
Han kendes som den anden halvdel af de ”sorte præster” fra 
Dansk Folkeparti. Han er en ivrig debattør, der betragter Is-
lam som den største trussel mod verdensfreden og det dan-
ske folk.Han ønskede ikke at være politiker, men blev for alvor 
kendt med sin kampagne mod Dansk Flygtningehjælp i 80’erne, 
som blandt andet bragte ham ind i Christiansborg. Han er des-
uden forfatter til 30 bøger. Haber mødtes med Krarup for at tale 
om danskheden, Islam og Dansk Folkepartis linje. 
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ROYAL
DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 

HİZMETİNİZDEYİZ. 
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için sayfa 

XX’deki reklamımızı görünüz

Poliste telesekreter 
skandalı

»Indvandrere skal assimileres« 
Søren Krarup:

Baştan sona kahkaha tufanı olan 
ve  tüm aile bireylerine hitap 
eden “Maskeli Beşler Irak”, son 
yıllarda Türkiye’de yapılmış en 
güzel aile komedilerinden biri 
olarak tanımlanıyor.
Bu müthiş 
komedi 
9 Mart’ta 
sinemalarda

IRKÇILIK TELESEKRETERE TAKILDI
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Glostrup karakolunda polislerin kendi 
aralarında yaptıkları konuşmada 
Bröndby’de yaşayan ve taksi şoförlüğü 
yapan 38 yaşındaki Tunçhan Turan 
hakkında konuşurken Turan’ın adını 
kullanmak yerine “maymun, karakafa ve 
sahtekar” ifadelerini kullandıkları or-
taya çıktı. Polisler aradıkları Türk’ün 
telefonuna bıraktıkları mesajda bu 
sözleri sarfettiklerinin farkında bile 
değillerdi. 
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Hükümetin uyguladığı yabancılar politikasında-
ki bir çok kural ve uygulamanın insanlık dışı ol-

duğunu düşünüyoruz ve bu konuda herzaman gazete 
olarak hükümeti eleştirmekten geri kalmadık ve eleş-
tirmeyi de sürdüreceğiz. Söz konusu hangi hükümet 
olursa olsun biz bu tutumuzu devam ettireceğiz.  An-
cak “yiğidi öldür, ama hakkını yeme” derler. Biz de bu 
eleştirileri yaparken, hükümetin hakkını da vermek 
gerektiğini düşünüyoruz. 
   ***
Hükümetin uyum politikasının istihdam açısından ba-
kıldığında işe yaradığını görüyoruz. Tabii ki bu başarı-
yı tamamen hükümete maletmek de yanlış olur. Ulus-
lararası konjonktüre bakmak da gerekli. Ayrıca hızla 
yaşlanan Danimarka nüfusu da önemli rol oynuyor. 
Bir de buna ek olarak göçmenlerin toplumu ve dili 
daha iyi öğrenmeye başlamalarıyla daha kolay iş bul-
ma olanaklarına sahip olduklarını gösterebiliriz. 
   ***
Danimarka’da işsizliğin genel olarak azalması göç-
menler arasında da işsizliği azalttı. Son yıllarda, özel-
likle, Batı dışındaki ülkelerden gelen göçmenler ara-
sında eğitim alanların ve çalışan göçmen sayısının hız-
la arttığını görüyoruz. 
   ***
Burada hükümetin ülkede yaşayan göçmenlerin uyu-
mu konusundaki çabalarını gözardı etmemek gereki-
yor. En iyi uyumun işyerlerinde gerçekleştiğini hepi-
miz kabul ediyoruz. 
   *** 

Geçtiğimiz ay ve haftalarda başta Kopenhag olmak 
üzere bazı belediyelerde iş borsaları kuruldu. Burada-
larda işverenler doğrudan çalıştıracağı personel ile iliş-
ki kurma, yüzyüze konuşma şansı yakaladı. Büyük bir 
iş gücü açığı yaşayan Danimarka’da işverenler de ül-
kedeki potansiyeli farkedip şartlarını hafifletmeye baş-
ladılar, zira Baltık cumhuriyetlerinden ya da Doğu Av-
rupa’dan hiç dil bilmeyen, toplumu tanımayan birini 
daha ucuza çalıştırma olanakları olsa bile uzun vadede 
getirisinden çok götürüsünün fazla olacağını gördüler.  
   ***
Evet, ne kadar eleştirirsek eleştirelim, iş başındaki 
hükümetin uyum için inanılmaz derecede ekonomik 
kaynak ayırması ve uyum için belirlediği politikalarda 
ısrarlı davranması ciddiye alınmalıdır. 
   ***
Gelecek HABER’de buluşmak umuduyla. 

Yiğidi öldür, hakkını yeme

haber
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Danimarka’da yapı-
lan bir araştırma, 
karikatür krizinin 

sanıldığı gibi ayrımcılığı ar-
tırmadığı aksine azalttığını 
ortaya koydu. Danimarka 
halkının göçmenlere bakışı 
krizden sonra olumlu yönde 
değişti ve ayrımcılık azaldı.

Danimarka’da haftalık 
Ugebrevet A4 dergisi için 
Catinet Research tarafın-

dan yapılan bir araştırmaya 
göre, ülkede yaşayan göç-
menler karikatür krizinden 
sonra daha az ayrımcılığa 
maruz kalıyorlar. Genel 
olarak ayrımcılık 2005 yılın-
da yüzde 33 civarında iken, 
Karikatür krizi yılı olarak da 
bilinen geçtiğimiz yıl yüzde 
27’ye düştü. 

Uzmanlar, karikatür krizi-
nin Danimarka’daki göçmen 

tartışmasını ve Danimarka-
lılarla göçmenler arasında-
ki ilişkiyi az da olsa olumlu 
yönde etkilediğini söylüyor-
lar.

Catinet Research araştır-
macılarından Jytte Klausen, 
ayrımcılığın en çok işyerle-
rinde, eğitim kurumlarında 
yaşandığına dikkat çekti.

Klausen, insanların en çok 
bu yerlerde bir araya geldik-

lerini ifade ederek, bu yerler-
de ayrımcılığın azalmadığını, 
aksine arttığını söyledi. 

Catinet Research’a göre, 
2000 yılında işyerlerindeki 
ayrımcılık yüzde 34, eğitim 
kurumlarındaki ayrımcılık 
yüzde 23 civarında iken, 
bu oran 2006 yılında işyer-
lerinde yüzde 39’a, eğitim 
kurumlarında yüzde 26’ya 
yükselmiş.

Karikatür krizi ayrımcılığı artırmadı

DÜNYANIN EN İYİ BASIN FOTOĞRAFI-2007. World Press Photo tarafından dünyanın en iyi basın fotoğrafl arı belirlendi. 2006 yılında dünya 
basın gündemine damgasını vuran haber fotoğrafl arı arasında birinciliği Getty İmages adına çalışan Spencer Platt’in yandaki fotoğrafı layık görüldü. 
Fotoğrafta geçtiğimiz Temmuz ayında İsrai,l’in Lübnan’a düzenlediği saldırı sonrasında harabeye dönen Beyrut kentinde bir bina ve önünde araba-
larıyla geçen bir grup genç görülüyor. (Photo: Spencer Platt- Getty İmages)
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Geçen günlerde gazete manşet-
lerine yansıyan bir haberde, 

Avrupa’da yaşayan yaklaşık 4 mil-
yon Türk’ün yüzde 33.7’sinin yaşadığı 
ülke vatandaşlığına geçtiği anlatılıyor-
du. Yani 1 milyona yakın Türk şalgam 
renkli AB pasaportu taşıyor. Bu haberi 
okurken AB vatandaşlığının şekilsel yö-
nünden çok psikolojik yönlerini de dü-
şününce Avrupa’da yaşayan Türklerin, 
kim ne derse desin, müthiş bir uyum 
yeteneğine sahip olduğunu düşündüm.
Tarihsel süreçte bir grubun göç ettiği 

topraklarda azınlık olma sürecinin ne 
kadar uzun sürdüğü göz önüne alınırsa, 
Avrupa’da yaşayan Türklerin ne müt-
hiş bir uyum sürecini gerçekleştirdiği 
daha açık ortaya çıkar. 
Avrupa ülkelerinde kendi bakkal, ma-

nav, kahve, ibadethane gibi yerlerini 
oluşturan vatandaşlarımız coğrafi kö-

ken konusunda da iliklerine işlemiş ka-
lıplardan artık kurtulmaya başladılar. 
‘’Memleket neresi?’’ gibi o büyülü soru, 
Avrupa coğrafyasında sorulduğunda ce-
vap, bundan on yıl öncesine kadar Tür-
kiye’deki herhangi şehir, kasaba ya da 
köy adıyla savuşturulurken artık Mü-
nih, Kopenhag, Stockholm gibi cevaplar 
verilmeye başlandı. 
Geçen yıl bir haberle ilgili olarak gitti-

ğim Kopenhag yakınlarındaki Nyköbing 
köyünde, yanıma yaklaşan Türk deli-
kanlılar halimi hatırımı sorduktan son-
ra, ‘’Nasıl köyümüzü beğendiniz mi?’’ 
diye sormuşlardı. Ben de ‘’Siz nerelisi-
niz?’’ diye sorunca ‘’Buralıyız’’ deyip 
beni şaşırtmışlardı. Halbuki ben onlar-
dan Cihanbeyli, Polatlı, Kulu veya Şar-
kışla gibi bir cevap bekliyordum.
Aynı tutum Avrupa’da yayın yapan 

Türk gazetelerinin Avrupa sayfaların-

da da gözlenebiliyor. Bir habere konu 
olan Türklerden sözedilirken, Münihli, 
Dortmundlu, Parisli gibi ifadelere rast-
layabiliyorsunuz. Bir evlilik ilanında 
şöyle bir ifadeye rastladığımı da anımsı-
yorum. “Geliri düzgün, Mannheimli bir 
beyim...’’
Danimarka’nın Fredericia şehrinde 

yaşayan bir hanımla tanıştığımda da 
coğrafi köken, aidiyet, genelleme ve ön-
yargı duygularının da uyuma maruz 
kaldığını izledim. Sohbetimiz biraz iler-
ledikten sonra Fredericialı hanım ne-
rede oturduğumu sormuş, ben de ‘’Ko-
penhag’’ yanıtını vermiştim. ‘’Siz iyi bir 
insana benziyorsunuz. Hayret, Kopen-
hag’dan pek adam çıkmaz da..’’ deyince 
elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşır-
mıştım. Sosyolog veya antropolog deği-
lim ve bu uzmanların alanına giren ko-
nularda da fikir beyan etmenin yanlış 

olduğunu düşünüyorum, ancak belli bir 
coğrafi bölgeden gelen insanların ortak 
özelliklere sahip olduğu belki söylene-
bilir, ama bu özellikler de yüzyıllar sü-
ren bir süreç sonucu gerçekleşmiş olma-
lı. Danimarka’da 30 yıllık bir geçmişleri 
olan Türklerin, Türkiye’yi sanki unut-
muşçasına Danimarkalı olmaları, hatta 
Danimarka’nın belli şehirlerinde oturan 
Türklere ortak karakter özellikleri yük-
lemelerinin izahı ne olabilir? 
Bir milyona yakın Türk, artık Avru-

palılığın tescili olan şalgam renkli pasa-
portla Birlik vatandaşı olarak yaşıyor. 
Türkçemizde bulunan, isimden isim ve 
sıfat üretme ekleri ve önyargılarıyla da 
Avrupa Birliği’ne hızla uyum sağlıyor-
lar. 

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Memleket? Kopenhag... 
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Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.

Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık firmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara 
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya 
özen gösterir. Bize her konuda başvurabilirsiniz. 
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(Advokatfuldmægtig)

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

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

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

G
lostrup karakolunda po-
lislerin kendi aralarında 
yaptıkları konuşmada  
38 yaşındaki Tunçhan 

Turan adlı bir Türk’ten sözeder-
ken Türk’ün adını kullanmak yeri-
ne “maymun, karakafa ve sahteka-
r” ifadelerini kullandıkları ortaya 
çıktı. “Talihsiz” polisler aradıkları 
Türk’ün telefonuna bıraktıkları 
mesajda bu sözleri sarfettikleri-
nin farkında bile değillerdi. 

Glostrup polis merkezindeki 
iki polis, telefonla aradıkları bir 
Türk’e ulaşamayınca kendilerini 
araması  mesajını bıraktılar. An-
cak mesajı bırakmalarının ardın-
dan kendi telefonlarını kapatmayı 
unutan polisler aradıkları kişi ve 
arama nedenleri hakkında konuş-
maya devam ederken, 38 yaşında-
ki Tunçhan Turan adlı Türk’ten 
sözederken Türk’ün  adını kul-
lanmak yerine “karakafa, may-
mun ve sahtekar” ifadelerini ter-
cih ettiler. 

Otomobilini kayın biraderine 
ödünç veren Tunçhan Turan’ın 
kayınbiraderi küçük bir trafik ka-
zası yaptı. Kaza ardından çarptığı 

adama kendi telefon numarası-
nı veren Turan’ın kayınbiraderi 
çarptığı adamın telefon numarası 
yerine yanlışlıkla adamın ehliyet 
numarasını aldı. Kazayı kendi 
sigorta şirketine bildiren Turan 
çarptıkları adama ulaşabilmek 
için bağlı bulundukları polis kara-
kolunu arayıp ehliyet numarasını 
vererek adamın adresini ve tele-
fon numarasını almak istedikle-
rini söyledi. 

Glostrup polisinden bir yetkili 
Tunçhan Turan’ı arayıp kendisini 
aramasını belirten bir mesaj bıra-
kıyor. Ancak polis yetkilisi mesaj 
bitiminde kendi telefonunu kapat-
mayı unuttuğu için yanındaki bir 
başka polisle yaptığı konuşmanın 
tamamı da Turan’ın cep telefonu-
nuna kaydoluyor. 

Arayıp mesaj bırakan polisle 
konuşan bir başka polis memuru 
olayı anlamaya çalışırken, Tunç-
han Turan’dan sözederken sürek-
li ‘Karakafa (perker)’, ’maymun 
(abekat)’, ve ‘sahtekar’ ifadeleri 
ile konuşuyor ve Tunçhan Tu-
ran’ın kayınbiraderinin, çarptığı 
adamı dolandıracağı suçlamasını 

dile getiriyor. 

Turan dava açacak 

Tokatlı Tunçhan Turan ise, cep 
telefonuna bırakılan mesajı du-
yunca kulaklarına inanamadığını 
ve olayı tam olarak anladıktan 
sonra şoke olduğunu söyledi. Da-
nimarka’da hiç bir sosyal yardım 
almadan örnek bir vatandaş olarak 
yaşamaya çalıştığını söyleyen tak-
si şoförü Turan, polisler hakkında 
dava açacağını söyledi. 

Polis, “İstediği yere şikayet 
etsin” 

Olayın ardından lostrup polisini 
arayan Turan’a, polis, Tunchan 
Turan’ın iddia ettiği ırkçı sözlerin 
sarfedilmediğini söyledi, ancak po-
lislerin kendi aralarındaki yaptığı 
konuşma cep telefonu kayıtların-
da ortaya çıkınca ve Ekstra Bladet 
gazetesi tüm konuşma metnini si-
tesinde sesli videoda yayınlayınca, 
bu kez Turan’a  istediği yere şika-
tet etmesini, şikayetten bir sonuç 
çıkmayacağını söylediler.

Milletvekili Araç’tan 
soru önergesi
Glostrup polisinin Tunç-
han Turan’ın cep telefo-
nuna sarfettiği sözlerin 
kabul edilir bir hareket 
olmadığını belirten Sos-
yal Demokrat Partili 
Türk kökenli milletveki-
li Hüseyin Araç, konuyla 
ilgili olarak Adalet Baka-
nı Lene Espersen’e yazılı 
bir soru önergesi sundu.
Araç, ”polis tüm va-
tandasların mal ve can 
emniyetini korumakla 
görevlidir. 2 polis me-
murunun yaptığı bu 
talihsiz konuşmayı tüm 
Danimarka emniyetine 
mal edemeyiz, ama bir daha tek-
rarlanmaması için de önlem alin-
masi gerekir” dedi. Adalet Bakanı 
Lene Espersen, Hüseyin Araç’ın 
soru önergesiyle ilgili olarak, ”Em-
niyet Genel Müdürlüğü’ne talimat 
verdim, araştırma yapıp durumu 
bildirecekler” dedi.
Bu arada savcılık da iki polis me-
murunun konuşmalarında bir suç 

unsuru bulunup bulunmadığını 
araştırmaya karar verdi.

Danimarka Halk partisi’nden ya-
pılan bir açıklamada ise, adı geçen 
ırkçı ifadelerin Tunçhan Turan’ın 
yüzüne karşı söylenmediğini, po-
lislerin kendi aralarında yaptıkları 
bir konuşmadan dolayı suçlu bulu-
namayacakları belirtildi.

(Haber)

Irkçılık telesekretere takıldı

Tunçhan Turan
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Tüm sağlık kurallarına uygun helal 
mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

MB KEBAB FOOD A/S

12 yıldır hizmetinizde
Danimarka’nın her tarafına 
dağıtım  servisimiz vardır. 

Mamüllerimiz Sjaelland adasında   
MEGA HOUSE tarafından 

dağıtılmaktadır.
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de 

servisimiz vardır.

Korskildeeng 3                                                                                2670 Greve                               
www.mbkebab.dk        E-mail:info@mbkebab.dk  

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

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye 
gösterdiğimiz özende yatmaktadır 

Kasaplara 
toptan et 

ürünleri satışımız 
devam ediyor

Kasaplara 
Pişmiş kebap, 
hjemmelavet 

burger
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5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı. 

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

Ndr. Frihavnsgade 49  -  2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50  -  www.audiovox-lab.dk

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

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam 

kalitenizi yükseltin!

Artık horlamaya SON!

asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam mağazalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Rigshospital’de 

denenmiştir www.haber.dk
haber@haber.dk

Haber’e ulaşmak için

Sesiniz
Gözünüz 
Kulağınız

hahaber

D
animarka’nın 
üçüncü büyük 
tur operatör-
lerinden Scan-
way-Tyrkiet 

Eksperten’in sahibi Gün-
düz Doğusoy Turizm Ba-
kanlığı’ndan yakındı.

Gündüz Doğusoy, Turizm 
Bakanlığı’nın Danimarka te-
levizyonlarında oynatılması 
için hazırlanan reklam filmi-
nin yüzde 50’lik katılım pa-
yını kendilerinin ödeceyek-
lerini söylemelerine rağmen 
bu payı ödemediklerini ve 
reklam filminin bitmesin-
den sonra ödeyeceklerini 
ileri sürdüklerini söyledi. 

Doğusoy şunları söyledi: 
”Bize Danimarka televiz-
yonlarında oynatılması için 
kendi bütçemizden bir rek-
lam filmi hazırlatıldı. Dedi-
ler ki, siz yüzde 50 pay olan 
reklam parasını yatırın, biz 
de yatıracağız. Biz bizim 
yatırmamız gereken meb-
lağı yatırdık ve kendilerine 
parayı yatırdığımızı ve ken-
dilerinin ne zaman bu kam-
panyaya gereken katılım 
paylarını ödeyeceklerini sor-
duğumuzda, reklam filminin 

bitmesinden sonra 
ödeyebileceklerini 
belirttiler. Şimdi 
reklam bürosu pa-
rayı almadan filmi 
göstermek istemi-
yor. Türk turizm 
müşavirimiz ise 
filmin gösterilmesi 
koşuluyla paranın 
ödeneceğini, o ne-
denle bizim öde-
memizi ve kendile-
rinden sonra talep 
etmemizi istiyor. 
Bizim reklam kam-
panyamızı tam 1 ay 
geciktirdiler. Bu 1 
ay demek müşterile-
rimizin satın alımda 
en verimli oldukları 
ve tercihlerini yapacakları 1 
ayı yine benzer bürokratik 
engellerle harcattılar de-
mektir, şimdi de bu parayı 
vermemek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Bu parayı 
bize vermeyecekler. Reklam 
bürosuna verecekler”.

Bakanlıktan yanıt
Turizm Bakanlığı Gündüz 
Doğusoy’un eleştirilerine 
verdiği yanıtta, “Tanıtıma 

katkıyı yasa çerçevesinde 
yapıyoruz. Dünyanın hiçbir 
yerinde hizmet alınmadan 
bedel ödenmez” dedi. 

İnternet gazetesi Turizme-
BuSabah’ta verilen yanıtta 
Bakanlık yetkilileri, tanıt-
ma faaliyetlerine yapılan 
katkıların 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu çerçevesinde sür-
dürüldüğünü vurgulayarak, 
“Müşavirliğimiz hiçbir za-
man kendilerine (Gündüz 

Doğusoy’a) yüzde 
50’lik payı yatırın, 
biz de yatıralım 
gibi bir ifadede 
bulunmamış, ko-
şul da getirme-
miştir. Dünyanın 
hiçbir yerinde mal 
ya da hizmet alın-
madan bedel öden-
mez. Kaparo ya da 
peşin ödemenin 
ayrıca kuralları 
vardır. Devlet öde-
me sisteminde pe-
şin ödemenin yeri 
yoktur” dediler.  

Açıklamada ayrı-
ca şunlar denildi: 
“Bakanlığımızca 
2006 yılında Al-

manya başta olmak üzere 
İspanya, Fransa, İtalya, İn-
giltere, Hollanda ve Çin’de 
en önemli tur operatörleri 
ile birlikte reklam faaliyetle-
ri gerçekleştirilmiştir. 2007 
yılında Danimarka’nın da 
içinde bulunduğu pek çok ül-
kede birlikte reklam faaliyet-
leri halen devam etmektedir. 
Ancak 5018 sayılı “kamu 
mali yönetimi ve kontrol 
kanunu” gereğince devlet 

tüzel kişiliğince bir giderin 
gerçekleştirilebilmesi anı-
lan iş, mal veya hizmetin 
belirlenmiş usul ve esasla-
ra uygun olarak alındığının 
veya gerçekleştirildiğinin gö-
revlendirilmiş kişi veya ko-
misyonlarca onaylanması ve 
gerçekleştirme belgelerinin 
düzenlenmiş olması gerek-
mektedir. Giderin gerçekleş-
tirilmesi de harcama yetkili-
lerince belirlenen görevli ta-
rafından düzenlenen ödeme 
emri belgesinin harcama yet-
kilisince imzalanması ve tu-
tarın hak sahibine ödenmesi 
ile tamamlanmaktadır. Söz 
konusu kanun çerçevesinde 
adı geçen tur operatörüne 
ödeme yapılabilmesi; rek-
lam faaliyetlerinin bitmesi 
ve hizmetin görülmesini 
mütakiben ilgili belgelerin 
Danimarka’da faaliyet gös-
teren Kopenhag Kültür ve 
Tanıtma Müşavirliğimize 
iletilmesi aşamasından son-
ra gerçekleştirilebilecektir. 

Doğusoy: “Bakanlık 
bizi zarara uğrattı”
Gündüz Doğusoy ise bakan-
lığın verdiği yanıtın gerçek-

leri yansıtmadığını belirte-
rek şunları dedi:  

“Söz konusu kanun çerçe-
vesinde adı geçen tur opera-
törüne ödeme yapılabilmesi 
sözü yanlıştır, paranın nere-
ye ödeneceğinden bile haber-
sizler, bu para bize ödenme-
yecektir, doğrudan reklam 
şirketine ödenecektir. Ken-
dileri geçen senelerde  de, 
‘Siz reklamları verin, ben 
bakanlıktan paranızı çıkart-
tım, paranız hazır diyerek 
bizi hiç bütçemizde olmayan 
reklamlar verdirterek zarara 
uğratmıştır ve bu para bize 
hiç bir şekilde ödenmemiştir.  
Biz temkinli davranıp, böyle 
bir şeyin - ki oldu - başımıza 
bu sene de geleceği korkusu 
için de kendilerinin ödeme 
yapmaları halinde reklam 
kampanyamızı başlatacağı-
mızı söylemiştik. Onlar da 
‘Siz paranızı ödeyin, bize 
faturayı gönderin hemen 
paranız ödenecektir” dedik-
ten sonra ödedik. 

Tabiki bunlar sözlü an-
laşmalar ile yapıldığından 
dolayı elimizde bir belge 
yoktur”. 

(Haber)

Tanıtım giderini kimin ödeyeceği tartışma yarattı

Scanway-Tyrkieteksperten sahibi Gündüz Doğusoy

Cengiz Kahraman

Avrupalılar Türkiye hakkında olum-
suz birşeyler söylediklerinde onları 

hemen cahillikle, Türkiye’yi ve Türkle-
ri tanımamakla suçlarız hep. Kendimizi 
suçlarken de, onlara kendimizi iyi anla-
tamadğımızı öne süreriz. 
Aslına bakarsanız, Avrupalılar Türki-

ye’yi de, Türkleri de bal gibi tanıyorlar. 
Hem bazen Türklerin kendisinden bile 
daha iyi tanıyorlar.  
Aslında hiç Türkiye’ye adımını atma-

mış biri bile aldığı temel eğitimle Tür-
kiye’yi, Osmanlı’yı, halkının Müslüman 
olduğunu, devletin laik olduğunu, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu bi-
liyor. 
Sadece tarihi açıdan bile ele alacak 

olursak Türkiye zaten Avrupa’nın için-

de yer alan bir ülke. Nasıl Bizans İmpa-
ratorluğu bir Avrupa imparatorluğu idi 
ise Osmanlı İmparatorluğu da bir Avru-
pa İmparatorluğu idi. İstanbul Doğu ile 
Batı, Kuzey ile Güney arasında bir geçiş 
noktası olarak ve bu niteliği ile İstanbul 
bir dünya kenti olarak bilinmiyor mu? 
Turizmde, ekonomik, ticari ve siyasi 

ilişkilerde, sporda, kültür ve sanatta, bu-
rada saymakla bitiremeyeceğimiz daha 
nice karşılıklı ilişkilerde aslında Avrupa-
lı Türkiye’yi ve Türkleri çok iyi tanıyor, 
ancak bizler, hemen “Bizi yeteri kadar 
tanımıyorlar” diyoruz. 
Tabii ki, hem Batı’da hem Türkiye’de 

taşralı düşünen insanlar var, Türkleri 
tanımayan Batılılar, Batı’yı da tanıma-
yan Türkler var.  

Bir örnek vereyim size. Danimarka 
Halk Parti’sinden papaz kökenli millet-
vekili Sören Krarup gazetemize yaptığı 
bir açıklamada bakın neler diyor: “Tür-
kiye eski Hıristiyan küçük bir Asya’dır 
ve Hıristiyanlık korunabilseydi bugün 
kültür çatışması yaşanmazdı”.  
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği-

ne karşı olan Danimarka Halk Partisi 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınma-
ması için her fırsatta elinden geleni ya-
pıyor. 
Bu onların ve onlar gibi düşünen bir 

çok Avrupalının Türkiye’yi çok iyi bildi-
ğini göstermeye yeter de artar bile. Ta-
rihte Anadolu coğrafyasında hangi me-
deniyetlerin yaşadığını çok iyi biliyorlar. 
Türkiye’ye karşı önyargıları çok açık ve 

net bir biçimde din temelinde yatıyor ve 
kendi dinsel bağnazlığından kaynakla-
nıyor. 
Bir de, Avrupa Birliği kendi bünyesin-

de kişi başına düşen geliri bir hayli aşa-
ğılarda olan Doğu Avrupa ülkelerini al-
dıktan sonra 70 milyon nüfusu ve ma-
alesef kişi başına düşen yıllık 3000 do-
lar’lık gelirle Türkiye’yi hazmetmekte 
zorlanıyor. 
Boşuna bizi tanımıyorlar diye kendimi-

zi yormayalım. Kendimizi yeteri kadar 
anlatsak bile Avrupa’da bazı kesimler 
bizi kendi istediği gibi anlamakta devam 
edecektir.  Sorun bizi yeteri kadar tanı-
mamaları değil, ne kadar isteyip isteme-
dikleridir.

cengiz.kahraman@haber.dk

Bizi bal gibi tanıyorlar
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İnternet bağlantılı cihazlarımız gelmiştir.   
Çanak anteninizi internete bağlayın, istediğiniz 

kanalı izleyin.  

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

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

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü

HEAD 3500 + uni. modül gömülü. 
Her türlü kart çalışır

IDTE MX serisi
999,- Kron’dan başlayan fi yatlarla
İnternet bağlantılı bu yeni cihazımızla 

artık bir çok şifreli kanalı izleme 
olanağı bulacaksınız. 

 Güvenlik amacıyla kamera ve 
kapalı devre televizyon sistemleri

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

ÅRHUS
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Edwinrahrsvej 32/stand 92 
8220 Brabrand
Tlf: 8625 1510    
Fax: 8625 1591

www.satdiscount.dk

Pazartesi günleri hariç haftanın hergünü 
saat 10.00-18.00 arası açıktır.www.satdiscount.dk

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız

Komple set
1x receiver

1x Lnb
1x 70 cm çanak

15 m kablo

Multischalter 9/8
1250,-

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

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

YENİLİK !!!

İşyerimiz 1 Nisan’da 
Kopenhag’da yeni adresine taşınıyor

D
animarka’yı dış 
dünyada gülünç 
duruma düşüren, 
bir çok göçmen 

çocuğunun anasından ba-
basından ayrı büyümesine 
neden olan 24 yaş sınırı ve 
bağlılık şartı gibi yasaların 
mimarı Karen Jespersen 
bir kaç yıldır sürdürdüğü 
sessizliğini bozarak aktif 
politikaya geri döndü. Jes-
persen fazla hümanist bul-
duğu Sosyal Demokrat Par-
ti’den ayrılıp iktidar partisi 
Venstre’ye geçti.

Eski feministlerden ve aşı-
rı solculardan, bir önceki dö-
nemde de Sosyal Demokrat 
Partiden milletvekili olan 
Karen Jespersen iktidar 
partisi Venstre’ye geçti.

Sosyal İşler Bakanlığı da 
yapmış olan Karen Jesper-
sen özellikle Müslüman göç-
menlere karşı takındığı aşırı 
sert tutumuyla tanınıyor.

Sosyal Demokrat Partiden, 
partinin yabancılar politika-
sını çok yumuşak bulduğu 
için ayrıldığını açıklayan 
Jespersen, bakanlık yaptı-
ğı dönemlerde suç işleyen 
yabancıların bir ısssız ada-
da toplanmasını istemiş, bu 
önerisi ile de çeşitli kesim-
lerce Nazi toplama kamp-
ları özlemi içinde olmakla 
suçlanmıştı.

Karen Jespersen’in millet-
vekili seçilmesi durumunda 
yabancılara yönelik düş-
manca tutumun yeniden 

gündeme geleceği tahmin 
ediliyor.

Karen Jespersen Sosyal İş-
ler Bakanlığı yaptığı dönem-
de en çok zorla evliliklerin 
engellenmesi söylemiyle 
gündeme gelmiş, zorla ev-
lendirildiğini iddia eden bir 
kaç kadının tv’deki açıkla-
maları üzerine zorla evlilik-
leri engellesin diye bir der-
nek kurulması için öncülük 
etmiş, kurdurduğu dernek 
de daha sonra ekonomik 
usulsüzlükler yaptığı orta-
ya çıkmış ve kapatılmıştı. 
O dönemde zorla velilikler 
engellensin diye özellikle 
Türkiye’den ithal damat 
– gelinlerin önüne geçmek 
için 24 yaş sınırı ve bağlı-
lık şartı yürülüğe konmuş, 
ancak hiç bir resmi yetkili 
Danimarka’da kaç genç kı-
zın zorla evlilik tehdidi 
altında olduğunu 
açıklayamamıştı. 
Bir çok kesim-
den bu konu-
da istatistiki 
bilgi olma-
dan yasalar 
çıkarılmasını 
eleştiren açıkla-
malar gelmişti.

Karen Jesper-
sen Jutland’da 
bulunan 
Favrskov 
seçim böl-
gesinden 
seçimle-
re katı-

lacak. Seçilmesine ve seçil-
mesi durumunda da Uyum 
Bakanlığı’na getirilmesi 
beklenen Jespersen’in par-
tiye katılması eğitim Baka-
nı Bertel haarder ve Uyum 
Bakanı Rikke Hvilshöj ta-
rafından memnuniyetle 
karşılandı.

Türkiye’nin üyeliğini 
oylansın
Karen Jespersen’in yeni 
partisine katılma töreninde 
ilk olarak Türkiye’nin Av-
rupa Birliği üyeliği konu-
sunda Danimarka’da halk 
oylaması yapılsın demesi 
seçimlere kadar olan süreç-
te Türkiye karşıtı bir tutum 
izleyeceğinin işareti olarak 
yorumlandı. 

(Haber)

Ayrımcı yasaların 
mimarı geri döndü
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı gibi yasaların mima-
rı Karen Jespersen aktif politikaya atılır atılmaz 
Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. 
Venstre partisi’ne giren Jespersen, Türkiye’nin 
AB üyeliği konusunda Danimarka’da halk oyla-
ması yapılmasını istedi. 

Uyum Bakanlığı ra-
porlarına göre, Batı 
dışındaki ülkeler-

den gelen göçmenler ara-
sında eğitim alan ve çalışan 
göçmen sayısı gün geçtikçe 
artıyor. 

Uyum Bakanlığı’nın son 
verilerine göre, 16-64 yaş 
arası çalışan göçmen oranı 
1994 yılında yüzde 34 iken, 
bu oran 2005 yılında yüzde 
48’e çıktı. 

Göçmenlerin eğitim ala-
nında da büyük artış ol-
duğu dikkat çekti. Her iki 
16-19 yaş arası göçmen gen-
cinden birinin eğitim aldığı 
ve 1994 yılında eğitim alan 

gençlerin oranı yüzde 20 
iken bu oran 2005 yılında 
yüzde 38’e çıktı. 

Uyum uzmanları, göçmen-
ler arasındaki bu olumlu 
gelişmenin üç nedeni ol-
duğunu belirttiler. Birinci 
olarak işgücü açığının art-
ması, ikinci olarakbu alan-
da yapılan çalışmalara hız 
verilmesi, üçünce ve son 
olarak da Danimarka’ya 
yapılan göçte azalma oldu-
ğunu gösterdiler. 

Gelişmelerle ilgili olarak 
bir açıklama yapan Aarhus 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim görevlile-
rinden Prof. Peter Nannes-

ted, “Ülkede uzun süre ka-
lan göçmenler toplumu ve 
dili daha iyi öğrendikleri 
için iş bulma olanakları da 
kolaylaşıyor” dedi. 

Uyum Bakanı Rikke Hvils-
höj da göçmenlerin eğitim 
ve iş alanındaki bu olumlu 
gelişmelerini hükümetin 
çabalarına bağlıyor. Bakan 
Hvilshöj, “Şimdiki hükümet 
daha önceki hükümetlere 
göre uyum için çok büyük 
yatırımlar yaptı. Henüz iste-
diğimiz hedefe ulaşamadık 
ama doğru yolda ilerliyoruz” 
diye konuştu. 

(Haber) 

İşsiz göçmen sayısı azalıyor
Danimarka’da çalışan ve eğitim alan göçmen 
sayısında son yıllarda büyük artış olduğu gözlendi. 
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MERAM REJSER

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.

Miles&Miles &

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

KONYA, KAYSERİ ve ANRAKA direk uçuşlarımız için yerlerinizi şimdiden 
ayırtın, aile indirimi olanaklarımızdan olanaklarımızdan yararlanın  

Kopenhag - İstanbul  ve İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fi yat 
ve bağlantılar için rezervasyon konusunda bizi arayınız. 

  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, 
öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız ya da gözlerinizde sorununuz varsa, sorun etmeyin. Meram 
Rejser ile gidin, İstanbul’da Dünya Göz Hastanesi’nde gözlerinizi makul fi yatta tedavi ettirin.

Diş tedavisi ve saç ektirme operasyonları için Çapa Hastanesi ile işbirliği olanağımızdan yararlanın

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

SİVASLILARA MÜJDE !!!
Direk Kopenhag-Sivas uçuşlarımız için mutlaka bizi arayın

Sadi Tekelioğlu

Bir çalışanın haftada 37 ça-
lışma hakkı Danimarka’da 
yasalarla güvence altına 

alınmış bir hak değildir. Bu hak 
çeşitli dönemlerde toplu iş sözleş-
meleri ile masaya yatırılır ve bu-
nun pazarlığı da sendika tarafın-
dan yapılır. Veya Sendika deyince 
akla işsiz kalınca maaş alınan ku-
rum gelmemelidir. Yukarıdaki bu 
iki ifade son günlerde sendikala-
rın, göçmenlerde var olan sendika 
imajını değiştirmek dile getirilen 
argümanlardan sadece ikisi.

Toplu iş sözleşmelerinin yapıldı-
ğı günlerdeyiz. Her sektörde bir 
çok çalışanı çatısının altında bu-
lunduran sendikalar bugünlerde 
çalışanların önümüzdeki yıllarda 
han gi şartlarda çalışacaklarını, 
hangi hak ve yükümlülüklere sa-
hip olacaklarını kağıt zerine döküp 
işverenlerin de imzasını almak için 
çabalıyor.

HK Undom’da çalışmakta olan 
genç Türk danışmanlardan Ne-
fer Türkoğlu HABER’e yaptığı 
açıklamalarda Danimarka’da ya-
şayan vatandaşlarımızı sendikal 
çalışmalar konusunda daha aktif 
olmaya çağırdı. Türkoğlu tabii ki 
öncelikle vatandaşlarımızın sen-
dikaya üye olmları gerektiğinin 
altını çiziyor.

HK genel erkezinde söyleştiğimiz 
Nefer Türkoğlu, “vatandaşlarımız 
sendika diyince işsizlik kasasını 
(A-kasse) anlıyorlar. Bu yanlış. 

Sendikanın altında bulunan işsiz-
lik kasalarının dışında bir sendi-
ka çalışanlarına işsizlik parası ya-
nında başka birçok güvencelerin 
sağlanması için çalışır. Örneğin 
haftalık çalışma saatlerinin ne 
kadar olacağı, doğum ve lohusa 
izin hakları, emeklilik hakları ve 
işverenlerin çalışanların emekli-
likleri için ödeyecekleri primlerin 
belirlenmesi ve ödenmesinin sağ-
lanması, meslek içi eğitim ve daha 
bir ortaya çıkabilecek bireysel du-
rumlarda sendikalar çalışanın ya-

nındadır” diyor. 
“Sanıyorum Danimarka’ya genç 

yaşta gelen bir çok vatandaşımız 
işsiz kalmadılar ya da Türkiye’de 
sendikal geleneklerin zayıf olması 
nedeniyle sendikal çalışma gelene-
ğine pek sahip değil vatandaşları-
mız.” diye konuşan Türkoğlu özel-
likle genç çalışanların örgütlenme-
si için çalışıyor. Halen Ballerup’ta 
devam etmekte olan bir projede 
Ticaret Liselerinde okuyan öğren-
ciler arasında 20 mentor (rehber) 
belirlenmiş. HK Ungdom tarafın-

dan kurslarda eğitilen bu mentor-
ların görevleri sınıf arkadaşlarının, 
öğrenimlerini yarıda bırakmalarını 
engellemek. Bunun için de böyle 
bir durumun ortaya çıkması du-
rumunda gerekli desteği vererek 
onların öğrenimlerine devam et-
melerini sağlamak.

Nefer Türkoğlu işyerlerinde 
gerçekleştirdikleri diğer bir uygu-
lamada da çeşitli işyerlerinde 75 
mentor belirlemişler. Bu mentor-
ların görevi ise, o işyerinde çalışan 
göçmen kökenli kişilerin Danimar-

kalı meslektaşları ile ilişkilerinde 
ve işveren ile ilişkilerinde destek 
olmak, yazılı olmayan kuralları 
onlara öğretmek ve ırkçılık ve iş-
birliğinde pürüz olarak adlandırıla-
bilecek durumlar ortaya çıkmasını 
engellemek.

Son olarak Nefer Türkoğlu 
önümzdeki günlerde kendilerine 
staj yeri bulmakta güçlük çeken 
öğrencilere destek olmak için 
Elev-Dating, lyn dating uygula-
masını başlatacaklarını söylüyor. 
Bu projeye göre ise işverenler 
belirlenen bir mekanda stand ku-
racaklar ve staj yeri ede etmek is-
teyen gençlerle yüzyüze buluşma 
mkanı elde edecekler. Bu noktada 
artık işveren olmaya başlayan göç-
men kökenli firmaların da günde-
me alınabileceğini söylüyor Nefer 
Türkoğlu.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sendika sadece işsizlik kasası değildir

- Fazla mesai ödeneği (1971)
- Kadın ve erkeklere eşit maaş katsayısı  (1973)
- Çocuğun ilk hastalık günü maaşlı izin (1983)
- Haftalık 37 saat çalışma hakkı (1987)
- En az bir haftalık meslek içi eğitim (1991)
- İş piyasası emeklilik hakkı (1993)
- Ücretli hamilelik izni (1997)
- Fazladan 5 gün izin (2000)
- Doğum fonu (2004)
- Yeterlilik hesabı (2004)
- Doğum izni esnasında emelilik ödentisi 
  hakkı (üzerinde çalışılıyor)

Sendikaların 1971 yılından bu yana 
çalışanlar lehine elde ettikleri kazanımlar
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HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz

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

Anadolu Kød ApS

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

• AB Catering, Nørresundby,                   Tlf: 96 37 41 00
• AB Catering, Holsterbro,                      Tlf: 97 42 52 00
• BP Foodservice, Randers,                    Tlf: 70 26 22 11
• BC Catering, Ålborg,                              Tlf: 98 38 01 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

Dağıtım noktalarımız:

• OdenseMultifood 
    Odense, Tlf: 66 12 14 65

• 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
• Mega House,            Tlf: 43 64 59 59
• Mirgros Catering,   Tlf: 43 99 59 29
• Danka,                           Tlf: 46 15 52 96 

Jylland Fyn

Bornholm
• S-Engros, Rønne

Sjælland

Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı 
için hijyenik, modern ortamda hazırlanan kaliteli 

döneri bizden alın. 
BİR TELEFON YETERLİ! 
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Nørrebro Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, 
bakliyata, makarnaya, sucuğa pastırmaya, 

peynire, yoğurda ve sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz 

marketimize mutlaka uğrayın

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Dana, tavuk ve hindi 
etlerinden üretilen 

kaliteli ve ucuz 
Türk sucuk, salam 

ve pastırma çeşitleri

Yağlı, az yağlı Türk 
beyaz ve kaşar 
peyniri ile sade, 

kaymaklı 
yoğurt çeşitleri

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka 
bayisi

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, nişan, kına 
gecesi, sünnet, doğum 
günü ve dernek 
eğlenceleriniz için 
hizmetinizdeyiz. Bizim cazip 
fiyatlarımızı duymadan 
kararınızı vermeyin.

En mutlu 
günlerinizde uzun yıllara 
dayanan tecrübemiz, titiz 
kadromuzdan hoşgörülü ve 
güleryüzlü hizmetimizle 
konuklarınızı ağırlayalım.

Salonlarımızda 
bayanlara özel sigara 
içme odaları ve mescit 
bulunmaktadır.

Haydnsvej 2
2450 København SV

Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

Siz konuklarınız 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 salonumuzda, sınırsız otopark 
olanaklarımızla konuklarınıza en iyi şekilde 
bizde ağırlayabilirsiniz. 

Düğünlerini 
salonlarımızda yapan-

lar için resmi tatiller ha-
riç haftaiçi (Pazt.-perş.) 
kına gecesi fiyatlarımız 

temizlik dahil 
5000.- kr.
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MARMARİS DÜĞÜN SALONU
MARMARIS SELSKABSLOKALER

Sallingvej 61,   2720 Vanløse
Tlf: 20 67 76 73 (Ziya) 
22 51 01 04 (Mustafa) 

YEMEK İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYIN !
Salonumuzu kullanmasanız bile düğün, nişan, kına gecesi gibi her türlü özel günlerinizde 

yemek ihtiyacınızı bizden temin edebilirsiniz. 

 PASCAL DÜĞÜN 
SALONU’NDAKİ 

TECRÜBELERİMİZİ 
ŞİMDİ MARMARİS’E 

TAŞIDIK

 600 kişilik kapasitesi, mescidi, çocuk oyun odası, kadın ve erkekleri için ayrı bölümlerde 
oturma imkanı, bayanlar için özel sigara içme odası ile Marmaris Düğün Salonu düğün, nişan, kına gecesi ve her türlü 

özel günlerinizde, eğlencelerinzde hizmetinizdedir. 

Bizimle konuşmadan, cazip fi yatlarımızı duymadan karar vermeyin.

E-mail: 
marmaris@marmaris.dk

Elisabeth Rygaard’un bu harika fi lmi nihayet DVD olarak piyasada

Gerçek bir fi lm şöleni! 
Güzel, şiirsel, canlı

ve eğlenceli!

3 ALTIN PORTAKAL
TÜRKİYE’NİN EN SAYGIN FİLM ÖDÜLÜ

ANTALYA FİLM FESTİVALİ 2002
JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ

EN İYİ BAŞROL OYUNCU
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

EKSTRA:
FİLM

HAKKINDA  

KİTAPÇIK

Danimarka vatan-
daşlığı için baş-
vuruda bulunan 

kişilerden istenen Da-
nimarka dil, kültür ve 
tarih sınavının ilki önü-
müzdeki Mayıs ayında 
yapılacak. Sınava 7 bin 
kişi girecek.

12 Aralık 2005 ta-
rihinden sonra Dani-
marka vatandaşlığı 
için başvurmuş olan 
kişilerden istenen va-
tandaşlık sınavının ilki 
önümüzdeki Mayıs ayın-
da yapılacak.

İlk kez gerçekleştirile-
cek olan sınavı geçenler 
pasaportlarına kavuşa-

bilmek için Ekim ayını 
beklemek zorunda kala-
caklar. 

Sınavın ardından orta-

ya çıkacak başvuru 
ele alma süreci ne-
deniyle başvuru ile 
pasaport edinme 

arasında geçecek süre 
iki yılı buluyor.

Mayıs ayında yapıla-
cak sınava parlamento 
tarafından başvurusu 

değerlendirilecek olan 
7 bin kişi katılacak.
Sınavda Danimarka 

dili, tarihi ve kültürü 
konusunda bilgi sahibi 
olduklarını ispatlamak 
zorunda kalacak yeni 
Danimarkalı adayları.

(Haber)

İlk Danimarka vatandaşlığı 
sınavı Mayıs’ta yapılacak

D
animarka’da yaşa-
yan göçmen kadın-
ları arasında işsizlik 
yüzde 60’lara varır-

ken, göçmen ve mültecilerin 
yüzde 69’u göçmen kadınları-
nın çalışmasını istiyorlar. 

Haftalık Ugebrev A4 için 
Catinet Research tarafından 
yapılan bir araştırma, göçmen 
erkeklerinin kadınların çalış-
masından yana olduğunu or-
taya koydu. 

Ancak Kopenhag’daki kadın 
kuruluşları göçmen kadınları-
nın iş bulmasının çok zor ol-
duğunu dile getirdiler. 

Kopenhag’ın Nörrebro sem-
tinde faaliyet yürüten Göçmen 
Kadın Merkezi (Indvandrerk-
vindecentret) başkanı trine 
Hoffman, göçmen kadınlara iş 
bulmaları konusunda yardımcı 
olmaya çalıştıklarını, ancak bir 
çok iş olmasına rağmen sadece 
her yedi kadından birinin iş bu-

labildiğini bildirdi. 
Ugebrevet A4’a açıklama-

larda bulunan Hoffman, iş-
gücü açığı olmasına rağmen 
işverenlerin göçmen kadınları 
tercih etmediklerini söylerken, 
İşverenler Derneği sorunun iş-
verenlerden kaynaklanmadığı-
nı iddia etti. 

İşverenler Derneği danış-
manlarından Arne T. Hansen 
MetroXpress gazetesine yap-
tığı açıklamada ise, “Göçmen 

kadınların da iş bulma şansı 
çok yüksek. İşverenler çalışa-
caklarda aradıkları şartları ha-
fiflettiler. Bugün işverenler İs-
veç’ten Baltık ülkelerinden işçi 
getiriyorlar. Onlar Danimarka 
dilini bilmiyorlar. Dil yetersiz-
liği sorun olarak görülmüyor. 
Göçmen kadınların iş bulama-
masından belediyelerdeki iş da-
nışmanlar sorumludur” dedi. 

(Haber)

Göçmenler de kadınların çalışmasını istiyor
Danimarka’da yapılan bir 
araştırma, her 10 göçmenden 
yedisinin göçmen kadınların 
çalışmasından yana olduğunu 
ortaya koydu. Ancak kadın 
kuruluşları göçmen kadınların 
bu kadar çok iş açığı olmasına 
rağmen iş bulmakta zorlandıklarını 
bildirdi. 
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Tlf:      43 54 24 33
Mobil: 40 74 37 18

 Istedgade 58                                                          
1650 København V

Güvenli seyahat için

OBA REJSER

Dünyanın en modern hava yolu 
Türk Hava Yolları ile direk 

Kopenhag’da yeni adresimizde hizmetinizdeyiz

Yaza bizimle hazırlanın

OBA REJSER

ANKARA
İSTANBUL 

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

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon 
numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

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

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

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

2007 UÇAK FİYATLARI

www.dogrurejser.dk

Ceyda Karan, İstanbul

Türkiye 19 Ocak’ta 
toplumsal barış adı-
na belki de en önem-

li kozlarından biri olan Hı-
rant Dink’i kaybettiğinden bu yana ‘de-
rin devlet’ tartışmasına gömüldü. Bu 
tartışma, ‘milliyetçilik’, ‘ulusalcılık’, 
‘ırkçılık’, ‘kafatasçılık’ ve ‘lümpenlik’ 
gibi kavramlar eşliğinde sürüp gidiyor. 
Tartışmaların belki de en dikkat çekici 
tarafı son 20-30 yıllık Türkiye tarihin-
de bolca faili meçhul cinayet, Turgut 
Özal’a düzenlenen suikast girişimi ya-
şanmamış, Susurluk çeteleri, PKK iti-
rafçılarının ifadeleri, Şemdinli vakaları 
ortaya serilmemiş gibi bir ‘derin devlet 
var mı, yok mu, varsa ne ola ki’ diye so-
rulması… Bunda belki de son yıllarda 
yayımlanan Kurtlar Vadisi, Kod Adı, Sa-
ğır Oda gibi kurgusal oldukları iddiasın-
daki televizyon dizilerinin beşeri hafıza-
sı zayıf Türkiye vatandaşlarının evlerin-
den içeriye girmiş olması da etkilidir. 
Dink cinayetiyle ilgili gazetelerin, tele-

vizyonların her gün başka bir çarpıcı ay-
rıntıyı gündeme taşımaları öyle bir nok-
taya vardı ki! Katil Ogün Samast ile az-
mettiricisi Yasin Hayal’in yahut muhbir 
olduğu ortaya çıkan Erhan Tuncel’in 
ifadeleri, Samast’ın polis ve jandarmada 
Türk bayrağı önünde poz verdirilen ka-
setlerin sızdırılması, devletin en somut 
görüntüleri olan güvenlik kurumlarının 
ahval-i şeraitini ortaya serdi. Milliyetçi 

reflekslerle bir vatandaşı katledenlere 
nasıl da kol kanat gerilebildiğini görüp 
şaştık. Ve tartışma zincirinden koptu. 

Ne derin bir devletmiş...
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel, “Derin devlet, normal devletin ray-
dan çıkmış hali” tanımı getirdi. Ona 
göre derin devletin kökeninde ‘ya dev-
let yıkılırsa’ kaygısı yatıyormuş. Sonra 
darbeci Kenan Evrenimiz, “Devlet zaaf 
gösterirse derin devlet müdahale eder” 
açılımı getirdi. Darbe öncesi birileri ‘Pa-
şam müdahale edin, el koyun’ bile de-
miş. Tartışmalara Başbakan Tayyip Er-
doğan derin devletin ‘devlet kurumla-
rı içindeki çeteleşme’ olduğu tespitiyle 
katkıda bulundu. “Derin Devlet vardır. 
Osmanlı’ya dayanıyor, gelenekten gelen 
bir şey. Bunu minimize etmek, müm-
künse yok etmek gerek” diye tavır koy-
du başbakan. 
Herkesin genel kanaati haliyle bu işin 

arkasında ‘derin güçler’ bulunsa dahi, 
tetiğin Türkiye’deki lümpen ve milliyet-
çi damar sayesinde’ çekilebildiği. Bura-
dan hareketle kimileri ‘derin devleti’ bir 
kenara koyup Türkiye’de eğitimsizlik 
ve yoksulluk yüzünden lümpenliğe sü-
rüklenen gençliği dert edindi. Hürriyet 
gazetesinin genel yayın yönetmeni Er-
tuğrul Özkök’ün provokatif çıkışı çok 
çarpıcıydı doğrusu. Özkök Türkiye’de 
gerçekten derin devlet olmadığını iddia 
edip, ‘Keşke olsa’ cephesi açtı. Gerekçe-
si ‘Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 

ayakta kalabilmek için derin devlete ih-
tiyacı olduğuydu’. Lakin Özkök bu görü-
şünü ayrıntılandırmak yerine ‘mahalle 
gerçeğine’ odaklanılmasını salık verdi. 
Yani genç kuşağın hayat alanı olan in-
ternet kafelere, mahalle kahvelerine… 
Buradan hareket eden kesimler bu kez 
pozitif milliyetçilik/negatif milliyetçilik 
tartışmasına tutuştu. Lümpen kültürün 
serpilip geliştiği milliyetçi cephe hedef 
tahtasına oturduğunu hissedince karşı 
saldırıya geçti. BBP, MHP cephesi milli-
yetçi sloganlar üzerinden ‘bu cinayetten 
kim karlı çıktı’ sorusunu deşme çabası-
na girişti. Bulabildikleri yanıt, ‘Eh cina-
yet Türkiye tam da Kerkük’ü, ABD’de 
gündeme gelen Ermeni soykırımı tasa-
rısını tartışırken işlendi. Bu işten Tala-
bani, Barzani, Kürtler, Ermeni diyaspo-
rası karlı çıkmıştır. Yani Türkiye’yi dış 
politikada zayıf kılmak isteyenler’. La-
kin bu sözler konjonktür açısından ku-
lağa hoş gelse de, eski MIT yöneticisi 
Nuri Gündeş’in bir televizyondan mafya 
ve çete suçlusu Alaattin Çakıcı’ya ‘Ya-

naklarından öperim’ diye selam gönder-
diğini duyan vatandaşlar için pek tat-
min edici olamıyor. 

Derin devlet kaybedilen 
topraklardır...
Bana göre en çarpıcı sözler 1990’la-
rın derin devletinin görünen yüzü ka-
bul edilen, şimdilerde DYP lideri olarak 
demokrasi bayraktarlığını üstlenmiş 
Mehmet Ağar’dan geldi: “Derin devlet 
şudur, Türkiye’nin en son kaybettiği 
topraklar Kerkük ve Musul’dur. Tür-
kiye’nin bir daha toprak kaybetmemek 
iradesi, milletin derinliklerinde teşekkül 
etmiştir. O irade devleti yönetinlerin 
aklındadır, başka bir şey değildir. Derin 
filan olmaz. Daha özgür, daha demok-
rat, daha sivil olacaktır Türkiye. Bunu 
başaracak siyasi heyetleri de millet ge-
tirip koyacaktır. Başbakan merak etme-
sin, biz hükümet olduğumuzda onun şi-
kayetlerini ortadan kaldıracağız, Rahat 
olsun.” 
Hırant’ı kaybedenlerin, cenazesinde 

‘Hepimiz Hırantız, hepimiz Ermeniyiz’ 
gibi bir arada yaşamayı vurgulayan duy-
gusal bir sloganı atmasını “Hepimiz Hı-
rantız desek yeterdi” diye karşılayan 
Başbakan Erdoğan rahat olur mu bil-
mem!. Zira Türkiye’nin aslında kimliği-
ni oluşturan parçaları sürekli ötekileş-
tirmeye, düşmanlaştırmaya çalışan tari-
hiyle hesaplaşmasını arzu edenler ancak 
rahatsız olabilir. 

Devlet derinse tartışma neden ’’sığ’’?

HERGÜN TEK GİDİŞ İSTANBUL: 1.650,- DKK / İSTANBUL 1 YILLIK 2.050,- DKK
DİREK ANKARA, KONYA, KAYSERİ, ANTALYA, İZMİR 1 YILLIK 2.680,- DKK.

Yaz 2007 rezervasyonlarımız başlamıştır. Şimdiden biletlerinizi 
almanız menfaatinizedir. Diğer uçuş noktalarımız, ADANA, 

DİYARBAKIR, TRABZON, SAMSUN fi yatları için bizi arayınız.

Yaz 2007 rezervasyonlarımız başlamıştır. Şimdiden biletlerinizi 

ANKARA 3.000,- DKK /  İZMİR 3.000,- DKK /  KONYA 3.000,- DKK 
KAYSERİ 3.000,- DKK / ANTALYA 3.000,- DKK

İSTANBUL 2.250,- DKK’dan başlayan fi yatlarla
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 
HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

bulunmaktadır.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon:
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

40 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

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

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza 
masa 

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

da dahildir.

Almanya nasıl bir tutum takınacak?
Duygu Leloğlu, Brüksel

A
vrupa Birli-
ği’nin(AB) dö-
nem başkan-
lığının altı ay-

lığına Almanya’ya geç-
mesi, gözleri bir anda 
AB’nin lokomotif ül-
kesine çevirdi. Alman-
ya zamanında, Türkiye 
ile herhangi bir başlık-

ta müzakereler açılabilecek mi? Anka-
ra için bu dönemde asıl önemli nokta 
ise, Kıbrıslı Türklere üç yıl önce verilen 
doğrudan ticaret sözünün yerine getiri-
lip getirilmeyeceği konusunda odakla-
nıyor. 

Üç Yeni Müzakere Başlığı 
Açılıyor
Türkiye ile tam üyelik görüşmelerini, 
Güney Kıbrıs ile limanlar sorunu yü-
zünden aralık ayında kısmen askıya 
alan Avrupa Birliği(AB), son olarak as-
kıya alınmamış diğer fasılların üçün-
de birden müzakereleri başlatmak üze-
re görüş birliğine vardı. AB en kısa za-
manda İstatistik, ‘Ekonomi’ ve ‘Para 
Birliği(EMU)’ ve ‘İşletmeler-Sanayii Po-
litikaları’ başlığında müzakereleri aç-
mayı planlıyor. Bu fasıllarda müzakere-
lerin başlayabilmesi için her iki tarafın 
da kendi tutum belgesini hazırlaması 
gerekecek. Bu da bir kaç ayı bulabile-

cek. Müzakerelerin kısmen 
askıya alınmış olması, Av-
rupa Komisyonu’na, liman-
lar sorunu ile ilgili olmayan 
müzakere başlıklarında ge-
lişme kaydedilmesinin önü-
nü araladı. Böylece Rumla-
rın bütün süreci veto etme-
sinin önüne geçilmiş oldu. 
Brüksel, herşeye rağmen 
kaygan zeminde yürüttüğü 
Ankara ile ilişkilerini yo-
lunda tutmayı istiyor. 

Limanlar Başlangıç 
Kriteri Oldu
Öte yandan Brüksel, askı-
ya alınan müzakere baş-
lıklarından biri olan ‘tarım 
faslında’ da Ankara’ya res-
mi mektup gönderilmesi 
konusunda anlaştı. Buna 
göre, ‘limanların açılma-
sı’, tarımda müzakerelerin 
başlaması için gerekli olan 
‘kriterlerinden’ biri olarak 
gösterildi. Tarım başlığın-
da mektup yollanması ise 
Ankara tarafından, ‘Bu du-
rum pratikte,müzakerele-
rin askıya alınmadığını gösteriyor. Li-
manlar konusu sadece, sekiz müzakere 
başlığında müzakerelere başlamak için 
başlangıç kriteri oldu’ şeklinde yorum-
landı. Yani limanlar açılmadan tarım-

da müzakereler başlatılamayacak. Ama 
Ankara, bu alanda diğer konulardaki 
eksiklerini tamamlayabilecek. Tarımda 
teknik çalışmalarını gerçekleştirebile-
cek. Bu da sürecin sanıldığı kadar yavaş 
işlemeyeceğini gösteriyor.  

Doğrudan Ticaret Konusunda 
Umut Yok
Brüksel’den bakıldığında Kuzey Kıb-
rıs’a verilen doğrudan ticaret sözünün 
yerine getirilmesi pek umut vaad etmi-
yor. 
AB, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Dı-

şişleri Bakanları düzeyindeki toplantı-
sında, Kuzey Kıbrıs’a verilen ‘doğrudan 
ticaret’ sözünü yerine getirmeye gay-
ret göstereceği şeklinde, ‘temmeniyi’ 
geçmeyen bir metin kabul etti. Ancak, 
AB’nin yazılı temennisinde, ‘doğrudan 
ticaret’ yerine, ‘özel koşullarda ticaret-
ten’ bahsedilmesi, Brüksel’in önümüz-
deki dönemdeki adımlarının ne Anka-
ra’ya ne de Leşkoşe’yi tatmin edeceğini 
gösteriyor. Diğer taraftan Rum Yöneti-
mi’nin verdiği sinyaller de, doğrudan ti-
caretin başlatılmasını hiç bir zaman ka-
bul etmeyeceği yönünde. Rum Dışişleri 
Bakanı Yorgos Lilikas, Gazi Magosa li-
manının açılması için kapalı Maraş böl-
gesinin kendilerine iade edilmesi gerek-
tiğini defalarca tekrarladı. Türk tarafı 
ise, kapsamlı çözümün bir parçası olan 
Maraş’ın ‘doğrudan ticaret’ paketinin 
içine sokulmasına karşı çıkıyor. Doğru-
dan ticareti imkansız kılan bir başka 
nokta ise, Rumların, ‘doğrudan ticare-
ti’, ‘Güneyden ticarete’ dönüştürmek is-
temesi. İşte böyle bir ortamda Alman-
ya, imkansızı başarmak durumunda ka-
lacak. Almanların nasıl bir tutum takı-
nacakları ise merak konusu..

BRÜKSEL
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Gayrimenkul hukuku
- Konut alım-satım ve kiralama
- İnşaat 
- Hasarlı ve hatalı konut ve buna bağlı 
  maddi sorunlar

Kendi işini kurmak
- İşyeri alım-satım ve açmak
- İşyeri kiralamak

Sigorta hukuku
- Şirketinizle sorunlarınız
- Tazminat davaları
- İş kazası ve tazminat

Medeni hukuk
- Miras ve vasiyetname
- Velayet
- Mal bölüşümü
- Dernekçilik ve ona bağlı konular
- Yabancılar hukuku

Borçlar hukuku
- Alacak-verecek davaları

Hestetorvet 7, 1.th,  4000 Roskilde
Tlf: 46 35 07 70 Fax: 46 32 00 81 Mobil: 29723998

kadir@erdogmus.dk www.hestetorvet.dk

Hemen arayın,  sorunlarınızı birlikte çözelim. 
İlk görüşme ücretsizdir. 

Unutmayın! 
Tüm işlerinizi hukuki temele oturtun. 

Avukata başvurduğunuzda çok geç kalmış olmayın. 

Avukat Kadir Erdoğmuş
Danimarka’nın ilk Türk hukuk bürosunda hukuki konularda her türlü danışmanlık alabilirsiniz 

Avukatınızla Türkçe konuşun

Erbil Kaya, Hukukçu

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, 
alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için 

ya kendisi uğraşır ya da borç toplama kuru-
muna (Inkasso firma), icra dairesine veya bir 
avukata verir. 
Eğer alacaklı kişi, alacağını tahsil edebilmek 

için başka kişi ve kurumları devreye sokacak-
sa, bu kez alacağı paranın üzerine ayrıca 100 
kron ‘gebyr’ denilen tahsilat giderini ekleyip 
başka kişiye havale eder.  
Alacaklı tahsilatın icraya devredilmesi duru-

munda borçluya birden fazla ‘rykkebrev’ de-
nilen uyarı mektubu göndermek zorunda de-
ğildir. Borçluya gönderilen uyarı mektubunda 
ise borcu olan miktarı 10 gün içinde ödememe-
si durumunda icraya vereceği uyarısında bu-
lunmalıdır, aksi taktirde bu uyarı yapılmadan 
borçlunun icra giderlerini karşılaması bekle-
nemez. 
Alacaklı  alacağını hiç bir aracı koymadan da 

tahsil edebilir. Eğer alacaklı alacağını tahsil 
etmek için örneğin mektup gönderme, kağıt, 
zarf vb. gibi bazı harcamalar yapmışsa bunu 
borçlu ile varılan uzlaşma sonucunda tahsil 
edebilir.
İcra dairesinden borçluya gönderilen uyarıda 

da, borcun ne olduğu ve icranın hangi alacaklı 
adına tahsilata başladığı açıkça belirtilmelidir. 
İcra dairesi veya avukat borçluya tüm icra ve 
avukat giderlerini ödeme şartı koyar ve borçlu 
borcu ile birlikte tüm masrafları 10 için için-
de ödemesi gerekir. Borçlu hala borcunu öde-
memekte ısrar ederse alacaklının mahkemeye 
başvurması gerekir. Eğer borçlu borcunu 10 
gün içinde öderse icra dairesinin ya da avuka-
tun hali hazırdaki tahsilat giderlerinin dışında 
bir ödeme yapması gerekmez. 
Alacaklı alacağını kendisi tahsil etmeye ça-

lışmış, ancak başaramamışsa icra dairesi veya 
avukatın devreye sokabilir. Onlar da alacaklı-
nın alacağını tahsil etmek için yaptığı masraf-
ları alacağın üzerine ekleyip, alacaklıdan tah-
sil edebilir. 

Faturanızı ödemek zorunda mısınız?
Görüldüğü gibi, bir fatura ödenmediği durum-
da faturanın dışında fazladan masraflar da 
ödemek zorunda kalınabiliyor. Eğer dava mah-
kemeya kadar varırsa ve de borçlu kaybeder-
se bir fatura borçluya çok pahalıya malolabilir. 
Bu yüzden borçların zamanında ödenmesinde 
yarar var. Eğer ödeyemeyecek durumda iseniz, 
alacaklı ile ilişkiye geçip başka ödeme koşulla-
rı ya da başka bir uzlaşma yolu bulup ekstra-
dan gider ödemek zorunda kalmazsınız.
Eğer haksız yere borçlandırıldığınızı düşünü-

yorsanız ve borçlanmanızı gerektiren ürün ya 
da hizmette eksiklik, yanlışlık olduğunu düşü-
nüyorsanız, bunu da itiraz etmeniz gerekiyor. 
İtirazınızdan bir sonuç alamamanız durumda 
adli yollara başvurabilirsiniz. Haklı olduğunu-
za inanıyorsanız davayı kazanıp kazanamaya-
cağınızı iyi araştırmanız gerekiyor. Yasal ne-
denlerden dolayı, delil yetersizliğinden dolayı 
bazen kazanamayabilirsiniz de. Haksız yere 
borçlandırıldığınızı ve borcunuzu ödememeyi 
düşünüyorsanız, hukuksal yardım için Tüketi-
ciler Kurulunun 70 13 13 30 telefonundan üc-
retsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Eğer 
daha karmaşık bir durum ise bir avukata baş-
vurabilir ve eğer varsa temyize gidebilirsiniz. 

erbil.kaya@haber.dk

İcra işleri (İnkasso)

HUKUK KÖŞESİ

���������
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Kingo’s Trafi kskole
Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi: 

275,- Dkr.
      Sınav kayıt gideri: 

650,- Dkr.
     Tercüman giderleri:  

300,- Dkr.

ZORUNLU 
 İLK YARDIM 

KURSLARINI DA BİZ 
VERİYORUZ. 

FİYAT: 650 ,- Dkr.

SÜRÜCÜ KURSU

            Türkçe hizmet için:  (

Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir    : 2491 9668

Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79

Okulumuzda 
Türkçe ve Danca 
direksiyon eğitimi 

verilmektedir.

Teori dersleri 
Cumartesi günleri saat 

11.00 - 13.30 arası verilir

Başvurular için
bizi  arayın

Otomobil 
Kamyon  

Motosiklet - Taksi 
Yeniden başvuru

İşte büyük fırsat !!! 
Gayret sizden

hizmet bizden !!!

Toplam paket fi yat

7.499.-

www.kingostrafi kskole.dk

8 haftalık tam eğitim paketi 
(Yasa gereği)

l 16 ders (toplam 24 ders) direksiyon eğitimi

l Buz pisti
 l Kapalı pist
  l Teori dersleri ve testler

9 Mart’tan itibaren Danimarka’da
Aarhus Öst for Paradis

Tlf: 8619 3122
Kopenhag Park Bio
Tlf: 3538 3362

19 Mart’tan itibaren Danimarka’da
Aarhus Öst for Paradis

Tlf: 8619 3122
Kopenhag Park Bio
Tlf: 3538 3362
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Kadriye Kandela Nörrebro’da yaşıyor. Zambialı siyahi bir erkekle evli olduğu için semtte oturan bir 
grup Türk kadınının sürekli ırkçı tacizlerine maruz kalıyor. Irkçı Türk kadınları Kadrye’yi taciz etmekle 

yetinmeyip çocuklarının da Kadriye’nin kızlarını taciz etmelerine göz yumuyorlar.

HABER
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Danimarka’da,doğum 
yapan kadınlar hala 
cezalandırılıyorlar

Doğum izninde olan kadınlar için emeklilik 
ödenekleri tam olarak ödenmemektedir. Bu 
uygulama adil olmadığı gibi akıllıca da değil-
dir. Zira, Danimarka’nın refah sistemini de-
vam ettirebilmesi için yeni kuşaklara ihtiyacı 
vardır. Çocuk sahibi olanları desteklememiz 
gerekmektedir. Bu yüzden, HK HANDEL ve 
HK/PRIVAT devam etmekte olan 2007 top-
lu iş sözleşmesi görüşmelerinde kadınların 
doğum izni süresinde tam emeklilik ödeneği 
hakkına sahip olmaları için çalışmaktadır. 

Şu anda sürdürdüğümüz görüşmeler Dani-
marka’da size, iş arkadaşlarınıza ve diğer-
lerine, doğum izni süresince tam maaş, tatil 
hakkı, asgari maaş ve düşük ücrete karşı 
garanti sağlayacak tek toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleridir. Bizim, emeklilik doğum ve 
diğer birçok konu hakkında savunduğumuz 
noktalar ve önerilerimiz hakkında daha faz-
la bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki 
blog adresimize giriş yapın, tartışmaya siz 
de katılın.

Sadi Tekelioğlu

K
adriye Kopen-
hag’ın Nörreb-
ro semtinde 
oturuyor. Dün-
yalar güzeli iki 

çocuğu  ve eşi ile Danimar-
ka’da huzurlu bir yaşam 
sürmek istiyor. 8 yıldır Da-
nimarka’da yaşamakta olan 
Kadriye bu ülkeye Gazian-
tep’ten gelmiş. 

1995 yılında Antalya’daki 
bir yakının dükkanında 
sohbet ederken içeri giren 

giren bir müşteri onun ha-
yatını değiştirmiş. Dani-
marka’da yaşamakta olan 
bu adam Kadriye’yi görür 
görmez aşık olmuş, ve şim-
di sıkı durun!! gördükten 
üç dakika sonra evlenme 
teklifinde bulunmuş. Kadri-
ye tabii ki bu teklifi ciddiye 
almamış. Ancak 8 ay sonra 
Kadriye’nin kendisinin bile 
açıklamakta zorluk çektiği 
dolambaçlı yollardan ken-
disine bir mektup ulaşmış. 
Gönderildiği ülke ise Dani-
marka ve mektubun içeriği 

ise ilk üç dakikalık görüşme-
nin içeriği ile aynı.

Kadriye Zambialı eşi ile 
evlenip Danimarka’ya gel-
miş ve 1996 yılında ameli-
yat olmak için gittiği Rigs-
hospital’de hastane odasını 
paylaştığı bir başka Türk 
kadın onun hayatını değiş-
tirmiş. Kadriye ile aynı odayı 
paylaşan kadın tanışmanın 
ardından Kadriye’nin bir 
siyahi erkekle evlenmiş ol-
duğunu görünce – nedense 
- kendi çevrsinde Kadriye 
hakkında çirkin dedikodular 

çıkarıp, bir siyah erkekle ev-
lenmesinden dolayı ırkçı bir 
tutum yaymaya başlamış.

Kadriye’nin günlük haya-
tını ve aile yaşamını zehir 
etmeyi neredeyse kendine 
amaç edinmişçesine Kadri-
ye’nin hayat kadını olduğu 
söylentisini yaymaya başla-
mış. Hatta bir gün caddede 
yürüdüğü bir bayan arka-
daşının koluna girip, “Sen 
bunun ne olduğunu bilmi-
yorsun, bununla arkadaşlık 
etme” diyerek Kadriye’nin 
arkadaşını oradan uzaklaş-

tırmak bile istemiş.
Kadriye tüm olan bitenle-

re bir anlam veremiyor ve 
soruyor, “Bizim vatandaş-
larımızın çoğu ağzı açılın-
ca Danimarkalıların ırkçı, 
yabancı düşmanı olduğunu 
söylerler, ancak ben Dani-
marka’da eşim siyah diye 
hiç kimseden görmediğim 
ırkçılığa bu kadının çabaları 
sonucu kendi vatandaşları-
mız tarafından uğratıldım” 
diyor.

Eşinin Müslüman bir Af-
rikalı olduğunu söylemesi 
bile Kariye’nin çevresine 
çöreklenmiş bir grup ırk-
çı Türk kadınının fikrini 
değiştirmeye yetmemiş. 
Oturdukları semtin çocuk 
parkında diğer kadınların 
çocukları Kadriye’nin ço-
cuklarını rahatsız etmeye 
başlamışlar ve “Şeytanın 

çocukları” diye sözlü taciz-
lere başvurmuşlar.

“Bizim toprağımızın in-
sanlarında hiç görmediğim 
bu derece ırkçılığı kabul 
edemiyorum. Anadolu in-
sanının hoşgörüsünden bir 
damla pay alamamış bu in-
sanlar kendileri ayrımcılığa 
uğramıyorlar mı? Bilmiyor-
lar mı bu duygunun nasıl 
olduğunu?” diye soruyor.

Kadrye artık son çare ola-
rak aile huzurunu koruyabil-

mek için oturduğu semtten 
taşınmaya karar vermiş. 
Kadriye, polise de başvur-
duğunu ancak polisin bu 
konuda bir şey yapamadı-
ğını söylüyor ve, “Umarım 
en kısa zamanda bir daire 
bulur ve bu cehennemden 
taşınırım” diyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Afrikalı siyahi erkekle ile evli diye taciz ediliyor

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

İÇİMİZDEN BİRİ
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Af Yildiz Akdogan

Hvorfor Sø-
ren Kra-
rup?

Han kendes som den anden halv-
del af de ”sorte præster” fra Dansk 
Folkeparti. Han er en ivrig debat-
tør, der betragter Islam som den 
største trussel mod verdensfreden 
og det danske folk.
Han ønskede ikke at være politi-

ker, men blev for alvor kendt med 
sin kampagne mod Dansk Flygt-
ningehjælp i 80’erne, som blandt 
andet bragte ham ind i Christians-
borg. Han er desuden forfatter til 
30 bøger. Haber mødtes med Kra-
rup for at tale om danskheden, Is-
lam og Dansk Folkepartis linje.

Haber havde aftalt at mødes med 
Krarup på Christiansborg en man-
dag formiddag.

Vi bliver hentet af hans sekretær, 
der følger os op til Dansk Folkepar-
tis mødelokale, hvor den venlige 
og gæstfrie politiker byder os på 
vand og kaffe.

I hjørnet er der et stort billede af 

Pia Kjærsgaard, der smiler til os.
Situationen er underlig, men 

stemningen temmelig afslappet 
– nærmest hyggelig.

Inden jeg får stillet det første 
spørgsmål, er Krarup allerede i 
gang med at fortælle. 

Egentlig ville han slet ikke være 
politiker. Han har været præst 
i over 40 år og har været glad 
for det, men vendepunktet blev 
i 1980’erne. Nærmere bestemt 
loven fra 1983-loven, som for-
vandlede Danmark for altid. De 

inviterede gæstearbejdere rejste 
ikke hjem.

”I 1972 udløb gæstearbejdernes 
kontrakt. Betingelsen var, at de 
skulle rejse hjem, men daværende 
arbejdsminister, Erling Dinesen 
og senere statsminister, Anker 
Jørgensen, forvandlede gæstear-
bejderne til indvandrere. Dermed 
skete forvandlingen, porten til 
Danmark blev slået op på vid gab. 
”Vi kunne jo se, at der var en uhyg-
gelig udvikling i gang, fordi fol-
ket... familien blev langsomt gjort 
til fremmed i eget hjem”, siger han 
og peger på, at i en nation er folket 
som en familie, men hvis man gør 
nationen til et indvandrerland, gør 
man familien til et herberg.

"Derved gør man vold mod famili-
en, og det sagde jeg allerede i 1986, 
hvor jeg kaldte til kamp mod ind-
vandrerpolitikken,” siger Krarup, 
som gik til ”kamp” ved at kritisere 
indvandringen blandt andet som 
skribent på Jyllands-Posten.

I ”krig” mod dansk fl ygtnin-
gehjælp
Desuden greb Krarup til handling 
ved at erklære ”krig” mod en ind-
samling i 1986.

”Dansk flygtningehjælp støttede 
loven fra 1983. Derfor reagerede 
jeg på deres indsamling med en ar-
tikel, der hed ”Nej, ikke en krone”. 
Jeg forslog, at man ikke støttede 

indsamlingen, og det gav en stor 
respons” fortæller Krarup.

Han har også skrevet en bog om 
det med titlen ”Rapport fra en bor-
gerkrig”.

Selv om borgerkrig lyder vold-
somt, resulterede aktionen i et ar-
bejdsudvalg, Komiteen mod flygt-
ningeloven.

”Vi fik cirka 700-800.000 kr. fra 
folk til at arbejde mere med det. 
Vi fortsatte med at annoncere og 
holde møder”. Han oplyser, at de 
politisk korrekte medier som Dan-
marks Radio, Politiken og Infor-
mation kørte hetz på dem, fordi 
de brød et tabu.

Et tabu?
”Ja, tabu. Der herskede en huma-
nisme, som nærmest er blevet til 
en religion. Humanismen siger alt 
skal være frit, der må ikke være 
grænser, der må ikke siges nej til 
nogen, der ønsker noget. Men vi 
ønskede at sige fra og være ét folk 
én nation…”

Er den herboende nydansker/
indvandre ikke blevet en del af 
denne nation?
”De skal bestræbe sig på det… det 
er det krav, der skal stilles over for 
integrationen”

Grundtvigs folkelighed og 
assimilation

Søren Krarup definerer integra-
tion ved først at citere og dernæst 
kommentere Grundtvigs digt ”Fol-
kelighed” fra 1848. 

"Essensen af digtet er, at man 
skal føle sig dansk, være en del af 
fællesskabet, tale sproget og holde 
af sit land,” pointerer Krarup.

Han er bekymret for 2. og 3. ge-
neration af danske muslimer, der 
ikke føler sig danske på grund af 
deres religion, og derfor nærer had 
til danskheden. 

Når du taler om integration og 
danskhed, handler det så ikke om 
assimilation?
"Jo, jeg vil også sige at integration 
lægger op til at vi skal mødes på 
halvvejen og det skal vi selvfølge-
lig ikke. Det handler om, at de der 
kommer hertil skal assimilere sig 
og blive danske” fremhæver Kra-
rup, der mener at det ikke gælder 
1. generationen men derimod 2. og 
3. generation som er født og op-
vokset her. Men da Islam, ifølge 
Krarup, er radikal anderledes end 
Kristendommen er det svært at as-
similere danske muslimer. 

Selv om Krarup ikke færdes me-
get på Nørrebro eller har muslim-
ske venner, har han dog en mar-
kant mening om begge. 

”Der er kommet alt for mange alt 
for hurtigt og det er et problem, at 
de bor i ghettoer. Hvis de var kom-
met 20.000 gjorde ikke noget, men 
der er 300.000 muslimer og det er 
mange. Islam er og har i 1400 år 
været en trussel mod Kristendom-
men” forklarer Krarup, der også 
forsvarer korstogene som Kristen-
dommens overlevelsesstrategi mod 
blandt andet Islam.

DF ændrer ikke sin politik
Krarups tilgang til Islam betyder 
også, at han er meget skeptisk 
overfor Tyrkiets medlemskab i 
EU. 

Hvis Tyrkiet ikke havde været mus-
limsk, havde det gjort forskel?
”Tyrkiet er det gamle kristne Lil-
leasien og havde det bevaret sin 

kristenhed, ville der ikke være kul-
tursammenstød, som der er nu”, 
pointerer Krarup. Han betragter 
Tyrkiet mere som et militært sty-
ret samfund, der holder de religi-
øse kræfter nede end, at det er et 
sekulært og moderne demokrati.

Betragter du Islam som den største 
trussel mod vores verden?

”Ja, det gør jeg. Islam og islamis-
men viser sig også de steder, hvor 
der er konflikter og krige. Vi har 
jo ikke haft nogen problemer i den 
vestlige verden”. Både attentatet 
mod World Trade center i 2001 og 
Karikaturkrisen sidste år er øjen-
åbner for danskerne ifølge Krarup, 
der er glad for regeringens linje 
med DF som støtteparti.

”Der skete et systemskifte i Dan-
mark, fordi vi stod overfor en ter-
rorisme og den har vist sig yderli-
gere i Muhammed krisen. Derfor 
tror jeg også folk vil vælge deref-
ter”, siger Krarup og indikerer, at 
der ikke vil ske en ændring i DF’s 
udlændingepolitik.

Da vi forlader Krarup, er jeg 
spændt på, hvad vores læsere vil 
sige til hans synspunkter. Krarup 
derimod håber på nye medlem-
mer. 

Selv om vi ikke kan love nogen 
medlemmer, pointerer jeg, at 
Haber har vist sin rummelighed 
ved at give ham muligheden for 
at ytre sig underordnet om hans 
religion.

Af en avis med mange muslimske 
læsere, mener jeg, at det er ret de-
mokratisk. 

yildiz.akdogan@haber.dk

HABER 

HABER
 www.haber.dk
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SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın

  Mağazamızda her zaman 
uygun fi yatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze gül ve 

çiçek çeşitleri bulunur

 Düğün, nişan 
ve özel günlerinizde 

çiçek, buket ve çelenk 
verilir

Sevdiğinize bugün bir çiçek 
aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

INTERVIEW

S. Krarup: »Indvandrere skal assimileres« 

Søren Krarup er født i Grenaa i 1937. 
Han blev Cand.theol. i 1965. Fra 1965-
2005 var han sognepræst i Seem og 
residerende kapellan i Ribe Domkirke. 
Han har siddet i Danmarks Radios best-
yrelse, hvor han repræsenterede DF. 
Han har været medudgiver af "Tideh-
verv", og siden 1984 været ansvarsha-
vende redaktør for samme. Søren Kra-
rup er valgt i Sønderjylland for DF. Han 
er gift med Elisabeth, som han har fi re 
voksne børn med.

Hvem er Søren Krarup?
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Gl. Køge Landevej 115-117
2500 Valby

Tlf: 40 93 66 59
Açılış saatleri:

Pazartesi-Cumartesi: 10.00-17.00
Pazar: 10.00-17.00

Sizleri cazip fi yatlarla toptan ve perakende kuru 
gıda, ev tekstil ürünleri, temizlik malzemeleri satışına 

başladığımız mağazamıza bekliyoruz

Alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirmek için hizmetinizdeyizAlışveriş alışkanlıklarınızı değiştirmek için hizmetinizdeyiz

HACI’S TORV
DEPO SATIŞI

Büyük ucuzluk !!!

KAMPANYA 
Bir kutu bulaşık 

makinası tableti / 
30 tablet
 40,- kr

KAMPANYA 
1. kg’lık 

Ala Turkaçay
 40,- kr

Makarna çeşitleri, turşu, salça, 
bakliyat, şekerleme, bisküvi ve 

diğer kuru ve konserve
gıda çeşitlerimiz için 

mutlaka 
bize 

uğrayınız. 

BİZDEN UCUZUNU 

ZOR BULURSUNUZ
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HACI’S TORV
DEPO SATIŞI

Gl. Køge Landevej 115-117
2500 Valby

Tlf: 40 93 66 59

Yolluklar, elektrik-elektronik malzemeleri, banyo-tuvalet temizlik malzemeleri

Valizler, süs eşyaları, süpürgeler, yastıklar, battaniyeler, yatak takımları

Mutfak malzemeleri, tencereler, tabaklar, yemek takımları, alışveriş arabaları ve sepetleri

Şubat ayı sonuna kadar yapacağınız 
her alışveriş için sürpriz hediyeler

VE DAHA NİCE EV EŞYASI VE HEDİYELİK EŞYALAR

Seccadeler, oyuncaklar, halılar, kilimler, biblolar, çay takımları, çamaşır sehpaları

BİZDEN UCUZUNU 

ZOR BULURSUNUZ

KAMPANYA 
Bir torba kağıt 

havlu(kökkenrulle) 
ve tuvalet kağıdı 

toplam 
70,- kr

BİZDEN UCUZUNU 

ZOR BULURSUNUZ
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HABER har aldrig holdt tilbage med at kritisere regeringens 
udlændingepolitik og udspil. Og vi har heller ikke tænkt os 

at stoppe med det. Underordnet hvilken regering, der sidder på 
magten, vil vi ikke ændre vores linje. Med det tyrkiske ordsprog 
»ret skal være ret«, mener vi også, at man skal være ærlig og 
fair, når man kritiserer regeringens politik. 
Regeringens beskæftigelsespolitik, ser ud til at virke. Men det 

ville være forkert kun at kreditere regeringen for denne succes. 
Man er givetvis også nødt til at se på den internationale kon-
junktur. Demografien spiller også en rolle, for den voksende æl-
dre generation har en betydning. Dertil kan tilføjes, at indvan-
drere er begyndt at forstå det danske samfund og lære sproget 
mere, der også letter processen med at finde et arbejde. 
Et fald i arbejdsløsheden i Danmark har også vist sig blandt 

indvandrerne. Især inden for de sidste par år er andelen af ind-
vandrere fra ikke vestlige lande, der tager en uddannelse eller 
kommer i arbejde, steget markant. 
Og netop her skal man ikke undervurdere regeringens indsats 

for integrationen. 
Vi tilslutter os tesen om, at den bedste integration foregår på 

arbejdspladserne. 
Indenfor de sidste par måneder og uger har København og an-

dre kommuner holdt en række jobbørser. Her fik arbejdsgiverne 
ikke alene mulighed for at møde kommende medarbejdere ansigt 
til ansigt, men også tale med dem. Arbejdsgiverne, som oplever 
en øget arbejdsmangel i Danmark har opdaget potentiale i lan-
det, og de har også lempet på deres krav. 
Noget tyder på, at arbejdsgiverne har indset, at det er billigere 

at få hentet arbejdskraft fra de baltiske lande eller Østeuropa, 
men det har vist sig, at det er dyrere at ansætte folk uden sprog-
lige kundskaber på længere sigt. 
Ja, underordnet hvor meget vi kritiserer den nuværende rege-

ring, har den gjort en utrolig indsats i forhold til integrationen 
både ved at afsætte store mængder økonomiske midler af, og ved 
at insistere på at udføre sin fastsatte integrationslinje. Det bør 
tages alvorligt og behandles fair.

Hvis ret skal være ret... 
HABERmener 

(Læs den tyrkiske version side 2)

Har du lyst til at være med til at ændre på tingene 
på din arbejdsplads? 
Har du holdninger og har du lyst til at vide mere 
om fagbevægelsen? 
Fra 19.- 23. marts 2007 afholdes kursus for dig, 
der har anden etnisk baggrund end dansk, og 
som kunne overveje at blive fagligt aktiv. 
Du får mere at vide om fagbevægelsen 
og hvordan man påvirker forholdene på 
arbejdspladsen. Desuden lærer du noget om, 
hvordan man bedst formidler et budskab.

Kurset fi nder sted på LO-skolen i Helsingør. 

Kurset er for medlemmer af et LO-fagforbund. 

Du skal tilmelde dig ved at henvende dig i din 
lokale afdeling. 
Kursusnummer: 5269-07-00-05. 

Mere information fås hos Fagbevægelsens 
Videncenter for Integration tlf. 35 24 60 00 
eller fvi@lo.dk

Er du utilfreds med din løn?

FAGBEVÆGELSENS
VIDENSCENTER FOR
INTEGRATION

Af Besir Zengin

U
anset hvor sporty du er, 
har du sikkert oplevet 
det på et eller andet 
tidspunkt i dit liv: Da-

gen efter en ekstra hård træning, 
vågner du op med stive og ømme 
muskler og kan knap komme op 
af sengen. Nu kan amerikanske 
forskere være på sporet av en ny 
»kur«, nemlig noget så enkelt som 
koffein.

Holder motet oppe
En undersøgelse udført ved Uni-
versity of Georgia viser, at en kop 
kaffe eller to kan reducere smer-
ter efter træning med op til 50 
procent.

Ni unge kvinder, som ikke drak 
kaffe til hverdag, deltog i undersø-
gelsen, hvor nogen fik koffeinpil-
ler, mens andre fik narrepiller lige 
før træning. 

Resultaterne viste, at kvinder, 
som tog koffeinpiller, havde kun 

halvdelen så ondt som kvinderne 
med narrepiller.

Dette kan især være godt nyt for 
forskningen på træningscentre, 
mener hovedforfatteren af under-
søgelsen, Victor Maridakis.

”Hvis du kan bruge koffein til 
at reducere smerten, kan det 
gøre overgangen fra den første 
uge og ind i et længere trænings-
program enklere”, skriver han 
på universitetets hjemmeside.
Men det er vigtigt at huske, at 
koffein også kan være farlig i for 
store doser. 

I værste tilfælde kan du nemlig 
ende op med bivirkninger som 
hjertebanken, skælven og søvn-
forstyrrelser.

Mad er vigtigere
Ernæringsfysiolog Heidi Holm-
lund udelukker ikke, at koffein 
øger præstationen og mindsker 
smerterne, især ved træning, 
som foregår med lav intensitet 
over længere tid.

”Flere træningsstudier har vist, 
at koffein i små mængder kan 
have en positiv effekt på enkelte 
træningsparametre. En idrætsud-
øver kan klare at løbe lidt hurti-
gere eller opretholde hastigheden 
over længere tid” forklarer hun.

Ifølge en tidligere amerikansk 
undersøgelse, har koffein faktisk 
højere smertestillende effekt end 
en række almindelige lægemidler, 
som Aspirin.

”Men vi har brug for flere un-
dersøgelser for at kunne fastslå, 
at koffein har en effekt” mener 
Holmlund.

Hun opfordrer dig ikke til at 
tømme i kop efter kop med kaffe 
før træningen..

”At spise et måltid et par timer 
før træning, drikke godt undervejs 
og indtage mad og drikke så hur-
tigt som mulig efter træning har 
meget større effekt på heling og 
muskelømhed” mener Holmlund.

Kaffe mod ømme muskler
Drikker du kaffe for at vågne om morgenen? En stor kop kaffe 
kan også være god medicin mod træningssmerter, viser en ny 
undersøgelse

Af Besir Zengin

D
et er en fremspirende 
forståelse, at lidt søvn 
kan associeres med både 
vægtøgning og muligvis 

også udvikling af sukkersyge, eller 
diabetes, siger professor dr.med. 
Bjørn Bjorvatn, leder af Natio-
nalt kompetencecenter for søvn-
sygdomme ved Universitetet i 
Bergen, Norge.
- Men det alvorligste er, når søvn-
problemer - og først og fremmest 
problemer med døgnrytmen - bli-
ver så store, at de faktisk ødelæg-
ger skolegangen. Vi regner med, at 
omkring fem procent af teenagere 
lider af såkaldt forsinket søvnfase-
syndrom. Og spoleret udvikling er 
jo alvorligt, siger professoren.

For meget, for lidt
Faktisk kan for meget søvn i week-
enderne også virke negativt. 
- Det er jo godt, at de unge får so-
vet ud i weekenderne, hvis de har 
opbygget et underskud af søvn. 
Men det ødelægger døgnrytmen, 
med de problemer det medfører. 
Så mit råd til forældre er at få 
ungerne op i weekenderne, siger 
professor Bjorvatn.

Der findes endnu lidt viden om 
hvor meget mindre, vi sover nu 
end før. En amerikansk undersø-
gelse viser, at vi med sikkerhed so-
ver mindre end for 10-20 år siden, 
men en engelsk undersøgelse vi-
ser, at søvnlængden er uændret.
- Ligeledes er vi ganske sikre på, 
at unge lægger sig senere og sover 
mindre end tidligere, siger profes-
sor Bjorvatn.

Han støtter sig blandt andet til 
tal fra en endnu ikke publiceret 
forundersøgelse til et doktor-
gradsprojekt om det som kaldes 
forsinket søvnfasesyndrom. Un-

dersøgelsen omfatter 1400 norske 
unge. Kun 22 procent af dem går i 
seng før klokken 23 i ugedagene, 
44 procent mellem klokken 23 og 
midnat, 21 procent i løbet af første 
time efter midnat og 13 procent 
efter klokken 01.

Selv om søvnbehovet er indivi-
duelt, bør de fleste nok gå i seng 
før klokken 23, og i ungdomssko-
lealder endnu tidligere, mener 
professoren. 

Ifølge forundersøgelsen forsky-
des søvnen betydeligt i weeken-
derne. Da er under 1 procent af 
unge i seng før klokken 23, mens 
hele 68 procent lægger sig efter 
klokken 01.

Fjernsyn og PC 
Mediebrugen om aftenen gør, at 
mange lægger sig senere end før. 
- Øget forbrug af cola og koffein-
holdige drikke, fjernsyn, Internet 
og ikke mindst mobiltelefonen gør, 
at unge lægger sig sent. Det tik-
ker gerne meldinger ind langt ud 
på natten. Lærere siger, de mær-
ker, at eleverne kom trættere på 
skolen efter, at chat på MSN blev 
almindelig.

Her er en guide til, hvordan du 
bibeholde en sund døgnrytme.

DIN GUIDE TIL DRØMME-
LAND 
Søvn reguleres af et samspil mel-
lem opbygget søvnbehov, døgn-

rytme og vaner/adfærd. Her er 
nogen råd: 

Opbyget søvnbehov: 
- Regelmæssig motion, men af-
slut mindst tre timer før senge-
tid. 
- Undgå at sove om dagen, tag 
eventuelt en middagslur under 
20 minutter. 
- Ophold dig ikke i sengen læn-
gere end din sovetid. 
Døgnrytme: 
- Stå op til omtrent samme tid 
hver dag, også i weekenderne. 
- Få mindst 30 minutters dagslys 
hver dag, helst tidligt om mor-
genen og inden to timer efter, at 
du er stået op. 
- Undgå stærkt lys, ellers må du 
stå op om natten. 

Vaner/adfærd:
- Undgå kaffe, te og cola (koffein) 
efter kl. 17. 
- Tobak forstyrrer søvnen. 
- Undgå kraftig motion de sidste 
timer før sengetid. 
- Gå ikke sulten i seng og spis 
ikke tunge måltider lige før du 
lægger dig. 
- Sørg for et fast sengetidsritual. 
- Sørg for mørke, ro og moderat 
temperatur i soveværelset. 
- Se ikke på uret, hvis du vågner. 
- Lær en afspændingsteknik, 
brug den, når du vågner. 
- Sæt en time af til bekymringer 
og problemer om eftermiddagen/
tidligt på aftenen. Tag dem ikke 
med i sengen. 
- Undgå alkohol som sovemid-
del, det giver en urolig søvn med 
mange opvågninger og dårlig 
søvnkvalitet. 

(Kilde: Prof. dr. med Bjørn Bjorvatn, Na-
tionalt kompetencecenter for søvnsyg-

domme, Universitetet i Bergen)

Få ungerne op i weekenden! 
Forældre, som sørger for, at ungerne står tidligt op i weekenderne, 
gør dem en stor tjeneste, mener søvnforsker Bjørn Bjorvatn.
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Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.com

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

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Tel :2127 5146 
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D A N A  s ø g e r  i v æ r k s æ t t e r e . . .

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

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun 
for selvstændige. Vi har fokus på at give 
iværksættere de bedst mulige vilkår.

V i  t i l b y d e r

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

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

H o u s e  o f  S e r p i l
T ø j ,  F e s t k j o l e r  &  S m y k k e r

Hersegade 34A, Kl.
4000 Roskilde
Tlf: 4632 5461

(Açılış saatleri dışında aramak için: 2062 6843)

İş değişikliği 
nedeniyle

% 30
%40% 50

İndirimler

Açılış saatleri

Pzt. - Perş : 11 - 17.30
Cuma : 11- 18.00
C.tesi: 10 - 14.00

Roskilde şehir 
merkezinde; kaliteli, 

estetik mücevher, 
a=yakkabı ve gece 

kıyafetleri çeşitlerimizle 
10 yılı başarıyla 

tamamladık

Det viste sig, at mandlige uddan-
nelsessøgende med indvandrer-
/efterkommerbaggrund i næsten 

dobbelt så stort omfang som etnisk dan-
ske mænd søger ind på uddannelsesret-
ninger, der er domineret af kvindelige 
studerende.

For kvindernes vedkommende gjaldt 
omvendt, at uddannelsessøgende fra 
ikke-vestlige lande er mønsterbrydere 
på de korte, mellemlange og lange vide-
regående uddannelser, hvor kvindelige 
indvandrere/efterkommere i langt større 
udstrækning end kvinder med dansk bag-
grund vælger uddannelser domineret af 
mandlige studerende. Der tegner sig så-

ledes et overraskende billede af et mindre 
kønstraditionelt uddannelsesvalg hos unge 
indvandrere/efterkommere.

Opfattelser af mande- og kvinde-
fag er kulturbestemt 
De mandlige efterkommere er mønster-
brydere i uddannelsesmæssig sammen-
hæng ved, at de i langt højere grad tager 
almengymnasiale uddannelser. På de er-
hvervsfaglige uddannelser bryder de des-
uden mønstret ved i meget højere grad end 
etnisk danske mænd at tage uddannelse 
inden for kontor, handel og service.

Også de mandlige indvandrere bryder 
med de traditionelle søgemønstre. 

I forhold til etnisk danske mænd tager en 
større andel nydanske mænd således er-
hvervsfaglig uddannelse inden for handel, 
kontor, service, levnedsmiddel/ hushold-
ning og inden for social- og sundhedshjæl-
peruddannelsen. I mange af indvandrere/
efterkommeres oprindelseslande er eksem-
pelvis frisør, sygepasser/-plejerske, social/
sundhedshjælper (plejemedarbejder) ikke 
udprægede kvindefag. derfor vælger en 
overgennemsnitlig andel af de uddan-

nelsessøgende mænd med ikke-dansk 
baggrund uddannelser inden for disse 
områder. Tilsvarende gælder på undervis-
ningsområdet (folkeskolelærer), mens ek-
sempelvis børnepasning (pædagog) oftest 
betragtes som et udpræget kvindefag.

Mandlige indvandrere og efterkommere 
er meget fokuserede på de efterfølgende 
beskæftigelsesmuligheder.

Mandlige indvandrere og efterkommere 
ser uddannelse som et middel til arbejde og 
ikke som et mål i sig selv. I den danske og 
kvindelige kultur er uddannelsesforløbet 
imidlertid også et kulturelt dannelses-pro-
jekt, der favner bredere hensyn og interes-
ser end snævert arbejde. 

Denne opfattelse og kultur er de mandli-
ge indvandrere/efterkommere ikke bærere 
af efterkommere og deres bagland. Over-
raskende mange mandlige indvandrere og 
efterkommere ønsker at drive selvstændigt 
erhverv. 

Usædvanligt mange indvandrere og ef-
terkommere formulerer målsætninger om 
at blive selvstændige, og deres uddannel-
sesstrategier  understøtter ikke altid disse 
strategier. En del interviewpersoner tager 
en uddannelse, fordi de anerkendte Nydan-
ske mænds uddannelsesmønster er påvir-
ket af deres forsørgeridentitet. Ægteskab 
og børn kan have betydning for mandlige 
indvandrere/efterkommeres uddannelses-
strategier, idet mange vil tilstræbe uddan-
nelse, der hurtigt giver adgang til arbejde 
og løn. 

De nydanske mandlige studerende ser i 
høj grad sig selv i rollen som familieforsø-
ger. De vælger derfor en uddannelse, som 
giver dem mulighed for at forsørge deres 
familie og leve op til deres egenopfattelse 
af en mand. 

(Haber)

Unge indvandrere 
vælger kvindefag
Uddannelsessøgende med baggrund fra et 
ikke-vestligt land bryder på fl ere interessante 
områder med det traditionelle kønsopdelte ud-
dannelsessystem i Danmark. Dette er senest  
blevet dokumenteret i LG Insights undersøgel-
se i efteråret 2005, som gennem statistisk ana-
lyse påviste overraskende uddannelsesvalg hos 
unge med anden etnisk baggrund end dansk.
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Adres:
Jernbanegade 42,1, 3600 Frederikssund.

Plastikkirurgisk Speciallægeklinik
Tlf. 47330030 

Telefon müracaatlarınızı hafta içi 
hergün 9.00 - 15.00 saatleri 

arasında yapabilirsiniz

Daha fazla bilgi için:
www.plasticsurgeon.dk

adresini ziyaret edebilirsiniz

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

YENİ HİZMET !!!

iSTENMEYEN TÜY 
VE KILLARDAN, 

LASER TEDAVİSİ İLE 
KURTULUN. 

Bu reklamı getirin yüzde 
10 daha az ödeyin.

Kliniğimizde; 

 ♦Göbek ameliyatları, 
♦Göğüs küçültme, 
♦Göğüs dikleştirme, 
♦Göğüs büyütme, 
♦Yüz gerdirme, 
♦Pixel lazer ile kırışıklık tedavisi, 
♦kepçe kulak ameliyatları, 
♦Yağ aldırma işlemleri 
♦ burun ameliyatları 

ile hizmetinizdeyiz.
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Lærer:  
Blaagaard Seminarium

Københavns Dag- og Aftenseminarium 

Pædagog:  
Ballerup-Seminariet 
Gladsaxeseminariet
Højvangseminariet
Københavns Socialpædagogiske Seminarium

�����������������

Tid og sted: www.cvustork.dk/aabenthus

S
osyal İşler Bakanı Eva 
Kjer Hansen geçtiği-
miz hafta içinde baş-
lattığı bir kampanya 

ile göçmen kökenli erkeklerin 
kadın-erkek eşitliğini, aile iliş-
kilerini ve çocuk eğitimi ko-
nularını tartışmalarına fırsat 
yaratacak.

Kampanya ile ilgili olarak 
konuşan Eva Kjer Hansen, 
“Göçmenler arasında da ka-
dın-erkek eşitliğini sağlaya-
bilmek için göçmen erkeklere 
sorumluluk yüklemek önemli-
dir. Göçmen kökenli ailelerin 
birçoğunda babaerkil düzen 
devam etmekte, bu da tüm 
aile bireylerinin özgürce ve 
eşit bir şekilde seçim yapma-

sını engellemektedir” dedi.
Erkekler proje kapsamın-

da; cinsiyetlere biçilen roller, 
çocuk eğitimi ve aile hakla-
rı konusunu tartışacaklar. 
Örneğin Danimarka’da evli 
erkek ve kadınaların eşleri-
ne karşı bakım zorunluluğu 
bulunması, hem erkeklerin, 
hem kadınların kendi özel 
banka hesabına sahip olma 
haklarının bulunması, aile içi 
şiddetin yasak olduğu, kız ve 
erkek çocuklarının Danimar-
ka toplumunun sunduğu ola-
naklardan eşit şekilde yarar-
lanma haklarının bulunduğu 
göçmen kökenli erkeklere ha-
tırlatılacak.

Bunu gerçekleştirmek için 

Sosyal İşler Bakan-
lığı tarafından gö-
revlendirilen Fahmy 
Al-Majid ve Manu 
Sareen, önümüzde-
ki bir yıl içinde dil 
okulları, camiler 
ve göçmen erkekle-
rin devam ettikleri 
kahvehanelerde top-
lantılar yaparak er-
keklerle bu konuları 
tartışacaklar.

Bakan Hansen, 
“Tartışma erkekle-

re oldukça yaklaşacak, zira 
göçmen kökenli erkekler, eş-
lerinin iş piyasasında yer al-
maları, çocuklarının eğitimine 
devam etmeleri, kızlarının boş 
zamanlarını değerlendirme et-
kinliklerinde yer almaları ko-
nusunda önemli bir ol oynu-
yorlar.” diye konuştu.

Tartışma toplantıları, Sosyal 
İşler Bakanı Eva Kjer Hansen 
tarafından başlatılan “Neden 
olmasın?” kampanyası kap-
samında yapılacak ve kadın 
erkek eşitliğinin karşısındaki 
engelleri ortadan kaldırmayı 
amaçlıyor.

(Haber)

Göçmen erkekler kadın-erkek 
eşitliğini tartışacak

L
igestillings-
minister 
Eva Kjer 
Hansen 

har netop skudt en 
kampagne i gang, 
hvor mænd med an-
den etnisk baggrund 
end dansk skal dis-
kutere ligestilling, 
familieforhold og 
børneopdragelse. 

”Det er vigtigt, 
at vi får mændene 
i spil, hvis vi skal 
sikre ligestilling blandt 
kvinder og mænd med 
anden etnisk baggrund 
end dansk. Den gamle 
patriarkalske tankegang 
trives stadig i mange fa-
milier, og det forhindrer 
det frie og lige valg for 
hele familien, siger” Eva 
Kjer Hansen. 

Mændene skal disku-
tere kønsroller, børneop-
dragelse og familierettig-
heder – som fx at man har 
gensidig forsørgelsespligt, 
både mand og kone har 
ret til egen konto, part-
nervold er forbudt og ikke 

mindst at piger og drenge 
har lige muligheder i det 
danske samfund. 

Ligestillingsministeren 
har hyret to konsulenter 
med anden etnisk bag-
grund end dansk, Manu 
Sareen og Fahmy Alma-
jid, som i de næste to år 
skal rejse rundt i landet 
til sprogskoler, moskeer 
og mandeklubber for 
at skabe debat mellem 
mænd med anden etnisk 
baggrund end dansk. 

”Debatten går tæt på 
og skal foregå mellem 
mændene selv. Mænde-
ne spiller en vigtig rolle 

i at støtte deres ægte-
fælle i at komme ud på 
arbejdsmarkedet, støtte 
deres sønner i at tage 
en uddannelse og støtte 
deres døtre i at deltage 
i fritidsaktiviteter”, siger 
ligestillingsministeren. 

Debatrækken er et af 
mange initiativer i lige-
stillingsministerens kam-
pagne ”Hvorfor ikke?”, 
som skal øge bevidsthe-
den om ligestilling og 
rettigheder og nedbryde 
de barrierer, der er

(Haber)

Mænd med anden etnisk baggrund 
skal debattere ligestilling 

Gazetemizin dağıtımcı firması sa-
hibi Ayhan Fırat gıda sektörüne 

de el attı. Fırat, başkent Kopenhag 
şehir merkezinde iş yerlerinin yoğun 
olduğu Grönnegade 16 numarada 
Türk ve Akdeniz soğuk mezelerin-
den oluşan Fast Food büfesi açtı. 
Bu ay başında düzenlenen resepsi-

yonla açılan büfeye çok sayıda Da-
nimarkalı katıldı. Hedefinin bölgede 
çalışanlara pizza ve burger dışında 
da yemekleri tattırmak olduğunu 
söyleyen Ayhan Fırat, Danimarkalı-
ların Akdeniz mutfağına büyük ilgi 
gösterdiğini söyledi. 

(Haber)

Chilimili açıldı
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Türkiye�nin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde

Turkcell Süper Ligi 

Fortis Türkiye Kupasõ

50�nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ

Kuzey Avrupa Ülkeleri DIGITURK Distribütörü 

Ça�rõ Merkezi:  
0046 8 445 41 41 
www.digiturk.dk 
www.darcan.se 
info@darcan.se

DIGITURK
DAN�MARKA BAY�S�

SAT-EXPRESS 
DIGITURK�e üye olmak istiyorsanõz bizi arayõn

Bir telefonla DIGITURK evinizde 

Mehmet Yõlmaz
Tel:   40 27 89 89 

KAMP
ANYA

yalnõzca

1300 DKK

Spor, Süper veya

Mega paketi alana

DIGITURK için özel

üretilmi�, problemsiz

HUMAX
uydu alõcõsõ

Danimarka’daki en büyük Türk 
tur operatörlerinden Tyrkiet 
Eksperten & Scanway 10. yılı-

nı doldurdu. 10. yıl nedeniyle Kopen-
hag’daki merkez bürosunda düzenle-
nen resepsiyona 300’ün üzerinde Da-
nimarkalının gelmesi dikkat çekti.

Danimarka’daki en büyük Türk tur 
operatörlerinden Tyrkiet Eksperten 
& Scanway 17 Ocak’ta 10.jubilesini 
yaptı.

1997 yılında açılan Tyrkiet Eksper-
ten’in başkent Kopenhag’daki mer-
kez bürosunda yapılan 10. yıl jubi-
lesine 300’ün üzerinde insan katıldı. 
Katılanların çoğunluğunun Danimar-
kalı olması dikkat çekti. 

10.yıl jubilesi nedeniyle düzenlenen 
resepsiyonda konuklara Türk yemek-
leri ve içecekleri ikram edilirken, tatil 
olanakları tanıtıldı ve özel jubile tatil 
indirimleri yapıldı. 

Jubile nedeniyle ayrıca çekilişler 
de yapıldı ve çekilişlere katılan ko-
nuklardan bazıları Türkiye’de tatil 
kazandılar. 

(Haber)

Tyrkiet Eksperten 
10. yaşında

A
rtık yalnız yaşamayı sadece 
Danimarkalılar değil, göç-
menler de tercih etmeye 
başladılar. 

Kopenhag Belediyesi’nin yayınladı-
ğı bir rapora göre, göçmen gençleri 
de reşit olduktan sonra ailelerinden 
ayrılarak kendi evlerine taşınıyor ve 
yalnız yaşamaya karar veriyor. 

Multikulturel Forening (Çok kültür-
lü Dernek) başkanı Rabih Azad-Ah-
mad’ın 24 Timer gazetesine yaptığı 
açıklamaya göre, genç kuşak göçmen 
gençlerinin eğitim ve kariyere büyük 
önem verdiklerini, bu nedenle göç-
menler arasında evlilik yaşının da 
yükseldiğini ve göçmenlerin ailele-
rinden ayrı yaşamayı tercih etmeye 
başladıklarını söyledi. 

(Haber)

Göçmenler de 
yalnızlığı tercih 
ediyor

D
animarka trafik güvenlik kon-
seyi tarafından hazırlanan ve 
geçtiğimiz Kasım ayından beri 
sanal ortamda yayınlanmakta 

olan kampanya filmi 7 milyonun üzerin-
de kişiye ulaşırken tepkiler de çoğalmaya 
başladı.

Fılmde üstsüz kadınlar yol kenarında 
ellerinde tuttukları süret tahdidi levhala-
rını sürücülere göstererek sürat tahdidine 
uymaları uarısında bulunuyorlar. Haber 
bülteninde yer alan bir haber şekilinde 
hazırlanmış olan videoyu bugüne kadar 7 
milyonun üzerinde kişi tıklamış. 

Kampanya yetkilileri konseptin başarıya 

ulaştığınısöylerlerken İsveç trafik güven-
lik konseyi yetkilileri resmi bir yazıyla 
Danimarkalı meslektaşlarını uyararak, 
açık göğüsler ve pornografik mesajların 
trafik güvenliği ile bir ilgisi bulunmadı-
ğını belirttiler.

Feministler yine ayaklandı
Kampanyaya çeşitli kesimlerden tepkiler 
gelmeye devam ediyor. Danimarka’daki 
çeşitli kadın hakları örgütleri de bir açık-
lama yaparak kampanyayı “tatsız” bulduk-
larını belirttiler. Trafik güvenliği önemli 
bir sorundur, her yıl binlerce kişi trafikte 
hayatını kaybetmektedir. Böyle kampan-

yalar sürücüleri verilmek istenen mesaj-
dan uzaklaştırmakta, ayrıca kadın vücudu-
nunun da bu şekilde kullanılmasını kabul 
etmekte güçlük çekiyoruz” dediler.

Papa da izledi iddiası
Kampanya düzenleyicileri ise ısrarlılar. 
“Bu bir iletişim başarısıdır. Video ülke 
sınırlarını aşmış, Dünya genelinde 7 mil-
yon kişi tarafından izlenmiştir. Hatta Va-
tikan’dan da 42 ayrı bilgisayradan giriş 
yapıldığını tespit ettik. Papa Benedikt bile 
izlemiştir” diye konuştular.

(Haber)

Üstsüz kampanya iletişim başarısı
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Kına geceleri için geçerli cazip 
fiyatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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.

Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla 

masa dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, 
çerez

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

zevk ve isteğinize göre yapılır.
BİZİ ARAYIN, PİŞMAN OLMAYIN

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk
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.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF:
3966 6560
3122 5222

HABER’in geçen sayısında da vurgulandığı 
gibi, kontanthjaelp olarak bildiğimiz sos-

yal yardım, 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren 
kısıtlanacak. Bundan böyle son iki yıl içinde 
300 saat çalışmamış evli çiftlerden biri sosyal 
yardım haklarını kaybedecek.
Yeni yasal düzenleme her iki çiftin de sosyal 

yardım alması durumunda geçerli. Çiftlerden 
birinin emeklilik maaşı aldığı veya eğitim gör-
düğü için burs aldığı durumlarda bu yasal de-
ğişiklik geçerli değil, yani bu çiftin sosyal yar-
dım alması için 300 saat çalışmış olması gerek-
miyor. 

Nasıl bir iş?
Artık bundan böyle sosyal yardım hakkının ko-
runabilmesi için her iki yıla bir 300 saat çalış-
mış olmak gerekiyor. Bu her iki çift için de ge-
çerli, yani son iki yıl içinde bir çiftin 600 saat 
çalışmış olması gerekiyor. 300 saatlık iş normal 
bir iş olmalı. Devlet veya belediye destekli işler 
(yani İş ve İşçi Bulma Kurumunun veya beledi-
yenin istihdam politikalarına bağlı olarak gös-
terilen işler) bu 300 saatlık işe dahil edilmez ve 
tekrar sosyal yardım alma hakkı tanımaz. Ken-
di olanaklarınızla bulduğunuz bir iş olmalıdır. 
İki yıl sonunda çiftlerden birinin 300 saat ça-
lıştığı, diğerininse hiç çalışmadığı durumlarda, 
çalışmayan kişi sosyal yarım hakkını kaybeder. 
Artık tek ’maaşla’ yaşam devam eder.

İki yıllık süre uzatılabilir
Çiftlerden birinin askerlik yapması, çocuk do-
ğum iznine (barselsorlov) ayrılmış olması ve 

hastalık parası olması (hasta olası) durumun-
da bu iki yıllık süre aynı oranda uzatılır, örne-
ğin askerliğin bir yıl olduğunu düşünürsek, eşi 
askerde olan bir çiftin son 3 yıl içinde 300 saat 
çalışmıs olması gerekir. Böylece iki yıl içinde 
300 saat kuralı, (pratikte) üç yıl içinde 300 saat 
olarak değişmiş olur.
Dolayısıyla sosyal yardımın kısıtlanmasını is-

temeyen çiftlerden herhangi biri, burs (staten-
suddannelsesstötte) alacağı bir eğitime başla-
yabilir (eğitim sisteminde aktif öğrenci olmak 
gerekmiyor), doktordan hastalık raporu alabi-
lir, emekliliğe müracaat edebilir. Çünkü sonuç-
ta bu yasal düzenleme ve 300 saatlık iş talebi 
çalışabilir durumda olanlar için geçerli. Fizik-
sel ve ruhsal hastalır, işgücünü yitirmiş, yıpra-
mış insanlar bu kısıtlamlara tabii değildir. 

Hedefte göçmen kadınlar 
Yasada yapılan bu yeni değişiklik genellikle dü-
zenli bir biçimde işgücü piyasasına girememiş, 
yeterli eğitimi olmayan ve pek çalışma isteği ol-
mayan (ya da olmadığı düşünülen) bireyler göz 
önüne alarak yapılmış. Bir başka deyişle ’ev 
kadını’ olarak yaşamını sürdüren ve bu duru-
mundan çok menmun olduğu sanılan göçmen 
kadınları ’cezalandırmak’ amacıyla yapılan bir 
yasal değişiklik.
Belediyenin verdiği kararları bu yüzden he-

men kabul etmemek gerekir. Her zaman şika-
yet hakkınızı kullanın. Sorunlarınızı birden 
fazla makamın incelemesi herzaman sizin ya-
ranızadır. 

tireli@haber.dk

Sosyal yardım (kontanthjaelp) 
kısıtlanıyor

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

SOSYAL DANIŞMANLIK

Danimarka’da sayıları 4 bini 
bulan Türk kökenli girişim-
cileri bir çatı altında topla-

mayı hedefleyen Danimarka–Tür-
kiye İşadamları Derneği DATİAD, 
Türk basın mensuplarıyla bir ara-
ya geldi. 

DATİAD’ın merkezinde gerçekle-
şen bilgilendirme toplantısında ko-
nuşan Başkan Ercan Gül, amaçla-
rının sayıları binlerle ifade edilen 
Türk müteşebbisleri bir araya ge-
tirmek olduğunu söyledi. Ercan, 
Danimarka ile Türkiye arasında 
ticaretin gelişmesine katkı sağla-

mayı hedeflediklerini ifade etti. 
DATİAD başkanı Ercan Gül, 

fabrikada işçi olarak çalışan ilk 
kuşağın devrinin geçtiğini vurgu-
layarak, ‘İşveren konumuna gelen 
Türklerin organize olarak, büyük 
çaplı yatırımlar yapması konusun-
da danışmanlık yapıp, üyelerimize 
yol göstereceğiz’ dedi. 

DATIAD yetkilileri ayrıca, slayt 
gösterileri eşliğinde derneğin Da-
nimarka’daki iş adamlarımıza 
yönelik çeşitli alanlarda yapacağı 
çalışmaları anlatarak  

(Haber)

DATİAD hedef ve 
projelerini anlattı



            Şubat/Februar 2007haber26   Şubat/Februar 2007 27   haberHABER 

Ayakkabıdan tişörte, kot pantalondan 
monta, kazağa kadar tüm erkek/kadın 

ve çocuk           ürünleri 
şimdi Danimarka’da, 

hem de fabrika alış fiyatına!!!

Bicen 
c o p e n h a g e n

Rodi Jeans 
şimdi 

Danimarka’da

Helsingørsgade 26
3400 Hillerød 
Tlf: 40143762

Bicen 
c o p e n h a g e n

İskandinavya Distribütörü

w w w . b i c e n . d k

Erkek takım, gömlek, kravat, kemer, 
çoraba kadar tüm elbiselerde 

açılış indirimi 

        Biçen & 
ürünlerinde büyük indirim

599 kronluk kot 
pantalonlar şimdi 49 

krondan başlayan 
fiyatlarla

AÇILIŞ İNDİRİMİ

1 Nisan’dan itibaren tüm 
İskandinavya genelinde 
bayilikler verilecektir. 

Rodi ve Biçen ürünlerini 
pazarlamak, bayilik 

almak için acele edin!!!
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Yıldız Akdoğan

Neden Sören 
Krarup?
Dani-

marka 
Halk Partisi’ndeki “kara papaz-
lar”dan diğeri olarak da bilinen 
Sören Krarup, İslam dinini dünya 
barışını ve Danimarka halkını teh-
dit eden en tehlikeli bir din olarak 
gören en hararetli tartışmacılar-
dan biri olarak da biliniyor. 80’li 
yıllarda Danimarka Mültecilere 
Yardım Kurumu’na karşı başlat-
tığı ciddi kampanyanın ardından 
siyasete atılmaya karar veren Kra-
rup, milletvekili olmaya karar ver-
miş. Haber, 30 kitabın da yazarı 
olan papaz-siyasetçi Sören Krarup 
ile Danimarkalılık, İslam dini ve 
Danimarka Halk Partisi’nin çizgi-
si üzerine konuştu. 

Sören Krarup ile Parlamentodaki 
ofisinde buluşmayı kararlaştırdık. 
Parlementoda sekreteri tarafın-
dan karşılandık ve sekreter bizi 
Danimarka Halk Partisi’nin top-
lantı odasına götürdü. Bizi odada, 
kapıda karşılayan Krarup, kahve 
ve su ikram etti. Tuhaf bir durum-
du, ama Krarup çok konukseverce 
karşıladı bizi. Toplantı odasının bir 
köşesinde de parti genel başkanı 
Pia Kjaersgaard’un gülümseyen 
büyük bir resmi bize bakıyordu. 

Ben daha sorumu sormaya baş-
lamadan Krarup anlatmaya baş-
ladı. 40 yılın aşkın bir zamandır 
papazlık yapan Sören Krarup’un 
siyasete atılmasının en büyük ne-
deniyse, hayatındaki en önemli dö-
nüm noktası olarak gördüğü 1983 
yılında çıkarılan bir yasa. Bu yasa 
Krarup’a göre Danimarka’yı tama-
men değiştirmiş ve Danimarka’ya 
getirilen misafir işçiler çıkarılan 
yasa sayesinde ülkelerine geri 
dönmemişler.  

“Misafir işçilerin sözleşmesi 1972 
yılında sona erdi. Sözleşmeye göre 
misafir işçilerin ülkelerine geri 
dönmeleri gerekiyordu, ancak dö-
nemin Çalışma Bakanı Erling Di-
nesen ve daha sonra dönemin baş-

bakanı Anker Jörgensen 
misafir işçileri göçmene 
dönüştürdü. Bu dönüşüm 
ile Danimarka’nın kapı-
ları ardına kadar açıldı. 
Tehlikeli bir gelişmenin 
başlamasıydı bu. Çünkü 
halk kendi ülkesinde ya-
vaş yavaş yabancılaşmaya 
başlamıştı” diye anlatma-
ya başlayan Krarup, hal-
kın bir millet içinde aile 
olarak görüldüğüne işa-
ret ediyor ve bir milletin 
göçmen ülkesine dönüş-
türülmesiyle ailenin de 
evsizlerin günü birlik 
kaldığı pansiyonlara (herberg) dö-
nüştürüldüğünü söylüyor. 

"Böylece aileye karşı şiddet uy-
gulanmış oldu, Bunu ben taa 1986 
yılında söyledim ve adını da göç-
men politikasına karşı mücadele 
koydum” diyen Krarup, bu müca-
deleyi, göçü de eleştirdiği Jyllands-
Posten gazetesindeki yazılarında 
sürdürmüş. 

Danimarka Mülteciler 
Yardım Kurumu’na savaş 
açtı
1986 yılında Danimarka Mülteciler 
Yardım Kurumu’nun yaptığı yar-
dım kampanyasına karşı mücadele 
başlatan Krarup, ”Danimarka Mül-
teciler Yardım Kurumu 1983 yılın-
da çıkarılan yasaya destek verdi. 
Ben de bu yardım kampanyasına 
’Hayır, bir kron bile vermeyiz’ baş-
lıklı kampanyanın desteklenmeme-
si yazımla karşılık verdim. Yazım 
büyük ilgi gördü” diyor Krarup. 

Kraraup ayrıca ”Rapport fra en 
borgerkrig-Bir iç savaştan rapor” 
adında bir kitap yazmıştı. 

İç savaş belki biraz fazla abartıl-
mış gibi görülse de sonuçta Mül-
teciler Yasasına karşı komite adı 
altında bir çalışma grubu kurul-
masını sağlamış Krarup. 

”Komitenin çalışmaları için 700-
800 bin kron civarında para top-
ladık ve bu para ile ilanlar verip, 
toplantılar yaptık” diyen Krarup, 
Danimarka Radyosu, Politiken, 
İnformation gibi kendilerini siya-

si doğrucu sanan medyaların ken-
dilerine karşı, bir tabuyu yıktıkla-
rı için bir karşı saldırı başlattığını 
söylüyor.

Tabu mu?
”Evet, tabu. Bir hümanizm dalgası 
sanki bir din gibi almış başını gi-
diyor. Hümanistlere göre, herşey 
serbest olmalıymış, sınır olmama-
lıymış, birşey isteyenlere hayır 
denmemeliymiş… Ama biz buna 
karşı koyduk, bir halk bir ulus ol-
malı dedik”.  

Sizce bu ülkede yaşayan 
göçmenler/Yeni Danimarkalılar 
bu ulusun bir parçası olmadılar 
mı?
”Bunun için çok çaba sarfetmeleri 
gerekiyor. Zaten uyum konusunda 
bu şart koşulmalı” 

Grundtvig’in halkçılığı ve 
asimilasyonu
Sören Krarup uyumu Grundtvig’in 
1848 yılında yazdığı ”Folkelighed/
Halkçılık” şiirinden alıntı yaparak 
açıklıyor. 

”Grundtvig şiirinde, insan ken-
dini Danimarkalı gibi hissetmeli, 
toplumun bir parçası olarak gör-
meli, dilini konuşmalı ve ülkesini 
sevmeli diyor” dediğine işaret eden 
Krarup, ikinci ve üçüncü kuşak 
göçmenlerin Müslüman oldukları 
için kendilerini Danimarkalı gibi 
hissetmemesinden endişe duydu-
ğunu belirtiyor ve, ”Bu yüzden 

Danimarkalılıktan nefret 
ediyorlar” diyor. 

Uyumdan, Danimarkalı-
lıktan sözediyorsunuz, bu 
anlattıklarınız asimilasyon 
değil mi?
”Evet, Uyum yolun yarısını 
oluşturuyor, biz bunu de-
miyoruz. Biz, asimile olma-
lı, tamamen Danimarkalı 
olmalı diyoruz”. 

Krarup, birinci kuşak 
göçmenleri hedef almadığı-
nı, ancak burada doğan ya 
da büyüyen ikinci ve üçüncü 
kuşak göçmenlerin asimile 

olması gerektiğini belirtiyor, ancak 
İslam dinini Hıristiyanlıktan o ka-
dar uzak görüyor ki, Müslümanları 
asimile etmenin zor olacağını da 
kabul ediyor. 

Göçmenlerin yoğun olarak yaşa-
dıkları Kopenhag’ın Nörrebro sem-
tine gitmeyen ve hiç Müslüman bir 
arkadaşı olmayan Krarup, ancak 
her iki durum hakkında da çarpıcı 
bilgiler veriyor. 

”Çok kısa zamanda çok fazla ya-
bancı geldi. Bu bir sorundur. Get-
tolarda yaşıyorlar. Sadece 20 bin 
gelseydi bu kadar sorun olmazdı, 
ama 300 bine civarında Müslüman 
var. Bu çok fazla ve İslam 1400 yı-
lından bu yana Hıristiyanlığı tehdit 
eden bir din” diyen Krarup, Haçlı 
Seferleri’nin Hıristiyanlığı İslam 
dininden korumak için savunma 
amaçlı yapıldığını söylüyor.  

DF’in siyasetinde bir 
değişiklik yok
Krarup’un İslam dinine bakışı 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeli-
ğine de şüpheli yaklaştığını gös-
teriyor. Türkiye Müslüman bir 
ülke olmasıydı, durum daha farklı 
mı olurdu? yönündeki sorumuza, 
”Türkiye, yaşlı Hıristiyan küçük 
bir asyadır ve Hıristiyanlık ko-
runabilseydi bugün kültür çatış-
ması yaşanmazdı” yanıtını veren 
Krarup, Türkiye’nin laik, çağdaş 
ve demokratik olmaktan çok dini 
güçleri bastıran askeri yönetimle 
yönetilen bir ülke olduğunu ifade 

ediyor.  

İslam dinini dünyamızı tehdit 
eden en büyük tehlike olarak mı 
görüyorsunuz?
”Evet. Öyle görüyorum. İslam ve 
İslamcılığın olduğu yerde savaş ve 
çekişme var. Batı’da sorun yok. 
2001 yılında New York’taki Dünya 
Ticaret Merkezi’ne yöneltilen te-
rör saldırısı, geçen yılki karikatür 
krizi Danimarka halkının gözünü 
açtı artık”.

Hükümetin Danimarka Halk 
Partisi’nin de desteğiyle izlediği 
politikadan memnun olduğunu 
vurgulayan Sören Krarup, ”Da-
nimarka’da sistem değişti, çünkü 
biz terörizme karşı mücadele ettik. 
En son olarak karikatür krizinde 
gördük. Bu yüzden gelecek seçim-
lerde de halk bizi destekleyecek. 
Partimizin yabancılar politikasın-
da da hiç bir değişiklik olmayacak” 
diyor.

Krarup’un yanından ayrılırken, 
okurlarımızın bu röportajı okuduk-
tan sonra Sören Krarup hakkın-
da neler düşüneceklerini tahmin 
etmeye çalışırken, Krarup röpor-
tajdan sonra yeni üyeler kazana-
caklarını umut ettiğini söylüyor. 
Yeni üye kazanırlar mı, bileme-
yiz, ama Haber gazetesi Krarup’a 
da sayfalarında yer vererek nasıl 
demokratik bir duruş sergilediği-
ni gösterdi. 

yildiz.akdogan@haber.dk

HABER

SÖREN KRARUP KİMDİR?
Sören Krarup Jylland Bölgesinde bu-
lunan Grenaa kentinde 1937 yılında 
doğdu.  1965 yılında teolog (İlahiyat-
çı) oldu. 1965-2005 yılları arasında 
Ribe Katedraline bağlı Seem kasa-
basındaki kilisede papazlık yaptı. 
Bir dönem Danimarka Radyosu’nun 
yönetim kurulunda Danimarka Halk 
Partisi’ni temsil etti. Tidehverv adlı 
derginin kurucularından da olan Kra-
rup, 1984 yılından bu yana derginin 
sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ya-
pıyor. Sönderjylland bölgesinden 
Danimarka Halk Partisi milletvekili 
seçilen Krarup evli ve dört çocuk ba-
basıdır. 

Sören Krarup: RÖPORTAJ

”Göçmenler asimile olsun”

Türk dostu olarak da bili-
nen Farum eski belediye 
başkanı Peter Brixtofte 

2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Brixtofte,belediyenin parasıyla 
Farum spor klübüne sponsor ol-
mak, inşaat firması Skanska’ya 
9 milyon kronluk fazla fatura 
kesmekle suçlanmıştı. Mahke-
me ayrıca, Brixtofte ile birlikte 
Skanska’nın müdürüne de bir yıl 
hapis cezası verdi. 

Danimarka’da son yıllarda en 
büyük yolsuzluk iddasıyla hak-
kında dava açılan Farum eski 
belediye başkanı Peter Brixtof-
te, belediye başkanlığı yaptığı 
dönemde Skanska inşaat şir-
ketine belediye adına 9 milyon 
kronluk fatura kesmek ve Fa-
rum Spor Klübüne sponsor ol-
maktan suçlu bulunarak iki yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin karar vermesin-
den sonra bir açıklama yapan 
Brixtofte, suçsuz olduğunu id-
dia etti. 

“Bu ülkede insan işlemediği 
bir suç yüzünden cezalandırıla-
maz” diyen Peter Brixtofte, ka-
rarı yüksek mahkemede temyize 
gideceğini söyledi. 

“Yüksek mahkeme öncesi ne 
tür olanaklarımız olduğunu avu-
katım ile değerlendirmemize 14 
günümüz var. Yasadışı hiç bir 

şey yapmadım. Karara itiraz 
edeceğim” diye konuştu. 

Sponsor yolsuzluğu davasının 
Birxtofte hakkında açılan en 
hafif davalardan biri olduğu bil-
dirildi. Brixtofte hakkında yasal 
olmayan yollarla para verme ve 
belediyenin parasıyla pahalı şa-
rap içme gibi davalar da bulunu-
yor ve önümüzdeki mart ayında 
bu davaların da sonuçlanacağı 
öğrenildi. 

(Haber)

Türk dostu başkana hapis cezası
Yolsuzluk iddialarıyla 
hakkında açılan davalar-
dan birini geçtiğimiz 
günlerde kaybeden 
Farum eski belediye 
başkanı Peter Brixtof-
te iki yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.

Polis yetkilileri, 
suç işleyen ve 
kendi çevrele-

rindeki diğer gençle-
re yönelik tehditkar 
davranışlarda bulu-
nan ve şiddet uygula-
yan göçmen gençlere 
daha fazla ceza veril-
mesini önerdi.

Kopenhag Polisi suç 
önleme bölümü yetki-
lilerinden Lars Niko-
laj Jensen katıldığı bir 
toplantıda, suç işleyen 
gençlerin yüzde 75’inin göçmen kö-
kenli gençler olduğunu söyledi ve suç-
lu gençlere verilecek cezaların hızla 
verilmesi ve caydırıcı türden olması 
gerektiğini söyledi.

Göçmen kökenli gençlerin ve aile-

lerinin şartlı cezayı anlama-
dıklarını söyleyen Jensen, bu 
gençlerin fiziksel şiddet ya da 
SMS yoluyla çevrelerindeki 
diğer gençlere korku saldık-
larını ve bu tür gruplaşmala-
rın çekirdeğinin dağıtılması 
gerektiğini belirtti.

Bunun için de mutlaka ha-
pis cezasını düşünmek gerek-
mediğini söyleyen Jensen, 
özellikle ilkokullarda kriz 
çözme konusunda bilinçlen-
dirici çalışmalar yapılması-
nın gençlerin şiddetten uzak 

durmasını sağlayabileceğini söyledi.
Jensen ayrıca, aile ilişkilerinin güç-

lendirilmesini sağlayacak Danimarka-
lı rehberlerin de aileler için yararlı 
olacağını bildirdi.

(Haber)

Polis: »Göçmenlere 
daha ağır ceza verilsin«
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AcceptCard PRIVATLÅN

15 dakikada 40 bin kronluk 
kredi sağlanır.

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cuma: 10.00-18.00
Cumartesi: 10.00-17.00

Adres: 
Taastrup Hovedgade (Køgevej) 45
2630 Taastrup
Tlf: 43 52 22 28
Mobil: 20 41 52 68

Danimarka’nın 
ilk raylı halı 

Show Room’u

Her türlü boyutta 
halı, yolluk kesilir 

ve dikilir.

Sparişleriniz kargo ile 
Jylland ve Fyn adasına 

gönderilebilir.

2, 3, 4 metre genişliğinde  
15 yıl garantili

m2 fi yatı: 

Her 12 m2 alana 
600 kronluk 

2 paspas 
BEDAVA!

400x600 340x500 240x350
400x500 300x500 250x300
400x400 300x400 250x250
340x700 300x350 200x400
340x600 300x300 200x300
170x240 100x400 080x150 
160x235 100x300 060x090
170x170 100x200 050x080
150x150 080x300
140x200 080x200

Halı ölçülerimiz
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N
atteravnene, çev-
resinde olup biten-
lere karşı duyarlı 
ve sorumluluk ta-

şıyan gönüllülerden oluşan 
bir kurum. Gönüllülerin 
çalışmalarının amacı, böl-
gelerde güvenli bir ortamın 
yaratılması ve asayişin ger-
çekleşmesi ile birlikte dav-
ranışlarıyla gençlere örnek 
olarak onları şiddetten uzak 
tutmak ve çevrelerine mad-
di hasar vermelerini önlemek 
olarak belirtiliyor. 

Daha fazla sayıda göçmen 
kökenli Gece Kuşuna (Nattravne) 
ihtiyaç duyulduğunu belirten Gül 
Aydın, bu grupta yer alan göçmen 
kökenli sayısını arttırmak için çalı-
şıyor. İş arkadaşı Ali Omran ile HA-
BER gazetesine uygulama hakkında 
bilgi veren Gül Aydın, “En önemli 
görevlerimizden biri de, çocuk ve 
gençlere destek olup, yardım ederek 
kendi kimliklerini bulmalarında kat-
kılarımızdır. Gönüllülerin sokaklar-
da bulunması gençler arasında suç 
oranını düşürdüğü gibi, onları ba-

ğımlılık yapıcı maddelerden de uzak 
tutuyor” diye konuşuyor.

Ali Omran ise, “Natteravnene gö-
nüllüleri ihtiyaca göre haftanın bel-
li günlerinde ve belirli yerlerde sarı 
ceketlerini giyerek geziyorlar. Çocuk 
ve gençlere gerekli olduğunda yar-
dım ederler, onlara zaman ayırarak 
sorunlarını dinlerler, çözümlerin 
bulunmasında yardımcı olurlar. 
Ama gönüllüler, polis ya da özel gü-
venlik elemanı ve sistemin bir kolu 
değildir” diyor.

Gönüllü olarak sarı ceket-üniforma 

giyip gençleri gece hayatında 
şiddet ve uyuşturucudan uzak 
tutmak için çalışmak isteyen-
lere bir üniforma ve bir cep te-
lefonu veriliyor. Göreve başla-
madan önce bir dizi kurslardan 
geçirilen Natteravn kişiler, beş 
kurala içinde çalışmalarını 
yürütüyorlar-

Natteravn kişiler sokaklarda 
gözlemcilik yapar ancak çatış-
ma ve kavgalara müdahele 
etmezler, Üç kişilik gruplar 
halinde ve kendilerini görü-
nür kılan sarı ceketleri ile 
dolaşırlar. Kapalı mekanlara 

girmezler, konuşma, ve telkin yo-
luyla gençler arasındaki sorunları 
çözmeye yardımcı olurlar, çocuk ve 
gençlerin güvenli bir şekilde evlerine 
gitmelerine yardımcı olurlar.

Daha fazla bilgi için;
www.natteravnene.dk adresinden 
daha fazla bilgi edinilebilir.
Projeye gönüllü katkıda bulun-
mak isteyenler ülke sekretaryasın-
dan(70121299) etnik danışmanlar Ali 
Ali Omran(26285002) veya Gül Aydın 
(60954243) ile ilişkiye geçebilirler.

Dr. İsa KUYUCUOĞLU

Kıymetli okurlar,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) aday-

lığı sürecindeki ilişkilerin, özellikle siyasi ve 
iktisadi boyutu değişik platformlarda farklı bi-

çimlerde gündeme alınırken; sosyal, kültürel ve özellikle 
dinsel boyutunun dikkate alınmadığı veya tamamen gö-
zardı edildiği görülmektedir. Bu nedenle bu aydaki yazı-
mızı Avrupa Birliği’nde Din konusuna ayırdık.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı sürecinde kültür 

ve din konusuyla ilgilenmesi özellikle 17-18 Haziran 2004 
tarihleri arasında Brüksel’de Avrupa Konvansiyonu’nun1 
Anayasada Hristiyanlığın yer alıp almamasına ilişkin gö-
rüşmelerde ön plana çıkmış, ülkemizin siyaset adamları 
(Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ab-
dullah Gül) diğer diplomatlar ve konunun uzmanları Av-
rupa değerlerinin Hristiyanlık veya Yahudilik temeline 
değil, insanlığın ortak kültürel mirasına dayanması gerek-
tiği konusunda yoğun bir çaba göstermişlerdir.     
Avrupa Birliği Konvansiyonu’nun Anayasa taslağı hazır-

lanması sürecinde ve diğer resmi toplantılarda din konu-
su gerçekte fazla yer almamasına rağmen; dinin sosyal, 
kültürel ve yasal boyutu hâlâ ülkelerin iç politikalarında 
tartışılan önemli konulardan birini teşkil etmektedir.
Günümüzdeki Avrupa Birliği’ni oluşturan tarihsel söz-

leşmelerin hiç birisinde kiliseden ve dinden söz edilmediği 
için, sözleşmeler üye ülkelerdeki dini gruplar tarafından 
‘dinsel âmâ’ (religuos blind) bir sözleşme olarak tanımlan-
maktadır.
Avrupa Birliği Anayasası’nda Hristiyanlığın ve dinin yer 

alması konusunda en yoğun ve ısrarlı çabayı Avrupa Kili-
seler Konferansı2 göstermiş ve bu konuda Avrupa Birliği 
Komisyonuyla görüşmeler yapmıştır.
1 Mayıs 1999 tarihinde kabul edilen Amsterdam Sözleş-

mesi “Avrupa Birliği’nin kilisenin, dini cemaatlerin, felse-
fi ve hümanist organizasyonların üye ülkelerdeki kanun-
da belirtilmiş yasal statüsüne saygı duyduğunu ilk kez be-
yan etmiştir.
Yasal dayanak yetersizliğine rağmen Avrupa Birliğinin 

icra organı sayılan Avrupa Komisyonu 1999’dan itibaren 
kilise ve diğer dini gruplarla diyaloğa geçerek görüşmeler 
yapmıştır. Başlangıçta gayri resmi olarak yürütülen gö-
rüşmeler, Komisyonun kendi isteğiyle değil, kiliselerin ve 
dini grupların arzularıyla gerçekleşmiştir. Sadece Katolik, 
Protestan, ve Ortodoks kiliselerin Avrupa Birliği ülkele-
rindeki şemsiye kuruluşları değil; küçük hristiyan mez-
heplerin, müslümanların ve yahudilerin temsilcileri de 
Brüksel’de Avrupa Komisyonuyla temas içindedirler. 
Bu dini organizasyonların temsilcileri kendi ilgi alanları-

na giren konularda Avrupa Birliği kurumlarıyla (özellikle 
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuyla ) eleşti-
rel, fakat yapıcı bir lobi etkinliğiyle alınan kararları etki-
leme çabası  içindedirler.
Aslında dini gruplar bu pratik işbirliğinden öte Avru-

pa’nın bütünleşme (integration) süreci ve Avrupa politi-
kası çerçevesi içinde Avrupa Komisyonuyla dini ve etik 
muhtevalı bir diyaloğu amaçlamaktadır.
Diğer dini gruplar ve kiliseler Avrupa Birliği kurumla-

rıyla görüşmelerinde özellikle iki konuyu gündeme getir-
mektedirler. Bunlardan birincisi 1990 lı yıllarda sosyalist  
rejimlerin yıkılmasından sonra Merkez ve Doğu Avru-
pa ülkelerinin demokrasiye geçişi ve bu ülkelerin Avrupa 
Birliği’ne uyumu sürecinde, dinin daha etkili bir rol alma-
sı konusu; ikincisi de ‘bilgi toplumu’ (society of informati-
on)ve ‘küreselleşme’ (globalization) olgularının meydana 
getirdiği yeni kompleks toplumsal yapılarda ortaya çıkan 
belirsizlikte dinin daha önemli bir işlev üstlenmesi mese-
lesidir. 
Hükümet temsilcileri ve resmi kamusal kuruluşlar dışın-

daki sivil Hristiyan kuruluşların yürüttüğü Avrupa Bir-
liği’nde dinin etkin olması çabalarına karşılık Müslüman 
organizasyonlar bu konuda gerekli biçimde aktif olama-
mışlardır.   

HABER

DİN SOHBETİ

Bedriye Zelal Doğru
Asrın Çocukları

Günümüz teknoloji günü, ça-
ğımız bilgi, iletişim ve elekt-

ronik çağı. Zaman aşımına uğra-
dıkça küreselleşen çağımızda ar-
tık her türlü bilgiye anında ulaş-
mada müthiş bir hıza sahibiz. 
Doğal olarak bu bilgi çağından 
en çok faydalanan ve en çokta et-
kilenen çocuklar ve gençlerdir. 
Zamanın getirilerden faydalan-

mak her ne kadar doğal bir hal 
olsa da, götürülerini göz ardı et-
memekte bir o kadar kabulle-
nilmelidir, çünkü bugün bilinç-
lenmemiş ve henüz iyiyi kötüyü 
dahi ayırt edemeyecek olan kü-
çük çocuklarımızın internet, te-
lefon vb. iletişim araçlarıyla olan 
haşır neşirlikleri málesef kor-
kunç sonlarıda beraberinde getir-
mektedir. Bugün medyada bah-
sedilen konulardan biride; ço-
cuklarımızı bu teknoloji okyanu-
sunda nasıl korumamız gerektiği 
hakkında ibret veren olaylardır. 
’Biz evde böyle konuşmayız, ço-

cuğum bu küfürleri nereden öğ-
reniyor? Bu kavgacı/agresif kişi-
liği nereden geliyor?’ gibi sözleri 
velilerimizden sürekli işitiyoruz, 
ki işin derinine inildiği zaman, 
zamanında sınır konulmayan ve 
belli bir yaştan sonra ise sınırla-
ra tahammülü olmayan çocukla-
rın, bu bilgi çağından faydalan-
mak yerine çağın sunduğu im-
kanları çok farklı boyutlarda kul-
lanmalarının getirdiği zararları 
görmekteyiz. 
Okul sonrası zamanını sürekli 

bilgisayar başında geçiren çocuk-
larımıza, sınır konulmadan yine 
okuldan sonraları zamanını sa-
dece ’play station’ vb. oyunlara 
veren çocuklarımıza, ve zaman-
larının büyük bir çoğunluğunu 
televizyon başında aksiyon dolu 
filmlerle geçiren çocuklarımıza; 
acaba başta anne-babalar olmak 
üzere bizler ne kadar zaman ayı-
rıp konuşabiliyoruz, doğruyu ve 
yanlışı görmelerinde yardımcı 

olabiliyoruz? Ebeveyn olarak İn-
ternet dediğimiz, asrımızın en 
büyük iletişim aracına ne kadar 
hakimiz, ki çocuklarımızı kontrol 
altına alabiliyormuyuz? Çocukla-
rımız gençliğe adım attıkları za-
man ne kadar toplumdan uzak 
kaldıklarından şikayetçi oluyo-
ruz? Acaba bunların birbirleriy-
le bağlantıları söz konusu değil-
midir? 
Üzerimize düşen en büyük gö-

rev, çocuklarımızı bu okyanusta 
kaybetmemek ve onlara kılavuz-
luk etmektir. Buda ancak önce 
kendimizi bilinçlendirip daha 
sonra bunu çocuklarımıza yan-
sıtmakla başarılır. Günlük görev-
lerimiz arasına ’Çocuklarımızla 
konuşabilmeyi’ de alabilirsek bü-
yük bir adım atıp, çocuklarımıza 
bu konularda güzel bir örnek teş-
kil edebiliriz ve hiç bir şey içinde 
geç kalınmış sayılmaz.. 

b.zelaldogru@haber.dk

Avrupa Birliği ve Din  (I)

(Dipnotlar)
1 Konvansiyon bir anayasa yapmak veya bir anayasayı değiştirmek için top-
lanan olağanüstü geçici meclis demektir.

2 Avrupa Kiliseler Konferansı (CEC)’nın 123 üyesi mevcuttur. Kiliseler 
1985-1994 yılları arasında AB Komisyonu Başkanı. 1981-1985 yılları ara-
sında Fransız Maliye Bakanı olan Jacques Delors’un  “Avrupa’ya bir Ruh 
Kazandıralım” projesi ile bağlantılı olarak kurulmuştur.

Şu yalan dünyanın azı ile çoğu
Harcadım uğruna varımı yoğumu
Tükettim beynimi yordum vücudumu
Boşa bel bağladım gerek yok imiş

Feleğe güvenip ok ile yayını 
Derya gemisine attım oyumu
Okyanusta dibe tuzlu soyunu
İçipte ağladım gerek yok imiş

Boşlukta göklerde çok dalgalandım
Kayıpta seslerle bilgiler aldım
Mil ve mikro ölçüp hayata daldım
Damla damla yağdım gerek yok imiş

Bir zalime gonül verdim yoruldum
Bazen hayal oldum bazan de daldım
Doğarken ölmüşüm ölü yaşadım
Ateştim kül oldum gerek yok imiş

Güneş sisteminde ateş yanıyor
Altında üstünde dünya dönüyor
Bir hikmetmiş dünya aklım ermiyor
Geldim gidiyorum gerek yok imiş

Göklerin üstünden sıralı gökler
Nice galaksiler nice yıldızlar
Atmosferi delip süzdü bu gözler
Baktım göremedim gerek yok imiş

Bu dünyanun sisi boranı dumanı
Dönüpte tamamlar kayıp zamanı
Toprak kucaklayıp emer insanı
Başa yazıp çizdim gerek yok imiş

Kandım yalancının yalan sözüne
Halk uğruna pençe attım sazıma
Eğildim insana girdim özüne
Dost bildiğim zarar Verdi Tüzüne
Diğerim dağladım gerek yok imiş

Hasan Tüzün, halk ozani

Gerek yok imiş

Şiir köşesi...     Şiir köşesi...    Şiir köşesi...    Şiir köşesi...  

Gece Kuşu olmak ister miydiniz?
Son yıllarda Danimarka’nın büyük şehirlerinde gece hayatında gençler 
arasında yaşanan gerginlikler ve şiddet olaylarının önüne geçmek için 
başlatılan bir uygulama göçmenleri de aralarında görmek istiyor.



            Şubat/Februar 2007haber30   Şubat/Februar 2007 31   haberHABER

����������

����������������

������� ���

����������������

��� ������������������

�������

���������������

�������

������������������������

����������������

��� ��������� ��� ����

���������



            Şubat/Februar 2007haber32   Şubat/Februar 2007 33   haberKÜLTÜR & SANAT

Selçuk Kahraman

Yazarımız Selçuk Kahraman vatani 
görevini nedeniyle bir süreliğine 
yazılarına ara veriyor. 

O Şimdi Asker

Her çocuk yeni bir dünyadır

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

www.mavim.dk       mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

MaviGün

Ö n 
yazısını Da- ni-

marka Savunma Akademisi 
Şefi Albay Karsten Møller’in 
yazdığı Avrupa’da El Kaide 
kitabı, adından da anlaşıla-
bileceği gibi El Kaide’nin 
Avrupa’daki ağını anlatıyor 
ve tüm ayrıntılarına kadar 
inerek irdeliyor.

Amerikan anti-terör dü-
şünce tankı Washington 
Araştırmalar Projesi’nde 
çalışan Yazar Lorenzo Vidi-
no’ya göre Avrupa, bir terör 
ögütüne eleman yetiştilebil-
mesine en uygun, en elverişli 
yer. Bu noktadan yola çıkan 
Yazar Lorenzo Vidino’ya 
göre, batı dünyasında yaşa-
nan teröre karşı mücadele 
için tek yol, Avrupa’daki çe-
şitli terör yuvalarını ortaya 
çıkarmaktır.

Yazar Lorenzo Vidino, bu 
bağlamda El-Kaide ağının 
ürkütücü bir tablosunu çi-

ziyor ve bu ağın Avrupa’yı 
saran örgütleşmesini anlatı-
yor. Barışçı ve İnsani olarak 
tanımladığı Avrupa’nın kal-
binde teröristlerin nasıl ser-
bestçe etkinliklerde bulun-
duklarını, kaynaklar sağla-
dıklarını kaleme alıyor.

Yazar Lorenzo Vidino, 
bazı somut örnekler vere-
rek, İngiliz Haber Alma 
Servisi’nin, son anda orta-
ya çıkardığı büyük Ameri-
kan kentleri üzerinde uçak 
patlatma planının, 2005 yı-
lında Londra’daki, 2004’te 
Madrid’deki bombali terör 
olaylarının, Hollanda’da 
Theo van Gogh’un ev daha 
bir dizi terör olaylarının 
faillerini Afganistan dağla-
rında yada Irak-Suriye sınır 
boylarındaki uzak köylerde 
aranmasına gerek olmadığı-
nı ileri sürüyor ve bu terö-
ristlerin Londra’da, Ham-
burg’da, Amsterdam’dave 
hatta Kopenhag’da aran-
maları gerektiği tezini sa-
vunuyor.

Albay Karsten Møller, ki-
tabın ön yazısında her ne-
kadar Yazar Lorenzo Vidino 
ile aynı görüşleri paylaştığını 
belirtiyorsa da, yazarın öner-
diği terörle mücadele önlem-
lerinin, Avrupa’nın büyük 
bir titizlikle korumaya ça-
lıştığı temel özgürlüklerin 
kısıtlanmasına yol açaca-
ğından da kaygı duyuyor.

Her Danimarkalının 
Bilmesi Gerekenler, 

Gyldendal Yayın Evi’nin 
özenle hazırladığı küçük 
bir ansiklopedi niteliğin-
de bir yapıt.

Her ne kadar yapıtın 
adı ‘Her Danimarka-
lı’ olarak geçiyorsa da, 
her kese hitap eden bir 
mini.ansiklopedi. Her 
kesin bilmesi gereken 
temel bilgiler, seçilmiş 
5.000 açıklamalı yazıyla 
veriliyor.

760 sayfalık mini-ansik-
lopedide, Uzay ve dünya, 
fizik, kimya ve matema-
tik, teknik, biyoloji, insan 
sağlığı ve hastalıklar, Da-
nimarka ve dünya coğraf-
yası, Danimarka ve dünya 
tarihi, toplum, hukuk ve 
medya, ekonomi ve poli-
tıka, halk, günlük kültür 

ve halkın 
inançları, din ve 

mitoloji, psikoloji ve fel-
sefe, dil ve edebiyat, mü-
zik, sanat, spor ve daha 
bir çok alana ilişkin temel 
bilgiler yer alıyor.

Herkese başvuru kay-
nağı olabilecek nitelikte-
ki bu yapıt, Danimarka 
toplumunda yaşamayı 
seçmiş olanlar ve özellik-
le de, Danimarka vatan-
daşlığı hakkını alabilmek 
için sınavlara girecek 
olanlar icin hiç kuşkusuz 
yararlı olsa gerek.

AL-QAEDA I EUROPA (Avrupa’da El Kaide): Yazar Lorenzo Vi-
dino. Gyldendal Yayın Evi. 408 sayfa. 299.- kr.

HVAD ENHVER DANSKER BØR VIDE 
– (Her Danimarkalı’nın Bilmesi 
Gerekenler). Gyldendal Yayın Evin’ce 
hazırlandı ve yayımlandı. 
760 sayfa. 199.- kr.

Harvard 
Üni-

versitesinde 
profesör ve 
siyasi bilim-
ci Samuel P. 
Huttiggton’un 
kaleminden çı-
kan Medeniyet-
lerin Çatışması 
(Civilisationernes 
Sammanstød) ki-
tabı bir bakıma, 
yine bu gazetemi- zin bu 
sayısında sözünü ettiğimiz 
Avrupa’da El Kaide kitabı-
nın doğal bir sonucu ya da 
tamamlayıcısı nitelikte.

Eleştirmenler bu kitabın, 
şimdiye kadar dünya politi-
kasını en çok şekillendiren 
bir kaç kitaptan biri oldu-
ğu görüşünde birleşiyor-
lar. Dünyanın önde gelen 
politikacıları, düşünürleri 
ve toplum tartışmacıları, 
dünyadaki çeşitli kültür-
ler arasındaki çatışmaları 
konuşuyorlar. Samuel P. 
Huttiggton bu kitabında, 
eskiden devletler arasında-
ki çatışmaların yerini bugün 
medeniyetler arasındaki re-
kabetin ve çatışma tehdit-
lerinin aldığı tezini işliyor. 
Dünya genelinde geniş tar-
tışmalar yaratan bu kitabın 
sonunda yazarla yapılan bir 
röpotaj da yer alıyor.Yazar 
röportajda, bu kononun, bir 
çok insanın, tplumların ve 

medeniyetlerin çok 
duyarlı oldukları 
konulara değindi-
ğini ve bunun hiç 
kuşkusuz büyük 
eleştrilere de yol 
açacağının altını 
çiziyor.
Medeniyetle-
rin Çatışma-
sı kitabı beş 
ana bölüm-

den oluşuyor:
- Birinci bölümde mede-
niyetler dünyası, medeni-
yetlerin dünü ve bugünü, 
kültürel kimlik, medeniyet-
lerin kendilerine özgü özel-
likleri, evrensel medeniyet, 
batı ve çağdaşlaşma ve buna 
tepkiler,
- İkinci bölümde medeni-
yetlerin güçler dengesin-
deki değişmeler, İslam’ın 
yeniden doğuşu,
- Üçüncü bölümde medeni-
yetler arasındaki yeni dün-
ya düzeni, kültürel ve eko-
nomik alanlarda işbirliği ve 
daha bir dizi ilişkiler,
- Dördüncü bölüm, medeni-
yetle arasında uzlaşmazlık-
lar, çatışmalar, silahlanma, 
Afganistan ve Basra Kürfe-
zi savaşları, insan hakları, 
medeniyetler içinde daya-
nışma vb.,
- Beşinci ve son bölümde 
de, medeniyetlerin geleceği 
ve bununla ilintili bir çok 
konu irdleniyor.

CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD mod en ny verdensorde 
– (Medeniyetlerin Çatışması yeni bir dünya düzenine doğru): 
Yazar Samuel P. Huttington.People’sPress Yayın Evi. 500 
sayfa 399.- kr.

Maskeli Beşler geçti-
ğimiz yıl uzun yıllar 
sonra yeniden hayat 

bulan bir beşlinin hikayesi. 
Geçtiğimiz yıl gösterime gi-
ren birincisinin ardından 
şimdi de 5 kişilik sakar çete 
Kuzey ırak’a yol alıyor. Ku-
zey Irak’ta bulunan petrol 
boru hattının kontrolü ko-

nusunda yetkililerin üzer-
şine düşeni yapmadığını 
düşünen 5 kişilik çetemiz 
her ne kadar iyi niyetle 
davransa da sakarlıkları 
sonucu yerel yöneticile-
rin dikkatini çekerler ve 
bir anda Türkiye ile ABD 
arasında uluslararası bir 
kriz çıkmasına neden 
olurlar.

Çetenin reisi Komutan 
Bahattin (Peker Açıka-
lın),  Tezcanlı Tezcan (Şa-
fak Sezer), Onbaşı Kamil 
(Cengiz Küçükayvaz), sa-
kar Zeki (Melih Ekener), 
ve takımın yeni üyesi Laz 
Recep (Atilla Sarıhan) 
ani bir gece operasyonu 
ile petrol tesisini ele geçi-

rirler. Yardımcısı Davi (Du-
rul Bazan), ile bölge ağasına 
(Cezmi Baskın), kaçak yakıt 

üreten üçkağıtçı Peşti (Erdal 
Tosun) Maskeli Beşler’in ey-
leminden en fazla zarar gö-

ren kişilerdir. Bu arada 
Tezcan’ın Amerikalı Teğ-
men Angel’a aşık olması 
işleri iyice karıştırır.

Baştan sona kahkaha 
tufanı şekillinde geçen ve 
tüm aile bireylerine hitap 
eden film, son yıllarda 
Türkiye’de yapılmış en 
güzel aile komedilerinden 
biri olarak tanımlanıyor

“Maskeli Beşler Irak” 
fi lmi 9 Mart’tan itibaren 
Kopenhag’da Park Bio ile 
Aarhus’ta Öst for paradis 
sinemalarında gösterime 
girecek.

’’Maskeli Beşler Irak’’ Mart’ta Danimarka’da

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 
Hazırlayan : Muttalip Abat

Yeni kitaplar... 

B
aşkent Kopenhag’ın kuzey ba-
tısındaki Mosesvinget’te bulu-
nan Canlar Türkübar adındaki 
bir Türk restoranında haftanın 

belirli akşamları sahne alan klasik Türk 
müziğinin güzel seslerinden Cavidan Ünal 
müzisyen bir aileden geliyor. Müzik yapım 
şirketi İdobay’ın da sahibi olan bestekar 
kardeşler Burhan &Uğur Bayar’ın kızkar-
deşi olan Cavidan Ünal’in asıl mesleği ise 
edebiyat öğretmenliği. 

Başta ABD olmak üzere dünyanın 
bir çok ülkesinde sahne alan Ünal, 
19 yaşından beri sanatla uğraşıyor. 
Daha çok İstanbul-Almanya bağ-
lantılı çalışan ve özellikle klasik, 
sanat ve fantazi müzik alanında 
şarkılar söyleyen Cavidan 
Ünal’ın Temmuz ayın-
da İdobay müzik şirke-
tinde abileri Burhan ve 
Uğur Bayar yönetimin-
de “Zalim” adında bir 
albümü çıkıyor. Sanat 

ve fantazi müzikten oluşan albümdeki 
eserlerin tümünün besteleri bestekar 
abileri Burhan ve Uğur Bayar’a ait. 

Ankara’da konservatuarda sanat müziği 
dalında eğitim ve şan dersleri alan Cavi-
dan Ünal, bundan 10 yıl kadar önce Dani-
marka’ya bir grup sanatçı ile birlikte gelip 
konserler vermiş. 

Halen Kopenhag’daki Canlar Türkü-
bar’da Perşembe, Cuma ve Cumartesi 
akşamları sahne alan Ünal, beraberinde-

ki fasıl heyeti ile birlikte konuklara 
Kumkapı gecelerini aratmayacak 
eserler söylüyor. 

Halay çekmekten bıktıysa-
nız, işte size nefis alterna-

tif bir eğlence. Yolunuz 
Kopenhag’a düşerse, 
Canlar Türkbar’a gidip 
Cavidan Ünal’ın seslen-
dirdiği güzel şarkılarla 
güzel bir gece geçirme-
nizi öneririz. 

(Haber)

Kopenhag’da fasıl akşamları
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Tyrkisk-Græsk Restaurant

Hvidovre Stationscenter, 1.sal   2650 Hvidovre
Tlf: 36 48 15 17     Mobil: 28182726

JORGOS, MİZGİN VE MİHALİS 
ile her Cuma ve Cumartesi gecesi 

saat 19.00-02.00 arası canlı 
Türk-Yunan müziği, dans ve eğlence 

İŞTE EĞLENCE !!!

Restaurant & Cafe

LEF KAS-
Türk-Yunan mutfağının seçkin örnekleri

Har du spørgsmål om:

ü Næringsbasen
ü Næringsprøve
ü Kursussteder og prøver
ü Ny lovgivning i fødevarbranchen

Ring og a al tid for personlig rådgivning og 
vejledning

İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?

İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara 
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak, 

bazı kurslara katılmanız gerekmektedir

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  3379 4242
SEE

Brolæggerstræde 4, st.   1211 København K
www.s-e-e.dk

To kurser i december
Hygiejne - Kasseføring

Tilmelding på tlf.: 
3379 4242

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar tüm 
kıyı şeridinde ve KONYA şehrinde de tarla, arsa, 

villa, daire her türlü şartlarda alınır satılır.

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
(KONYA)

Tlf: +90 533 492 5616 

Emlak Center Emlak Center 
Scandinavian

Bir telefonla karşınızdayız

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek 
için acele edin, pişman olmazsınız.

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Gelecek misafi rlerimiz için Alanya City otelde her 
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya 

ANTALYA ve ALANYA’DA SATILIK ARSA, 
DAİRE VE İŞYERLERİHABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM 
VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

Bir grup araştırmacı, 
beynin fotoğraflarını 
çekerek insanların 

neler düşündüklerini ve 
yakın bir gelecekte neler 
yapabileceklerini öğrendik-
lerini iddia etti. 

Nöroloji dalında araştırma 
yapan bir grup araştırmacı, 
beynin fotoğraflarını çeke-
rek, insanların düşünceleri-
ni okuduklarını ve yakın bir 
gelecekte neler yapabilecek-
lerini ortaya çıkardı. 

İngiliz The Guardian 
gazetesine göre, bir grup 
araştırmacı geliştirdiği bir 
teknikle beynin fotoğrafını 
çekerek, insanların düşün-
celerini okuyabildiklerini 
ileri sürdü. 

Yüksek çözünürlükte 
beynin fotoğrafını çeken 
bilimadamları, beyindeki 
belirli aktiviteleri ölçmeyi 
başardıklarını ve böylece 
insanların yakın bir gele-
cekte neler yapabilecekle-

rini de gördüklerini iddia 
ettiler. 

Alman Max Planck Ens-
titüsünden John-Dylan 
Haynes liderliğindeki Al-
man ve İngiliz araştırmacı 
grubunun bu buluşunun 
etik açıdan tehlikeli olabi-
leceğine dikkat çekilirken, 
bu buluşun terör zanlıları 
ve suçlular üzerinde kulla-
nılabileceği görüşleri dile 
getirildi. 

(Haber) 

Düşünceleri okuyacaklar
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Selahattin Topçu, Beslenme 
ve Diyetetik Uzmanı

Zayıflık, vücut ağırlığının 
boy uzunluğuna oranla 

az olmasıdır. Bu durumda, 
yağ dokusunun diğer doku-

lara oranı azdır. Zayıflık, uzun süren bir 
enerji dengesizliği sonucu oluşur. 

Diyetle alınan enerjinin harcanandan 
daha az olması veya alınan besinlerin vü-
cut tarafından kullanılamaması sonucu 
zayıflık ortaya çıkar. Bu durumda vücut 
kendi harcadığı kadar enerji alamaz ve 
kendi yağ dokusunu kullanarak enerji 
ihtiyacını giderir. Bu dengesizliğin uzun 
süreli bir süreç haline gelmesi sonucu 
zayıflık meydana gelir. Bu tür zayıflık 
genel olarak çocuklarda, gençlerde ve 
ağır işte çalışan işçilerde görülür. 

Vücutun harcadığı kadar enerji ala-
mamasının sebebi, beslenmenin kalite 
ve miktar yönünden yetersiz olmasın-
dan kaynaklanabileceği gibi, sindirim 
bozuklukları, dolaşım bozuklukları, 
enfeksiyon ve parazitler gibi nedenlerle 
besinlerin vücutta kullanılamamaların-
dan da kaynaklanabilir. Ayrıca horma-
nal bozukluklarda zayıflığın bir sebebi-
dir. Troit bezinin fazla çalışması sonucu 
oluşan vücuttaki troit hormonu fazlalığı 
nedeniyle bazal metabolizma hızlanmak-
ta ve böylece vücutun harcadığı enerjide 
artmaktadır.  

Çocukluk ve gençlik dönemindeki za-
yıflık büyümeyi etkiler. Vücut dokuları 
enerji yetersizliği nedeniyle yeterince bü-

yüyemez. Aşırı zayıflık çalışma verimini 
düşürür. Özellikle, ağır işte çalışanlar 
ve spor yapanlar yeteri kadar vücutla-
rını beslemezlerse hareket yetenekleri 
sınırlanır. Çok doğum yapan ve süt ve-
ren kadınlarda harcadıkları kadar ener-
ji alamadıklarında zayıflarlar. Emziren 
kadınların süt verimi azalır. 

Aşırı zayıflık vücutun dış etkilere kar-
şı direncini azaltır. Enfeksiyonlar kolay 
oluşur ve seyri ağır olur. Zayıf kişilerde 
deri altı yağ dokusu yetersiz olduğundan 
soğuk mevsimlerde vücut ısısını denge-
lemeleri zor olur. Aşırı zayıflığında aşırı 
şişmanlık gibi yaşam süresini kısalttığı 
bilinmektedir. Nitekim bir kaç ay önce 
sıfır beden modası yüzünden hayatını 
kaybeden mankenler bunun en acı ör-
nekleridir. 

Ayrıca zayıflığın bir sebebi de psiko-
lojik olarak besinlerin reddetilmesidir. 
Anoreksiya Nervoza ve bulimia nervoza 
psikolojik kaynaklı beslenme bozukluğu 
hastalıklarıdır. Anoroksiya Nervozada, 
kişi zayıf olmasına rağmen yemek ye-
meye karşı bir direnci vardır ve kendini 
kilolu olarak görür. Bulimia Nervozada 
ise kişinin iştahı iyidir, önce aşırı yeme 
ve ardından gelen pişmanlıkla beraber 
yediğini çıkarma ile kendini gösteren bir 
durum söz konusudur. Tedavi ancak bi-
reyin psikolojik olarak olayların farkına 
varmasıyla mümkün olabilir.

Beden kitle indeksi yani vücut ağırlı-
ğının boyun karesine bölünmesiyle bu-
lunan değeri 18,5 ten küçük olan birey-
ler zayıf olarak kabul edilir. Zayıflığın 

tedavisinde, öncelikle zayıflığın nedeni 
saptanmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. 
Zayıflığın nedeni psikolojik kaynaklıy-
sa psikolojik destek verilmeli, horma-
nal bir bozukluk varsa tedavi edilmeli 
yada parazit veya enfeksiyon kaynaklı 
bir sindirim bozukluğu varsa sorun or-
tadan kaldırılmalıdır. 

Bazı zayıf bireyler önlerinde fazla ye-
mek görmek istemezler, bu durumda 
günlük diyete eklenecek enerji öğün 
aralarına konulacak besinlerle karşı-
lanmalıdır. Yiyecekler hacim olarak kü-
çük ama enerji yönünden yoğun olanlar-
dan seçilmelidir. Bunun için yemeklere 
ufak ilaveler yapmak yeterlidir. Örnek 
olarak sütlü tatlıların üzerine dövülmüş 
ceviz yada fındık, sütün içine bal, yoğurt 
ve meyve sularına şeker ilavesi toplam 
kalori değerini belirgin şekilde yükselte-
cektir. Yemeklere konan yağ miktarı da 
sağlığı bozmayacak şekilde biraz artırıla-
bilir. Besin seçiminde de bazı ayarlama-
lar yapılabilir. Örnek olarak süt-yoğurt 
yerine sütlü tatlılar, reçel yerine tahin-
pekmez tercih edilebilir ve ara öğünlere 
kalorisi yüksek kek, börek, tart gibi be-
sinler konulabilir. 

Şişmanlık tedavisinde olduğu gibi za-
yıflıkta da bireye bir beslenme alışkan-
lığının kazandırılması şarttır. Zayıf olan 
kişilerde özellikle öğün atlama ve yemek 
yemeyi unutma gibi hatalı davranışlar 
sıklıkla görülür. Bu nedenle birey mut-
laka bilinçlendirilmelidir.

selahattin.topcu@haber.dk

HABER YAŞAM & SAĞLIK

Hasta yakını olmak kolay değil, bunu hepi-
miz biliyoruz. Hastalığın bir döneminden 

itibaren Alzheimerli hasta, bir kişinin bakımı-
na muhtaç duruma gelir ve bu kişi genellikle 
aile yakınlarından birisi, eş, evlatlar, kardeş 
vb. olabilir. 
Alzheimer hastalarının bakımı tahmin edile-

bileceği gibi sıkıntılı ve zor bir iştir. Bu ülke-
de her ne kadar böyle sorunlar büyük ölçüde 
bakım/huzurevlerine (plejehjem) bırakılmışsa 
da, özellikle bizim gibi başka ülkelerden ge-
len insanlar için büyük ölçüde hala bir aile so-
runu olarak kabul edilmektedir. Aile bireyleri 
arasında bakım konusunda problemlere ne-
den olabilir. Bakım fedakarlık ister. Hastaya 
bakan kimsenin tüm zamanını hastaya has-
retmesi gerekebilir.Bu durum kişinin işinden 
ayrılmasına, günlük ve sosyal yaşamında kı-
sıtlamaya gitmesine yol açabilir. Bu kimsenin 
sabırlı ve ruhsal dengesinin de yerinde olması 
gerekmektedir. Çünkü hastaya bakan kişide 
zamanla psikolojik sorunlar görülebilir. Kro-
nik bir hastalık ile uzun süre karşı karşıya ka-
lan bakıcıda depresyon, kızgınlık, kendini ce-
sareti kırılmış, yalnız ve çaresiz hissetme, suç-
luluk duygusu, utanma , endişe, elem ve yor-
gunluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlara 
neden olan en yaygın sebep yeterince dinlene-
memektir. Çünkü hasta bakımı, bakan kişinin 
kendine yeterince zaman ayırmasını, arkadaş-
larıyla bir arada olmasını ve yeterince dinlen-
mesini önleyebilir. Eğer iş, aile, çocukların ba-
kımı gibi sorumluluklar da varsa kişinin ken-
di ihtiyaçları büyük ölçüde ihmal edilir.
Bakım yapan kişinin çok yıpranmasını önle-

mek için yapılan öneriler şöyle sıralanabilir.
Kendinize zaman ayırın. Bu rahatsız edilme-

den TV seyretmek veya gece boyunca uyumak 
olabilir. Haftada bir gece dışarı çıkmak veya 
tatile gitmek de olabilir.
Kendinize hediye (yeni bir elbise, kitap vb. 

gibi) alın.
Arkadaşlarınızla buluşun görüşün. Arkadaş-

lar genellikle rahatlatıcı, destekleyici etki ya-
parlar.
Yalnızlıktan kaçının. Yeni arkadaşlar edinin, 

bir hobi geliştirin, çevrenizdeki çeşitli gelişme-
lerle ilgilenin.
İhtiyacınız varsa ek yardım bulun. Bazen ki-

şinin uyum yeteneği bozulabilir. Böyle durum-
larda profesyonel yardım (geçici bir bakıcı bul-
mak gibi) alın.
Bu konuda yazılmış kitapları okuyun (basılı 

broşürler ve benzeri şeyler bu konuda çalışan 
derneklerden veya kütüphanelerden temin 
edilebilir.) ve hasta/hasta yakınları dernekle-
rine üye olarak aynı sorunları olan insanlarla 
tanışın.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Alzheimer`li hastaların 
yakını olmak kolay değil

Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk

Aşırı zayıfl ık da ömrü kısaltıyor

Aytekin Coşkun, Psikolog 

Gençlik dönemi in-
sanın biyolojik, psi-

kolojik ve sosyal olarak 
geliştiği bir dönemdir. 

Kendini belirleme, kimliğini bulma yani 
bir arayışlar dönemidir. Genç insan bu 
dönemde çok ciddi kararlarla karşı kar-
şıya kalır. Örneğin kim olacağına, ne 
olacağına, yani hangi eğitimi alacağına 
ve eşini belirmeye çalıştığı bir dönemdir. 

İkıncı kuşak denilen gençlik birbirinden 
çok farklı sosyal ve kültürel bir ortamda 
yetişiyor. Ev ortamı dediğimiz özel alan-
da, gençlere aileyle dayanışma içinde 
olmaları, sorumluluk taşımaları, ailenin 
bütünlüğünü düşünmeleri, bağımlı ve sa-
dık olmaları beklenir ve öğretilir. Böyle 
bir aile ortamında biz anlayışı hakimdir. 
Aile düzeni hiyerarşik bir düzene sahip 
olup, en tepede baba ve sonra ailenin diğer 
üyeleri gelir. Çocuğun egitiminden, ter-
biyesinden genellikle anne sorumludur. 
Kadın ve erkek arasındaki roller keskin 
bir şekilde belirlenmiştir. Halk arasında-
ki bir ifadeyle kızlar kızlığını erkekler ise 
erkekliğini bilmelidir. 

Dışarıda yani Danimarka toplumunda 
genç, bireyin merkezde oldugu bireysel 
bir anlayısla karşılaşır. Ben merkezli bir 
anlayısla tanışır. Yaşamında kendisinden 
sorumlu olduğunu, bağımsız, özgür bir bi-
rey olduğunu öğrenir. Yaşamın kendisiyle 
başlayıp kendisiyle bittiği öğretilir. Ayrıca 
bu dünyada kendisinin yabancı olduğu, 
toplumun bir parçası olmadığı sürek-
li hatırlatılır. Evde sen Türksün, böyle 
kalacaksın dışarda ise sen Danimarkalı 
olacaksın ama Türksün denilir.

Biraz önce değindiğim gibi ikinci kuşak 
çok farklı değer yargılarının, farklı anla-
yışların hakim olduğu kültürel ve sosyal 
bir dünyada yetişir. Aynı zamanda çok çe-
lişkili bir dünyadır. Peki böyle birbirinden 
farklı ve çelişkili bir ortamda yetişen genç-
lerin benlikleri, kimlikleri nasıl etkileni-
yor? Psikolojik sonuçları nedir?

Benim iddiam, böyle bir ortamda yetişen 
gençlerin kimlik oluşum süreçlerinde en 
çok etkilenen yönünün kendilerini nereye 
ait olma konusunda yaşadıklari çelişkidir. 
İkinci kuşak gençliğin ben kimim, ne ola-
cağım gibi soruların yanıbaşında kanımca 
kendilerine sık sık sordukları soru ”Ben 
nereye aitim” sorusu. 

Gözlem ve mesleki tecrübelerim ikinci 
kuşak gençliğin benliğinin çok farklı kül-
türel değer yargılarını içinde barındırdı-
ğını gösteriyor. Hem geleneksel hem de 
modern yönleri var. Bir tarafı aile ve etnik 
kökenli değer yargıları izlerini, diğer tara-
fı Danimarka, modern hatta postmodern 
dünyanın izlerini taşıyor. Bu izleri genç-
lerin kimlik oluşum süreçlerinde duygu ve 
düşüncelerine yansıdığını görüyoruz. Ör-
neğin gençler aile içindeki ilişkileri sıcak 
ve içten bulurken, Danimarka’yı imkanlar 
ülkesi olarak görüp geleceklerinin burada 
geçecegini düşünüyor. Olaya örneğin genç 
kızların pencerisinden bakıldıgında Dani-
marka toplumunda kişisel haklara, kendi 
yaşamına kendi karar verme, bağımsız ve 
özgür olma, eşler arasında eşitlik gibi de-
ğerlere önem verdıklerını görüyoruz. Aynı 
zamanda genç kızların geleneksel yapıyı 
değiştirmek, yenilemek gibi bir isteği var. 
Genç erkeklerin ise daha çok bu yapıyı 
korumak istediklerini görüyoruz. 

Duygusal bazda daha çok aileye ve etnik 
gruba, düşünsel bazda ise bir Danimarkalı 
ya da modern bir birey olarak düşünüyor, 
burada yetişen ikinci kuşak. Gencin kişi-
liğinin gelişimi açısından bunun bir çeliş-
kiyi, ikirciligi içerdigini düşünüyorum. Bu 
olguya Danca¬da ambivalens adını koy-
dum. Başka bir ifadeyle çok kültürlü ve 
çelişkili yaşam koşulları gençlerin benlik-
lerinde bir çelişkiye neden oluyor. 

Ambivalens, bu çelişkinin, ikirciliğin 
gençleri değişik stratejiler geliştirmele-
rine, yollar aramalarına neden oluyor. 
İkinci kuşağın büyük bir çoğunluğu fark-
lı iki dünya arasında pendling dediğimiz 
stratejiyi kullanarak, yani her iki mekan 
arasında mekik dokuyarak bir senteze 

varmaya, kişisel bir bütünlük sağlamaya 
çalıştığını görüyoruz. Böyle kişilerin özel-
liği çok kültürlü ve dilli olmaları. Kimlik-
leri dinamik  ve esnek bir yapıya sahip.  
Çok kültürlü becerilere sahipler ve bir çok 
yere birden kendilerini ait hissediyorlar. 
İkinci kuşağın büyük bir kısmının böyle 
bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyo-
rum. Medyalarda ve kamuoyunda dönem 
dönem tanıtıldıkları gibi başı boş, kişilik-
siz, köksüz, suçlu gençler değil. Tabiki ana 
ve babanın geldiği kültürü şartsız kabul 
edip sadece kendilerini böyle tanımlayan 
gençler de var. Danimarka¬da doğup bü-
yümesine rağmen kendisini sadece Türk 
görüp Türk olduğunu söyleyen genç gibi. 
Diğer uçta ise kendisini sadece Danimar-
kalı olarak görüp ”aslını inkar eden” yani 
asimilasyonu seçenlerde oluyor. Dördüncü 
bir grup gençlik ise kim olduklarını, ne-
reye ait olduklarını bilmeyen sorunlu bir 
ikinci kuşak gençlik kesimide var. İkinci 
kuşağın kişiliklerinin oluşum sürecinde 
hangi yolu seçtiklerini aile ve toplum 
arasındaki farklılıklar belirliyor. Farklı-
lıklar ne derecede büyükse, yoğunsa am-
bivalens, ait olma dugusu veya kendini 
bulmada o derecede zor ve çetin oluyor. 
Yeri gelince istenmeyen bazı sonuçları da 
kendisiyle birlikte getirebiliyor. Davranış 
bozuklukları, kriminal eğilimler, kuşakla-
rarası çatışmalar gibi. 

Son olarak ikinci kuşak gençliğin kimlik-
lerinin oluşum sürecinde, kendilerine ve 
topluma yararlı bireyler olmasını istiyor-
sak, hem anne-babaya, hem de Danimarka 
toplumuna bazı görev ve sorumluluklar 
düşüyor. Anne-babalar gençlerin çok kül-
türlü ve dilli yönlerine karşı anlayışlı ve 
esnek olmaları. Çocuklarıyla dialog içine 
girip onları anlamaları gerekiyor. Dani-
marka toplumu da bu gençlere toplum-
dakı diğer gençlere tanıttığı hakları ve 
imkanları tanıtmak, tek kültürlü anlayı-
şı dayatmanın yerine kültürel farklılıkları 
kabul edip bu gençlige karşı daha olumlu 
bir tavırla yaklaşmak.

aytekin.coskun@haber.dk

İkinci kuşak gençleri nasıl anlamalı?
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H
ipertan-
siyon 
çok yay-
gın bir 
hastalık 
olmakla 
beraber, 

çoğu zaman belirti verme-
mesi sebebiyle ‘sessiz katil’ 
olarak da isimlendirilebilir. 
Hastaların azımsanmaya-
cak bir kısmının kan basın-
cı yüksekliğinin farkında 
olmaması, hipertansiyonun 
önemini daha da artırmak-
tadır; bu nedenle Danimar-
ka’daki bütün eczanelerde 
şubat ayı boyunca yüksek 
tansiyon hakkında bilgilen-
dirme kampanyası yürü-
tülecektir. Biz de bu kam-
panyaya katkıda bulunmak 
amacıyla yüksek tansiyon 
konusuna köşemizde yer ve-
receğiz. 

Tansiyonunuzdan 
haberiniz olsun!
Kan dolaşımı için gereken 
basıncın normalden fazla ol-
masına YÜKSEK TANSİ-
YON     (Hipertansiyon) de-
nir. Danimarka’da en az 1 
milyon insanda hipertansi-
yon olduğu tahmin edilmek-
tedir. 50 - 60 yaş grubunda 
ise yaklaşık her 3 kişiden bi-
rinin bu hastalığa sahip ol-
duğu sanılmaktadır. Yüksek 
tansiyon çoğu zaman belirti 
vermez; fakat bazen baş ağ-
rısı (genellikle ensede),  baş 
dönmesi, çarpıntı, çabuk yo-
rulma gibi şikayetlere yol 
açar. Hastaların önemli bir 
kısmında hipertansiyon sin-
si bir seyir izler; yani hiçbir 
belirti vermeden seyreder. 
Bu hastalarda hipertansi-
yon tanısı sadece kan basın-
cı ölçümü ile mümkündür. 
Kan basıncı ölçülürken iki 
farklı basınç ölçülür: büyük 
tansiyon ve küçük tansiyon. 
Kalbin kasılması sırasında 
ölçülen kan basıncı büyük 
tansiyon, kalbin gevşemesi 
esnasında ölçülen kan ba-
sıncı ise küçük tansiyondur. 
Hipertansiyon, büyük tansi-
yon veya küçük tansiyonun 
normalden fazla olması du-
rumudur -genellikle büyük 
ve küçük tansiyon birlikte 
yüksektir- ve kan basıncı-
nın sürekli olarak 140/90 
mmHg’nın üzerinde olması 
hali olarak tanımlanır.

Hipertansiyonun hastala-
rinin % 90-95 ‘ inde hiper-
tansiyon, bilinen bir hasta-
liga bagli degildir (primer 
hipertansiyon, esansiyel hi-
pertansiyon). Hastalarin 
%5-10’unda ise, hipertan-
siyon başka bir hastalığa 
bağlıdır (sekonder hipertan-
siyon). Özellikle ailesinde 
yüksek tansiyon hastası bu-
lunanların, 40 yaş üzeri ki-
şilerin ve fazla kilo sorunu 
olanların daha sık aralık-
larla ölçüm yaptırmaları ge-
rekmektedir.

Yüksek tansiyondan en 
çok etkilenen organlar; 

kalp, beyin, böbrekler ve 
büyük atardamarlardır. Bu 
hastalığın vücuda verdiği 
zararlara örnekler ise, kalp 
yetersizliği, kalp büyümesi, 
kalbi besleyen damarlarda 
daralma (koroner arter dar-
lığı), kalbi besleyen damar-
larda tıkanma (kalp krizi), 
beyin kanaması, felç, böb-
rek yetmezliği şeklinde sıra-
lanabilir.

Tek bir ölçümde tansiyo-
nunuzun yüksek olması, 
tansiyon hastası olduğunu-
zu göstermez. Eğer tansi-
yon sorununuz olduğundan 
şüpheleniyorsanız, doktoru-
nuza başvurmak, atabilece-
ğiniz en iyi adımdır. 

Yüksek tansiyonun 
tedavisi nedir?
Yaşam düzeninin değişti-
rilmesi, hipertansiyonunun 
önlenmesinde çok önemli-
dir. Hipertansif hastalara 
önerilen ilaç dışındaki te-
davilerin çoğu, aslında sağ-
lıklı bir yaşam sürdürmek 
için herkesin uygulaması 
gereken şeylerdir. Yaşam 
düzeninin değiştirilmesin-
deki temel noktalar şöyle 
özetlene bilir: Aşırı kilola-
rınızın giderilmesi, sigara-
nın bırakılması, aşırı ger-
ginlikten ve stresten uzak 
kalmanız, düzenli egzersiz, 
sağlıklı beslenme, yüksek 
dozda alkol, ‘lakrids’ ve tuz 
alımının kısıtlanması.

Günümüzde kullanı-
lan ilaçlarla kan basıncını 
kontrol altına almak, nere-
deyse hastaların tamamın-
da mümkündür. Her ilaçta 
olduğu gibi, tansiyon ilaçla-
rının da yan etkileri olabi-
lir. Bu yan etkilerin çoğun-
luğu  hafiftir. Günümüzde 
çok sayıda antihipertansif 
ilaç olması, doktor ve has-
taya çok değişik tedavi se-
çenekleri sunmaktadır:

İdrar boşaltıcı ilaçlar id-
rar boşaltımını yükselt-
mektedir. Böylelikle faz-
lasıyla idrar boşaltılır ve 
kan hacmindeki azalmayla 
kan damarlarındaki basınç 
azalır. 

Beta-bloke ilaçlar stres 
hormonlarının etkisini en-
gellemektedir. Kalp biraz 
daha yavaş çarpmakta ve 
böylelikle daha az kan da-
marlara pompalanmakta 
ve basınçta düşüş söz ko-
nusu olmaktadır. Ayrıca 
kalp yükü azalmış olur ve 
oksijene ihtiyacı azalır.

Alpha-bloke ve potasyum-
bloke ilaçlar kan damarla-
rındakı gerilimi düşürür. 
Kan damarları geniş kalır 
ve kan basıncı düşer.

ACE-engelleyiciler ve An-
giyotesin-II-reseptör anta-
gonistleri de damarlarda 
genişlemeye ve böylelikle 
kan basıncın düşmesine ne-
den olmaktadır. Ayrıca vü-
cutta fazla tuz birikimini 
de önlenmiş olur. Bu tür 
ilaçlar tam etkisini uzun 
vadeli kullandıktan sonra 
göstermektedir.  

HABER
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D A N A  s ø g e r  i v æ r k s æ t t e r e . . .

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

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun 
for selvstændige. Vi har fokus på at give 
iværksættere de bedst mulige vilkår.

V i  t i l b y d e r

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

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

TÜM SERBEST ÇALIŞANLARA 
KAPIMIZ AÇIK

DANA g i r i ş imc i le r  a r ıyor. . .

Serbest meslek sahibi olmak bir yaşam 
biçimidir. Her zaman gerçekleşen gelişmeler 
karşısında ani kararlar almanız gerekebilir. 
DANA  ekonominizi güvence altına alır, 
hızlı ve kalıcı çözümler konusunda 
danışmanlık hizmeti verir.

DANA Danimarka’nın, sadece serbest meslek 
sahiplerine hizmet veren tek işsizlik kasasıdır. 
Girişimcilere en uygun iş koşullarını sağlamak 
bizim işimizdir.

İ ş te  h izmet le r im iz

• Size özel hizmet
• Faaliyet
• Satış toplantıları
• DANA PlusSigorta
• DANA PlusEmeklilik
• DANA Plusİşsizlik sigortası
• İnternette ücretsiz danışmanlık

CANLAR
Akdeniz mutfağının seçkin örnekleri ve her Cuma, Cumartesi akşamları çiğ köfte

Ayrıca her Perşembe ve Cumartesi akşamları 
saat 21.00’den 05.00’e kadar Türkü geceleri

KOPENHAG’DA FASIL

TÜRKÜ GECELERİ

Mosesvinget 3     2400 København NV
Tlf: 29 24 53 87    www.canlar.dk

Cavidan 
Ünal

Türkiye sahnelerinin eşsiz kraliçesi Cavidan Ünal ve saz arkadaşları her 
Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21.00’den 05.00’e 

kadar sizlerle

Bağlamada Sadeddin Şenses, Kanun ve Klarnette Şenol, Klavyede Necati ve  
Türk mutfağının seçkin mezeleri eşliğinde Kumkapı gecelerini 

Kopenhag’da yaşayın. İster fasıl heyetimizin çaldığı namelerle eğlenin, ister siz 
söyleyin fasıl heyetimiz size eşlik etsin.

Türkübar
Müziğin tadına bizde varın

 Kanun & Klarnet:
Şenol

Bağlama 
Sadeddin Şenses

Klavye: 
Necati

Tansiyonunuzdan haberiniz var mı?
Yüksek tansiyon ilaç-
larımı alırken nelere 
dikkat etmeliyim?
Tansiyon ilaçları genel-
likle ömür boyu kulla-
nılır, hekim önermeden 
miktarı değiştirilmez, 
terk edilemez ve baş-
ka ilaca geçilmez. Hiç-
bir tansiyonlu diğerine 
benzemeyeceği için “Elif 
Hanım’a” çok iyi gelen 
“Ayşe Hanım’ı” daha 
da hasta edebilir. Her-
gün ilaç almak gerçek-
ten zor bir iştir. Özellik-
le unut

eczane@haber.dk

Eczacı Vural Koçak

Eczacı Başak Paarup
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Meral Ballegaard

“
Her çocuk yeni bir 
dünyadır” diyen “Ma-
vigün” derneğinin 
ilanlarını Haber’de 
görmüşsünüzdür. 

Ekonomik nedenlerle eği-
timini sürdürmekte güçlük 
çeken çocuklara yardım 
eden “MaviGün” derneği, “1 
kitap, 1 insan” kampanyası-
nı sürdürüyor.

Bu sayımızda projenin ku-
rucularından Nurten Çift-
çi konuğumuz. Kendisi ile 
sohbet ederken, onun sade-
ce Türkiye’deki çocuklara 
yardım etmekle yetinmeyip, 
Peru’da da  bir yoksul  kızı 
okuttuğunu öğreniyoruz. 
“Plan International DK” ka-
nalıyla bulduğu bu aileye, 
kızları “Julitza” 18 yaşına 
girinceye dek yardım edecek 
Çiftci. Peru’daki okulun ve 
Julitza’nın fotoğraflarına ba-
kıyoruz. Ve karşımda oturan 
bu kocaman yürekli insanı

daha da yakından tanımak 
istiyorum:

Danimarka’ya geliş tarihi ve 
sebepleri ile başlayalım mı?

“Ben 1972’de, çocuk dene-
cek bir yaşta Danimarka’ya 
geldim. Küçükken en büyük 

arzum okumaktı. Öğretmen 
olup yoksul çocuklara yar-
dım etme hayalleri kurar-
dım; ama malesef sadece 
ilkokula gidebildim.

Babam 1969’da işçi olarak 
geldi Danimarka’ya . Ama-
cı bir ev yapıp memleketine 
geri dönmekti. (Nitekim evi-
ni yapan baba, 1977 yılında 
dönüyor memleketi Sakar-
ya’ya). Üç sene sonra da 
beni aldı yanına.

Hemen başladınız mı çalıs-
maya, yoksa önce dil kurs-
larına mı gittiniz?

“Geldiğimin ilk haftasında iş 
buldum bir fabrikada. Bir yıl 
sonra da (1973 ağustosunda)  
ailemin seçtiği  köyümüzden 
biriyle evlendirildim. O dö-
nemlerde buraya eşini geti-
rebilmek  kolaydı. Belki de 
evlenerek eşini buraya geti-
renlerden ilki ben olabilirim. 
Bir yıl sonra da  ilk çocuğu-
muz oldu. Dil okulları çok 
yaygın değildi sanırım ya da 
bizim haberimiz olmuyordu. 
Zaten iş ve çocuklardan va-
kit de kalmıyordu. Ben parça 
parça, 8 ay ancak gidebildim 
dil kursuna”.

Biz sohbetimizi yaparken 
Ruhi Su’nun “El Kapıları” 
çalıyor arka planda. Dani-
marka’da kendisini yabancı 

gibi hissedip hissetmediğini 
soruyorum:

Türk olduğunu ve bunu 
asla unutmadığını vurgu-
layan Çiftçi, “Ama, beni 
ben yapan her şeyi bana 
Danimarka verdi, kişiliğim 
burada gelişti, çocuklarım 
burada doğdu, büyüdü. Kü-
çük yaşımda ve cahil olarak 
geldiğim bu ülkede insana 

saygıyı gördüm. Eğitim ola-
nakları, kurslar her yaştaki 
insana açık. Burada hastala-
nınca, Türkiye’deki gibi ilk 
kaygım “eyvah param yok, 
ne yapacağım, bana baka-
caklar mı” olmadı. Trafik-
te, bankada, postanede vs. 
bir düzen ve eşitlik var. Hiç 
kimse ‘Hey, sen benim kim 
oldugumu biliyor musun!’ 

diye öne geçmiyor, hak yen-
miyor, ayrıcalıklı muamele 
yok. Buradaki sistem şeffaf 
ve adaletli.

Danimarka’daki Uluslara-
rasi Af Örgütü ve Kanser-
le Mücadele Örgütünün de 
üyesi Nurten Hanım. Şimdi 
Erkan Uğur dinliyoruz. 

Peki, Türkiye’nin özlediği-
niz yanları ne diye soruyo-
rum? 

“En başta güneşli havası ta-
bii. Bir de ailemle birlikte ye-
mek yapmak ve sohbet ede-
rek bu yemeği  paylaşmak. 
Emekliyim, iki çocuğum 
ve iki torunum var, onlar 
beni mutlu ediyor. Zaten  
Mavigün projesi’nden do-
layı çok boş vaktim de ol-
muyor. Dernek çalışmaları 
yüzünden epey hayırsever 
Türkiyeliyle tanıştım. Ara-
da bir de müzikli gece dü-
zenliyoruz dernek yararı-
na. Ben Mavigün’den önce 
de ihtiyacı olanlara yardım 
ediyordum. Örneğin 1992 
yılında buradaki birkaç ar-
kadaşın da yardımıyla Adı-
yaman’da bir köye dağdan 
su bağlanmasını sağladık, 
çocukların ayağında ayak-
kabı yoktu.Onlara giysi ve 
okul gereçleri yolladık”.

Hepimizin ailesinde, çevre-

sinde yoksul, yardıma muh-
taç birileri vardır. Bazen his-
settirmeden, bazen de aşikar 
olarak yardım ederiz. Ama  
bunu sistemli, disiplinli bir  
sorumlulukla yürütmek 
epey yorucu ve fedakarlık 
isteyen bir  uğraş. İşte bu 
yükü omuzlayan Mavigün 
derneği şu ana kadar eği-
timle ilgili 10 projeyi hayata 
geçirmiş. Nazmiye Çimen, 
Nurten Çiftci ve N.Nadi 
Çelik’in bireysel insiyatifle-
ri başlayan Mavigün süreci 
2002’de resmileşmiş ve o 
gün bugündür topladıkları 
yardımı ihtiyacı olan okul-
lara, çocuklara gönderme-
ye devam etmişler. Dernek 
hakkında daha fazla bilgi 
için www.mavim.dk’e ba-
kabilirsiniz.

meral.ballegaard@haber.dk 

Meral Ballegaard

S
evgili Hanımlar,

Kopenhag’daki 
bazı yüzme havuz-
ları haftanın belli 

günlerini sadece kadınlara 
tahsis etmiş durumda. Eğer 
yüzmeyi seviyor ancak er-
keklerden çekiniyorsanız, 
işte size bazı fırsatlar:

1- Sundby yüzmehavuzu, 
Amager 
16 hafta süren program-
lar dahilinde yürütülen bu 
kurslar için ayrıntılı bilgi 
‘ffi h.dk/motionogsund-
hed’ web sayfasından te-
min edilebilir. 

Çarşamba günleri havuzda 
yüzme dersi de almak müm-
kün, ayrıca cimnastik kurs-
ları da var. Adresi: Sundb-
yvestervej 50, Amager.
Kontak:
Anne Kristine Van der Zaag
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 2. sal - 
2300 Kbh. S
tlf.: 82 32 55 20
e-mail: amarzone@ffi h.dk

2- ’’GI40’ tarafından düzen-
lenen bu aktiviteler içinde 
yüzme ve su aerobiği fırsat-
ları var. 
Adresi:
a) Damsøbadet
Sønderjyllandsalle 6
2000 Frederiksberg
www.fi u-frederiksberg.dk

b) Vandaerobic
Hyltebjerg Skole, Vanløse. 
Særlige bemærkninger: Kun 
for kvinder
Arrangør: Gi40 (Gymnas-
tik- og Idrætsforeningen af 
1940), Sønderjyllands Allé 
6, 2000 Frederiksberg
Daha fazla bilgi için: 
www.gi40.dk
tlf.: 38 71 09 40 (man og 
fre 15-18, tirs 17-20) email: 
kontor@gi40.dk
3- ’DGI-byen’ deki  hanımlar 
günü için adres: DGI-BYEN, 
TIETGENSGADE 65,  1704 
KBH. V

’Svømning/Vandaktivitet 
kun for kvinder ’ başlığı al-
tında daha fazla bilgi için: 

www.ssb-sport.dk’e bakı-
labilir.

Tlf.: 33 79 67 79, email: 
SSB@SSB-SPORT.DK
4- Grøndalsvænge Skole’da 
fazla kilolu hanımlar için 
yüzme olanağı var. Daha 
fazla bilgi için : 
Formand Filippa Formsgaard, 
tlf.: 38190292 
5- Valby’deki  Kirsebær-
havens Skole’ da sadece 
hanımlar için bazı vakitler 
ayrılmış. 

Adresi: Kirsebærhaven 23-
25, 2500 Valby  
Tlf.: 82328232 
Fax: 82328211
E-mail: mail@kir.kk.dk
Ayrıca Kopenhag Belediye-

si’nin Wagnersvej 19, 2450 
Kbh. SV adresinde ’Pailet-
ten’ projesi de kadınlar için 
aktiviteler düzenliyor. She 
Zone (Hillerödgade yüzme 
salonunda) ve MOve gibi 

projeler de kadınlar için 
yüzme dersleri düzenliyor. 
Ama önceden kayıt olmak 
gerekiyor.  

www.noorrebronx.dk adre-
sinde bayanlar için yüzme, 
dans gibi imkanlar var. Ama 
bazen başvuru tarihi geçmiş 
veya o günler için salon dol-
muş olabilir. Eğer 10-15 ki-
şiyi toplayıp bulunduğunuz 
bölgedeki havuza müraacat 

ederseniz, halen böyle bir 
imkan yaratılabilir. (Yuka-
rıdaki bu adreslerde hiç bil-
meyenler için bazen yüzme 
dersleri de verilmekte.)

Bu kursların fiyatı genel-
likle uygun, hele tüm vü-
cudu çalıştıran böylesine 
güzel bir spor için ayrı bir 
havuz verilmesi  bulunmaz 
bir fırsat. 

İshöj’da kadınlar için 
özel yüzme günleri
Ishöj Belediyesi de uzun 
tartışmalardan sonra be-
lediyenin sosyal demokrat 
partili üyesi Ahmet Değir-
menci’nin girişimleriyle İs-
höj yüzme havuzunu (Ishøj 
Svømmehal) 7 Ocak’tan iti-
baren saat 15.00-17.00 ara-
sı 15 günde bir kez olmak 
üzere göçmen kadınlarına 
tahsis etti. Deneme amaçlı 
başlatılan kadınlar için özel 
yüzme günleri Nisan ayına 
kadar devam edecek ve ilgi 
olması durumunda sürekli 
olacak. 

meral.ballegaard@haber.dk 

Sadece hanımlara mahsus yüzme havuzları

O kendini çocuklara adadı

haber@haber.dkwww.haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber
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Tebrikler Şenes Bey
İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

UEFA asbaşkanı Şenes Erzik, UEFA’nın 
yeni başkanı Michel Platini yönetimin-

de yerini koruyarak 4. kez UEFA’nın Pla-
tini’den sonra gelen ikinci önemli şahsiyeti 
olma başarısını bir kez daha gösterdi. Şenes 
Bey’i içten tebrik etmemek mümkün mü? 
Şenes Bey, 1994 yılından beri UEFA asbaş-
kanı görevini büyük başarıyla sürdüren çok 
saygın ve değerli bir spor adamıdır. Tüm Av-
rupa hatta Dünya ülke Futbol Federasyonla-
rı, dünyanın en büyük futbol yıldızları başta 
olmak üzere tüm futbolcular, siyasiler, fut-
bolla ilgilenen herkes Şenes Bey’i sever, sa-
yar ve itibar gösterirler.

Şenes Bey’in Türk futboluna yaptığı kat-
kıları anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. 
Türk Futbol Milli Takımının 1996 yılında 
İngiltere’de yapılan Avrupa Futbol Şampiyo-
nasına katılmasında payı inkar edilemez.

Şenes Erzik, 1990 yılında Sepp Piontek’in 
Türk Milli takımın başına getirilmesini sağ-
layan o zamanın Türkiye Futbol Federasyo-
nu başkanıdır. Şenes Bey’in  Piontek’i Türk 
Milli takımın başına getirmesinin ön çalış-
masında nacizane benimde biraz katkım ol-
duğundan büyük mutluluk duymaktayım. 
Şenes Bey, kararlı, bildiği, inandığını yap-
maktan çekinmeyen kişiliğiyle İsveç’in baş-
kenti Stockholm’de Piontek ile pazarlık ya-
parken buna tanıklık yapanların başında ge-

lenlerden de 
biriyim.

Şenes Bey’in 
Türk Milli Ta-
kımının başı-
na getirdiği 
Piontek, Türk 
futbolunun 
1990’lı yıllar-
da yakaladığı 
başarının te-

mel taşlarını yani binanın inşa edilmesinde 
önemli olan temeli atan kişidir. Onun yar-
dımcısı Fatih Terim’i daha sonra hiç çekin-
meden Piontek’in yerine getiren de Şenes 
Erzik’tir.

Bu saygıdeğer spor adamı şimdi yine dün-
ya futbolunun sayılı yıldızlarından Fransız 
asıllı Michel Platini başkanlığındaki UE-
FA’da geçtiğimiz hafta yapılan görev dağılı-
mı sırasında hiç tereddütsüz yönetim kuru-
luüyelerinin temsilcilerin oylarıyla yeniden 
UEFA asbaşkanı görevine getirildi. 

Kimsenin şüphesi olmasın.. Şenes Bey, 
uzun yıllar Kuzey ülke mentalitesinden ge-
len UEFA’nın İsveç’li eski başkanı Lennart 
Johansson ile uyum içinde çalıştığı gibi, bir 
Akdenizli olan Platini’yle daha daha sıcak 
ilişki içinde çalışacak, yine sayısız adalet-
li kararlarda rol oynayacaktır. Bundan bir 
Türk olarak büyük gurur duymalı, Türki-
ye’de böyle bir değerli spor adamının UE-
FA’nın ikinci önemli şahsiyeti olmasından 
ötürü gururlanmalıdır. Buna kimse itiraz 
edemez.

Hoşgeldin Tugay
Türk Futbol Milli Takımının önemüzdeki 
ay çok önemli iki sınavının olduğunu geçen 
ay ki yazımda ifade etmiştim. 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası elemlerinde grubumuz-
da 24 Mart’ta Yunanistan deplasmanı ve 28 
Mart’ta yine bizim için deplasman sayılan(-
Ceza nede-
niyle) Frank-
furt’ta oyna-
yacağımız se-
yircisiz Nor-
veç maçları 
büyük önem 
taşıyor. Fatih 
Terim, Mil-
li takımda bazı aksaklıkları gidermek için 
elinde var olan imkanları maksimum dere-
cede kullanmaya gayret gösteriyor. Bu ne-
denle böyle iki önemli rakip karşısında , psi-
kolojik, fizik bakımından dayanıklı, tecrü-
beli isimlere çok ihtiyacı olacak. Bu nedenle 
2004 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemele-
rinde İngiltere maçı sonrası Milli Takımı bı-
rakan Blackburn’lu yıldız futbolcu Tugay 
Kerimoğlu’nu tekrar Milli kadroya aldı.

Tugay, tüm milli takımlarda oynamış fut-
bolcuların başında gelir. Onun futbol bilgisi 
ve klitesini tartışmaya gerek olmadığı görü-
şündeyim. Tugay’la yıllar önce Kopenhag’da 
yaşadığım bir anımı burda anlatmak istiyo-
rum. İskoçya’nın ünlü takımı Glasgow Ran-
gers formasını giyen Tugay, Herfölge ile bir 
UEFA eleme maçı için Kopenhag’a gelmişti. 
Kendisiyle SAS Scandinavia hotelinde uzun 
uzun sahbet etme ve röportaj yapma fırsa-
tım olmuştu. Röportaj ve konuşma iznini 
Glasgow’lu teknik adam ve yöneticilerden 
alarak gerçekleştirmiştim. Tugay, o konuş-
mamızda Avrupa’ya çıkmakta geç  kaldığını 
ifade etmişti. Hatta, Avrupa’da futbolcu ol-
duğunu öğrendiğini, antremanlarda faul ya-
pan arkadaşının kendisinden özür dilediğini 
söylemişti. En dikkatimi çeken ise,’ Abi, fut-
bol kariyerim bitmeden kesinlikle bir daha 
Türkiye’ye dönmem’ demesi olmuştu. İşte o 
futbolunun sonbaharını yaşayan Tugay Ke-
rimoğlu, Dünyanın en iyi liglerinden biri sa-
yılan İngiltere’nin Blackburn takımında üs-
tün futbol zekası ve tecrübesiyle kendisin-
den her hafta övgüyle bahsettirmeye devam 
ediyor. Elin oğlunun göklere çıkardığı bir 
Tugay’ı Türk Milli Takımına almamak ap-
tallıktan başka ne olabilir? Bravo Fatih Te-
rim’e. Tugay’ı ikna ettiği, tekrar milli for-
mayı ve Gürcistan maçında kaptanlığı he-
men ona verdiği için bravo bravo..

Tugay, Yunanistan ve Norveç maçlarında 
kesin anahtar rolünü oynayacak futbolcula-
rın başında gelecektir. Türk Milli Takımının 
onun tecrübesine bu iki maçta büyük ihtiya-
cı olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz..

Hoşgeldin Tugay.. Türkiye seninle, Şenes 
Erzik ve sizler gibilerle gurur duyuyor.

irfan.kurtulmus@haber.dk

KARE BULMACA ÇÖZÜMSUDOKU ÇÖZÜM

İrfan Kurtulmuş

5
0 ülkeden 125 se-
yahat acentası ve 
turizm tanıtma 
bürosunun 725 

stand ile yeraldığı Ko-
penhag’daki Bella Center 
turizm fuarında Türkiye, 
Turizm ve Kültür müşa-
virliği, THY ve Danimar-
ka’daki Türk seyahat fir-
malarıyla temsil edildi.

Yaşanan karikatür krizi, 
kuş gribi ve terör saldırı-
ları nedeniyle 2006 yılın-
da Türkiye’ye giden Dani-
markalı sayısında yüzde 
22’lik düşüş yaşandığını 
belirten Turizm Müşavi-
ri Vahit Karaali, turizm 
hedefi olarak 2007’de 
2005 rakamlarını yaka-
lamak olduğunu söyledi. 
Bu nedenle bu yıl için 
tanıtıma erken başladık-
larını belirten Karaali, te-
levizyonlarda baş-
lattıkları reklam 
kampanyasından 
olumlu tepkiler 
aldıklarını ifade 
etti. 

Bu yılki tanıtım 
bütçesinin 2 mil-
yon dolar olduğu-
na dikkat çeken  
Karaali, ‘Geçen 
yıl yaşanan kriz-
lerden dolayı Tür-

kiye’ye giden Danimar-
kalı sayısı 235 binde 
kaldı. Bu yıl hedefimiz 
2005’de yakaladığımız 
300 bindir. Bizden ka-

çan turistler Yunanis-
tan’a gitti’ dedi. 

Vahit Karaali ayrıca, bu 
yıl ilk defa destinasyon 
reklam çalışmalarına ağır-
lık vereceklerini ifade ede-
rek, ‘İstanbul, Bodrum, 
Marmaris ve Alanya’yı 
kapsayan reklam kam-
panyamız olacak. Mart 
ayından itibaren yazılı 
basına yönelik kampanya 
çalışmamız başlayacak. 
Özellikle kültür turizmi-
ni ön plana çıkartacağız’ 
diye konuştu. 

Turizm’de gerilemeye 
sebep etkenler 
ortadan kalktı 
Turizm fuarının açılış 
günü Türkiye’yi temsil 
eden standları gezen Ko-
penhag Büyükelçisi Meh-
met Akat da, turizmde he-
deflerin  yakalanmaması 
için hiçbir neden görme-

diğini söyledi. Turizm 
müşaviri Vahit Karaali 
ve Tyrkiet Eksperten 
yetkililerinden çalışmala-
rı hakkında bilgi alan Bü-
yükelçi Akat,  2006’da tu-
rizmde gerilemeye sebep 
olan etkenlerin ortadan 
kalktığını ifade etti. 

Büyükelçi Akat ayrıca, 
Türkiye’nin turizmde 
yüksek gelir elde etmesi 
için Kuzey Amerika, Ka-
nada, Çin ve Japonya’dan 
gelen turist sayısını art-
tırmasının çok önemli ol-
duğuna dikkat çekti. 

Turizm krizlere hazır 
olmadığını gösterdi 
Tyrkiet Eksperten yetki-
lilerinden yapılan açıkla-
mada, geçen yılın aynı dö-
nemine göre çok azda olsa 
bir artışın olduğunu belir-
tilerek, ‘Geçen yıl yaşanan 
krizler turizmin krizlere 
hazırlıklı olmadığını gös-
terdi. Artık marka olmak 
gerekiyor.’ denildi. 

irfan.kurtulmus@haber.dk

Turzim’de hedef 
2005 rakamları

Başkent Kopenhag’da 
bu yıl 25.’si gerçek-
leşen uluslararası 
turizm fuarı (Ferie 
2007) yine büyük ilgi 
görürken, Türk tu-
rizmciler bu sezondan 
umutlu olduklarını 
bildirdiler. 
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel
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SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den 
9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak 
suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek 
çözümü vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de

Bulmacahaber

BALİNA
BEYAZ
CÜCE 
FİN
GRÖNLAND
KAMBUR
KASALOT
KATİL
KUZEYKORSANI
MAVİ
SU 
TAKI
TÜM
TÜR

SOLDAN SAĞA
1. Becerikli, Eli işe yatkın.... İlik.... Valide, Ana, Anne, Ümm
2. Kamer-Mah.... Kale hendeği.
3. Yankı, Akis.... Giyeceklerde takım.
4. Pesent, Pesend.
5. Eğrilmeye hazır yün.
6. İşaret, İm, Emare. Sim, Araz, Nişan, Bel, İsr... Yarım.... Eski Japon hacim ölçüsü.
7. Çiçek tozu, Polen. ... Bozma, Koparma, Kesme, Feshetme.
8. Rezan, Vekarlı, Aheste. ... Çekişme, Kavga.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Düğün yemeği, Velime, Toy.... Kış mevsimi, Serma.
2. Ata, Baba, Cet... Kesici aletlerin bilenmesiyle oluşan madeni talaş, Kılağı.
3. Beyaz porselen kaplama.... Adlan sıfat yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam 
krallık hanedanı.
4. Kesif.
5. Utanma duygusu, Ar.... Seçkin, Mutena, Mümtaz.
6. Unsur, Asıl.
7. Kasınç.... Çok eski bir tarihi anlatırken kullanılan sözcük
8. Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası... İddia, Sav. 
9. Şem.... Bir tür kokulu kahve.

Aranan sözcükler

AYIN FIKRASI
Yüzbaşı Coni, paraşüt kur-
sunda askerlere son emir-
leri veriyormuş: “Uçaktan 
atlayınca bir’den on’a kadar 
sayacak ve mavi halkayı çe-
keceksiniz, paraşüt açılacak. 
Açılmazsa kırmızı halkayı çe-
keceksiniz, bu sefer açılacak.  
Aşağıya indiğinizde bir oto-
büs sizi bekliyor olacak, ona 
binip Alay’a geleceksiniz”. 
Asker Toni atlamış, on’a 
kadar sayıp mavi halkayı 
çekmiş, paraşüt açılmamış... 
kırmızı halkayı çekmiş, gene 
açılmamış. Toni, yere doğru 
hızla düşerken söylenmiş: 
“Bu yüzbaşının da hiçbir de-
diği çıkmıyor. Aşağıda otobüs 
de beklemiyorsa hapı yuttuk, 
Alay’a yürüyerek döneceğiz 
demektir!”
Corc Buşt’un ‘Yeni Irak Stra-
tejisi’ni (!) öğrenince bu fıkra-
yı hatırlayıverdik.

İNSAN..... İNSAN.....
Vahim ve ürkütücü gerçek, 
Birleşmiş Milletler tarafından 
açıklandı: Küresel ısınma ne-
deniyle yaşamaya başladığı-
mız iklimsel felaketlerin baş 
sorumlusu İNSAN’dır. Yani, 
bu gezegende egemenlik ku-
ran ‘insan’ isimli canlı türü, 
kendi gezegenine en büyük 
–ve belki de onarılamayacak 
olan- zararı vermiş.
Bundan sonra ne mi ola-
cak? Olacaklardan bir tane-
sini söyleyelim: Bazı uyanık 
insanlar ‘durumdan vazife 
çıkaracaklar’ ve bu kez de 
şemsiye, şişme bot, plastik 
tekne, yelken, suda bozulma-
yan cep telefonu vb. üretmeye 
başlayıp para kazanmayı sür-
dürecekler. 

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
-Aloo, Haber Redaksiyonu! 
Önce sosyalist olan, sonra 
da Sosyal Demokrat Partiye 
girip sosyalistlere demedi-
ğini bırakmayan bir sayın 
bayan milletvekili şimdi de 
Kazmussen’in partisine gir-
miş, Sosyal Demokratlara 
demediğini bırakmıyormuş. 
Doğru mu?
-Doğru Mazlum, garip ama 
doğru!

-Eh, demek ki bu 
bayanı yakın-
da Piya Kaşır-
got’un parti-
sinde göreceğiz. 
Ona da yakışır, 

Kaşırgot’a da ya-
kışır! 
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Pele Mobilya’da 
yatak reyonu 
yeni çek yat 

modellerimizle 
zenginleştirilmiştir.

İŞTE YENİ KOLTUK TAKIMINIZ
Odanızın ölçülerine göre koltuğunuzun modelini siz belirleyin

Maestro sofa modülleri sizin isteğinize göre belirlenir. 50 cm ile 180 cm 
arasında değişen genişliklerde köşe modülleri, kolluk, ayak sehpaları ve 

yastıklar. Maestro modül sistemi size en iyi kalitede deri ve kumaş kaplama 
seçenekleri sunuyor. 

Sınırsız model olanakları
Biçimini ve büyüklüğünü siz belirleyin.

17-18 Şubat 
tarihlerinde İshöj Mobilya 
Fuarındayız. Gelin fabrika 

yetkilisi ile tanışın. 
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