AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS

www.haber.dk

HABER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

SAYI/NR. 22 YIL/ÅRGANG 4

EKİM/OKTOBER 2006

FİYATI/PRİS 5 kr.

Danimarka’ya tepki
Jylllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed karikatürleri
yayınlamasının neredeyse birinci yıldönümünde Danimarka
yine İslam dünyasının tepkisini topladı. Bu kez tepkiye neden olan olay ise »Hz. Muhammed’e Hakaret Yarışması«.
İktidara dışarıdan destek veren Danimarka Halk partisi
Gençlik kolları tarafından düzenlenen bir yaz kampında
gece eğlencesi olarak genç politikacılar tarafından düzenlenen sözde eğlence görüntüleri medyaya yansıyınca İslam
dünyası ayağa kalktı. Görüntülerde Hz. Muhammed sarhoş
bir terörist, bira içen bir deve olarak resimleniyor.
Karikatürlerin yarattığı tahribatı unutmayan Danimarkalı
politikacılar ise bu kez işi sıkı tuttular. Başbakan Rasmussen
olayı sert bir biçimde kınarken, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri
Kopenhag’daki Müslüman ülke büyükelçilerini çağırarak
olay hakkında bilgilendirdiler. Krizin boyutunun nerelere
varacağı ise henüz bilinmiyor.

HABER med
danske sider igen

haber

TARKAN
konserine bu ay
bilet kazanan 4
talihli okurumuz belirlendi 34’te

İsveç’te bir ilk
İsveç’te 17 Eylül’de
yapılan seçimlerden
sonra Afrika kökenli bir siyah kadın
politikacı Uyum
Bakanlığı ve
Eşitlik Bakanlığı
görevlerine
getirildi.

10’da

HABER vil fremover bringe nogle artikler på dansk. Vi har fået mange henvendelser fra skuffede læsere over at
HABER var blevet tyrkisksproget. Der
er mange læsere, der kun læser dansk,
men også interesserer sig for hvad der
sker indenfor vores læserkreds. I dette
nummer prøver vi med 4 sider, hvor vi
giver plads til nogle artikler på dansk. I
fremtiden kan der være tale om at øge
antallet af siderne eller bringe nogle af
artiklerne på tyrkisk også.

Gazeteniz HABER’in gelecek
sayısı 17 Kasım’da yayınlanıyor
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AIDS kender ingen nationaliteter

P

å trods af at etniske minoriteter udgør ca. en
tredjedel af konstaterede hivsmittede i Danmark og er
en prioriteret målgruppe
i Sundhedsstyrelsens
forebyggelsesindsats
mod hiv/aids, har
indsatsen hidtil været
minimal og langt fra
tilstrækkelig.
Kulturelle og sproglige forskelle afholder personer med anden etnisk baggrund
end dansk fra at benytte
de forebyggelses-, rådgivnings- og oplysningstilbud,
der eksisterer i det danske
samfund.

AIDS-Fondet har, med
støtte fra Sundhedsstyrelsen, derfor intensiveret
sin forebyggende indsats
målrettet etniske minoritetsgrupper og iværksat
projekt
Cross-Over.
Cross-Over er et oplysnings- og forebyggelsestiltag, som med
udgangspunkt i de etniske gruppers egne
sygdomsforståelser
og kulturelle normsæt skal sikre, at alle
i Danmark, på tværs
af kulturer og sprog,
får lige adgang til oplysning og information om
hiv/aids, SOI samt uønsket
graviditet.
I samarbejde med grup-

per og organisationer vil
Cross-Over afdække eksisterende behov og mangler i forhold til indsatsen
overfor hiv/aids, SOI samt
uønsket graviditet. Og gennem organisatorisk, faglig og økonomisk støtte
bakker Cross-Over op om
samarbejdspartnere, som
er interesserede i at udføre
og implementere forebyggende aktiviteter målrettet
etniske minoritetsgrupper.
Kernen i Cross-Over er, at
viden formidles forskelligt
fra kultur til kultur, og at
mennesker fra samme kultur har bedst forståelse for
at formidle budskaberne om
hiv og aids til hinanden.
Cross-Over vil udarbejde

et koncept, som skal sikre
de etniske minoritetsgrupper en forebyggelsesindsats, der kvalitetsmæssigt
er på niveau med, hvad
andre grupper i Danmark
tilbydes. Dette skal ske ud
fra den viden og det erfaringsgrundlag, der skabes
gennem samarbejdsprojekterne.
Sükrü Ertosun, som er formand for Rådet for Etniske

Minoriteter, Beauty Chanda
Petersen fra Abantulife og
AIDS og SF’s ligestillingsordfører Kamal Qureshi er
talsmænd for projektet. De
vil formidle, ved deres engagement, betydningen af at
arbejde for etnisk ligestilling i forhold til forebyggelse
og information om hiv/aids,
SOI og uønsket graviditet
(Haber)

AIDS milliyet
tanımıyor

H

er ne kadar
HIV virüsünün bulaşmış
olduğu kişilerin üçte birini
göçmen kökenliler oluştursa da, her ne kadar Sağlık
Bakanlığı etnik azınlıkların
Hiv/aids kampanyalarında
öncelikli grup olarak belirlemiş olsa da bu alandaki
girişimler yeterli olmaktan
çok uzakta
Kültür ve dil farklılığı
göçmenlerin hastalıklar konusunda önleyici, bilgilendirici, danışmanlık hizmetlerinden fayddalanmalarını
engelliyor. AİDS-FONDET
adı verilen kuruluş, Sağlık
bakanlığı ile işbirliği içinde
göçmenlere yönelik olarak

bilgilendirme çalışmalarına
hız verme kararı aldı CrossOver adlı projeyi başlattı.
Projede aralarında Türklerin de bulunduğu çeşitli
göçmen gruplarına yönelik
kampanya yapılacak.
Cross-Over göçmenlerin
hastalık anlayışları ve kültürel normlarını dikkate
alarak, göçmenlerin de halkın diğer kısmı ile eşit şekilde hiv/aids, istenmeyen
hamilelik, ve cinsel yollarla
bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirilmelerini
amaçlayan bir proje.
Öncelikle Cross-over projesi dernekler aracılığıyla bu
alandaki ihtiyaç ve eksikleri. tespit edecek, etnik gruplara yönelik olarak bilgilen-

dirme kampanyası yapmayı
planlayan dernek ve organizasyonları yönlendirecek.
Cross-over projesinin temel prensibi ise: bilginin
dağıtımının kültürden kültüre farklılık gösterdiği.
Özellikle hiv/aids konusundaki bilgilendirmenin en
iyi, hedef kitle ile aynı dili
konuşan kişiler tarafından
yapılacağı olduğu.
Cross-over oluşturacağı
çalışma metodu sayesinde
Danimarka’da diğer gruplara yönelik olarak yürütülen kampanyalarla aynı
içerik ve kaliteye sahip bir
bilgilendirme kampanyasının gerçekleşmesini sağlayacak. Bu da işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla yü-

rütülen çalışmalar sonunda
elde edilen deneyimler üzerine inşa edilecek.
Etnik Azınlıklar Konseyi
Başkanı Şükrü Ertosun,
Abantulife og AIDS adlı
kuruluştan Beauty Chanda Petersen ve SF Eşitlik
politi,kaları sözcüsü Kamal
Qureshi projenin sözcülüğünü üslenmiş durumdalar.
Bu iç sözcü bu konuda bilgilenmenin önemini belirtmek için kendi tecrübelerini

Cross-over projesinin kullanımına açacaklar.
Cross-over projesine katkıda bulunmak veya kampanya ile ilgili daha fazla
bilgi almak isteyen isteyen
dernek temsilcileri 36 31
04 04 numaralı telefonu
arayabilirler veya info@cross-over.dk adresine e-posta yazabilirler.
(Haber)
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Kære læsere
Christine Bille

D

et er nu
første gang
jeg sætter mig
til tasterne for at skrive
til Haber. Jeg håber, at I
vil tage godt i mod mig.
Først lidt om mig selv.
Jeg er 25 år og til daglig
læser jeg offentlig administration og kommunikation på Roskilde Universitetscenter. Mine interesser er mangfoldighed og
forskellige kulturer, bøger
og kultur og ikke mindst
samfundsforhold generelt.
Det er også indenfor de
områder jeg har beskæftiget mig tidligere.
Jeg ser frem til denne
spændende udfordring at
skrive til Haber. Visionen
er at lære noget og blive
klogere. Jeg håber, at jeg
med artikler og klummer
kan gøre jer klogere og jeg
håber, at jeg ved at skrive artikler og ved at være
i dialog med jer kan blive
klogere.
Da jeg ikke har tyrkisk
baggrund kan jeg måske
bidrage med noget andet.
Stille nogen af de spørgsmål, som ellers tages for
givet. Vise noget andet det
end det man plejer. Fortælle nogen historier, der
ellers ikke ville blive fortalt. Håbet er, at der i det
kan blive udviklet noget
interessant. Jeg glæder
mig i hvert fald.
Jeg håber, I vil skrive
med ris og ros og med forslag til, hvad I ønsker at
blive klogere på.

HABER’de yeniden
Danca sayfalar
Bundan böyle gazeteniz HABER yeniden
Danca yazılara da yer verecektir. Haber’in
sadece Türkçe yayınlanmaya başlamasından hayal kırıklığına uğrayan bir çok okurumuz bize başvurdu. Türkçe okuyamayan
ama Türk toplumu içinde olup bitenleri
takip etmek isteyen bir çok okurumuzun
olduğunu biliyoruz.
Önümüzdeki dönemde Danca sayfa sayısını arttırmamız gündeme gelebilir veya
Danca yazdığımız bazı yazıların Türkçelerine de sayfalarımızda yer verebiliriz.

christine.bille@haber.dk

Doğayı odanıza taşıyın

Avukat
Farhad NikMaram
Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!
Düğün, nişan
ve özel günlerinizde
çiçek, buket ve çelenk
verilir

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

TARKAN’ın 18
Kasım’da Bröndby Hallen’de
vereceği konsere
bilet kazanın!

34’te

Sayfa 6’da
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TARKAN Geliyor

Købmagergade 31
1150 København K

Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

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

SATDISCOUNT
Navigatörlerimizde
Danimarka ve
Avrupa’nın tüm
1.200 krondan
başlayan komple kentlerinin yanısıra
Türkiye yol haritası da
set fiyatlarla
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için
kampanyamız
devam ediyor.
bizi arayın.
www.satdiscount.dk
Tlf/Fax: 35 81 59 99

www.peles.dk www.mbkebab.dk

H

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Güzellik salonu
sayesinde

595,Başlayan fiyatlarla Kopenhag ve Billund’dan
direk Antalya’ya uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA

İstenmeyen
tüylere
İlk üç kalıcı epilasyonda
son
(permanent hårfjerning)
%25 indirim.
4. seanstan sonra
%40 indirim
Fiyat listesi için www.b-beauty.dk
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00

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

Türkiye’ye
seyahatlerinizde
en ucuz,
en güvenilir

Tek gidiş 475,-
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HABER ’’Holdingzede’’lere
Danimarka Halk Partisi’ni
işten atın sayın başbakan

D

animarka son zamanlarda dış dünya ile iletişiminde
sorunlar yaşamakta. Gözümüzü ülke sınırlarının içine
çevirdiğimizde de aynı iletişim kopukluğunu görebiliyoruz. Danimarka gazete sayfalarını, TV haberlerini izlediğimizde ülkede yaşayan Müslüman göçmenlerin devamlı
olarak çoğunluk toplumuyla bir çekişme içinde oldukları
izlenimi edinmemiz mümkün. Burada birçok politikacının da aynı düşüncede olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Onlar da kendilerini Müslüman göçmenlerle devamlı bir
hesaplaşma içinde görüyorlar. 200 bin Müslüman ile Danimarka toplumu arasında can sıkıcı bir değerler çekişmesi sürüp gidiyor.
Danimarka toplumu Müslüman göçmenlerin ülkedeki
yasalara itaat edeceğinden emin olmak istiyor, Müslüman
göçmenler ise kendi din, kültür ve geçmişlerine saygı duyulmasını istiyorlar. Ancak kültür ve dine saygı ile demokrasiye saygı bir yerlerde iletişim sorunu yaratıyormuş bir
görüntü ortaya çıkıyor. Bu hem Danimarka’da, hem de
Danimarka’nın dış dünya ile iletişiminde gözleniyor.
Bu iletişim gerginliğinin işbaşındaki hükümetin göreve
gelmesinde sonra iyice belirginleşmesi ilginç. Hükümetin parlamenter çoğunluğunu sağlayan Danimarka Halk
Partisi isteklerini birbiri ardına sıralayınca Başbakan
Rasmussen ve bakanları, bazen istemedikleri yasa ve uygulamaların da altına imza koydular. Kendi çoğunlukları
olsaydı veya kendilerini destekleyen partinin adı değişik
olsaydı uygulamalarına arkasında durmaları belki daha
kolay olurdu.
Danimarka hala eskiden sahip olduğu, hoşgörülü, açık,
modern toplum imajını elde etme şansına sahip. Danimarka yeniden o eski sempatik ülke olabilir.
Ander Fogh Rasmussen, Danimarka Halk Partisi ile
yolları ayırmalıdır. Böyle bir karar ülkede bir rahatlama
yaratacaktır. Danimarka Halk Partisi’nden hükümetin
boşanması Müslüman göçmenlerin siyasi sisteme olan
güvenlerini tam olarak yeniden yaratmasa bile güçlenmesini sağlayacaktır.

HABER’de yeniden Danca sayfalar

B

undan böyle gazeteniz HABER yeniden Danca yazılara da yer verecektir. Haber’in sadece Türkçe yayınlanmaya başlamasından hayal kırıklığına uğrayan bir çok
okurumuz bize başvurdu. Türkçe okuyamayan ama Türk
toplumu içinde olup bitenleri takip etmek isteyen bir çok
okurumuzun olduğunu biliyoruz.
Bu sayımızda dört sayfa Danca yazılar ile bir deneme
yapacağız. Önümüzdeki dönemde Danca sayfa sayısını arttırmamız gündeme gelebilir veya Danca yazdığımız bazı
yazıların Türkçelerine de sayfalarımızda yer verebiliriz.
Umarız sadece Danca okuyanlar ile, hem Türkçe hem
Danca okuyabilen ancak Danca’yı tercih eden okurlarımızı memnun edebiliriz.
Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram
diliyoruz.

(Danca’sı sayfa 17’de)

dernekleşme çağrısı
Son günlerde Türkiye gündeminde sıkça yer almaya başlayan, Almanya ve Hollanda
hükümetleri tarafından da mercek altına alınan İslamcı sermaye holding mağdurları
Danimarka’da da bulunuyor. Sayılarının hiç de az olmadığı bilinen holdingzedelere
bir çağrı da kendisi de holdingzede olan Osman Tamer adlı vatandaşımızdan geldi.
Osman Tamer, ”En kısa zamanda bir araya gelip dernek kuralım” çağrısında bulundu.
Sadi Tekelioğlu

O

sman
Tamer
birçok Avrupalı
Türk gibi İslamcı
sermayenin tuzağına düşenlerden. Tamer,
Avrupa’nın bir çok ülkesinde olduğu gibi Danimarka’da da son yıllarda İslamcı
sermaye tarafından mağdur
duruma düşürülmüş olan
kişilere bir çağrıda bulunarak dernekleşme önerisinde
bulundu.
Osman Tamer, Roskilde’de
taksicilik yaparak geçimini
sağlayan vatandaşlarımızdan biri. O da her türlü
prikolojik teknikleri
kullanarak vatandaşın cebindeki
paraya göz diken akbabaların kurbanı
olmuş. 1999 ve
2000 yılla-

rında iki parti halinde Yimpaş Holding hisseleri almış.
Ancak parayı verip hisseleri
aldıktan sonra ne vaadedilen
cazip kardan pay alabilmiş
ne de hissedarların katılacağı vaadedilen genel kurul toplantılarına çağrılmış.
Yatırımının akibetini öğrenmek için defalarca girişimde
bulunmuş, ancak kendisine
her defasında ne anlama
geldiği belli olmayan açıklamalar yapılmış, kendilerinin
Türkiye’ye gelmemeleri, birisine vekalet vermeleri istenmiş.
Osman Tamer, dini duygularının kullanıldığını düşünüyor, “Camilere kadar
geldiler, hepsi dini bütün insanlardı. Bizlerle namaz kılıp
dua ettiler, hatta
gözümüzün önünde, yapma-
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cık olduğunu sonradan anladığımız, kar payları dağıttılar. Zengin olma sırasının
biz Müslümanlara geldiğini,
faiz alıp günaha girmeden
para kazanacağımızı söyleyerek paralarımızı toplayıp
gittiler. Hissesini aldığımız
şirketler gürül gürül çalışıyor. Dimdik ayakta, ama
bize vaddettikleri kazancı
ödemiyorlar” diyen Osman
Tamer sabrının taştığını
belirtiyor. Tamer, kendisi
durumunda Danimarka’da
Kombassan ve Yimpaş holdingler tarafından mağdur
duruma düşürülmüş bir çok
kişi olduğunu belirtiyor. Osman Tamer bu kişilere, “Gelin dernekleşelim” çağrısında bulunuyor. Almanya’da
İslamcı sermaye tarafından
paraları ellerinden alınan
kişilerin dernekler kurup,
avukatlar aracılığıyla davalar açmaya hazırlandıklarını söyleyen Osman Tamer
birlikten güçlük doğacağını söylüyor. Osman Tamer
Danimarka’da çok sayıda
holdingzede olduğunu, ancak kimisinin saf damgası
yemek ve alay edilmek korkusundan, kimisinin de hayal kırıklığı ve depresyon nedeniyle hakkını aramaktan
aciz olduğunu söylüyor.
Osman Tamer tesadüfen de olsa konuşmak için
muhatap buldukları kişilerin yanında da kendilerine
tehditkar gözlerle bakan

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ ABONE FORMU

korumalar olduğunu bu
grupların tam bir soyguncu
çetesine dönüştüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve iktidardaki AKP
yetkilileri ile de konuşmak
ve sorununu anlatmak için
girişimde
bulunduğunu
söyleyen Osman Tamer,
“Hortumcuları engelledim
diyerek atıp tutanlar, kendilerine sermaye sağlayan
holdinglere belli ki dokunmaktan çekiniyorlar” dedi.
Osman Tamer, dini söylemlerle kendilerinden ne
amaçla olursa olsun para isteyen kişilere inanılmaması
konusunda vatandaşlarımızı uyarıyor, “Cami yapacağız, okul açacağız, şirket
kuruyoruz diye karşımıza
çıkıp “Siz Müslüman değil
misiniz? Neden yardım etmiyorsunuz?” gibi sorularla
psikoljik baskılar kuruyorlar. Çoluk çocuğunuzun
rızkına, yılların alın terine
sahip çıkalım” diyen Osman
Tamer bir araya geip dernek
kurmak çalışmalarına katılmak isteyen holdingzedeler
kendilerine ulaşmalarını
istiyor.
Osman Tamer’e ulaşmak isteyenler 20941953 numaralı telefonu arayabilecekleri
gibi otamer@hotmail.com
adresine e-posta da yazabilirler.
sadi.tekelioglu@haber.dk

www.haber.dk

Gazetemize ulaşamayan Danimarka’daki HABER okuyucuları
alttaki formu doldurarak HABER’e abone olabilir. HABER
abonelerine düzenli olarak her ay postayla gönderilir.
Yıllık abone ücreti sadece 350 kron.
HABER’i aşağıdaki adrese gönderiniz
Adınız
Soyadınız
Telefon
E-mail
Adres

Gade :
Nr :
Postnr :

By :

Etage :

Yıllık abone ücreti olan 350 kronu
Danske Bank 4180- 0010049695
hesap numarasına ödedikten
sonra ödeme yaptığınızı isim ve
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Pedagoglar işbaşı yaptı
Cengiz Kahraman

Danimarka’yı ne hale soktular...

Pedagogların grevi sona erdi. Grevler siyasi olarak işe yaradı.

İ

çinde yaşadığımız şu beş buçuk milyonluk küçük, huzurlu İskandinav ülkesi Danimarka’nın son yıllarda
başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi.
Bir düşünün; dünyaca ünlü masalcısı H.C. Andersen,
ünlü fizikçisi Niels Bohr, varoluşçu filozofu Sören Kierkegaard, gökbilimcisi Tycho Brahe, ünlü bestecisi Carl
Nielsen, mimarı Arne Jacobsen, ödüllü sinema yönetmeni Lars von Trier ve daha nice sanatçısı, bilimcisi,
edebiyatçısı ile tüm dünyada saygı duyan güzelim ülke
son yıllarda ne hale geldi.
Danimarka’yı küçük ülke konumundan kurtarmak,
dış politikada ağırlığını hissettirmek, küçük bir ülkeden büyük devlet yaratmak isteyen Başbakan Anders
Fogh Rasmussen’in Danimarka’sı son bir yıldır dünyanın en çok tepki gören bir ülkesi durumunda.
‘Her ne pahasına olursa olsun’ deyip iktidara gelebilmek için Danimarka Halk Partisi’nin her dediğine boyun eğen Rasmussen hükümeti, insani, yardımsever
Danimarka’yı sınırlarını yabancılara kapatan bir ülke
haline getirdi.
Sosyal refah sistemini yavaş yavaş törpüleyerek, ülke
tarihinin yaklaşık son elli yıllık en büyük zengin-yoksul uçurumunu yaratan hükümet, savaşlar üzerine bir
ekonomi politikası geliştirdi ve pastadan büyük pay alabilmek için Danimarka’yı hem haksız bir savaşta işgalci duruma düşürdü, hem de olası bir terör hedefi haline
getirdi.
Bu da yetmezmiş gibi bir gazete Hz. Muhammed’i terörist olarak betimleyip, İslam dünyasını ayağa kaldırdı.
Dünyanın bir çok yerinde hakimiyet kurmaya çalışan
Amerika Birleşik Devletleri’nîn bile Müslüman ülkelerde bu kadar kısa zamanda bu kadar elçiliği ateşe verilip, bayrakları yakılmadı.
Televizyonlardaki Guantanamo ve Ebu Garib görüntüleriyle bombardımana tutulan birçok Müslüman için
karikatürler durduk yerde bardağı taşıran son damla
oldu.
Günümüzün uluslararası siyasi iklimi bu tarz gerilim
tırmanmalarını kaldıracak halde değilken, karikatür
krizi her iki tarafta da, çoğunluğu temsil etmeyen radikallerce kullanıldı.
Şimdi de Danimarka Halk Partisi gençlik kolları üyelerinin yaz eğlencesinde Hz. Muhammed ile alay etmeleri Danimarka’yı gene yeni bir krizin eşiğine sürükleyeceğe benziyor. Gelişmelere bakılırsa ön yargılar daha
da pekişecek.
Büyük devlet olmak, süper güçlerin yanında haksız
bir savaşta yeralmakla, insanların duygularını, inançlarını aşağılamakla değil, insana, ülkeye yapılan yatırımla mümkündür. Büyük devlet, bilim insanı ile, sanatçıyla, politikacıyla, sağlam bir kültür ve çağdaşlıkla
olunur. Danimarka ise bugünkü hali ile büyük devlet
olmayı haketmiyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

2 Ekim 2006 günü kısıtlamaları protesto amacıyla toplanan 158.748 imza Başbakan Anders Fogh Rasmussen’e teslim edildi. Mette Grönvaldt
(FOLA), Jacob Sölvhöj (FOA) ve Henning Pedersen (BUPL) 55 sandık dolusu imzayı başbakana verdiler. - Foto: Henrik Frydkjaer.

Danimarka’da bir çok şehirde
yuva ve kreş çalışanlarının
yuvalarda tasarrufa yönelmeleri protesto etmek amacıyla
başlattıkları grevler ve protesto eylemleri sona erdi.

G

eçtiğimiz Eylül ayı sonlarına doğru Aarhus,
Kopenhag,
Aalborg
başta olmak üzere Danimarka’nın bir çok
kentinde yapılan grevler ve iş bırakma eylemleri sona erdi.
Pedagoglar ekonomik olarak istediklerini tam elde edemediklerini ifade
etseler de grevlerin siyasi olarak işe
yaradığını dile getirdiler.
Belediyelerin tasarruf paketi içinde
yuva ve kreşlerde çalışan personel
sayısında azaltmaya gitmesine tepki
gösteren pedagoglar grevlerin ve eylemlerin sona ermesinden sonra, belediyelerle yuva ve kreşlere ayrılan bütçe
konusunda uzlaşma sağlanamamasına
rağmen eylemlere son verdiklerini ve

mücadelelerini bundan sonra başka
yollarla sürdüreceklerini bildirdiler.
Grevlerin bir zafer olarak algılanabileceğini ve refah sisteminin törpülenmesine asla izin vermeyeceklerini
vurgulayan göstericiler, son bir aydır Danimarka’daki siyasi gündemi
değiştirdiklerini, eylemlerin refah
sisteminin geleceğininin korunması
konusunda bir tartışma başlattığını
ifade ettiler.
2 Ekim 2006 günü kısıtlamaları protesto amacıyla 158.748 imza toplandı. 55 sandık dolusu imzayı başbakana
verildi.

Grevleri sosyalistler
örgütlemiş!

Ülkedeki bir çok kentte hükümetin ve
belediyelerin yuva ve kreşlerde gittiği
kısıtlamayı protesto eden binlerce yuva
ve kreş çalışanlarının sürdürdükleri
grevlere ve protesto eylemlerine aileler, dernekler ve sendikalar da destek
vermişti.
Hükümet ise, grevlerin ve gösterilerin tasarrufla alakası olmadığını ve

hükümeti yıpratmak için sosyalistlerin
örgütlediği siyasi amaçlı eylemler olduğunu ileri sürmüştü. İçişleri Bakanı
Lars Lökke Rasmussen, bazı belediye
başkanlarını pedagogların sendikası
BUPL ile işbirliği yaparak pedagogları yanlış bilgilendirmekle suçlamıştı.

Grevler Sosyal Demokratlara
yaradı

Son yıllarda gittikçe kan kaybeden
Sosyal Demokratlar, grev ve protesto
gösterilerinin büyümesiyle tekrar gündeme geldiler. Hükümeti refah sistemini koruma alanında başarısız kalmakla suçlayan Sosyal Demokratlar,
Danimarka’da refah sistemini sadece
kendi partilerinin koruyabileceğini iddia ettiler.
Grevlerden sonra yapılan kamuoyu
yoklamaları ise hükümet partilerinin
oy kaybettiğini gösterirken, Sosyal
Demokratların birinci parti durumuna geldiğini ortaya koydu.
(Haber)

haber
ha
MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Okulumuzda
Otomobil
Türkçe ve Danca
Kamyon
direksiyon eğitimi
Motosiklet - Taksi
verilmektedir.
Yeniden başvuru
İşte büyük fırsat !!! Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Ekstralar:
Teori dersleri
Bayram özel indirimi
1 ders direksiyon eğitimi
275,- Dkr.
Cumartesi günleri saat
Toplam paket fiyat
Sınav kayıt gideri
650,- Dkr.
300,- Dkr.
Tercüman
11.00 - 13.30 arası verilir

6.990.-

Türkçe hizmet için:
Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668
Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79

(

Tam eğitim paketi
(Yasa gereği)
1. Sınırsız teori dersi ve testler
2. Kapalı pist
3. Buz pisti
4. 16 ders (toplam 24 ders)
direksiyon eğitimi

01.10.2006 TARİHİNDEN
İTİBAREN ZORUNLU
OLACAK İLK YARDIM
KURSLARINI DA BİZ
VERİYORUZ.
FİYAT: 350,- Dkr.

Kingo’s Trafikskole
Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C
kontor@kingostrafikskole.dk

www.kingostrafikskole.dk

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Haber’e ulaşmak için

www.haber.dk

haber@haber.dk
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

12 yıldır hizmetinizde
Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutlarız

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Danimarka’nın her tarafına
dağıtım servisimiz vardır.
Mamüllerimiz Sjaelland adasında
MEGA HOUSE tarafından
dağıtılmaktadır.
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır

Korskildeeng 3

www.mbkebab.dk

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Tüm sağlık kurallarına
uygun helal mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

MB KEBAB FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Danimarka bu kez dikkatli
Sadi Tekelioğlu

Kıyamet alametleri

Ç

ocukluktan gençliğe adımımı attığım yıllarda İskoç bir mektup arkadaşım vardı. Çok güzel bir
kızdı. Bir gün Kuzey İngiltere güzellik yarışmasına
katılacağını yazmıştı bana. O mektup bana ulaşıncaya kadar yarışma bitmişti. Benim mektubum ona ulaşıncaya kadar ve onun hemen cevap yazdığını düşünürsek ve onun gönderdiği mektubun bana ulaşmasına kadar geçen süreyi hesaba kattığımızda biten bir
yarışmanın sonucunu benim öğrenmem neredeyse iki
ayımı almıştı.
O zamanlar uydu televizyon yoktu, internet yoktu,
otomatik telefon yoktu. Yurtdışında biriyle konuşacağımız zaman postahaneye “yazdırırdık” şansımız varsa 2 saat sonra bağlanırdık.
Şimdi öyle değil. Tıpkı kıyamet alametlerinde belirtildiği gibi Mağrip’ten (Batı’nın en son noktası) bağırılınca Meşrik’ten (Doğu’nun en son noktası) duyuluyor. Yani dünyanın bir yerinde çıkarılan bir ses öbür
tarafında anında duyuluyor.
Tıpkı Danimarka’da çıkarılan bir sesin Orta doğuda, Uzak doğuda duyulduğu gibi. Bir yerde olan biten
başka bir yerde duyulunca şaşkınlığa kapılanlar da
oluyor. Örneğin Danimarka Halk partisi gençlik kolları üyelerinin düzenledikleri Hz. Muhammed’e hakaret
yarışması görüntülerinin saniyeler içinde tüm dünyaya yayılıvermesi Danimarkalı siyasetçilerde ve işadamlarında müthiş bir panik yarattı. Hemen gerekli
girişimleri başlattılar, ki karikatür krizinde yaşadıklarını yaşamasınlar.
Artık “Burası benim memleketim istediğimi yazar,
istediğimi söylerim, kimse bana karışamaz” devri geçti. Tabii ki herkes istediğini yazar, çizer, söyler. Sonuçlarına da katlanır. Mesela sizden mal almamaya
başlayabilirler, kavrama yeteneği ve sinirleri zayıf
olanlar daha aptalca bir yola başvurup şiddet uygulayabilirler.
Demokrasi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü güzel
şeylerdir, ama bu özgürlükler sorumluluklar da yüklemektedir. Öncelikle dünyanın küçüldüğünü, yaptığımız bir hareketin isteyen herkes tarafından izlenebileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Tıpkı bu satırları aynı
anda internet sitemizden, Şili, Arjantin, Kazakistan,
Yeni Zelanda’daki insanların okudukları gibi.
Bugün olsa, ben İskoç mektup arkadaşımın katıldığı
güzellik yarışmasının sonuçlarını hemen bir kısa cep
telefonu mesajıyla öğrenebilirdim. O zamanlar iki ay
süren merak şimdi 5 dakikada sona ererdi.
Merak ettiniz değil mi İskoç mektup arkadaşımı?
Adı Dawn Atkinson’du ve dereceye giremedi, bence
kendisine haksızlık yapılmış..
Hepinize sevdiklerinizle bir arada mutlu bayramlar
diliyorum.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi
Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.
Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

Danimarka Halk Partisi gençlik kollarının bir yaz kampında akşam eğlencesi olarak
düzenlediği ve görüntüleri medyaya yansıyan ”Hz. Muhammed’e hakaret yarışması” sonrasında endişeli bir bekleyişe girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında patlayan karikatür krizi benzeri bir tepkiden korkan Danimarkalı siyasiler çok dikkatli bir dil kullanıyorlar. Başbakan olayı sert ifadelerle kınarken, Dışişleri Bakanlığı Kopenhag’da
görevli Müslüman ülke büyükelçilerini toplantıya çağırdı.

D

animarka’da
Danimarka
Halk Partisi
Gençlik
kollarının düzenlediği Hz.
Muhammed’e hakaret
yarışmasının görüntülerine duyulan tepkiler
yayılmaya başladı. Tıpkı
Jyllands-Posten’da karikatürlerin yayınlanmasının ardından ilk olarak
İslam konferansı örgütü
(IOC) olayı kınadı ve
Danimarka devletinden,
devlet televizyonunda
aşağılayıcı görüntülerin
niçin
yayınlandığının
açıklamasını istedi.
Arab News gazetesine
bir açıklama yapan ve
adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili İslam
Konferansı Örgütünün
Danimarka’da ısrarla
Hz. Muhammed’e saldırılmasının ardında yatan
gerçek nedenlerin ortaya
çıkarılmasına çalışılacağını söyledi. Aynı kaynak
son olayın çok tehlikeli
sonuçlara yol açabileceği
uyarısında bulundu.
Geçtiğimiz Eylül ayında Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan Hz.
Muhammed karikatürlerinin ardından başlayan
tartışma Şubat ayında
zirveye ulaşmış, birçok
Ortadoğu ülkesinde Danimarka malları boykot
edilirklen dünya genelinde gerçekleştirilen protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Sözcü,
”Danimarka
devleti bir kaç vatandaşını mı koruyacak yoksa
İslam dünyasi ile ilişkilerinin zedelenmesini mi
göze alacak, buna karar
vermelidir” derken İstikbal Partisi genel başkanı Tifatul Sembriing de
Danimarkayı kendilerini
provoke etmemeleri konusunda uyardı.
Parti başkanı, ”Danimarka kendi ülkesinde
uyumu sağlayamazsa bunun bazı riskleri ortaya
çıkar ve ona katlanmak
durumundadırlar” diye
konuştu.
Endonezya Ulema Konseyi başkanı bir radyo
kanalına yaptığı açıklamada, ”Bu kabul edilemez bir şeydir. Danimarka Devletinin bu tür
olayları izlemesi gerekir.
Ne olursa olsun bir ülke
vatandaşının yaptığından
o ülkenin devleti sorumludur” dedi.
Önceki gün olayı kınayan ve tüm Müslümanları
dinlerini savunmaya çağıran Müslüman Kardeşler
örgütü karikatür krizinde olduğu gibi Danimarka
mallarına boykotun yeniden başlamasını istedi.

Bakanlık uyardı

Danimarka
Dışişleri
Bakanlığı da bir bildiri
yayınlayarak Ortadoğu
ülkelerine gidecek vatandaşlarının dikkatli olmalarını istedi ve Batı Şeria
Hafta sonunda Türkiye’deki bütün büyük gazeteler, televizyon kanalları olayı
ve Gazze’den kesinlikle
manşete çekerek birinci haber olarak duyurdular. Olay bunun ardından,
Başbakan yoğurdu tüm dünya basınının gündemine oturdu. Bu arada, Danimarka’nın Ankauzak durmaları uyarısında bulundu.
üfleyerek yiyor
ra Büyükelçiliği önünde küçük bir kınama gösterisi yapıldı. Grup bir basın
Bakanlık bildirisinde
Danimarka başbakanı açıklaması yaptıktan sonra sessizce dağıldı. Öte yandan bir çok Müslüman ülHz. Muhammed’e hakaAnders Fogh Rasmussen, kederden de tepkiler gelmeye başladı.
ret yarışması nedeniyle
Danimarka Halk Partisi
tepkiler ortaya çıkabilegençlik örgütünün Hz.
olduğunu
söyledi
ve
görüntülerin
medceği ve tepkilerin ne zaMuhammed’e hakaret yarışması düzenlenmesini çok sert ifadelerle kı- yaya yansıması ve medyada yayınlan- man ne şekilde kendini göstereceğinin
nadı. Rasmussen kınama bildirisinde, ması konusunda Danimarka basınını belli olmadığı kaydedildi.
“Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. eleştirdi. Başkan,”Medya böyle şeyleri Dışişleri Bakanı Per Stig Möller hafta
Çok küçük bir grup tarafından gerçek- yayınlarken haber kaynakları konu- başında, Hz. Muhammed karikatürleleştirilen bu eylem Danimarka halkı ve sunda eleştirel yaklaşmalı. Danimar- rinin yarattığı olumsuz havanın yaragençliğinin düşüncesini yansımamak- ka basını bunları yayınlamakla aptallık tılmaması için yoğun bir temas trafiği
sergilemiştir” dedi.
başlatırken, krizin dinme aşamasında
tadır.” dedi.
Başbakan Rasmussen’in bu açıkla- “Böyle şeyler olur, alkolü fazla kaçı- mı yoksa yükselme aşamasında mı olmayı yapmasının ardından Danimar- rınca gençler böyle bir delilik yapmış- duğunu söylemek için vaktin çok erken
ka başkentindeki Müslüman ülke bü- lar” diye konuşan Pia Kjaersgaard, olduğunu söyledi.
yükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na davet Müslüman ülkelerden gelen protesto
edilerek, basına yansıyan görüntüler ve tepkileri de anlamakta güçlük çek- İran ”Danimarka mallarını
hakkında brifing verildi, olayın Dani- tiğini söyledi. Kjaersgaard, “Protestola- boykot edelim”
marka hükümeti ile ilgisi bulunmadığı- rı kabul etmiyorum. Bizim kendi ülke- Danimarka’nın Tahran büyükelçisi
nın altı çizildi. Bakanlıktaki brifingde mizde ne yapacağımıza onlar mı karar İran Dışişleri Bakanlığına çağrılırken,
ayrıca DR ve TV2’de yayınlanan gö- verecekler” diye konuştu.
İran’da Danimarka mallarına boykot
rüntülerin bu istasyonlar tarafından
çağrısında bulunuldu. Bu arada İran
çekilmediği ve haber olarak yayınlan- Endonezya’danTehdit
parlamentosunda büyük bir çoğunluk
Endonezya Mucahitler Konseyi adına Danimarka ile her türlü siyasi, diplodığının altı çizildi.
açıklama yapan sözcü Fausan al Anso- matik ve ekonomik ilişkinin kesilmesi
ri , ”İslam’da görsel veya sözel olarak yolunda bir tavsiye kararı aldı ve CumParti başkanı: “Basının
Hz. Muhammed’e hakaret ölüm cezası hurbaşkanı Ahmedinejad’a gönderdi.
aptallığı, alkolün marifeti”
gerektirir. Suçu işleyen tövbe edip af
Parti başkanı Pia Kjaersgaard, olayın dilerse bundan vazgeçilebilir” dedi
(Haber)
geçtiği toplantının kapalı bir toplantı
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Medyada ırkçılık
kimin sorunu?
DRC, Basın Kurulu’nu medyadaki ırkçılıkla
mücadelede sessiz kalmakla suçluyor
Irçılıkla Belgeleme ve
Bilgi Toplama Merkezi, Basın Kurulu’nu
medyadaki ırkçı tutum karşısında sessiz
kalmakla suçladı.

I

rçılık Belgeleme ve
Bilgi Toplama Merkezi (DRC), Basın Kurulu’nun medyadaki ırkçılık karşısında şikayetleri
değerlendirirken otosansür
uygulamasından endişe
duyduklarını bildirdi.
DRC başkanı Niels-Erik
Hansen, bazı yayın kuruluşlarında ırkçılık yapıldığı yönündeki şikayetleri
Basın Kurulu’na bildirmelerine rağmen kurulun
sorunun üzerine gitmemesinden yakındı. Hansen,
medyadaki ırkçılıkla ilgili
olarak kurulun verdiği kararlarda kurulun kapatılma
ya da kısıtlamaya gidilmesi endişesiyle siyasi olarak
kabul edilebilecek kararlar
verdiğini söyledi.
BT gazetesinde yayınlanan bir haberi örnek

mamasına rağmen kimliklerinin öne çıkacağını öne
sürerek Basın Kurulu’na
şikayette bulunmuş ve şikayetlerinde haklı bulunmuştu. Ancak Başbakan Anders
Fogh Rasmussen kurulu ve
gazeteciler cemiyetini çok
dikkatli bir karar almakla
eleştirmişti.
DRC başkanı Niels-Erik
Hansen başbakanın bu
açıklamasının Basın Kurulu’nu etkilemiş olabileceğini iddia ederek, “Basın
Kurulu, Başbakan Rasmussen’in eleştirisinden sonra
bir çok politikacıyı eleştirmekten çekiniyor ve oto
sansür uygulayarak bir çok
davayı geri çeviriyor. Basın
Kurulu sadece bir kuruldur
ve kapatılabilir” dedi.
Bu arada, Basın Kurulu
şikayetin geri çevrilmesine
gerekçe olarak, gazetede
çıkan yazıdan yola çıkılaBaşbakan etkilemiş rak şikayet edenin kimliğinin belirlenemeyeceğini ve
olabilir
dava açılmasına bir neden
2002 yılında alınan başka
bulunmadığını açıkladı.
bir kararda da, üç Somalili
kız kardeş yayınlanan bir
haberde adlarının açıklan(Haber)

gösteren DRC başkanı
Hansen, haberde banka
soygunu suçundan gözaltına alınan ailenin 16,18
ve 22 yaşındaki üç ferdinin
Kopenhag’da korkulan bir
Çingene ailesinden olduğu
yazılarak ırkçılık yapıldığını öne sürdü.
Banka soyguncularının
hangi etnik kökene mensup olmalarının hiç öneminin olmadığına dikkat
çeken Hansen, böylelikle
ailenin tümünün kimliğinin
de açıklanmış olduğunu ve
bunu Basın Kurulu’na şikayet ettiklerini belirtti.
Hansen, “Basın Kurulu
şikayette bulunmamamız
için her türlü engeli koymaya çalıştı. Daha önce
benzeri bir şikayetin reddedilmesini gerekçe gösteren
Basın Kurulu şikayeti geri
çevirdi” diye konuştu.

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

haber
ha
Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

haber

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

Çanak antenimin yönü uymuyor diye üzülmeyin.
Artık batı yönünden de bir çanakla ulusal
Türk kanallarını izleyebilirsiniz

Güvenlik amacıyla kamera ve
kapalı devre televizyon sistemleri
ADRES ARAMAYA
PAYDOS!
Navigatörlerimizde artık tüm
Avrupa ve Türkiye haritası
mevcuttur. Danimarka’dan
köyünüzün veya sokağın
adresini girin ve kapınıza
kadar sizi götürsün.Türkçe
menü ve sesli

IDTE 2020
5000 kanal hafızası MPEG 2 ve DVB
uyumlu düzenlenebilir kanal listesi
otomatik FEC seçimi otomatik uydu
arama. Emulatör yükleme mümkün
Komple set
1x receiver
1x Lnb
1x 70 cm çanak
15 m kablo

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü
HEAD 3500 + uni. modül gömülü.
Her türlü kart çalışır

inb 0,2 db maximum single 125,inb 0,2 db maximum (2 çıkışlı) 298,inb 0,2 db maximum (4 çıkışlı) 398,-

Multischalter 9/8
1250,-

(Triax)
110 cm 698,85 cm 350,80 cm 300,70 cm 200,60 cm 200,40 cm 200,-

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız

www.satdiscount.dk

Haber’e ulaşmak için

www.haber.dk
haber@haber.dk

KOPENHAG
Nørrebrogade (220)
Heimdalsgade 1
2200 København N
Tlf: 3581 5999
Mobil: 5188 8675

www.satdiscount.dk

ÅRHUS
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Edwinrahrsvej 32/stand 92
8220 Brabrand
Tlf: 8625 1510
Fax: 8625 1591
Pazartesi günleri hariç haftanın hergünü
saat 10.00-18.00 arası açıktır.
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Müslümanlar mezarlıklarına kavuştu Göçmenler kurslara

D

animarka’daki
müslümanlar uzun
bir mücadeleden
sonra
sonunda
mezarlıklarına kavuştular.
Kopenhag’ın batı yakasında
Bröndby belediyesi sınırları
içinde Müslümanlara tahsis
edilen 50 dönümlük müslüman mezarlığının ilk 10 dönümü kullanıma açıldı.
Müslüman mezarlığının
açılış törenine Müslüman
göçmen dernek temsilcileri
ve çok sayıda müslüman ile
Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj ve Kilise Bakanı Bertel
Haarder de katıldı. Her iki
bakan da böyle bir güne tanıklık etmekten çok mutlu
olduklarını dile getirdiler.
Mezarlığın açılışı ile ilgili
olarak Jyllands- Posten gazetesine konuşan İslam Cenaze Vakfı başkanı Kasem
Ahmed, “Danimarka’da din
özgürlüğü bulunmasından
memnunuz. Bu mezarlığın
açılması, Danimarka’daki
Müslümanlara, onlara bu
toplumda yeri olduğu ve
Danimarka’nın İslam’ı kabul ediyor anlamına gelecektir” dedi.
Kasem Ahmed ayrıca,
“Şimdi Sjaelland adasında
bir müslüman mezarlığı var.
İleride belki Fyn ve Jutland
adasında da birer Müslüman
mezarlığı oluşturulursa, sanırım Müslümanların bu
alandaki ihtiyaçları karşı-

lanmış olacaktır ve daha
fazlasına da gerek yoktur”
diye konuştu.
İslam Cenaze Vakfı başkan
yardımcısı Ahmet Deniz de,
Müslüman
mezarlığının
açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, vakıfta
birlikte çalıştıkları arkadaşlarına ve kendilerine destek
olan politikacılara teşekkür
etti.
24 derneğin bir araya gelmesiyle oluşan İslam Cenaze
Vakfı, 2001 yılında Bröndby
belediyesinin kendilerine bir
arasayı göstermesiyle Müslüman mezarlığı oluşturma çabaları başlamıştı.
Danimarka’daki istatistik
rakamlarına göre yılda 200
müslüman ölüyor, Danimarka’da hali hazırda 15 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılmış özel bölümler var ve ölen
200 Müslümanın yarısı kendi ülkelerinde defnedilmeyi
tercih ediyor.

Müslüman Mezarlığına defnetilmek için
neler yapılması
gerekiyor?
İslam Cenaze Vakfı başkan
yardımcısı Ahmet Deniz,
Müslümanların bu mezarlığa defnedilebilmek için
neler yapmaları gerektiğini
Haber’e açıkladı.

ilgi göstermiyor

Danimarka’da belediyeler tarafından yabancılara yönelik verilen dil
kurslarına ilgi giderek azalıyor.
Kurs merkezlerinden
yapılan açıklamalarda yabancıların kurslara katılmamakta
ısrarlı davrandıkları
ve devamsızlıklarının
arttığı bildirildi.
Deniz şunları söyledi: “Danimarka’da çeşitli etnik grup
ve cemaatlerin Danimarka
defin şirketleriyle anlaşmaları bulunuyor. Ancak herhangi bir kuruluş ve cemaat
mensubu olmayan kişiler
ölen yakınlarını yeni açılan
mezarlıkta defnetmek isterlerse, şimdilik Danimarka’da
hali hazırda görev yapan defin şirketlerine başvurmaları gerekiyor. Defin şirketleri
tüm formaliteleri hazırlayıp
cenazeyi defne hazır durumuna getirince bizi arayacaklar, biz de mezar yerini
hazırlatacağız ve defin şimdilik bu şekilde gerçekleşek.
Yakın bir gelecekte mezarlık
alanı dahilinde bir cami yapılacak ve bu caminin yanında

hem cenaze işlemlerini yürüten bir büro olacak, hem de
cenaze yıkama yeri ve diğer
tesisler hizmete girecek.
Yani şu anda Danimarkalı defin şirketlerinin defin
anına kadar yaptıkları tüm
formaliteleri biz gelecekte
kendimiz yapacağız, bu konuda çalışmalarımız devam
ediyor”.

İlk Müslüman
defnedildi
Bu arada mezarlığın açılışından iki gün önce ölen ilk
müslüman da Müslüman
mezarlığında defnedildi.
(Haber)

İ

shöj Belediyesi dil merkezi, Ishöj’da devamsızlık oranının yüzde
29’a ulaştığını bildirirken,
Bröndby Belediyesi dil merkezi de kursiyerlerin yüzde
23.7’sinin devamsızlık yaptığına dikkat çekti.
Yıllardır
yabancılara
dil öğretebilmek için mücadele ettiklerini, ancak
yabancıların kurslara katılmamakta ısrarlı davrandıklarını belirten İshöj dil
merkezi yöneticisi Karsten
Aner, devamsızlık yapanların çoğunluğunun kurs saatlerinde çalıştıklarını ileri
sürmeleri üzerine kurs saatlerinde değişiklik yaparak iş
saatlerine uygun hale getirmeyi denemelerine rağmen

bir fayda görmediklerini
söyledi.
Bröndby Belediyesi dil
merkezi yöneticisi Lars
Nordborg Madsen de benzeri yakınmalarda bulundu. Kursları gündüz yerine
akşamları vermelerine rağmen kursiyerlerin akşam
işinde çalıştıklarını gerekçe göstererek devamsızlık
yaptıklarını ifade etti.
Danimarka Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj ise,
kursların daha esnek hale
getirilebileceğinin işaretini
verdi. Dil kursuna katılmanın işsizliği azaltacağına dikkat çeken Hvilshöj,
dil kurslarının amacının
yabancıların daha kolay iş
bulmalarına yardımcı olmak olduğunu vurgulayarak, çalışan yabancılar için
kursların iş saatlerine göre
ayarlanabileceğini ve bazı
işyerlerinde dil kurslarının
verilebileceğini ve çalışanların işyerinde bir saatini
kursa ayırmalarını sağlayabileceklerini belirtti.
(Haber)

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
BİLAL ÖZER:
Mobil: 2123 5256

Ramazan Bayramınız kutlu olsun
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI İLE YILBAŞI tatilleriniz için yerinizi
şimdiden ayırtın, cazip fiyat olanaklarımızdan yararlanın
Kopenhag - İstanbul ve İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fiyat
ve bağlantılar için rezervasyon konusunda bizi arayınız.
Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik,
öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

&
National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde oto
kiralayabilir, istediğiniz yerde teslim edebilirsiniz.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ VE ÇAPA MİLLET HASTANESİ’NDE
Göz ve diş tedavisi - Saç ektirme.

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız ya da gözlerinizde sorununuz varsa, sorun etmeyin. Meram
Rejser ile gidin, İstanbul’da Dünya Göz Hastanesi’nde gözlerinizi makul fiyatta tedavi ettirin.
Diş tedavisi ve saç ektirme operasyonları için Çapa Hastanesi ile işbirliği olanağımızdan yararlanın
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Anadolu Kød
HABER

haber

HELAL

Sözümüzü tuttuk bir ilke daha imza attık
ve atmaya devam edeceğiz ...
Helal et üretiminde ilk kez bizim kullandığımız özel
teknoloji ve paketleme sistemiyle artık kıymanız
buzdolabınızda bozulmadan, tazeliğini koruyacak.
7 güne kadar muhafaza edebileceksiniz ve
işyerinizde sağlık sorunu yaşamayacaksınız.
Misyonumuz :

Vizyonumuz :

● Kaliteli
● Sağlıklı
● Hijyenik
Et ürünlerini üretmek

● Vatandaşlarımızla
bütünleşerek tercih
edilen ET markası
olmak

Satış noktalarımız Cash & Carry :
Danimarka genelinde 28 tane S-Engros (Size en yakın S-Engros bulmak için Tlf: 43 30 14 04’ ü ya da Anadolu Kød’ü arayın)

Sjælland

• Anadolu Kød,
Tlf: 38 10 92 82
• Gima Catering, Tlf: 43 42 44 24
• Jacob Full House, Tlf: 33 23 00 19
• Catering Engros, Tlf: 70 80 88 88

Dağıtım noktalarımız:

Fyn

• OdenseMultifood
Odense, Tlf: 66 12 14 65

Bornholm

• S-Engros, Rønne

Jylland
•
•
•
•

AB
AB
BP
BC

Catering, Nørresundby,
Catering, Holsterbro,
Foodservice, Randers,
Catering, Ålborg,

Tlf:
Tlf:
Tlf:
Tlf:

96
97
70
98

37
42
26
38

41
52
22
01

00
00
11
33

• Carl Jacobsen, Fredericia,
Tlf: 75 92 11 04
• Serhat Catering, Holsterbro,
Tlf: 97 43 28 22
• Discount Cash & Carry, Horsens, Tlf: 75 68 20 22
• Catering Engros,
Tlf: 70 80 88 88

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk

9

10

HABER

haber

Ekim 2006

İsveç bir ilke imza attı
İsveç tarih yazmaya devam ediyor. Süryanı asıllı bir Türk’ün Eğitim Bakanlığı yağtığı
İsveç’te şimdi de Afrika kökenli bir siyah kadın politikacı Uyum Bakanlığı ve Eşitlik
Bakanlığı görevlerine getirildi. Dışişleri Bakanlığı’na da Türkiye’de yakından tanınan
bir isim, İsveç eski başbakanlarından Carl Bildt getirildi.
HABER, Stockholm

İ

kabinede, İsveç eski başbakanlarından Carl Bildt’in Dışişleri
Bakanlığı’na getirilmesi dikkat
çekti. Türkiye için tanıdık bir
isim olan Dışişleri Bakanı Carl
Bildt, yeni merkez sağ hükümetinde bundan böyle diğer ülkelerle ilişkilerden sorumlu olacak.

sveç’te 17 Eylül’de yapılan
genel ve yerel seçimlerde
iktidara gelen sağ blok
partilerinin kabinesi belli
oldu. Muhafazakar Moderat Partili Başbakan Fredrik
Reinfeldt liderliğinde kurulan ‘Türkiye’ye gidip gezin’
1991-1994 yılları arasında başbaYeni başbakan Fredrik Reinfeldt
kanlık yapan Bildt, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Bosna Savaşı sonrasında özel müzakerecisi görevini yürütmüş, Dayton
barış görüşmelerinde yer almıştı.
Bildt, geçmişte yaptığı konuşmalardaysa Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyici açıklamalarıyla
dikkat çekmişti. Türkiye’yi de
ziyaret eden Bildt, “Türkiye’nin
Avrupa’nın parlak, umut verici
bir parçası olacağına inanıyorum. Avrupa’nın kalbi merkezi
Türkiye’dir. Buraya gelin ve güzel günler geçirin” demişti. Yeni
Dışişleri Bakanı, ayrıca Kıbrıs

Yeni Dışişleri Bakanı Carl Bildt

sorunuyla ilgili olarak da, Annan planının Rumlar tarafından
referandumda reddedilmesinden
lider Tasos Papadopulos’u suçlamıştı.

İsveç’e ilk Afrikalı Bakan

10 bayan bakanın yer aldığı yeni
İsveç hükümetinde Uyum Ba-

kanlığı ve Eşitlik Bakanlığı’na
Liberal Folkpartietli Kongo asıllı 37 yaşındaki siyah kadın politikacı Nyamko Sabuni’nin getirilmesi İsveç tarihinde bir ilk
olarak adlandırılıyor.
11 yaşında mülteci bir ailenin çocuğu olarak İsveç’e
gelen Sabuni’nin bu göreve getirilmesiyle İsveç’te
bir tarih daha yazıldı.
Daha önce Göran Persson’un Sosyal Demokrat
iktidarında Eğitim Bakanlığı yapan Süryani
asıllı İbrahim Baylan’dan
sonra, özellikle bir sağ blok
hükümetinde Afrika kökenli olan Kongo’lu Sabuni’nin
Uyum Bakanı olması tüm dikkatleri bu Bakanlığa yöneltti.
Göran Persson’un başbakanlığını yaptığı Sosyal Demokrat
Parti iktidarı döneminde de
Süryanı asıllı İbrahim Baylan
Eğitim Bakanlığı görevini yürütmüştü.

İsveç’in yeni Kongo asıllı Uyum Bakanı
ve Eşitlik Bakanı Nyamko Sabuni

İsveç Meclisinde Türkiye Kökenli 3 Milletvekili
İrfan Kurtulmuş

G

öran Persson’un başbakanlığını yaptığı Sosyal
Demokrat Parti iktidarı
döneminde Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Süryanı
asıllı İbrahim Baylan, 17 Eylül’de
yapılan seçimlerde tekrar seçilirken, aynı partiden yine Süryani asıllı Yılmaz Kerimo ile Çevre
Partisi’nden Mehmet Kaplan İsveç Parlamentosu’na seçilmeyi
başardılar.

İBRAHİM BAYLAN
Eski Eğitim Bakanı, yeni
milletvekili
Mardin Midyat’ta 1972 yılında doğan İbrahim Baylan ilk kez Sosyal
Demokrat Parti’den 5.700 tercih
oyuyla milletvekili seçildi. İlkokul
öğrenimini Türkiye’de gören Bay-

İbrahim Baylan

lan ailesinin 1982 yılında İsveç’e
göçmesiyle eğitimine burada devam etti. Ulusal Ekonomi ve Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.
Eğitimini tamamladıktan sonra,
1994 yılında Sosyal Demokrat
Parti’de siyaset yapmaya başladı.
İsveç Başbakanı Göran Persson, 2
yıl önce kendisini parlamento dışından Eğitim Bakanı yapmıştı.
Eğitim Bakanı’yken Türkiye’yi
ziyaret etmemesini şanssızlık olarak niteleyen Baylan, İsveç ile Türkiye ilişkilerinin çok iyi olduğunu,
İsveç Kralı’nın Türkiye’yi ziyaret
etmesinin de bunu gösterdiğini
söyledi.
Aday ülkelere konulan kriterlerden başka kriterlerin Türkiye’nin
önüne konmasının yanlış olduğunu belirten Baylan, bazı AB üyesi
ülkelerin yaptığı gibi Türkiye’nin
din ve kültürünün AB üyeliğine
engelmiş gibi gösterilmesinin de
tehlikeli olduğunu ifade etti.

bölge sorumlusu. İsveç Müslümanlar Konfederasyonu üyesi de olan
Kaplan, parti olarak AB’ye karşı
olduklarını, ancak Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliğini desteklediklerini söylüyor.
Kaplan, partisinin Türkiye başta
olmak üzere, Belarus, Arnavutluk,
Bosna-Hersek gibi ülkelerin AB’ye
girmesi durumunda tutumlarını
değiştirebileceklerini ifade ediyor.
Böyle bir durumda Kaplan’a göre,
AB etrafı duvarla çevrili bir zenginler kulübü olmaktan çıkacak.
Kendisi için Türk toplumunun

MEHMET KAPLAN
İnançlarımızla ilgili sıkıntıları
İsveç meclisine taşıyacağım
17 Eylül seçimlerinde Çevre Partisi’den ilk kez milletvekili seçilen
35 yaşındaki Mehmet Kaplan,
Türklerin dini inançları nedeniyle
yaşanan sıkıntılarını ön plana taşımak istiyor.
1200 tercihli oy alarak partisinin
Stockholm’den çıkardığı 3 milletvekilinden biri olan Kaplan, aynı
zamanda Stockholm’de Ayrımcılıkla Mücadele Derneği’nin başkanı
ve İsveç Yeşilayı’nın Stockholm

Mehmet Kaplan
örf, âdet ve kültüründen kaynaklanan özel sorunlarının şimdiye
kadar meclise getirilmemiş olmasının en büyük eksiklik olduğunu
vurgulayan Kaplan, Stockholm’de
halen minaresi tamamlanmayan

bir cami dışında Müslümanların takım olan Süryanilerin kurduğu
ibadet edeceği bir yer olmadığını “Assyriska” (Asurlar) futbol kulüanlatıyor.
bünün 10 yıl süreyle başkanlığını
yaptı.

YILMAZ KERİMO
“Avrupa ile Türkiye arasında
köprüyüz”
İsveç’te 17 Eylül seçimlerinde
Sosyal Demokrat Parti’den 3.
kez milletvekili seçilen Süryani
asıllı Türk Yılmaz Kerimo ise en
kıdemli yabancı kökenli vekil olarak görev yapacak. Parlamentoya
ilk kez 1998’de giren Kerimo, kendisi gibi vekillerin reformların uygulanması için Avrupa ülkeleriyle
Türkiye arasında diyalog köprüsü
olacağına inanıyor. Türkiye’nin
gerçekleştirdiği reformların kâğıt
üzerinde iyi olduğunu ancak uygulamada zorluklar yaşandığını belirten Kerimo, gördükleri eksikleri
bir rapor halinde Ankara’ya ilettiklerini belirtti.
İsveç parlamentosunda Türkiye’nin AB üyeliği için gerekli girişimlerde bulunduklarına işaret
eden Kerimo, Türkiye’nin tecrit
edilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin Avrupa için de önemli olduğunu söyledi. Kerimo, Avrupa ülkelerindeki
Türklerin, politikaya aktif şekilde
katılmalarını önererek bunun
hem uğranılan haksızlıkları önlemek hem de Türkiye’nin geleceği
için önemli olduğunun altını çizdi. Partisinin göçmen ve mülteci
sözcüsü olan Yılmaz Kerimo, aynı
zamanda İsveç tarihinde 2 yıl önce
ilk kez birinci lige çıkan ilk yabancı

Yılmaz Kerimo
Elkatmış ile işbirliği içinde
Yılmaz Kerimo, Suriye asıllı
babası Türk olan Elizabeth ile
evli ve 4 çocuk babası. 1963 yılında Midyat’ta doğdu. Ailesinin
1978’de İsveç’e göç etmesiyle
bu ülkeye geldi. 7 kardeşin altıncısı olan Kerimo, Stockholm
Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi mezunu. Yıllarca Stockholm Belediyesi’nde görev yaptı.
Türkiye’nin sorunlarını iyi bilen
biri. İsveç İnsan Hakları Komisyonu ve Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Dayanışma Komitesi üyesi. TBMM İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış ile yakın ilişki ve işbirliği
içinde çalışıyor.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Türk kitabevi açıldı
Bundan böyle Türkçe kitap, kaset ve dvd edinmek için Türkiye’ye gitmeye ya da giden yakınlarımıza sipariş vermemize
gerek kalmayacak. Kopenhag’da açılan Dost Kitabevi’nde bu
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz.

D

animarka’nın ilk Türk kitabevi
Kopenhag’da hizmete girdi. 31
yaşındaki Servet Karabulut adlı
vatandaşımız tarafından açılan
kitabevinde çocuk kitqaplarının yanı sıra,
yetişkinlere yönelik roman, öykü ve araştırma kitapları ile Türkçe fim DVD ve
VCD’leri ile müzik kasetleri de satılacak.
Danimarka’da doğup büyümüş olan Servet Karabulut, kitapçı dükkanı açma fikrini nasıl edindiğini çöyle anlattı, “Kendim
çocukluğum ve gençliğimde böyle bir yerin eksikliğini çok hissetim. Kendim gibi
toplumumuzda da bu eksikliğin olduğunu
düşündüm. Kitabevi açma fikri eksiklik
nedeniyle ortaya çıktı”
Türk kitabevinde Türkçe’ye çevrilmiş

Danimarka Çocuk kitaplarını da görmek
mümkün. Karabulut, “Çocuk kitaplarına
ağırlık vereceğim. Zira Türkçenin yaşaması genç nesillerin Türkçe’yi öğrenip kullanmalarına bağlı, ayrıca anne babalarında
çocuklarına yatmadan önce Türkçe kitaplar okumalarını istiyorum ve öneriyorum.”
diye konuştu.
Kitabevinde ayrıca kırtasiye malzemeleri, boyama kitapları almak da mümkün
olabilecek. Servet Karabulut, zaman geçtikçe internet üzerinden de satışlara başlayacağını bildirerek, “Bilgisayar sistemini
oluşturur oluşturmaz internet üzerinden
sipariş kabul etmeye başlayacağız. Hatta
aradığı kitabı dükkanımızda bulamayanlar
veya bizim kendisine belli bir kitabı temin
etmemizi isteyenler de yardımcı olacağız.
Kitap getirtmek de bizim aracılığımızla
mümkün olacak” dedi.
Servet Karabulut Sivas’ın şarkışla ilçesinden gelerek Danimaarka’ya yerleşmiş
bir ailenin oğlu olarak Danimarka’da
doğmuş. Daha önce pizza restoranı işleten, fabrikalarda çalışan ve boyacılık da
yapan Servet karabulut kitabevi projesinin
kalıcı olacağına inanıyor.
DOST KİTAP EVİ Kopenhag’da İstedgade
124 numaralı adreste bulunuyor.
(Haber)
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Tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramını kutlarız

ONURair
Sizlere daha iyi hizmet
verebilmek için Kopenhag’da
yeni büromuza taşındık.

Tlf: 43 54 24 33
Mobil: 40 74 37 18
Istedgade 58
1650 København V

Güvenli seyahat için
Tlf.: 43 54 24 33
Faks : 43 54 24 65
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AB ile restleşme dönemi
Ceyda Karan, İstanbul
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ğunun altını çize çize ateşkes ilan etmekten söz ediyor.

ürkiye seçim atmosferine girdiğin- Ordu patlama noktasına geldi
den bu yana AKP Bütün bu sorunlar ve Büyükanıt ‘ın
iktidarının varlığının bi- Harp Akademileri Komutanlığınriktirdiği bütün sorunlar günyüzüne da’daki çıkışı ordunun patlama nokçıkmaya başladı. AB ile müzakereler- tasında olduğuna işaret ediyor. Türkide, ‘Türkiye’deki reform sürecindeye’nin tehlikeli bir coğrafyada bulunki yavaşlama’ şeklinde dillendirilen,
duğunu ve kendine özgün koşulları
Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün
içinde ordunun önemli bir rolü oldutuz biber ektiği sorunlara, şimdi de
ğunun altını çizerek, AB’ye şu mesajı
ordunun üst kademesindeki devir tes- verdi: “Bir süredir Türkiye Cumhurilimle birlikte ‘irtica’ ve ‘Türkiye’nin
yeti’nin temel niteliklerini sorgulama
özgür koşulları’nı AB’ye anımsatma
amaçlı kampanyalar sürdürülmektekrizi eklendi. Ağustos sonunda göredir. Saldırının dozu ne kadar artarve başlayan Genelkurmay Başkanı
sa bu demokratikleşme yönünde atılOrgeneral Yaşar Büyükanıt’ın bir çı- mış o kadar büyük bir adım kabul
kış yapması zaten bekleniyordu. Hat- edilmektedir..TSK’nın AB paravanı
ta Başbakan Tayyip Erdoğan ve önde arkasına saklanılarak yapılan saldıgelen AKP’lilerle irtica konusunda
rılara karşı kendini korumak da en
didişmeye girişmesi de vaka-i addiye- tabi hakkıdır. Bizi savunan olmuyor,
den sayılabilir. Belki de asıl sürpriz
kendimizi savunmaktan çekinmeyeBüyükanıt’ın AB ve ABD politikalaceğiz...” Hatta daha ileri gidip Kretscrına karşı cepheden taarruza geçmehmer’i doğrudan hedef seçti: “AB gösi oldu.
revlisi nelerden raAKP iktidarı sırtını
hatsızlık duyuyor?
AB ile müzakere süTSK’nın halktan
recine yaslamış gideren çok saygı duyan
ken, 8 Kasım’da Avgücünden. Yoksa
rupa Komisyonu’nun
TSK’nın söylemleaçıklayacağı İlerleme
ri, bu yorumları yaRaporu’nda reform
panların gizli ajansürecine yönelik sert
dalarının hedeflerieleştiriler bekleniyor.
ni mi zorluyor?”
Başta ifade özgürlüğü
Büyükanıt’ın
ve ordunun siyasete
ABD’ye mesajı ise
karışması olmak üzePKK dolayımıyla
re pek çok eksiklik saoldu. “Türk Silahlı
yacak AB. Son dönemKuvvetleri (TSK),
de de Türkiye’deki AB
tek terörist kalGenelkurmay Başkanı
temsilcisi Hans Jörg
mayıncaya kadar
Krestchmer eleştiri to- Yaşar Büyükanıt
mücadelesini sürnunu artırdı. Sürekdürecektir. Terör
li reform sürecinde yavaşlama tespiti örgütü için tek çare silahını kayıtsız
yapan, 301. madde gibi düşünce suçşartsız bırakıp Türk adaletine sığınlarını eleştiren Kretschmer, 22 Eymasıdır” dedi. Genelkurmay Başkalül’de TESEV’in panelinde orduya
nı’nın “TSK’nın terörle mücadelede
yüklendi: “Güvenlikte sivil kontrolü
taraf olduğu defalarca açıklanmalıAB sürecinin ön kriterlerindendir. Bu dır. Bir süredir sanki çatışan iki ülke
açıdan Türkiye tam modernleşmemiş varmış gibi ateşkes sözü kullanılmakbir demokrasidir. Askerler eğitim ve
tadır” serzenişi ise AKP iktidarının
dini eğitim gibi pek çok alanda kendi- ABD’nin Irak ve PKK politikalarına
ni yetkili görüyor. TSK bunlarla halk- karşı yumuşak kaldığı tespitine yorutan saygı görüyor, ama bu onun delabilir.
mokratik olduğunu göstermez.”
Kıbrıs AB’nin diline doladığı bir di- Başbakan yanıt vermedi
ğer kilit sorun. AKP iktidarı geçen yıl Başbakan Erdoğan, kendisini AmeGümrük Birliği Ek Protokolü gereği
rika seyahati dönüşünde ‘karşılayan’
yeni AB üyelirine, tabi bu arada da
bu çıkışı yanıtsız bıraktı. BaşbakanRum Yönetimi’ne limanlarını açmayı vekili Mehmet Ali Şahin, Büyükataahhüt eden belgeyi, KKTC’ye tecri- nıt’ın çıkışını ‘anlayışla karşıladığını’
din kaldırılması şerhi koyarak imzasöyleyip, “Türkiye’nin enerjisini yönelamıştı. Ama TBMM’den onay çıkarıl- ticilerin birbirine cevap yetiştirmeye
madı. Dolayısıyla Rum ve Yunanlılaharcama lüksü yok” vurgusuyla yetinrın bastırmasıyla AB, yıl sonuna dek di. Lakin Türkiye böylesi zor koşulTürkiye’nin bunu yürürlüğe koymalarda 2007 baharında cumhurbaşkansını ve limanlarını tek taraflı olarak
lığı, sonbaharında da genel seçimlere
açmasını bekliyor. KKTC’ye tecridi
gidecek. Başbakan Erdoğan’ın cumkaldırmayıp ayazda bırakan birlik bu hurbaşkanlığına aday olması kurumkonuda birkaç küçük tavizle yetinip
sal yapı için ‘kabus senaryosu’ gibi alAnkara’yı yatıştıracak ara formüller
gılanıyor. AKP’liler ise parlamenter
arıyor.
sistemde Erdoğan’ın adaylık hakkı
PKK ise ABD ile bitmek bilmeyen
bulunduğunu vurgulamakla yetinisorun. Bush yönetimi Irak’taki Kürt- yor. Ankara’da 2007 yılı boyunca hislerle, Türkiye’de giderek artan ve or- sedilecek ve memleketin dört yanına
dunun haliyle sözcüsü olduğu ‘PKK
tüm ağırlığınca abanacak basıncın
vakasını’ koordinatörler atayarak çöz- şiddeti bu konular etrafında dönecek.
meye çalışıyor. Ne tesadüf ki, PKK da Daha başka ne tür silahlar çekilecek,
‘ABD ile omuz teması’ haliyle olduonu da birlikte göreceğiz...
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Danimarkalılar İslam’dan korkuyor
Karikatür krizi Danimarkalıların İslam dini hakkındaki görüşlerini
olumsuz etkiledi.
Danimarka’da yapılan bir
araştırma, Danimarka ile
İslam dünyası arasında
yaşanan karikatür krizi
sonrası Danimarkalıların
dörtte birinin İslam dini
hakkındaki düşüncelerinin olumsuz yönde değiştiğini ortaya koydu.
Halkın yarıdan fazlası da
Jyllands-Posten gazetesini haklı buluyor.

A

raştırma kurumu Catinet Research tarafından
Danimarka haber ajansı
Ritzau için yapılan bir
kamuoyu yoklaması, karikatür
krizinin Danimarka halkının İslam dini ve Müslümanlar hakkındaki düşüncelerini olumsuz etkilediğini gösterdi.
Karikatürlerin yayınlanmasının
yıldönümünde yapılan araştırma,
halkın 23,4 oranının, yani yaklaşık dörtte birinin İslam dinine
olumsuz baktığını gösterirken,
sadece yüzde 2,4’ü olumlu bakıyor. Fikir belirtmeyenlerin oranı
ise yüzde 15,3.

Halkın yarısı karikatürleri
savundu
Yine Danimarka’da yapılan başka

Bir asker daha öldü

Foto: Hans Chr. Skaaning (Presseofficier)

bir araştırma, Danimarka halkının Jyllands-Posten’in karikatürleri yayınlaması hakkındaki düşüncelerinde de ikiye bölündüğünü gösteriyor. Araştırmaya göre,
Danimarkalıların yarısından fazlası Jyllands-Posten gazetesinin
karikatürleri yayınlamasını doğru buluyor.
Ramböll Management tarafından yapılan araştırmaya göre,
halkın yüzde 53’ü Jyllands-Posten gazetesinin karikatürleri
yayınlamasını savundu. Halkın
sadece yüzde 38’i gazetenin hata
yaptığını düşünüyor, yüzde 19’da
kararsızlık sergiledi.
Araştırmaya göre, özellikle 65
yaşı üstündeki yaşlılar gazetenin
karikatürleri yayınlamakla hata
yaptığını ve dini duygularla alay
etmenin yanlış olduğunu düşünürken, 18-25 yaş arasındakiler
gazetenin doğru yaptığı düşüncesinde.

Araştırmacı: “Çoğunluk
konunun kapatılmasından
yana”
Karikatür krizi sonrası Müslümanlar hakkında halkın büyük
kısmının tutumunda büyük bir
değişiklik görülmediğine dikkat
çeken Syddansk (Güney Danimarka) Üniversitesi araştırmacılarından Tim Jensen, “karikatür
krizi tüm Müslümanları olumsuz
anlamda aynı kefeye koysa da çoğunluk bu konunun kapanmasından yana” diyor.
Araştırma, özellikle Danimarka’daki sağ seçmenin İslam dinine mesafeli olduğunu ve yine bu
kesimden her üç kişiden birinin
İslam dini hakkında daha olumsuz
düşüncelere sahip olduğunu gösterirken, Radikal Sol Partili seçmenlerin sadece onda birinin olumsuz
baktığını ortaya koydu.
(Haber)

I

rak’ta ölen Danimarkalı asker
sayısı 6’ya çıktı. Danimarkalı askerin bir çatışmada öldüğü
bildirildi.
Danimarka Merkez Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada,
askerin dün güneydeki El Harta
bölgesinde İngiliz ve Danimarka
kamplarına roket saldırılarını
durdurmak için başlatılan operasyonda çıkan çatışmada öldüğü

belirtildi.
Geçtiğimiz ay da Irak’ın güneyindeki Basra bölgesinde yola döşenenen mayının patlaması sonucu
bir Danimarkalı asker yaşamını
yitirmişti.
Irak’ta 500 kadar askeri bulunan
Danimarka’nın 2003 yılından bu
yana toplam 6 askeri öldürüldü.
(Haber)

Suç oranı düştü
B

aşkent Kopenhag’da yabancı
gençlerin işledikleri suç oranında düşüş gözleniyor.
Kopenhag’da geçtiğimiz yıl mahkemeye sevkedilen genç sayısı 63
iken, bu yıl ise bu sayı 19’a düştü.
Suç işleyen 18 yaşın altındaki yabancı gençlerden 17’sinin, itfaiye
veya ilk yardım personeline mü-

dahale suçlarından hakim önüne
çıkarıldıkları bildirildi.
Kopenhag’daki yetkililer, gençlere yönelik faaliyetlerin arttırılması, gençlerin doğru yola sevk edilmeleri konusundaki çalışmalara
ağırlık verilmesi sayesinde suç
oranının düştüğünü belirttiler.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZEL İNDİRİMLER
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KONYA
ADANA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
TRABZON
SAMSUN

Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

Hergün dkk. 2.300 1hafta - 2.500 2hafta 2.700 12 Aylık
Hergün dkk. 2.950 1hafta - 3.150 2hafta 3.350 12 Aylık
Hergün dkk. 2.950 1hafta - 3.150 2hafta 3.350 12 Aylık
Hergün dkk. 2.950 1hafta - 3.150 2hafta 3.350 12 Aylık
Hergün dkk. 3.050 1hafta - 3.250 2hafta 3.600 12 Aylık
Hergün dkk. 3.050 1hafta - 3.250 2hafta 3.600 12 Aylık
Hergün dkk. 3.050 1hafta - 3.250 2hafta 3.600 12 Aylık
Hergün dkk. 3.050 1hafta - 3.250 2hafta 3.600 12 Aylık
Hergün dkk. 3.050 1hafta - 3.250 2hafta 3.600 12 Aylık

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

www.dogrurejser.dk

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
DOĞRU REJSER
numaralarından arayabilirsiniz.
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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Bedriye Zelal Doğru

K

Çocuklarda Kişilik Gelişimi- 1
(0-6 yaş grubu)

işilik, bir insanın duyuş, düşünüş ve
davranış biçimini etkileyen unsurların
kendisine özgü bir örtüsüdür. Kişilik çok
kapsamlı olmakla birlikte, insanın psikolojik, biyolojik ve genetik bütün yeteneklerini, hislerini, isteklerini ve alışkanlıklarını
ve bütün davranış özelliklerini içine alır ve
devamlı olarak dışarıdan uyarı alıp, doğuştan yaşamın sonuna kadar devam eden bir
süreçtir. Bu süreci bilmek ve gelişimin gidişatını takip etmek önemlidir, çünkü ancak
bu şekilde insanların neden birbirlerinden
farklı olduklarını anlayabiliriz ve yine ancak bu şekilde topluma ve kendisine faydalı
bireyler yetiştirebiliriz.
Kişilik çoğu zaman karakter kelimesi ile
karıştırılır. Halbuki karakter kişilik anlamına gelmediği gibi, kişiliğin bir parçasıdır.
Çünkü ’karakter’ öğrenme ile kazanılan bir
unsurdur, kişilik ise yukarıda belirttiğim
gibi; psikolojik, biyolojik ve kalıtımla doğuştan yaşamın sonuna kadar devam etmekte
olan bir oluşumdur.
Bir çocukta kişilik gelişimi doğumdan itibaren başlar ve genellikle 6 yaşlarında büyük çapta belirgin hale gelmiş olur. Buna
göre; çocuk ya sürekli yetişkinlere bağımlı,
gölge bir kişiliğe bürünür veya kendine özgüveni olan, sorumluluk sahibi, bağımsız
bir kişilik kazanmış olarak başlar.
3-6 yaş arasındaki çocuklar anne-babaları gibi olmak isterler ki, ebeveynler bu yaş
grubundaki çocuklara çok güçlü ve güzel gö-

rünürler. Bu yaşta çocuk benliğini geliştirir
ve içinde bulunduğu toplumun rollerine ve
kurallarına göre davranmaya, sorumluluk
duygusunu geliştirmeye başlar. Örneğin;
kendinden küçük çocuklara bakım yapmak
ister ve kazandığı güven duygusuylada yavaş yavaş denetim gücü kazanır.
Yine bu dönemde en belirgin özellik çocukların hem çevrelerine karşı hemde kendi
dünyalarında girişimci davranışlarıdır. Canlı hareketler, bitmek tükenmek bilmeyen
meraklı sorular, saldırgan konuşmalar ve
başkalarının üzerine atılmalar hepsi bu dönemin beraberinde getirdiği belirgin özelliklerdir. Ve bu özellikler çocuğun ’becerebilme’ yeteneğini kazandırır. Ve bu dönemde
verilen cezalar, engeller, korkular ve aşırı
suçlamalar çocukta bu girişim duygusunun
engellenmesine neden olur, ki aşırı suçlamalar bu dönemdeki en büyük tehlike olmakla birlikte çocuğun ilerideki
yaşantısında etkisini her zaman gösterir.
Ebeveynler olarak yaptığımız her hareketin, söylediğimiz her sözün özellikle bu dönemde çocuğumuz üzerindeki etkisini anlayarak bilinçli hareket edersek, ileride büyük
sorunlardanda kaçınmış oluruz.
Önümüzdeki sayımızda Çocukların Kişilik
Gelişimi (6-12 yaş grubu) hakkında makaleme devam edeceğim.
b.zelaldogru@haber.dk
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İş dünyasından “saygı
ve anlayış” çağrısı
Dyremose: »İfade özgürlüğü, bazen hiç bir
şey söylememeyi de gerektirir«.
Danimarka Sanayiciler ve
İşadamları Derneği (Dansk
Industri, DI) başkanı Henning
Dyremose, “Karikatür krizi
saygıya ihtiyaç duyulduğunu
gösterdi” dedi.

D

ansk Industri başkanı Henning
Dyremose, Hz. Muhammed
tasvirleri yayınlayan JyllandsPosten gazetesininin yaptığı hatanın
tekrarlanmaması, saygı ve anlayışın
olması gerektiğini söyledi.
Danimarka haberj ajansı Ritzau’ya
bir açıklamada bulunan Dyremose,
Jyllands-Posten gazetesini Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasından bir yıl sonra eleştirmesinin anlamsız olacağını belirterek, “Jyllands-Posten karikatürleri yayınlarken sonuçlarının ne olacağını tahmin edemedi.
ancak bundan böyle bir şey yapmadan
önce sonuçlarını da hesaplamak gerekiyor. Belki Danimarka’da bazı şeyler
bizler doğal olabilir. Ancak dış dünyada bu başka algılanabiliyor. Karikatür krizi, Danimarka’da neler olup bittiğinin dış dünyada
izlendiğini gösterdi, ancak herkes bunun hala farkında değil.
Ben, Danimarka’da yaptıkları-

mızın küresel bir etki yarattığına işaret etmek istiyorum” diye konuştu.
Henning Dyremose ayrıca, “İfade
özgürlüğü, akıllı insanların susması
gerektirdiğini de içeriyor. Ben de ifade özgürlüğüne sığınarak bir çok şeyi
çıkıp söylemesini bilirim, ancak başka
insanlara duyduğum saygıdan dolayı
bunu asla yapmam” dedi.
(Haber)

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

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

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro Baza

r ApS

rk
opa la
t
o
ız
iş
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Oğlunuz terör zanlısıysa...
Danimarkalı Hanne Meister, terör eylemi planladığı
gerekçesiyle Saraybosna’da tutuklu bulun 20 yaşındaki
Türk vatandaşı AC’nin ailesi ile AC’nin davasını konuştu.
100 sayfalık kitapta ailenin üyelerinin durumu, Danimarka polis ve istihbarat yetkilileri ile Danimarka medyasının
aileye karşı takındıkları tutum mercek altına alınıyor.

S

iz, tatile gittiğini
söyleyen oğlunuz
eve dönecek diye
sevinçlisiniz, alışveriş yapıyorsunuz, ona güzel yemekler yapacaksınız.
Kapı çalınıyor. İki sivil polis
kapıdan içeri dalıp oğlunuzun nerede olduğunu bilip
bilmediğinizi soruyorlar,
evinizde bomba arıyorlar,
oğlunuzun odasına dalıp
onun eşyalarını altüst edip,
bilgisayarına ve disklerine
el koyuyorlar. Sonra da tüm
bunların neden yapıldığını
size açıkça söylemeden çekip gidiyorlar. Giderken,
“Kimseyle
konuşmayın,
medyaya açıklama yapmayın” diyorlar.
Böyle başlamış Adnan ve
Semiha’nın kabus dolu günleri. Adnan ve Semiha, halen Saraybosna’da eski Yugoslavya kökenli bir İsveç
vatandaşı ile birlikte terör
eylemi planlamak suçlamasıyla tutuklu bulunan
ve yargılaması devam eden
AC’nin baba ve annesi.
Oğullarının Saraybosna’da
gözaltını alındığını anlamaları neredeyse bir haftalarını almış. Ne zaman gözaltına alındığını, suçunun
ne olduğunu onlara kimse
söylememiş. Ardından Daniamarka gazete ve televizyonu muhabirlerinin bitmek
tükenmek bitmeyen kapı
çalmaları, telefon açmaları
başlamış. Gazetecilik mesleğinin utancı olacak yöntemler de kullanılmış Danimarkalı gazetecilerin haber
kovalamacasında. Kapıyı
çalan gazetecilerden biri,
aile ile konuşabilmek için
“Oğlunuz serbest bırakıldı,
geliyor” yalanını bile söylemekte sakınca görmemiş.
Tüm bunlar olup biterken
aile de yavaş yavaş uçurumun kenarına gelmiş. Oğullarını görebilmek, onun
haklarını savunmak için
bir avukat tutmak ve avukat ücretleri ve masrafları
karşılayabilmek için 150
bin kronluk bir borçları
oluşmuş. Bu durumda bir
aile nasıldır, geçmişi nedir,
nasıl yaşamaktadır diye
merak eden bir gazeteci,
Hanne Meister 20 yaşındaki terör zanlısı AC’nin
babası Adnan ve annesi Semiha ile
görüşmüş, kızkardeşi AC’nin
tutuklanmasıyla
ilgili tüm işlemlerde-etik olmamasına karşıntercüman olarak kullanılmış
ve depresyona
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MUHASEBE ● TERCÜME
VE HAVALE BÜROSU
1988 YILINDAN BU YANA
ÇALIŞKAN VE GÜLER YÜZLÜ KADROMUZLA,
HİZMETİNİZDE OLMAKTAN ONUR DUYARIZ.

Pamir Kalkan

Serbest muhasebeci / Yeminli tercüman ve mütercim

Vesterbrogade 30, 2 mf., 1620 København V
adresindeki ofisimizden

TAŞINDIK !!!
Yeni adresimiz:
“Rundt om en terrormistænkt”
Af Hanne Meister
Forlaget Diskulpere, 101 sayfa

girmiş, kendi canını alma
noktasına gelmiş.
Hanne Meister Saraybosna’daki duruşmaları da izlemiş, AC’nin avukatı Christiane Schaumburg ile, Glostrup Polis yetkilileri ve Danimarka İstihbarat Servisi
yetkilileriyle görüşüp röportajlar yapmış. En önemlisi
de AC’nin ailesinin durumunu ortaya çıkarabilmek
için bu zahmetli çalışmaya
girişmiş, sonunda da ortaya
alışılmışın dışında 101 sayfalık bir kitap çıkmış.

Kitabın yazarı Hanne Meister olayları araştırıken ilginç detaylarla karşılaşmış.
Örneğin, AC ile birlikte gözaltına alınan Maximus kod
adlı terör zanlısı yer aldığı
bir videoda “Maximus” mutfak saatini söküyor, tekrar
topluyor ve bomba hazırlamaya koyuluyor, tüm bunları yaldız kaplı ve Kur’an
olduğu belirtilen bir kitabı
açıp-sanki masa olmayan
bir yerde gazete kağıdı
üzerinde yemek yerken yapıldığı gibi yapıyor. Hanne
Meister Saraybosna’daki
duruşmada delil olarak izlettirilen videodaki sahneler
karşısında şoke oluyor. “Bir
müslüman kutsal kitabını
bu şekilde kullanır mı?
diye soran Meister, AC’nin
ailesinin de oğullarının İslamcı terörist olduğuna
inanmadıklarını belirtiyor
ve aile üyelerinin şu ilginç
sorusunun cevabının bulunmasını istiyor.
“Terör eylemi planlayan,
gözü dönmüş bir intihar
eylemcisi yakalanınca, hem kadın
hem katolik birini avukat olarak kabul eder
mi? Müslüman
olmayan birinin kendisini
savunmasını
kabul eder mi?
(Haber)

TROMMESALEN 1, 1. Sal
1614 KØBENHAVN V
(ved Hovedbanegården)

Yeni adresimizin tarifi:
Hovedbanegården yakını, Vesterbrogade 10
adresindeki Danske Bank’ın üstünde 1. kat.
Giriş yan sokaktaki Trommesalen 1 adresindedir.

Telefon ve faks numaramız değişmemiştir

Telefon : 33 79 33 77
Faks
: 33 79 33 37
Mobil : 20 66 20 99
www.vepa.dk
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Ekonomik gelir ve aile birleşmesi
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

B

ilindiği gibi Türkiye’den
eşlerini, anne-babalarını
veya çocuklarını Danimarka’ya getirecek şahıslara,
bu kişi veya kişilerin geçimini sağlama koşulu konulmuştur. Buna Dancasıyla
forsørgelsespligt deniliyor.
Peki buna göre Danimarka’da ikâmet eden şahsın
kaç para kazanması gerekir
ki, Danimarka’ya davet ettiği insanların geçimini temin
edebilsin?
Bu soruya yanıt aranırken
Danimarka’ya getirilecek
kişinin veya kişilerin giderlerine bakılmıyor, örneğin
insanların tutumlu olması
veya reel giderlerin düşük
olması herhangi bir rol oynamıyor. Danimarka’da ikâmet eden şahsın başka bir
insanın geçimini sağlayabilmesi için kaç para kazanması gerektiği Sosyal Yardım
Yasasına göre belirleniyor.

Burada güdülen temel kural, sözü edilen şahsın aylık
gelirinin, Sosyal Yardım Yasasından alınabilecek ekonomik yardımın üzerinde olması veya buna tekabül etmesidir.

kaldığı koşulun yerine getirilmesinde hiç bir rol oynamıyor.
Bu rakam, Danimarka’da
yaşayan, 25 yaşın üzerinde ve hiç bir geliri olmayan
sıradan iki kişiye ödenen
yardıma tekabül eder. Bu
rakam bilnindiği gibi fazla
yüksek değildir. Herhangi
bir işkolunda yasal olarak
çalışan bir insan bu geliri
elde edebilir.

olan herhangi bir insan aylık 10.859 kron aldığından
ve buna ek olarak Türkiyeden gelen şahsında 5.266,kron alacağından, brüt olarak 16.125 kron kazanılması gerekiyor. Bu miktarı tutturmak herzaman kolay olBir örnek verecek olursak:
mayabilir.
25 yaşındaki bir genç, yeni
Aylık gelir normal koşulevlendiği ve Türkiye’de yalarda son 3 ayın ortalamaşayan eşini Danimarkaya
sı alarak yapılır. Ama bazı
getirmek istiyor. Bu iki in‘şüpheli’ durumlarda son 1
sanın hiç evlenmedikleriyılın gelir ortalamasına bani ve önceki evliliklerinden Başka bir örnek:
kılır. Hangi durumlar şüpbakmakla yükümlü oldukla- Yukarıdaki örnekteki genheli durumlardır? Örneğin
rı çocukları olmadığını var- cin önceki evliliğinden bir
her ay 12.000 Kron alan bir
sayalım. Böyle bir durumda çocuğu olduğunu hesap ede- kişi, aile birleşmesi söz koDanimarka’da ikâmet eden lim. Türkiyeden gelecek
nusu olunca, birden iki işte
gencin en az 10.532 kron
şahsın ise böyle bir durubirlikte çalışarak veya çalışkazanması gerekir. Bu mik- mu yok. Bu durumdu Dama saatlarını artırarak, aytar brüt miktardır. Bilinnimarka’da yaşayan gencin lık gelirini artırdığı durumdiği gibi bu paradan vergi
16.125,- kron kazanması ge- lar. Burada ortaya çıkan orödenecek, sigorta ödenecek, rekir. Danimarka’da ikâmet talama aylık belirlenen mikek emeklilik kesintisi vs. çı- eden şahsın bakmakla yütarın altında olduğunda takarılacak. Bu kesintilerden kümlü olduğu çocuğu oldu- leb yerine getirilmiş olmaz.
sonra geriye ne kadar para ğundan ve böyle durumda
Başka önemli bir konu

hangi gelir türlerinin gelir kabul edildiğiyle ilgili.
Emeklilik maaşı, geçici hastalık parası, iş kazaları tazminatı, faiz gelirleri, ücret
gelirleri vs. aylık ücret hesplamasına girerken, sosyal
yardım ve öğrencilere yapılan yardımlarlar bu hesapa dahil edilmez. Dolayısıyla sosyal yardım alanlar ve
öğrenciler bu koşulu yerine
getirmekte zorlanacak gruplardır.
‘Geçimini temin etme’ koşulu hesapları karmaşık bir
hesap. Ama temel ilke olarak Danimarkaya getirilen
insanın devlet ve belediyelere ‘yük’ edilmemesi, buradan alınabilecek yardımlardan daha fazla kazancın olması, bu koşulun yerine getirilesinde büyük bir adımdır.
tireli@haber.dk
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AIDS kender ingen nationaliteter

P

å trods af at etniske minoriteter udgør ca. en
tredjedel af konstaterede hivsmittede i Danmark og er
en prioriteret målgruppe
i Sundhedsstyrelsens
forebyggelsesindsats
mod hiv/aids, har
indsatsen hidtil været
minimal og langt fra
tilstrækkelig.
Kulturelle og sproglige forskelle afholder personer med anden etnisk baggrund
end dansk fra at benytte
de forebyggelses-, rådgivnings- og oplysningstilbud,
der eksisterer i det danske
samfund.

AIDS-Fondet har, med
støtte fra Sundhedsstyrelsen, derfor intensiveret
sin forebyggende indsats
målrettet etniske minoritetsgrupper og iværksat
projekt
Cross-Over.
Cross-Over er et oplysnings- og forebyggelsestiltag, som med
udgangspunkt i de etniske gruppers egne
sygdomsforståelser
og kulturelle normsæt skal sikre, at alle
i Danmark, på tværs
af kulturer og sprog,
får lige adgang til oplysning og information om
hiv/aids, SOI samt uønsket
graviditet.
I samarbejde med grup-

per og organisationer vil
Cross-Over afdække eksisterende behov og mangler i forhold til indsatsen
overfor hiv/aids, SOI samt
uønsket graviditet. Og gennem organisatorisk, faglig og økonomisk støtte
bakker Cross-Over op om
samarbejdspartnere, som
er interesserede i at udføre
og implementere forebyggende aktiviteter målrettet
etniske minoritetsgrupper.
Kernen i Cross-Over er, at
viden formidles forskelligt
fra kultur til kultur, og at
mennesker fra samme kultur har bedst forståelse for
at formidle budskaberne om
hiv og aids til hinanden.
Cross-Over vil udarbejde

et koncept, som skal sikre
de etniske minoritetsgrupper en forebyggelsesindsats, der kvalitetsmæssigt
er på niveau med, hvad
andre grupper i Danmark
tilbydes. Dette skal ske ud
fra den viden og det erfaringsgrundlag, der skabes
gennem samarbejdsprojekterne.
Sükrü Ertosun, som er formand for Rådet for Etniske

Minoriteter, Beauty Chanda
Petersen fra Abantulife og
AIDS og SF’s ligestillingsordfører Kamal Qureshi er
talsmænd for projektet. De
vil formidle, ved deres engagement, betydningen af at
arbejde for etnisk ligestilling i forhold til forebyggelse
og information om hiv/aids,
SOI og uønsket graviditet

rütülen çalışmalar sonunda
elde edilen deneyimler üzerine inşa edilecek.
Etnik Azınlıklar Konseyi
Başkanı Şükrü Ertosun,
Abantulife og AIDS adlı
kuruluştan Beauty Chanda Petersen ve SF Eşitlik
politi,kaları sözcüsü Kamal
Qureshi projenin sözcülüğünü üslenmiş durumdalar.
Bu iç sözcü bu konuda bilgilenmenin önemini belirtmek için kendi tecrübelerini

Cross-over projesinin kullanımına açacaklar.
Cross-over projesine katkıda bulunmak veya kampanya ile ilgili daha fazla
bilgi almak isteyen isteyen
dernek temsilcileri 36 31
04 04 numaralı telefonu
arayabilirler veya info@cross-over.dk adresine e-posta yazabilirler.

(Haber)

AIDS milliyet
tanımıyor

H

er ne kadar
HIV virüsünün bulaşmış
olduğu kişilerin üçte birini
göçmen kökenliler oluştursa da, her ne kadar Sağlık
Bakanlığı etnik azınlıkların
Hiv/aids kampanyalarında
öncelikli grup olarak belirlemiş olsa da bu alandaki
girişimler yeterli olmaktan
çok uzakta
Kültür ve dil farklılığı
göçmenlerin hastalıklar konusunda önleyici, bilgilendirici, danışmanlık hizmetlerinden fayddalanmalarını
engelliyor. AİDS-FONDET
adı verilen kuruluş, Sağlık
bakanlığı ile işbirliği içinde
göçmenlere yönelik olarak

bilgilendirme çalışmalarına
hız verme kararı aldı CrossOver adlı projeyi başlattı.
Projede aralarında Türklerin de bulunduğu çeşitli
göçmen gruplarına yönelik
kampanya yapılacak.
Cross-Over göçmenlerin
hastalık anlayışları ve kültürel normlarını dikkate
alarak, göçmenlerin de halkın diğer kısmı ile eşit şekilde hiv/aids, istenmeyen
hamilelik, ve cinsel yollarla
bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirilmelerini
amaçlayan bir proje.
Öncelikle Cross-over projesi dernekler aracılığıyla bu
alandaki ihtiyaç ve eksikleri. tespit edecek, etnik gruplara yönelik olarak bilgilen-

dirme kampanyası yapmayı
planlayan dernek ve organizasyonları yönlendirecek.
Cross-over projesinin temel prensibi ise: bilginin
dağıtımının kültürden kültüre farklılık gösterdiği.
Özellikle hiv/aids konusundaki bilgilendirmenin en
iyi, hedef kitle ile aynı dili
konuşan kişiler tarafından
yapılacağı olduğu.
Cross-over oluşturacağı
çalışma metodu sayesinde
Danimarka’da diğer gruplara yönelik olarak yürütülen kampanyalarla aynı
içerik ve kaliteye sahip bir
bilgilendirme kampanyasının gerçekleşmesini sağlayacak. Bu da işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla yü-

(Haber)
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Kære læsere
Christine Bille

D

et er nu
første gang
jeg sætter mig
til tasterne for at skrive
til Haber. Jeg håber, at I
vil tage godt i mod mig.
Først lidt om mig selv.
Jeg er 25 år og til daglig
læser jeg offentlig administration og kommunikation på Roskilde Universitetscenter. Mine interesser er mangfoldighed og
forskellige kulturer, bøger
og kultur og ikke mindst
samfundsforhold generelt.
Det er også indenfor de
områder jeg har beskæftiget mig tidligere.
Jeg ser frem til denne
spændende udfordring at
skrive til Haber. Visionen
er at lære noget og blive
klogere. Jeg håber, at jeg
med artikler og klummer
kan gøre jer klogere og jeg
håber, at jeg ved at skrive artikler og ved at være
i dialog med jer kan blive
klogere.
Da jeg ikke har tyrkisk
baggrund kan jeg måske
bidrage med noget andet.
Stille nogen af de spørgsmål, som ellers tages for
givet. Vise noget andet det
end det man plejer. Fortælle nogen historier, der
ellers ikke ville blive fortalt. Håbet er, at der i det
kan blive udviklet noget
interessant. Jeg glæder
mig i hvert fald.
Jeg håber, I vil skrive
med ris og ros og med forslag til, hvad I ønsker at
blive klogere på.

christine.bille@haber.dk

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!
Düğün, nişan
ve özel günlerinizde
çiçek, buket ve çelenk
verilir

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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Mağazamızda her zaman
uygun fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze gül ve
çiçek çeşitleri bulunur
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anmark oplever voldsomme problemer i dialogen med omverdenen. Svigt i kommunikationen
er også til at få øje på indenfor landets grænser. Indvandrere med muslimsk baggrund ser ud til at være
i konstant konflikt med majoritetssamfundet, hvis
man skal tro dagbladene og tv-nyhederne. Her må
der også nævnes, at mange politikere også har den
samme opfattelse. De føler sig også i konstant konflikt med muslimske indvandrere fra mellemøsten.
Det er blevet et kedeligt tovtrækkeri om værdier
mellem det danske samfund og de 200.000 muslimske indvandrere. Det danske samfund vil være sikker på, at muslimske indvandrere indordner sig efter
de demokratiske spilleregler i landet. Muslimske indvandrere kræver bare respekt for deres baggrund,
kultur og religion. Men respekten for demokrati og
respekten for religion og kultur ser ud til at skabe
et stort kommunikationsproblem i Danmark, og for
Danmark på internationalt plan.
Det er interessant at tænke på, at denne konflikt
er blevet mere markant, efter at den nuværende regering trak i arbejdstøjet i 2001. Regeringens støtteparti bestemte dagsordenen og fremsatte sine krav,
således, at Anders Fogh Rasmussen og hans ministre
i denne periode har truffet mange beslutninger, som
de måske ikke ville kendes ved, hvis de selv havde
flertal eller støttepartiet hed noget andet.
Danmark har stadig chancen for at genvinde international titel som et tolerant, fremsynet, moderne
land, hvor alle er lige og har lige muligheder. Danmark kan blive det lille sympatiske land igen.
Anders Fogh Rasmussen må fyre Dansk Folkeparti som sin parlamentariske partner. Det vil skabe et
afslappet politisk klima i landet. En eventuel skilsmisse mellem regeringen og Dansk Folkeparti vil
føre til, at tiltroen til det etablerede politiske system
blandt muslimske indvandrere bliver forstærket, om
ikke genetableret.

HABER med danske sider igen
HABER vil fremover bringe nogle artikler på dansk.
Vi har fået mange henvendelser fra skuffede læsere over at HABER var blevet tyrkisksproget. Der er
mange læsere, der kun læser dansk, men også interesserer sig for hvad der sker indenfor vores læserkreds. I dette nummer prøver vi med 4 sider, hvor
vi giver plads til nogle artikler på dansk. I fremtiden
kan der være tale om at øge antallet af siderne eller
bringe nogle af artiklerne på tyrkisk også.
Vi håber, at I som kun læser dansk og I som læser
både tyrkisk og dansk, men foretrækker dansk, bliver glade for dette initiativ.
(Læs tyrkiske version i side 2)

NEY
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Fodbolden, der
splitter og samler

Af Mads Søholm, Foto: Jacob
Bentzen

G

ennem historien
er der ikke noget,
der har været
med til at splitte
venskaber og familier som
fodbold. Mange familiefester er endt i lange og
hårde diskussioner om bestemte fodboldhold, og nogle gange har man kunnet
være bange for om venskaber og familiebånd skulle
blive brudt over noget så
objektivt ligegyldigt som
22 mænd, der løber rundt
efter en oppustet komave i

halvanden time.
Men hvor fodbolden kan
splitte familier og venskaber, så samler den også.
Når de forskellige nationers landshold spiller kampe mod hinanden, så samler hele nationen sig, familier og venner samles og
glemmer alt om hverdagens
problemer i en kort periode. Det er også til fodbold,
som nok det eneste sted,
at man kan opleve direktøren stå side om side med
fabriksarbejderen og være
fuldstændigt ligestillet.
I flere lande har klubber identificeret sig med
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bestemte grupper i samfundet og har tiltrukket de
mennesker til deres kampe.
Mange klubber bærer begrebet ”arbejderklub”, hvor
arbejderne i sidste århundrede samledes for at glemme hverdagens hårde arbejde og mange problemer.
Arsenal i England startede
som en fodboldklub for
arbejderne i kanonfabrikkerne i London – heraf har
de fået deres øgenavn ”the
gunners”. I hele Europa
er der store kendte opgør
som trækker masser af tilskuere på lægterne og her
har kampene ofte en anden
betydning end bare selve
kampen. Opgørene mellem Real Madrid og FC
Barcelona er historisk set
et opgør mellem Francos
støtter fra Madrid og katalanerne i Barcelona, i
Italien er en af de største
historiske opgør mellem
kommunisternes Roma
og fascisternes Lazio i
Rom. I Danmark er det
noget mere fredeligt i
opgørene mellem ”byens
hold” FC København og
forstædernes Brøndby IF.
Samlende for alle fodboldkampe er, at der er
masser af følelser og værdier på spil. Der er fællesskab og varme følelser
uanset, hvordan det går
på banen. Man er sammen om det, man jubler
sammen når det går godt
og man står sammen når
det går dårligt.
Selv er jeg kommet i

Parken i over 8 år. Jeg har
stort set haft de samme
personer omkring mig i alle
årene. Og det sjove ved det
er faktisk at jeg ikke ved,
hvad de hedder. Jeg ved
ikke, hvad de laver, hvor
de bor eller hvad de mener
om forskellige ting. Vi er
ligeglade med om vi hedder Jensen eller Kazim til
efternavn. Vi er ligeglade
med problemerne udenfor
stadion. Når vi står der
sammen, så er vi alle lige
og vi deler kærligheden til
fodbolden på banen. Bliver der scoret, så står vi og
jubler sammen og krammer hinanden, når vi taber
så står vi og bander sammen. Og en ting er sikkert.
Vi ved at hinanden er der
og der bliver altid hilst på
hinanden og der bliver lagt
mærke til det, hvis der er
en af de sædvanlige som
ikke kommer. Vi har vores
fællesskab.
Det smukkeste ved at gå
til fodbold som tilskuer er
at det er fuldstændigt ligegyldigt om du er direktør eller arbejder, om man
er sort eller hvid, om man
er gammel eller ung. Når
man står på stadion så er
man nøjagtigt lige så meget værd som ens sidemand
– uanset hvor man kommer
fra og hvem man er. For
som de synger på Nedre C
i Parken inden deres helte
løber på banen ”Nu er der
kun én ting, der tæller…”
haber@haber.dk
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Forskel og lighed
Af Christine Bille

T

o mennesker, der normalt aldrig
mødes. To mennesker, der normalt ikke har noget at sige til hinanden, fordi deres holdninger er
så langt fra hinanden. Men nu er det sket
og det er dialogen og ikke enigheden, der
er i højsæde.
Gennem samtaler om alt fra tyrkere i
Danmark til de krænkede muslimer møder
man de to hovedpersoner Pia Kjærsgaard
og Henrik Nordbrandt. Bogen er skrevet
i kølvandet på Muhammed-krisen. Forfatteren Jens Winther stiller spørgsmål inden
for 14 emner og har så nedskrevet deres
samtaler.
Pia Kjærsgaard har været aktiv i politik i mange år; først i Fremskridtspartiet
og i 1995 stiftede hun Dansk Folkeparti,
hvor hun har været formanden lige siden.
Henrik Nordbrandt debuterede som digter
i 1966 og har været flittig skribent lige siden. Samtidig har han i store dele af sit
voksenliv været bosat i Spanien, Grækenland og Tyrkiet.
Bogen er skrevet som en dialog mellem de
to, hvor man kan følge deres ordvekslinger
skridt for skridt. Både enigheder og uenigheder. De kommer godt omkring, men det
er det samme, der alligevel går igen. Samtalerne kredser om muslimer; i Danmark
og i udlandet – på godt og ondt.
Udover dialogen er bogen også krydret
med uddrag af kommentarer, som de to
tidligere er kommet med i debatten, f.eks.
fra Pia Kjærsgaards ugebrev og Henrik
Nordbrandts digte.
Det er to mennesker, der normalt ikke
ville sætte sig sammen, har i denne bog
indvilget i dialog og har efter projektet
udtalt, at selvom de ikke var enige så var
dialogen og respekten for hinanden vigtig.
(Go’ Morgen Danmark september 2006)
Tyrkere i Danmark er overskriften på et
af afsnittene i bogen. Der er ingen tvivl om
de to debattørers forskelligheder her. Pia
Kjærsgaard taler om ”dem og os” og betragter stort set alle tyrkere over en kam
og umulige at fungere sammen med. Hun
siger: ”Jeg tror ikke det kan blive til et
lykkeligt samliv i virkeligheden. (..) Vi er
grundlæggende for forskellige”
Henrik Nordbrandt taler til dels ud fra
sin erfaring med at bo i Tyrkiet og er mere
nuanceret i sine betragtninger. Han siger:

”Jeg synes helt overordnet ikke, vi er så
forskellige.”
Bogen udstiller både deres forskelle og
ligheder. Det er nok forskellene, der er
flest af. Bogformen er meget inspirerende, fordi når man normalt læser lignende
tekster, kan man sidde med mange ubesvarede spørgsmål. I sådanne tekster er det
kun den enkelte forfatter, der bestemmer.
Her er det både dialogen og Jens Winthers
spørgsmål; så man føler de bliver udfordrede og at man som læser sidder med
mange svar.
Med deres egne ord er det ”den nationalsindede” og ”anti-nationalisten” der diskuterer relevante emner i Danmark netop
nu. Emner, der nu også er relevante uafhængigt af en Muhammed-krise. Holdningerne er dog ikke nye. Vi kender holdningerne fra de to debattørers andre ytringer,
men formen gør bogen interessant, og gør
at vi får mere at vide end vi plejer.
christine.bille@haber.dk

Jens Winther: Digteren og
Partiformanden
Samtaler mellem Henrik
Nordbrandt og Pia Kjærsgaard
Gyldendal 2006, 160 sider,
kr. 179,00

Stærke tyrkiske film på vej

I

gen i år vil det være muligt at se de nyeste tyrkiske film i Danmark.
Samarbejdet med Park
Bio og Kast Media,
som importerer de
tyrkiske film fortsætter som hidtil.
For at undgå flaskehalsproblemer
med hensyn til at
finde plads i programmet har Kast
Media forhandlet
om begrænset programsætning af
tyrkiske film i Glostrup Bio også.
Den første tyrkiske film får premiere på Park Bio og
på Øst for paradis
i Århus bliver Sinav (Eksamen).
Sinav er instrueret
af Ömer Faruk Sorak, som er kendt

for sine to biografsucceser ridt, nemlig adgangsprøaf Yilmaz Erdogans Vizo- ven til højere uddannelser
ntele serier. Den handler i Tyrkiet.
om tyrkiske unges mare- En gruppe unge forsøger
at stjæle spørgsmålene forud for
eksamen. Spørgsmålshæfterne er
under beskyttelse i
eksamenskontoret,
som bevogtes døgnet rundt. Derfor
må de unge tyrkere
få fat i professionel
hjælp til indbrud
på eksamenskontoret. Jean Claude
van Damme kommer de unge til
undsætning.
Sinav får premiere den 26. oktober på Park Bio
og 3. november på
Øst for Paradis i
Århus.
(Haber)
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AÇILIŞA DAVETLİSİNİZ !!!
CAFÉ - RESTAURANT
LEF-KAS

27 Ekim Cuma akşamı saat
20.00’de ücretsiz açılışımıza
herkesi bekliyoruz.
Gelin, Zeki Sadık ve müthiş
kemanı ile Almanya’dan
gelecek sürpriz sanatçıyı
dinleyerek açılış
heyecanımıza ortak olun !

100 kişi kapasiteli restoranımızla aileniz, aile dostlarınız, iş
arkadaşlarınızla birlikte güzel bir gece geçirin.
Doğumgünü, nişan ve
davetlerinizde
birbirinden lezzetli
yemeklerimizi
kapınıza kadar
getiriyoruz.
Bizi arayın,
konuklarınızı en iyi
şekilde nasıl
ağırlayacağınıza
birlikte karar verelim.

ØSTEN FOR SOLEN
LEF-KAS
HVIDOVRE STATIONSCENTER ● 2650 HVIDOVRE

Tlf: 3648 1514
3648 1517

www.lef-kas.dk
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Det går godt i Danmark
Hüseyin Arac,
Folketingsmedlem for
Socialdemokratiet

D

et går godt
med økonomien. Det går godt for dem, der
har det godt i forvejen. På en
række områder, for nogle personer, kunne det dog godt gå lidt
bedre. Uligheden imellem forskellige grupper, f.eks. ejer/lejer,
arbejdstager/arbejdsgiver, rig/
fattig vokser fra dag til dag.
Det går heller ikke så godt
med integrationen, som er vor
tids største politiske, økonomiske, sociale og menneskelige udfordring. Regeringen med Anders Fogh i spidsen kan ikke
eller vil ikke se realiteterne i
øjnene. Det virker som om regeringen har udliciteret udenrigspolitikken til hr. Bush. Det
er ligesom regeringen har udliciteret indenrigspolitikken til fru
Kjærsgaard. Integrationen lø-

ser regeringen i samarbejde med
Dansk Folkeparti ved at hakke,
beskylde og mistænkeliggøre
alle flygtninge/indvandrere, især
muslimer, over én kam.
Opgaven er ikke løst af regeringen, og måske ønsker man heller ikke at gøre det. Det sidste
nummer regeringen har lavet er
at stramme kommunernes økonomi, og presset kommunerne
til at spare voldsom på børneområdet, ældreområdet og skoleområdet. Jeg tror ikke, at kommunalpolitikere fra noget parti
er glade for at gennemføre besparelserne, men de har ikke andre muligheder. Det er altså ikke
kommunerne eller kommunalpolitikere, vi skal kritisere, men regeringen.
Regering er træt, visionsløs og
kørt helt fast. Regerings vision
er at hænge fast på ministertaburetterne. Målet er at give
skatte lettelse til dem ,der har

meget i forvejen. Charlotte Dyremose (Konservative) vil give
skattelettelse til farmand og co.
før valget. Venstre har samme
holdning inderst inde, men synes man ikke skal råbe så højt
,når folk er i oprør. Regeringens
støtteparti Dansk Folkeparti er
meget gode til markedsføre sig
selv i pressen, f.eks. når fødevareministeren skal irettesættes,
når trafikministeren skal have
en næse, når socialministeren
synes uligheden er noget godt
og skaber dynamik. DF brøler ligesom en isbjørn, men når det
kommer til stykket og oppositionen har ministeren til samråd eller vil stille en mistillidsbeslutning, så er DF tam son en
persisk kat. Regeringen har ikke
brug for at komme på værksted
– regeringen skal helt skrottes.
Det eneste rigtig vil være en ny
regering med nye visioner og nye
politik.

Bilet satış noktaları:
www.billetnet.dk
Tüm Danimarka postaneleri
Haber gazetesi bürosu
Tlf: 33 22 11 66 (Hafta içi 10.00-16.00 arası)

Kadının Sesi Radyosu (Aarhus) Tlf: 60 75 10 15

Hillerød Automobiler, Akif tlf: 61 26 61 31

Sponsor başvuruları için:
info@club-fistik.com

Düzenleyen:
CLUB FISTIK Entertainment
HAMBURG (ALMANYA)

Kapılar saat 18.00’de açılıyor
Adres:
Brøndby Hallen
Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby
Tlf: 43 45 58 00

Bilet fiyatları:
350 kr + gebyr (Sadece Postane ve
Billetnet’ten alınan biletlerden gebyr alınır.
Kapıda: 420 kr.

Daha geniş bilgi için:
www.tarkankoncert.dk
Tlf: +49 - 160 93 33 33 88

Ekim 2006

DF’s branding som værner af
ytringsfriheden krakelerer
Af Yildiz Akdogan

D

ansk Folkeparti (DF) fejrede for nylig
sin11-årige politiske succes. Selv om partiet stemmemæssigt har grund til at holde
et brag af en fest foregik fejringen af fødselsdagen under
moderate forhold og uden store mediestunt. For et meget mediebevidst parti er det heller ikke tilfældigt – tiden
er ikke til at prale nu, da partiets facade viser tegn på at
krakelere.
Dansk Folkeparti, der startede med fire medlemmers
oprør mod Fremskridtspartiet, blev stiftet med Pia
Kjærsgaard som frontfigur i 1995. Med sig havde den nye
partileder sine tro væbnere: Kristian Thulesen Dahl og
Per Skaarup, senere kom den meget dygtige spindoktor
Sørens Espersen til. Dette firkløver formåede på en imponerende måde at bide sig fast i magtens korridorer og
gik fra at være et ”ikke-stuerent-parti”, som den tidligere
statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtrykte det, til at
være en magtfuld aktør i dansk politik.
I de 11 år DF har eksisteret har det ikke alene vokset
sig til Danmarks tredjestørste parti, men er også blevet
et uundværligt støtteparti for den nuværende regering.
Dansk Folkepartis succes forbindes ofte med den skærpede politik overfor indvandrere. Partiets holdning overfor
især indvandrere med muslimsk baggrund har gjort dem
velsete i dele af befolkningen og mindre velsete hos andre. I partiets kamp for at værne om det, der kaldes danske værdier – herunder ytringsfriheden - formåede partiledelsen at skabe en tone i debatten, hvor det blev ”in”
at skælde ud på bestemte grupper – det gjaldt bl.a. ”de
politisk korrekte”, og de, i DF’s perspektiv, absolut naive venstreorienterede pladderhumanister og selvfølgelig
indvandrere af alle slags. Indvandrere er ifølge DF selve
grundproblemet i Danmark og DF turde holde fast i, at
dette spørgsmål var det afgørende for hele Danmarks sikkerhed og fremtid.
Partiets succes har været at brande sig på linje med medierne som ”den fjerde statsmagt”, en slags politisk vagthund på tæerne over for alt mistænkeligt fremmed og ”
udansk”.
Partiet har skabt et billede af sig selv i medierne som
et vågent og handlekraftigt parti, der har turdet sige fra
over for ”politisk korrekte” politikere, intellektuelle pladderhumanister og venstreorienterede kulturradikale. Partiet med Pia Kjærsgaard i spidsen turde kalde en spade
for en spade og dele landet op i ”ægte” danskere og ” de
andre”. Især under den berømte karikaturkrise med tegninger af profeten Muhammed, fik partiet mulighed for
at stå som frihedens urokkelige vogter. DF så, på linje
med Jyllands Posten, sig selv som ytringsfrihedens forkæmper med indbygget ret til at håne og latterliggøre
mindretallet. Ikke desto mindre lykkedes det efterfølgende både DF. og Jyllandsposten at fremstille denne lidet
etiske ”test” som en sejr - ikke bare for ytringsfriheden og
for demokratiet – men som en sejr for ”det ægte danske
frisind”. Et frisind, der modigt taler ethvert totalitært
tankesæt imod.
Derfor forekommer det i dag dobbelt hyklerisk at se,
hvordan DF selv optræder, når deres egne medlemmers
frihed til at ytre sig kommer på tale. Så forsøger DF’s
ledelse via totalitære midler som eksklusion og trusler om eksklusion at undertrykke det mindste kritiske
pip fra partiets egne medlemmer. Kan det kaldes åbenhed, demokrati og at man er en urokkelig forkæmper for
ytringsfriheden?
Her på partiets fødselsdag krakelerer billedet. Den selvskabte rolle som vogter af elementære danske værdier forstået som åbenhed og retten til at ytre sig - viser sig at
være et mediestunt, der ikke holder til det mindste pres
i partiet selv. Et slemt flop at skulle fejre, og helt forståeligt at ledelsen holdt lav profil på selve dagen.
Tillykke Dansk Folkeparti og længe leve ytringsfriheden!
yildiz.akdogan@haber.dk
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Öz Konya Kebab & Restaurant

Şahin usta ve ekibi HER ZAMAN sizlere en iyi
şekilde hizmet edebilmek için haftanın her
günü hazır bulunmaktadır.

Tüm yemek ve
salata çeşitlerinde
iddialıyız.
Dönerimiz yüzde
yüz yaprak
dönerdir. İskender
kebabımızı
mutlaka tadınız

YENİLİK

Sulu yemek çeşitlerimizin
tadına varmak için
mutlaka bize uğrayınız
İsteyen
müşterilerimiz de
özel aile
salonumuzda
rahatlıkla
yemeklerini
yiyebilirler

Restorantımız 180 kişilik kapasitededir
Açılış saatlerimiz:
Pazartesi-Cumartesi: 11.00 - 24.00
Pazar ve tatil günleri: 12.00 - 24.00
Sağlık ve itfaiye birimlerinden tüm izinler alınmıştır

İbadetini aksatmak
istemeyen müşterilerimizi
de düşündük.
Restoranımızda
ibadetinizi de yerine
getirebileceğiniz
mescidimiz
bulunmaktadır

Frederikssundsvej 14-16 • 2400 København V • Tlf: 39 622 722
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HUKUK KÖŞESİ

Toplu iş sözleşmeleri
Erbil Kaya, Hukukçu

D

animarka çalışma piyasasının en
çok dikkat çeken bir yönü kollektif
toplu iş sözleşmelerinin olmasıdır. Ne
yasalarda ne de başka bir yerde kollektif toplu iş sözleşmeleri kavramının tanımı ya da şartları tam olarak belirtilmemiştir. Şüphesiz, bir kollektif toplu
iş sözleşmesi anlaşmasındaki şartlar
fazla büyük olmamakla birlikte nadir
yapılan bir anlaşmadır. Sözlü bir anlaşma kollektif toplu iş sözleşmesi olarak da algılanabilir. “Ücret anlaşması
ve bir tarafta ücretlilerin diğer tarafta
da işverenin çalışma koşullarını görüştüğü anlaşma kollektif toplu iş sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanım
başka konular üzerinde yapılan anlaşmaların önünde bir engel teşkil etmez.
İşbirliği ve işverenin sosyal sorumluluğu gibi konular da kollektif toplu iş
sözleşmesi kapsamına girer. Ücretli ile
işveren arasındaki görüşmeleri içeren
bir personel politikası bir toplu iş sözleşmesi olarak tanımlanabilir. İşverence tek taraflı sabit olarak görülen bir

(Büro ve endüstri çalışanları Sendikası) toplu iş sözleşmesinin kapsama alanı olarak örnek olarak gösterebiliriz.
Toplu iş sözleşmesinin birinci maddeYasalar, toplu iş sözleşmesi ve
si: idari ya da üretim alanındaki idare
bireysel anlaşma
ve teknik çalışanlarını kapsar. Bu topÇalışma piyasası yasalar, toplu iş sözlu iş sözleşmesinin alanı Grafik İşveleşmeleri ve bireysel anlaşmalarla belirlenir. Çalışma yasalarının çoğu, ör- renler Derneği’ne üye tüm firmaların
neğin çalışma ve tatil yasaları ücretliyi üretim ve idari alanlarda çalışanlarıdır.
korumak için yapılmıştır, bu nedenle
Ücretliler açısından tüm bu alanda çaücretliye tanınan bu haklardan taviz
lışanlar HK’ya üye olsun ya da olmaverilemez. Bu da, çalışma yasalarınca ücretliye sağlanan hakların toplu iş sınlar bu toplu iş sözleşmesi kapsamısözleşmelerinde değişikliğe gidilmesine na girerler. Bu da, bir firmanın çalışanlarının bir sendikaya üye olmaması
izin verilmemesi anlamına gelir. Aynı
durumunda bile toplu iş sözleşmesine
yasalar bireysel anlaşmalarda da geuyması anlamına gelir. Eğer işveren
çerlidir.
örgütlü olmayan çalışanlarla örneğin
Toplu iş sözleşmelerinin geçerli
emeklilik ödenmeyeceği konusunda biolduğu alanlar
reysel anlaşma yoluyla toplu iş sözleşGeleneksek olarak toplu iş sözleşme- mesini çiğnerse HK toplu iş sözleşmeleri ücretlilerin mesleki olarak bağlı ol- sinin iptalini isteyebilir. Ancak bu tür
duğu örgütler, yani sendikalar ile işve- durumlarda örgütsüz olarak çalışan
ren örgütleri arasında yapılır. Grafik
ücretli işveren hakkında kendisi dava
İşverenler Derneği ile HK/Industri’yi
açamaz, çünkü bireysel anlaşma gere-

kural kollektif toplu iş sözleşmesi olarak algılanmaz.

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

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k
TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon
kirasi ve masa dekorasyonları fiyata dahildir.

ğince emeklilik hakkı istememiştir.
Toplu iş sözleşmelerinin içeriği
Geleneksel anlamda toplu iş sözleşmeleri şu alanları kapsar: Ücret, ücret
biçimi, ücret ayarı, ücret ödemesi, çalışma saatleri, fazla mesai, farklı saatlerde çalışma, fazla mesai ve resmi tatil günlerinde ödenen ek ücret, çalışma
piyasası emekliliği, iş bırakma süresi,
hastalık, kaza, gebelik, doğum ve eğitim izni, iş elbisesi, sendika sözcülüğü
kuralları, anlaşmazlıklar ve sözleşmenin iptali.
Toplu iş sözleşmeleri son yıllarda skaanejob adı verilen yani sağlık ya da
benzeri sorunları olan çalışanlara sağlanan yarım gün veya hafif işleri ve
benzeri alanları da kapsamaya başlamıştır. Yukarıda yazdıklarımız toplu
iş sözleşmeleri ile ilgili seçtiğimiz bazı
örneklerdir. Toplu iş sözleşmeleri daha
bir çok farklı iş alanında da yapılır.
erbil.kaya@haber.dk

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla
masa dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri,
çerez

BİZİ ARAYIN, PİŞMAN OLMAYIN

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

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

Kına geceleri için geçerli cazip
fiyatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız

haber
www.haber.dk

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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İşsiz göçmen sayısı azalacak
Başbakan: 2010 yılında her 10 göçmenden 6’sı çalışıyor olacak.

Bilal Köse, BG Bank

Düşünmeden yapılan alışveriş
pahalıya mal olabilir

H

epimiz şunu biliyoruz ki, bir alışveriş merkezine
gittiğimizde ve yeni bir cep telefonu, yeni bir bilgisayar ya da düz ekran bir televizyon satan bir mağaza
gördüğümüzde, üstüne üstlük “ucuz kredi, peşinatsız,
ilk taksit gelecek yıldan itibaren başlıyor” diye reklam
afişlerini de görünce kendimizi tutamıyor ve “gerçekten
mi?” deyip hemen beğendiğimiz eşyayı satınalıp çıktığımız oluyor.
Ama, mağazalardaki bu reklam afişlerinde yazılanların gerçekliği ise malesef her zaman doğru olmayabiliyor. Çünkü mağazaların sundukları kredi imkanlarıyla
alışveriş yapmak gerçekte hiç kârlı olmadığı gibi pahalı
bir alışverişe de dönüşebiliyor.
Eğer müşteri beğendiği eşyayı satın almadan önce,
bir veya iki gününü ayırıp bir araştırma yapsa aslında
çok para tasarruf edebilir. Çünkü bu zaman zarfında
bankasına gidip danışmanıyla konuşup, kredi değerlendirmesi yaptırdıktan sonra, kasa kredisi açtırabilir ve
kasa kredisi ile mağazada beğendiği eşyayı taksitle almak yerine peşin olarak çok daha ucuza satın alabilir.
Tüketiciler Kurumu’nun yaptırdığı bir araştırma aslında bankadan borç para ya da kredi almanın mağazanın sunduğu krediden daha ucuz olduğunu gösteriyor.
Kredi alanların ne kadar faiz ödedikleri üzerine verdiği yanıtlar ise, 10 bin veya 50 bin kron kredi alanların
bankaya yüzde 5.1 ile yüzde 19.6 oranında faiz ödediklerini, doğrudan mağazadan oradaki kredi koşullarıyla taksitle birşeyler satın alanların 10 bin kronluk bir
kredi için yüzde 9.3 ile yüzde 29.5 arasında faiz, 50 bin
kron kredi için de yüzde 8.1 ile yüzde 28.1 arasında faiz
ödemek zorunda kaldıklarını gösteriyor.
Oturup hesaplandığında mağazanın sunduğu krediyle yapılan taksitli alışverişlerde çok para ödendiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle taksitli alışveriş yapmadan önce
iyice düşünülmesi gerekiyor. Mağazadan alacağınız
kredi karşılığında örneğin sadece bir düz ekran televizyon satın alabilirken, bankadan alacağınız kredi ile belki de hem televizyon hem de cep telefonu alabileceğinizi görürsünüz.
Tabii ki, insanların istedikleri şeyi satın alabilmek
için bedelini ödemek istemelerini anlayışla karşılıyorum ve nereden kredi alacaklarına da kendileri karar
vereceklerdir.
Bunu da bazen Danimarka’da herşeyin iyi gittiğinin
bir göstergesi olarak görebiliriz. Her kuruşun hesabını yapmıyor ya da her taşın altında nereden ucuz kredi alabiliriz endişesini taşımıyor olabiliriz. Ama yine de
paranızı harcamadan önce üzerinde biraz düşünmenizde yarar var.
bilal.kose@haber.dk

Danimarka’da yaşayan
göçmenlerin yarısının işsiz
olduğunu belirten Başbakan Anders Fogh Rasmussen, göçmenler arasında
işsizliğin önüne geçmeyi
hedeflediklerini ve 2010
yılında her 10 göçmenden
6’sına istihdam sağlanacağını söyledi.

vurguladı.
Önümüzdeki yıllarda 10 binden fazla
göçmene iş bulmayı
hedeflediklerini belirten başbakan Rasmussen, “Batı ülkeleri
dışındaki ülkelerden
gelen göçmenlerin yarısı bugün işsiz. 2010
yılına geldiğimizde
her 10 göçmenden
6’sı çalışıyor olacak.
Bunu gerçekleştirmemiz için göçmenlerin
Danca öğrenmesi ve
çalışmanın karşılığını
alacağını bilmesi gerekiyor. Göçmen- Ancak bütün bunları gerçekleştirler arasındaki işsizliğin azaltılması
mek için firmalarımız da uyum koDanimarka firmalarının kalifiyeli
nusunda katkıda bulunmalılar” dedi.
personel bulmasını kolaylaştıracak.
(Haber)

D

animarka Sanayiciler ve
İşadamları Derneği’nin
(DI) genel kurul toplantısında konuşan başbakan
Anders Fogh Rasmussen, işsiz göçmen sayısının çok fazla olduğunu,
bu durumun değişmesi gerektiğini

Türk bankalarından yabancıya kredi

T

ürk bankaları Türkiye’den ev satınalacak
yabancılara
konut kredisi vermeye hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıl
süren görüşmeler ardından Merkez Bankası, Türk
bankalarının Türkiye’den

gayrımenkul satın almak
isteyen yabancılara kredi
vermesinin önünü açacak
bir sistem oluşturdu.
Türk Bankalarının yabancılara kredi vermesinin
önünün açılması yabancılara konut satan emlak şirket-

lerinde de iyimserlik havası
yarattı.
Yeni kredi olanakları konut satın alan yabancıların
kendi ülkelerindeki evlerini ipotek ettirmeye gerek
bırakmayacak. Ancak Türk
bankalarının kredilerde uy-

gulayacağı faiz sistemi henüz belirlik kazanmazken,
emlak şirketleri 20 yıl süreli kredi karşılığında yüzde
7 oranında faiz alınacağını
öngörüyorlar.
(Haber)

İşgücü açığını işsizlerle göçmenler kapatsın

İ

şverenlerin son yıllarda giderek artan işgücü
açığını kapatmak için
yurtdışından işgücü ithal
etmek istemesine Danimarka halkı karşı çıkıyor.
Danimarka’da yapılan
son bir kamuoyu yoklaması, Danimarka halkının iş-

gücü açığını kapatmak için
yurtdışından işçi getirmek
yerine işsizlerle işsiz göçmenlere iş olanağı sağlanmasından yana olduğunu
ortaya koydu.
Haftalık Ugebrevet A4
dergisi için Analyse Danmark tarafından yapılan

bir kamuoyu yoklamasına
göre, her 10 Danimarkalı’dan 9’u Danimarka’da
giderek artan işgücü açığının işsizlerle işsiz göçmenlerle kapatılmasından
yana. Sadece halkın yüzde
3’ü yurtdışından işçi getirilmesine sıcak bakıyor.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

������������������
�����������������
DANA søger iværksættere...

Vi tilbyder

Tilværelsen som selvstændig er en livsstil. Der sker hele tiden noget nyt, og du
skal lynhurtigt træffe en beslutning. DANA
sikrer din økonomi og tilbyder samtidig
hurtig og effektiv rådgivning.

• Personlig service
• Events
• Salgsmøder
• DANA PlusForsikring
• DANA PlusPension
• DANA Ledighedsforsikring
• Gratis rådgivning via nettet

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun
for selvstændige. Vi har fokus på at give
iværksættere de bedst mulige vilkår.
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

(Haber)

HABER

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

haber
ha

HELİKOPTER
KİRALANIR

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Haber’e ulaşmak için

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk

Yine araştırmaya göre, Danimarka halkı işgücü açığının kapatılması için iş saatlerinin artırılmasına ve
emeklilik yaşının uzatılmasına da karşı çıkıyor.

www.haber.dk
haber@haber.dk

Doğum günü, düğün gibi özel günlerde
dostlarınıza sürpriz yapmak, onlara bir
helikopter gezisi hediye etmek
isterseniz veya iş adamıysanız ve
ortaklarınızla helikopter gezisi
düzenlemek isterseniz
hemen bizi arayın.
Müracaat:

Orhan Ördek
Tlf: 23 46 24 03
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Uni Consult & Co
SAĞLIK VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARININ
ÇIKARDIKLARI YENİ YASALARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
Bu yasalarla ilgili gereken bilgileri Sağlık Bakanlığı’nın
www.fvst.dk ve Çalışma Bakanlığı’nın www.at.dk internet
siteleri ile Erhvervs – og Selskabstyrelsen’in
http://www.eogs.dk internet sitesinden edinebilirsiniz.
Uni Consult tarafından verilen danışmanlık hizmetleri

● EGENKONTROL (Sağlık Dosyası)

Bu dosyanın hazırlanmaması durumunda 5000 kr. cezası vardır.

● ARBEJDSTILSYNET (Çalışma Dosyası, APV)
Gıda üretimi ve satışı yapan tüm işyerleri bu dosyayı en geç 2006
yılsonuna kadar yaptırmak zorundadır, aksi taktirde 10 bin krondan
başlayan cezaları vardır.

KURSLAR:
● HYGIENEKURSUS (Hijyen Kursu)
● SIKKERHEDSKURSUS (İş Güvenliği Kursu)
● NÆRINGSBASEKURSUS (İşletme Ruhsatı kursu)
En ucuz ve kaliteli sağlık ve çalışma dosyalarını bize hazırlatın ki, sorun yaşamayın!

Daha fazla bilgi almak için:

Uni Consult & Co

Sadık Yıldız, Gıda ve İş çevresi Danışmanı

Grøntorvet 6, 1. sal, 2500 valby
Tlf: 2562 8128
www.uniconsulting.dk

Kasım ayında
Danimarka’da

AHS DÆK
Tüm Müslümanların mübarek
Ramazan Bayramını kutlarız
YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA
GÜVENLİ HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA
OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA
HİZMETİNİZDEYİZ

OTO LASTiKLERi
ROT BALANS AYARI
JANT, AKÜ, EGZOZ
KAPORTA TAMiRATI
FREN TAMiR VE AYARI
er r
tek rabe n
k
ı
ışl be da
4 k rıyla ron’
tla - K an
jan 900, şlay rla
1 ba atla
fiy
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0,
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fiy şlay n’d
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DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE
ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk
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HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
www.ferhatbingol.com

BİLGİSAYAR & INTERNET

Dosya paylaşım siteleri
kontrolü kaybediyor

B
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undan yaklaşık 3 sene kadar önce Alman bir öğrencinin ‘sınırsız’ dosya yüklemenize izin veren
RapidShare.de adresli websitesi açıldığında herkes
bu işin saçmalık olduğunu kimsenin bu şekilde para
kazanamayacağını söylemişti. Asıl amacı yasa dışı
bir şekilde film, müzik paylaşmak olan sistemin yaratıcıları elbette bunu kabul etmeyip servislerinin
sadece kişisel dosyaların paylaşımı için geliştirildiğini söylüyorlardı. Bu siteden sonra yeni bir çok site
türedi. Hepsi de aşağıda anlatacağım sisteme göre
çalışıyor ve İnternet üzerinden paylaşım giderek
kontrolü kaybediyor.
Öncelikle RapidShare.de’den aylık 10 euro olmak
üzere bir hesap açıyorsunuz. Bu hesap size ay boyunca günde 15 GB’ı geçmeyecek şekilde download
yani dosya indirme, ve sunuculara sınırsız büyüklükte dosya yükleme imkanı veriyor. İstediğiniz kadar dosya yükleyebilirsiniz ancak eğer ay sonu geldğinde yeni ayın parasını yatırmayı unutursanız tüm
bu dosyalar bir hamlede siliniyor. Hesabı yeniden
aktif hale getirseniz dahi dosyaların hepsini yeniden
göndermeniz lazım. Bu işlemin amacı sizi sisteme
bağımlı yapmak. İşe de yarıyor.
Dosyaları yüklerken tek bir dosya boyutu için
sınırlarınız var. Örneğin tek dosya ilk başlarda
100mb’ı geçemezken şimdi 300mb’lık bir limitle sınırlandırılmış durumda. Bunun iki amacı var 1) Rapidshare.de’ye üye olmayanlar her 75 dk’da bir tek
bir dosya indirebiliyorlar. Böyle olunca uzun bir
dosyanın mesela 6 parçasını 75’er dakika bekleyerek indiriyorsunuz. Müşterileri ücretli sisteme geçirmek için iyi bir yöntem .2) Eğer dosyaları tek
bir dosya halinde paylaşırsanız belki yasadışı bir
film paylaşacaksınızdır ve adını değiştirmezsiniz.
RapidShare.de yasalara göre bu tür isimde bir dosya görünce silmek zorunda ama dosyalar aprça parça olunca ve milyonlarca dosya olunca şirket sadece
‘şikayet’ edilen dosyaları silebiliyor. Yasayı delmek
için çok kıvrak bir zeka örneği.
Peki bundan sonra ne oluyor? Kimseler kendi dosyaları paylaşmıyor. Herkes film, müzik paylaşıyor
ve İnternet polisi bu işlemi kontrol altında tutamıyor. Konunun bir de Türkiye ile ilgili yönü var.
İnanması size zor gelebilir ama bu sistem üzeriden
dünya da en ünlü yasadışı dosya paylaşma konusunda Türkler şu anda 1 numara da yer alıyor. Onlarca forum sayfasından daha vizyona dahi girmemiş
filmlerin gazeteciler için hazırlanmış DVD kopyaları
elden ele geziyor. Türkiye yasaları da buna dur diyemiyor.
Peki size ben bunu niye anlattım? Beni tüm bu
olanlarda kaygılandıran bir nokta var. Temeli ticret
birliği olan AB’ye girmeye çalışan bir Türkiye, Avrupa’nın korsan veritabanı haline gelmiş durumda
ve buna karşı hiç birşey yapabildiğimiz yok. Avrupa ve Türk polisi çaresiz. Türk siteleri o denli geniş
kullanım kitlelerine sahip ki, bir çoğunda Türkçe
yazışmak dahi yasak. Temel dil İngilizce olarak belirtiliyor ve türkçe yazışmalar ve Türkçe film gönderimleri otomatik olarak siliniyor.
Büyüklerimiz her zaman söylediği gibi; ‘kafayı düzgün bir işe çalıştırsak, çoktan aya gitmiştik.’...
NOT: Bu arada herkese iyi bayramlar !...

İstanbul Hikayeleri
Türk Yapımı !...

(www.oyunsitesi.gen.tr)
Oyun piyasasında Türk yapımı oyunlar görmek, insanı
oldukça heyecanlandırıyor.
Bir yerlerde rastlıyorsunuz
oyunun haberine ya da reklamına. Çıkacak olan Türk
yapımı oyunun web sitesine
girmekten alıkoyamıyorsunuz kendinizi. Yabancı
oyunlara alışık olan bizlerin içinde hemen bir merak
uyanıyor. Son bir yıldır Türk
oyun piyasasında şaşırtıcı ve
bir o kadar da sevindirici bir
hareketlenme başladı. Pusu’nun piyasaya sunumuyla
birlikte, 3D oyunlar birbiri
ardına yapılmaya başlandı.
Pusu’nun dışında; Koridor
ve Kabus 22 de yerli malı
oyunlarımızdan. Merak demiştim; çok güçlü bir duygu. Merakımı gidermek
için önce oyunun yapımcısı
olan Murat Çileli’nin, daha
sonra da oyunun sitesine
girdim. Murat Çileli’nin kişisel sayfasına girdiğimde,
aslında bu oyunun dışında

KISA KISA...

birkaç proje daha olduğunu
gördüm. İşte İstanbul Hikâyeleri de bu projelerden bizi
en çok ilgilendiren ve heyecanlandıranı.
Oyunun sitesine girdiğinizde “künye” bölümünde, oyun
için çalışanları görüyorsunuz. Bunlardan Murat Çileli, proje yönetmeni/senaryo/
kodlama; Murat Özdemir,
müzik/tema; Mikail Ceren,
seslendirme/web tasarım
görevlerini üstlenmişler.
Adı ilk önce İstanbul Efsaneleri olarak duyurulan
oyunun, İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları adında
başka bir oyunun varlığı nedeniyle İstanbul Hikâyeleri
olarak değiştirildi. Ancak İstanbul Hikâyeleri’nin, İstanbul Efsaneleri ile yakından
uzaktan alakasi yok. İstanbul Hikâyeleri, Türk kültürü ve tarihi zenginlikleri ile
ilgili ilk ve tek korku/macera
oyunu olacak.

sık çıkıyor. İstanbul Hikâyeleri’ndeki tema da korku
üzerine kurulu. Demoya
bakmadan bile, sadece oyunun sitesine girdiğinizde
duyduğunuz müzik sizin
psikolojinizi altüst edebilir. Oyunun konusu kısaca
şöyle: İstanbul Hikayeleri,
profesyonel iki hırsızın şehrin altındaki kilometrelerce
uzunluğundaki tünellerde
hazine arama macerasının,
geri dönüşü olmayan bir
kabusa dönüşmesini konu
alıyor. Bizim yönettiğimiz
karakter, karısını kaybettikKorku!...
Oyunlarda karşımıza sık ten sonra tüm kirli geçmişini

KISA KISA... KISA KISA...

Playstation 3’ün çıkışı ertelendi

(

PCnet.com.tr) Sony, oyun
konsolu PlayStation 3’ün
Avrupa’da piyasaya çıkışını
Mart ayına kadar erteledi
Sony Computer Entertainment Başkanı Ken Kutaragi, yaptığı açıklamada,
PlayStation
3’ün Avrupa’da piyasaya çıkışının
ertelenmesine,

konsolda kullanılan Bluray disk parçasındaki bir
problemin neden olduğunu
söyledi. Kutaragi, Amerika
Birleşik Devletlerinde ve
Japonya’da konsolun planlandığı gibi Kasım ayında
satışa çıkacağını bildirdi.
Bu arada Sony, yıl sonuna kadar piyasaya süreceği
PlayStation 3 hedefini de 4
milyondan 2 milyona indirdiğini açıkladı.

Dört çekirdekli intel
işlemciler kasımda geliyor

(

PCnet.com.tr) Intel Baskani ve CEO’su Paul
Otellini, IDF’te toplanan
binlerce yazılım geliştirici
ve mühendise şirketin teknoloji liderliğini pekiştirme
planlarını açıkladı ve Kasım
ayında Intel’in bilgisayarlar
ve yüksek hacimli sunucular
için dünyanın ilk dört çekirdekli işlemcilerini çıkaracağının duyurdu. Ayrıca 5
yıl içerisinde 80 çekirdekli
işlemcilerin piyasada olacağı belirtildi.Otellini, per-

Kategori : Aksiyon/Macera
Üretici firma :
Yakaza Interaktif Yapimcilik
Oyunun sitesi : www.istanbulhikayeleri.com

KISA KISA...

TDC.dk’dan NETWAY ile 18-28
yaş arası gençlere indirim

T

DC geçtiğimiz
ay
içinde
başlattığı
yeni
indirim ile 18 ila 28 yaş
arası abonelerine sabit telefon ve ADSL internet bağlantısı çok ucuz bir fiyata
veriyor. Kampanyanın amacı marketi giderek kızıştıran

FullRate ya da Cybercity
gibi şirketlere biraz gözdağı
vermek sanırım. Kampanyanın tutmasını bekliyorum
ancak kurulum ücreti biraz
tuzlu. Yaklaşık 1645 kron
harcamanız gerekiyor. 6 aylık sözleşme şartı var. Eğer
yaşınız tutuyorsa bizim gibi
yaşlıların iki katına aldığı
ürünü siz yarı fiyata alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için
tdc.dk

Microsoft’un yeni MP3 çaları
Zune

(

formans ve enerji verimliliği açısından, Intel’in yeni
Core mikromimarisinin ve
amiral gemisi ürünü Intel
CoreT2 Duo işlemcisinin
endüstriye yepyeni bir standart getirdiğini belirtti. Core
2 Duo’nun geniş bir uygulama yelpazesinde ne gibi
sonuçlar verdiğini gösteren
Otellini, ürünün tanıtımıyla
beraber 60 günden daha az
bir zamanda pazara 5 milyon adetten fazla sürüldüğünü ve bunun şirket tarihinde
pazara en hızlı yayılan ürün
olduğunu söyledi.

bir kenara bırakmak isteyen
sorunlu bir kişilik. Ancak yıllar sonra eski dosttan gelen
teklife karşı koyamayacak ve
hiç uyanamayacağı bir rüyaya dalacaktır.
Günümüzde çekiciligini İstanbul’daki adalardan birinde, bir iş makinesi tarafından ortaya çıkarılan bir küp
Osmanlı sikkesi sayesinde
tekrar kazanan define avcılığı, bu oyunda da oldukça
ilgi görecek gibi.

PCnet.com.tr)
Yazılım
pazarının doyuma ulaşmasıyla yeni pazarlar ve
potansiyel ürünlere yönelen Microsoft, şimdi de MP3
çalar çıkarıyor. Microsoft,
Apple’ın devrim yaratan
iPod cihazı ile rekabet edecek, Zune marka MP3-çaları
14 Kasım’da ABD’de 249 dolardan satışa çıkarıyor. Microsoft, Zune cihazı için bir de
internet sitesi açacak, cihazı
alanlara bu siteye giriş için
şifre verilecek. Sitede şarkılar tanesi 99 sentten satılacak, aylık üyelik ise 14.99
dolar
olacak.-----Toshiba
üretimi Zune MP3-çaların
belleği 30 gigabyte olacak
ve 7.500 şarkıyı tutabilecek;

üzerinde bulunan ekrandan
idare edilecek. Zune kullanıcıları şarkıları direkt olarak
cihaza yüklemeyecek, önce
PC’ye indirdikten sonra cihaza aktaracak. Microsoft
Zune, kullanıcıları cihazlarındaki şarkı veya fotoğraf gibi içeriği birbirleriyle
kablosuz bağlantı yoluyla
değiş tokuş edebilecek. Pazar araştırma şirketi Jupiter
Research, yaptığı piyasa anketinde sadece yüzde 11’lik
bir kullanıcı kitlesinin Zune
cihazına ilgi gösterdiğini
açıkladı. Microsoft’un Zune’dan sorumlu tepe yöneticisi Scott Erickson, cihazın
lansmanını takip eden ilk aylarda kara geçmesini beklemediklerini açıklamıştı. Zune’un
ABD dışında satış lansman tarihi henüz açıklanmadı.
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HABER’den
yeni bir hizmet daha
Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı
ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.
Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük
maliyettedir. Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet
sunmaya başladı.

■ Dijital katalog
■ Ürün tanıtım filmi
■ Firma kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Reklam spotları
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

Mübarek Ramazan
Bayramınız kutlu olsun
İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize
bırakın. İster herşey dahil fiyatlarımızla
eğlencenizi biz düzenleyelim,
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi
birlikte hazırlayalım.

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzla, sınırsız otopark olanaklarımızla konuklarınızı
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak,
bazı kurslara katılmanız gerekmektedir
Har du spørgsmål om:
ü
ü
ü
ü

Næringsbasen
Næringsprøve
Kursussteder og prøver
Ny lovgivning i fødevarbranchen

S-E-E’ye üye olun elektronik eşyada %10
egenkontrol’de %20 indirim sağlamak için bizi arayın
Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00
på 3337 4242
SEE
Halmtorvet 15, 1700 København V
www.s-e-e.dk

Ring og aal tid for personlig rådgivning og
vejledning
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Tarkan heyecanı artıyor
Megastar Tarkan 18 Kasım’da Kopenhag’da hayranlarının karşısına çıkacak.

Selçuk Kahraman

Bir festival daha
geldi geçti

A

ntalya Kültür Sanat Vakfı’nın 2005’te
TÜRSAK ile Altın Portakal için işbirliği yapmaya başlamasıyla gelişen ve ciddi
sponsorların desteğini de arkasına alan Antalya Film Festivali, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ses getirmeye başladı.
Bu gelişme tabi ki Altın Portakal’ın, ülke
sınırları içine sıkışıp kalmayacağını, daha
geniş kitlelere ulaşacağının bir göstergesiydi. Organizasyon başarısını büyüten,
bir dünya festivali olmaya karar veren Altın Portakal, önce uluslararası katılımlı bir
yarışma (Avrasya Film Festivali) organize
etti.
Bu sene de Türkiye için bir ilk olan Film
Market’i başlattı. Böylece, Antalya Belediye
Başkanı ile TÜRSAK Başkanı’nın vizyonu
gerçekleşti. Türkiye’nin sinema alanındaki
en büyük organizasyonu, ulusal ve uluslararası yarışmaları ve ‘Film Market’iyle güçlü bir yapı kurulmuş oldu. Altın Portakal
geçen senelere göre gözle görülür bir kalite
artışı, canlılık ve bir ilgi yumağı olmayı sağlayabildi. Her geçen sene temposunu artırarak ilerliyor; takip edilmesi gereken toplantıların, atölye çalışmalarının, söyleşilerin,
film gösterimlerinin oluşturduğu yoğunluk
kendisini hissettiriyordu.
Festivalde ayrıca Türk filmlerinin önemli
bir kısmının prömiyerinin burada şatafatlı
galalar eşliğinde yapılıyor olması festivalin
başka bir güzelliği ön plana çıkarıyordu.
Açılış töreni, Cumartesi akşamı Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.
Öncesinde, gelenekselleşmiş olan Yıldızlar
Korteji vardı elbette. Korteje ilginin, özellikle dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla
önümüzdeki yıllarda artacağı kesin. Gelecek yıllarda yapılacak olan festivalin girişimlerine şimdiden başlandığı ve bu konuda çok ciddi bombaların patlatılacağından
şimdiden bahsediliyor.
Her şey güzel de hiç ters giden bir şey yok
muydu denilse o da en iyi şekilde yapıldı
denebilir. Aspendos Antik Tiyatrosu’nda
yapılması planlanan, Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü’nün yağmur uyarısı nedeniyle Cam Piramit’e alınan ödül törenine ellerinde ki biletleriyle katılamayan birçok kişi
içeri alınamayınca mini bir arbede de çıktı
denebilir. Bu da artık festivalimizin “tadı
tuzu” diyerek yaşanmamış sayıyoruz.
Yazıma son verirken bütün değerli HABER Gazetesi okuyucularının şimdiden Ramazan bayramını kutluyor şeker dağıtmayı
unutmamalarını rica ediyorum. Şimdiden
“iyi bayramlar”
selcuk.kahraman@haber.dk

MaviGün
Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine,
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

A

lbümleriyle ünü Türkiye sınırını aşan ve
dünya çapında üne
kavuşan megastar
Tarkan, 18 Kasım’da Kopenhag’a geliyor.
Kopenhag yakınlarındaki
Bröndby kentindeki Bröndby
Hallen’de bir konser verecek
olan Tarkan, İngilizce olarak
çıkardığı son albümü “Come
Closer” ile Danimarka’daki
hayranlarının karşısına çıkacak.
Başta Almanya’nın bir çok
kenti olmak üzere Kopenhag,
Paris, Zürih ve Londra’da konserler verecek olan Tarkan’ın
Kopenhag konserinin biletleri
satışa çıkarıldı.
Konser organizatöründen
yapılan açıklamada, Danimarka’daki tüm postaneler, Billetnet ve bazı Türk işyerlerinde

TARKAN KONSERİ
Tarih: 18 Kasım
Cumartesi akşamı
Saat: 18.00
Yer: Bröndby Hallen,
Bröndby Stadion 10, 2605
Bröndby.
Bilet satış noktaları:
Tüm postaneler, Billetnet,
Haber gazetesi
Tlf: 33 22 11 66
(Kopenhag),
Kadının Sesi Radyosu
Tlf: 60 75 10 15 (Aarhus),
Hilleröd Automobiler
Tlf: 61 26 61 31 (Hilleröd).

satışa çıkarılan konser biletlerine büyük rağbet olduğu
belirtildi.
Tarkan’ın Kopenhag konseri ile daha geniş bilgiyi

Yeni kitaplar...

www.tarkankoncert.dk internet sitesinden yada 0049 160
93 33 33 38 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

Bilet fiyatları:
Postaneler ve Billetnet’te
350 kr + gebyr,
diğer yerlerde 350 kr.
Kapıda ise 420 kr.

(Haber)

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
DIGTEREN og PARTILEDEREN.(ŞAİR ve PARTİ LİDERİ):
Gazeteci – yazar Jens Winther. Gyldendal Yayın Evi. 157 sayfa.

J

yllands Posten Gazetesi’nin yayımladığı Muhammed karikatürleri yüzünden Danimarka’nın 2.
Dünya Savaşı’ndan bu yana
yaşadığı en büyük dış politka sorunu haline gelen ”Muhammed Krizi’nin” en doruk
noktasında olduğu bir sırada
Danimarka Halk Partisi lideri Pia Kjærsgaard ile Türkiye’yi yakından tanıyanYazar
Henrik Nordbrandt biraraya
getirildi.
Gazeteci – yazar Jens Winther, dini ve politik görüşleri
birbirine tamamen ters olan,
birbirlerinin isimleri anıldığında tüyleri diken diken
olan bu iki kişiliği biraraya
getirmekten amacı, birbirinden bu kadar farklı olan
insanların biraraya getirilebileceğini ve diyalog sağlanabileceğini kanıtlamaktı. Jens
Wınther, ortaya koyduğu bu
kitabıyla amacına ulaşmış olduğu görülüyor.
Jens Winther Pia Kjærsgaard ve Henrik Nordbrandt’ı
biraraya getirerek, başta dini
konular olmak üzere, Danimarka’nın yabancılar politikası, Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri, Kraliyet ailesi ve

K

monarşi, vatan sevgisi, milliyetçilik, savaş ve daha bir
çok konularda konuşturdu.
Bu konuşmalarda, birbirine
tamamen ters yapıda oldukları bilinen, birbirlerini hazmedemiyen Pia Kjærsgaard
ile Henrik Nordbrandt’ın
sürpriz bir şekilde bir çok
konuda aynı görüşte oldukları görülüyor.
Kitapta, her şeyden önce,
sahte olmayan gerçekçi bir
diyalogun, derin uçurumların aşılabilmesinde çok önemli bir faktör olabileceğinin altı
çiziliyor.

MUHAMMEDKRISEN . Hvad skete der.
Hvad har vi lært: MUHAMMED KRİZİ. Neler
oldu. Ne ders aldık:
Yazar Per Bech Thomsen. Yayımlayan
People’sPress Yayın Evi. 302 sayfa, 249 kr.

3

FØRKRIGSTID (2. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESI): Roman. Yazar
Kirsten Thorup. Gyldendal Yayın Evi. 272 sayfa.

Ekim 2006 Salı günü, Muhammed ve
karikatür krizinin1. yıldönümünde
’Muhammedkrisen’ (Muhammed Krizi)
adlı bir kitap daha piyasaya çıktı.
Kısa bir süre önce Jyllands Posten Gazetesi’nin, arkasından Politiken Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Thøger Seidenfaden
ile ‘Faklen’ dergisinin sorumlularından
ve‘‘ Minoritetspartiet’’ adlı Azınlıklar Partisi başkanı Rune Engelbreth Larsen’in
kendi görüşlerini yansıtan Muhammed

irsten Thoru’un romanı
2. Dünya Savaşı öncesinde Danimarka’da günlük
yaşamı anlatan bir yapıt.
Yer, Fyn adasının batısında küçük istasyon kasabası, zaman 2. Dünya Savaşı
öncesi. Romanın kahramanı
Diana. Diana bir kadın olarak evde ev işleriyle uğraşırken, diğer yandan kocası
Sigurd
ile birlikte sahibi oldukları bir dükkanda çalışıyor.
Diana, içten içe çağınının
gelişmelerine ayak uydurmak, spor yapmak, panel
toplantılarına
katılmak
istiyor. Bunların yanısıra
diğer arkadaş, aile toplantıları... Diana, tüm bütün
bunlardan sonra iki oğlu
için yeterince vakit ayıramamaktan yakınıyor.
Bu arada Diana, kocası Sigurd’un, genç kızları
Maja ile sıkı ilişkilerini de
kıskanıyor ve kendisini çılgına çeviren, hatta evliliği
de tehlikeye düşüren bu
yersiz kıskançlığına karşı
büyük mücadele veriyor.
Bu arada Avrupa’da büyük huzursuzluk yaşanı-

karikatürlerinin yol açtığı krize ilişkin
kitaplarının yayımlanmasından sonra
bu kez Per Bech Thomsen aynı konuda
yeni bir kitap yazdı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’in
Danimarka Dış Muhabirler Şefi olması
nedeniyle olayları çok yakından yaşayan
Per Bech Thomsen’in ”Muahmmed Krizi”
kitabı, yazarın konunun ana kahramanları ile yaptığı konuşmalara dayanıyor,
temel alıyor. Yazarın ayrıca, konuyla
ilgili her çevreden kişilerle konuşmuş,
camilerde vaizleri izlemiş, islam ülkelerindeki meslekdaşları ile konuya ilişkin
görüş alışverişlerde bulunmuş olması da
kitaba, konuya çok yönlü bir yaklaşımda

yorç Radyolar, başta Nazi
Almayasından olmak üzere
sık sık kötü haberler veriyor. Her yerde, bazı köklü değişikliklerin olacağı
hissediliyor. Bu gelişmeler
Diana’nın yaşamında da
büyük değişmelere yolaçabilecek nitelikte...
Danimarka’da 2. Dünya
Saaşı öncesindeki günlük
yaşamı anlayabilmek açısından okunabilecek, güzel
yazılmış bir roman.

bulunulduğu özelliği veriyor.
‘Muhammedkrisen’ kitabı, Karikatür
krizini, karikatürlerin ilk kez Jyllands
Posten gazetesinde yayımlandığı 29 Eylül 2005’ten başlayarak, hatta dhd da öncesine giderek bugüne kadar kronolojik
bir sıralamayla çok yönlü irdeliyor. Müslümanların tepkilerini, 11 büyükelçinin
Başbakan Anders Fogh Rasmussen,e yazdıkları görüşme çağırısını ve Başbakan’ın
olumsuz yanıtını, diplomatik gerilimleri,
Danimarka aleyhine gösterileri, bayrak
yakmaları, Danimarka elçilik ve temsilciliklerine saldırıları, uzlaşma çabaları ve
daha bir çok noktayı ayrıntılı bir biçimde
ortaya koyuyor.
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Sibel’e destek olalım
15 yaşındaki Sibel Savaş Danimarka’yı Western binicilik
dalında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil
edecek. Sibel Savaş’ın başarılı spor hayatını devam
ettirebilmesi ise yapılacak sponsor yardımlarına bağlı.

G

öçmen kökenli aileler çocukları ile fazla ilgilenmedikleri
suçlamasıyla karşılaşırlar.
Danimarka toplumu ile
karşılaştırıldığında göçmen
ailelerin çoğu, çocuklarının
gelecekte ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazandırmada
belki biraz tembel davranıyor olabilirler. Ancak bu
grubun dışında kalan bir
çok aile, anne-baba var. Belki onları göremiyoruz, ama
çocuklarının elde ettikleri
başarıları görünce onları da
düşünüyoruz.
Son zamanlarda alışılmış
alanların dışında da başarı
elde eden Türk kardeşlerimize bir yenisi daha eklendi. 15 yaşındaki Sibel Savaş
Danimarka’yı Western binicilik dalında temsil etme
hakkı kazandı. 2007 yılında
Avrupa Gençlik Kupasında
Danimarka Milli takımında
yer alacak olan Sibel, 2008
yılında da Kanada’da yapı-

FAVORİT

Bayram tatlısız
olmaz !

BAKLAVACI Bayram tatlılarımız
İMALATTAN HALKA

için bizi arayın !

«««««

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere börek,
meze çeşitleri ile hakiki Türk baklavası,
kadayıf ve tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir.
Her gün sabah 07.00 akşam 21.00 arası açığız

lacak Dünya Şampiyonasında Danimarka’yı temsil
edecek.
4 yaşından beri binicilikle
ilgilenen Sibel’in başarısı
anne babası tam anlamıyla
seferber olmuş durumda. İş
ve İşçi Bulma Kurmunda
çalışmakta olan baba Erol
Savaş, kızı için biniciliğin
büyük bir tutku olduğunu belirtiyor ve
“Sadece tutku olarak
kalsa iyi, kendisi çeşitli yarışmalarda
başarı da kazanmaya başlayınca artık
kendisine yardımcı
ve destek olmanın
dışında başka bir alternatifimiz olmadığını gördük” diyor.

Destek olalım

dışarıdan destek almadan bu
sporu yapmak isteyen çocuklarına destek olmasının çok
zor olduğunu söyledi.
Savaş, “yarışmalara giderken yanımızda atı taşıyacak
römork 35-40 bin kron, kıyafetler özel olarak sipariş
edilip üretiliyor ve 30 bin
krona maloluyor, aksesuarları ile birlikte. Ahır giderleri olarak da aylık 3-5 bin
kron ödüyoruz. Bir yarışmaya kayıt yaptırmak da ayda
bin kron, yıllık giderimiz
gerçekten bir ailenin altından kalkamayacağı düzeye
ulaşıyor. Bu yüzden kızımın
başarısına ortak olmak isteyen, onun tanınmasına sponsor olarak katkıda bulunmak
isteyen herkese çağrıda bulunuyorum. Bize destek olsunlar” diye konuştu.

Baba Erol Savaş, bu
sporun çok pahalı
bir spor olduğunu,
orta sınıf bir ailenin

(Haber)

Biz Haber gazetesi olarak sibel’in başarılarını size
duyurmaya devam edeceğiz. Sizler de Sibel’e
yardımcı olmak isterseniz, Erol Savaş’ın 2811 2939
numaralı telefonunu arayabilir, metex@metex.dk
adresine e-posta yazabilirsiniz.

Tüm Müslümanların mübarek Ramazan
Bayramı kutlu olsun

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV
Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

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

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com

TÜM SERBEST ÇALIŞANLARA
������������������
KAPIMIZ
AÇIK

Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.
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D A N A g i r i ş i m c i l e r a r ı y o r. . .

İşte hizmetlerimiz

Serbest meslek sahibi olmak bir yaşam
Tilværelsen
som gerçekleşen
selvstændiggelişmeler
er en livsbiçimidir.
Her zaman
stil.
Der
sker
hele
tiden
noget
nyt, og du
karşısında ani kararlar almanız gerekebilir.
skal
lynhurtigt
træffe
en
beslutning.
DANA ekonominizi güvence altına alır, DANA
din çözümler
økonomi konusunda
og tilbyder samtidig
hızlısikrer
ve kalıcı
hurtig og hizmeti
effektivverir.
rådgivning.
danışmanlık

• Size özel hizmet
• Personlig service
• Faaliyet
• Events
• Satış
toplantıları
• Salgsmøder
• DANA
PlusSigorta
• DANA
PlusForsikring
• DANA
PlusEmeklilik
• DANA
PlusPension
• DANA
Plusİşsizlik
sigortası
• DANAücretsiz
Ledighedsforsikring
• İnternette
danışmanlık

DANA søger iværksættere...

DANA
er Danmarks
eneste
a-kasse
kun
DANA
Danimarka’nın,
sadece
serbest
meslek
for
selvstændige.
Vi
har
fokus
på
at
give
sahiplerine hizmet veren tek işsizlik kasasıdır.
iværksættere
de bedst
mulige vilkår.
Girişimcilere
en uygun
iş koşullarını
sağlamak
bizim işimizdir.

Vi tilbyder

• Gratis rådgivning via nettet

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk

30

HABER YAŞAM

haber

Ekim 2006

Mutluluk paylaştıkça artar
Dr. Orhan Bulut

Kola ve gazoz
benzeri içecekler
sağlığa yararlı mı?

B

u soruya hemen yanıt vermeden önce neden
bu başlığı seçtiğimi açıklamak istiyorum.
Ben çocukken (ki bu artık uzun yıllar önceydi )
yararlı bir iş yaptığımız ya da bir aile yakınımızı kahveden oyun oynarken çağırmaya gittiğimiz
zaman eğer şanslıysak bir gazoz ısmarlanırdı. O
buz gibi gazozu yavaş yavaş mideme indirirken
bitmesini hiç istemezdim. Çok nadir bir olaydı ve
bir daha bu şansı ne zaman yakalayabileceğimi
düşünmeden edemezdim.
Şimdi günümüzde doğal olarak çevre, toplum
ve insanlar değişmiş durumda. Bu arada değil
çocukların, ailelerin bile gazoz ve benzeri içeceklere karşı tutumu da değişti. Eskiden bunlar küçük 25 mililitrelik şişelerde satılırdı ve o zaman
aile boyu diye de bir kavram yoktu. Şimdi süpermarketler 1.5 litrelik gazoz ve kola şişelerinden geçilmiyor. Kola ve benzerleri yemeklerde
neredeyse suyun yerini almış durumda. Birçok
genç insan sokakta yürürken bile ellerinden kola
şişelerini eksik etmiyor. Olayın boyutları gerek
toplumsal ve gerekse bireysel beslenme yönünden oldukça endişe verici.
Neden endişe verici olduğunu anlamak için
bir şişe kolada nelerin bulunduğuna bakalım.
Tahmin edilebileceği gibi yüzde 90`i su olup,
% 10`unu erimiş şeker meydana getirmektedir.Bunun dışında koku ve tat verici aroma, karbondioksit gazi, E150d ve E338 katkı maddeleri, kafein içermektedir. Light denilen hafif gazoz/ kolalarda seker yerine yapay tatlandırıcılar
bulunmaktadır. Kafein bilindiği gibi uyarıcı bir
madde olup, sürekli alındığı takdirde bağımlılığa
yol açmaktadır.
Danimarka`da yapılan araştırmalara göre 4 ve
14 yaş arasındaki çocuklar 8 yıl öncesine oranla
% 30 daha fazla oranda bu tur içecekleri içmektedirler. Günde 1.5 litrelik kola içen bir çocuk
yaklaşık 150 gram şeker almaktadır ki bu çok
büyük bir miktar olmaktadır. Yine araştırmalara göre normalde çocukların enerjisinin % 10`u
şekerden gelmesi gerekirken kötü içecek alışkanlığı ve şeker (slik) tüketimi nedeni ile bu oran %
15-16`ya çıkmıştır. Bu aşırı şeker alımından ortaya çıkan bol miktardaki kalori miktarı vücutta yağa dönüştürülerek saklanmaktadır. Sonuçta
gelecekte çocuklarda şeker ve kalp-damar hastalıklarının temelleri ortaya çıkmakta ve ayrıca dış
çürümeleri, dış eti hastalıkları için de ağızda gerekli ortam yaratılmış olmaktadır.
Olayın boyutları sadece şişmanlık ve bunun getirebileceği sorunlarla sınırlı kalmamaktadır.
Gazozlu içeceklerle alınan şeker özellikle yemek
öncesi ya da sırasında alındığı zaman mideyi doldurmakta ve çocukların büyüme, gelişme için
gereksinimleri olan proteinler, vitaminler, mineraller vs. gibi temel beslenme maddelerine çok
fazla yer kalmamaktadır. Çözüm gazoz ve kolayı
bırakıp saftevand denilen tatlı meyve suyuna da
dönmek değildir. Çünkü saftevand de bol miktarda şeker içermektedir. Bu tür içeceklerin beslenmeden ziyade, keyif verici maddeler olduğunu
unutulmamalı ve susuzluk hissi ancak su içmekle giderilmelidir. Bu nedenle okuyucularıma sağlıklı beslenmenin ve bazı hastalıkların temelinin
çocuklukta atıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
orhan.bulut@haber.dk

LÖSEV YARDIMLARINIZI BEKLİYOR. “Mutluluk Paylaştıkça Artar” sloganıyla 2006 yılı Ramazan yardımı çalışmalarına başlayan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye’nin dört bir tarafından aldığı yardımı binlerce lösemili çocuk ve ailesine ulaştırıyor.

T

ürkiye’nin önde gelen Sivil
Toplum kuruluşlarından LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık
ve Eğitim Vakfı, 2006 yılı Ramazan yardımı çalışmalarına “Mutluluk Paylaştıkça Artar” sloganıyla başlarken, Türkiye’nin dört bir tarafındaki binlerce lösemili çocuk ve ailesine
bakliyattan, kahvaltılık peynire, etten
tereyağına kadar pek çok gıdanın yer
aldığı Ramazan yardımlarını ulaştırıyor. Ailelerin evlerine kadar bırakılan
koliler, çocukların tedavileri sırasında
yorgun düşen bedenlerinin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeriyor.
Sevgi, hoşgörü ve paylaşımların daha
büyük bir anlam kazandığı Ramazan
ayı boyunca yardımların devam edeceğinin altını çizen LÖSEV yetkilileri,
“bayramlık hediyelerini alan ve 3 sene
boyunca lösemi canavarına karşı minik
bedenleriyle mücadele veren çocukların yüzlerine yansıyan tebessümün
tüm çabalara değdiğini ve ellerinden
geldiğince bu yardımları 12 aya yaydıklarını” belirttiler. Çocuklarının tedavisi
başarıyla tamamlanan ve LÖSEV bünyesinde çalışmaya başlayan anneler de,
diğer aileler için kolilerin hazırlanmasına yardım ettiler.
LÖSEV’in her fırsatta vurguladığı
gibi, “Lösemi tedavi edilebilen ancak
çok pahalı bir hastalıktır!” %90‘lara varan oranda tedavisi mümkündür ama
sizin yardımlarınızla. Türkiye’mizin
dört bir yanında yavrularımızın ilaca, kana, proteinden zengin gıdalara

ve morale ihtiyaçları var. Gelin bu
Ramazan Bayramı’nda siz de onların yardımına koşun. Hep söyleriz ya,
“Nice Nice Bayramlara” diye. Bizce lösemili çocuklar da görmeli, yaşamalı
daha nice bayramları.

LÖSEV’e bağış nasıl yapılır?
Detaylı Bilgi İçin:
LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı
Tel: +90 312 4470660
Faks: +90 312 4476833
E-mail: international@losev.org.tr
Web: www.losev.org.tr
Yurtdışından Bağışlarınız İçin:
Ziraat Bankası
SWIFT Kodu: TCZBTR2A
IBAN Kodu:
YTL için TR960001001306000006605001
EUR için TR950001001306000006625001
USD için TR470001001306000006615001

Obez çocuklar büyüdüklerinde de obez oluyor
Doğru beslenmeyen aşırı kilolu çocukların yüzde 70’inin büyüdüklerinde de şişmanlıkları devam ediyor.

İ

ngiltere’de yapılan bir
araştırma, dengeli besinlerle beslenmeyen
aşırı kilolu çocukların büyüdüklerinde de fazla kilolarını atamadıklarını ve
bu çocuklarda kalp rahatsızlıkları ile erken ölüm
olaylarının görüldüğünü

ortaya koydu.
Danimarka Kalp Rahatsızlıkları Derneği’nin da
daha önce yaptığı benzeri
bir araştırma yüzde 30 ile
50 arasındaki Danimarkalı
obez çocukların büyüdüklerinde de obez kalmaya
devam ettiklerini ortaya

koymuştu.
Çocuklarda aşırı kiloların
önüne geçilebilmesi için
doğru beslenmenin şart olduğu, çocuklara fazla yağlı
ve şekerli yiyeceklerin fazla verilmemesi gerektiği ve
de çocukların günde en az
60 dakika hareket etmeleri

konusunda aileler uyarıldı.
Danimarka’da halen çocukların çok azı meyve, sebze
ile beslenirken, yaklaşık
yüzde 80’i aşırı derecede
yağlı ve şekerli yiyeceklerle besleniyor.
(Haber)
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Söylem-Eylem
harçlığını azaltırım gibi.
Çıkalım biraz dışarıya ve oraalk arasında
dan bazı manzaraları serelim
sıkça söylenen
gözler önüne.
bir çok söz vardır
Namusuna düşkün bir ulusun
söylem ve eylemle bağlantılı.
bireyleri olarak küfürler ederiz
Eski deyişle ’ayinesi iştir kişien kutsal saydığımız analara, banin lafa bakılmaz’ da bunlardan cılara hem de en sunturlusunbiri, hem de en önde gelenlerindan, unuturuz kendi anamızı ,
den. Durup dururken nereden
bacımızı, bir hüner sayarız hayaçıktı bu konu demeyin, şöyle etsızca küfürler savurmayı.
rafınıza bir göz atın mutlaka çok
Helal kazancı kutsal sayarız ve
tutarsızlıklar, patavatsızlıklar ya- dualar ederiz hayırlı kazançlar
kalayacaksınız.
nasip etsin Allah diye. Hırsızdan
Haydi evden başlıyalım neler
birşey almanın günah olduğunu
söylüyor neler yapmıyoruz.
söyleriz sözüm ona. Şöyle bir göz
-Bir geç gel eve bacaklarını kıatalım çevremize azımsanamararım senin, gebertirim, kafanı
yacak bir rakam çıkar ortaya bu
kopartırım vs. (baba oğul arasın- tür insanlardan. Bu tür hayasızda sık rastlanan diyaloğun bir
lıkları yapmayanlarımızın sayısı
parçası). Var mı kıran, kopartan çoktur, ancak onlar da tepkisiz
veya patlatan? Nasıl inanacak ço- kalırlar bu tür kişilere soyutlacuk bize. İnandırıcı olacaksak,
mazlar bir türlü onlardan kendidediğimizi yapmalıyız ya da yalerini.
pabileceğimizi söylemeliyiz. HafRüşvetin haram olduğunu bilta sonu izinini kısıtlarım, cep
mek için okul okumak gerekmez.
Battal Tanrıverdi

H

İ

çinde bulunduğumuz
Ekim ayında kutlu
Kadir Gecesini ve bir
kaç gün sonra da sevinç ve mutluluk günleri olan Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Topluca kılınan teravihleriyle, akraba, komşu
ve dostların davet edildiği iftar sofralarıyla büyük bir manevi coşku
atmosferi yaşayan müslümanlar,
Ramazanın sonuna doğru Kadir
Gecesinin Kuran’da açıklanan manevi bereketinden yararlanıp topluca bayrama ulaşmanın huzurunu yaşarlar.
İslam aleminde “Kadir Gecesi”
Ramazan ayının 27. gecesinde kutlanmaktadır. Kuran Kerim’in 97.
suresi olan Kadr Suresi bir dizi güzelliklerle dolu olayların meydana
geldiği bu geceden bahseder. Kadr
Suresinin anlamı şöyledir. ”Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirmişizdir. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin?
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede, Rablerinin izniyle her bir iş
için yeryüzüne inerler. O gece tan
yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.«1
Bu âyetlerden de anlaşılacağı
gibi, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, insanlığı
karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa
kavuşturan müslümanların kutsal
kitabı Kur’an-ı Kerim, Ramazan
ayının Kadir Gecesi’nde inmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesinde
inmiş olması bu geceye çok büyük
bir değer ve anlam kazandırdığından, bu gece müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır.

Kadir gecesinin Ramazan ayının
hangi gecesinde olduğu kesin olarak belirtilmemekle birlikte, Temel Hadis2 kitaplarından biri olarak kabul edilen Buhârî’de yer
alan pek çok hadisi şerife göre,
Kadir gecesinin ramazanın son on
gecesinden birinde olması ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulanmaktadır. Kaynaklar Hz. Peygamber’in Ramazanın son on gününde
her zamankinden daha çok dua ve
ibâdet ettiğini, aile bireylerini ve
yakın çevresini bunlara teşvik ettiğini kaydederler.
Kadir Gecesinde nasıl dua etmelidir? Bu gecede okunabilecek bir
duâyı Hz. Peygamber, eşi Hz. Aişe’ye öğretmiştir. Hz. Aişe, bunu
şöyle anlatmaktadır: »Hz. Peygamber’e dedim ki: »Ey Allah’ın Rasûlü; Kadir Gecesi’ne rastlarsam
nasıl duâ edeyim? Peygamberimiz:
»Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet« diye duâ
et buyurmuştur.
Bilindiği gibi Kadir Gecesinden
bir kaç gün sonra Ramazan Ayının
bitiminde Ramazan Bayramı gelmektedir. Dini önemi ve anlamının yanında, ortak sevinç ve mutluluk günleri olan Bayramlar sosyal ve milli hayatımızda önemli bir
yer tutar.
Küçüklerin büyüklere saygı, büyüklerin küçüklere sevgi göstermesi, hastaların ziyaret edilmesi,
verilecek hediyelerle çocukların sevindirilmesi, hısım ve akrabaların
bir kez daha yeniden kaynaşması
özellikle bayram günlerinde yapılan güzel davranışlardır.
Bayram günlerinde (hayattalarsa
) anne ve babamızın ellerini öperek onları hoşnut etmek ve hayır
duâlarını almak toplumuzda yay-

BERKE BOLIGER
Kira öder gibi ev sahibi olun

Anadan, atadan öğrenmişizdir
bunu. Yıllar önce otomobillerle
izine gittiğimiz yılları anımsarsak,
Pasaport arasına sıkıştırılan
marklar, dolarlar gelir gözlerimizin önüne. Vermese benim namus satan vatandaşım rüşveti
memleket düzelir bir günde inanın.
Gel görki övünür açıkgözlülüğüyle birde üstüne üstlük temiz
insanları saflık ve beceriksizlikle suçlayarak. Bu olumsuzlukları
yaşıyoruz maalesef. Kızanlar olacak mutlaka bana bu yazıdan dolayı. Alınanlar zaten bu tanımın
içinde yer alanlardır. Yarası olan
gocunur sözü de bizim değil mi ?
Sağduyulu vatandaşlarımın isteğiydi bu konuda bir yazı yazmam. İşte yazdım,
Alınanları da, ders alanları da
göreceğiz. Sağlıcaklı kalın.

Haziran
2007’de
teslim evler
Son iki daire
18 ay vade
ve ucuz
fiyatlar

Deniz kenarında bir tatil eviniz olsun ister misiniz?
Alanya Avsallar’da kurulan, Haziran 2007’de teslim edilecek,
tüm donanımlı 8 dairelik bir kooperatifte ev sahibi olmak
isterseniz avantajlı fiyatlardan ve uygun ödeme
koşullarından yararlanın. Kira öder gibi ev sahibi olun.
Tapu garantiniz bizden.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız
Berke Boliger

Tlf: 3325 2507
www.berkeboliger.dk

haber@haber-dk
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Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayramını Karşılarken
Dr. İsa Kuyucuoğlu, (DTDV
Müdürü)
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gın bir gelenektir. Kur-an’ı Kerim’de Allah’a ibâdetten sonra,
anne-babaya saygı ve iyilik emredilmiş, onlara karşı »öf« bile demenin doğru olmadığı vurgulanmıştır.
Ayrıca akraba, komşu ve arkadaşlarımızı ziyaret ederek, hatırlarını sormalı ve gönüllerini almalıyız. Hastanelerde ve evlerde yatan hastaları ziyaret etmeli, şifa
dileklerimizi sunmalıyız. Yetim ve
kimsesiz çocukların bir anne baba
gibi başlarını okşamalı, onları yalnız bırakmamalı, ihtiyaçları varsa gidermeye çalışmalıyız. Uzak
ve yakın çevremizdeki yoksullara
ve bakıma muhtaç olan çocuklara
yardım ellerimizi uzatmalı, onların
da bayram sevincini yaşamalarını
sağlamalıyız.
Aramızdan ayrılmış olan mevtalarımız (ölülerimiz) için dua ederek ruhlarını memnun etmeliyiz.
Tanıdıklarımızdan dargın olanları
barıştırmaya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız. Her zaman olduğu
gibi, bayram günlerinde de, yüce
dinimizin emrettiği şekilde çevremizdeki insanlara iyi davranmalı,
kalp kırıcı , incitici ve zarar verici
davranışlardan kaçınmalıyız.
Bu duygularla Kadir Gecenizi
ve Ramazan Bayramınızı en içten
duygularla tebrik eder, kutsal gecenin ve bayramın toplumumuza
ve bütün insanlığa barış ve huzur
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz
ederim.
(Footnotes)
1

Kur’an, Sure: 97.

Hz. Muhammed’in çeşitli
konular hakkındaki sözleri
2

kuyucuoglu@diyanetvakfi.dk

ANTALYA’DA
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde kiralık veya
satılık, daire, arsa, otel, pansiyon ve
dükkanlar
TEL:
CEP:

0090 242 311 4288
0090 532 254 3477

Scandinavian
Emlak Center

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek
için acele edin, pişman olmazsınız.
Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her
türlü şartlarda alınır satılır.

Bir telefonla karşınızdayız

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)
Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

İsmet Avcı
Korelioğlu

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

SATILIK

Bronholm adasında Rönne şehrinde, liman ile çarşı arasında, yüksek
cirolu Pizza, Cafe, Diskotek cazip fiyata satılıktır.
Müracaat:
Tlf: 31 16 24 19
Farum - Nord Sjaelland civarında 50 kişilik pizza-retoran sahibinden
cazip fiyatla satılıktır.
Müracaat:
Tlf: 31 16 24 19
İsveç’e taşınacağımdan dolayı Skibby’deki güzel dekorasyonu olan
Hovedgadens Grill & Kebab işyerim satılıktır. Kirası 4600 kron’dur
TLF: 51 96 18 90
E-mail.: caslan@webspeed.dk
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Dev filmlere hazır mısınız?
Bir yeni film sezonuna daha hazır mısınız? Türk sineması yaz aylarında 60’ın üzerinde yeni film üretti. Bu filmlerden
gösterime giren ve dağıtım anlaşması yapılanlardan bazıları şimdiden Danimarka yolunda. Bu yıl Danimarka’da Türk
filmleri sezonu SINAV filmi ile başlayacak. Baştan sona eğlenceli hareketli bu filmde dünyaca ünlü, aksiyon filmlerinin usta
oyuncusu Jean Claude van Damme de rol alıyor. Sınav 26 Ekim’de Kopenhag’da, 3 asım’da da Aarhus’ta gösterime girecek.

T

ürkiye’nin ilk gerçekçi gençlik filmi olacak olan SINAV’ın
yönetmenliğini
Vizontele ve G.O.R.A.
gibi gişe filmleri rekortmeni
Ömer Faruk Sorak üstleniyor…
Türk sinemasının bu ilk gençlik filminin merkezinde gençlerin tam
anlamıyla korkulu rüyası haline
gelen eğitim sisteminin çarpıklıkları ve üniversite sınavı var. Film
Türkiye’nin bir türlü çözüme kavuşamayan bu konuları oldukça
komik, eğlenceli ve aksiyonu yüksek bir dille anlatıyor…
Komedi, macera ve aksiyonu bir
araya getiren, yoğun tempolu bu filmin genç yüzleri ve bu genç kadroya Hümeyra, Altan Erkekli, Güven
Kıraç, Zafer Algöz, Ayda Aksel, Ali
Sürmeli, Kadir Çöpdemir gibi güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
Filmin oyuncu kadrosundaki en

önemli isimlerden biri ise dünyaca ünlü Belçika asıllı Amerikalı aktör Jean Claude Van Damme. Ünlü
aktörün uzun yıllar ara verdiği sinemaya bir Türk filmi ile dönüş
yapması ise tüm sinemaseverler
için ayrıca gurur verici.

kalıpların dışında muhteşem bir
eğlence müjdeliyor.
SINAV aile baskısı, gelecek kaygısı, sınav depresyonu ve bir yandan süregelen yoğun okul temposuyla birlikte öncelikle ortaöğretim
başarı puanlarını yükseltmek için
okuldaki yazılı sorularını ele geçirmekle başlayıp, sonrasında işi ÖSS
Soru Bankası Soygununa kadar
götürmeyi planlayan Mert, Sinan,
Gamze, Kaan ve Uluç’un heyecan
dolu hikayesini konu alıyor. Tabii
ki bir kale gibi korunan ÖSYM binasına girmek ve soru bankasını
soymak için çok usta birinin yardımı gerekiyor. Dünya’da da bu
Tüm gençlerin beğenisini ka- görevi yerine getirmeye cesaret
zanacağına inanılan film; gerek edebilecek bir tek hırsız var.
oyuncu kadrosu, gerek atmosferi,
gerek görüntüleri, gerekse özellikle genç kuşağın büyük ilgi göster- Dünyayı Kurtaran Adamın
diği önemli sürpriz isimlerin mü- Oğlu - Türkler uzayda
zikleriyle izleyiciye bildikleri tüm

Çetin İnanç’ın yönettiği ve şöhreti on yıllardır dünyaya yayılan ve
Trash filmler kategorisinde kült
mertebesine ulasan Dünyayı Kurtaran Adam’ın devamı orijinalinden 25 yıl sonra Aralık ayında başrolünde yeniden Cüneyt Arkin’la
sinemalara geliyor.
1982 yılında gerçekleştirilen ve
Türk sinema tarihinin tartışmasız en komik filmi olan orijinal
film, usta yönetmen Quentin Tarantino tarafından bile Trash-Kült
bir film olarak nitelendirilmişti.
Devam filmi olan “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” Avrupa’da
“Türkler Uzayda” başlığıyla vizyona girecek.
2055 yılında kainat hala huzura
kavuşamamış, evreni sükunete
erdirecek bir hükümet kurulamamıştır.
Gezegen devletler bir Orion Bir-

26 EKİM’DE
Kopenhag Park Bio
Østerbrogade 79
2100 København Ø
Tlf: 3538 3362

3 KASIM’DA
Øst for Paradøs
Paradisgade 7
800 Aarhus C
Tlf: 8619 3122

liği kurmalarına rağmen, bu birlik
de sorunları çözmeye yetmemektedir.
Çeteler, basiretsiz krallar ve dominant kraliçeler... Kısacası uzayda Kaos hüküm sürmektedir.
Kebapçıları, bakkal dükkanları
ve otopark mafyalığı gibi mesleklerle Türkler de artık uzaydadır.
Türklerin Orion-Birliğine üyelik
başvurusu ise üyeler tarafından
hala tartışılmaktadır.
Bu kargaşaya dur diyebilecek
tek ekip ise Kartal Kaptan yönetimindeki Türk uzay gemisi mürettebatıdır.
Acaba uzay gemisinin direksiyonunda efkarlanarak rakı içen,
kaptan köşkünde mangal yapıp,
çöpünü uzaya atan bu ekip, uzayı bu sorunlardan kurtarabilecek
midir?

Hokkabaz

İskender hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun çocukluk arkadaşı Maradona’nın dışında
herkes onun hokkabaz olduğunu
düşünmektedir.
İstanbul’dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına
Sait’i de dahil ederek büyük risk
alırlar. Baba Sait İskender’i takdir
etmeyi bırakalı yıllar olmuştur..
Turne üçlüyü kaynaştırırken,
aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sbebep olur. İskender, maradona ve Sait yol arkadaşları Fatma ile bir dağılıp bir toplanırlar.
Acı ama gerçek, hayatları devam
ederken izleyenler bir gülüp bir
ağlamaktadırlar.
Hokkabaz Kasım ayı ortasında
Danimarka sinemalarında sizlerle olacak.
Haber
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Danimarka’da yetişti
Galatasaray’a gitti

B

röndby, Köge ve Brönshöj takımlarında oynadıktan sonra Galatasaray’a transfer olan Suat
Sarı, hedefinin büyük olduğunu
belirtti.
Bu sezon Galatasaray ile 2 yıllık
sözleşme imzalayan 24 yaşındaki
forvet oyuncusu Suat Sarı ileri
de Hakan Şükür gibi gollerini sadece Galatasaray için atmak istiyor. Galartasary’ın satelit takımı
Beylerbeyi’nde forma giyen 1.89
boyundaki Suat Sarı’nın Sarı-Kırmızılı takıma transfer olmasında
ağabeyi Ramazan Sarı’nın Adnan
Polat ile olan dostluğu büyük rol
oynadığını kaydetti.
Galatasaray’ın, kendisini bir
hafta denedikten sonra kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını
belirten genç futbolcu Suat Sarı, 2
hafta sonra Galatasaray takımıyla
antremanlara çıkacağını bildirdi.
Bu sezon Beylerbeyi’nde oy-

nayacak olan
Sarı’yı sürekli
izleyen Adnan
Sezgin’în verdiği
olumlu
raporu sonunda Galatasaray
takımıyla antremanlara çıkacak
olan Suat Sarı,
hedefinin Sarı-Kırmızılı formayı uzun yıllar
giymek olduğunu söyledi.
Galatasaray’ın Florya
Metin Oktay tesislerinde kaldığını belirten
Sarı, kulüpte herkesin
kendisine çok iyi davrandığını, arkadaşlığın mükemmel olduğunu bildirdi.
Beylerbeyi’nin 3. lig’de oynadığı 4 maçtan ilk üç maçında sakatlığı nedeniyle forma
giyemediğine değinen Sarı,
geçtiğimiz hafta ilk kez ta-
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İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye, İsviçre maçında yaşanan olaylar sonrası aldığı
seyircisiz oynama cezasını telafi
etmeye başladı. Şimdiye kadar
oynadığımız rakipler, bizi ciddi
şekilde zorlayamayan ülkelerin
takımlarıydı. Malta, Macaristan, Moldova... Macaristan kendini bulmaya çalışan, eski günlerini yakalamak isteyen bir takım. Daha önlerinde uzun yol
olduğunu geçtiğimiz Cumartesi günü Budapeşte’de oynadığımız, 1-0 yendiğimiz eleme maçında gösterdi.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için grubumuzda bize esas
rakip olan ülkeler Yunanistan
ve Norveç. İşte bu iki ülke çok
ciddi iki rakip olacak.. Eleme
maçlarının ilk üçünde oynadığımız futbolu eğer bu iki ülkeye
karşı oynarsak çok çok zorlanır,
hatta istemediğimiz üzücü sonuçlar bile alabiliriz.. Milli takımın oynadığı şu anki futbolu
hiç iç açıcı değil..
Avrupa Şampiyonu Yunanistan, kendi sahasında Norveç’i 10 yenerek bu 3’lü kıskaçtan ilk
avantaj puanı aldı. Darısı bizim
başımıza..
Türkiye’nin, 2002 Dünya Kupasında elde ettiği 3. lük sonrası ülke futbolunda büyük düşüş
yaşanıyor. Kulüpler bazında
yıllardır Avrupa’da pek başarı
yok. Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Şampiyonu olmasından sonra elde edilen ülke puanları bir bir harcandı ve bugün
takımlarımız ön eleme oynamadan direk Şampiyonlar Ligi ve
UEFA Kupasına katılamıyor.
Türk Milli Takımı ve kulüp
takımların elinde şimdi iyi bir
fırsat var. Milli takım, İsviçre
ve Avusturya’nın ortaklaşa ev
sahipliği yapacağı 2008 Avrupa
Futbol Şampiyonasına muhakkak gitmesi gerekiyor. İstanbul’da haklı yada haksız hareketlerde bulunduğumuz ve FİFA’dan büyük ceza aldığımız
olaylı İsviçre maçı sonrası bu
ülkede kendimizi temsil etmeliyiz.. Çünkü, İsviçrelilerle bir
anlık kızgınlığın sebebiyet verdiği olaylar sonrası soğuk olan
aramızın düzelmesi açısından,
bize pahalıya patlayan faturanın verdiği tüm olumsuzluklara
rağmen onların ülkesinde yapılacak Avrupa Futbol Şampi-
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yonasına katılmamız psikolojik
açıda da bizi rahatlatacaktır.
Sadece İsviçre’ye değil, FIFA,
UEFA ve diğer Avrupa’nın futbol devi ülkelerine bizim de futbolda büyük bir ülke olduğumuzu ancak böyle ispatlayabiliriz...
Kulüp takımlarımıza gelince,
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray gruptan çıkabilmeli. UEFA’da gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a büyük işler
düşüyor. 100. yılında UEFA finali oynamak isteyen F.Bahçe’nin önünde iyi bir fırsat var.
İngiliz, İspanyol, Alman ve İtalyan takımlarından oluşan gruptan Sarı-Lacivertlilerin çıkması
gerekiyor.
Beşiktaş içinde aynısı geçerli..
Siyah-Beyazlılar da, Belçika, Alman, Romen ve İngiliz takımlarından oluşan grubunu geçmek
zorunda..
Ülkemizde hep büyük takım
diyoruz.. Artık hiçbir kulüp
kendi ulusal liginde elde ettiği
şampiyonluklarla fazla övünemiyor.. Niye? Şampiyonlar Ligi
ve UEFA Kupası, büyük ekonomik getirisi ve prestiji olan iki
önemli kupa.. Bunlardan birini alan takımın kasasına hem
milyonlarca dolar giriyor hem
de tüm Avrupa’da büyük prestij
kazandırıyor.. Büyük olan tüm
takımların hedefi bu.. İşte İngiltere’nin Chelsea takımı.. Mevcut kadrosu İngiltere Premier
Lig Şampiyonu olması için yeterli olmasına rağmen, Şampiyonlar Liginde final oynamak o
kupayı almak için sayısız yıldıza milyonlarca dolar para akıtıyor..
Bu yıl Beşiktaş ve Fenerbahçe’de öyle yaptı. Bu nedenle her
iki takımımızın da UEFA’da gidebilecekleri tek hedefleri ikisinin karşı karşıya bir UEFA
finali oynaması olması lazım..
Bakın o zaman Avrupa’da nasıl
ses getiriyor nasıl saygıyla anılıyorsunuz..
2002 Dünya Kupasında 3. olduktan sonra, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2006 Dünya
Kupasına gidemeyen Türkiye,
çıtayı yükselttik, en büyük biziz
diyen takımlarımız... işte önümüzde duran bu büyük fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek
futbolda büyük ülke ve takım
olduğunuzu göstermelisiniz...
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SUDOKU ÇÖZÜM

KARE BULMACA ÇÖZÜM
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kımdaki yerini aldığını
belirtti.
Danimarka’da
2 yıl HG eğitimi
aldıktan
sonra,
bir süre vekil öğretmenlik yapan
Sarı, Galatasaray’a
transfer
olmanın sevinciyle adeta havalarda
uçuyor. Gerets yönetimindeki Galatasaray
A takımıyla çıkacağı ilk
antreman gününü iple
çektiğini ifade eden
Sarı, tek hedefinin
uzun yıllar Galatasaray için gol
atmak olduğunu vurguladı.

SPOR YORUM
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Landkirchener Weg 1E
Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 503722
a.petersen@nielsensdiscount
Man. - fre. 6.00 - 20.00
Lør. 6.00 - 18.00
Søndage 11.00 - 16.00
3.10 åbent 11.00-16.00
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haber Bulmaca
ÇUVALDIZ
NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK
Bu yıl kimya dalında Nobel
Ödülü’nü kazanan Roger
Kornberg’in babası da 47
yıl önce Nobel almış. Bu
aile Nobel ödüllerine abone
olmuş gibi. Diyoruz ki, bu
Kornberg’in bir oğlu varsa,
bu delikanlıyı bir Türk kızı
ile evlendirsek, genç çiftin
çocukları olursa, çocuklardan bir tanesi kimyacı olursa, bilimsel araştırma yaparsa, olumlu sonuç alırsa... 50
yıl sonra bir Türk’ün Nobel
kimya ödülü kazanma şansı
var demektir.

SUDOKU
SOLDAN SAĞA
1. Ab, Ma / Kenar süsü... Gün, Gündüz. ... Kimyada basit şekerlere verilen ad.
2. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Dolap, Katakulli, Fent, Riv,
Mekr... Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar
3. Dolayısıyla anlatma, Taş, İhsas, Kinaye, Tariz. ... Tabaklanmış ceylan derisi.
4. Armada.
5. Soy, Baba soyu.
6. Adlan sıfat yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.... Bayramda caddelere kurulan süslü kemer.... Kıl, Tüy
7. Ucu yanık odun, Alak.... Gizli köşe, Saklı yer.
8. Maymun.... Atasözü, Sav, Mesel,Darbımesel.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Bezek, Ziynet, Cıcık, Zib, Ziver.... Kalbur.
2. İlkel benlik... Hararet.
3. İnsanda karşı cinsi etkileyen hormon.... Asker, Azap, Çeri, Leşker, Levent,
Nefer, Sü
4. Telin, Kargış.
5. Becerikli, Eli işe yatkın.... Sağır, İşitme özürlü.
6. Misal, Emsal, Numune, kip.Kalıp, Eşantiyon, Mostra.
7. Kasınç.... Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası
8. Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./ Mezopotamya’da
kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.... Şem.
9. Alt, Ast, Madun.... Ambar.

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.Çözüm sayfa 33’de

"TARKAN KOPENHAG KONSERİ KUPONU

Tarkan konseri için yapılacak çekilişe bilet kazanmak
istiyorsanız en geç 6 Kasım tarihine kadar isminizi ve
adresinizi yazarak aşağıdaki kuponu Haber, Halmtorvet 15, 1700 København V adresine gönderiniz.

TARKAN KONSERİNE HABER gazetesinden bu ay bilet kazanan 4 talihli
okurumuz: ESMA KAYGISIZ, Slagelse - BAHAR ÇELİK, Frederiksberg
- TÜLAY ESİNER, İshöj - FUNDA CUKADAROGLU, Roskilde

CANBALON

İsim & Soyisim: .............................
......................................................
Adres:.............................................
.......................................................
.........................................................
....................................................
© Abdullah Tunçel

ZAVALLI DANİMARKA
Pedagogların grevi konusunda Başbakan Rasmussen
“Sosyalizmden esinlenmiş siyasi eylem!” yorumunu yaptı. Vah zavallı Danimarka
vah! İslamcıların ülkeyi ele
geçirip şeriatı getirme çabaları bir yanda, göçmen
kökenli mafya gruplarının
motorsiklet çeteleri ile silahlı rekabete girmeleri öbür
yanda, şimdi de Allahsız solcular genel grev provası yapmaya başladılar. N’olcek bu
memleketin hali?
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Aloo, Haber redaksiyonu,
Başbakan Rasmussen yanına beş tane örnek göçmeni
alıp Danimarka’da integrasyon turuna çıkacakmış. Bence, İsveç’in eski Eğitim Bakanı Süryani kökenli Türk
ile, gene İsveç’in yeni uyum
bakanı Afrika asıllı bayanı
da alırsa iyi olur!
-Valla haklısın Mazlum!
Sana önermediler mi bu geziye katılmanı?
-Önerdiler. Başbakanlıktan
telefon edip katılmak ister
miyim diye sordular.
-Ne cevap verdin?
-Dedim ki, “Sizin de, gezinizin de geçm...” (Not: Mazlum’un cevabı redaksiyon
tarafından SANSÜR edilmiştir.)

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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Bizi ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
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Pele’yi tanımayan
zarardadır !!!

Pele Mobilya’ya gelin,
Yuvanızı
bayrama hazırlayın !

Bayram konuklarınızı yeni
mobilyalarınızda ağırlayın.
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Pele Mobilya’da yatak
reyonu yeni çek yat modellerimizle
zenginleştirilmiştir.
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Pele´s Møbler

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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Gelinlik ve gece
kyafetleri için mutlaka
bize uğrayın.
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Zevkinize
uygun en şık en
güzel kıyafeti
bizden alın.
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Çocuk arabası çeşitleri de Pele’de.
Gelin dokuz çeşit renk ve modeldeki
çocuk arabalarımızı görün !
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Tüm dost ve müşterilerimizin ve İslam aleminin
mübarek Ramazan Bayramını kutlarız
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İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK, TESETTÜR GİYİM,
SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ
KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.
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