimarka’ya daha çok ekonomik 
katkıda bulunduklarını, Batı dışından gelen göç-
menlerin de Danimarka’ya ekonomik yük oldukla-
rını ortaya koydu. 
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Sadi Tekelioğlu

Eğer...
O zaman...

Ehliyet almak için sürücü okuluna gi-
derken aynı grupta bir bayanla il-

ginç bir tartışma yaşamıştım. Benim sı-
navlara ne zaman gireceğimi sormuş, 
ben de,”Önümüzdeki Perşembe yazılı 
sınava gireceğim, geçersem hemen er-
tesi hafta da direksiyon sınvaına girece-
ğim” demiştim. O bayanın benim cevabı-
mın ardından bana sorduğu soru bir çok 
kişinin yıllardır cevap bulmak istediği 
bir sorunun cevabıydı belki de. Evet bir 
soru aynı zamanda cevaptı. 

O bayan bana, “Neden sınavı geçeme-
yecekmişsin ki...?” diye sormuştu. Ben 
de, “Neden geçmeyi garanti olarak göre-

yim ki...Olabilir, belki başarısız olurum” 
demiştim. O bayan ise, “derslere katıl-
dıysan ve derslerde anlatılanları dinle-
diysen, öğrendiysen, geçersin” demişti.

O sorunun cevabının ne olduğu önemli 
değil, ancak o sorunun sorulması Doğu 
ile Batı dünyası arasındaki uçuruma va-
ran farkın nedenini de içinde barındırı-
yordu aslında.

Evet Doğu kültürü insanları sınava, 
”Acaba geçecek miyim, acaba başarılı 
olabilecek miyim?” düşüncesi ile giriyor-
lar, sınav sonrası dönemi tanımlarken 
de “Sınavı geçersem” şeklinde düşünü-
yorlar.

Oysa ehliyet kursunda benimle konu-
şan bayan o soruyu sormasıyla Batılı-
ların Sanat, bilim, ve teknolojide Doğu 
ülkelerinin nasıl ve niçin fersah fersah 
önünde olduklarını aslında bana açıklı-
yordu.

O soruda kendine güven vardı. Kader-
cilik yoktu. Şans yoktu. Çalışma, disip-
lin,dürüstlük ve çaba ve bunların karşı-
lığı vardı.

Yani bir girişimde bulunuyorsa batılı 
“Bu gerçekleştiği zaman” diye düşünü-
yor, oysa Doğulular “Bu gerçekleşirse” 
diye düşünüyor.

Bir batılı siyasetçi milletvekilliğine 

adaylığını koyduğu zaman “Seçildiğim 
zaman...” diye başlıyor düşüncelerine, 
Oysa doğulu bir siyasetçi “Seçilirsem...” 
diye düşünüyor.

Doğulularda planlama diyince “Nasip”, 
“Kısmet”, “Şans”, “İnşallah” gibi sözcük-
ler duyuyoruz, Bunun böyle olmasının 
nedeni de ciddiyete, disipline, emeğe 
prim verilmemesi.

Batıda ise görevini yapmanın huzuru 
içinde bir işe başlayan insanlar için olay-
ların sadece kronolojik sıralaması bekle-
nir. “Ben görevimi yaptım, hakkım olani 
istiyor, onu bekliyorum diye düşünür.

sadi.tekelioglu@haber.dk

DEDİKODU HABERLER DOĞRU ÇIKTI.  Danimarka veliaht prensi Frederik’in eşi Prenses 
Mary’nin hamile olduğu ve çiftin ikiz bebek beklediği açıklandı. Prensen Mary’nin önümüzdeki 
Ocak ayında doğum yapması bekleniyor. Veliaht çiftin halen Christian Valdemar Henri John 
adında 4 yaşında bir oğulları ve Isabella Henrietta İngrid Margrethe adında 3 yaşında bir kızları 
bulunuyor. Uzun süredir dedikodu dergilerinde Mary’nin hamile olduğu yolunda söylentiler 
dile getirilmiş, ancak kraliyet ailesinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmemişti. Bugün 
saraydan yapılan açıklama ile dedikodu dergilerinin iddialarının gerçek olduğu ortaya çıktı.

KRALİYET 
AİLESİNE 
İKİZ GELİYOR
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Aktion Fairplay sizin bölgenizdeki pizza büfeleri ve 
restoranları ziyaret edecektir. Biz gelmeden önce 
hesaplarınızı ve belgelerinizi hazır bulundurun. 
Belki size de geliriz, görüşmek üzere.
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D
animarka Halk 
Partisi hızını ala-
mıyor. Yaz ayları 
boyunca birbiri 

ardına ayrımcı yasa tasa-
rıları sunan parti şimdi de 
çoğunluğunu göçmenlerin 
oluşturduğu taksi şöförle-
rine taktı. 

Partinin ulaştırma ve tra-
fik politikalarından sorum-
lu sözcüsü Kim Christian-
sen taksi şoförlerine ünifor-
ma taşımaları zorunluluğu 
getirilmesini istedi. 

Christiansen önerisini 

açıklarken, Taksi şöförle-
rinin pis koktuğunu, yol-
culuk esnasında yemek ye-
diklerini, cep telefonu ile 
konuştuklarını, bazı kadın 
yolculara sarkıntılık ettik-
lerini öne sürdü.

Ancak Kim Christian-
sen’in hangi ülkede yaşa-
dığı pek anlaşılamadı. Zira 
bundan kısa bir süre önce 
yapılan bir kalite araştır-
masında Danimarka hal-
kının büyük bir çoğunlu-
ğunun taksi şoförlerinin 
verdikleri hizmetten mem-

nun olduklarını ortaya ko-
yuyordu.

Kim Christiansen’in bu 
çıkışı yapmasının ardın-
daki gerçek ise HABER’in 
görüşlerine başvurduğu bir 
çok taksi şoförü tarafından 
açıkça dile getirildi: Yaban-
cı düşmanlığı. Kim Christi-
ansen’e karşı çıkan siyasi-
lerin hemen hemen hiçbiri 
bu çıkışın yabancı düşmanı 
öğeler taşıdığını söylemeye 
cesaret edemezlerken taksi 
şöförleri net konuştu.

(Haber)

Siyaseti pisliğe çevirdiler
Danimarka Halk Partisi: Taksi şöförleri pis kokuyor

haber@haber.dk

Haber’e 
ulaşmak için

www.haber.dk

İsveç hükümetini temsilen AB 
nezdinde Çingenelerin duru-

munu araştıran demokrasi elçisi 
Maria Leissner yaptığı bir açık-
lamada,  Romanya’dan Danimar-
ka’ya gelen 23 çingenenin sınırdışı 
edilmesini eleştirdi ve kararı ırk-
çılık olarak niteledi. 

Leissner, Romanya’nın AB üyesi 
olduğunu ve Romanya vatandaş-
larının da AB vatandaşlarına ta-

nınan serbest dolaşım hakkından 
yararlanmaları gerektiğini söyle-
yerek, geçtiğimiz Temmuz ayında 
23 Romanyalı çingenenin sınırdışı 
edilmesinin ardında yatan nede-
nin Danimarkalıların ırkçılığı ol-
duğunu söyledi.

Sınırdışı edilen Romanyalıla-
rın suç işleyip işlemediklerinin 
kesin olmadığını ve sınırdışı ka-
rarına gerekçe olarak gösterilen 

şeylerin ise suç olmadığını, ancak 
kabahat olduğunu dile getiren Le-
issner, “bu durumda 23 kişi yaka 
paça sınırdışı ediliyorsa bu ırkçı-
lıktır” dedi.

Leissner’in açıklamaları parla-
manetoda grubu bulunan partile-
rin sözcüleri tarafından tepkiyle 
karşılandı. Parti sözcüleri, İsveç 
hükümetinden açıklama ve özür 
beklediklerini söylediler ve Dani-

marka’nın ırkçı bir ülke olmadığı 
gibi 23 kişinin sınırdışı edilmele-
rinin ardında da ırkçılığın yatma-
dığını dile geitrdiler.

İsveç’ten 
Danimarka’ya 
ağır 
suçlama 
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YALNIZLIK 
SİGARA KADAR 
SAĞLIKSIZ 

YALNIZLIK YAŞAMI YÜZDE 50 KISALTIYOR. Amerika’da gerçekleşen bir araş-
tırma, yakın dostların, iyi bir ailenin veya geniş bir çevrenin sağlığa spor yapmak kadar 
faydalı olduğunu, yalnızlığın da sigara kadar tehlikeli ve sağlıksız olduğunu gösterdi. 
Araştırmacıların dünyanın farklı ülkelerinde yapılan 150 araştırmaya dayanarak elde 
ettikleri bu sonuça göre, yalnızlık insan hayatını yüzde 50 kısaltıyor. Yalnızlığın sağlığa 
zararlı olduğu yeni bir haber değil, ancak şimdiye kadar uzmanlar tarafından sağlığa 
ne kadar zararlı olduğuna dair bir araştırma gerçekleşmemişti.

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

www.satdiscount.dk

Uydu alıcınız ne olursa olsun, 
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca 

takın, D-SMART keyfi ni yaşamaya başlayın

MAXİ paket 
Üstelik CAM 
Modül hediye

Sadece 1.599,- kr. 

İNANILMAZ UCUZLUK!!!

Istedgade kld.44 1560 København V Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
Haftanın her günü saat 10.00-18.00 arası açıktır.

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen 
komple çanak seti

Sadece 1.098,- kr. 

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor ve 

tüm Türk kanallarını çekiyor.

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

- 47 cm -- 
2

4
 c

m
 -

UEFA AVRUPA LİGİ 
maçları sadece D-SMART’TA

D- SMART İskandinavya Servisi

Sadece uydu anteni değil, 
elektrik ve elektronik denince akla 

gelen MP3, MP4, Laptop şarj aleti gibi 
her türlü irili ufaklı ürün çeşidimizle 

hizmetinizdeyiz. Ara kabloları, kablolu, 
kablosuz kulaklıklar, anten ve data 

kabloları ve daha bir çok ürün
en ucuz fi yatlarla bizde.

Güvenlik kameraları 
satış ve montaj

Köfte siparişi alınır.

B
irleşmiş Milletler 
tarafından Dani-
marka’dan iste-
nen raporda son 5 

yıl içinde sadece 123 ırkçı 
saldırı tespit edildiğine yer 
verilirken, Danimarka Gizli 
İstihbarat teşkilatı PET ta-
rafından belirlenen saldırı 
sayısının 560 olduğu belir-
tiliyor.

Irkçılık Belgeleme ve en-
formasyon Merkezi müdü-
rü Niels Erik Hansen, hükü-
metin Danimarka ve Dünya 
kamuoyunu yanıltmaya 
çalıştığını belirterek, “Ku-
laklarınızı tıkar, gözlerinizi 
kaparsanız hiç ırkçı saldırı 
olmuyor da diyebilirsiniz” 
dedi. Niels.Erik Hansen 
geçtiğimiz Pazartesi günü 
Birleşmiş Milletler’e kendi 
hazırladıkları alternatif bir 
ırkçılık raporunu sundukla-
rını söyledi.

Birleşmiş Milletler Irk-
çılıkla Mücadele Komitesi 
önümüzdeki ay Danimar-
ka’daki durumu inceleyip 
bir bildiri yayınlayacak.

Danimarka Hükümet ve 
polis yetkilileri uzun süre-
dir ırkçı saldırıları adi suç 
olayları gibi göstermeye ça-
lışmakla suçlanıyorlar. Bu-
nun en göze çarpan örneği 
ise Amager’de gazete dağıttı-
ğı sırada uğradığı saldırı so-
nunda dövülerek öldürülen 
Özgür Deniz Uzun cinaye-
tinde yaşanmıştı. Daha sor-
gular bile tamamlanmadan 
polis yetkilileri saldırının 

ırkçı bir saldırı olmadığını 
söylemişler, aynı şekilde 
zamanın başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen de saldırı-
nın ırkçı cinayet olmadığını 
açıklamıştı. Geçtiğimiz ay-
larda olayı araştıran savcı 
ise yazdığı bir kitapta Deniz 
Uzun’un yabancı olduğu 
için dövülerek öldürüldüğü-
nü öne sürmüştü.

(Haber)

Danimarka ırkçılığı gizliyor 
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Danimarka’ya aile 
birleşimi yoluyla 
gelecek yabancıla-

rın ilk yedi yıl ülkedeki üc-
retsiz sağlık sisteminin dı-
şında tutulması gerektiği-
ni savunan Liberal İttifak 
partisi, yabancıların ilk 
yedi yıl özel sağlık sigorta-
sı yaptırarak ya da sağlık 
giderlerini kendileri karşı-
layarak sağlık sisteminden 
yararlanmasını önerdi. 

Partinin önerisine hükü-
met kanadının sıcak baktı-
ğı ve Liberal İttifak partisi 
ile bunu görüşebilecekleri 
öne sürüldü.

Merkez sağda liberal bir 
parti olduklarını ve Da-
nimarka Halk Partisi’nin 
yerine geçmeyi hedefledik-
lerini iddia eden partinin 
siyasi sözcüsü Simon Emil 
Ammitzböll, 

anayasada ırkçılığı ve 
dine hakareti yasaklayan 
maddelerin de kaldırılma-
sından yana olduklarını 
söyledi.  

Hükümetin ırkçılığı ya-
saklayan maddenin üze-
rinde değişikliğe gitmesi 
yerine bu maddeyi tama-
men kaldırmasını isteyen 
Simon Emil Ammitzböll, 

“Irkçılıkla mücadele ya-
saklar konularak gerçek-
leşemez. Liberal demokrat 
bir düşüncede yasaklar 
olamaz. Irkçılıkla mücade-
le kamuoyunda bunu tar-
tışmaya açmakla olur. Ya-
sada ırkçılığı yasaklayan 
madde var diye daha az 
ırkçılık olmuyor” dedi.

Dine hakaretin de yasak-
lanmasına karşı çıktıkla-
rını belirten Ammitzböll, 
“modern toplumlarda her-
kes inancının eleştiriye uğ-
ramasını kabul etmelidir” 
açıklamasında bulundu. 

(Haber)

Liberal İttifak Danimarka Halk 
Partisi’ni aratmayacak
Danimarka siyaset sahnesine bundan iki yıl önce katılan 
Liberal Alliance (Liberal İttifak) partisi, Danimarka Halk 
Partisi’nin pabucunu dama attırmaya çalışıyor. Danimar-
ka’ya aile birleşimi yoluyla gelecek yabancıların ilk yedi 
yıl ücretsiz sağlık sisteminin dışında tutulmasını savunan 
parti, ırkçılığı ve dine hakareti yasaklayan maddelerin de 
kaldırılmasını istedi. 
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VERGİ 
KAÇIRANA 
CEZA YAĞACAK

KAÇAK ÇALIŞTIRANLA ÇALIŞANA HAPİS CEZASI GELİYOR. Danimarka’da kayıt 
dışı kazancın yüksek olmasından rahatsızlık duyan hükümet, kayıt dışı elde edilen gelire verilen 
cezayı ağırlaştırdı. Maliye Bakanlığı kaçak eleman çalıştıranlara ve kaçak çalışanlara verilecek 
olan cezanın yeni yıldan itibaren daha da ağırlaştırılacağını ve hapis cezasına dönüştürülebile-
ceğini açıkladı. Hükümetin bu girişimine muhalefet partileri de destek verdiler. 1 Ocak 2011 
yılında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamada, eş, dost, akrabaların karşılıksız olarak yaptıkları 
iş yardımı da kaçak çalışma olarak görülecek olması kamuoyunda endişe yarattı. 

HABER

Yıldız Akdoğan

Danimarka Halk Partisi sınır tanımıyor

Danimarka’da, basında hıyar zama-
nı denilen yaz aylarında her za-

man gündeme gelebilecek çıkışlar ya-
pabilen Danimarka Halk Partisi (DF) 
bu yaz da yaptığı kongrede radikal çı-
kışlarıyla gündeme gelmeyi başardı. 
Konu her zamanki gibi göç ve uyum-

du. Bu açıdan bakıldığında yeni bir şey 
yok gibi görünse de, ortada çok büyük 
bir sorun bulunuyor. Bu da partinin 
getirdiği önerilerin artık tahammül sı-
nırlarını aşması ya da ciddiyetsizliğin 
diz boyu olması değil, bu söylemlerin 
gerek hükümet kanatında, gerekse 
bazı köşe yazarları tarafından ciddiye 
alınmasıdır. 
DF bu yaz yaptığı kongrede, zorla ev-

liliklerin önüne geçebilmek için yaban-
cılarla evlilik yaparak Danimarka’ya 
gelme yaş sınırının 24’ten 28’e çıkarıl-
masını önerdi. Genç göçmen kadınla-
rın yaşamları hakkında seçim yapma 
hakkı tanınması için bu öneriyi getir-
diklerini öne sürdüler. Tabii ki, herkes 
yaşamlarını kiminle paylaşmak iste-
diklerine kendileri karar vermelidirler, 

buna itirazımız olamaz. 
Ancak 28 yaş sınırı fayda eder mi? 

Sanmıyorum. Son araştırmalar göçmen 
kadınların seçimlerini yaparken Dani-
markalı yaşıtlarından farklı düşünme-
diklerini gösteriyor. Yüksek eğitime 
başvuran göçmen kökenli kızların sayı-
sı da bunu gösteriyor zaten. 
Doğum oranlarında da benzeri sonuç-

lar ortaya çıkıyor. Her ne kadar gele-
cek de işgücü açığı sorunu yaşanacak 
gibi görünse de, doğurganlık oranı da 
Danimarkalı kadınlarınki gibi. Onlar-
dan daha da az doğuruyorlar. Ama bu 
Danimarka’nın geleceği hakkında kay-
gı duyan DF’li siyasetçileri sakinleştir-
meye yetmiyor. 
Partinin kongrede ortaya attığı bu 

öneri tam bir ayrımcılık yaratıyor. 28 
yaş sınırı Müslüman olmayanları kap-
samıyor. Batılılar, yani protestonlar ile 
katolikler 28 yaş sınırına takılmaya-
caklar. Ama bu, o ülkelerden gelenle-
rin daha çabuk uyum sağlayacağı anla-
mına gelmiyor ki! 
Azınlık haklarından ve bu kapsamda 

kadın haklarından oldukça uzak görü-
nüyor bu.  Kişisel deneyimlerime daya-
narak şunları diyebilirim: Bütün Müs-
lümanları fanatik, eşcinsel düşmanı ya 
da kadınları baskı altında tutanlar ola-
rak görmediğim gibi, bütün Hristiyan-
ların da eşcinsellere karşı hoşgörülü ol-
madığını ve eşitlik düşüncesine farklı 
baktığını biliyoruz bu toplumda. 
DF, batı dışından gelen yabancıla-

ra kapıları kapatmakla refah sistemini 
daha iyi koruyabileceklarini sanıyor. 
Küreselleşen dünyamızda, ekonomi, 

kültür ve siyaset hiç bir zaman izolas-
yon politikaları izlemede önemli rol oy-
namamıştır. Bir çok ekonomik veriler 
ve tarihi bilgiler bunu gösteriyor. Buna 
örnek olarak bir çok Danimarkalı fir-
manın Batılı olmayan Çin ve Hindis-
tan’la iş yapmasını gösterebilirim. Bu 
nedenle DF’nin önerilerini düşüncesiz-
ce ortaya atılan öneriler olarak görü-
yorum. 
Ama DF’nin bu önerileri getirdiği za-

manlama ilginç. Batı dışından gelen 
göçmenlerin azaldığı ve Batılı göçmen-

lerin arttığı bir dönemde bu önerileri 
getiriyor. Yönelmeler tamamen zıt yön-
de gelişirken neden DF bu tür öneriler-
le çıkış yapmaya çalışıyor? Acaba bu, 
partinin kamuoyu yoklamalarında ge-
rilemesinden mi kaynaklanıyor yoksa 
akıllı bir siyasi strateji mi? 
Bence bu partinin despresyon göster-

gesinden başka bir şey değil ve hükü-
metin zayıflığı, muhalefetin fazla dik-
katlice davranması ve de medyanın bu 
önerilerin üzerine fazlaca gitmesinden 
kaynaklanıyor. Ama bu onların çok 
akıllı bir siyaset izlediği anlamına gel-
miyor. Bilinen bir şey var; o da, bilgi-
sizlik üzerinden korku yaratmak maa-
lesef halkta büyük etki yaratıyor. Son 
kamuoyu yoklamaları DF’in bu öneri-
leri getirdikten sonra yeniden topar-
landığını gösteriyor. Ancak daha da 
kötüsü DF artık göç ve göçmenler ko-
nusunda hiç sınır tanımaması. En üzü-
cüsü ise hiç kimsenin bunlara bir dur 
diyememesi. 

yildiz.akdogan@haber.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI 
İLE  3.11. 2010 tarihinden 
itibaren haftada 3 gece ve 

2 gündüz KOPENHAG - İSTANBUL 
ve İstanbul’dan  Türkiye’nin her 
yerine bağlantılı seferlerimiz ile 

hizmetinizdeyiz 

ÖRNEK FİYATLAR: 
İSTANBUL: 700 DKK

ANKARA- İZMİR- KAYSERİ- KONYA- ADANA 
ANTALYA-DİYARBAKIR- GAZİANTEP: 

970 DKK’dan başlayan tek yön fi yatları

TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün 
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden
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SABİT FAİZLİ 
KONUT 
KREDİSİNE HÜCUM!

KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle gö-
rülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki 
sabit faizli konut kredisi vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Uzmanlar, kredi kullanıcılarının hemen 
hemen hepsinin değişken faizli konut kredisini tercih ettiğini, fakat yaşanan küresel kriz ve Yunanistan’da 
gelişen olaylarla bağlantılı olarak sabit faizli konut kredisine yönelimin arttığını belirtiyorlar. Bulunduğumuz 
döneme kadar Realkredit Danmark bankası, sadece 300 milyon kron değerinde 30 yıllık sabit faizli konut 
kredileri verirken, bundan sonra çoğu bankanın bu sisteme geçiş yapacağının sinyallerini verdi.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN  

HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

mescit bulunmaktadır.

ROYAL
SELSKABSLOKALE

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

DÜĞÜN SALONU  

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk 
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 

Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk

««««««

Telefon: 32 111 555

Rabat! Rabat! Rabat!Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve dostlarınız 

düğününüzü interne 
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

Kaliteli Türk yemekleri 
profesyonel Türk 
aşçılar tarafından 

yapılmaktadır. 

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207 

25% 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

Yıldız Akdoğan

Daha dayanışmacı bir AB, lütfen

Bugünlerde Avrupa çok kötü bir 
kriz yaşıyor. Bu kriz Yunanis-

tan’da başgösteren ve neredeyse ül-
keyi iflasa götürecek  krizle başladı.  
Kriz Euro ve AB çevresinde başgös-
teren güvensizlik nedeniyle Portekiz 
ve İspanya’ya da sıçradı. Tüm bunlar 
olurken Almanya ve Fransa ve genel-
de de Avrupa Birliği’nin durumun cid-
diyetini anlamakta gecikmeleri ve ağır 
hareket etmeleri krizin iyice derinleş-
mesine neden oldu. 
Her geçen dakika Avrupalılar için 

daha pahalıya patlamaya neden oldu.
Ancak bu hafta başında Avrupa Bir-

liği’nin baş aktörleri mecburi görevle-
rinin bilincine vardılar ve AB Maliye 
Bakanları toplantıya çağrılarak Yuna-
nistan’a 750 Milyar Euro yardım ya-
pılmasına karar verildi. Yardım paketi 
ayrıca Yunanistan’daki kriz nedeniy-
le ekonomisi kötüleşen ülkeler için de 
bir güvenlik şemsiyesi oluşturacak.
Bu durumda tabii ki Yunanistan 

kendisine yapılan yardımlar konusun-

da özensiz davranmakla suçlanabilir, 
hatta Claus Hjort Frederiksen’in dedi-
ği gibi “onların sorumsuzluğu”  da di-
yebiliriz, ancak üye ülkelerin devreye 
girmekte gecikmeleri, yavaş davran-
maları veya ağırdan alınan dayanış-
macı tavrı da unutmamalıyız.
Euro kullanılmaya başlandığı gün-

den beri zor günler geçirildi ama 
AB’nin sergilediği dayanışmacı tutu-
mun  da aynı güçlükleri yaşadığını 
söylemeliyiz.
Almanya eski başbakanı Helmut 

Kohl ve Fransa Devlet Başkanı Fran-
çois Mitterand’dan bu yana Avrupa 
vizyonuna sahip liderlerin yokluğunu 
hissediyoruz. Bu yokluk hem AB ku-
rumlarında hem de bu tür krizler söz 
konusu olunca hissediliyor.
Krizde en merkezi roldeki liderler-

den Angela Merkel, ülkesindeki eyalet 
seçimlerine yoğunlaşmaktan krize pek 
zaman ayıramadığı için sert eleştirile-
re uğradı. Onun kriz konusunda dev-
reye girmemesi hem eyalet seçimlerin-

de partisinin puan kaybetmesine, hem 
de krizin ve dolayısıyla Alman ekono-
misinin kötüye gitmesine neden oldu.
 AB liderleri niçin  herhangi bir ger-

ginlik ve savaşı önlemek için kendi 
kurdukları kurumların çalışmaları ko-
nusunda vurdumduymaz davranıyor-
lar?
Nazizmin yıkılmasının 65. yılını ya-

şadığımız bu günlerde AB liderlerinin, 
sorumluluktan uzak davranarak, ken-
di ülkelerindeki ulusal iç çekişmeleri 
AB kurumlarına tercih etmelerini an-
lamak mümkün değildir.
Biz de kendi ülkemize baktığımız-

da, bizi Euro işbirliğinin dışında tutan 
AB muafiyetlerinin bizi de vizyonsuz-
luğa sürüklediğini görmemiz gereki-
yor.
Yunanistan’daki kriz Euro’yu sorgu-

lamayı beraberinde getirmekle kalmı-
yor AB’nin bütünleşmesini de engelli-
yor. Genelde Avrupa’da ve özellikle de 
Euro ülkelerinde Tüm AB’ye duyulan 
güvensizlik arttı. Bu da AB içinde iş-

birliğini güçleştirecek, AB’nin genişle-
mesini güçleştirecek ve geciktirecek-
tir.
Özellikle AB adayı Türkiye’nin du-

rumu güçleşmiştir. Türkiye’nin hızla 
artan nüfusu ve din, Türkiye’nin üye-
liğine şüpheyle yaklaşanlar bu şüp-
helerine ekonomi başlığını ekleyecek-
lerdir. Özellikle komşu ülke Yunanis-
tan’daki ekonomik durum Türkiye 
üye olacağı zamanda hatırlanacaktır.
Geçen hafta Salzburg’da bir taksi şö-

förü ile yaptığım kısa sohbet bunu en 
iyi şekilde göstermektedir. Avustur-
yalı taksi şöförü, ortaya çıkan krizin 
yanı sıra Yunanistan’ın Avrupa Birliği 
üyeliğinden de hoşnut değildi. Bunu 
da açıkça söylüyordu. “Artık Türkler 
üyeliği unutsunlar. AB’ye fatura çıka-
racak bir üyeyi daha kaldıramayız”.
Tüm bunlar gözönünde bulundurul-

duğunda aslında Avrupa Birliği’nde 
bir kimlik krizi yaşanmakta olduğunu 
söylemek pek yanlış sayılmaz.

yildiz.akdogan@haber.dk

Ayrımcılık yasalaşır mı?
Danimarka’da iktidara dışarından destek veren ve yabancı karşıtı görüşleri 
ile bilinen Danimarka Halk Partisi, sunduğu yabancı karşıtı önerilerle ül-
keyi germeye devam ediyor. Azınlık liberal-sağ koalisyon hükümetine 
olan desteğini, kendi partilerinin sunduğu yasa tasarılarının kabul edilme-
sine bağlayan parti, aksi takdirde ülkeyi erken seçime sürükleyecek.

D
animarka Halk Partisi, baş-
ta Türkler ve Pakistanlılar 
olmak üzere Müslüman ül-
kelerden aile birleşimi yo-

luyla Danimarka’ya göçmen gelme-
sini engellenmesi amacıyla bir yasa 
önerisi hazırladı. 

Girişim yabancılar arasında korku 
yaratırken, yasa önerisinin Alman-
ya’da 1933-45 yılları arasında ülkeyi 
yöneten Nazi Partisi (Nasyonal Sos-
yalist Alman İşçi Partisi) uygulamala-
rını anımsattığı dile getirildi. 

Danimarka Halk Partisi’nin aile bir-
leşim yaşının 24’ten 28 yaşa çıkarıl-
ması talebinin ardından bu yasanın 
hali hazırda Türkiye ve Pakistan va-
tandaşlarına uygulandığı ortaya çıktı. 

İktidardaki liberal parti Venstre, 
bunun Anayasa’da da yer alabileceği-
ni belirtirken, aile birleşimi için şart 
koşulan eşlerin 24 yaşın üzerinde ol-
ması kuralı sadece Müslümanlara uy-
gulanmak isteniyor. Hükümet ortağı 
Venstre, Batı ülkelerinden aile birle-
şimi yoluyla Danimarka’ya gelen ya-
bancılardan 24 yaş sınırını aramaya-
bilecekleri açıklamasında bulundu.

Muhafazakar Parti erken 
seçimi göze aldı

İktidarın küçük ortağı Muhafazakar 
Halk Partisi ise, Türkiye Cumhuriye-
ti ve Pakistan vatandaşlarına yasanın 
özel olarak uygulanmasına karşı ol-
duğunu ve 24 yaş sınırının 28’e çıka-
rılmasını da kabul etmeyeceklerini, 
gerekirse erken seçime gidebilecekle-
rini açıkladı. 

Sol partiler sessiz kaldı

Muhalefet kanadının iki büyük par-
tisi Sosyalist Halk Partisi ve Sosoyal 
Demokratlar sessizliklerini korurken, 
yabancıları biraz olsun rahatlatan 
açıklama, yine bir muhalefet partisi 
olan Radikale Venstre’den geldi. 

Radikaller tasarıyı ayrımcılık olarak 
niteledi

Radikale Venstre milletvekili ve par-
tinin eski genel başkanı Marianne 
Jelved aile birleşimi konusunda ortak 
bir AB politikası oluşturulmasını ve 
buna uyulmasını istedi. 

Jelved ayrıca yasada ayrımcılık ya-

parak sadece Müslümanları kapsayan 
bir yasa çıkarılmasının ırkçılık ve ay-
rımcılık olduğunu sözlerine ekledi.

Bu tasarının uygulanmak istenme-
sinin ardında yatan temel nedenin, 
Danimarka’ya Müslüman göçün dur-
durulması ve Danimarka’daki Müs-
lüman nüfusun azaltılması olduğu 
belirtiliyor.

Müslüman göçmen 
istemiyorlar

Danimarka Halk Partisi, aile birle-
şimindeki yaş kıstasının arttırılması 
önerisinin yanısıra daha birçok ya-
bancı karşıtı teklifleri de hükümete 
sunmayı sürdürüyor.

Danimarka’da Irkçılıkla ilgili pa-
ragrafın Anayasa’dan çıkarılmasını 
da isteyen Danimarka Halk Partisi, 
ülkede yaşayan göçmenlerin devlete 
maaliyetinin hesaplanmasını ve Müs-
lüman göçmenlerin kendi ülkelerin-
den biriyle evlenerek eşlerini Dani-
marka’ya getirmelerinin engellenme-
sini de istiyor. 

(Haber)

Etimeskut belediyesinin yanında 4 kat yapma 
çıkma müsadesi olan inşaat projesi onaylanmış arsa 
satılıktır. İnşaat bittikten sonra ayda 40 ile 50.000 
TL  (150-200 bin Danimarka kronu) arası kira getirisi 
beklenmektedir. 

Müracaat: 
Ankara: Bilal Yüksel tlf: 0090 - 532 4744 978 
Kopenhag: Cengiz Üçler tlf: 0045 - 2729 0024

ANKARA’DA SATILIK İMARLI ARSA 
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vej dırektorete

Odense belediyesinin katkılarıyla Danimar-
ka’da uyuma katkı sağlamak ve spor yap-
mak amacıyla 1 Ağustos’ta Odense’den 

yola çıkan 30 bisikletçi, turu 8 Ağustos’ta Ko-
penhag’daki uluslararası Post Danmark turunun 
bitiş noktasında sona erdirdi. 

Danimarka bisiklet turu kapsamında bir hafta 
boyunca 825 km pedal çeviren bisikletçiler, tüm 
Danimarka’yı dolaştılar. 

Bisiklet turuna Odense belediyesi uyum danış-
manlarından Halil Özsarı ve Birlik Listesi parti-
sinden politikacı Asmaa Abdol –Hamid de olmak 

üzere on farklı etnik kökene sahip 30 bisikletçi 
katıldı. Alternatif bir uyum çalışmasına katkıda 
bulunmak amacıyla pedal çeviren bisikletçiler, 
geçtikleri şehir ve kasabalarda halkın büyük il-
gisiyle karşılaştılar. 

Haber’e konuşan Halil Özsarı, “Ayrıca amacı-
mız insanlara bisiklet sporunun beden ve zihin 
için bir terapi olduğu ve bisikletin özellikle büyük 
şehirlerde yaşayanlar için günlerinin en sevim-
siz saatleri olan ulaşım saatlerinien keyifli saat-
lere dönüştüren büyülü bir araç olmasıydı. Bir 
başka neden de bisiklet turunun amaçlarından 
bir önemliside Danimarka’nın doğa ve tarihini 
ekipteki etnik kökenli katılımılara yakından ta-
nıtmaktı” dedi.

Özsarı ayrıca, “Tur sürensince vardığımız şehir-
lerde çok iyi ve saygı ile karşılandık Karşılayan-
lar arasında milletvekilleri, belediye başkaları, 
uyum kurulu başkanları ve sendika sözcüleri 
vardı. Hepsinin ortak görüşü, bu girişimin diğer 
şehirlere de yayılmasıydı ve olanaklar çerçevesin-
de destekte bulunacaklarını dile getirdiler. Ayrıca 
ana sponsorlarımızdan Arbejdernes Landsbank 
şubelerinde resepsiyon verdi” söyledi. 

Bisklet turundan fevkalede memnun kalan ka-
tılımcılardan bazı görüşler: 

Grönland hentbol milli takımı antrenörü Jacob 
larsen: “Yaklaşık 15 yıldır milli takımla beraber 
farklı kamplara katıldım, ama böylesine farklı bir 
şeye katılmadım. Bu tur sayesinde insanları baş-
ka mekanlarda tanımak ve her ne kadar ayrı et-
nik yapısına sahip olsak da, bir araya gelmemizin 
dini, kültürel, geleneklerin bir engel olmadığını, 
aksine bir zenginlik olduğunu gördüm” dedi.

(Haber)

Uyum için bir 
hafta pedal 
çevirdiler
Odense’den 30 Danimarkalı, Türk, 
Arap ve Afrikalı bisikletçi Danimar-
ka’da uyuma katkıda bulunmak için 
bir hafta boyunca 825 km. pedal 
çevirerek Danimarka’yı turladı. 

Birlik Listesi’nden siyasetçi Asma Abdol-Hamid ve Grönland 
Hentbol Milli Takımı antrenörü Jacob Larsen de bisikletle 
Danimarka’yı turladı. 

A
vrupa Birliği Komisyonu geçtiği-
miz günlerde sunduğu bir yasa 
tasarısıyla Birliğin kapılarını 
işgücü göçüne yeniden açmayı 

planlıyor. 
Yasa tasarısı, Avrupa’nın gittikçe yaş-

lanmakta olan nüfusu ve doğum oranla-
rının düşük olması nedeniyle önümüzde-
ki yıllarda AB ülkeleri refah sisteminin 
korunup devam ettirilebilmesi açısından 
genç işgücüne ihtiyaç duyduğu gerçeğin-
den yola çıkılarak hazırlandı. 

Avrupa Birliği Göç politikalarından 
sorumlu İsveçli komiser Cecilia Malms-
tröm tarafından hazırlanan yasa tasarısı-
na göre Avrupa Birliği ülkelerine uzman 
veya yönetici gönderen ülkelere gönder-
dikleri kişilere 30 gün içinde sabit otur-
ma ve çalışma izni verilecek ve bu izinler 
üç yıl için garanti edilecek.

Mevsimlik işçiye de evet
Yeni tasarı kalifiye olmayan sezonluk 
işçilerin de AB ülkelerine çalışmak ama-
cıyla gelebilmelerine olanak sağlayacak. 
Kalifiye olmayan sezonluk işçilere verile-
cek çalışma izni bir yıl içinde 6 ay geçerli 

olacak, ancak birkaç yıl için de kullanı-
labilecek. Ab üyesi olmayan bir ülkeden 
gelen bir sezonluk işçi 3 yıllık süre içinde 
toplam 18 ay birlik üyesi ülkelerde tarım, 
otel ve restoran, temizlik gibi hizmet sek-
törlerinde çalışabilecek.

Avrupa kapıları göçe açıyor
Nüfusu gittikçe yaşlanan ve doğum oranları düşen AB ülkeleri, iş gücü açığını 
gidermek için önümüzdeki yıllarda kapılarını genç işgücüne açacak.

Danimarkalı, Türk, Arap, Somalili ve Senegalli göçmenler-
den oluşan toplam  30 kişi bir haftada Danimarka’yı bisik-
letle dolaştı.  

Haber har for nylig indledt en kampagne som protest mod diskrimerende forslag til yderligere stramning 
af udlændingeloven. Vi har bedt vores læsere om at komme med de mest racistiske, nedladende og diskrimi-
nerende lovforslag som ”inspiration” til danske politikere. Vi har modtaget en række forslag, hvoraf mange 
er sjove og ”langt ude”. Vi siger tak for hjælpen og håber, at vi her igennem kan være med til at påvirke den 
politiske debat på en ny og anderledes måde. Vi håber dog ikke, at forslagene bliver gennemført!

Danskere med anden herkomst skal have symboler på 
tøjet, a la en jødestjerne, så vi tydeligt kan adskille dem, 
og så skal børnene med anden etnisk baggrund sidde 
bagerst i klassen, bagerst i bussen etc.
Selvom jeres kampagne er et noget bizart initiativ, sy-
nes jeg det er en rigtig god ide :o)

Anonym

Hvad med at forbyde jyderne at studere i 
hovedstaden. Deres forældre er ofte rige 
gårdejere, som har råd til at købe ejerlejligheder 
på Frederiksberg.

Anonym
(Navnet er redaktionen bekendt)

Alle der bor i Danmark skal kunne fremvise en ren 
»Danskerattest« fem generationer tilbage, og det 
skal gælde for alle ens forfædre. 
Er der bare en der falder udenfor, skal man udvises 
til det pågældende land vedkommende kom fra.

Ane Pilsø

1. Send alle ud af Danmark, som ikke kan bevise at de og deres familie har 
haft dansk statsborgerskab 5 generationer tilbage i tiden.
2. Hvis man pga. flygtningekvoten bliver nødsaget til at tage imod flygtnin-
ge, skal de alle tvangssteriliseres indenfor de første 24 timer de opholder 
sig i Danmark - derefter skal alle, ung som gammel aflevere deres person-
lige, anderledes udseende kulturelle ejendele - iføres en fangedragt i Dan-
nebrogs rød-hvide farver, og derefter sættes i arbejde i et dertil indrettet 
område.
Arbejdet skal bestå i at grave huller, og fylde dem igen - da man endelig 
ikke må give deres liv mening og glæde - så vil de jo bare blive i Danmark.
3. Forbyd Islam og forbyd at man taler udenlandsk i offentligheden (en-
gelsk og tysk undtaget).

Anonymt
(Navnet er redaktionen bekendt)

»Stop for muslimsk indvandring i Danmark og indtag af muslimske flygtninge. 
Stop for statsborgerskaber til herboende muslimer. Ikke-vestlige indvandrere, som 
ikke har dansk statsborgerskab, som har begået straffelovskriminalitet, som ikke 
er selvforsørgende eller som ikke vil skrive under på vores grundlove om ytrings-
frihed, kvinders ligeværd og at religiøse love altid er underlagt demokratiske love 
og Grundloven, skal udvises eller repatrieres. Forbud mod de usunde fætter-ku-
sineægteskaber. Islamiske organisationer og ledere skal offentligt erkende og un-
derskrive, at de passager af Koranen, som opfordrer til kriminalitet og had, er for-
ældede og derfor ugyldige. Dette er ikke racistisk, men sund fornuft: Flertallet af 
muslimer vil, må eller kan ikke integreres.Dette er ikke racistisk, men sund fornuft: 
Flertallet af muslimer vil, må eller kan ikke integreres.

Nicolai Sennels
Nicolai Sennels, psykolog, forfatter til bogen »Blandt kriminelle muslimer. 

En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.« og folketingskandidat i Aarhus Øst 
for Dansk Folkeparti.

§ 1.: Alle ikke etniske danskere fra ikke-vestlige lande, samt deres efterkommere og ”forkommere”, 
er pr. definition mistænkt for terrorisme, socialt bedrageri samt landsskadelig virksomhed.
Stk. 2: Disse skal oprettes på en liste, og politiet samt diverse efterretningstjenester må tage alle 
midler i brug for at bevise disse menneskers skyld.
Stk. 3: Disse mennesker skal selv bevise at de ikke er terrorister, sociale bedragere eller driver 
landsskadelig virksomhed.
Stk. 4: Alle førnævnte mistænkte får ophævet deres grundlovsfæstede rettigheder indtil de kan be-
vise, at de er uskyldige.
Stk. 5: Disse mennesker kan til hver en tid udvises af Danmark uden rettergang.

Morten Olsen

Kyllinger skal have det bedre end muslimer
Om det kan bruges som et forslag til folketingsbeslut-
ning, ved jeg ikke, men forslaget er et udtryk for, 
hvordan jeg oplever DF´s holdning til muslimer. 

Laurids Larsen

Mit sørgelige gæt er at der igen bliver bukket og 
nejet, når vi næste sommer bliver vidne til et DF 
forslag, som blot er et skridt nærmere en deporta-
tion af alle ikke vesterlændinge.

Johan Doré 

Hvad med at lave 24 års reglen om til en 200 
års regel med det samme?  Så er vi da sikre 
på at INGEN kan få familiesammenføring.

Leif Havshøj Larsen

Indfødsretskontrol gennem gentest.  Hvis den viser for 
lidt ”PIAnistgen” så er det ud af klappen. Folk med meget 
”ADOLFgen” kan nøjes med at komme syd for grænsen.
Man skal kunne udtale rødgrød med fløde - korrekt! 
Man skal kunne drikke bajere. Man skal kunne kneppe 
nabokonen til jule- og vejfesten, hvor man skal kunne 
spise flæksesteg!

Hans Donnerborg

Forbyd seksuelle forhold mellem folk 
med forskellig etnisk og/eller religiøs 
baggrund og/eller nationalitet.

Thorbjørn Aksel Nielsen
http://glemtfremtid.dk 

Jeres opfordring til at lave det mest 
racistiske indlæg som modvægt til
Dansk Folkeparties mere og mere 
rabiate udmeldinger - det er sgu da 
dansk
humor. TAK for det !

Morten Knudsen

Familiesammenførte, hvor den ene part er 1.2.eller 
3. generationsindvandrere fra ikke Vestlige lande, 
har kun ret til eet barn per familie, overskrides dette, 
tvangsdeporteres familien til deres oprindelsesland. 
Loven har virkning med tilbagevirkende kraft

N.O

»Alle indvandrere fra lande, som ikke figurerer på en af regeringen godkendt liste, betragtes ikke 
længere som mennesker ved deres ankomst til Danmark. Således ophører alle retslige regler og 
love, ethvert krav på behandling af sygdomme, ethvert krav på indkvartering og nødhjælp, lige-
som menneskerettighederne og regler om tortur ikke gælder for disse indvandrere. 
Der vil, ligesom for dyrehold, være krav om at holde indvandrerne på et forsvarligt indelukket are-
al (navnet ’Asylcenter’ vil sikkert stadig være passende og hegnene skal blot forhøjes en smule) så 
der ikke opstår upassende situationer, hvor de forvilder sig ud i trafikken eller på anden vis forår-
sager ødelæggelser.
Der må ikke være omkostninger for staten ved denne form for indvandring og det forslås derfor, 
at det i stedet er private, som driver centrene med samme fokus på profit, som ses ved anden virk-
somhed. Hvordan der kan tjenes penge på denne form for indvandring, må være op til den enkel-
te erhvervsdrivende.
Regeringen forbeholder sig ret til at redigere listen over godkendte lande på baggrund af de di-
plomatiske og økonomiske forbindelser til det enkelte land, landets religion, lovgivning og kultur 
samt på baggrund af USA’s terrorliste og øvrige ønsker fra regeringen.«

Anonymt (Navnet er redaktionen bekendt)

Mange indvandrere il sikkert  gerne vil være med til at forbyde Dansk Folkeparti.
Problemet er, at vi har en gruppe af indvandrere der er velintegreret eller i det mindste på vej til at 
blive det. Men så kommer der en lille flok enten udefra eller anden generations indvandrere som 
ødelægger det hele for danskerne og de velintegrerede indvandrere.
  Man kan som eksempel nævne, at under Muhammed krisen, der var der i tv et interview med en 
arabisk mand i København - han talte ikke dansk, kun arabisk og han hadede Vesten og alt hvad vi 
står for. Helt fint, det er hans ret at mene sådan, MEN så burde han ikke være rejst hertil og leve af 
bistandshjælp fra den danske stat!
  Jeg har som de fleste danskere intet imod indvandrere som helhed, kun de der laver ballade / er 
imod det danske samfund og vores regler.
  Jeg er af den opfattelse, at hvis jeg tager til Tyrkiet eller et arabisk land, vil det forlanges af mig, 
at jeg følger landets love og skikke ..... korrekt? 
  Er det så for meget at vi forlanger det samme af dem der kommer til Danmark?

Tim Sejr Rasmussen

Eftersom det er tydeligt, at de dér indvandrer-typer bruger alle deres 
penge på brede fælge, stoffer, våben og kamphunde, er det eneste an-
svarlige at afskaffe den private ejendomsret for indvandrere, der er un-
der 28 år eller har været bosat i Danmark i mindre end 6 år. 
  Ydermere burde alle indvandrere fra et ikke-vestligt land være stavns-
bundne til en, af staten udvalgt, kommune. På denne måde sikrer vi 
bedre integration og forhindrer dannelsen af ikke-stats-godkendte 
ghettoer. 

Kristian (Som bor i Brasilien fordi hans kone er under 24)

Hvis jeg kunne, ville jeg gerne stille forslag 
om, at alle muslimer bærer en halvmåne 
synligt på brystet.
  Det gjorde man med jøderne i sin tid. Det 
fungerede rigtigt godt. Så kan man slå eller 
spytte på dem, når de går forbi 

Erik Eriksen

Mit forslag til den mest racistiske lovændring er meget simpelt; 
de fleste kender de farvekort man har hos malerforretninger. For 
eksempel RAL-standarden. Man kunne beslutte, at alle der søger 
opholdstilladelse eller statsborgerskab skal være lysere i huden 
end RAL 9010, eller hvor man nu synes grænsen skal ligge. 
Der er selvfølgelig også etniske danskere der kommer i klemme 
ved sådan en lov. Sidney Lee, for eksempel. Men det gør vel ikke 
noget hvis hans statsborgerskab annulleres.

Jakob Bak

Alle forslag som DF kommer med skal 
vedtages!! Lad os se hvor det fører os 
hen som nation?

Anonym (Navnet er redaktionen bekendt)
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Bünyamin Şimşek

Danimarka Halk Partisi Danimar-
ka’da yaşayan kişilerin aile birle-

şimi hakkını düzenleyen ve 24 yaş sı-
nırı olarak bilinen uygulamadaki yaş 
sınırının 28’e yükseltilmesini öner-

di. Parti son aylarda kaybetmekte olduğu seçmen 
desteğini üçüncü ve dördüncü kuşak gençler üze-
rinden siyaset yaparak geri toplamaya çalışıyor. 
Başbakan Lars Lökke Rasmussen de bu kuralda 
bazı değişiklikler yapılabileceğini, ancak yaş sınırı-
nın 28’e çıkarılmasına karşı olduğunu açıkladı.
24 yaş kuralının temelleri 2000’li yılların başın-

da bundan önceki hükümet tarafından atıldı. İşba-
şındaki hükümet de bu kuralı tamamen yasalaştı-
rarak etkin bir şekilde uygulanmasını sağladı. Bu 
kural sayesinde gençler kendi özgür iradeleri ile 
eşlerini seçemiyor, veya erken yaşta evlendirildik-
leri için Danimarka toplumunun sunduğu eğitim 
olanaklarından yararlanamıyorlar, toplum ve sis-
tem dışında kalıyorlardı. Bu kural işlediği için li-
selerde ve üniversitelerde okuyan göçmen kökenli 
genç sayısı kayda değer bir artış göstermiştir.
Bu ülke de gelecekte gençlere emanet edilecek. 

Onların da kendilerini bu ülkeye ait hssetmeleri 
bu ülkeyi sahiplenmeleri önemlidir. Ancak bunu 
yapabilmeleri için gençlerin toplumun diğer birey-
leri ile aynı haklara sahip olduklarını, eşit durum-
da olduklarını hissetmeleri önemlidir. Bazı kanun 
ve kurallara dönemsel olarak ihtiyaç duyulabilir, 
ancak zamanı geldiğinde de bu kurallar kaldırıl-
malıdır. Yoksa hali hazırda var olan kuralları sa-
dece değişiklik ihtiyacı hissedildiği için ya da ucuz 
oy avcılığı ve popülizm yapmak için sertleştirile-
mez.
Son yıllarda kim ne derse desin uyum için büyük 

çabalar harcanmış, bu çabalar sonunda da göçmen 
kökenli bir çok genç iş piyasasında, üstelik yüksek 
mevkilerde kendilerine iş bulmuşlardır. Bu genç-
ler artık büyük bankalarda şef, TV kanallarında 
spiker,büyük gazetelerde haberci, doktor, avukat, 
mühendis ve iyi çalışan firma sahipleri olmuşlar-
dır. Bu da uyum çabalarının, uyum için harcanan 
paraların boşa gitmediğini göstermektedir.
Bu yüzden ben de bu ülke yönetimine talip bir 

milletvekili adayı olarak hali hazırda çok sert olan 
bazı yabancılar yasası ve kuralların daha da sert-
leştirilmesini kabul etmiyorum. Aksine bazıları 
kaldırılabilir veya yumuşatılabilir. 24 yaş sınırının 
28’e çıkarılmasına karşıyım.

(Bünyamin Şimşek, Aarhus Belediye Meclisi 
Üyesi ve Venstre’den Aarhus milletvekili adayı)

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu 

düşünüyorsanız, Çiçek 
mağazamıza uğrayıp nasıl 
bir süsleme istediğininizi 

belirtmeniz yeterlidir. 
Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, 
buketler ve tüllerle gelin 
arabanızı süslüyoruz. 
Gelin çiçekleri, gelin 
buketleri yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK 

BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov 
Blomster

 Østerbrogade 62  
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

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

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri 
bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsa-
nız, Çiçek mağazamıza uğrayıp 

nasıl 
bir süsleme istediğininizi 

belirtmeniz yeterlidir. 
Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, 
buketler ve tüllerle gelin araba-

nızı süslüyoruz. 
Gelin çiçekleri, gelin 
buketleri yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK 
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PINAR Lygteskov 
Blomster
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2100 København Ø
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10 Haziran’a kadar uçun.
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla 6 ay süreli 

bilet kampanyamızdan yararlanın.

Tel :2127 5146 

Uniq design med den personlige smag

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

 Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, 
dekorasyon projeleri, danışmanlık 

ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

Zevkinize göre mimarı tasarım

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

Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince 

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

M
art ayından beri 
aralarında ABD 
Dışişleri Bakanı 
Hillary Clinton, 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ve Afganistan’daki Ka-
bil Konferansı’nın da bulun-
duğu çok sayıda üst düzey 
zirveyi kaçıran Espersen geç-
tiğimiz günlerden Financial 
Times Almanya tarafından 
‘dünyanın en kötü Dışişleri 
Bakanı’ ilan edildi. 

“Tatilci Bakan”

Adı tatilci bakana çıkan Dani-
marka Dışişleri Bakanı Lene 
Espersen’in Amerika Dışişle-
ri Bakanı Hillary Clinton’u 
bir kez daha ekmesi bardağı 
taşıran son damla oldu. Öte 
yandan, Son yıllarda 13 önem-
li toplantıyı kaçıran dışişleri 
bakanının işlediği bazı vuku-
atlar ise şöyle:

Clinton’la görüşme yerine 
Mallorca’da tatil

Lene Espersen, ilk kez olarak 

Nisan ayında Kanada’da ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clin-
ton’un da katıldığı önemli bir 
toplantıya Mallorca’da ailesiy-
le tatilde olduğu için katılma-
mıştı. Kuzey Kutup bölgesi 
ülkeleriyle ilgili bu toplan-
tıya Mallorca’daki Paskalya 
tatilini tercih etti. 

Brüksel yerine İtalya’da 
tatil

Brüksel’de geçtiğimiz ay ger-
çekleştirilen önemli Avrupa  
Birliği(AB) üyesi ülkelerin 
Dışişleri Bakanları iklim 
toplantısına ailesiyle birlikte 
İtalya’da tatilde olduğu için 
kendi yerine iki bürokratını 
gönderen Espersen’e mu-
halefet partilerinden büyük 
tepki gelmişti.

Krakow’daki toplantıyı 
es geçti

2-4 Temmuz tarihleri arasın-
da Polonya’nın Krakow ken-
tinde gerçekleşen “Commu-
nity of Democracies” örgü-

tüne üye ülkeler toplantısına 
katılmayarak kendi yerine 
Danimarka Dışişleri Bakanlı-
ğı hukuk dairesi başkanı Tho-
mas Winkler’i göndermesi de 
eklendi.

Tatilde olan Danimarka 
Dışişleri Bakanı Espersen’in 
yerine Dışişleri Bakanlığı dış 
politika direktörü Michael 
Zilmer Jonns, Danimarka’nın 
sözkonusu örgütün toplantısı-
na hiçbir zaman bakan düze-
yinde katılmadığı açıklaması-
nı yaptı.

Soğuk savaş sonrası demok-
rasiyi ilerletmek amacıyla 
2000 yılında kurulan “Com-
munity of Democracies” ör-
gütün toplantısına katılan 
87 ülkeden aralarında ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clin-
ton’un da bulunduğu 20 ülke-
nin Dışişleri Bakanı düzeyin-
de temsil edildiği bildirildi.

44 yaşındaki iki çocuk an-
nesi bakan, Kabil Konferan-
sı’nın Kabil havaalanının 
roket saldırısı nedeniyle ka-
patılması üzerine uçağının 
Kazakistan’a yönlendirilmesi 

nedeniyle katılamadı. Özbe-
kistan daha sonra havaala-
nını kapattı ve bakan buraya 
da gidemedi. Danimarka’nın 
Özbekistan büyükelçisiyle gö-
rüşecekti, ama böyle bir ma-
kamın olmadığı ortaya çıktı. 
Bu da ilk istem dışı gidemedi-
ği toplantı oldu. Fakat yakın 
zamanda yapılan bir ankete 
göre, Danimarkalıların yüz-
de 52¬si kadın bakanın isti-
fasını istiyor.

Bakan’a siyasetçilerden 
de tepkiler var

Dışişleri Bakanı’nın toplan-
tılara katılmamasına Parti 
tabanından ve muhalefetten 
tepkiler yağdı. Parti tabanı 
Lene Espersen’i görevinde 
başarısız olmakla suçlarken, 
ana muhalefet partisi Sos-
yal Demokratlar başta olmak 
üzere diğer muhalefet parti-
leri, Espersen’in Danimarka 
için önemli bir dış politika 
toplantısında tatili ön planda 
tutmasını “talihsizlik” olarak 
nitelemişlerdi.       (Haber)

Espersen topun ağzında
Ülkenin önemli işleri yerine tatile çıkmayı ön planda tutan Danimarka 
Dışişleri Bakanı Lene Espersen şimşekleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

28 yaş kuralı 
önerisine hayır Fatma Yeliz Öktem

İnsanoğlu günlük 
yaşamında bir çok 

olayın belli aralık-
larla tekrar etmesi 
sonucu iki mekaniz-
ma oluşturur. Bun-

lardan birincisi tecrübe, ikincisi ise 
önyargıdır.
Tecrübenin nasıl ouştuğunu de-

rin derin anlatmaya gerek yok. Bu-
günkü konumuz önyargılar ve ön-
yargılarla mücadele yöntemi.
Medyada her gün yer alan suç 

olayları haberlerine baktığımız za-
man bu suç olaylarının aktörleri-
nin çoğunun göçmen kökenli kişi-
ler olduğunu görüyoruz.
Bu da bizde göçmenlerin suç iş-

lemeye eğilimli insanlar olduğunu 
düşündürtmeye başlıyor. Yolda bir 
göçmen gören kişiler artık yolunu 
değiştirmeye başlıyor.
Tabii ki bir ya da birkaç kişinin 

davranışı büyük bir sosyal gruba 
maledilemez, ancak yeterince sık 
bir şekilde bazı sosyal olaylar belli 
bir grup içinde meydana geliyorsa 

bunun kültürel nedenlerden kay-
naklandığını düşünebilir.
Ben şimdi sizlerle bir önyargımı 

paylaşmak istiyorum. 
Göçmenler sosyal tartışmalarda 

neredeyse hüç görülmüyorlar. Hele 
internette yaşanan tartışmalar-
da göçmen kökenli tartışmacıların 
isimlerine rastlamak neredeyse im-
kansız. İnternetteki sosyal payla-
şım ortamlarında, bloglarda çeşitli 
haber sitelerindeki tartışmalarda 
göremiyoruz göçmenleri.
Geçtiğimiz günlerde İslam hak-

kında yazılan bir yazının okuyucu 
yorumlarına göz gezdirdim. Nere-
deyse yorumcuların tamamı etnik 
Danimarkalı kişilerdi.
Bu bana çok tuhaf geldi, zira göç-

menlerin evlerinde de artık inter-
net ulaşımı var. İnternete girişi 
olmayan hiçbir göçmen tanımıyo-
rum. Ama bu yaygın internet kul-
lanımına karşın internetteki tartış-
malara katılan göçmen sayısı ne-
redeyse gözle görülmeyecek kadar 
küçük.
Bunun nedeni ne olabilir. Tartış-

ma geleneğinin olmaması mı? Yok-

sa böyle tartışmalara katılmanın 
bir sonuç vereceğine olan inançsız-
lık mı?
Özellikle sol kesim tarafından uy-

gulana bir kavram var. Dahil etme. 
Gruplar dışarıda tutulmamalı içe 
çekilmelidir. Ancak Danimarka 
toplumu ne kadar göçmenleri içine 
çekmeye çalışsa da sanki göçmen-
ler dışarıda durmakta ısrar eder, 
dışarıda tutulmaktan memnuniyet 
duyar gibi bir hava içindedirler.
Yani burada söz konusu olan göç-

menlerin kendi kendilerini dışarı-
da tutmaktaki ısrarı.
Bu yüzden göçmenlerin bazı olay-

lar karşısında fiziksel ya da sözel 
olarak karşı saldırıda bulunmala-
rının yerine her türlü tartışmada 
aktif olarak yer alıp olayların akı-
şını etkilemeleri daha akılcı. Biraz 
düşünelim ve hemen klavye başına 
geçip düşüncelerimizi dile getiren 
yorumlar yazalım.

(Fatma Yeliz Öktem, Midtjylland 
Eyalet Meclisi üyesi ve Venstre’den 

Horsens milletvekili 
adayı)

İnternetteki tartışmalarda neden yokuz?

D
animarka’nın Aarhus ken-
tinde faaliyet gösteren sperm 
bankası, Türkiye’de SABAH 
gazetesinde yayınlanan yazı 

dizisinin ardından, bağış yapmak iste-
yen Türk donörlerin akınına uğradı. 

Farklı yollarla Cyros International 
adlı sperm bankasına ulaşan donör-
ler, direktör Ole Schou’yu şaşkına 
çevirdi.

Schou, son iki haftada 20¬den fazla 
Türk erkeğinin sperm bağışlamak için 
e-posta gönderdiğini açıkladı. 

Kendisine mektup göndermek dışında 
internet üzerinden başvuru formlarını 
dolduran çok sayıda Türk erkeğinin de 
olduğunun altını çizen Schou, “Bazıları 
doğrudan bana geldi. Kimileri ise farklı 
departmanlara. Ancak en azından 20 
kişinin donör olmak istediğini söyle-
yebilirim” dedi. 

Kurulduğu 1997¬den bugüne yaklaşık 
10 Türk erkeğinin sperm bağışladığı-

na, yazı dizisinden sonra, büyük bir 
artışın gerçekleştiğine dikkat çeken 
Danimarkalı yönetici şöyle konuştu:, 
“Türkiye’de konunun büyük bir tar-
tışma yarattığını duydum. Özellikle 
internet forumlarında buna rastladım. 
Donörlüğün tartışılması bile bizim için 
önemli.”

EN ÇOK MASRAFLARI 
SORUYORLAR 
Sperm vermek için başvuran bazı 
Türklerin resimlerini de gönderdiği-
ni kaydeden Schou, Türk erkeklerinin 
en çok masraflar ve kazanç konusunda 
sorular sorduklarını dile getirdi. Kimi 
e-postalar Türkçe olurken kimileri de 
internet üzerinden İngilizceye çevril-
diği için anlamsız hale gelmiş. İsimleri 
güvenlik nedeniyle çıkarılan Türklerin 
başvurularından bazıları şöyle:

Ben bir Türk erkeğiyim ve bu konuy-
la ilgileniyorum. İlk olarak şartlarınızı 

bilmek istiyorum. Lütfen bana e-posta 
gönderir misiniz?

İngilizce bilmiyorum. Sperm vermek 
istiyorum. Nasıl verebilirim? Şartları 
neler?

Merhaba. Uçak biletlerimi ve otel 
masraflarımı karşılıyor musunuz? Size 
fotoğrafımı da yolluyorum.

‘TÜRKLER ORAYI YIKAR’
KOMEDYEN Cem Yılmaz, 2008 yılın-
da gerçekleştirdiği stand-up şovunda 
sperm bankalarını da konu edinmiş ve 
Türkler’in donör olmaya meraklarını 
anlatmıştı. Yılmaz, kahkahayla izlenen 
şovunda, “Donöre 3-5 bin euro civarın-
da bir para ödeniyor. Bizde bankanın 
olmamasının sebebi bu olabilir. Çünkü, 
‘Bağışlayın’ diye duyuru yaparlarsa, 
(eliyle yayma-sıvama işareti yaparak) 
Türkler orayı yıkar” demişti.

(Kaynak: Bilge Eser, SABAH)

Sperm bankasına Türkler hücum etti
Danimarka’nın Aarhus kentindeki Sperm Bankası Cyros International Direktörü Ole 
Schou, “20’den fazla  Türk erkekten mail aldım. Fotoğraf gönderenler bile var” dedi.



     Ağustos/August 2010haber18  Ağustos/August 2010 19   haber

 

Barış Çıtırıkkaya, Aarhus 

Size bu iletiyi Aarhus ken-
tinden gönderiyorum. Kal-
dığımız bu şehir de, her yıl 

değişik temalar altında Aarhus 
Festivali düzenlenir. Kuzey Av-
rupa’nın en tanınan ve bilinen 
kültür sanat festivalidir Aarhus 
Festivali (Århus Festuge). Çok 
başarılı ve meşhur sanatçıların 
(tiyatro, müzisyen, ressam, yazar 
vs.) geldiği ve değişik etkinlikle-
rin yapıldığı bir festivaldir aynı 
zamanda.

Festivalin her yıl farklı bi teması 
oluyor ve bu yılki teması “komşu-
lar” olarak belirlendi.

Yaklaşık 45 yıldır, ağustos ayı-
nın son haftasından başlayarak 
eylül ayının ilk haftasına kadar 
süren (10 gün) bu festivale, göç-
menlerin ve mültecilerin katkısı 
yok denecek kadar az olmuştur 
- şu an bahsedeceğim etkinlik 
niteliğinde bir etkinlik Århus 
Festivalinde hiç düzenlenmediği 
gibi, Danimarka’da sadece 1991 
yılında yine Aarhus kentinde, 
“Türk esintileri” adı 
altında Ridehuset’ta 
düzenlenen etkinlik 
dışında eşi benzeri 
yapılmamıştır.

Bu yıl, burada do-
ğan üçüncü nesil 
olarak adlandıraca-
ğımız üniversiteli ve 
liseli Türk gençler, 
bu festivale aktif ola-
rak katılmak istedik 
- çoğumuzun yıllardır 
da aklındaydı bu. Bu 
isteğimizi 7 ay önce 
Aarhus festival ko-
mitesine yazılı olarak bildirdik 
ve fevkalade olumlu cevap aldık.

Şimdi mekan olarak şehrin tam 
göbeğinde bir yere sahibiz ve 
Turkuaz adını verdiğimiz bir ça-
dır kuracağız. Bu çadırda müzik, 
tiyatro, yazar, film, ebru ve hat sa-
natı, yemek ve çalgı dersleri, tav-
la turnuvası, pazar, Aarhus’taki 
müzelerle işbirliği sonucu Türk-
lerle ilgili sergi, semazen gösterisi, 
kültür politikası hakkında söyleşi/

tartışma ve Türk çayı, kahvesi, 
gözlemesi, tatlısı, lokumu ve ni-
hayetinde hoşgörüsü olacak.

Yaklaşık 7 ay boyunca hiç bir 
derneğe veya kuruma bağlı olma-
dan çalıştık. Toplam 100’ü aşkın 
firmaya, devlet kurumlarına ve 
vakıflara ekonomik yardım al-
mak için başvurduk. İşbirliği için, 
sanatçı için, izin için, para için, 
tanıtım için, gönüllü için, mal-
zeme için, nihayetinde bu proje 
en güzel şekilde gerçekleşmesi 

için gitmediğimiz yer, 
görüşmediğimiz kişi 
kalmadı, çok yorulduk 
ama keyfini çıkarma 
vakti geldi işte.

Danimarka’da eşi 
benzeri yapılmamış 
bu projeye destekleri-
nizi çadırımıza gele-
rek bekliyoruz. Haydi 
bizleri ve bundan son-
raki projeleri yapacak 
olan gençleri yüreklen-
direlim.

HABER HABERHABER

Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap 
verebilecek menü, dekorasyon, müzik 

hizmetleri de sunmaktayız

Büyük ve küçük salonlarımız ve 
geniş otoparkımız ile birlikte

 her türlü olanaklarınızı sunuyoruz. 

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

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

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

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507

1001GECE DÜĞÜN SALONLARI
www.tusindogennat.dk

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

Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyizYeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz
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Haziran’da Kopenhag-An-
kara uçuşlarına başlaya-
cak olan Anadolujet, 4 Ha-
ziran’da Kopenhag-İstanbul 

seferlerine, 19 haziran’dan itiba-
ren de İstanbul seferlerini hafta-
da 3’e, Ankara seferlerini de 4’e 
çıkaracak.

Anadolujet’teki hizmet kalitesi-
nin THY’den farklı olmayacağını 
ifade eden THY Kopenhag müdürü 
İbrahim Şimşek, “Vatandaşlarımı-

zı THY’den yüzde 30 daha ucuza 
götüreceğiz. Anadolujet tamamen 
THY’nin bir alt kuruluşudur ve 
tek farkı sadece uçaklarımızda 
business sınıfının olmamasıdır’ 
dedi. 

İbrahim Şimşek HABER’e yaptığı 
açıklamada, Bir çok havayolu şir-
ketinin ekonomik zorluk ve yolcu 
sayısındaki düşüş nedeniyle küçül-
meye gittiği, hatta kapanmak, iflas 
etmek zorunda kaldığı bir dönem-

de THY’nin personel, uçak ve taşı-
dığı yolcu sayısını arttırdığını söy-
ledi. Şimşek ayrıca, THYnin 13 bin 
personeli olduğunu, bu rakamın 5 
bin 800 civarının  uçucu ekipten 
oluştuğunu (1800 pilot 4000 ci-
varının da ekip) söyledi ve ANA-
DOLUJET’in ekiplerinin de aynı  
uçucu ekip olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca Anadolu Jet uçak-
larında da halihazırda THY perso-
neli olarak görev yapan çalışanla-
rın bulunacağını söyledi.

“Her ne kadar uçuşlarımız Ko-
penhag’dan ilk ayakta sadece An-
kara ve İstanbul’a olsa da,  Türki-
ye’deki diğer destinasyonlara da 
fazla beklemeden aktarma yapı-
larak uçulabilecek” diyen İbrahim 
Şimşek görevde bulunduğu süre 
içinde THY’nin büyümesini sağla-
manın yanı sıra vatandaşlarımıza 
verilen hizmet kalitesinin arttığı-
nı görmekten büyük mululuk duy-
duğunu söyledi ve bu başarıların 
Kopenhag Bürosunda çalışan tüm 
personel için de gurur vesilesi ol-
duğunu belirtti.

Uçuşlarda ayrıca ücretsiz olarak 
sandviç, kek, su ve çay servis ya-
pılacağı bildirildi.

Anadolujet’in Kopenhag’dan uç-
maya başlamasıyla yer sıkıntısı-
nın ortadan kalkacağını belirten 
THY Kopenhag müdürü Şimşek, 
‘Anadolujet ile makul bir fiyata va-
tandaşlarımızı taşıyacağız. Bizim 
biletlerimiz pahalı değil, ancak 
vatandaşlarımız biletlerini almayı 
son günlere bırakınca otomatik-
man pahalıya uçuyorlar’ dedi.

Şimşek ayrıca, önümüzdeki yıl 

Konya ve Kayseri uçuşlarının da 
başlatılacağını ve vatandaşların 
bu yılın sonunda Konya ve Kay-
seri biletlerinin ucuza alabilecek-
lerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kopenhag’dan 173 
bin yolcu taşıdıklarını belirten 
THY Kopenhag müdürü İbrahim 
Şimşek, bu yılki hedeflerinin 250 
bini aşmak olduğunu söyledi.  

(Haber)

Bilet sıkıntısı sona eriyor
Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt kuruluşu olarak 2008 yılının Nisan ayında Türkiye’de iç hatlarda uçmaya 
başlayan Anadolujet, Haziran ayından itibaren Kopenhag, Ankara ve Kopenhag İstanbul seferlerini başlatıyor.

Avrupa’daki Türk-
çe medyanın kan 
kaybı devam edi-

yor. Avrupa’da 1972 
yılından bu yana yayın 
yapan Milliyet gazete-
si ve Fanatik gazetesi, 
Avrupa baskılarını 8 
Mayıs 2010 tarihinden itibaren 
Avrupa’daki baskılarını sona er-
dirme kararı aldı.

Avrupa’da yaklaşık 40 yıldır, 
Avrupa’ya özgü özel sayfalarıyla 
yayınlanan Milliyet ve Türkiye’de 
ilk çıktığı günden beri, yaklaşık 15 
yıldır Avrupa’da da yayınlanan Fa-
natik gazeteleri Avrupa baskılarını 
sona erdirdi.

Gazetenin kapanmasına gerekçe 
olarak ekonomik nedenler gösteri-
lirken, yaklaşık 25 çalışan muha-
bir ve editör işsiz kalacak. 

Milliyet Gazetesi Kopenhag tem-
silcisi İrfan Kurtulmuş yaptığı 
açıklamada, Milliyet ailesi olarak 
çok üzgün olduklarını söyledi.

38 yıl boyunca Avrupa’daki 
Türklerin sesi olduklarını ifade 
eden Kurtulmuş, “Bir gazetenin 

Avrupa’da yayınına son vermesi  
büyük acı. Burada yıllarca gece-
sini gündüzüne katan arkadaşla-
rımızın aniden işsiz kalmaları ve 
okuyucularımızın artık Avrupa 
Milliyet’ten mahrum kalmaları 
üzüntümüzü bir kat daha artırı-
yor. Milliyet Kopenhag temsilcisi 
olarak Danimarka’daki ve İskandi-
navya ülkelerindeki haberleri her 
zaman olduğu gibi Türkiye’deki 
okurlarımıza iletmeye devam ede-
ceğiz.” dedi 

Avrupa Türk Gazeteciler Cemiye-
ti başkanı Gürsal Köksal da yaptığı 
açıklamada,  Avrupa’daki Türkçe 
medyanın kan kaybını sürdürdü-
ğünü söyleyerek, “Bu kararla son 
yıllarda kapatılan, yayın hayatına 
son verilen, sınırlanan Türkçe 
medya organlarına iki gazete daha 

katılmış oldu. Ama herşeyden 
önce çok sayıda meslektaşı-
mız işsiz kaldı. Avrupa’da 
Türkçe medya için gazetecilik 
yaparak yaşamını sürdürebi-
len gazetecilerin sayısı daha 
da azalmış durumda. Bugün 
işlerini yitiren meslektaşla-

rımız arasında Avrupa Türk Ga-
zeteciler Birliği (ATGB) üyesi ve 
kurucuları da yer alıyor. Böylece 
ATGB’nin ve Avrupa’daki Türk 
gazetecilerin örgütlenme, örgütle-
rini geliştirme çabaları da ağır bir 
darbe almış bulunuyor. 

İşini yitiren meslektaşlarımız-
la, üyelerimizle dayanışma içinde 
olmak, bu dayanışmanın sözde 
kalmaması için çaba göstermek 
ATGB’nin görevidir, kuruluş 
amacıdır... Bu arada elbette yılla-
rın gazetecilerini işsiz bırakabilen, 
yıllardır yayınlanan gazetelerin ya-
yınlarına son verebilen kararlar da 
sorgulanmalıdır” dedi. 

İki gazetenin yayın hayatının 
son bulmasıyla Doğan medyaya 
ait Avrupa’da sadece Hürriyet ga-
zetesi kaldı.

Milliyet Avrupa’ya veda etti

THY YOLCULARINA İYİ HABER

Türk Hava Yolları yeniliklerine devam 
ediyor. Bugüne kadar bilet rezervasyon 
sistemlerindeki farklılık nedeniyle dün-
yadaki hiç bir havalimanında otoma-
tik check-in makinalarında yeralmayan 
Türk Hava Yolları, bundan böyle ilk 
kez Kopenhag’da bu uygulamaya baş-
lıyor. Elektronik bilet uygulamasının 
başlamasından sonra yolculara rezer-
vasyon esnasında verilen bir kod ile yol-
cular uçuş kartlarını bu makinalardan 
alabiliyorlardı. Ancak THY uyguladığı 
farklı bilet rezervasyon sistemi ile bu 
uygulamının dışındaydı. Bundan böy-
le THY yolcuları da uçuş kartlarını bu 
makinelerden alabilecekler. 

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, reva-
ni, tulumba tatlısı 

ve daha nice 
tatlı börek, 

pohça, sandviç 
çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

FAVORI BAKLAVA

Doğum 
günleri, misafir 

toplantıları, 
nişan, düğün ve 
özel günlere yaş 

pasta, 
her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

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

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV

İfta
rınızı biz tatlandırıyoruz

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

ÖZEL RAMAZAN İNDİRİMLERİ

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla 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

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Tüm dost ve 
müşterilerimize 

hayırlı Ramazan dileriz

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres!

95,-

3 paket
1 kg.

COLOMBO
çay

25,-

2 tane 
UNIFOOD
Pekmez

30,-

3 paket 
400 gr 

TAMARA
Hurma25,-

1 kg 

Hurma

10,-

PİYALE 
KREMALI 

TAVUK ÇORBASI
5 paket

25,-

5 kg 

TURŞU

40,-

BURCU 
BİBER 
SALÇA
1 KG.

35,-

MARMARA 
BİRLİK 
ZEYTİN
1 kg.

15,-

BAKTAT 
YOGURT

24,-

4 paket 
ANKARA 

MAKARNA

100,-

SÜTDİYARI 
BEYAZ 
PEYNİR
4 kutu

50,-

BAKTAT
TOSYA 
pirinç
5 KG

125,-

SÜTDİYARI
RAMAZAN 

PEYNİR
%60 3 kutu

9,-

TUKAŞ
SALÇA

10,-

SİLKEVEJEN
BAL

48,-

DURU
BULGUR

5 kg.

Aarhus’ta 
Türk 
Esintileri

Aarhus Festivali kapsamındaki 
Türk Esintileri etkinlikleri 

hakkında daha geniş 
bilgiyi 

www.detturkisetelt.dk 
ya da 

http://
www.aarhusfestuge.dk/node/

2377 
internet sitelerinden 

edinebilirsiniz.
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İçerisinde Ragaib, Miraç, ve 
Berat gibi kutsal geceleri 

(kandilleri) barındıran Recep 
ve Şaban aylarından sonra ni-
hayet bir çok güzellikleri bera-
berinde getiren kutsal Rama-
zan ayına girmiş bulunuyoruz. 
Ramazan ayının ve oruç iba-
detinin dinimizde özel bir yeri 
ve anlamı vardır. Cenâbı-Allah 
oruç ibadeti hakkında “Oruç 
bana ait bir ibadettir ve onun 
mükâfatını (ödülünü) ben ve-
receğim”, buyurmaktadır. 
Sevgili Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’de bir ha-
dislerinde; “Kim Ramazan 
ayında inanarak ve sadece Al-
lah rızası için oruç tutarsa bü-
tün günahları af olunur”, bu-
yurarak Ramazan ayının so-
nunda ulaşacağımız mükafatı 
haber vermektedir.  
İslam’ın beş temel ilkesinden 

biri olan orucun tutulduğu Ra-
mazan ayı maddî ve manevi 
bereketi bol olan bir arınma ve 
aydınlanma mevsimidir. Ra-
mazan ayı içerisinde hakkında 
müstakil (bağımsız) bir sûre 
indirilmiş olan ve Kur’anı Ke-

rim’de “bin aydan daha hayır-
lı” olduğu bildirilen mübarek 
“Kadir Gecesi” bulunmaktadır.
İslam’a göre; hastalık, yaşlılık 

ve yolculuk gibi herhangi bir 
özrü olmayan, erginlik çağın-
da ve aklı başında olan Müslü-
manların ramazan ayında oruç 
tutması dinî bir görevdir. Oruç 
tutmak sadece yemekten, iç-
mekten uzak durmak demek 
değil, aynı zamanda kötü söz-
lerden ve çirkin davranışlar-
dan kaçınmak demektir.
Bu konuda Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v.): “Kim yalan söy-
lemeyi ve yalanla iş yapmayı 
bırakmazsa, Allah’ın onun ye-
mesini ve içmesini terk etmesi-
ne ihtiyacı yoktur,” buyurmak-
tadır.
Orucun ahlaki ve etik yönü-

ne dikkat çektiği diğer bir ha-
dislerinde de Peygamberimiz: 
“Oruç,insanı kötülüklere kar-
şı koruyan bir kalkandır; sa-
kın oruçluyken, cahillik edip-
te kötü şeyler söylemeyin. Bi-
risi size sataşacak olursa, ‘ben 
oruçluyum, ben oruçluyum’ de-
yin” buyurmuşlardır.

Gerçekte dinî bir görevi yeri-
ne getirerek Allah’ın sevgisini 
kazanmak O’na daha yakın ol-
mak amacıyla tutulan orucun 
biyolojik, psikolojik ve sosyal 
açıdan bir çok pratik yararları 
da mevcuttur. Fakat oruç tu-
tan bir kimse oruç ibadetinde 
pratik bir yarar arama telaşına 
kapılmadan, sadece Yüce Al-
lah’ın rızasını kazanmak gaye-
si ile oruç tutar. 
Ramazan ayının maddî bere-

keti, oruç tutmanın manevi de-
rinliği bireysel ve sosyal haya-
tımıza da yansır. Bu bağlamda 
Ramazan ayı bireysel arınma 
ve derinleşmenin, toplumsal 
yardımlaşma ve kaynaşmanın 
yoğun biçimde yaşandığı kut-
sal bir zaman dilimidir. 
Orucun bir çok yararlarından 

biri de başka insanlarla empa-
ti (duygudaşlık) kurmak, on-
ların halini anlamaktır. Oruç 
tutan insan açlık, susuzluk ve 
yoksulluk içerisinde yaşayan 
insanların çektikleri sıkıntı ve 
acıları kendi hayatında bizzat 
test ederek onlarla bir “gönül 
birlikteliği” kurar. Bu yönüyle 

oruç insana zengin olduğu hal-
de fakir olmayı kendi hayatın-
da deneyerek başka insanlara 
yardım etmeyi öğretir.
Peygamberimizin, “yanı ba-

şında komşusu aç olduğu hal-
de tok yatan bizden değildir” 
anlamındaki hadisi şerifleri de 
yardıma muhtaç olan komşu-
larımıza yardım etmenin dini-
mizde ne kadar önemli olduğu-
nu gösteren bir çok örnekten 
biridir.
Hz. Muhammed (s.a.v) sade-

ce böylesi güzel sözleriyle de-
ğil, aynı zaman davranışlarıyla 
ve cömertliğiyle de bizlere ör-
nek olmuştur. Onun cömertliği 
özellikle Ramazan ayında do-
ruk noktasına ulaşmış ve elin-
de-avucunda ne varsa yoksulla-
ra dağıtmıştır.
İlim, irfan ibadet, iyilik, yar-

dımseverlik, empati, tevbe, ter-
biye sevinç ve bayram gibi gü-
zellikleri barındıran Ramazan 
ayınızı tebrik ediyor, tuttuğu-
nuz oruçlarınızın kabul olması-
nı diliyorum. 

kuyucuoglu@gmail.com   

Ramazan’ı yaşamak...
Dr. İsa Kuyucuoğlu
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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DİN VE  TOPLUM

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

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ

20 yıllık 

tecrübemizi sizlerle 

paylaşıyoruz

630 m2 kapalı alan ve 
ücretsiz, geniş park alanı

İnternet sitemizden her hafta 
kampanyalarımızı 

ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz

www.vbazar.dk
Açılış saatleri: 

Pazartesi-Cuma 

09.00 - 19.00

Cumartesi 

08.00 - 17.00

Pazar 

10.00 - 17.00

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... 

ÖZEL RAMAZAN KAMPANYASI

5 kg. JASMİN 
pirinç 50 5 kg. SERA 

TOSYA pirinç 405 kg. DURU 
Bulgur 50

1 paket OLAY 
zeytin 12

2 paket ÜLKER 

margarin 25

3 paket 

COLOMBO çay 95

1 paket ÜLKER  

madensuyu 19 
+ pant

3 tane TAMEK 

meyvesuyu 20

2 tane ÇAMLICA  

gazoz2 x1 litre COLA 

TURKA
15 

+ pant

1 litre KRİSTAL 

zeytinyağı 50

4 tane SAADET 

tavuk 1300 gr. 90 2.5 kg tavuk 
kanat 50

3 tane YAYLA 
peynir 1003 tane SÜTDİYARI 

kahvaltılık peynir 130 3 tane SÜTDİYARI 

böreklik peynir 100

2 x 1 litre ÜLKER 

ayçiçek yağı 20

Tüm dost ve müşterilerimize hayırlı 
bir RAMAZAN dileriz 15 

+ pant

Afganistan’da, Helman nehri ya-
kınlarında devriye görevi yap-

makta olan 5 kişilik birlikte, yol ke-
narına döşenmiş mayının patlaması 
sonucu iki asker hayatını kaybetti, 
biri ağır üç kişi de yaralandı. 

İki Danimarkalı askerin ölümüyle 
sonuçlanan saldırının, birliğin gö-
revinin sona ermesinden bir hafta 
önce gerçekleştiği bildiriliyor.

Bugün ölen askerlerle birlikte bu-
güne kadar Afganistan’da yaşamını 
yitiren Danimarkalı askerlerin sa-
yısı 36’ya ulaştı.

Danimarka başbakanı Lars Lökke 
Rasmussen ölen askerlerin ailesine 
bir başsağlığı mesajı gönderdi. 

Rasmussen mesajında, “Bu trajik 
olayda ölen askerlerin aileleri ve 
yakınlarının acısını paylaşıyorum. 
Beni de derinden etkileyen, yerine 
konması imkansız bir kayıp yaşadı-
lar.” ifadesine yer verdi.

Afganistan’da görev 
yapan iki Danimarkalı 
asker daha yaşamını 
yitirdi.

İki Danimarkalı 
asker daha öldü
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Türkiye’den yazıyorum...

Yeni Sezon
Uzun bir tatilden sonra tekrar birlikte 

olmak yeni beklentileri de beraberin-
de getirmektedir. Umarım bütün çocuk-
larımız ve aynı zamanda velilerimiz güzel 
ve neşeli bir tatil geçirmişlerdir.  
Hepimizin bildiği üzere okullarımız 

ağustosun ikinci ve bazı belediyelerde ise 
ilk haftasında açılmaktadır. Kimi öğren-
cimiz bir üst sınıfa geçmenin heyecanıy-
la okula başlıyordur, kimi öğrencilerimiz 
ise daha yeni okula başlamanın verdiği 
bir heyecanla çeşitli sorular barındırıyor-
dur küçücük beyinlerinde. Aynı şekilde 
bu heyecan velilerimiz içinde geçerlidir. 
Kimilerimiz daha önceki çocuklarımızdan 
edindiğimiz tecrübeyle hareket ediyor, ki-
mimiz ise daha ilk çocuklarının ilkokula 
başlayışını heyecanla bekliyordur. Benim-
de bu yazımda değinmek istediğim konu 
yeni velilerimiz. 
Okula başlayış ailenin yaşamında ço-

cuğun konuşması, yürümesi gibi önem-
li bir aşamadır. Okula başlama çocuk 
yönünden belli bir zekâ ve duygusal ge-
lişimi tamamlamış olmayı gerektirir. 6 
yaşını bitirdiği halde zekâsı yeterli olan 
bir çocuk ruhsal bakımdan evden ayrı-
labilme olgunluğunu göstermeyebilir. 
Özellikle oyun ve arkadaşlıktan uzak 
tutulmuş, dışarı çıkarılmamış çocuk-
lar için evden ayrılış ürkütücüdür. Fa-
kat burada gerek velilere gerekse öğ-
retmenlere düşen görev; çocuklarımıza 
bağımsız birer küçük birey olmayı öğ-
retmektir. 
Unutmayalım ki; çok küçük yaştan 

itibaren bağımsız ve sorumluluk taşı-
yan bir birey olarak çocuğumuzu oku-
la gönderdiğimizde ileride daha başarılı 
bir bireyin zeminini hazırlamış oluruz. 
Okulların açıldığı ilk günlerde, her sı-
nıfta birkaç anneyi sıralarda çocukları 
ile birlikte otururken görmek olağan-
dır. Okula korku ile giden ve hep evi 
düşünen bir çocuğun kendini okuma ve 
öğrenmeye vermesi kolay olmaz. 
Ayrıca yaşıtları içine karışması, birlik-

te oynaması ve arkadaşlık kurması güç 
olur. Okula uyumu ve başarısı bir an-
lamda anne-babanın yetiştirmedeki ba-
şarısının bir ölçüsüdür. Tabi bu arada 
anaokuluna gitmiş olan çocuklarının 
bu konuda daha az zorlanacakları ve 
daha tecrübeli oldukları göz ardı edile-
mez. 
Kendi ülkemiz dışında başka bir ülke-

de yaşadığımız için haliyle bulunduğu-
muz ülkenin eğitim sistemi de farklı-
dır. Bu nedenle okulun velilerden bek-
lentisi ve aynı şekilde velilerinde okul-
dan beklentisi çok farklı olabilir. 
Bunun önümüzdeki sezonda problem 

olmaması için velilerimizin okul baş-
langıcında beklentilerini ve dileklerini 
dile getirmeleri ve aynı zamanda oku-
lun da onlardan beklentilerini öğren-
melilerdir. Bugün iki dilli çocuklarımı-
zın gitmekte olduğu hemen her okulda 
tercüman imkânı da sağlanmaktadır. 
Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey; 
ne beklediğimizi açık bir şekilde belir-
tip, beklenilene de cevap vermektir. 
Unutmayalım ki; çocuğumuzu teslim 

ettiğimiz eğitim kurumuyla güzel bir 
iletişim birçok sorunu da rahatlıkla 
çözebilir. 

Bzkanat@hotmail.com

Türkiye’de adeta yangın var. Politi-
ka’dan, iç çekişmelerden söz ede-

cek değilim. Havadan söz ediyorum. 
Türkiye bu yaz sıcakların en sıcağı-
nı yaşıyor. Ve bu nedenle diyorum ki, 
Türkiye’de adeta yangın var. Bir baş-
tan öte başa Türkiye’nin ateşi yüksek. 
İzmir’de Kuşadası’nda sıcaktan otu-

rulmuyor. Ankara’ya bir ay aralıkla 
iki kez gittim. Hava sıcak mı sıcak. 
Ağrı’ya gittim, Doğubayazıt’a gittim, 
Iğdır’a gittim. Bir hafta Doğu Anadolu 
bölgemizdeydim. Sıcak hava orada da 
peşimizi bırakmadı.
Türkiye’nin havasından söz etmek 

gerekince bunlar dile getirilebilir. Su-
yundan söz etmeye kalkışırsak şöyle 
diyebiliriz. Türkiye’de bu yaz su pek 
bol. Öyle ki, zaman zaman bir çok yer-
leşim birimlerinde su yüzünden yıkım-
lar bile oldu. 
İnsanoğlu’na nimeti veren Yüce Al-

lah olunca elbette soramıyoruz. “Ya-
rabbi! Niye kararınca vermiyorsun? 
Ya hiç vermeyerek biz kullarını mel 
mel meletiyorsun, ya da boyumuzdan 
da fazla vererek boğulup telef olmamı-
za yol açıyorsun.. Niçindir Ya rab?” di-
yemiyoruz. Allahın hikmetinden sual 
olunmaz diye öğretilmişiz. 
Ve her halde ve her şart altında şük-

retmekle görevlendirilmişiz. Yarabbi 
çok şükür...
Türkiye’nin politik arenasında ne-

ler olup bittiğine girmek istemiyorum. 
Her şey hemen hepimizin gözü önün-
de yaşanıyor. Ak koyun kara koyun, 
herkesçe biliniyor. Bu nedenle bura-
dan akıl danelik etmenin gereksiz ol-

duğu düşüncesindeyim. 
Yalnız şöyle bir takım olaylar yaşa-

nabiliyor ve bu gerçekler bizim gözü-
müzden kaçıyor, belki de onu anlat-
sam yeridir. Türkiye’de gazetelerde 
zaman zaman öyle haberler yayınlanı-
yor ki, insanlar bu haberleri kendileri 
için olumluymuş gibi algılıyorlar.
Bu haberlerden biri şu. Yılın ilk yarı-

sı içinde, ya da şu kadar ayda bilmem 
hangi bankanın net kazancı ne kadar 
olmuş. Pek çok kişiye rastladım, bu 
yolda haberleri okudukça sanki ülke 
ekonomisinde bir iyileşme yaşanmış 
gibi seviniyorlar.
Oysa, bankaların işi para alıp sat-

mak... Bir banka alıp sattığı para üze-
rinden ne kadar kazanç sağladıysa, 
bunu para işlemi yaptıran kişilerin 
sırtından kazanmış demektir. Para iş-
lemi yaptıranlar da ülkenin yurttaşla-
rı olduğuna göre, bankalar yurttaşın 
şu kadar parasını kendi hanelerine ka-
zanç diye yazmışlardır. 
İşin içinde çalışan sayısını arttırmak 

olmadıkça, bir üretim söz konusu edi-
lemedikçe ülkenin yolunda izinde bir 
iyileştirme kaydedilemedikçe zaten 
yabancıların elinde bulunan bir ban-
ka şu kadar kazanç sağlamış diye ben 
niye sevineceğim?
Bir başka konu. Türkiye Başbaka-

nı’nın pek çok koruması var. Öyle sıkı 
korunuyor ki, o koruma çemberi için-
de nasıl boğulmuyor ben şaşıyorum. 
Kimi kaynaklar koruma görevlisi sayı-
sını üç yüzlerde, kimileri ise sekiz yüz-
lerde gösteriyor.  
Bir yakınımdan dinledim. Epey za-

man önce İstanbul’da bir fabrikanın 
ek tesislerini açmaya gelmiş. Gelişin-
den bir hafta önce birileri fabrikaya 
gelmişler. Krokiler çizmişler. Başba-
kan geldiğinde nereden gelecek, nere-
ye basacak. 
Sonra fabrikanın tepeden tırnağa ne 

kadar çalışanı varsa hepsinin Savcılık-
tan temiz kağıdını çıkartmışlar. Fab-
rika’nın yanı başında bir derecik var-
mış. O derecik üzerinde kurulu köprü 
beş ton yüke dayanıklıymış. Başba-
kanın otomobilinin ağırlığı altı buçuk 
tonmuş. Köprünün yanına altı buçuk 
ton yüke dayanıklı yeni bir köprü yap-
mışlar. Başbakanın geleceği gün sağ-
daki, soldaki, karşıdaki binaların çatı-
larına keskin nişancılar yerleştirilmiş. 
Ve böylece başbakan gelmiş, açılış ger-
çekleşmiş ve fabrika yetkilileri pek se-
vilen Başbakanı ağırlamanın ve uğur-
lamanın keyfini yaşamışlar. 
Türkiye’den yazacak daha çok şey 

var ama zülf-i yar’den uzak kalmaya 
çalışıyorum. Bir noktaya daha değine-
yim. İnsanlar pek çok bahane ile ve de 
en çok trafik kazası adı altında ölüp 
duruyorlar. Pek çok kaza var ki, be-
nim içim sızlayamıyor.
Bir aile on beş yaşında bir çocuğa di-

reksiyonu teslim etmiş. Çocuğun ehli-
yeti elbette yok. Şimdi o aileye “Kar-
deşim bu tedbirsizliği niçin yaptınız?” 
diye kimse soramıyor. Çünkü ailenin 
bütün kişileri kazada öldüler. 
Türkiye’den bolca selamlar…

zeynelkozanoglu@gmail.com

HABER SİNEMA

Bedriye Zelal Kanat Zeynel Kozanoğlu

Kupe çekme ile şifa bulun
Mustafa Ceran,                   
Alternatif tıp uzmanı

Kupa cekme eski Çin tip 
tedavi yöntemidir. Ya-

pılan araştırmalara göre 
Mogolistan bölgesinde bulunan Uygur 
Türklerinin ¬de bu tedavi yöntemini 
ilk kullananlar arasında olduğu sap-
tanmıştır.
Dünyada değişik isimlerle adlandırı-

lan kupa çekme yöntemi, Anadolu¬da 
bu isimden başka bardak çekme ola-
rak da bilinmekte. Avrupa ve Ameri-
ka¬da cupping-terapi veya vakum te-
rapi diye bilinir.
Günümüzde artık ispirtolu pamuk 

yakılarak yapılan kupa çekme faz-
la uygulanmamakta. Ama bir pompa 
yardımıyla içinde negatif basınç oluş-
turulan manyetik kupalarla, hastanın 
ağrılarını veya başka bir rahatsızlığı-
nı gidermek daha da pratik hale gel-
miştir.
Plastik kupaların ortasına yerleşti-

rilen manyetik çubuklar, akupunktur 

noktalarına denk getirilerek, ciltaltı 
kan dolaşımını artırmakla kalmıyor, 
mekanik etkisiyle kas gevşeltici olarak 
da kullanılıyor.
Kupa çekmedeki en büyük amaç, 

bölgesel kan akımını artırarak, doku-
ların oksijenlenmesini sağlamak. Do-
laşımı artırmak. Toksinlerin ve kar-
bondioksitin dışarı atılmasına yardım-
cı olmak. Bunun dışında bağışıklık sis-
temini güçlendirmede çok büyük et-
kisi vardır. Bu tedavi yöntemiyle yeni 
oluşmuş rahatsızlıkları gidermenin 
yanı sıra kronik vakalarda da çok iyi 
sonuçlar almak mümkün.

Kupa çekme 3 şekilde uygulanır:
1. Kuru kupa çekme
2.Kupa ile masaj
3.Kupa ile kan aldırma

Kuru kupa çekme çoğumuzun bildi-
ği geleneksel şekilde kuru cilde kupa 
yerleştirilmesidir.
Kupa ile masaj ise, cilde masaj kremi 

sürüldükten sonra, bir veya iki kupa-
nın vücut üstünde ileri ve geri olarak 

vücut üstünde vakumlu bir şekilde 
kaydırılmasıdır.
Son olarak kupa ile kan aldırma var-

dır. Bu sistemde, deri hafifçe bir aku-
punktur iğnesi ile çizillir ve üzerine 
kupa kapatılarak emici gücün etkisi 
oluşturulur ve kirli kan vücuttan çı-
karılır. Bu yöntem genellikle hasta 
bölgeye yakın ama noktanın iyi tespit 
edilme şartıyla tedavi yapılır.
Kupa çekme, kan seviyesi düşük ane-

mik ve hemofilili, bunun dışında şeker 
hastaları, kalbinde pil (pacemaker) 
olanlara ve hamilelere uygulanmaz.
Kupa çekmede esas olan bu işin eği-

timini almış ehil ve uzman kişi tara-
fından yapılmasıdır. Yanlış vurulacak 
kupalar ağrınızı veya başka bir ra-
hatsızlığınızı daha da kötü bir duru-
ma sokabilir. Kupa çekme gerçekten 
çok ciddi bir müdahale olmakla bera-
ber seçilecek bölgenin de ancak bunun 
eğitimini almış bir uzman tarafından 
belirlenmesi gerekir.

info@akuzomas.dk  

19 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN DANİMARKA’DA 
BERLİN FİLM FESTİVALİ

ALTIN AYI ÖDÜLÜ
Kopenhag’da: 
Gloria, Vester Vov Vov 

Aarhus’ta : Øst for Paradis 
Aalborg’da: Biffen

haber@haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz 

Gözünüz 

Kulağınız

hahahahaber
www.haber.dk

1 EKİM’DE 
KOPENHAG’DA 
PARK BİO’DA

D
animarka sinemaları önümüz-
deki günlerde ödüllü bir Türk 
filmine hazırlanıyor. 
Berlin Film Festivali “Berlina-

le”de geçtiğimiz Şubat ayında en iyi film 
ödülünü kazanan “Bal” Kopenhag, Aar-
hus ve Aalborg’da gösterime girecek.

Filmin konusu
Yusuf (7) ilkokula başlamış, okuma 
yazma öğrenmektedir. Babası Yakup 
(35-38) ürkütücü bir ormanın derinlik-
lerinde, yüksek ağaçların üzerine ku-
rulmuş el yapımı kovanlarda üretilen 
karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. 
Babasıyla sık sık gittiği orman, Yusuf 
için gizemli bir yerdir...
Yusuf bir sabah gördüğü rüyayı babası-

na anlatır. Bu rüya ikisi arasında son-
suza dek kalacak bir sırdır. Aynı gün 
Yusuf sınıfın önünde öğretmenin verdi-
ği okuma metnini okurken aniden ke-
kelemeye başlar ve arkadaşlarının alay 
konusu olur...

Yakup, anlaşılmaz bir nedenle soyu 
hızla tükenen Kafkas arılarının peşin-
den uzak bir ormana gider. Babasının 
gidişiyle Yusuf iyice sessizliğe gömülür. 
Yusuf’un bu hali çay tarlasında çalışan 
annesi Zehra’yı (28) üzmektedir. Ne 
kadar uğraşsa da Yusuf’u konuştura-
maz.

Günler geçer, Yakup’un gecikmesi 
Zehra’yı ve Yusuf’u tedirgin eder. Zeh-
ra Miraç Kandil’i gecesi için Yusuf’u 
köyden uzaktaki annaannesine gönde-

rir. Yusuf, orada dinlediği hikayelerdeki 
peygambere benzettiği babasının mut-
laka geri döneceğine inanmaktadır. Er-
tesi gün Sis Dağı şenliğinde de Yakup’a 
rastlayamazlar...

Babasını aramak için ormanın derin-
liklerine dalan Yusuf’un gördüğü rüya 
gerçekleşecek midir?

“Bal” filminin yönetmeni Semih Kap-
lanoğlu, filmin dahil olduğu üçlemenin 
diğer filmleri olan “Süt” ve “Yumurta”-
nın da yönetmeni. Kaplanoğlu “Yumur-
ta” filmi ile Antalya Uluslararası Altın 
Portakal Film Festivali ve İstanbul 
Film festivallerinde en iyi film ödülü 
kazandı. Kaplanoğlu ayrıca “Yumurta” 
filmi ile de FIPRESCİ festivalinde ödül-
ler kazandı.

Altın Ayı ödüllü Türk fi lmi “BAL” Danimarka’da

Filmden bir sahne

KASIM AYINDA DANİMARKA’DA 
SİNEMALARDA

“Bal” 19 Ağustos günü Kopenhag’da Vester Vov Vov, 
Gloria, Aarhus’ta Öst for Paradis, Aalborg’da ise Biffen 
sinemalarında gösterilecek.
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Benim çocukluğumda evin ka-
pısına kilit vurulmazdı. Evde 

hep insan vardı. Annem tarlada, 
bahçede çalışsa da, sanki o hep ev-
deydi.  Okuldan eve geldiğimde 
kapı açık ve evde insan olurdu. An-
nem sanki evin demirbaş bir par-
çasıydı. Babamın ev anahtarı bile 
yoktu. Evden herkesten önce çıkar 
ve eve herkesten sonra dönerdi. 
Gidilecek yerlere de ailece birlikte 
giderdik.
En büyük eğlencem kardeşlerim-

le ve arkadaşlarımla sokakta oyna-
maktı. Sokakta top oynamak, mis-
ket ve bilye yuvarlamak diye bir 
kavram vardı. Cafelerde, alış veriş 
merkezlerinde buluşmazdık. Okula 
arkadaşlarımızla birlikte gider, oy-
naya zıplaya yürüyerek eve döner-
dik. Okul servisi yoktu. Ayakkabı-
larımız çok eskirdi. Hatta kimi za-
man okuldan eve dönerken tenha 
sokaklarda küçük taşlara top ye-
rine vururduk. Kimi zaman da bu 
sokaklarda hava kararana kadar 
çeşitli oyunlar oynardık. Mahalle-
mizdeki yetişkin kadınların hepsi 
birer teyze birer anneydi bize. Su-
sayınca girer evlerine su içerdik, 

ya da kimi teyzeler bir sürahi ay-
ran getirir, hepimiz aynı bardak-
tan kana kana içerdik. Oynadığı-
mız yere evi yakın olan arkadaşla-
rımızın anneleri bize de börek, ku-
rabiye gibi yiyecek verirlerdi. Bir-
birimizin suyundan içer, elmasına 
diş atardık.
Cebimizde harçlığımız olduğun-

da oynarken düşmesin diye çıkarır 
çantamızın üstüne koyar oyun bi-
tince tekrar cebimize korduk. Bu-
gün bize çok garip gelse de, çan-
tanın üstündeki paraya kimse do-
kunmazdı, arkadaş parasının do-
kunulmazlığı vardı.
Çocukluğumda oyun oynayarak 

geçirdiğim bu sokaklar evimiz ka-
dar güvenliydi. Düşeni kaldırıp 
şevkat gösterirdik, kimi zaman 
kavga etsek de ya çabuk barışır ya 
da barıştırılırdık. Polis ve jandar-
ma gelmezdi kapımıza, zabıt tutul-
maz, rapor yazılmazdı hakkımız-
da. Sonra bizim kazgalarımızda 
öyle ustura, falçata olmaz, bu alet-
lerin ne olduğunu bilmezdik bile. 
Kan yoktu bizim kavgalarımızda. 
Benim çocukluğumdaki en şiddet-
li çocuk kavgalarında saç çekilir, 

hayvan adları sayılır ya da tekme 
atılırdı. Çok geçmeden kavga sona 
erer, tekrar oyuna dalardık. Par-
maklarımız kanayana kadar mis-
ket oynardık, yine de mikrop kap-
mazdık. Düşerdik, kanayan yeri-
mize çiğnenmiş ekmek basarlardı, 
oyuna tekrar devam ederdik.
Artık bu sokakları tanıyamıyo-

rum ve bu sokaklardaki insan sıca-
ğını hissedemiyorum. Sokaklar mı 
değişti yoksa ben mi yaşlandım? 
İtiraf edeyim ben bizim çocuklu-
ğumuzu özledim. Sokaklarımız 
ruhsuzlaşmış sanki. Artık komşu-
lar birbirini tanımıyor. Komşuya 
temizliğe gelen kadınla konuşur, 
ama komşuyla konuşmaz, komşu-
larımız kimdir, komşu dairede ki-
min otururdurduğunu bilemez du-
ruma geldik. Evimizi kendimiz te-
mizlerdik. Kendimiz diyorum, yani 
sadece annem değil. Kapı ve pençe-
leri biz çocuklar elimize tutuşturu-
lan ıslak bez parçalarıyla silerdik. 
Bu işi de güle oynaya yapardık, 
annemize yardım etmenin mutlu-
luğunu yaşardık. Hee, iş sonunda 
beş on kuruş cep harçlığı konulur-
du cebimize. 

Sanki şimdi evler var ama yuva 
yok! Parklarımız var içinde oyna-
yan çocuklar yok. Her yıl sökülüp 
yenilenen kaldırımlar, lüks ve yük-
sek binalar, ışıl ışıl vitrinler, büyük 
alı veriş merkezleri ve buralara gi-
rip çıkan yapay insanlar çok var. 
Sanki ruh yok, buz gibi bir atmos-
fer, biz insanlar bu buzlu atmosfe-
re ne kadar dayanabileceğiz ?
Tahta iskemlelerimizde oturan 

yaşlılarımız, onlara dede, nene di-
yerek hatırını soran çocuklarımız 
artık yok.
Oturduğumuz evler aslında ban-

ka borcuyla ‘bizim’, kullandığımız 
araba banka borcuyla ‘bizim’. Bana 
yalancıktan ‘benim de evim ara-
bam var’ dedirten ve sadece benim 
cüzdanımı düşünen bu sistem bu 
kültür, benim kültürüm değil! Bey-
ni reklamlarla desteklenen, ruhu 
ele geçirilmiş insanlar olduk. Birbi-
rimize yabancı, kendimize yabancı 
ve yanlızlıklarımızla yaşar olduk. 
İyi de neden böyle olduk ? Biz mi 
istedik böyle olsun diye. 

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Biz mi istemiştik ?

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

Bu satırların yazarı olarak 
ben, bu kitabın başlığını/

adını görünce, “-Tamam ba-
şörtüsü konusu yine önümüze 
sürülüyor, konu sıcak tutulsun 
diye yine gündeme getiriliyor 
ve kitaptada ağırlıklı olarak 
başörtüsü tartışılıyor-” diye 
düşündüm. Öyle 
ya, şu son zaman-
larda Müslüman 
kadınların örtün-
mesi konusu Av-
rupa gündemini 
de oldukça meş-
gul ediyor. İsviç-
re, Fransa, Bel-
çika’da yasaklar 
gündemde. Ancak 
“Tørklæde, Til-
lid og Tørre Tal” 
adlı bu kitabı açıp 
şöyle bir karıştırınca başörtüsü 
konusundaki geniş tartışmalar 
yerine çok daha ilginç diğer ko-
nularla karşılaştım. Başörtüsü 
konusunda ise sadece 151. say-
fada kısa bir yazı görebildim. 
Hepsi o kadardı. Peki öyleyse, 
kitapta neler var? Kısaca sizle-

rin bilginize aktarayım:
2007-2010 yılları arasında CE-

POS’un bilimsel araştırmalar 
bölümü şefi olan Geert Laier 
Christensen’in  kaleme aldığı bu 
kitap, çeşitli yıllarda göçmenler 
(kitapta kullanılan terim) konu-
larında yapılan çok yönlü kamu-
oyu araştırmalarının derlenerek 
analiz edildiği, sonuçların çıka-
rıldığı ve bu sonuçların ışğında 
gelecekte ne gibi yabancılar 
politikalarının izlenmesinin en 
uygun olabileceğine ilişkin çeşit-
li fikirlerin üretildiği bir kitap 
niteliğinde.

Bir düşünce tankı olan CE-
POS ( CEnter for 
POlitiske Studier), 
11 Mart 2004 yılın-
da kurulmasından 
bu yana kamuoyun-
daki siyasi tartışma-
lara yoğun bir şekil-
de katılarak, ortaya 
attığı politik fikirle-
riyle çeşitli partilere 
bu arada hükümete 
büyük ilham kayna-
ğı oldu ve ağırlıklı 

bir kurum olduğunu kanıtladı. 
Bu nokta gözönünde tutuldu-
ğunda, Tørklæde, Tillid og Tør-
re Tal kitabı rastgele bir kitap 
olmaktan daha çok, kitaptaki 
göçmenler ve uyum politikala-
rına ilişkin görüşler nedeniyle 
gelecek günlerde önem kazana-
cak gibi görünüyor.

Analizler, etnik kökenlilerin 
kültürlerinden, değerlerinden 
vb. daha çok etnik kökenlilerin 
ekonomik ve çalışma piyasasın-
daki durumlarına ilişkin. Kitap-
ta, bu analizlerin sonuçlarından 
yola çıkılarak, etnik kökenlile-
rin en hızlı bir şekilde bir işe 
başlamalarını ve topluma uyum 
sağlamalarını, kendilerini bir so-
run  yada topluma yük olarak 
görmek yerine bir kazanç olma-
larını gerçekleştirebilmek için 
asgari ücretlerin azaltılması, 
vergi yükünün hafifletilmesi, 
sosyal yardımların, işsizlik pa-
rasının  azaltılması gibi önlem-
ler öneriliyor.

Kitapta, bugünlerde Danimar-
ka Halk Partisi’nin gündeme ge-
tirdiği batı ülkelerinden olma-
yan etnik kökenlilerin topluma 
maliyeti konusuna ilişkin 2008 
yılında yapılan bir araştırmadan 
da söz ediliyor.

Kitap, göçmenler, göçler, etnik 
kökenliler ile Danimarka halkı 
arasındaki sosyal, kültürel ve 
daha bir çok alanda ilişkiler, 
karşılık güven yada güvensiz-
lik, karşılıklı tutumlar, karşı-
lıklı önyargılar ve daha bir çok 
konuda araştırmaları ve sonuç-
larını irdelediği için önemli bir 
tartışma kitabı niteliğinde. Bir 
o kadar da, etnik kökenlilere 
yönelik konularda ve projeler-
de çalışanlar için de önemli bir 
başvuru kaynağı. 

Tørklæder, tillid og Tørre Tal: 
Başörtüsü, Güven ve Kuru 
Rakamlar (Danimarka’ya göç-
ler ve uyum  konusunda bir 
araştırma ve inceleme).Yazar 
Geert Laier Christensen. Bir 
CEPOS yayını. 216 sayfa.

BAŞÖRTÜSÜ, GÜVEN VE KURU RAKAMLAR

Somali kökenli Aya-
an Hirsi Ali’nin bir 

kitabı daha yayımlandı. 
Ayaan Hirsi Ali’nin bu 
kez Göçebe adını ver-
diği ve 28 Nisan günü 
Danimarka’da piyasaya 
çıkan bu kitap, özü iti-
barıyla bundan önceki 
kitaplarından çok fark-
lı değil. Somali’de baskı 
altında olduğu için aile-
sini, yurdunu terkede-
rek Somali’den kaçan, 
Hollanda’da milletveki-
li de seçilen Ayaan Hirsi 
Ali, şimdi Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde bi-
linmeyen bir yerde ve 
sıkı güvenlik önlemleri 
altında yaşıyor.

Daha 8 yaşındayken 
Somali’den ailesiyle 
birlikte kaçan Ayaan 
Hirsi Ali, Suudi Arabis-
tan, Etyopya, Kenya’ya 
götürüldü. Ayaan Hirsi 
Ali ve ailesi daha sonra 
kısa bir süre için tek-
rar Somali’ye döndü. 
22 yaşına girdiğinde 
babasının zorlamasıy-
la Kanada’da yaşayan 

ailesinden biri ile ev-
lendirilmek üzere Ka-
nada’ya götürülürken 
Almanya’da bir fırsa-
tını bularak ailesini 
terketti ve Hollanda’ya 
kaçtı. Hollanda’da bir 
süre yaşayan Ayaan 
Hirsi Ali en sonunda 
Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne göçetti.

Ayaan Hirsi Ali, So-
mali’den kaçışından 
sonraki yaşamını ”Gö-
çebe” yaşamı olarak ta-
nımlıyor. Kitabın adı da 
zaten buradan geliyor. 

Ayaan Hirsi Ali bu 
göçebe yaşamını anla-
tırken, bundan önceki 
kitaplarında da yaptı-
ğı gibi anti-islamcı gö-
rüşlerini yineliyor ve 
İslam’a sert eleştiriler 
yöneltiyor. Somali’den 

İslam baskısından ka-
çan Ayaan Hirsi Ali, 
kaçtığı batı ülkelerinde 
Müslümanlarla karşı 
karşıya kalmasını anla-
tıyor. Batı ülkelerinde 
yaşayan müslümanla-
rın, yaşadıkları toplu-
ma tam uyum sağla-
yabilmeleri için, cinsel 
konular, şiddete başvur-
ma, para ve maddecilik, 
din gibi çok duyarlı ko-
nularda kendilerini de-
ğiştirmeleri, çok yuvar-
lak söyleyecek olursak 
İslam dinini terketme-
leri gerektiğini belirte-
rek, İslam ile batının 
değerlerinin birbiri ile 
bağdaşamayacağını sa-
vunuyor.

Ayaan Hirsi Ali bu 
kitabında da dünyada 
milyonlarca kadının İs-
lam adına baskı altında 
tutuldukları, kötüye 
kullanıldıkları ve ken-
dilerine kötü muame-
le yapıldığı temalarını 
işliyor.

Ayaan Hirsi Ali, Göçe-
be adlı bu kitabının ya-
yımlanması dolayısıyla 
geçen ayın (Nisan) son-
larında Danimarka’ya 
geldi. Yazılı ve elektro-
nik medyada kendisine 
geniş yer verildi.

GÖÇEBE - NOMADEN
Ayaan Hirsi Ali-
NOMADEN: Göçebe. 
Yazar Ayan Hirsi Ali. 
Gads Forlag Yayın Evi. 
300 sayfa. 299,-kr.
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CROSS-OVER

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık 
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir, anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan 
profesyoneller tarafından verilmektedir.

Hergün Saat 12.00-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak 
randevu alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 
16.00- 18.00 saatleri arasında

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2  1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Berk Çoker 

T
emmuz ayında Danimarka 
Türk Diyanet Vakfı Yayınla-
rı’ndan çıkan bir kitap, Av-
rupa genelinde İslamiyet’in 

ortaya çıkışı ve Danimarka’daki evri-
mine ışık tutuyor. Danimarka ve İs-
lam adlı kitabın yazarı, 2006-2010 yıl-
ları arasında Kopenhag Büyükelçiliği 
Din Hizmetleri Müşavirliği yapan ve 
şu anda da Danimarka Türk Diyanet 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürüten İsmail Başaran. Haber Gaze-
tesi olarak, çok isabetli bir dönemde 
yazıldığını düşündüğümüz bu objek-
tif çalışmaya dair bazı satırbaşlarını 
sizinle paylaşmak istedik. Kitabın 
en önemli özelliği, yazarın Danimar-
ka’da İslam’ın algılanışı ve yaşanan 
farklı gelişmelere hem bir Müslüman 
hem de bir Danimarkalının gözünden 

bakmaya çalışmış olmasıdır. 
Başaran, kitabın önsözünde olduk-

ça önemli bir konuya dikkat çekiyor. 
Başaran kitabın girişinde şu görüşle-
re yerveriyor: “Türkiye, Avrupa Bir-
liği’ne üyelik süreci devam eden bir 
ülke ve milyonlarca vatandaşı Avru-
pa’nın farklı ülkelerinde yaşamakta. 
Bu bağlamda Avrupa, Türkiye için 
çok önemli. Öte yandan, Türklerle 
Avrupalıların kültürel ve sosyal doku 
uyuşmazlıkları zaman zaman günde-
me geliyor. Danimarka da tam bura-
da Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 
özellikle Müslümanlara karşı en sert 
göçmen politikalarını uygulayan ve 
Türkiye’nin AB üyeliğine başından 
beri karşı çıkan bir ulus-devlet. Buna 
ek olarak, 2002 yılında Jyllands-Pos-
ten Gazetesi’nde Kurt Westergaard 
imzası ile çıkan Karikatürler ve be-
raberinde yaşanan dünya çapındaki 
kriz, bu küçük Avrupa ülkesini dün-
ya gündemine taşımıştır”. 

Danimarka ve İslam, Danimar-
ka’daki Müslümanların entegrasyo-
nu, ifade özgürlüğünden yola çıkarak 
Karikatür Krizi ve Batı’daki farklı 
dini kurumlar tarafından nasıl tep-
ki gördüğü, 2009 yılında İsviçre’de 
kanunlaşan “Minare Yasağı”na Da-
nimarka’nın toplum olarak reaksiyo-
nu ve en son bölümde Danimarka’da 
Türkler ve gerçekleştirilen Diyanet 
Hizmetleri üzerine çok detaylı ve de-
ğerli bilgiler içermektedir.

Yazar Başaran kitabında ayrıca bir 
çoğumuzun sorduğu “Neden Dani-
marka’da devlet İslam’a ve Müslü-
manlara karşı bu kadar az tolerans 
gösteriyor?” sorusuna akademik bir 
açıklama getiriyor. 

Tek kültürlü yani homojen bir ya-
pıya sahip olan Danimarka, ne bir 
İngiltere veya Hollanda ya da Avru-
pa’nın diğer Protestan ülkeleri gibi 
farklı kültürlerle yaşamış bir devlet 
değildir. Bundan dolayı da 1970 ve 
80’lerde başlayan Müslüman köken-
li göç ve buna ek olarak 1990’larda 
kendi ülkelerindeki iç savaştan kaçıp 
Danimarka’ya yerleşen Müslüman 
sığınmacıların aniden yarattığı çok 
kültürlü yaşam, Danimarka devleti 
tarafından bu azınlıkları hala tanı-
ma evresi olarak algılanmalıdır. Öte 
yandan, Karikatür Krizi, Danimar-
kalıların Müslümanları tanımaları ve 
İslam dinine olan ilgilerinin artması 
açısından da  milat olmuştur. 

 berk.coker@haber.dk 

Yazar: İsmail Başaran
Kitap: Danimarka ve İslam
300 Sayfa. Yayıncı: Danimarka Tür-
kiye Diyanet Vakfı ve Ağaç Kitabevi 
Yayınları Ltd. Şti.

İsmail Başaran’ın kaleminden Danimarka ve İslam

Dünyaca ünlü araştır-
ma şirketi Gallup, 
2005-2009 yıllarında 

155 ülkeden binlerce insan-
la görüşüp ülkelerin mutlu-
luk durumunu buldu.

Sonuçlara göre, dünya-
nın en mutlu insanları 
Danimarkalılar. Onu Fin-
landiya, Norveç ve İsveç 
takip ediyor. Hollanda da 
her ne kadar Dünya Kupa-
sı’nda birinciliği İspanya’ya 
kaptırarak hüsrana uğrasa 
da, mutluluk sıralamasında 
İsviçre’le birlikte dördüncü 
basamakta. 

155 ülke arasında ‘en 
mutsuz’, Afrika ülkesi 
Togo. Türkiye ise 103’üncü 
sırada.

Araştırma ‘iyi hissetme-
nin’ iki boyutu göz önüne 
alınarak yapıldı. Katılımcı-
lara ilk olarak hayatların-
dan genel olarak memnun 
olup olmadıkları soruldu. 

Yanıtlar 1’den 10’a kadar 
bir ‘yaşam değerlendirmesi’ 
skoru verilerek düzenlendi. 
Daha sonra her katılımcıya 
bir önceki gün nasıl hisset-
tiği soruldu. 

Bu yanıtlar insanların iyi 
dinlenip dinlenmedikleri, 
saygı görüp görmedikleri, 
üzüntüden uzak olup ol-
madıkları gibi ‘günlük de-
neyimlerin’ puanlanmasını 
sağladı. 

Bu sorular sonucu yük-
sek puan alan katılımcıla-
rın ‘iyi durumda’ olduğu 

kabul edildi.
İlk sırada yer alan Dani-

marka’nın ‘memnuniyet’ 
derecesi yüzde 82’yken, 
son sıradaki Togo’nun 
memnuniyeti yüzde 1’de. 
Danimarka’nın ‘zorluk çek-
me’ oranı yüzde 17 olarak 
belirlenmiş, Togolularday-
sa bu oran yüzde 67.

Mutluluk sıralamasında 
103’üncü olan Türkiye’de 
memnuniyet oranı yüzde 
13, zorluk çekme oranı 
yüzde 67.

Afrika ülkeleri hep 
alt sıralarda
‘Mutsuzlar’ liginde, listenin 
sonuna çoğunlukla Afrika 
ülkeleri sıralanmış. Nijer, 
Ruanda, Burkina Faso, 
Sierra Leone, Kamboçya, 
Komor Adaları ve Burundi 
son sıradaki Togo’nun he-
men üstünde yer alıyor.

Listede dikkat çeken şey-
lerden biri, ilk beşte yer 
alan Danimarka, Finlan-
diya, Norveç, İsviçre ve 
Hollanda’nın aynı bölge-
den olması. 

Gallup yöneticilerinden 
Jim Harter, bu durumu, 
“İskandinav ülkelerinde  
en temel ihtiyaçların diğer 
ülkelere kıyasla daha iyi 
karşılanması. Tüm verile-
re baktığımızda, bu temel 
ihtiyaçlar gelir ve iyi hisset-
me arasındaki ilişkiyi açık-
lıyor” diye yorumluyor.      

(Kaynak: Forbes)

Kuzeye giden mutluluk bulur
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İşte Türk azmi... 
İrfan Kurtulmuş
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Bulmacahaber
Türk  atletizmi büyük bir atakla Avrupa ve 

Dünya klasmanına bu yıl adını altın harflerle 
yazdırdı.
Barcelona’da yapılan 20. Avrupa Atletizm Şam-

piyonasında  Nevin Yanıt 100 metre engellide tüm 
rakiplerini sürklase ederek tarih yazdı.  
Yanıt, gerek yarı finalde  gerekse  finalde adeta 

rakip tanımayarak kendi Türkiye rekorunu kırdı-
ğı gibi şampiyonluğunu ilan ederek tüm ülkeye bü-
yük mutluluk yaşattı.
Nevin  Yanıt, Türk etnik kimliğiyle böyle büyük 

bir başarıya imza attığı için tüm övgülere, tüm al-
kış ve tebriklere layık olmalı. 10 bin metrede altın, 
5 bin metrede gümüş kazanan Elvan ile 5 bin met-
renin altın kızı Alemitu Bekele’ye de sonsuz teşek-
kürler ve en büyük alkışlar.
Nevin Yanıt, ihtal olmayan bir Türk sporcunun 

azimle çalıştığı,kendisine  çalışma imkanları veril-
diği ve öz güvenini  kazandığı zaman başaramaya-
cağı hiçbir şeyin olmadığını herkese göstermiş ol-
malı.
Yanıt  bu tempo ve azimle yoluna devam eder, 

köstek yerine destek görmeye devam ederse Dün-
ya ve Avrupa podyumlarında daha çok  kürsüye çı-
kararak İstiklal marşını okutur ve  Ay-yıldızlı bay-
rağı göndere çıektirir.
Bizim şüphemiz yok... Şüphesi olan var mı?

Ne lig ama
Türkiye Spor Toto Süper Ligi uzun bir tatil son-
rası 2010-2011 sezonuna merhaba dedi. Öncelikle 
şunu belirtmekte fayda var. Bu sezon çok çekişme-
li  ve zevkli geçeceği kesin. Türkiye’ye getirilen ve 
getirlmesi beklenen birçok Avrupalı yıldız  şimdi-
den büyük heyecan veriyor. Guti,  Quaresma, Ni-
ang, Pino gelecek mi gelmeyecek mi sürekli tartışi-
ılan Robinho gibi daha nice isimlerin top koştura-
cağı Türk futbol ligine ilgide bir o kadar artacak.

Real Madrid’de  olur Mesut
Bir paragraf Alman Milli Takımını tercih ede-
rek yaptığı seçimin doğru olduğunu dünyanın en 
büyük kulüplerinden birisi olan Real Madrid’e 
gitmekle kanıtlayan Türk asıllı futbolcu Mesut  
Özil’e açalım.
Mesut, Türkiye’nin katılamadığı G.Afrika’daki 

Dünya Kupasında oynadığı futbol ve attığı süper 
golle bir Alman Milli Takımı oyuncusunun yanı-
sıra kökeninin Türk olduğunu tüm dünyaya hay-
kırttı.
Başta Almanya olmak üzere’ tüm dünya da var 

olan Türkleri gururlandırdı. 
Mükafatını da Real Madrid’e transfer olarak aldı.
Mesut Özil, Avrupa’ya  ekmek parası için çıkan 

bir işçi ailesinin oğlu olarak,  Almanya  gibi zor bir 
ülkede en zoru başararak vaktini kahve ve oyun 
köşelerinde geçiren birçok gence örnek olacak  ya-
şayan bir  tablodur.
Kendisini tebrik etmek ve büyük  alkışlamaktan 

başka söylenecek tek bir söz var,  “Real Madrid’de 
olursun Mesut. “

irfan.kurtulmus@haber.dk

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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S O L DAN SA⁄A: 1 - Felç, sakatl›k gibi bir
nedenden dolay› yataktan kalkamayan kimse 2-

‹zmir’in ilçesi 3-fiark›da tekrar bölümü 4-Bir
organ›m›z - Eski M›s›r’da günefl tanr›s› 5-En tiz

erkek sesi 6-Özenli 7-fiaman.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-‹dare 2-Hak ve
hukuka uygunluk, türe 3-Efli olmayan, biricik -
Afrika’da bir nehir 4-Ata binen savaflç› kad›n 5-
Mitolojik kiriflli çalg› - Tabaklanm›fl ceylan derisi
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S O L DAN SA⁄A: 1-Muhafaza etmek, vikaye
etmek 2-Kuru so¤uk - Bir nota 3-Bobin 4-‹lgili
5 - Kendisini baflkas›n›n buyru¤una b›rakan,
boyun e¤en - ‹lkel bir su tafl›t› 6-Ke m i k l e r i n

toparlak ucu - Ziynet eflyas› 7-Mecal.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1 - G e m i l e r d e
yolcular›n hizmetine bakan görevli 2-Oya ile
süsleme 3-Say›lar› göstermek için kullan›lan
iflaretlerin her biri 4-Irak - Tantal›n simgesi 5-

Gözlem 6-Parazit 7-‹lgi eki - Ne s›cak, ne so¤uk
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Pulculuk 
Av u s t u r y a
baflkenti 

A ¤ › z
b o fl l u ¤ u n u n

tavan› 
Legal 

Kiflisel, özel ‹lgi eki 
Açgözlülük 

D a n › fl › k l ›
dövüfl 
Kuzey 

Anlam 

B i r
m i k r o s k o p

cam› 
Kayg› 

Ya p m a ,
e t m e

Is› yay›m› 
Akflam vakti 

Yasaklama 
Bal›kç›l bir

kufl 

K a r a d e n i z
b a l › k ç ›
teknesi 
Rüzgar 

Öncesiz 

Do¤u 
A r j a n t i n ’ i n
plaka imi 

S › r a y a
k o y m a ,
s›ralama 

Ünlem 
Ya ¤ m u r

(Halk dili) 
Epope 

Ko n y a ’ n › n
bir ilçesi 

L i t r e
(K›saca) 

‹lginç 

A d a n a ’ n › n
bir ilçesi 

Dingil Bir cins
koyun 

B i r
yönetmen Safra 

H a k l a r ›
e l i n d e n
al›nm›fl 
H a m l e

Cevher 
A r › n › n
y a p t › ¤ ›
besin 

Cüretkar 
Ya n a r d a ¤

a¤z› 

Giysi k›vr›m› 
Boyun e¤en 

S o n s u z ,
ölümsüz 

Haberleflme 
Te h l i k e y i
b i l d i r m e
sinyali 

B i r
aktris 

Bir içki 
Dar ve
k a l › n c a
tahta 

A k d e n i z
özgü bitki

örtüsü 

Hat›ra 
Ke m i k
ucu 

G ü m ü fl
(Simge) 
Oylumlu 

Futa 

G e m i
bar›na¤› 

Tavlada ‘üç’
say›s› 

Uykusu hafif 
H e l y u m
(Simge) 

Yüzy›l 
K a n s › z

Kamuflaj 
Sa¤›r ve

dilsiz 

Yeflile çalar
toprakrengi 

Halk 
Sanal, farazi 

Ma¤ara 
Gülüt 

K › z g › n ,
yak›c› 

Hangi kifli 

Dilemma 
Rutubet 

‹ran’›n plaka
imi 

Yüz, sima 

S › c a k
(Eski dil) 

C e z a y i r
müzi¤i 

K a r a t e
hocas› 
Model 

‘ K a y › p
K›ta’ M a ¤ l u p

Katman 
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D
animarka’nın en 
üst basketbol ligi 
olarak bilinen Ca-
nal Digital Elit 

Lig’e yükselen Vaerlöse bas-
ketbol takımı profesyonel 
Türk basketçi Berk Çoker’i 
transfer etti.

Geçtiğimiz Mart ayında 
Kopenhag’a yerleşen Berk 
Çoker, Danimarka basket-
bol tarihinde en üst lig ola-
rak bilinen Danimarka Elit 
Ligi Canal Digital liginde 
oynayacak ilk Türk olacak. 

Canal Digital Lig’e bu 
sene yükselen Vaerlöse ta-
kımı ile hazırlıklarını sür-
düren Çoker, bu sene amaç-
larının ligi ilk 3’te bitirmek 
olduğunu ve gelecek sezon-
da ise şampiyonluğu kovala-
yacaklarını belirtti. 

Geçmişte Türkiye 2. Ulu-
sal Basketbol Ligi’nde İs-
tanbulspor’da, Türkiye’deki 
kariyerinin ardından Fran-
sa 2. Ligi’nde Castres Bas-
ketbol Takımı’nda oynayan 
sporcu yeni takımı hakkın-
da şöyle konuştu: “Vaerlöse, 
gerçekten de bir basketbol 
fabrikası, diğer Elit Lig ta-
kımlarının da altyapıların-
dan çok iyi oyuncular yetişi-
yor. Fakat hem Danimarka 
Milli Takımı’nın, hem de 
klüp takımlarının ve hem 
de oyuncuların uluslar arası 

seviyede başarılı olmaları, 
devletin ve özel girişimle-
rin sponsorluğu sayesinde 
mümkün olabilir. Basketbo-
lun Danimarka’da öncelikli 
spor branşlarından biri ol-
madığını biliyoruz, fakat 10 
sene sonrası için şimdiden 
umutlu konuşabilirim, bu-
rada basketbolun geleceği 
parlak.”

1.97 boyundaki atlet, şütör 
gard ve kısa forvet pozis-
yonlarında oynuyor.

Berk Çoker’in transferi-
ni değerlendiren Vaerlöse 
Basketbol takımı antrenörü 
(koçu) Jonas Sörensen, “İyi 
bir oyuncu olduğunu saha-
daki hareketlerinden hemen 
hissediyorsunuz. Sahanın 
her tarafından oynama be-
cerisi var. Takıma büyük 
katkı sağlayacağını umuyo-
ruz” dedi.

Basketbol dışında, Danca 
kursuna giden Berk Çoker, 
gazetemizin de birçok ya-
zısına imzasını atıyor. Üni-
versitede gazetecilik okuyan 
sporcu, yüksek lisansını Si-
yaset Bilimi ve Uluslar ara-
sı İlişkiler üzerine yapmış. 

Sporcu, 26 Eylül itibarı ile 
başlayacak yorucu sezon ön-
cesi Türk basketbol severle-
ri takımının maçlarını des-
teklemeye davet ediyor.

(Haber)

Danimarka’da ilk Türk basketbolcu
Danimarka’nın en üst basketbol ligi olarak bilinen Canal Digital Elit Lig’e 
yükselen Vaerlöse basketbol takımı daha önceleri Türkiye ve Fransa lig-
lerinde basketbol oynayan Türk Basketçi Berk Çoker’i renklerine bağladı. 
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