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Türkiye’ye daha uygun
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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

Devamı sayfa 2’de

ISSN: 9771602-985002

H

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

“Kampanyamız sadece yeni 
müşterilerimiz için geçerlidir”
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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 - Fax: +45 5859 6381 

Mobil1: +45 2721 6380 - Mobil2: +45 2814 4489 
info@saray.dk - www.saray.dk

SARAY
BAŞAK

S E L S K A B S L O K A L E R
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İkinci sa
lonumuz 

açıld
ı

HABER Danimarka’da 
yaşayan genç sinemasever-
leri Türk sinemasının genç ve 
ünlü oyuncusu Cemal Hünal 
ile buluşturuyor. 

Romantik Komedi 
Kopenhag’da

Sayfa 25

KASIM AYINDA 
DANİMARKA’DA 
SİNEMALARDA

Bombacının
hedefi 
gazeteymiş
11 Eylül saldırılarının yıldönümünde başkent 
Kopenhag’da yakalanan Çeçen asıllı bombacı-
nın hedefi nin neresi ve kim olduğu konusunda 
çelişkili açıklamalar yapan polis, son olarak 
Çeçen asıllı saldırganın hedefi nin Jyllands-
Posten (JP) gazetesi olduğunu bildirdi.

BOMBACININ ÜZERİNDE ÜÇ DEĞİŞİK KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİK ÇIKTI 

İsveç’te aşırı sağın zaferi
İsveç’te ilk defa ırkçı bir parti oyların yüzde 5.7’sini alarak 
parlamentoya girdi. İsveç’te nüfusun yüzde 14’ünü göç-
menler oluşturuyor. Sosyal Demokratlar tarihinin en ağır 
seçim yenilgilerinden birini yaşarken, ırkçı parti 
lideri Jimmie Aakesson, “Tarihi bir zafere imza attık” dedi.

Devamı sayfa 11’de
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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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

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.

Mutluluğunuza ortak oluyoruz

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

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

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONLARI
« « « « «

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 

toplantılarınıza 2000 
kişiye kadar yemek 
servisimiz vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli misafi rlerinizi lüks 
salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

AÇILDI
Toplam 1800 kişilik kapasiteli yepyeni salonlarımızda 

en güzel gününüzde hizmetinizdeyiz 

B
aşkent Kopen-
hag’daki bir 
otelin tuvale-
tinde patlayan 
bomba sonrası 

yaralı olarak yakalanan 
Çeçen asıllı saldırganın 
asıl hedefinin peygamber 
karikatürlerini yayınlayan 
Jyllands -Posten gazetesi 
olduğu açıklandı. Konuyla 
ilgili bir basın açıklaması 
yapan Danimarka polisi he-
defin JP gazetesi olduğun-
dan emin olduklarını ifade 
etti. Olayın 11 Eylül 2001 
yılında New York’taki terör 
saldırılarının yıldönümüne 
rastlaması dikkat çekti. 

Kopenhag Polisinden ya-
pılan açıklamada, bomba-
cının hedefinin JP gazetesi 
olduğunu düşünmek için 
yeterince mantıklı neden 
olduğu ve saldırının de-
taylarını ortaya çıkarmak 
için çalışmaların sürdüğü 
bildirildi. 

Polise sert eleştiri
Polisin açıklamalarının be-
lirsizliklerle dolu ve yetersiz 
olması spekülasyonları artı-
rırken medya, polisi yeterli 
bilgi vermemekle suçladı ve 
verilen bilgilerin tutarsız ol-
ması eleştirildi. 

Daha önce Ekstra Bla-
det gazetesinin Çeçen asıl-

lı bombacının hedefinin 
Jyllands-Posten gazetesi 
olduğunu iddia etmesi üze-
rine polis, bunun doğru 
olmadığını ve zanlının bir 
terör eylemi girişiminde 
olmadığını bildirmiş, ancak 
aynı gün polis yeniden hede-

fin Jyllands-Posten gazetesi 
olduğunu açıklamıştı.   

Danimarka’ya daha 
önce de gelmiş
10 Eylül tarihinden itibaren 
tüm dünya istihbarat örgüt-
lerini meşgul eden bombacı 

kişinin Çeçen kökenli 24 ya-
şında Lors Doukajev olduğu 
ortaya çıktı. 
Kopenhag’ın en işlek nokta-
larından birisi olan Nörre-
port İstasyonu yakınların-
daki Hotels Jörgensen’in 
tuvaletinde bir patlamayla 
gündeme gelen ve gözaltı-
na alınan Lors Doukajev o 
günden beri kimliği hakkın-
da hiç konuşmamıştı.

BT gazetesinin ulaştığı bil-
gilere göre Belçika’nın Liege 
kentinde boks antrenörlüğü 
yapan bir kişi Doukajev’i fo-
toğraflarından tanıdı.

12 yaşında mayına basa-
rak bir bacağını kaybeden 
Doukajev’in Belçika’da mi-
marlık eğitimi aldığı ve 2007 
yılında Danimarka’ya bir 
öğrenci gezisi kapsamında 
geldiği de ortaya çıktı.

İngilizce, Fransızca konu-
şan bombacının üzerinde 3 
değişik kişi adına düzenlen-
miş sahte pasaport çıktı. 

Danimarka Gizli Servisi 
(PET) ve polis, mahkeme-
de kimliğini belirtmek iste-
meyen kişinin canlı bomba 
olmasından şüphelendikle-
rini ve eylem içinde olduğu 
sırada kaza sonucu otelin 
tuvaletinde bombanın pat-
laması neticesinde bir terör 
eylemin önlendiğini sandık-
larını bildirdi.

Bombacının hedefi  
gazeteymiş...
11 Eylül saldırılarının yıldönümünde başkent Kopenhag’da yakalanan 
Çeçen asıllı bombacının hedefi nin neresi ve kim olduğu konusunda 
çelişkili açıklamalar yapan polis, son olarak Çeçen asıllı saldırganın 
hedefi nin Jyllands-Posten (JP) gazetesi olduğunu bildirdi.

BOMBACININ ÜZERİNDE ÜÇ DEĞİŞİK KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİK ÇIKTI 
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Tencere dibin kara…
Cengiz Kahraman

Danimarka Halk Partisi lideri Pia 
Kjaersgaard İsveç’teki seçim kam-

panyalarını ve İsveç Demokratları’nın 
seçimlerde medya tarafından izole edil-
mesini eleştirirken, ‘İsveç bir Muz Cum-
huriyeti’dir demişti geçtiğimiz günler-
de.
Belki okurlarımız arasında bu deyi-

mi duymamış olan olabilir. Bu nedenle 
muz cumhuriyetinin ne anlama geldiği-
ni kısaca açıklayayım. Yaşamın zor ol-
duğu, hiç kimsenin yaşamak istemediği 
bir ülke anlamına gelir bu terim. Siyasi 
açıdan istikrarsız, ekonomik açıdan bir 
ya da birkaç tarımsal ürünün üretimi-
ne ve ihracatına bağımlı ve genellikle 
rüşvet ve yolsuzluklarla iç içe küçük bir 
seçkinler grubu tarafından yönetilen ül-

keleri küçümseyici anlamda kullanılan 
siyasi bir terimdir. 
Sadece Halk Partililer değil, iktidar ve 

muhalefet kanadından bazı siyasetçi-
ler de İsveç’teki seçim kampanyalarının 
demokratik ortamda yapılmadığını öne 
sürmüşlerdi. 
Hepsi demokrasi havarisi kesilmişler-

di başımıza. Kına yaksınlar artık. Muz 
cumhuriyeti dedikleri İsveç’te artık ya-
bancı düşmanı İsveç Demokratları yüz-
de 6 oranında oy toplayarak parlamen-
toya girmeyi başardı ve 20 milletvekili 
çıkardı. Aşırı sağın yükselişi karşısında 
İsveç bile dayanamadı. 
Ellerine fırsat geçse demokrasiyi ta-

mamen ortadan kaldıracak siyasi akım-
larla aynı fikirde olmadığını dile getir-

mek, sanki demokrasiye karşı çıkmak-
mış gibi algılanıyor artık.  
Peki, aşırı sağın yükselişinde diğerleri-

nin hiç mi suçu yok? Gerek İsveç Sosyal 
Demokrat Partisi, gerekse burjuva par-
tileri giderek artan işsizlik, ekonomik 
bunalım karşısında gereken önlemleri 
alamadıkları ve sosyal refah sisteminin 
de sürekli törpülenmesi sonucu aşırı sa-
ğın yükselmesine bir nevi kendileri ön 
ayak oldular. 
Gelecek yıllarda aşırı sağcı İsveç De-

mokratları Danimarka’daki gibi hükü-
mete destek vermeye başlarsa ya da sos-
yal demokratlar ile merkez sağ ve sol-
daki partiler aşırı sağa giden oyları geri 
alabilmek için tavizler vermeye, onların 
söylemlerini kullanmaya başlarlarsa hiç 

şaşırmayın. İsveç’teki siyasi partilerin 
bundan böyle nasıl bir siyaset izleyece-
ğini açıkçası çok merak ediyorum. 
Bir de, İsveç’i demokratik olmamak ve 

muz cumhuriyeti olmakla suçlayan Da-
nimarka’ya bir bakın! Dillerinden hiç 
düşürmedikleri Kopenhag kriterlerini 
kendileri bile uygulamaktan acizler. İs-
veç muz cumhuriyeti ise, Türkiye’de 
azınlık hakları diye ortalığı birbirine 
katan, ama kendi azınlıklarına ana dili 
eğitimini çok gören, aile birleşiminde 
kısıtlamalar getiren,  evlilik haklarına 
yaş sınırı getiren, dinine, peygamberi-
ne saldırmayı ifade özgürlüğü diyen Pia 
Kjaersgaard’un Danimarka’sına ne de-
nir?

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.

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

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

D
animarka baş-
savcılığı ROJ TV 
hakkında kapat-
ma isteği ile dava 

açılmasına karar verdi.  
ROJ TV dava sonunda suç-
lu bulunursa yayın izni geri 
alınacak. 

Savcılık kararına gerekçe 
olarak ROJ TV yayınların-
da teröre destek ve teşvik 
suçlarını düzenleyen Dani-
marka ceza yasasının 114. 
paragrafı kapsamında dava 
açılacağı duyuruldu.

 Açıklamada, ROJ TV 
yayınlarında PKK lider-
leri ve sempatizanları ile 
röportajlar yayınlanması, 

Türk Silahları Kuvvetleri 
ile PKK mensupları ara-
sındaki çatışmalardan gö-
rüntüler yayınlandığı ve 
genel olarak ve tekrarla 
PKK/KONGRA.Gel’in ey-
lemlerini öven teşvik eden 
bir yayın çizgisi izlendiği 
belirtildi.

Savcılık, kararını verirken 
Avrupa İnsan Hakları söz-
leşmesinin ifade ve haber 
alma özgürlüğünü belirle-
yen 10. maddesi ışığında da 
inceleme yaptı.  

Başsavcı Lise-Lotte Nilas 
yaptığı açıklamada alınan 
kararın “teröre destek” suç-
lamasıyla alındığını belirti-

lerek kararın Avrupa İnsan 
hakları Sözleşmesine aykırı 
olmayacağını duyurdu.

 
Adalet Bakanı Barfoed: 
“Karardan memnunum”

Savcılığın soruşturma açıl-
ması izni yolundaki başvu-
rusuna olumlu cevap veren 
Adalet Bakanı Lars Barfo-
ed “Terörle ve teröre des-
tek verenlerle mücadele ko-

nusunda toplum olarak eli-
mizden gelen herşeyi yap-
malıyız. Terör propaganda-
sının nasıl yapıldığının hiç 
önemi yoktur” dedi.

 
Büyükelçi: “Danimarka 
adaletine güveniyoruz”
Türkiye Cumhuriyeti Ko-
penhag Büyükelçisi Ahmet 
Berki Dibek de yaptığı açık-
lamada, Danimarkalı yetki-
lilerin kararını memnuni-
yetle karşıladığını söyledi 
ve, “PKK terör örgütü ve 
yayın organının da haketti-
ği cezaya çarptırılacağı ko-
nusunda Danimarka adale-
tine güvenimiz tamdır. Biz 
Türkiye olarak tüm delille-
ri sunduk. Danimarka ile 
iyi bir ikili işbirliğimiz var-
dır. Danimarka bizim NA-
TO’da müttefikimiz ve aynı 
zamanda Türkiye’nin AB 
sürecini destekleyen bir ül-
kedir. Uluslararası terörle 
mücadele konusunda üzeri-

ne düşen görevi yerine geti-
receğini umuyoruz” dedi.

Savcılıktan yapılan açık-
lamada 2005 yılında Tür-
kiye’nin kapatılması iste-
miyle yaptığı başvurunun 
incelendiği, adı geçen so-
ruşturmanın uluslarası bo-
yutlu olması ve soruşturma 
materuyalinin kapsamlı ol-
ması nedeniyle soruşturma 
sürecinin uzun sürdüğü be-
lirtilerek kamuoyundan bu 
gecikme çin özür dilendi.

Dava Kopenhag şehir 
mahkemesinde görülecek 
ve duruşma sonunda mah-
keme tarafından oluşturu-
lacak bir jüri de görüş be-
lirtecek.

Danimarka’da stüdyoları 
olmayan ROJ-TV, bu ülke-
den aldığı lisansla yayın ya-
pıyor ve 2004 yılında Tür-
kiye’nin başvurusuyla Da-
nimarka, ROJ TV hakkın-
da soruşturma başlatmıştı.

(Haber)

ROJ TV’ye kapatma davası açıldı
Danimarka, Kürtçe yayın yapan Roj-TV’ye, terörü desteklemek suçundan dava açılmasına karar verdi. 
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Sadi Tekelioğlu

Havadan sudan, ama en çok havadan hikayeler

Bir havaalanı transit salonu. Bir-
kaç genç Türk toplanmış ellerin-

de cep telefonu ve dijital kameraları 
ile bir uçağın resmini çekiyorlar. Uçak 
ise üzeri Barcelona FC logoları ile do-
natılmış bir THY uçağı. Sordum neden 
fotoğrafını çektiklerini uçağın. ”Gurur 
duyduk. Bizim havayolumuz Dünyanın 
en büyük kulübüne sponsor olmuş” ce-
vabını verdiler.
Venedik havaalanında kafeterya’da 

uçağımızın kalkmasını beklerken tepe-
mizdeki televizyon ekranlarında THY 
reklamı dönmeye basladı. Kevin Cost-
ner’li “Feel like a star” reklamı arka-
daşımı çok şaşırtmış olmalı ki, “A-a 
bu Kevin Costner değil mi? Ne işi var 
Türk Havyolları reklamında?” diye 
sordu. Ben de “Ee sen ne zannettin?” 
dedim.
21 Haziran 2010 Antalya Havalima-

nı. Bagajım kayıp. Türk Hava Yolları-
nın kayıp bagaj servisinin bulunduğu 
minicik odaya kayıp bagaj raporu tut-

turmak için giriyorum. Görevli bayan, 
“Raporunuzu yazacağım. Ama siz önce 
şöyle rahatça oturun, ben size bir kah-
ve yapayım” diyor. 5 dakika sonra sa-
bah kahvesi ile geliyor, ben kahvemin 
şekerini koyup karıştırırken, görev-
li bayan arkadaş birden ayağa fırlayıp 
“Bir dakika, siz özlemişsinizdir. Size 
bir de simit getireyim” diyerek arka 
odaya simit getirmeye koşuyor. Söyler 
misiniz? Hangi ülkenin, hangi havaa-
lanında, hangi firma size böyle bir hiz-
met sunar?
Devam edelim. 8 Temmuz 2010, İs-

tanbul-Kopenhag seferini yapan uçak-
tayız. En arka sırada boş bulunan üçlü 
koltuklardan birine Ddanimarkalı bir 
bayan yolcu uzanmış uyuyor. Erkek 
bir hostes tepe dolaplarını açarak bir 
battaniye çıkarıp uyumakta olan ba-
yanın üstüne örtüyor. Bayan yolcu o 
anda uyanıyor ve kısa sürede ne olup 
bittiğini anlıyor, gülümseyerek uyuma-
sına devam ediyor. “Helal olsun, böyle 

bir çalışan her  işverene nasip olmaz” 
diyorum içimden.
Kopenhag-İstanbul seferini yapan 

THY uçağı, aylardan Ocak. Uçak yüz-
de 80 kapasite ile dolu uçuyor. Yolcu-
larn yüzde 90’ı Türk değil. Bundan 
10 yıl öncesinden Türk Hava Yolları 
uçaklarında sadece Türk yolcular olur-
du. THY Kopenhag ofisi Müdürü İbra-
him Şimşek bu durumu şöyle açıklıyor: 
“Artık THY Küresel bir marka oldu. 
Türkiye dışında ülkenin adını söyleyin-
ce THY akla gelmeye başladı. Ayrıca 
İstanbul’un da hem güney-kuzey, hem 
de Doğu-Batı arasında atlama nokta-
sı olması ve en önemlisi de Türk Hava 
Yollarının genç uçak filosu ve verdiği 
hizmetteki kalite THY’yi tercih edilen 
havayolu haline getirdi” diyor. Ama en 
önemlisi de hangi dinden, inançtan, 
ulustan olursa olsun yolcular THY’de 
ayrımcılığa uğramadan eşit hizmet al-
dıklarını bilirler ve bunu da zaten his-
sederler. O Yüzden kriz döneminde bir 

çok havayolu küçülürken, hatta batar-
ken THY büyüdü, hem yolcu sayısı ba-
kımından hem de filosunu ve ulaşım 
noktalarını arttırması bakımından” di-
yor İbrahim Şimşek.
Bundan 15-20 yıl öncesinde hostesler-

le yolcuların iletişiminde yaşanan ger-
ginlikleri ve yolcuların THY’ye olan 
tepkilerini, astronomik bilet fiyatları-
nı da yakında bilen ve zaman zaman 
buna kişisel olarak tepki de göstermiş 
biri olarak son yıllarda Türk Hava Yol-
ları’nın geçirdiği ve iyiye doğru olan 
değişimin hakkının verilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Evet, biraz reklam 
gibi olacak ama olsun. THY göz ka-
maştırıyor.
Naçizane bir önerim olacak THY yet-

kililerine Lütfen hosteslerinize ve pi-
lotlarınıza İngilizce’deki “ladies” sözcü-
ğününün “leyz” olarak değil de “leydi-
iz” olarak telaffuz edileceğini hatırla-
tın. Şimdilik bu kadar.

sadi.tekelioglu@haber.dk

ZENGİNLER VERGİ ÖDEMEK İSTEMİYOR. Ödenen yüksek vergiler sayesinde sosyal refah sistemini 
koruyan Danimarka’da, herkesin vergi ödemeye hevesli olmadığı ortaya çıktı. Vergi dairesi Skat’den yapılan 
açıklamada, birçok Danimarkalı şirket ve zengin işadamının, Danimarka ile vergi cenneti olarak bilinen 55 
farklı ülke arasında 1 trilyon kron gibi büyük bir meblayı işlettiği belirtildi. Vergi Bakanı Troels Lund Poulsen, 
vergi cenneti olarak tanımlanan ülkelerdeki para miktarının büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi 
ve Skat’ın çalışmalarına ek kaynak aktarılacağına dair söz verdi. Bakan Poulsen, “Bu, Danimarka tarihinin en 
büyük vergi davası olabilir. Tahmin edilen para miktarı korktuğumdan daha fazla”. Skat, vergi kaçakçılığıyla 
ilgili şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük skandalın açıklığa kavuşması için çalışmalarına başladı.

DANİMARKALILAR 
VERGİ ÖDEMEYE 
HEVESLİ DEĞİL

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

����������������������������������
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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.

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

Kliniğimizde tüm 
operasyonlar 
plastik cerrahi 
mütehassısı 

Dr. Hayee Tareen 
tarafından 

yapılmaktadır

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

SONRAÖNCE

ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) 500 DKK’LIK ÜCRETE TABİDİR

KASIM ayı boyunca yağ 
aldırma operasyonlarında 
%20 indirim.
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Danimarka Göçmen ve 
Uyum Bakanı Birthe 
Rönn Hornbech, bun-

dan böyle Danimarka’ya aile 
birlşimi yoluyla gelecek göç-
menlerden mesleki diploma 
sahibi olma ve Danca bilme 
şartı aranacağını söyledi.

Danimarka resmi yayın 
kuruluşu DR’ye konuşan 
Hornbech Danimarka’ya 
yerleşerek Danimarka sosyal 
sistemini suistimal etmek 
isteyenleri ülkeye kabuul et-
meyeceklerini söyledi. 

Önümüzdeki yıllarda ül-

kedeki refah sisteminin de-
vamı için üretime katkıda 
bulunabilecek ve kalifiye iş-
gücüne ihtiyaç duyulduğunu 
söyleyen Hornbech, Dani-
amrka göç yasasının da bu 
doğrultuda yeniden düzenle-
neceğini belirtti.

Hornbech, bundan böyle 
aile birleşimi yoluyla Dani-
marka’ya yerleşecek kişi-
lerde ülkeye gelmeden önce 
Danca öğrenmeleri veya 
mesleki diploma sahibi olma 
şartı arayacaklarını söyledi.

(Haber)

Aile birleşimi 
için iki yeni şart
Danimarka kapılarını sadece üretime 
katkıda bulunabilecek ve sosyal siste-
me yük olmayacak göçmenlere açacak. 

A
ile birleşimi baş-
vuruları Dani-
marka ekonomi-
sini kurtaracak. 

Önümüzdeki yıldan iti-
baren Danimarka’ya eşini 
getirmek için aile birleşi-
mi başvurusunda bulunan 
kişilerden kişi başına 5 
bin kron harç istenecek. 

Hükümet tarafından ka-
muoyuna açıklanan 2011 
bütçe yasa tasarısına 
göre, eşini ve iki çocuğu-
nu Danimarka’ya getir-
mek isteyen bir kişinin 
ödeyeceği miktar toplam 
15 bin kronu bulacak. 
Başvuruların rededilme-
si ve aile birleşimi hakkı 
verilmemesi durumunda 
ödene  harç yanacak ve 
geri ödenmeyecek. 

Hükümetin bundan bir 
kaç yıl önce yürürlüğe 
koyduğu yeşil kart uygu-
laması ile Danimarka’ya 
gelecek olanlar da 6.300 
kron başvuru harcı ödeye-
cekler.

Hükümet yürürlüğe koy-
mayı planladığı harçlarla 

Danimarka ekonomisine 
63 milyon kron katkı sağ-
lamayı amaçlıyor.

Hükümet partisi Vens-
tre’nin uyum politikala-
rından sorumlu sözcüsü 
Karsten Lauritzen, diğer 
İskandinavya ülkelerinin 
de aile birleşimi başvu-
rularından harç istedik-
lerini,  Danimarka’nın 
Hollanda’ya göre daha az 

harç aldığını ve Hollan-
da’da aile birleşimi baş-
vuruları için 6.160 kron 
harç ödendiğini söyledi.

Söz konusu harç uygula-
masının Danimarka Halk 
Partisi tarafından ön şart 
olarak ileri sürüldüğü be-
lirtiliyor.

Muhalefet partileri hü-
kümetin bu uygulamasına 
karşı çıktılar. Muhalefet 

partilerinden Radikale 
Venstre’nin sözcüsü Mor-
ten Östergaard haliha-
zırda aile birleşimi yapan 
kişilerin 62 bin kron temi-
nat mektubu göstermeleri 
istenirken aile birleşimi-
nin hali hazırda başvu-
ranlar için pahalı olduğu-
nu söyledi.

(Haber)

Başvurmak da parayla
24 yaş sınırı, bağlılık şartı, 28 yaş kuralı, konut şartı, banka kredisi 
hükümete yetmedi. Hükümet şimdi de aile birleşimi başvurusu 
yapanlardan da kişi başına beş bin kron harç isteyecek.

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

www.satdiscount.dk

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

takın, D-SMART keyfini 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 fiyatlarla bizde.

Güvenlik kameraları 
satış ve montaj

Artık Türk kanallarını çanak antensiz izleme 
imkanı. Internet üzerinden Türk TV kanallarını 

Danimarka’da da izleyebilirsiniz. 

INTERNET TV
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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 tek yön: 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

KEMER SIKMA 
POLİTİKASI DA 
FAYDA ETMEDİ

KRİZ DANİMARKA’YI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. Danimarka İstatistik Müdürlüğü 
tarafından kamuya duyurulan veriler, küresel fi nansal krizin Danimarka’yı da teğet geçmediğini 
gösterdi. Ağustos ayında ifl as nedeniyle kapanan küçük ölçekli şirket sayısında tarihi rekora imza 
atılırken, fi nansal otoriteler verilerin şaşırtıcı derecede yüksek olduğuna dikkat çekti. Danske 
Bank’tan ekonomist Christian Hilligsøe Heing, ‘Veriler, bir kez daha Danimarka iş hayatının 
ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmeye devam ettiğini vurguluyor’ şeklinde konuştu. 
Mayıs ayında ifl as eden şirket sayısı 567 iken, ifl as sayısı Temmuz ayında 560, Ağustos ayında 
ise 606 olarak belirlendi.

Yaşlılar derneği kurulsun

1960’larda gelip bu günlere kadar Da-
nimarka’da ikamet eden işçiler artık 

yaşlandı. Bir çoğu emeklilik maaşı al-
maya çoktan başladı. Aktif çalışma bitti. 
Yaşlılık ve emekliliğin kendine özgü 

sorunları var. Bu sorunların bir kısmı 
kanunlarla ilgili. Örneğin emekli bir in-
san Türkiye’de kaç ay kalabilir? Han-
gi yardımları alabilir. Belediye eve te-
mizlikçi gönderir mi? Sağlık sorunlarını 
kim, nasıl çözer vs. Bu sorulara ek ola-
rak özel yaşamda da bazı sorular doğu-
yor. Örneğin yürüyemez, ayağa kalka-
maz ve kendi kendini idare edemez hale 
gelindiğinde huzurevine gitmek zorun-
da kalınır mı? Çocuklardan bakan olur 
mu? Ya da çocuklara yük olmak istenir 
mi? 
Soru listesi uzun, cevaplar ise çok kar-

maşık. Ayrıca soruların bir kısmına 
– özellikle özel yaşamla ilgili olanlara 
– verilecek hazır cevap da yok. Yaşlıla-
rın bu tür sorularını tartışabileceği bir 
dernek kurulmalı. Yaşlılar kendi arala-
rında ve bildikleri bir dilde, Danimar-
ka’da yaşlı ve göçmen olmanın  ne anla-

ma geldiğini, hangi zorluk ve çelişkileri 
içinde taşıdığını birbiriyle tartışararak, 
sorulara cevap aramalı. Belki cevap bul-
maktan ziyade, kendisi gibi aynı ko-
numda olan insanlarla dertleşmeli, dü-
şüncelerini paylaşmalı ki, sorunlar ve 
üzüuntüler biraz azalsın. 
Yaşlılar derneği kurulsun, sorunlar 

tartışılsın derken, yaşlıları sorunlu bir 
grup haline getirmek istemiyorum. Ama 
bilinen o ki, bu insanların böyle bir yere 
ihtiyacı var. Çünkü onlar Danimarka’da 
ilk göçmen ve yaşlı grubu temsil ediyor-
lar. İlk olmanın bir dizi zorlukları var. 
Örnek alınacak bir kuşak yok. Bu yüz-
den yaşlıların önüne çıkan tüm sorular 
yeni sorular oluyor. Yeni sorulara yeni 
cevap üretilmesi gerekiyor. Örneğin öm-
rünün yarısından fazlasını Danimar-
ka’da geçiren bir insan huzur evine git-
meli mi sorusu yeni bir soru. Verilecek 
cevap ne ‘evet’ ne de ‘hayır’. Bu soruya 
verilecek cevap ‘evetin’ ve ‘hayırın’ bu 
yaşlı grup perspektifinden bakıldığın-
da ne getirip ne götüreceği, yani ‘evetin’ 
ve ‘hayırın’ bu yaşlı üzerinde bırakacağı 

kültürel ve psikolojik sonuçlar. Bu ceva-
bı da – ya da düşünceyi - ancak yaşlılar 
birlikte üreterebilirler, bulabilirler. 
Ayrıca yaşlıların geldikleri kültürel 

yapı hemen hemen belli. Yaşlılara bak-
mak çocukların neredeyse kutsal görev-
lerinden biriydi. Böyle bir ortamdan ve 
beklentiylen gelen bu günün yaşlılarını, 
nasıl bir gelecek bekliyor? Herkesin ça-
lıştığı veya çalışmaya zorlandığı bir or-
tamda Danimarka’daki çocukların bu 
görevi üstlenebileceği veya üslenmek 
isteyip istemedikleri çok açık değil. Ço-
cukların anne-babalarına karşı olan tu-
tumlarını ve bağlarını tartışmak iste-
miyorum burada, ama görüldüğü gibi 
neredeyse yüzseksen derecelik bir dö-
nüşün olduğu yaşlılık ilişkilerini haz-
metmek hemen öyle kolay değil. Bu tür 
durumlar karşısında yaşlılar kendileri 
fikir ve anlam üretmeli. Dernek bu tür 
işlerle ilgilenmeli.
Bu tür çalışmaları varolan dernekler 

ve camiler yapamaz mı diye bir soru 
akla gelebilir. Mutlaka yapar. Eminim 
benzeri çalışmalarda başlatılmıştır bile. 

Ama yaşlıların bir derneğinin olması ve 
sadece Danimarka’da ilk yaşlı kuşak ol-
manın getirdiği ekonomik, hukuksal ve 
özellikle psikolojik ve kültürel sorunlar-
la ilgilenmesi çok yerinde ve gereklidir. 
Bilindiği gibi camilerin gündemi (do-
ğal olarak) din ve inançtır. Derneklerin 
gündemiyse göçmen veya Türkiye poli-
tikası. Dolayısıyla yaşlılar her iki ortam-
da da, ikinci planda kalacaktır. Belki 
daha önemlisi yaşlıların çok yönlü soru 
ve sorunları, din ve inanç ya da eşit-
lik ve demokrasi gibi terim ve perspek-
tiflerle, dar bir platforma taşınacaktır. 
Halbuki yaşlıların sorunları bu persper-
tiktifleri aşan soru ve sorunlardır. 
Berlin’de bu konulara odak olmaya ça-

lışan bir yaşlılar derneği var EM-DER; 
Emekliler Derneği. Türk dernek ve ca-
milerin yoğun olduğu Berlin’de böyle 
bir derneğe gerek duyulmuş ve zemini-
ni oluşturacak bir grup yaşlı bulunmuş 
ise, pekâla Kopenhag’da benzeri yapıla-
bilir. Bu alanda adım atacaklara ‘kolay 
gelsin’.

  tireli@haber.dk

Üzeyir Tireli

I
rkçı ve Neo Nazi olduğu 
tescilli kişileri listesinde 
barındıran İsveç Demorka-
talrı Partisi İsveç medyası 
ve diğer siyasi partiler ta-

rafından seçim kampanyaları es-
nasında boykot edilmişti.

İsveç seçim sonuçları Danimar-
ka’da son 20 yılda yaşanan sert 
tartışma sürecine benzer bir sü-
recin başlayacağının işaretini 
verdi.

Avrupa ülkelerinde son 10 yılda 
yabancı düşmanlığı yapan aşırı 
sağ partiler seçimlerde başarı ka-
zanarak parlamentoya girerken, 
İsveç hoşgörü ve liberal politika-
ların kalesi olarak biliniyordu. 19 
Eylül’de yapılan parlamento se-
çimleriyle İsveç’in bu özelliği de 
tarih oldu. 

Nüfusunun yüzde 14’ü göç-
men olan İsveç’te ilk defa aşırı 
sağ bir parti yüzde 5.7 oranında 
oy alarak parlamentoya girmeyi 
başardı. Parlamento seçimlerin-
de oy oranını artırmayı başaran 
Başbakan Fredrik Reinfeldt, par-
lamentoda 20 sandelye kazanan 
ırkçı parti Sverige Demokrat Par-

ti (SD) ile koalisyon görüşmeleri 
yapmayacağını açıkladı.

İsveç’te 349 milletvekilinin bu-

lunduğu mecliste Başbakan Re-
infeldt’in önderliğindeki merkez 
sağ koalisyon 172 sandalye ka-

zandı. 
Sosyal Demokratların başını 

çektiği sol bloğun milletveki-

li sayısı ise 157’de kaldı. Seçim 
kampanyalarını İslam ve yabancı 
karşıtı söylemleri ile  sürdüren 
İsveç Demokratları (Sverigesde-
mokraterna, SD), parlamentoda 
20 sandalye kazanarak, koalisyon 
görüşmelerinde sayısal olarak ki-
lit öneme sahip güç oldu. Ancak 
seçimden oy oranını artırarak 
çıkmayı başaran Başbakan Rein-
feldt, ırkçı parti SD ile koalisyon 
görüşmeleri yapmayacağını açık-
ladı. Seçimden büyük bir zaferle 
çıkan SD lideri Jimmie Aakesson 
ise ırkçı oldukları iddialarını red-
dederek, koalisyon görüşmelerine 
hazır olduğunu belirtti. 

İsveç’teki parlamento seçimleri-
nin bir diğer galibi de Çevre Par-
tisi oldu. Seçim öncesinde Çevre 
Partisi’ni kendileriyle koalisyon 
yapmaya ikna etmeye çalışan 
Başbakan Reinfeldt, bu partiyle 
koalisyon görüşmeleri yapmaya 
hazır olduğunu açıkladı. Sol blok 
içinde yer alan Çevre Partisi’ni 
Reinfeldt’in tüm partilere çağrıda 
bulunması gerektiğini söyleyerek 
peşinen bir desteğe karşı olduğu-
nu açıkladı.

İsveç’te aşırı sağın zaferi
İsveç’te ilk defa ırkçı bir parti oyların yüzde 5.7’sini alarak parlamentoya girdi. İsveç’te nüfusun yüzde 14’ünü 
göçmenler oluşturuyor. Sosyal Demokratlar tarihinin en ağır seçim yenilgilerinden birini yaşarken, ırkçı parti 
lideri Jimmie Aakesson, “Tarihi bir zafere imza attık” dedi.
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WEDDING PALACE

DÜĞÜN SALONU
Danimarka’da güzel bir düğün salonu

♥ 1100 kişilik salonu
♥ 350 araçlık otoparkı
♥ Türkiye ortamını aratmayacak  
   salon ortasında fi skiyeli 
   mermer havuzda ışık gösterileri
♥ Doğal ağaçlarla süslü salon
♥ Türk ve Kürt düğünleri için 
   menüler ve paket çözümler

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUM GÜNLERİ VE 
HER TÜRLÜ EĞLENCENİZDE 

HİZMETİNİZDEYİZ.

20.12.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında 
rezervasyonlarınız için boş tarihler mevcuttur. 

Kişi başına 98 Kron’dan 
başlayan fi yatlarla paket paket 
çözümler. Paket çözümlerimiz 
içinde 20.10.2010-31.12.2010 
tarihleri arasında evlenecek 
çift için lüks otellerin birinde 

konaklama dahildir. 

Gydevang 39-41  
3450 Allerød
info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk

Daha fazla bilgi için 

Tlf: 30 64 27 79  
      30 91 50 21 

WEDDING PALACE ĀȀ̀ЀԀ ఀऀࠀ܀

Butik Jasmin
Albertslund Centret
Tlf. 43 64 09 00

Bu reklamı getirin Ekim ayı boyunca yapacağınız 
tüm alışverişlerde yüzde 20 indirimden 

yararlanın

Gelinlik, nişanlık ve her türlü gece 
kıyafet ve abiye için bize gelin.

Mağazamızda çocuk abiye ve gece 
kıyafetleri de bulunmaktadır

Mağazamızda bulunan terzi-dikiş 
atölyesinde ölçünüze, zevkinize uygun 

her türlü elbiseyi i� nayla dikiyoruz

2
005 yılında çizdiği Hz. Muhammed 
karikatürü ile tepki toplayan ve 
ölüm tehditleri alan Danimarkalı 
karikatürist Kurt Westergaard’a, 

Almanya’nın prestijli “M100 Medya Ödü-
lü” verildi. 

Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde 
Sanssouci Colloquium tarafından düzen-
lenen ödül törenine, medya temsilcileri 
ve siyasetçilerin yanı sıra Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel de katıldı ve bir 
konuşma yaptı.  

Kurt Westergaard ödülünü başbakan 
Angela Merkel ’in elinden alması dikkat 
çekti.  Ödülün verildiği, “Avrupa Basın Öz-
gürlüğü” adlı organizasyonun yetkilileri, 
Westergaard’a, şiddet ve ölüm tehditle-
rine rağmen basın özgürlüğünden yana 
olduğu gerekçesiyle ödülün verildiğini 
açıkladılar.

“Avrupa Basın Ödülü” olarak da adlan-
dırılan M100 Medya Ödülü, çalışmalarıy-
la Avrupa’da demokrasinin güçlenmesine, 
ifade özgürlüğüne önemli katkılar sağla-
yan, Avrupa’da iz bırakmış kişilere yer 
veriliyor.

Westergaard’ın 2005 yılında Danimarka 
gazetelerinden Jyllands-Posten gazetesin-

de yayımlanan, Hz. Muhammed’i sarığın-
da bomba ile tasvir eden karikatürü, İslam 
dünyasında büyük infial yaratmış, çok sa-
yıda gösteri düzenlenmişti.

Bazı İslam ülkelerinin, karikatürlerin 
yayımlanmasını engelleme talebi, Dani-
marka başta olmak üzere, Avrupa ülke-
lerinde, “basın özgürlüğünü engelleme” 
girişimi olarak tepki çekmişti.  

Ölüm tehditleri
75 yaşındaki Danimarkalı karikatür sa-
natçısı Kurt Westergaard hakkında ölüm 
tehditleri halen sürüyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında, Westergaard’ın 
evine giren bir Somalili’nin, Westerga-
ard’u öldürmeye teşebbüs ettiği, Wester-
gaard, kendisini evin banyosuna kilitleye-
rek, saldırı girişiminden kurtulmuştu.

Sanatçının çalıştığı Jyllands-Posten gaze-
tesine saldırı planları hazırlayan iki kişi de 
geçtiğimiz yıl Cihacago’da yakalanmıştı.

Westergaard, gazetesine yönelik tehdit-
lerin önüne geçmek amacıyla, geçtiğimiz 
Haziran ayında, emekliye ayrılacağını 
açıklamıştı.

(Haber)

Danimarkalı karikatüriste 
Almanya´dan ödül
Hz. Muhammed karikatürü ile İslam dünyasında tepki 
toplayan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard’a 
Almanya’nın prestijli “M100 Medya Ödülü” verildi. 

Danimarka halkının 
ayrımcı tutumun-
dan ve yabancılar 

hakkında yaptığı ayrımcı 
yorum ve esprilerden sade-
ce yabancıların rahatsızlık 
duymadığı kraliyet ailesi-
nin de rahatsız olduğu or-
taya çıktı. 

Danimarka Veliaht pren-
si Frederik de Danimarka 
halkının babası prens Hen-
rik ile alay ettiğini söyledi. 

Politiken gazetesinde ça-
lışan Stephanie Surrugué 
tarafından yazılan ve 2 
Eylül’de yayınlanan “yalnız 
Adam” (Enegaenger) adlı 
romanla ilgili olarak gö-
rüşlerine başvurulan Veli-
aht Prens Frederik, babası 
hakkında yapılan yorumla-
rın zaman zaman küstahlık 
ve hakaret boyutunda oldu-
ğunu ve sadece halkın değil 
Danimarka medyasının da 

zaman zaman babası içinol-
dukça aşağılayıcı bir tutum 
sergilediğini söyledi.

Halkın ve medyanın bu 
tutumunun babası için 
zor olduğunun altını çizen 
Prens Frederik, bu tutu-
mun Danimarka için bir 
utanç olduğunu söyledi.

Kitabın yayını ile ilgili 
olarak görüşlerine başvuru-
lan Prens Henrik de kendi-

si hakkında ortada dolaşan 
söylenti ve dedikodulardan 
haberdar olduğunu, yakın 
ve samimi dostları aracılı-
ğıyla bu dedikoduların ken-
disine ulaştığını söyledi.

Dedikodulardan biri, 
Prens Hernik’in eşi Krali-
çe Margarethe’yi dövdüğü 
yolunda olduğunu söyleyen 
Prens Henrik, “anlayın ar-
tık gerisini” dedi.

Kraliyet ailesi de rahatsız
Prens Frederik: Danimarkalılar babamla alay ediyor
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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 

BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov 
Blomster

 Østerbrogade 62  
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

HABER

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.
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2 
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 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

İ
shøj belediyesindeki Türkçe 
anadili eğitimi yeni öğretim 
yılına başladı. 

Bu yılki eğitim sezonunda 
yaklaşık 100 öğrencinin okula ka-
yıt yaptırdığı ve geçen yıla oranla 
eğitime devam eden öğrenci sa-
yısının daha yüksek olduğu öğ-
renildi. 

Artışa gerekçe olarak çevre bel-
delerde Türkçe Anadili eğitimi ve-
rilmemesi ve

Ishøj’a komşu olan Greve ve 
Hundige beldelerinden yaklaşık 
20 öğrenci katılması gösterildi. 
Bu sayının daha da artması bek-
leniyor.  

Öğretmen Mustafa Kemal Demir, 
Ishøj’daki Strandgården okulunda 
bu yıl anadil eğitimine katılacak 
öğrenci velilerini yeni eğitim sezo-
nu konusunda bilgilendirmek için 
bir veli toplantısı düzenledi. 

Toplantıda öğretmen Mustafa 
Kemal Demir yeni ders kitapları, 
okul veli ilişkisi, öğrencilerin ve ve-
lilerin uymaları gereken kurallar 
ve bu eğitim sezonunda izlenecek 
eğitim politikası hakkında bilgiler 
verdi. 

Demir, İshoj Belediyesinde görev 
yapan Türk kökenli belediye mecli-
si üyelerine ve  Strandgården oku-
lu müdürü Birget Andersen’a da 
Türkçe Anadili eğitimine yaptığı 
katkılardan dolayı teşekkür etti.

Bilindiği gibi Danimarka’daki 
çoğu belediyelerde Türkçe Anadili 
eğitimi verilmiyor ve sadece İshøj 
Belediyesinde yıllardır Türkçe ana-
dili eğitimi verilmekte. Anadili eği-
timinin İshoj belediyesinde devam 
ettirilmesinde 5 Türk kökenli bele-
diye meclis üyesinin olması büyük 
bir avantaj olarak gösteriliyor.

Veli bilgilendirme toplantısında 
Mus tafa Kemal Demir, öğren-
cilerinin ve velilerin yararlana-
bilecekleri www.anadilim.dk adlı 
internet sayfasının olduğunu ve 
bu sayfada çeşitli eğlenceli test-
ler, oyunlar, sesli ma sallar, çocuk 
şarkıların bulunduğunu söyledi. 

Demir, ”Geçmiş yıllarda kutlamış 
olduğumuz 23 Nisan Bayramı¬nın 
video görüntüleri, resim arşivi ve 
Atatürk hakkında bilgiler yera-
lıyor. Sayfaya giren ve Türkçe 
bilmeyen bir kişi kısa bir sürede  
Türkçe öğrenebilecek ve Türkiye 
hakkında Danca bilgiler bulabile-
cek” dedi.

İshøj¬daki Türkçe Anadili eğitimi 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Gildbroskolen ve Strandga-
ardskolen¬de kendisine ait sınıflar-
da Türkiye deki bir sınıf ortamını 
aratmayacak şekilde dizayn edil-
miş sınıflarda Danca eğitiminden 
sonra haftada 4 saat olarak veri-
lecek. Bu eğitime karşılık veliler 
belediyeye aylık 240 kron ödeye-
cekler. Kardeş olanlara da aylık 50 
kron indirim yapılacağı bildirildi. 

Mustafa Kemal Demir, Türkçe 
Anadili eğitimine diğer beledi-
yelerde oturan öğrencilerin de 
katılabileceğini, kayıtların eylül 
ayının sonuna kadar devam ede-
ceğini söyledi.  

Demir, Kopenhag Büyükelçiliği-
mizin yardımları ile Türkiye¬den 
getirtilen çok sayıda 1-2-3-4 sınıf-

lar için Türkçe, Hayat Bilgisi, Ma-
tematik kitaplarının bulunduğunu 
ve  bu kitapların kitap ihtiyacı olan 
diğer bölgelerdeki okullarda, der-
neklerde eğitim veren  Türkçe 
Anadili öğretmenlerine verebile-
ceğini bldirdi. Demir, detaylı bil-
gi için kendisine 21292559 veya 
24983696 nolu telefonlardan veya 
mkd@anadilim.dk mail adresinden  
ulaşabileceklerini söyledi.

(Haber)

Ishöj’da Türkçe anadili 
eğitimine büyük ilgi
İshöj belediyesi tarafından verilen Türkçe anadili 
eğitimine ilgi giderek artıyor.

Öğretmen Mustafa Kemal Demir

Dünyanın en bü-
yük catering fir-
malarından olan 

ve 14 havayolu şirketine 
ve bazı demiryolu şirket-
lerine yemek veren Gate 
Gourmet bundan böy-
le sadece helal usullere 
göre hazırlanmış yiye-
cekler üretecek. 

Aralarında SAS, British 
Airways gibi büyük hava-
yolu şirketlerinin de bu-
lunduğu 14 havayolu 
şirketine yiyecek servisi 
yapan fima üretimini 
Londra’daki Heathrow 
havaalanında bulunan 
mutfağında gerçekleşti-

recek.
Firma yetkilisi Guy 

Dubois yaptığı açıklama-
da son yıllarda önemli bir 
atılım gerçekleştirerek 
büyüyen bazı Ortadoğu-
lu ve Asayalı uçak şir-
ketlerinin Helal usüllere 
göre hazırlanmış yiyecek 
talebinde bulunduklarını 
belirterek, “Üretimimizi 
sadece helal yiyeceklere 
yönlendirirsek ekono-
mik kazanç sağlayaca-
ğız. Çıkış noktamız dini 
ya da sosyal nedenler 
değil, ekonomik neden-
lerdir” dedi.

(Haber)

SAS sadece helal 
yiyecekler sunacak

Liberal parti Venstre’nin 
uyum politiklarından 
sorumlu sözcüsü Kars-

ten Lauritzen, Mjölnerparken, 
Gellerupparken veya Vollsmo-
se gibi toplu konut bloklarında 
oturan kişilerin aile birleşimi 
yoluyla eşlerini getirmeleri du-
rumunda Danimarka’ya gelen 
eşin ülkeye uyum sağlamakta 
ve Danca öğrenmekte zorluk 
çekeceğini belirterek aile bir-
leşimi hakkının bu bloklardan 
oturan kişinin oradan taşınma-

yı kabul etmesi durumunda ve-
rilmesini istediklerini söyledi.

Aile birleşimi hakkından ya-
rarlanmak için yerine getiril-
mesi gereken şartlar arasın-
da konut şartı da bulunuyor 
ve iktidar partisi bu maddeyi 
sertleştirmek istiyor. 

Aile birleşimine başvuran ve 
Danimarka’da oturmakta olan 
tarafın belli bir büyüklükte 
konutta oturuyor olması şartı 
aranıyor.

(Haber)

Gettoda oturana aile 
birleşimi yok
Hükümet partisi Venstre aile birleşimi 
hakkından yararlanmak isteyen kişilerin 
oturdukları gettolardan taşınmaları şartı 
getirmek istiyor. 

A
vrupa Birliği İsta-
tistik Dairesi Eu-
rostat’ın açıkladığı 
rakamlara göre, 

2009 yılı itibariyle AB üyesi 
27 ülkede 2,5 milyona yakın 
Türk yaşıyor.

Türkler bu şekilde Avru-
pa’da yaşayan yabancıların 
yüzde sekizini oluşturuyor.

AB ülkelerinde yaşayan ‘AB 
ülkeleri dışından gelen’ nü-
fusun dörtte üçü birliğin en 
büyük ülkelerinde toplanmış 
durumda. Bunlar, Almanya, 
İspanya, İngiltere, İtalya ve 
Fransa.

Eurostat araştırmasına göre 
genel olarak yabancılar içinde 
yaşadıkları ülkenin vatandaş-
larının yaş ortalamasına göre 

çok daha genç.
AB içindeki ülkeler açısın-

dan, kendi ülkesi dışında bir 
başka AB ülkesinde yaşayan 
en büyük grup Romanyalı-
lar.

20 milyon kişi AB 
dışından
2009 itibariyle 27 ülkede 31 
milyon 900 bin yabancı yaşa-
dığı tespit edildi. Bu Avrupa 

Birliği’nin toplam nüfusunun 
yüzde 6,4¬üne denk geliyor.

Toplam sayıdan yaklaşık 12 
milyonu bir başka AB ülkesi-
nin vatandaşıyken, 20 milyo-
na yakın bir kitle ise birlik 
dışı ülkelerin vatandaşı.

AB içinde Afrika’dan 4,9 
milyon, Asya’dan 4 milyon, 
Amerika’dan 3,3 milyon kişi 
yaşıyor.

AB dışı ülkelerden gelenler 

kategorisinde Türkiye 2,4 
milyon vatandaşı ile yabancı 
nüfusun yüzde sekizini oluş-
turdu.

Türkleri 1,8 milyon Faslı 
(yüzde 6) ve 1 milyon Arna-
vut (yüzde 3) izliyor.

Yabancıların yaşamak için 
ilk tercihi olan Almanya’da 
7,2 milyon yabancı yaşar-
ken, İspanya’da bu sayı 5,7 
milyon.

Ama nüfusuna oranla en faz-
la yabancı nüfusu olan ülke 
yüzde 44 yabancı nüfus ile 
Lüksemburg. Bu ülkeyi yüz-
de 18 ile Letonya, yüzde 16 ile 
Kıbrıs ve Estonya izliyor.

Yabancı nüfus oranı Po-
lonya, Romanya ve Bulgaris-
tan’da ise yüzde 1’e düşüyor.

Türkler Avrupa’nın en büyük göçmen halkı
Yurtdışındaki Türkler Avrupa’nın en büyük “yabancı” topluluğunu oluşturuyor.
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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

K
openhag’ın Amager 
bölgesindeki Islands 
Brygge semtinde Njals-
gade üzerinde yapılması 

istenen cami yapımına Kopenhag 
belediyesinden onay çıktı. Mecli-
si üyelerinin büyük çoğunluğu 
cami yapılması yönünde oy kul-
lanarak cami yapılmasına yeşil 
ışık yaktı.   

Kopenhag Belediyesi İl Mecli-
si’nde yapılan oylamada 45 ’evet’ 
oyu kullanan ezici çoğunluğa kar-
şı 3 üye ’hayır’ oyu kullandı. 

İl meclisin aldığı bu kararla, 

caminin inşa edilmesi düşünülen 
şehir merkezine yakın Amager 
semtindeki Njalsgade üzerindeki 
“Batteriet” adı verilen ve eskiden 
oto tamirhanelerinin bulunduğu 
Kopenhag Üniversitesi Kampü-
sü’nün karşısındaki sanayi bölge-
si imar planı kabul edilmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıkla-
ma yapan Kopenhag Belediyesi 
İmar-Teknik ve Çevre’den so-
rumlu daire başkanı Bo Asmus 
Kjeldgaard, Danimarka’da din 
özgürlüğü  olduğunu vurgula-
yarak,  ”Modern bir metropolda 

kiliselerle birlikte camiler de ol-
malıdır” dedi.  

Bjarke Ingels Groups (BIG) ta-
rafından çizilen cami projesinde 
İskandinavya stiline ağırlık veri-
leceği belirtildi. Projenin kültürel 
olarak diğer İskandinavya mima-
risinden farklı olmayacağı ve pro-
jede kültür ve iş merkezi ile ko-
nutların yeraldığı bildirildi. 

Kopenhag’a cami izni 28 ekim-
de yapılacak geniş katılımlı bir 
toplantı ile ayrıca halka da so-
rulacak.

(Haber)

Kopenhag’a cami izni

taXim
Gözleme ve Kumpir Salonu

Frederiksundsvej 17  -  2400 København NV  Tlf: 35 26 60 50
Danimarka’nın ilk gözlemecisi - Anadolu usülü yufka ile gözleme

Gözlemeleri hazır yu�a ile değil, kendi hazırladığımız 
hamurla siz beklerken açıyoruz

Çorba

Kumpir

Kahval�

Gözleme

Yu�a

Günün yemeği

Açılış saatleri: 
10.00 - 22.00

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

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

Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri. 
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fiyata 

karşılayabileceğiniz tek adres!

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

SÜPER UCUZLUK !!!

Marketimize gelin, 

ucuz kampanya 

ürünlerimizden 

yararlanın!
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarlafiyatlarla
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... 

4 paket ÜLKER  

makarna 20 

3 kutu ÜLKER
ketchup 25

2 tane ORKİDE 

ayçiçek ve mısır yağı 25

3 tane ÜLKER

margarin 20
1 teneke SÜTDİYARI 

%60 peynir 20

1 teneke MARMARA 

BİRLİK hiper zeytin 30

1 paket SEREN 

sucuk 40

2 paket DİDO 
çikolata 25

5 kg.
dana eti 

250,- 
1 kg.

kuzu but 

65,- 

K AMPANYAL ARIMIZ !

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ 
TAZE BALIK GELİYOR

Bünyamin Şimşek

Bizlerin Danimar-
ka toplumunun bir 

parçası olarak yerel ve 
genel yönetimden bazı 
beklentilerimizin olma-
sı çok doğaldır. Bazıla-

rımız bu beklentileri kendimizi bu ül-
kenin bir parçası olarak gördüğümüz 
için, bazılarımız da bu ülkenin sınır-
ları içinde yaşayan bir azınlık olarak.

Bu ülkenin bir parçası olarak ken-
dini görmek ve bu kapsamda istekle-
rini dile getirmek benim için önemli-
dir. Daha da önemlisi bu istek, talep 
ve beklentilerimizi hangi platformda 
yapacağımızdır. Yani mevcut siyasi, 
sosyal sistem içine girerek mi, yoksa 
dini örgütlenmeler ve dernekleşme 
çalışmaları ile mi? Yoksa bireysel ola-
rak mı?

Yukarıda belirttiğim hak arama 
yöntemlerinden hangisinin doğru 
olup olmadığını belirleyecek bir ma-
tematiksel formül bulunmamaktadır. 
Ancak en azından bu istek ve taleple-
rin dile getirilmesinde uygulanan ön-
celik önemlidir. 

Bir dernek belediye başkanına tem-
sil ettiği grubun beklentilerini ileti-
yor. Bunlar arasında kreşlerden tu-
tun da okullara, iş piyasasına tüketici 
haklarına kadar geniş bir istekler yel-
pazesi var. Bu yüzden bireysel veya 

grup olarak bizi yönetenlerden ta-
lepte bulunurken önceliklerimiz çok 
önemlidir. Ayrıca isteğinize cevap ve-
recek olan mercinin de işini kolaylaş-
tıracaktır.

Talepte bulunurken izleyeceğimiz 
yol ciddiye alınmak için gerekli olan 
ilk sinyaldir.

Biz siyasetçiler toplumun çeşitli ke-
simlerinden gelen talep ve istekle-
ri değerlendirirken ön çalışması iyi 
yapılmış olan başvuruları öne çıka-
rıyoruz, öncelikle onları değerlendi-
riyoruz. Bu yüzden buradan vatan-
daşlarımıza bir çağrıda bulunmak is-
tiyorum. Nerede olursanız olun sizi 
yönetenlerden bazı isteklerinizi dile 
getirirken, isteğinize cevap vermesini 
beklediğiniz mercinin işini kolaylaş-
tırmak ve size hak vermesini sağla-
mak için ön çalışmayı iyi yapın.

Böyle olmayınca isteğiniz diğer baş-
vurular arasında kaybolur gider, siz 
de başvurduk ama bir şey çıkmadı 
düşüncesinde yanlış değerlendirme-
lerde bulunursunuz.

Ayrıca ilettiğiniz talepler sonusza 
kadar orada değerlendirmeyi bekle-
mez. Bir başvurunuza olumsuz yanıt 
verildiyse veya hiç değerlendirmeye 
alınmadıysa, yeniden bunu dile getir-
mek en doğru yol olacaktır.

 40 yıl oldu vatandaşlarımız bu ül-
keye geleli, artık çeşitli dini mekan 
örgütlenmeleri için izinler birbiri ar-

dında verilmekte çeşitli inanç grupla-
rına. Bu da bitmez tükenmez bir ça-
banın sonucudur. Başvuruyu yapar-
ken ön çalışmayı iyi yapmış olmanın 
sonucudur. 

Ve tüm bunlardan daha da önemlisi 
yerel yönetimlerde bulunan politika-
cılarla bire bir lişkiler kurmak ve ge-
liştirmektir.

Benim vatandaşlarımızdan beklen-
tim gençlerimizin eğitimi konusunda 
daha fazla sorumluluk almamızdır. 
Anne babalar her zaman çocukları-
nın iyiliğini isterler, ama bazen iste-
mek yeterli olmuyor. O anne babala-
rı teşvik etmeli onları desteklemeli-
yiz. Gençerimiz iş hayatında, sosyal 
yaşamda, gece hayatında farklı ve 
olumsuz bir tutumla karşılaşıyorlarsa 
bunu ciddiye almalıyız.

Son olarak siyasi rakibimiz olan 
Sosyal Demokrat partinin Kopenhag 
Belediyesi sınırları içinde aldığı bir 
kararı övmek iztiyorum. Ayrımcılık 
yapan diskotek, cafe gibi eğlence yer-
lerinin işletme rugsatlarının iptal edi-
leceğini duyurdular. Ben çok yerinde 
bir karar ve uygulamaktan umarım 
geri durmazlar ve vazgeçmezler. Bir 
liberal siyasetçi olarak bu Sosyal De-
mokrat öneriyi ben de destekliyorum.

(Bünyamin Şimşek, 
Aarhus Belediye Meclisi Üyesi 

ve Venstre’den Aarhus 
milletvekili adayı)

Sorunlarımız veya isteklerimiz nelerdir?

D
emokrat Libe-
ral Parti (Radi-
kale Venstre), 
Sosyal Demok-

ratlar ve Sosyalist Halk 
Partisi ile yaptığı 24 yaş 
sınırına dokunmama an-
laşmasını yenilemeyeceği-
ni açıkladı. 2007 seçimleri 
öncesinde varılan anlaşma 
gereği olası bir koalisyon 
kurulması için Radikale 
Venstre Partisi 24 sınırı-
nın engel teşkil etmeyece-
ğini, işbaşındaki hükümeti 
devirmek için bu kuralın 
devamına göz yumabile-
ceklerini açıklamıştı. 

Radikale Venstre genel 
başkanı Margarethe Ves-
tager önümüzdeki seçim-
ler sonrası olası bir koa-
lisyonda mümkün olan en 
fazla tavizi almaya çalışa-

caklarını belirterek 24 yaş 
sınırının tamamen kaldı-
rılmasını ve bu alanda or-
tak Avrupa Birliği kuralla-
rının geçerli olmasını şart 
koşacaklarını söyledi.

Sosyal Demokratlar: 
24 yaş kuralı devam 
edecek
Sosyal Demokrat par-
ti siyasi sözcüsü Henrik 
Sass Larsen Berlingske 
Tidende gazetesine yap-
tığı açıklamada Radikale 
Venstre’nin öne sürdüğü 
şart konusunda yalnız ka-
lacağının işaretini verdi ve 
Sosyalist Halk Partisi ile 
birlikte sıkı bir yabancılar  
yasasından yana oldukları-
nı ve 24 yaş sınırını devam 
ettireceklerini söyledi.

(Haber)

Vestager: »24 yaş sınırı 
kalkacak«
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Olaylar olaylar...

Dini ve milli 
kültürümüz
Yazımızın başlığındada belirtildiği 

gibi, bu sayımız da çocuklarımı-
za kendi kültürümüzü nasıl aşılama-
lıyız konusuna değinmek istiyorum. 
Hepimizin bildiği gibi farklı ve çe-

şitli milletlerden oluşan bir toplum-
da yaşamaktayız. Dolayısıyla Dani-
markada yetişmekte olan çocukla-
rımızın, Türkiyede yetişmekte olan 
çocuklarımıza nazaran daha fark-
lı ortamlarda ve çesitli kültürlerle 
iç içe yaşadığı bir gerçektir. Bunun 
hem avantajlari hemde dezavantaj-
lari oldugu bir gercektik. Çocukları-
mızın birden fazla kültürle tanışma-
larının ve yaşamalarının tabiki ge-
lişimlerinde olumlu bir katkısı var-
dır, fakat bunun getirilerinin olduğu 
gibi bazı götürüleride vardır, ki bu 
kaçınılmaz bir durumdur. Bir örnek-
le konuyu daha iyi açabiliriz. Geçti-
ğimiz Ramazan Bayramında büyük-
lerimizin şikayetlerinin başında, ço-
cuklarımızın dini ve milli bayramla-
rımızdan uzak yetiştiği, bir el öpme-
nin ne anlama geldiğini bilmedikleri 
gibi, bununlada inceden inceye alay 
edildiği çok konuşulan konulardan 
biridir. Artık zaman o hale gelmiş 
ki veya artık insanlar zamanı o hale 
getirmişler ki, asırlardır insanlık ta-
rihinde saygıyı temsil eden el öpmek 
yetişkinler arasında bile alay konu-
su haline gelmiş. 
Bizler Avrupada yaşamamızın ver-

diği bir rahatlıkla kaygısızca çocuk-
larımızı okullarına gönderip Avru-
pa terbiye sistemine teslim ederken 
acaba kendimizden ne kadar verebi-
liyoruz çocuklarımıza, hiç düşünü-
yormuyuz? Milli duygu nedir? Dini 
duygu nedir? Çocuklarımızın kişi-
lik çatışmalarında ve özelliklede er-
genlik çağında rastlanan bu durum-
larda bizler çocuklarımıza ne kadar 
özümüzü aktarabiliyoruz?
Hiçbir şey hakkında bilgi sahibi ol-

madan, ancak her şeyi öğrenmeye 
hazır olarak dünyaya gelen çocuk-
larımızın, burada, ailesinden başka 
dini ve milli kültürü öğrenebilecek-
leri bir kaynak yoktur. Onları ko-
ruyup, kollamak bizlerin en büyük 
görevidir ve atalarımızın dediği gibi 
“Ağanın gözü ata tımardır.” sözünü 
asla unutmamalıyız. 
Bizler yaşadığımız topluma enteg-

re olmaktan söz ederiz, buradaki de-
ğer ve normlara uyum sağlamaktan 
bahsederiz ama unutmayalımki, ço-
cuklarımıza Çocuk Yuvalarında do-
muz etini yeme izni vermekle veya 
onları danimarkalıların gözünde 
‘yetişmekte olan yeni danimarkalı’ 
imajını vermekle asla entegre ede-
meyiz ve olamayız çünkü; kendi kül-
türümüzde, kendimizin saygı göster-
mediği, değer vermediği bir kavram 
veya olguya, başka kültürden insan-
ların saygı göstermesini ve bizi bu 
şekilde kabul etmelerini asla bekle-
yemeyiz. 
Hepinizin geçmiş bayramı kutlu 
olsun.. 

Bzkanat@hotmail.com

Türkiye’de gazetelere ve televizyonla-
ra yansıyan haberleri işittikçe ben 

hep kuşkuya düştüm. Bunca cinayet, 
bunca yok yere ölümler, bunca insanlık 
dışı olaylar acaba bir merkezden mi yö-
netiliyor. İnsanımızın başına bilerek mi 
getiriliyor?
Kırk yıl kurgulamaya çalışsanız bece-

rilemeyecek nitelikte trafik kazaları.. 
Beş yaşına çocuğun elinde patlayan ta-
bancadan yaşamını yitiren aile bireyle-
ri.. Burada, bilinen olayları tek tek say-
mak yerine, bu olaylar üzerinde düşün-
meye mi çalışalım?
Niye biz böyleyiz? Ya da biz niye böy-

le olduk? 
Kimsen kimseye saygısı kalmamış. Ne 

bayram biliyorlar, ne Ramazan.. Cina-
yetlerin önü Ramazan’da da alınamadı, 
Bayram günlerinde de.. Zaten bayramı 
filan da tanıyan, hatırlayan kalmamış. 
Büyük kentlerde kapı komşular bile 
bayramlaşmıyorlar. 
“Başımıza gelen aksilikler bir merkez-

den mi yönetiliyor?” demeye çalıştım 
ya.. Gün oluyor, bunun gerçekliğine ne-
redeyse inanasım geliyor. Üniversitede 
okuyan iki genç adam… Bir otomobile 
biniyorlar. Bir yerlere gidecekler. Yolda 
ölüyorlar. 
Trafikte ışıklı düzen çıkalı yarım yüz-

yıl oluyor. Türkiye’nin sürücüleri kır-
mızı ışıkta durulacağını öğrenemedi. 
Gözlerinin önünde yanan ışığın kımızı 
olduğunu görünce durulacağını algıla-

yamayan, bir başka deyişle kullandığı 
otomobili durdurmayı bilemeyen kişi-
nin önüne biz “Anayasamız nasıl ol-
sun?” sorularını koyuyoruz. 
Dümdüz yolda hızla gidiyor. Ve kırmı-

zı ışıkta durmak yok. Karşıdan gelen 
tankerle çarpışıyor. On üç ölü.. Yolcu 
minibüsü imiş. On beş kişiye kadar ala-
bilirmiş. Oysa içinde yirmi beş kişi var-
mış. Yanlış yanlış üstüne..
Yakın geçmişte, minibüslerin fazla yol-

cu almasını yasaklayan uygulama başla-
tıldı. Sürücüler kıyameti kopardı. Hele 
biri kendini yakmaya kalkıştı. Keşke, o 
sürücü gerçekten yansaydı, yansaydı da 
devlet kararından dönmeseydi.
On üç cana yazık oldu. Daha da öle-

cekler sırada.
Siz şöyle bir devlet tanıyor musunuz? 

Yurttaşının can güvenliğini sağlamak 
yolunda güzel bir uygulamaya imza ata-
cak. Ancak, üç beş çapulcu “tantana” 
edince bu uygulamadan vaz geçecek. O 
kararı niçin almıştı? “Yurttaşım ölme-
sin,” diye. Pki, niye o güzelim uygula-
mayı kaldırdı? “Canım ölse de bir şey 
değişmez,” demeye geldi. 
Ne yazık ki, biz Türkiye olarak işte 

pek çok sorunu bu nedenle aşamıyoruz. 
Dönüp dolaşıp aynı şeyleri dile getiri-

yorum ama, ne yapayım içim yanıyor. 
Üç beş kişilik aile.. On yedi yaşında 

ehliyetsiz çocuğun kullanacağı otomo-
bile doluşuyor. Ve çok geçmeden hepsi 
birden ölüyorlar. Üçüncü beşinci katlar-

dan düşen düşene. Bir de bütün bu acı-
ları beşe beş yüze katlayan çocukların 
ortadan kaybolması olayları var. Çıldır-
mak işten değil. Koca koca çocuklar yer 
yarılıyor, yere giriyorlar. 
Geçen Ramazan bayramında Kayse-

ri’de evlere bayramlaşmaya çıkan üç 
çocuktan bir yıldır haber yok. Türkiye 
Cumhurbaşkanı araya girdi. Çocuklar 
bulunamadı. Kaybolduktan sonra izine 
rastlanamayan çocukların sayısını bin-
lerle söylüyorlar. 
Bunca çocuk nereye gider? 
Geçmişte Hıristiyanların çocuklarını 

ailelerinden koparır, “devşirme” adıyla 
Türkleştirip Müslümanlaştırdıktan son-
ra asker edip Hıristiyanlar üzerine gön-
derirmişiz. Yoksa, günümüz Avrupalı-
ları bugün bizden o günlerin öcünü mü 
alıyorlar. 
Türkiye’de durum bu iken, biz Avru-

pa’da oturan kişiler olarak ülkemizde 
yaşananlardan nasıl bir ders çıkarabili-
riz? Bu konuda bizim alacağımız önlem-
ler, özen göstereceğimiz ayrıntılar var 
mı? Elbette var. Çocuk dünyanın her 
yerinde çocuktur. 
Ve dünyanın her yerinde çocuğun 

üzerine titrenmelidir. Biz Danimar-
ka’dakiler! Çocuklarımızla yeterince 
ilgileniyor muyuz? Onları koruma ve 
kollama görevimizi yerine getiriyor mu-
yuz? Onların geleceği ile ilgileniyor mu-
yuz?

zeynelkozanoglu@gmail.com

HABER

Bedriye Zelal Kanat Zeynel Kozanoğlu

Resmi kurumlarla ilişkiler
Hacı Önal, Avukat

Danimarka’da vatan-
daşın belediye ve 

diğer resmi kurumlarla 
olan ilişkilerini düzen-

leyen yasalar var. Yasalardaki bu 
kuralların amacı resmi kurumların 
vatandaşa karşı keyfi muameleleri-
nin önüne geçmenin yanısıra, resmi 
kurumların vatandaş hakkında ala-
cakları kararların doğru olmasını da 
sağlamaktır.
Resmi kurumlarla ilişkileri düzen-

leyen kurallar öncelikle İdare Ya-
sası’nda (Forvaltningsloven), Bilgi 
Edinme Yasası’nda (Offentligheds-
loven) ve Sosyal İdare Yasasında 
(Retssikkerhedsloven) bulunmak-
tadır. Sözü edilen yasaların ilk iki-
si genel olarak bütün kurumları il-
gilendirir. Sosyal İdare Yasası genel 
olarak belediye vb. kurumlarla sos-
yal alanlarda geçerlilik ifade eder.
Söz konusu yasalardaki baz önem-

li kurallar: Resmi kurumlar kişiyle 
ilgili ve belli bir dosya için önem ar-
zeden bilgileri yazılı olarak kaydet-
mekle yükümlüdür(notatpligt). Va-
tandaş dosyasındaki veya genel ola-
rak kendisi hakkındaki kayıtlı bilgi-
leri görmeyi talep etme hakkına sa-
hiptir (retten til aktinsigt). Yasaya 
göre bu talep en geç 10 gün içinde 
yerine getirilmelidir.

Belli bir resmi kurum kendisine 
herhangi bir konuda başvuruda bu-
lunan kişinin dosyasını, bu dosyaya 
bakmaya yetkili olmadığı durumlar-
da, bu konuda yetkili kuruma in-
tikal ettirmek mecburiyetindedir. 
Böylelikle vatandaşın kurumdan ku-
ruma dolaşmasının önüne geçilmiş 
olunur.
Belediyeler Sosyal İdare Yasası’na 

göre, kendisine yapılmış müracatlar 
konusunda, o konuyla ilintili sosyal 
kanunlardaki bütün imkanlara göre 
geniş bir değerlendirme yapmak sü-
retiyle vatandaşın ihtiyacına cevap 
verir. Belediyeler böylelikle vatanda-
şın haberdar olmadığı, ama yasalara 
göre almayı hakkettiği haklar konu-
sunda kendilerini bilgilendirir.
Belediyeler örneğin hastalık pa-

rasına (sygedagpenge) başvurmuş, 
ama herhangi bir nedenden dolayı 
bunu alamayan kişiye, sosyal yardı-
mı (kontanthjælp) alabiliyor olması 
durumunda, bu yardıma başvurması 
konusunda kendisini bilgilendirmek-
le yükümlüdür. Böyle bir yükümlü-
lüğü yerine getirmemiş bir belediye 
yerine göre bu hakkı geriden alacak 
şekilde vermek mecburiyetinde ka-
labilir.
Vatandaş resmi kurumlar karşısın-

da kendisini temsil veya yardım et-
mek üzere bir kişiyi tayin edebilir. 
Temsil vekalet vermek yoluyla olur. 

Yardım ise genelde birlikte toplantı-
lara katılma vb. şekillerde gerçekle-
sir. Beraberinde bir kişiyle toplantı-
ya katılma hakkı bu kurala göre kı-
sıtlanamaz.
Yukarıda bahsi geçen ve buna ben-

zer kuralların işletilmesi öncelikli 
olarak resmi kurumların görevi. Fa-
kat iletişim ve bilgi eksikliği gibi en-
gelleri bulunan kişiler bu kuralları 
anlama ve kullanım konusunda sı-
kıntı çekerler. Danimarka’daki bir-
çok insan bu kuralların varlığından 
haberdar değil ve burada yaşayan 
göçmenler bunun başında geliyor. 
Hukuki kuralları asgari derecede 
bilmek kişiye bazı kolaylıklar sağ-
lar. Olaya tam olarak hakim olmasa 
da hukuki anlamda eksiklik arzeden 
konuları görebilir ve bu konuda yar-
dım arayışına girebilir.
Bu gibi köşelerden hukuki konular-

da yazıyor olmanın temel amacı da 
bu olmalı. Bu bağlamda şunu hemen 
belirmeliyim ki, bundan böyle bu kö-
şeden sizleri ilgilendiren konularda 
yazacağım. Böylelikle sizleri bir neb-
ze de olsa bilgilendirmiş olacağım. 
Sizler de aynı şekilde bilgilenmek is-
tediğiniz konuları bana e-mail yoluy-
la iletebilirsiniz. Bende bu şekilde 
sizleri ilgilendiren konular hakkında 
bilgi sahibi olur ve talep ettiğiniz ko-
nularda yazmaya çalışırım.

onal.haci@gmail.com

HUKUK KÖŞESİ

Son günlerde İskandinavya’da peşisı-
ra cereyan eden birkaç olay, dünya-

da hiçbir bölgenin tamamı ile barış orta-
mında olmadığını ve devletlerin birbirine 
temelde ulusal çıkarları doğrultusunda 
bağımlı olduklarını bir kez daha gösteri-
yor. Buraya ilk geldiğimde, ne sorunsuz 
bir memlekette olduğumu, İsveç, Norveç, 
Danimarka kadar birbirine dost ve yakın 
komşu ülkelerin dünyanın hiçbiryerinde 
bulunamayacağını düşünürdüm, ama ya-
nılmışım. Bu ülkeler de birbirlerini kötü-
leyip, zan altında bırakabiliyorlarmış.      

Bir o kadar imrendiğimiz ve kendi ülke-
mizde de varolmasını can-ı gönülden arzu 
ettiğimiz sosyal refah sistemine sahip bu 
devletler arasındaki gelişmeleri şaşkınlık-
la takip ediyorum. İskandinavya dendi mi 
akla gelen ilk iki devlet, Danimarka ve İs-
veç’tir. Öte yandan bu ikili içersinde çok 
kültürlü yapıya ve toplumsal hoşgörüye 
daha çok sahip olanı İsveç, homojenliği 
devlet politikası olarak kabul eden ise Da-
nimarka’dır. Norveç, oldukça zengin bir 
ülkedir, etliye sütlüye karışmaz. Bu kısa 
İskandinavya portresinden sonra konu-
muza geri dönelim. 

19 Eylül’de gerçekleşen İsveç seçimleri 
üzerinden başlatılan ifade özgürlüğü ve 
ırkçılık suçlamaları, Danimarka ile İsveç 
arasında soğuk rüzgarların esmesine se-
bep oldu. Danimarka hükümetindeki Mu-
hafazakar Halk Partisi ve hükümete dı-
şarıdan destek veren aşırı sağcı Danimar-
ka Halk Partisi (bu parti Danimarka’daki 
ırkçı göçmen politikaların da mimarıdır), 
İsveç’teki seçimlerin demokratik bir or-
tamda gerçekleşmeyeceğinden endişe duy-
duklarını belirterek İskandinavya tarihin-
de ve belki de İsveç-Danimarka ilişkilerin-
de bir ilke imza attı. Parti, bir adım daha 
ileri giderek, Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 
devreye girmesini, seçimlere gözlemci 
atanmasını talep etti. 

Gerekçe olarak ise, İsveç Demokratları 
Partisi’nin seçim videosunun İsveç kanal-
larında yayınlanmamasının reddedildiği, 
parti mensuplarının belediye ve devlet da-
irelerindeki işlere alınmadıkları, çalışanla-
rın da işten çıkarıldıkları ve son olarak İs-
veç gazetelerinin bu partinin reklamları-
na yer vermeyi kabul etmediği gösterildi. 

Gerçek şu ki, İsveç’te seçimlerin ne ka-

dar demokratik bir ortamda gerçekleşi-
yor olduğu aslında Danimarka Halk Par-
tisi’nin umrunda bile değil. Kendi siyasi 
oluşumlarına ideolojik olarak tıpatıp ben-
zeyen İsveç Demokratları Partisi’ne, bana 
göre “liberal demokrasinin bir gereği ola-
rak” uygulanan boykot ve ambargonun 
kaldırılması için yukarıda bahsettiğim ku-
rumların harekete geçmesi istenmekte. 
Danimarka Halk Partisi, İsveçli ikizinin 
yüzde dörtlük seçim barajını geçmesi du-
rumunda kendisini Danimarka’da daha 
sağlam bir temele oturtabileceğini, meş-
ruluğunun tartışılmayacağını,  Danimar-
ka siyasetinde ve Avrupa Birliği Parla-
mentosu’nda daha baskın olacağının far-
kında.  

Tabii ki, bunu hiçbir yerde dillendireme-
yecekleri için demokrasi gibi kapsanma-
sı oldukça zor bir ögeye sıkı sıkı sarılarak 
ötekini suçlamak en kolay iş. Öte yan-
dan, Danimarka Halk Partisi’nin ve Da-
nimarka devletinin genel olarak İsveç’le 
sorunu, kuzey komşusunun izlediği esnek 
göçmen politikaları. Danimarka’ya yer-
leşmek isteyip, oturma izni alamayan ne-
redeyse her göçmen, o dillere destan ’İs-

veç tercihi’ ile Danimarka’ya komşu şe-
hir olan Malmö’de 1,5 aylık bir ikametin 
ardından Danimarka’ya yerleşme ve ça-
lışma hakkı kazanıyor. Danimarka Halk 
Partisi işte bu politikalardan mustarip 
ve göçün ilk başta yavaşlatılması ve aka-
binde de durdurulabilmesi için tek bir çı-
kış noktası var. İsveç Demokratları Parti-
si’nin parlamentoya girmesi ve bir sonra-
ki dönemde kuvvetle ihtimal muhalefette 
söz sahibi olması. 

Bu gelişmelere karşın, İsveç’in devlet 
duruşu, Batı demokrasisi denen olgunun 
da tek bir şemsiye altında toplanamayaca-
ğını, her ülkenin kendine ait demokrasisi 
olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatı-
yor. İsveç hükümeti, hangi kanalın hangi 
videoyu yayınlayıp yayınlamayacağına ka-
rar veremeyeceklerini belirterek, basın ve 
ifade özgürlüğünün kendi ülkelerinde ha-
yati önem taşıdığını büyük harflerle vur-
gularken, ülkenin sorunlarını belirli bir 
gruba yani göçmenlere yıkma gibi bir tar-
tışma içine girmeyeceklerini belirterek de 
Danimarka’ya gerçek anlamda bir demok-
rasi dersi verdi.

berk.coker@haber.dk

Demokrasinin Dayanılmaz Çekiciliği 
Berk Çoker

Akupunktur ile önleyici tedavi
Mustafa Ceran,                   
Alternatif tıp uzmanı

Hastalıkları dü-
şündüğümüzde 

neden her zaman o 
hastalığın bedenimizde ağırlaş-
masını bekleriz?
Neden bir an önce doktoru-

muza veya uzmanımıza başvur-
mayız?
Neden hastalığı ciddi almak 

bize bu kadar zor gelir?
Bütün bunları anlamak be-

nim açımdan bir hayli zor oldu-
ğu kadar, insanımızın özellikle 
sağlığı söz konusu olduğu za-
man, bir vurdum duymazlık içi-
ne girmesi de maalesef o kadar 
düşündürücü.
Bütün anlattıklarımı daha iyi 

anlamak için, isterseniz bir kaç 
örnek ile konuyu pekiştirelim.
Uzakdoğu da insanların uzun 

ömürlü olmasının en büyük ne-
deni insanların o ülkelerin ço-
ğunda hasta olmadan doktoru-
na veya uzmanına gitmesidir. 
Çünkü eğer o kişi hastalanır 
ise, demek ki doktoru yeterin-
ce önlem alamamış demektir. 
Yani hastalık daha bedene var-
madan bunun önlemini alma-
nın peşindedirler.Bunu da ki-
şinin vücudu daha dinç iken, o 
kişinin bağışıklık sistemini güç-
lendirerek ve beden metaboliz-
masını dengeliyerek yapıyorlar.
Batıda ve Ortadoğu’da ise 

bunun tam tersine bir durum 
mevcut olmakta. Yani insanlar 
hastalığı gelmeden değil, o has-
talık vücutlarına tam yerleşti-
ğinde doktora/uzmana başvuru-
yorlar. Bunun en büyük neden, 
ilaç şirketlerinin insanlar üs-

tünde kurduğu psikolojik bas-
kıdır. İnsanlara maalesef ilaç 
almadan ve bunların yan etki-
lerine maruz kalmadan tedavi 
seçeneklerini kasti olarak sun-
muyorlar, çünkü bunu yapsalar 
ekonomik olarak o ilaç sirket-
lerinin milyarlarca dolar zararı 
olacaktır.
Batıda ki bütün sağlık siste-

mi işte maalesef bunun üzerine 
kurulmuştur. Tıp dünyası ger-
çekten insanların iyileşmesini 
ne kadar derecede istiyor? Bu 
konuda benim ciddi kuşkula-
rım var.
WHO ( Dünya Sağlık Örgü-

tü) akupunkturu 1979 yılında 
bilimsel bir tedavi yöntemi ola-
rak kabul ettiği halde, neden 
hala Danimarka’da buna yete-
rince kapılar açılmadı.
Bunun tek cevabı, ilaç şirket-

lerinin ve onlardan yazdığı re-
çeteler karşılığında maalesef 
komisyon alan çok sayıda dok-
torun olması.

Peki önleyici tedavi 
dediğimiz 
zaman akupunktur bize neler 
verebilir.

1) Öncellikle vücudunuzun di-
rençli olması için bağışıklık sis-
teminizi güçlendirir.
2) Bütün vücudu dengelediğin-
den sizi stres ten arındırır.
3) Enerjinizi yükseltir.
4) Vücuttaki toksin maddele-
ri daha kolay dışarı atmanızda 
size yardımcı olur.
5) En önemlisi akupunkturun 
hiçbir yan etkisinin olmaması.

info@akuzomas.dk  

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman-
lar topluluklar, Avrupa Birliği projesi-

nin hayata geçirilmesinden sonra Avrupa 
ülkelerine geldiler. Bu nedenle Avrupa Bir-
liği projesinin planlama aşamasında Müs-
lüman topluluklar gündemde yoktu.
Fakat günümüzde Avrupa topluğu ülke-

lerinin ve dolayısıyla Danimarka’nın  top-
lumsal gerçeği haline gelen İslam Dini ve 
Müslüman toplumu en yoğun tartışılan ko-
nular arasında yer almaktadır. Gün geçmi-
yor ki Avrupa (veya Danimarka) medyasın-
da İslam ve Müslümanlardan bahseden bir 
haber çıkmasın veya bir yayın yapılmasın. 
Fakat ne yazık ki İslam ve Müslümanlar 
hakkında görsel ve yazılı medyada çıkan 
haber ve yorumlar çoğu kez gerçekleri yan-
sıtmamaktadır.  
1960’lı yıllarda misafir olarak tanımlanan 

işçilerin, 1980’li yıllarda da mültecilerin 
gelmesinden sonra Avrupa Birliği ülkeleri 
günümüzde çok kültürlü toplumlar haline 
gelmiştir. Zamanla bir çoğu yaşadıkları ül-
kenin vatandaşı olan ve çok farklı branş ve 
mesleklerde tahsil yaptıktan sonra iş haya-
tına atılan ikinci ve üçüncü kuşak Müslü-
man göçmenler artık toplumun eşit hakla-
ra sahip üyeleri olarak kabul görmek isti-
yorlar.
Günümüze kadar süren göç olgusu kül-

türel karşılaşmayı beraberinde getirmiş-
tir. Artık Avrupa Birliği ülkelerinde Müs-
lümanların da içinde yer aldığı farklı kül-
türlere, anlayışlara ve dünya görüşlerine 
sahip insanlar aynı mahallede, işyerinde, 
okulda ve toplumun diğer alanlarında iç 
içe yaşamaktadırlar. Toplumsal hayatın bir 
çok alanında birlikte yaşanan bu kültürel 
buluşma sürecinde bazı Avrupalılar Müslü-
manları kendisinin ötekisi olarak tanımla-
maktalar. 
Emeği, bilgisi ve sermayesi ile Avrupa 

ülkelerinin ekonomik gelişmelerine kat-
kı sağlayan bir çok Müslüman bulunduğu 
halde, Müslümanlar belli kesimler tarafın-
dan ötekileştirilmektedir. 
Kendilerine benzemeyeni dışlamanın, 

faklı olanı ötekileştirmenin bir değil birden 
fazla nedeni olabilir.  Fakat Müslümanla-
rın ötekileştirilmesinin önemli nedenlerin-
den biri Avrupa ülkelerinin Müslüman kö-
kenli göçmenlerin Avrupa ülkelerine yerle-
şerek daimi statüde yaşamasına  hazır ol-
mamalarıdır. 
Başlangıçta yapılan anlaşmaya göre Müs-

lüman ülkelerden Avrupa’ya gelen misafir 
işçiler bir süre çalıştıktan sonra anavatan-
larına geri döneceklerdi. Hem göç veren 
hem de göç alan ülkelerdeki bütün çalış-
malar bu geri dönüş planına göre yapıl-
mıştı. Misafir işçilerin Avrupa ülkelerinde 
daimi statüde kalacakları göç olgusundan 
önce planlanmış olsaydı, her iki tarafta 
birlikte yaşamaya hazır olacağı için günü-
nüzde yaşanan sorunlar yaşanmayabilirdi. 
Hem misafirler, hem de ev sahipleri birbir-
lerini yeterince tanımadıklarından birbirle-
rine karşı ön yargılı davrandılar.
Artık günümüzde Avrupa Birliğine üye 

bir çok ülke farklı kültürlerin buluştuğu 
çok kültürlü bir toplum haline gelmiştir. 
Müslüman toplumun bireyleri de kendile-
rini toplumun üyeleri olarak görmektedir-
ler. Bu bağlamda toplumsal bütünleşmenin 
ve barışın sağlanması için Avrupa Birliği 
Ülkelerinin İslam Kültürünü de içine ala-
cak içerikte yeniden yapılanmalarına ihti-
yaç vardır. 
Görüldüğü gibi konu çok boyutludur. Bu 

bağlamda yabancıların/müslümanların 
yapması gereken nelerdir? İsterseniz bu 
konuyu başka bir sayıda ele alalım. 
Şimdilik hoşça kalın.

kuyucuoglu@gmail.com   

AB projesinde İslam ve 
Müslümanların yeri 

Dr. İsa Kuyucuoğlu
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Ekim’de Kopenhag’da Park Bio 
sinemasında gösterime girecek 
olan “Romantik Komedi” filminin 
başrol oyuncusu ve aynı zaman-

da büyük beğeni toplayan Issız Adam 
filmindeki başrolüyle genç kızların kal-
bini çalan Cemal Hünal da filmin galası 

için filmin yönetmeni Ketche ile birlikte 
Kopenhag’a geliyor.

Başrollerini Cemal Hünal, Sedef Avcı, 
Begüm Kütük, Engin Atlan, Sinem Ko-
bal, Gürgen Öz ve Burcu Kara’nın oy-
nadıkları 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 firmasında 
çalışan kendi halinde çocuksu saf bir 
yanı olmakla beraber hayal kurmayı ve 
yazmayı seven bir kızdır . Didem(24) ça-

lışmayı sevmeyen, babasının kredi kar-
tıyla yaşayan alışveriş yapmayı meslek 
sanan,deli dolu bir kızdır.Zeynep her iki-
sinin aksine,ayakları yere basan,domi-
nant,mantıklı, ve başarılı bir avukattır. 
Kızların arasında yedi senelik ilişkisiyle 
özel hayatında istikrarını sürdüren ve 
hayatını planladığı gibi programlayan 
ve uygulayan tek kızdır.
 Her şey Zeynep’in evlenmesiyle başlar. 
Zeynep’in düğün gecesinde hiç istemedi-
ği 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 deği-
şik süprizlerle karşılaştıracaktır…

KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT

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

Cezayir kökenli Fran-
sız Yazar Mohamed 

Sifaoui’nin uzun süre 
yaptığı çalışmalar sonu-
cu ortaya koyduğu bu 
çizgi resim dizisi Osama 
Bin Laden’in yaşam öy-
küsünü gerçekçi bir şe-
kilde anlatıyor. Bu çizgi 
resili dizi aynı zamanda 
son 30 yıl içinde İslam 
Terörü diye tanımlanan 
olayların da kısa bir ta-
rihi niteliğinde. 
Mohamed Sifaoui’nin 
çok dikkatlice yaptığı 
incelemelere ve araştır-

malara dayanan bu çiz-
gi resimli dizinin amacı, 
bugün tüm uluslararası 
çabalara rağmen hala 
yakalanamamış olan 
Osama Bin Laden’in es-
rarengiz perdesini kal-
dırmak ve El Kaide’ye 
karşı atağa geçmek, 
Osama Bin Laden’in 
İslam’ı kendi amaçları 
için nasıl kullandığını 
göstermek.
  Öykü, Bin Laden’in 
2016 yılında Afganis-
tan-Pakistan sınırında 
yakalandığı ve tutuk-
landığı varsayımı ile 
başlıyor.Tutuklandıktan 
sonra Irak’taki bir gizli 
üsse nakledilen Bin La-
den, iki Amerkan CIA 
ajanı tarafından sorgu-
lanarak ifadesi alınıyor. 
Artık sakalı ağarmış 
olan Bin Laden bu sor-
gulamada kendisine yö-
neltilen sorulara yanıt-
lar vererek tüm yaşam 
öyküsünü anlatıyor.
  Aslında Osama Bin La-
den’i tanımak ve eylem-
lerini bilmek isteyenler 
için, zaman zaman miza-
hi de olsa çok kolay oku-
nup bilgi edinilecek bir 
kaynak.   Bir hatırlat-
ma: Bu çizgi resim dizi-
sini okumak isteyenler, 
sonu sürpriz bir şekilde 
biten kitabın son bir-iki 
sayfasına bakmamalı. 
Yoksa tadı kaçar.

Bin Laden’in itirafları
BIN LADEN: Osama 
Bin Laden’in itirafları 
(çizgi resimli öykü). 
Yazar Mohamed Sifao-
ui. Çizen Philippe Ber-
covici. Fransızca’dan 
Danca’ya çeviren Cla-
us Fenger. Tekst ya-
zarı Ulrik Hansen. Po-
litisk Revy Yayınevi. 
108 sayfa. 198,- kr.İki ciltten oluşan ”Sønderjyllands His-

torie- Güney Jutland Tarihi” bugünün 
bakış açısıyla bu bölgenin kendine özgü 
çok karmaşık tarihini anlatıyor. Birinci 
cilt Sønderjylland’in nasıl bir sınır ülke-
si haline geldigini irdeliyor. Bu kitabın 
tanıtımını, bu sayfamızı izleyen okuyu-
cularımızın hatırlayacağı gibi 
geçen yıl Nisan ayında yapmış-
tık. Şimdi bu tarih kitabının 2. 
cildi tamamlanarak yayımlan-
mış bulunuyor.

Kolding-Ribe arasında uza-
nan Kongeåen Irmağı ile Ku-
zey Almanya’da Ejder (Eider) 
Irmağı arasında kalan Søn-
derjylland (Slesvig) 400. yüz-
yıldan bu yana tartışmalı bir 
sınır bölgesi oldu.

Bu bölge daha 1200’lü yıllar-
da Danimarka hükümranlığı 
içinde bir dükalık olarak özel bir statü 
aldı ve bu statüsünü 1864’e kadar koru-
du. Öyle ki bu küçük dükalıkta sık sık 
bir çok düka aynı ayında söz sahibiydi. 
Bu dükalıkta genel bir birlikten söz ede-
bilmek olası değildi. Dükalar arasında 
bir konsensüs hemen hemen yoktu. Bu 
durum doğal olarak tarih boyunca, gerek 
yerel politikada gerekse uluslararası po-
litikalarda bir çok kargaşalıklara, uzlaş-
mazlıklara neden oldu. Dükalık 650 yıl 
boyunca zaman zaman değişik güçlerin, 

devletlerin hakimiyeti altına girdi. 1864 
Danimarka- Prusya (bugünkü Almanya) 
savaşından Danimarka yenik çıkınca bu 
bölge 1867’de Prusya’nın bir parçası 
oldu. Ki 1867 yılında Slesvig’in kuzey 
sınırı Kolding-Ribe arasında uzanan 
Kongeåen Irmağı’na kadar uzanıyordu. 
1920’ yapılan halk oylaması sonucu Sles-
vig ikiye bölündü ve bugünkü Danimar-
ka-Almanya sınırı ortaya çıktı. 1920’den 
sonra da Slesvig’in Danimarka’da kalan 
bölgesi ”Sønderjylland” (Güney Jutland) 
adını aldı. 2007 yılındaki yeni idari ya-
pılanmadan sonra bu ad tarihe karıştı. 
Bölgenin bugünkü adı artık Kongeå’nun 
kuzeyindeki bazı belediyeleri de kapsa-
yacak şekilde ”Güney Bölgesi” (Region 

Syd). 
Sønderjylland bölgesi, 

diğer eski adıyla Slesvig 
hem Danimarka, Alman 
ve Friz kültürlerinin bu-
luştuğu yer, hem de Dani-
marka ile Avrupa arasında 
bir köprü idi. 

”Sønderjyllands Historie 
- Güney Jutland Tarihi” iki 
ciltlik bir yapıt. Birinci cilt 
taş devrinden başlayarak 
Viyana Kongresinin (ant-
laşmasının) yapıldığı 1815 

yılına kadar olan dönemi, yeni piyasaya 
çıkan ikinci cilt de 1815’ten bugüne ka-
dar olan dönemi irdeliyor. İkinci ciltte bir 
taraftan, Danimarka ile Almanya arasın-
daki karşılıklı aşırı nefret ve güvensiz-
lik, diğer taraftan bu duruma rağman 
iki ülke arasındaki karşılıklı korkudan 
kaynaklanan birbirine saygı ve işbirliği 
konularına, her iki ülkedeki Alman ve 
Danimarkalı azınlıklarla ilgili konulara, 
iki toplumun sosyal ve kültür tarihine 
ağırlık veriliyor. 

Sønderjylland (Güney Jutland) Tarihi 
1. cilt. Yazarlar: Tarih Prof. Dr. Hans 
Schultz Hansen (Syddansk Üniversitesi 
Öğretim görevlisi), Tarih Prof. Dr. Hen-
rik Becker Christensen ( Syddansk Üni-
versitesi Öğretim görevlisi),  Historisk 
Samfund for Sønderjylland Derneği ya-
yını. 520 sayfa. 498.- kr.

Danimarka’da sanatın her alanın-
da Türk sanatçılarının olması beni 

hep mutlu etmiştir biraz da gururlan-
dırmıştır. Deyim yerindeyse Danimar-
ka’da yaşayan Türkiye insanının çıtası-
nın yükselmesinde bu sanatçılarımızın 
katkısı büyüktür.
 Türkiye kültürünü yaşadığımız ülke 

Danimarka kültürü ve sanat bilimiyle 
birleştirerek evrensel sanat üreten sa-
natçılarımızın az sayıda da olması bizim 
de yaşamımızı zenginleştiriyor. Dani-
marka’da sürekli ya da bir dönem ya-
şayıp evrensel sanatçı olarak kendini 
kabul ettiren sanatçıların başında gelir 
Cevdet Kocaman.  
Cevdet Kocaman’ın resimleri sanki ya-

şadığımız çağın tanıklığını yapıyor. Ko-
camanın fırçasından tabloya yansıyan 
çizgiler Türkiye ve  İskandinavya’nın 
görkemli bütün sıcaklığını, sevincini, 
bütün renklerin güzelliğiyle anlatıyor. 
Onun çizgileri, içerdiği anlatım gücüyle 
resimlerin önemli öğelerini oluşturuyor. 
Çizgilar arasında kullandığı renkler-
den kırmızı, mavi ve yeşil öne çıkıyor. 
Resimlerdeki ton ve renklerin görece 
koyuluk ya da açıklık derecesi , Koca-
man’ın resim sanatının etkileyici bir an-
latım sanatı olduğunu gösteriyor.
Resim yapmayı seven, resim yapan 

ve resim sanatından mutluluk duyan 

çok sayıda kişinin Cevdet Kocaman’ın 
yalnızca Danimarka’da değil, Norveç 
ve Türkiye’de de iyi bir ressam olarak 
ürettiğini bilir. Özgün bir sanat anlayışı 
ve bakış açısıyla ürettiği yağlıboya, su-
luboya, mozaik ve plastik boya eserleri  
onun resim sanatındaki yeteneğini ve 
ustalığını saygınlık uyandırarak görü-
nür kılar. 
Çocukluğunu ya-

şadığı Trakya’nın, 
gençliğini yaşadığı 
İstanbul’un, 1980’li 
yıllarda yaşadığı 
Danimarka ve 26 
yıldır gidip geldi-
ği Norveç’in bütün 
sıcaklığı, değerle-
ri, acıları ve sevinç-
leri çizgilerine söz 
ve simge olmuştur. 
Bu çizgiler, kimi za-
man yitip giden güzelliğin ardından atı-
lan bir çığlık, kimi zaman da insanlığın 
geleceğe olan umudunu ve direncini an-
latır.
Cevdet Kocaman tuval üzerinde yap-

tığı yağlıboya portre çalışmalarındaki 
ayrıntılarda gösterdiği özgün çizgileriy-
le yeteneğini ve ustalığını kabul ettiri-
rir. Kocaman’nın portre çalışmaları da 
onun renkli ve evrensel yapısını ele ve-

rir. Daha taze gelinken kocasını yitiren 
babaannesinden, bakanlık yapan poli-
tikacılara kadar yaptığı portrelerle res-
samlığındaki başarısını ve tutumunu 
sergiler.
Cevdet Kocaman uzun yıllar doğup 

büyüdüğü ülkesinden ayrı kalsa da, re-
simlerinde ‘gurbeti’ değil , gülümseme-
nin acısını, insanlığın umudunu ve or-

tak noktalarını çiz-
gilerle anlatmayı 
yeğlemiştir. Belki 
de Kocaman’nın 
bu yanı onun sa-
natını da diri tut-
muş ve resimleri-
nin yalnız galeri ve 
sergilerde kalma-
masını sağlamış-
tır. Bu yanının en 
yalın örneği ‘Yay-
lalar’ adlı tema 

çalışmasıdır. Trakya’nın düz ovaların-
dan sonra, uzun süre yaşadığı Danimar-
ka’da da kendisini bir ova yaşantısında 
bulan Kocaman, dağlara ve yaylara olan 
tutkusunu bir ölçüde gidermek için re-
simlerine Norveç dağlarını ve ovalarını 
doğanın çok çarpıcı renkleriyle taşımış-
tır.  Daha çocukluğunda babaannesinin 
özlemle görmek istediği ama yaşamı bo-
yunca  hiç görmediği yayla  ve dağları, 

sanki bugün  babaannesini  sevindir-
mek için Norveç’teki  dağları, yaylaları 
durmadan çizip boyayan Cevdet Koca-
man, böylece ‘yaylalar’ adlı resim serisi-
ni bir katalogda da yayımlayarak baba-
annesine en güzel hediyeyi vermiş oldu.
Artık Türkiye’de sürekli yaşayan Cev-

det Kocaman’nın yukarıda sözünü et-
tiğim eserlerinden bir çoğu Odense ya-
kınlarındaki Kertemine kenti sınırları 
içindeki Ulriksholm  Slot - Şatosu’nda 
sergileniyor. 14 Ekim 2010 tarihine ka-
dar resim sanatı sevenlere açık olacak 
sergide, Kocaman’ın resimleri oldukça 
etkileyici. Bu resimlerden beni en çok 
etkiliyen tablolardan biri ‘Karadeniz’ i 
anlatıyor. Bu tablo Karadeniz’in çarpı-
cılığını ve hırçınlığını destansı bir yakla-
şımla ve çağdaş resim sanatının en gü-
zel renkleriyle görünür kılıyor. Koaca-
man’ın Ulriksholm Şatosu’ndaki sergisi 
yalnız olmadığımızı, insan coğrafyasının 
ayıran çizgilerini reddederek, yeryüzü-
nün tek bir yeryüzü olduğunu bize ka-
nıtlıyor. Görgüsüzlüğün, yozlaşmanın, 
yabancılaşmanın çok yoğun olduğu bu-
günlerde, Kocamanın resimleri , insan 
yüreklerine erişerek ısıtıyor bizi. 
‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine...’  der-

cesine.
huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

KOCAMAN bir ressam!

A
merika Birleşik 
Devletleri’nde kü-
çük bir kilisenin 
Kuran’ı yakma teh-

ditlerinin, Almanya’da eski 
üst düzey politikacılardan 
ve İslam’ın sert eleştirmen-
lerinden Thilo Sarrazin’in 
yazdığı ”Müslümanlar biz-
den geri zekalı” konulu ki-
tabının yayımlanması, Da-
nimarka’da Jyllands Posten 
Gazetesi’ne olası bir terör 
saldırısı ve Danimarka Halk 
Partisi’nin yabancılar politi-
kasını sertleştirme (örneğin, 
sosyal yardıma hak kazana-
bilmek için yabancıların 7 yıl 
vergi ödemiş olmaları ön ko-

şulu gibi) önerileri sunduğu 
bir zamanda Danimarka’da 
İslam’a karşı katı eleştiri-
lerin ve İslam’a karşı uya-
rıların yer aldığı bir kitap 
yayımlandı: Islams Magt-
Europas Ny Virkelighed/
İslam’ın Gücü-Avrupa’nın 
Yeni Gerçeği. 

İslamcılığa karşı eleştirel 
yaklaşımlarıyla tanınan 
eski bakanlardan Karen 
Jespersen ile eşi Ralf Pit-
telkow, bu son kitapta, çok 
kısa bir deyişle, özelde Dani-
marka’da genelde Avrupa’da 
İslam’ın gücünün artmakta 
olduğuna dikkat çekerek, 
iş işten geçmeden önlemler 

alınması gerektiği uyarısın-
da bulunuyorlar.

İki yazar, Avrupa’da müs-
lümanların sayısında büyük 
artış olduğunun ve bu geliş-
me sonucu İslam’ın Avru-
pa’da büyük güç haline gele-
bileceğinin altını çiziyorlar. 

Karen Jespersen ve Ralf 
Pittelkow, Avrupa’da oluş-
makta olan bu değişimi Av-
rupa halkına anlatabilmek 
ve algılatabilmek amacıyla 
bir çok belgeyi savlarına da-
yanak olarak kullanıyorlar. 
Bu değişimlerin gelecekte 

tüm Avrupa’da ”dramatik” 
bir durum yaratacağını, bir 
çok Avrupa ülkesinde oluşan 
paralel müslüman toplum-
larını,  müslüman gençler 
arasındaki radikalleşmeleri, 
kadınların baskı altında tu-
tulmakta olmalarını, yüksek 

suç işleme oranlarını, ifade 
özgürlüğüne saldırıları, te-
rör olaylarını örnek göste-
rerek öne sürüyorlar. 

Karen Jespersen ve Ralf 
Pittelkow İslam’ın bir inanç 
olarak kabul edilmesinin ve 
gereklerine uyulmasının do-

ğal olduğunu kabul ediyor-
lar. Ancak İslam’ın bir güç 
haline gelmesine ve şeriatın 
toplum düzeni üzerinde et-
kili olmasına karşı uyarıda 
bulunuyorlar.

Kitabın bir bölümünde, 
Avrupa’da, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra 1950’li 
yıllarda başlayan yüksek 
ekonomik gelişme sonucu 
izlenen güçmen politikaları-
nın bir irdelemesi yer alıyor 
ve bu politikaların çok ha-
talı politikalar olduğu tezi 
işleniyor. 1970’li yıllarda ge-
lişmeye başlayan multikül-
türel toplum akımının Batı 

Avrupa ülkelerinde ulusal 
toplum yapısı açısından bü-
yük tehlikelere yolaçtığını, 
Batı Avrupa’ya gelen müs-
lümanların beraberlerinde 
getirdikleri kültürlerine 
aşırı anlayış gösterildiğini, 

bu yüzden de müslüman-
lara Batı Avrupa’nın temel 
değerlerine uyumlarının 
bir türlü sağlatılamadığını 
savunuyorlar. Karen Jes-
persen ve Ralf Pittelkow, 
tam tersine Batı Avrupa’ya 
gelen müslümanların her-
gün yeni bir istemle gelerek 
geldikleri yeni topluma ya-
vaş yavaş kendi kültürlerini 
kabul ettirdiklerine dikkat 
çekiyorlar.

Karen Jespersen ve Ralf 
Pittelkow’un bu kitabı, top-
lumda Islamcılık konusunda 
zaten varolan tartışmaları 
daha da yoğunlaştıracak 
nitelikte. 

Islams Magt-Europas Ny 
Virkelighed: Islam’ın Gücü-

Avrupa’nın Yeni Gerçeği. 
Yazarlar Karen Jespersen ve 

Ralf Pittelkow. Jyllands-
Posten Yayınevi. 300 sayfa. 

Danimarka’da İslam’a karşı katı eleştirilerin 
yer aldığı “İslam’ın Gücü - Avrupa’nın Yeni 
Gerçeği” adlı bir kitapta, Müslümanların 
Avrupa’da büyük bir güç haline gelebileceği 
öne sürülerek, iş işten geçmeden önlemler 
alınması gerektiği uyarısında bulunuldu. 

Sønderjylland (Güney Jutland) Tarihi Kopenhag’da 
yaşayabilmenin el kitabı

Kırsal bir bölgede yaşamaya alışmış 
olanların büyük kentlere göçüp 

yerleşmeleri ve kent yaşamına alışma-
ları öyle kolay bir olgu değil. Bu olgu 
sadece Türkiye için değil Danimarka 
için de geçerli. Bunu çok iyi bilen Ya-
zar Jacob Vølver, Jydens Håndbog Til 
Overlevelse i København (Kopenhag’da 
Yaşayabilmenin Elkitabı) adlı bu kita-
bı yazmış. 

Jacob Vølver bu kitabında sakin bir 
yaşamın olduğu Jylland’den ayrılıp, 
Kopenhag’a yerleşmiş ya da yerleşmek 
isteyenlere Kopenhag’daki nefes kesici 
yaşama ayak uydurabilmelerine ilişkin 
bir dizi tavsiyelerde bulunuyor. Yazar 
bu kitabıyla, Jylland’deki yaşam biçimi, 
kültür, anlayış ve düşünce, davranışlar, 
gelenek ve görenekler, giyiniş, yemek 
türleri, nüfus yapısı, komşuluk ilişkile-
ri ve daha aklınıza gelebilecek yüzlerce 
konuda farklılıklar, hatta bazen büyük 
anlam taşıyan büyük farklılıklar oldu-
ğunu gözler önüne seriyor.

Randersli olan ve 15 yıldır Kopen-
hag’da yaşayan Jacob Jølver, kitabının 
ilk sayfasında, Darwin’in bir sözüne 
gönderme yapıyor: ”Yaşamını sürdü-
rebilen en güçlü olan cins değildir. En 
zeki olan da değildir. Çevresine uyum 
sağlayabilendir.” Kendisi de Jyllandli 
olan Jacob Jølver bu noktadan yola çı-
karak, Jyllandli’lere Kopenhag’da çok 
sıkıntı çekmeden yaşayabilmek için Ko-
penhag’a uyum sağlamalarının ön koşul 
olduğunu anlatmak istiyor.

Hernekadar kitap Jyllandli’ler (Jut-
landlı’lar) için yazılımışsa da Yazar 
Jacob Jølver, Fynlü’lerinde bu kitap-
tan yararlanabileceklerini belirtiyor.  
Bu satırların yazarı, aslında bu kitabı 
Türkiye’den göçüp buralara gelmiş ve 
yaşamını burada sürdürmeyi tercih et-
miş insanlara da yararlı olacağı kanısın-
da. Oldukça mizahi bir dille yazılmış bu 
kitabı herkese salık veririz.

’İslam’ın Gücü - 
Avrupa’nın Yeni Gerçeği’

HABER Danimarka’da yaşayan 
genç sinemaseverleri Türk 
sinemasının genç ve ünlü 
oyuncusu Cemal Hünal ile 
buluşturuyor. 

Romantik Komedi Kopenhag’da
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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 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu 
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 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
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Nerde kalmıştık..!
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUMBulmacahaber
Türk sporu 2010 yılında başarıdan başarıya 

imza atmaya devam ederken futbolda gerile-
me devam ediyor. Türkiye’de düzenlenen Dünya 
Basketbol Şampiyonasında 12 dev adam Dünya 
2.cisi olarak büyük bir başarı elde etti.
Devlette tüm takımı 28 milyon TL ve sayısız 

Cumhuriyet altınıyla altınlandırdı.
Sporcuyu ödül vererek destek vermekonore et-

mek güzel birşey...
Halterde onlarca kilo kaldıran bay ve bayan 

sporcuların kazandığı altın, gümüş ve bronz ma-
dalyalara verilen statü gereği altın ödüllerle bas-
ketçilere verilen milyonlarca lira ödül sorun ya-
rattı.
Doğal olarak, amacı ay-yıldızlı formaya hizmet 

taşıyan iki ayrı spor dalına verilen dengesiz ödül-
ler daha çok konuşulacağa benziyor.
Şunun altını çizmekte fayda var.
Futbol, basketbol, boks ve tenis en çok ilgi çe-

ken, indüstriyel sermayeyi celb eden en büyük 
spor dalları olarak tüm dünyada itibar görüyor.
Diğer spor dalları bu kadar beğeni ve ilgi görü-

yor mu? Bunu sorgulamak lazım.
Bizdeki ödül uygulaması her spor dalında adil 

mi değil mi? Ya da değilse tüm spor dallarını içi-
ne alan daha adil bir düzenleme zemini mi aran-
malı..!
Gerçekten profesyonel futbolcu, basketçi, bok-

sör ve tenisçilerin kazandıkları paraların yanısıra 
bu tür başarılarda yüksek rakamlarla ödüllendi-
rilmeleri diğer spor dallarında milli formayı giyen 
sporcuları olumsuz etkilemez mi?
Basketbolda dünya şampiyonu olan ABD’li spor-

culara, Amerika’nın verdiği 25’er bin dolar para 
ödülü gözönüne alındığında bizde bunun abartıl-
dığı kesin olarak gözüküyor.
Futbolda G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor Av-

rupa serüvenlerine bu sene başlamadan erken 
veda ederek taraftarlarını üzdü.
Futbolumuzun kalitesini kıyaslıyoruz ve mil-

yonlarca EURO ve Doların döndüğü futbolda bu 
başarısızlık futbolumuzun gerilediği anlamına ge-
liyor.
Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 75 milyon. Bir ta-

kımı (Bursaspor) Şampioynlar Ligi’nde diğer bir 
takımı (Beşiktaş) Avrupa Ligi denilen Euro Lea-
gue’de. 
Peki 5.5 milyon nüfuslu Danimarka ile aramız-

da ne fark var? 
Bu tabloya bakınca hiçbir şey...
Çünkü, Danimarka’nın 12 takımlı Süper Ligin-

den bir takımda (FC Kopenhag) Şampiyonlar Li-
ginde diğer bir takımı Odense (OB) Avrupa Li-
ginde.
Şimdi bu kıyaslama da olur mu diyeceksiniz. 

Bal gibi olur...
Senin liginde takımların bütçesi onlarca milyon 

EURO iken yalnızca iki takımla Avrupa’da boy 
gösterebiliyorsan, kalitesi senden düşük ve bütçe-
si seninkilerin çok çok altında Danimarka futbo-
lu senden daha başarılı değil mi?

irfan.kurtulmus@haber.dk

SUDOKU

HABER SP    R

Yal›çapk›n› 
‘‹ki k›tan›n
b u l u fl t u ¤ u

yer’ 

A ¤ › z
b o fl l u ¤ u n u n

tavan› 
Güvence 

A k l a m a
belgesi 
fietaret 

fi e r e f,
haysiyet  

G ö z l e r i
g ö r m e y e n
Vücut ›s›s› 

Halk 

A n t a l y a ’ n › n
bir ilçesi 

H o fl l a n a r a k
bakma 

ABD’de 
bir eyalet 
Meflrubat 

K ö k b o y a s › ,
kökk›rm›z›s› 

K a fl › n d › r › c ›
bir deri

hastal›¤› 
Teknik 

Omuz atk›s› 
Tatl› bir tür

çörek 

Rekor 
k›rm›fl olan 

P i fl m i fl
yemek 
Kal›n ve

kaba kumafl 

L i t y u m
(Simge) 

Bir cins
koyun 
Sayg›n 

Yu n a n i s t a n ’
›n baflkenti 

G ü n e y
A f r i k a ’ n › n
plaka imi 
Duygu 

Bir Japon
gürefli 

K i l o a m p e r
k›sa yaz›l›m› 

Bak›rtafl› 

Çizgi 
K a n › t

Fert 
A n l a m ,

m e f h u m ,
kavram 

G ü ç l ü ,
zinde 

‹ran’da 
bir kent 

Bir bayan
a k t r i s ,

sunucu 

Ongun 
A¤›t, içli fliir 

D o k t o r
(K›saca) 

B a k › r
(Simge) 

Kati 
Tunç 

Oyunda rol
alma 

‹talya’da 
bir kent 

Kan p›ht›s› 
Bir erkek

a k t ö r,
sunucu 

S o d y u m
(Simge) 

K ü l h a n b e y i
ba¤›rt›s› 

A m e r i k a n
devesi 
K ö t ü

tan›nm›fl 

Bulut 
(Eski dil) 

San› Kas›k 

M › s › r ’ › n
baflkenti 

Küçük bal
teknesi 
Bir nota 

Kad›n 
Ödeflme 

L i s a n ,
z e b a n

Vas›ta 
D o ¤ u y a

özgü olan 

N a z › m
H i k m e t ’ i n

soyad› 

‹ s k a m b i l d e
bir grup 

Argoda çok
ç a l › fl k a n
ö¤renci 

K a z
D a ¤ › ’ n › n
antik ad› 

Kak›m, as 
Bir göz
r e n g i

S e s
yank›s› 

D›fl karfl›t› 

H o l l a n d a ’ n ›
n plaka imi 

To y, çaylak 
Teklif etmek 

Küme, grup 
Bir ilimiz 

‹zmir’in bir
ilçesi 

Saz›n en
kal›n teli 

Ça¤, devir

 

 

 



  





















 



 



















 

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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D
animarka futbo-
lunun yetiştirdiği 
efsane isimlerden 
Brian Laudrup, 

lenf kanseri olduğunu açık-
ladı. 

Avrupa’da Bayern Mü-
nih, Fiorentina, AC Milan, 
Glasgow Rangers, Chelsea, 
FC Kopenhag ve Ajax gibi 
önemli takımlarda forma 
giyen, 1992 yılındaki İs-
veç’in ev sahipliğinde dü-
zenlenen Avrupa Şampiyo-
nası’nda ülkesinin mutlu 
sona ulaşmasında büyük 
katkısı olan eski golcü Bri-
an Laudrup, Danimarka te-
levizyon kanalı TV3’e ver-
diği demeçte, lenf kanseri 
olduğunu bildirdi. 
TV3¬ten yapılan açıkla-
mada futbol yorumcusu 
olarak çalışan Laudrup’ta 
Lenf kanserinin hafif bir 
türünün teşhis edildiği be-

lirtildi. 
Danimarka’nın efsanevi 

oyuncusu Laudrup, herhan-
gi bir söylentiye ve spekü-
lasyona yer vermemek için 
işvereni TV3 aracılığıyla 
böyle bir açıklamayı gerekli 
gördüğünü belirtti ve has-
talığı yeneceğine inandığını 
belirterek, iyimser ve umut 
dolu olduğunu söyledi. 

Laudrup, ‘’Bu savaşı yene-
ceğime ikna oldum. Doktor-
larım da bu konuda iyim-
ser. Hastalığın evresi çok 
ileri değil. Şimdi tedavime 
ağırlık vermeliyim. Niyetim 
bundan sonra ailemle daha 
fazla zaman geçirmek’’ 
dedi. 
Laudrup 14 yıllık profesyo-
nel futbol yaşamında 6 ayrı 
ülkede 14 kulüpte forma 
giymişti. Danimarka Milli 
Takım formasını 1987-1998 
yılları arasında giyen Brian 

Laudrup’un 82 maçta 24 
golü bulunuyor. 

Eski golcü ülkesindeki bir 
televizyon kanalında Avru-
pa Şampiyonlar Ligi maç-
larını yorumluyor. 41 ya-
şındaki Laudrup’un, hasta-
lığına rağmen işine devam 
etme arzusunda olduğu 
belirtildi.

Brian Laudrup’un ken-

disinden 5 yaş büyük abisi 
Michael Laudrup da futbol 
tarihinin önemli isimleri 
arasında yer alıyor.

HABER gazetesi olarak 
bizler de en kısa zamanda 
Brian Laudup’un sağlığına 
kavuşmasını ümit ediyor, 
kendisine geçmiş olsun di-
yoruz.

(Haber)

Efsane futbolcuya kanser şoku
Danimarka futbolunun dünya futboluna en nadide armağanlarından olan 
Brian Laudrup yeşil sahaların ardından büyük bir sınavla karşı karşıya. 41 
yaşındaki Danimarkalı efsaneye ‘lenf kanseri’ teşhisi konuldu.

T
ürkiye futbolla yatıp futbol-
la kalkıyor, ancak bu spor 
(!) dalındaki takımlarımız 
uluslararası alanda tel tel 
dökülüyorlar. Asıl başarı 

ise amatör denen ve gözlerden ırak, 
yalnızlık için de mücadele eden spor-
culardan ve spor dallarından geliyor.

Milyarlık transfer harcamaları ve 
yatırımları yıllardır gazete sayfalarını 

meşgul eden, on yıllarca Türkiye’de 
kitleleri peşinden sürükleyen Futbol 
takımlarımız sportıf olarak iflas eder-
ken, Avrupa’nın kasaba takımlarına 
yenilip elenirken Atletizm, Basketbol 
ve Halter’de sporcularımız Dünya ve 
Avrupa’da rakiplerine kafa tutmaya, 
rekorlar kırmaya başladılar.

Atletizmde Ağustos ayında yapılan 
Avrupa Atletizm Şampiyonasında at-

letlerimiz 3 Altın bir gümüş madalya 
kazanırlarken, Eylül ayında Basketbol 
Milli takımımız Dünya Basketbol şam-
piyonasında finale yükselerek gümüş 
madalya kazandı. Türk Bayan halter-
ciler Avrupa Halter şampiyonasında 
6 Altın, 3 gümüş ve 3 Bronz madalya 
kazanırlarken Türk spor camiasını da 
aynaya bakmaya zorlayacaklar.

(Haber)

Futbolculara tokat gibi ders amatör 
spor dallarından geliyor
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