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1606 KøbenhavnV
Tlf:   +45 33 93 72 62 
Fax: +45 33 93 31 72

Mail: sahin@travelhouse.dk
web: www.travelhouse.dk

Şahin Yıldız

Refah hepimiz için
ÖZEL RÖPORTAJ

Seçimlere bir buçuk yıl zaman var, ancak daha 
şimdiden partiler koalisyon olanaklarını araştırmaya, 
seçim kampanyalarında öne çıkaracakları konu ve 
sloganları belirlemeye başladılar. Danimarka ana 
muhalefet partisi Sosyal Demokratların genel 
başkanı Helle Thorning Schmidt, 
HABER gazetesi yöneticilerini parlamento-
daki odasında kabul etti. Danimarka’nın 
ilk kadın başbakanı olma şansına sa-
hip olan Thorning Schmidt; göçmen-
ler, Danimarka-Türkiye ilişkileri ve 
AB-Türkiye ilişkileri konusunda 
ilginç bilgiler verdi. Thorning 
Schmidt, uyum, ayrımcılık ve 
refah sistemi konularında 
daha aktif bir politika izley-
ecekleri sözünü verdi ve 
ayrımcılığı asla kabul 
etmediklerini ve et-
meyeceklerini 
söyledi.

Helle Thorning Schmidt:

På dansk, Side 20-21
Sayfa 4 

Maler 
bokser 
gøgler 
fi lminstruktør Side 19

Türkçe’si sayfa  14’te
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Gazetenizin bu sayısında her yönüyle tartı-
şılan bir politikacı ile röportaja yer verdik.  

Önümüzdeki seçimlerden galip çıkması duru-
munda Danimarka’nın ilk kadın başbakanı ün-
vanını da alacak olan Hele Thorning¬Schmidt 
gazetemiz yöneticilerini parlamentosundaki oda-
sında kabul ederek başbakan olması durumun-
da izleyeceği politikaları ve bizleri ve Türkiye’yi 
ilgilendiren bir çok konuya da açıklık getirdi.
   ***
Helle Thorning Schmidt, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği konusundaki sorumuza verdiği ce-
vapta, Türkiye’nin üyeliği konusunda halkoyla-
masına gitmeyi düşünmediğini net ve kesin bir 
şekilde bizlere açıkladı. Bu iyi bir haber, zira, 
böyle bir istek gündeme gelirse tahmin edebili-
yor musunuz ırkçı ve ayrımcı önyargıların nasıl 
havada uçuşacağını?
   *** 
Thorning Schmidt, başbakanlık koltuğuna otur-
ması durumunda halen işbaşındaki hükümetin 
üzerine gitmediği ayrımcılık ve dışta tutma uy-
gulamaları konusunda da  çalışacağı sözü verdi. 
Özellikle eğitim ve iş piyasası alanlarında kesin-
likle ayrımcılığı kabul etmeyeceğini söylemesi, 
genç göçmenlerin daha insancıl bir Danimar-
ka’da yaşayacağının göstergesi olabilir.
   ***
Hele Thorning Schmidt’le yaptığımız söyleşide 
aldığımız kötü haber ise kendisinin de bir çok 
gencin ve ailenin mağdur olmasına neden olan 
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı uygulamaların-
da değişikliğe gitmeyi düşünmediğini söylemesi 
oldu.
   ***
Umudumuz koalisyon ortaklığı yapacağı De-
mokrat Liberal Parti (Radikale) bu konuda ısra-
rının devam etmesi.
   ***
Yine de genel anlamda Schmidt’in Danimar-
ka’da ayrımcılık ve göçmenler hakkında önyar-
gılara dayalı olumsuz havayı dağıtma sözü ver-
mesi yüreklere su serpiyor.

Bir iyi, bir kötü haber

haber
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Tegning: Lise ÖzerHjemmegående fordomme...

LAİKLİK, ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ İÇİN. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin girişimiyle 14 Nisan günü düzenlenen ve 300 bine yakın 
insanın katıldığı Ankada’daki »Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz« mitinginde katılımcılar Anıtkabir’e akın etti. Yüzlerce metre uzunluğunda  
Türk bayrağı da açıldı ve tüm caddeler tıklım tıklım doldu. Miting, Türkiye’nin yanısıra tüm dünya tarafından da dikkatle izlendi. (Foto: SABAH)
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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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Sadi Tekelioğlu

S
eçimlere bir 
buçuk yıl za-
man var, an-
cak daha şim-

diden partiler koalisyon olanakla-
rını araştırmaya, seçim kampanya-
larında öne çıkaracakları konu ve 
sloganları belirlemeye başladılar.

Danimarka ana muhalefet par-
tisi Sosyal Demokratların genel 
başkanı Helle Thorning-Schmidt 
HABER gazetesi yöneticilerini par-
lamentodaki odasında kabul etti; 
göçmenler, Danimarka-Türkiye 
ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri 
konusunda ilginç bilgiler verdi. 
Thorning Schmidt, uyum, ayrım-
cılık ve refah sistemi konularında 
daha aktif bir politika izleyecekle-
ri sözünü verdi ve ayrımcılığı asla 
kabul etmediklerini ve etmeyecek-
lerini söyledi.

Sosyal Demokratlar göçmen kö-
kenli seçmenlerin geniş desteğine 
sahiptiler. Önümüzdeki seçimlerde 
de göçmenlerin Sosyal Demokrat-
lara destek vermeleri için ne gibi 
nedenler olacak?

- Öncelikle göçmen kökenli seç-
menlerin partimize verdikleri des-
tek için teşekkürlerimi dile getir-
mek istiyorum. Göçmenlerin bize 
desteklerin devam etmesi için bir 
çok iyi neden vardır. Biz, bir ara-
da yaşamanın temel olduğu bir re-
fah toplumu istiyoruz. Danimarka 
zengin bir ülke olmasına rağmen 
bir çok alanda eşitsizliklerin yaşan-
dığı bir ülkedir. Biz etnik kökeni, 
cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun 
herkese eşit davranacak bir ortak 
refaha yatırım yapmak istiyoruz.

Örnek vermem gerekirse, temel 
eğitimi güçlendirmek için iyi ve 
etkin bir eğitime yatırım yapa-
cağımızı söyleyebilirim. Göçmen 
kökenli vatandaşlarımıza da şunu 
söyleyebilirim; bu alajnda yapılan-
lar yeterli değildir. Meslek liseleri-
ne devam eden çok sayıda göçmen 
kökenli genç bulunmakta ,ama 
bunların azımsanmayacak sayı-
da çoğunluğu da bu eğitimlerini 

yarıda bırakmaktalar. Eğitim içi 
staj uygulamasının kaldırılması 
en çok göçmen kökenli öğrencile-
ri etkilemiştir. İnsanların onurlu 
bir yaşam sürmelerinin yolu iyi bir 
eğitim almaktan geçmektedir. Biz 
herkese eğitim sözü veriyoruz ve 
hiç kimsenin de herhangi bir şekil-
de ayrımcılığa maruz kalmayacağı 
bir toplum yaratmak istiyoruz.

Sizce eğitim alanında verilen söz-
ler yeterli olacak mı? Aile birleşi-
mi kurallarındaki sertleşmeler ne 
olacak?
Aile birleşimi şartlarını değiştir-
meyi düşünmüyoruz. Zorla evlilik 
olaylarının çok meydana gelmiş ol-
ması ve hala devam ediyor olması 
nedeniyle 24 yaş sınırının devam 
etmesinden yanayız. Buna karşın 
Danimarka toplumundaki her tür-
lü ayrımcılığın üzerine kararlıkla 
gideceğimiz sözünü verebilirim. 
Bazı kişilere iş piyasasının kapı-
larının açık olmasını, bazılarına 
kapalı olmasını kesinlikle kabul 
edemem. Herkese yer olmalı iş 
piyasasında.

Seçimi kazanmanız durumunda 
koalisyon kuracağınız demokrat 
liberal Parti (radikale) katı aile 
birleşimi kurallarına karşı. Bu 
konuda onları nasıl razı edecek-
siniz?

Biz 24 yaş sınırını destekliyoruz ve 
bu konuda ısrarlıyız, bu kuralı de-
ğiştirmeyi düşünmüyoruz. Uyum 
konusunda ileriye bakmalıyız. De-
mokrat Liberal Parti ile bizi bir-
leştiren nokta sayısı ayıran nokta 
sayısından daha fazla. Örneğin, 
daha fazla sayıda göçmen çocu-
ğun yuvalara gidip Danca öğren-
melerini ve ileride daha iyi bir eği-
tim alabilecek düzeye gelmelerini 
istiyoruz. Uyum demek daha fazla 
sayıda gencin daha iyi bir eğitim 
alarak iş piyasasında ya da eğitim 
esnasında ayrımcılığa uğramasının 
önüne göçmek demektir. Gençler 
kendilerine ten renklerinden do-
layı kapıda geri çevrilmeden veya 
tuhaf tuhaf bakılmadan, diskotek 
veya bara gidebilmeliler.

Yani, uyum 24 yaş sınırından 

başka bir çok noktayı da içine al-
maktadır.

Benim sorunum büyük düşünme-
sini beceremeyen bir hükümettir. 
İşbaşındaki hükümet Müslüman 
kökenli vatandaşlarımızı daima 
konu ve sorun haline getirerek, 
toplumda kaynaşmayı sağlamak 
yerine  kamplaşmaya neden olmuş-
tur. İşte bu alanda fark yaratmak 
için Demokrat liberallerle işbirliği 
yapmak istiyoruz.

Bir çok göçmen aile birleşimi için 
başvurduklarında sayısız engelle 
karşılaşıyorlar, Örneğin bağlılık 
şartı (tilknytningskrav). Bu kura-
lın anlaşılması ve uygulaması ger-
çekten karmaşık. Bu kuralı daha 
da sadeleştirmeyi ya da ortadan 
kaldırmayı düşünüyor musunuz?
Bağlılık şartı olduğu gibi devam 
edecektir. Belki kuralın içeriğinin 
ne olduğu ve nasıl uygulandığı ka-
rışıklığa neden oluyor olabilir. Bu 
durumda yabancılar müdürlüğü 
yetkililerine büyük bir görev dü-
şüyor. Bu kuralın ret cevabı alan 

vatandaşlara daha iyi anlatılması 
gerekiyor. Ama bu konuda belirsiz-
lik yaşanmasını anlayışla karşılıyo-
rum. Kendisine haksızlık yapıldığı-
nı düşüneler varsa hem yetkililere, 
hem de partimizin göçmenler poli-
tikası sözcüsü Lotte Bundgaard’a 
yazabilirler. Bizler de bu konuda 
yaşanan sorunlar konusunda bil-
gilenmiş oluruz.

Devamlı kendini yenileyen bir il-
köğretim sistemi için çalışacağını-
zı söylediniz. Ancak bir çok göçmen 
kökenli yurttaş çocuklarının halk 
okullarında istenmediği izlenimi 
ediniyor, onların kültürel geçmiş-
lerine ve etnik özelliklerine saygı 
gösterilmediğini öne sürüyor. Halk 
okullarını veliler ve öğrenciler için 
daha cazip hale getirmek için neler 
yapmayı düşünüyorsunuz?
Ben Danimarka Halk Okullarını 
çok seviyorum. Toplumu oluşturan 
her katmandan ailenin çocuğunun 
bu okullarda bir araya gelmeleri-
ni seviyorum. Ben çocuklarımın 
Muhammed’le aynı sınıfa gitme-

lerini- kendi ki çocuğum da halk 
okullarında okuyor. Çocuklarımın 
Muhammed’le aynı sınıfta olmaları 
benim de Muhammed’in ailesiyle 
okulda tanışmam önemlidir. Ben 
çocuklarımın göçmen kökenli ar-
kadaşlarının bizi ziyarete gelmele-
rinden zevk alıyorum, böyle olunca 
aradaki sınırlar kalkıyor ve anne 
babalar ve çocuklar birbirleriyle 
insanca bir buluşma gerçekleştiri-
yorlar. Halk okulları göçmenlerin 
Danimarka’ya uyumu açısından 
önemli bir kurumdur. Biz Dani-
marka toplumundaki ayrımcılık 
ve bölünmeye karşı çıkarsak halk 
okulları da göçmen kökenli aileler 
için daha cazip hale gelecektir.

Ben herkesin kendi dinini ve kül-
türünü yaşayabileceği bir toplum 
istiyorum. Aynı zamanda da insan 
olduğuz için bir araya geldiğimiz 
bir toplum istiyorum.

AB-Türkiye
Bize net olarak Sosyal Demokrat-
ların Türkiye politikasını anlata-
bilir misiniz?
Tabii, Türkiye aday bir ülkedir ve 
Türkiye’ye üyelik sözü verilmiştir. 
Türkiye Kopenhag kriterlerini ye-
rine getirdiğinde ve her alanda üze-
rine düşeni yaptığında AB’ye üye 
olacaktır. Tabii ki Türkiye’ye ver-
diğimiz sözleri tutmalıyız. Her iki 
taraf için de Türkiye’nin üyeliğinin 
bir çok avantajı beraberinde getir-
diğini düşünüyorum. Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine üyeliğinin güven-
lik politikaları, uluslararası ticaret 
ve kültürel anlamda çok katkıları 
olacağına inanıyorum. Bu konuda 
sadece olumlu beklentiler içinde 
olduğumu söyleyebilirim.

Sosyal Demokratlar, Türkiye’nin 
AB üyeliği için Danimarka’da bir 
halk oylaması şartını öne sürecek-
ler mi?
Hayır, kesinlikle bu söz konusu 
olamaz. Bugüne kadar hiçbir ülke 
için oylama yapılmadı. Şimdi niye 
yapılsın ki? Benim için ya da Sos-
yal demokratlar için Türkiye’nin 
üyeliğini engelleyecek özel durum 
bulunmamaktadır.

sadi.tekelioglu@haber.dk

»Refah hepimiz için«Helle 
Thorning 
Schimdt:

ÖZEL RÖPORTAJ

(Danca’sı sayfa 20-21’de)
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MB KEBAB FOOD A/S

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 

12 yıldır hizmetinizde

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır 

Danimarka’nın her tarafına 
dağıtım  servisimiz vardır. 

Mamüllerimiz Sjaelland adasında   
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de 

servisimiz vardır.

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor

Pişmiş kebap, 
hjemmelavet 

burger

Tüm sağlık 
kurallarına 
uygun helal 

mamüllerimizle 
hizmetinizdeyiz
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Cengiz Kahraman

Danimarka, geçtiğimiz haftaları başbakanın anaya-
sayı çiğneyip çiğnemediğini tartışarak geçirdi. Bir 

grup savaş karşıtı, Danimarka’yı ABD‘nin yanında 
Irak’ta haksız bir savaşa sokarak anayasayı çiğnediği 
iddiasıyla başbakan Anders Fogh Rasmussen aleyhine 
dava açmıştı. Dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. 

Mahkeme, Başbakan Rasmussen’i suçsuz buldu. 
Mahkeme, davanın Danimarka’nın çok uluslu koalis-
yon güçleri ile savaşa katıldığı 21 Mart 2003 tarihin-
de açıldığına ve Irak’taki Danimarka birliğinin süresi-
nin uzatılmasına ise parlamentonun karar verdiğine 
dikkat çekerek, “dava açanlar Irak savaşında diğer in-
sanlardan daha fazla etkilenmemişlerdir, bu nedenle 
dava hukuksal olarak güncel değildir” kararını verdi. 

Başbakan aleyhine dava açanlar arasında oğullarını 
Irak’taki savaşta yitiren bir aile de bulunuyordu. On-
lar da savaş tazminatı davası açmışlardı. Mahkeme, 
aileye de tazminat ödemeyi reddetti ve ölen askerin 
reşit olduğuna ve şartları kabul ederek savaşa gitti-
ğine, ayrıca Irak’ta askerlerin süresinin uzatılmasına 
yine parlamentonun karar verdiğine, başbakanın so-
rumlu tutulamayacağına karar verdi. 

Bu da, Irak’taki savaşta oğulları öldürülen Danimar-
kalı anne-babanın savaş mağduru olmadığı anlamına 
geliyordu. 

Danimarka’nın Irak’ta savaşa katılmasına, bırakın 
savaş karşıtlarını, hükümet partilerinden politikacı-
larla hükümete açık destek veren Danimarka Halk 
Partisi (DF) bile artık “bu bir hataydı” demeye başla-
dı. Partinin dış politika sözcüsü Sören Espersen, “Dö-
nemin ABD Dışişleri Bakanı  Colin Powell Birleşmiş 
Milletler’i Irak’ın elinde kitle imha silahları olduğuna, 
Saddam Hüseyin’in El Kaide ile bağlantısı olduğuna 
ikna etmişti. Ama bunun doğru olmadığını sonra an-
ladık. Bu nedenle Irak’a girmek bir hataydı” diyebili-
yordu. 

Bu açıklamalardan sonra savaş karşıtlarının da iddia 
ettiği gibi başbakan ve destek veren partiler anayasa-
yı aslında çiğnemiş oluyorlardı. 

Savaş karşıtlarının başbakan Rasmussen aleyhine 
açtıkları dava aslında sembolik bir dava. Davanın Baş-
bakan aleyhine açılmasının nedeni de devletin zirve-
sinde bulunan sorumlu kişi olmasından. Onlar, Dani-
marka’nın savaşa girmesini anayasaya aykırı bulduk-
ları için bu davayı açtılar. Davacılar şimdilik davayı 
kaybettiler, ama peşini bırakmayacaklar, yüksek mah-
kemenin vereceği kararı bekleyecekler.  

Halkın büyük çoğunluğunun karşı çıktığı, iktidar 
partileri de başta olmak üzere çoğu politikacıların 
hata olarak gördüğü Irak’a asker gönderilmesi anaya-
saya aykırı değilse, nedir sizce? 

cengiz.kahraman@haber.dk

Anayasaya aykırı değilmiş!..

İrfan Kurtulmuş

Ülkenin ve 
başkent 
Kopen-

hag’ın en büyük hastenesi 
olan Rigshospitalet’te (Dev-
let Hastanesi) bulunan Adli 
Tıp Enstitisünde iki gün gibi 
uzun süren otopsi sonunda 
Görsev Uygun’un karnında-
ki 9 aylık bebeğiyle birlikte 
ani ölüm nedenin belirlene-
mediği açıklandı.

Görsev Uygun’un acılı eşi 
Recep Uygun’u Glostrup 
Devlet Hastanesi Doğum 
Bölümüne davet eden baş-
hekim Jens Jörgen Kjer, 
yanında baş ebe İngelise 
Andersen ve tahsis edilen 
bir Türk tercüman aracılı-
ğıyla Recep Uygun’a otopsi 
sonucunun henüz kesinlik 
kazanmadığı ve kesin ölüm 
nedenin ne olduğunun belir-
lenemediğini bildirdi. 

Dokular Londra’ya 
gönderilecek

Görsev Uygun’un 9 aylık 
bebeğiyle aniden ölüm ne-
deninin Hükümet Tabibi, 
Adli Tıp ve Polis makamı 
tarafından araştırıldığını 
belirten başhekim Kjer, 
Otopsi’de Görsev’in çeşitli 
organlarından alınan bazı 
dokuların mikroskopik tah-
lil için Londra gibi yurtdı-
şında önemli tahlil merkez-
lerine gönderileceği ve ölüm 
nedenin bu tahliller sonrası 
kesinlik kazanmasını bekle-
diklerini ifade etti.

Kan tahlili yetişmezdi 

Glostrup Devlet Hastanesi 
Doğum Bölümünde gerçek-
leşen toplantıda, başhekim 
Kjer, acılı eş Recep Uygun’a 
hastanede hamile kadınla-
ra uygulanan kontrol pro-
sedürünü anlattı. Bu bağ-
lamda sıkıntılı bir gebelik 
dönemi geçiren Görsev’in 
sabah geldiği hastanede id-
rar, tansiyon ve karnındaki 
bebeğin kontrolün yapıldı-
ğını, bu 3 test sonucunun 
normal olması neticesinde 
eve gönderildiğini ifade etti. 
Kjer, Görsev’in daha önce 4 
defa doğum yaptığı, bu tür 
rahatsızlıkların hamileliğin 
son döneminde her kadın 
için normal olduğunu gö-
zönünde bulundurarak kan 
tahliline gerek görülmediği-
ni söyledi. 

Kjer ayrıca, ‘Görsev’in 
hastaneye ilk geldiğinden 
3 saat sonra öldüğünü belir-
terek, kan tahlili yapılsaydı 
bunun sonuçları daha sonra 
geleceği için pek faydası ol-
mayacaktı’ dedi. 

Başhekim Jens Jörgen 
Kjer, Görsev’in ölümünde 
ihmal varsa bunun aydınlan-
masını kendilerininde çok is-
tediğini belirtti. Kjer ayrıca, 
medya aracılığıyla hastaneye 
yöneltilen ‘yabancılara ikin-
ci sınıf muamele yapılıyor’ 
suçlamasını kabul etmedi-
ğini belirterek, hastanemi-
zin yüzde 25 hastaları etnik 
kökenli, böyle bir ayrımcılık 
sözkonusu olamaz bundan 
da büyük üzüntü duyuyo-
ruz ifadesini kullandı. 

Recep Uygun ise, kendisi-
nin böyle birşey söylemediği-
ni, bazı akrabaların üzüntü 

esnasında tepkilerini dile 
getirdiğini belirterek, ben 
‘ihmal olduğunu’ iddia edi-
yorum diye cevapladı.

Recep Uygun tatmin 
olmadı

Toplantı esnasında baş-
hekim Jens Jörgen Kjer’e 
sürekli sorular yönelten 
Recep Uygun, doktor’un 
anlattıklarından pek 
memnun kalmadığını söy-
ledi. Recep Uygun, dok-
tordan eşinin dosyasında 
bulunan bazı raporların 
kopyalarını alarak doktor 
ihmali nedeniyle şikayette 
bulunacağını ifade etti.

Acılı eş Recep Uygun, eşi-
ni memleketleri Uşak’ta 
toprağa vereceklerini 
söyledi.

Sancıları geldiği için has-
taneye giden 37 yaşındaki 
Görsev Uygun adlı Türk 
kadını, doktor ihmali so-

nucu eve geldikten birkaç 
saat sonra fenalaşarak kar-
nındaki 9 aylık çocuğuyla 
birlikte geçtiğimiz 6 Nisan 
Cuma günü hayatını kay-
betmişti.

Kopenhag’ın İshöj banli-
yösünde oturan 4 çocuklu 
Görsev Uygun, ağrı ve nefes 
darlığı nedeniyle eşi Recep 
Uygun tarafından Glostrup 
Devlet hastanesine götürül-
müş, hastanede idrar, tahlili, 
tansiyon ölçümü ve bebeğin 
durumunu kontrol ettikten 
sonra kan tahlili yapma-
dan Görsev Uygun’u eşiyle 
birlikte eve göndermişlerdi. 
Doktorlar tarafından Görsev 
Uygun’un şikayetine neden 
olan başağrısına karşı da 
dört adet pinex ağrı kesici 
verilmişti.

Görsev Uygun trajik ölü-
müne Danimarka medyası 
da geniş yer vermiş, resmi 
devlet tv kanalları DR ve 
TV2 acılı ailenin evine gele-
rek röportaj yapmışlardı.

Araç soru önergesi 
veriyor

Türk kökenli milletvekili 
Hüseyin Araç, Görsev Uy-
gun’un ölüm olayıyla ilgili 
soru önergesi vermeye ha-
zır olduğunu belirtti.

Hüseyin Araç, ‘Üzülerek 
öğrendiğim Türk kadını 
Görsev Uygun’un talihsiz 
ölümünde hastanenin bü-
yük ihmali sözkonusu ise 
önce Sağlık ve İçişleri Ba-
kanına konuyla ilgili ne gibi 
işlem yapılacağı konusunda 
bir mektup yazacağım. Ar-
dından verilecek cevaptan 
tatmin olmazsam, mecliste 
soru önergesi vereceğim. 

irfan.kurtulmus@haber.dk

HAMİLE TÜRK KADININ ÖLÜM NEDENİ BELLI DEĞİL

Danimarka’da, 6 Nisan günü sabahı nefes darlığı ve şiddetli baş ağrısı ne-
deniyle gittiği hastanede ‘birşeyi yok’ denilerek eve gönderildikten bir-
kaç saat sonra karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitiren 37 yaşındaki 
Görsev Uygun adlı Türk kadının ölüm nedeni belirlenemedi.

İhmal kuşkusu

Glostrup hastanesi yetkilileri otopsi sonucunda Görsev Uygun’un ölüm nedeni konusunda herhangi bir so-
nuca ulaşamadıklarını söylediler. Recep Uygun doktorların açıklamalarından tatmin olmadı. Otoposide elde 
edilen örneklerin Londra’ya gönderilerek inceleneceği bildirildi.  

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
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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
Ole Jørgensensvej 3-5 kld.
2200 København N
Mobil: 5188 8675
Not: Ziyaretlerinizden önce 
mutlaka bizi arayınız.

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

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ

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 !!!

Sadi Tekelioğlu

H
aber gazetesinin 
sorularını yanıt-
layan baba Sü-
leyman Şimşek, 

“Kötü haber tez gelir, ata-
sözünü aklımızdan çıkar-
mıyoruz. Başına kötü bir 
şey gelmiş olsaydı bugüne 
kadar haberimiz olurdu 
diyerek moralimizi yük-
sek tutmaya umutlarımızı 
kaybetmemeye çalışıyoruz” 
dedi.

1980 yılı eylül ayından 
beri Danimarka’da yaşa-
makta olan Süleyman Şim-
şek oğullarına herhangi 
bir kötülük yapılmadığına 
inandıklarını söyledi. Sü-
leyman Şimşek oğulları-
nın kendilerinden aniden 
uzaklaşmasını gerektirecek 
bir durumun da söz konusu 
olmadığını belirtti.

“Zaman her şeyin ilacıdır, 
şimdilik içine düştüğümüz 
bu duruma alışmaya çalı-
şıyoruz” diyen Süleyman 
Şimşek, oğullarının her-
hangi bir suç oluşturacak 
eylem nedeniyle ortadan 
kaybolduğuna da inanma-
dığını söyledi ve “Kendisi 
22 yaşına girer girmez po-
lis akademisi sınavlarına 
girmek istiyordu. Polisler 
arasında da tanınan ve bir 
çok polis memurunu tanı-
yan biriydi” dedi.

Fatih Şimşek’in ailesi 
oğullarının bulunduğu yeri 
bildirene 100 bin kron ödül 
vereceklerini açıkladılar.

Fatih’in annesi İmran 
Şimşek, oğlunun hayatta 
olduğuna inandığını belirt-

ti ve umudunu kaybetmek-
ten korktuğunu söyledi. 
Oğlunun belki herhangi 
bir bunalım nedeniyle orta-
dan kaybolmuş olabileceğini 
söyleyen anne İmran Şim-
şek tv ekranlarından bir 
çağrıda bulunarak Fatih’in 
hayatta ise kendilerine bir 
haber göndermesini istedi.

Baba Süleyman Şimşek 
ve anne İmran Şimşek Fa-
tih’in  bulunduğu yeri bil-
direne 100 bin kronla ödül 
vereceklerini söylediler.

Köge polis yetkilileri ken-
dilerine ailesi tarafından 

kayıp ihbarı yapılan Fatih’i 
bulmak aramalarına ise de-
vam ediyorlar. Fatih hak-
kında herhangi bir bilgisi 
olanların 5665 1448 numa-
radan Köge Polis merkezini 
aramaları isteniyor. 1.90 m 
boyunda olan Fatih kısa si-
yah saçlı ve kahverengi göz-
lü. Çenesinde az bir sakal 
bulunan Fatih Şimşek’in 
en son görüldüğü gece üze-
rinde sarı ve mor çizgili 
siyah bir gömlek ve siyah 
kot pantalon ve ayakların-
da NIKE marka ayakkabı 
bulunuyordu.

G
eçtiğimiz yıl Hazi-
ran ayında bıçak-
lanarak öldürülen 
Murat karabu-

lut’un davasında mahkeme 
jürisinin 21 yaşındaki Lüb-
nan kökenli zanlının suçsuz 
olduğuna karar vermesi 
üzerine duruşma salonun-
da olaylar çıktı.

17 Nisan salı günü görü-
len davada jüri heyetinin 
kararını açıklamasının ar-
dından, öldürülen Murat 
Karabulut’un yakınları ka-
rara isyan ettiler, oturduk-
ları sandalyeleri zanlının 
üzerine fırlatarak tepkile-
rini dile getirdiler. 

7 kişi gözaltında
Olaylar esnasında görevi 
başındaki memura saldır-
maktan iki kişi gözaltına 

alınırken kargaşa çıkarmak 
suçundan da 5 kişi gözaltı-
na alındı. Bir polis memuru-
nun başına sandalye isabet 
ederken, Murat Karabu-
lut’un kız kardeşi gözaltı-
na alındı. Polisin olayları 
yatıştırmak için biber gazı 
kullandığı ve serbest bıra-
kılan zanlının hayatından 
endişe edildiği belirtildi.

Kararı protesto eden baba-
nın pencereye çıkarak ken-
dini aşağı atma tehdidinde 
bulunduğunun da bildirildi-
ği davanın geçtiğimiz hafta-
ki duruşmasında da gergin-
lik yaşanmıştı.

Ritzau haber ajansının 
medya kuruluşlarına geç-
tiği haberlerde ise salonda 
bulunan dinleyicilerden 
birinin kararın açıklan-
masının ardından zanlıya, 

“Öldün sen!” diye bağırdığı 
yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran 
akşamı Aarhus’taki Frede-
riks Alle üzerinde bulunan 
Casablanca Pizza restoranı-
nın önünde çıkan kavgada 
Murat karabulut adlı 21 ya-
şındaki Türk genci zanlı 21 
yaşındaki, Lübnan kökenli 
genç arkadaşları ile girdiği 
kavgada bıçaklanmış kaldı-
rıldığı hastanede hayatını 
kaybetmişti.

Aarhus’taki polis yetkilile-
ri serbest bırakılan zanlıyı 
yakın takibe alarak korur-
larken Murat Karabulut’un 
ailesi, akrabaları ya da ar-
kadaşları ile zanlının ailesi 
arasındaki bir gerginliği de 
engellemeye çalışacaklarını 
söylediler.

(Haber)

Zanlı serbest bırakıldı,
mahkeme salonu karıştı

Fatih’ten haber alınamıyor
16 mart gecesi doğum günü kutladığı esnada ortadan 
kaybolan Fatih Şimşek’ten bir ay geçmesine rağmen 
haber alınamadı. Polis’in aramalara devam ettiğini bil-
diren Fatih’in babası Süleyman Şimşek, oğlunun İn-
terpol aracılığıyla da arandığını söyledi.
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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

TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye 
şehirlerine ve Türkiye haricinde diğer ülkelere uçak ve özel fi yatlar.

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

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

Yaz dönemi KONYA,KAYSERİ ve ANKARA’ya direk uçuşlarımız için 
şimdiden yerlerinizi ayırtın, aile indirimi imkanlarımızından yararlanın. 

Kopenhag- İstanbul- Nevşehir uçuşlarımız için mutlaka bizi arayın ®YENİL
İK

Vester Farimagsgade 6
1606 København V

Tlf:  3393 7262
Fax: 3393 3175

TRAVEL HOUSE 
GÜVENCESİYLE

SABANCI 
GÜVENCESİYLEUÇMANIN 

KOLAY 
YOLU

KOPENHAG -İSTANBUL
VE

İSTANBUL BAĞLANTILI 
iZMİR, ANTALYA, 

MALATYA,TRABZON, 
KAYSERİ

 HOUSETRAVEL 
KRON’DAN BAŞLAYAN 

FİYATLARLA 

KOPENHAG -İSTANBUL

795,-

E-posta: sahin@travelhouse.dk
web: www.travelhouse.dk
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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

• AB Catering, Nørresundby,                   Tlf: 96 37 41 00
• AB Catering, Holsterbro,                      Tlf: 97 42 52 00
• AB Catering, 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
• CateringEngros,                                       Tlf: 70 80 88 88
• S-Engros,                                           Tlf: 43 30 14 04                                   

Dağıtım noktalarımız:

• OdenseMultifood 
    Odense,      Tlf: 66 12 14 65
• S-Engros,Tlf: 43 30 14 04 

• 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
• S-Engros,                      Tlf: 43 30 14 04 

Jylland Fyn

Bornholm
• S-Engros, Rønne

Sjælland

Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı için hijyenik, 
modern ortamda hazırlanan kaliteli döneri bizden alın. 

İlklerle tanınan Anadolu Kød yine bir ilk’e daha imza attı. Siz değerli müşterilerimizin 
isteklerini yerine getirdi ve yeni ürünler sunuyor.

BİR TELEFON YETERLİ! 

MÜJDE!.. MÜJDE!.. MÜJDE!..
44.00,-kr/kg

Pişmiş tüm fl anksteak Pişmiş strimler af fl ank 

Anadolu Kød ya da size en yakın toptancıyı arayıp yeni ürünlerimizin siparişini verebilirsiniz  
46.00,-kr/kg
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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
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TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ ACENTASI

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18

Istedgade 58
1650 København V  
Tlf:   43 54 24 33

Mahmut Kızılkaya
26 11 20 50 

Halil Kızılkaya
24 60 75 09

Erkut Eser
26 59 71 95

Değerli vatandaşlarımız, 
Çok yakında 

Ishøj şubemizle de 
hizmetinizdeyiz.
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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  

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER
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

www.dogrurejser.dk

TÜRK HAVA YOLLARI, PEGASUS AIRLINES, LUFTHANSA, AUSTIAN AIRLINES 
ile  735 DKK’dan başlayan fi yatlar. 

Yüksek sezonda 2.760’DKK’dan 3.500’e kadar olan fi yatlarla KOPENHAG 
ve BILLUND’dan İSTANBUL-ANKARA-ANTALYA

ADANA-GAZİANTEP- DİYARBAKIR-KAYSERİ-KONYA ve bütün 
destinasyonlara direk ya da aktarmalı imkanlarımızla hizmetinizdeyiz. 
Yaz 2007 tatili için şimdiden biletlerinizi almanız mefaatiniz icabıdır.

Danimarka vatan-
daşlığına geçecek 
yabancılara uygula-

nan “Vatandaşlık testi” sı-
navında Danimarkalıların 
bile başarılı olamadıkları 
ortaya çıktı. 

18 yaş üzerindeki Dani-
markalılar arasında yapı-
lan araştırmada, Danimar-
kalılar yabancılara uygula-
nacak vatandaşlık testinde 
sınıfta kaldılar. 

Yapılan araştırmaya göre, 
18-25 yaş arasındaki gençle-
rin yüzde 25’i yetişkinlerin 
ise yüzde 7’si sınavda başa-
rılı olamadı. 

Küçük kent ve kasabalar-
da yapılan araştırmalarda 
ise, halkın soruların sadece 
yüzde 42’sine doğru yanıt 
verdiği belirtildi. 

Vatandaşlık testinde 200 
genel kültür sorusu bulu-
nuyor ve bu sorulardan 
40 tanesi başvuranlara 
soruluyor. Danimarka va-
tandaşlığını hak edebilmek 
için 40 sorudan en az 28 
tanesini doğru yanıtlamak 
gerekiyor. 

Danimarka vatandaşı ol-
mak isteyen yabancılardan 

ilk grup 15 Mayıs, ikinci 
grup 15 Haziran ve üçüncü 
grup 12 Aralık tarihinde va-
tandaşlık sınavına girecek.

Bu sistem diğer İskan-
dinavya ülkeleri İsveç ve 
Norveç'te uygulanmıyor. 

DF seçmeni vatan-
daşlık testinde tö-
kezledi

Danimarka vatandaşlığına 
geçmek isteyen yabancılara 
vatandaşlık testi uygulan-
ması isteyenlerin başında 
gelen hükümetin dışarıdan 
destekçisi Danimarka Halk 
Partisi’nin (DF) seçmen ta-
banı “vatandaşlık testi” sı-
navından geçemedi.

Ülkede yapılan araştır-
mada partinin seçmeninin 
yüzde 12’si vatandaşlık tes-
ti sınavını geçemeyerek en 
başarısız grup oldu. Vatan-
daşlık testinde en başarılı 
ise Radikal Sol Parti seç-
menleri oldu. Radikal Sol 
Partili seçmenlerin sadece 
yüzde 2’si başarısız oldu. 

(Haber) 

Vatandaşlık 
testinde 
Danimarkalılar da 
başarılı olamadı

D
animarka Parla-
mentosu Başkanı 
Christian Mej-
dahl, yeni Da-

nimarka vatandaşlığına 
geçen yabancıları ve 
yakınlarını parlamentoda 
düzenleyeceği bir resep-
siyona davet etti.

Yeni Danimarka 
vatandaşlığına hakkını 
elden eden yabancılar 22 
Nisan günü parlamentoya 
davet edildiler. Parlamento 
başkanı Christian Mejdahl 
tarafından yapılan davete, 
vatandaşlığa geçen bin ka-
dar yabancının katılması 
bekleniyor. 

Başkan Christian Mejdahl, 
amaçlarının parlamentonun 
yurttaşa mesafeli olmadığını 

göstermek olduğunu belirte-
rek, davetlilerin siyasi par-
tilerle tanışma olanağı da 
bulabileceğini söyledi. 

22 Nisan günü saat 13’te 
başlayacak olan resepsiyon-
un açılış konuşmasını par-
lamento başkanı Christian 
Mejdahl yapacak. Sanatçılar 
tarafından şiirler ve şarkılar 
okunacak ve hep birlikte 
milli marş söylenecek. 

Parlemantodaki davette 
Sosyal Demokrat Partiyi 
temsilen genel başkan 
Helle Thorning-Schmidt 
ve Uyum politikası sözcüsü 
Lotte Bundsgaard ile Türk 
kökenli milletvekili Hüsey-
in Araç katılacaklar. 

(Haber)

Yeni Danimarkalılara davet

Kongre için müra-
caat edilen bütün 
otel ve kongre sa-

lonlarından dolu olduk-
ları gerekçesiyle olumsuz 
yanıtlar alan İsveç De-
mokrat Partisi'ne Dani-

marka'dan olumlu karşı-
lık geldi. 

İsveç Demokrat Parti 
Sekreteri Björn Şöder, 
İsveç haber ajansı TT'ye 
yaptığı açıklamada hiçbir 
yerde salon bulamadık-

larını belirterek, "Biz de 
27-29 Nisan'daki kongre-
mizi başkent Kopenhag'da 
yapmayı planlıyoruz. Bu 
konuda Danimarka'dan 
olumlu yanıt aldık" dedi. 
İsveç Demokrat Parti-

si'nin daha önceki kong-
relerinde ırkçılık karşıtı 
gruplar organizasyonla-
rın düzenlendiği salonlara 
saldırmış, çıkan olaylarda 
büyük hasar meydana gel-
mişti.

İsveçli ırkçı parti Danimarka’da toplanıyor
Danimarka Halk Partisi'nin İsveç'teki benzeri olan İsveç Demokrat 
Partisi (Sverigesdemokraterne) İsveç’te kongresini yapacak salon 
bulamayınca kongresini Danimarka’da yapmaya karar verdi. 
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haber@haber.dkwww.haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

Yıldız Akdoğan

N
eden 
Clau-
sen?
Alter-

natif 
çevrelerdeki sıradan insanların 
hayatlarını anlatan sosyal ger-
çekçi fi lmleriyle tanınır yönetmen, 
senarist ve oyuncu Erik Clausen. 
O ayrıca, cambaz, sanatçı ve fi lm-
lerinde göçmenlere yer veren sine-
ma yönetmenlerinden biri olarak 
da bilinir. Clausen bugünlerde 
son yaptığı ve basit bir suçluyu 
canlandırdığı fi lmi ”Ledsaget ud-
gang” fi lmiyle gündemde. Haber, 
bu çok renkli sanatçı ile günümüz 
Danimarka’sını konuştu. 

ERİK CLAUSEN, kendisiyle bu-
luşmadan önce beni telefonla ara-
dığında, ’acaba görüşmemizi iptal 
mı edecek ya da erteleyecek mi!’ 
endişesini kapılmıştım, ama sa-
dece buluşma saatini teyit etmek 
için aradığını söyleyince çok rahat-
ladım. Anlaştığımız üzere öğleyin 
saat 1’de Vesterbro’daki ofisinde 
buluştuk. 

Çok neşeli bir şekilde bizi kar-
şılayan Clausen, önce filmlerinin 
montajını ve editlerini yaptığı 3 
odalı ofisini gezdirdi bize. Erik 
Clausen ile ilk kez birlikteyim ve 
tahmin ettiğimden daha neşeli ve 
sevecen. Bize kahve yaparken aynı 
anda bazı anekdotlar anlatıyor. 
Clausen kendisi hakkında konuş-
maktan fazla hoşlanmıyor ve bu da 
benim işimi zorlaştırıyor.   

İlk soruma şarkı söyleyerek yanıt 
veriyor. İsimlere şarkı uydurmanın 
annesinden miras kaldığını söylü-
yor ve annesinin her isme bir şar-
kı uydurabildiğini söylüyor. ”Ama 
Yıldız ismine bir şarkı uydurmak-
ta zorlanırdı annem” diyor gülerek 
Clausen. 

Sıradışı bir röportaj olacağının 
farkındayım, ama bu yönetmeni, 
tartışmacıyı tanıma konusunda 
kararım kesin. 

Sydhavn geçmişin 
Vollsmose’si

Erik Clausen’i anlatır mısın 
bize?
”Hmmm. Evet… O aslen Sydhavn’lı 
(Sydhavn başkent Kopenhag’ın bir 
semti) ve 5 kardeşten biri” diyerek 
kendisini anlatmaya başlıyor ve he-
men bir espiri patlatıyor. 

”Evet. Çok çocuk var. Ben her za-
man Danimarkalılar göçmenlerin 
neden çok çocuk sahibi olduklarını 
anlayamadıklarını, göçmenlerin de 
neden Danimarkalıların çok baba-
sı olduğunu anlayamadıklarını 
söylerim”. Bu küçük espiriyle gü-
lüşüyoruz.

”Annem duldu. Bizi, halkın tepe-
den baktığı Sydhavn’da büyüttü. O 
zamanın Vollsmose’siydi orası ve 
Sydhavn’dan gelen benim gibi 15 

yaşındaki bir çocuk için iş bulmak 
çok zordu” diyor Clausen biraz 
daha ciddi bir ses tonuyla. ”Sosyal 
Getto” kelimesini kullanmaya kar-
şı çıkıyor, ”sosyal konutlar” demeyi 
tercih ediyor ve ”daha az damga-
lanmış” oluyor diyor Clausen.
Kelimelerin birbirimizi anlama-

mızda gücü bu kadar büyük mü?
”Evet, hem de çok. Başlangıçta 
bana piç diyorlardı, sonraları bo-
şanmış aile çocuğuna terfi ettik. 
Gettolar da öyle, özellikle kendin 
bir sorun olarak görmeye başladı-
ğında”. Clausen,’a göre ’yenik’ diye 
bir kavram yok ve bütün insanlar 
eşsiz. 

”En güçlü olan kadının yumur-
tasına ulaşıyor. Bu yüzden kim-
se anasından yenik doğmaz, ama 
yenik duruma getirilir” diyerek 
kelimelerin gücünü anlatıyor Cla-
usen. 

Çok yönlü sanatçı
14 yaşındayken okulu terkedip 
boyacı çıraklığı eğitimine başla-

mış Clausen. O zamanlar boyacı-
lık çok yaratıcı ve belirli kuralla-
rı olmayan bağımsız bir meslek 
olduğu için genç Clausen’in tam 
istediği bir işmiş. İşçi sınıfından 
gelen bir çocuk olarak sanat yük-
sek okuluna gitme olanağı da ol-
madığından Clausen’in başarılı 
bir ressam olarak kariyer sahibi 

olması da çok geç yıllarda başla-
mış.  

Clausen, ”Toplumu keşfe çıkan 
meraklı bir insanımdır” diye ta-
nımlıyor kendini. Onun bu me-
rakını zaman içinde değiştirdiği 
işlerde de görebiliyoruz. Boksör-
lük yapmış, ama iyi olmadığı için 
bisiklet yarışçılığına geçmiş, onda 
başarılı olmuş. Daha sonra müzikle 
uğraşmış, sirklerde cambazlık yap-
mış, sonunda da sinemaya merak 
sarmış. ”Sinema çok basit, sanki 
röportaj dili gibi. Film yapmaya 
başladım ve çok da iyi gidiyor” di-
yor sanatçı. 

Ünlü sanatçı bugün kendi stili-
ni yaratmış, bir çok ödülün sahibi 
bir sinema adamı. Danimarka’da 

hiç bir sinemacı onun kadar top-
lumsal konuları işleyen, mizahi 
ve ironik sosyal gerçekçi filmler 
üretmiyor diyebiliriz. Kahraman-
ları, tavuk üreticisinden (Villa Pa-
ranoia, 2004), cam silicisine (Slip 
Hestene Lös, 2000) ve son filmi 
Vesterbro’daki bir suçluya kadar 

uzanıyor. 

Peki neden?
”Doğal kavramlarımız bugün ar-
tık çok sıklıkla kullanılıyor. Doğal 
olan bir memurun mutfaktaki ko-
nuşmalarının eleştirisiz ve yansı-
masız olmasıdır” diye işaret ediyor 
Clausen. 

”Ladsaget Udgang filmimde yasa-
ları çiğnemiş insanları karakterize 
etmek istedim. Onlar hapise girdi-
ler diye damgalanmalarına karşı 
olduğumu göstermek istedim. Ha-
pishanede yaptığım konuşmalarda 
orada çok kaliteli insanlarla tanış-
tım” diyor Clausen. 
Filmlerinde dikkatimi çeken bir 
başka şeyde, diğerlerinden çok 

önce göçmen çevreleri işledin, Bu 
bilinçli bir seçim miydi?
”Hayır. Benim doğamın bir par-
çası. Özellikle üzerinde düşün-
müyorum. Göçmen çevrem geniş. 
Filmimde biliyorsun Türkçe de ko-
nuşuyorum. Bazı Danimarkalıları 
şaşırtıyorum da, çünkü onların gö-
zünde Türkçe, İngilizce veya Fran-
sızca gibi güzel bir dil değil. Genel 
görüşü ’doğal resmi’ kırmayı sevi-
yorum. Örneğin, benim filmimde 
bir Danimarkalı pizzacı var, kim-
senin aklına gelmez, çünkü herkes 
pizza işini sadece yabancılar yapar 
sanıyor”.

Sınıfsal toplum yerine 
paralel toplum

Clausen aynı zamanda aktif bir 
tartışmacı ve özellikle uyum tar-
tışmalarında kullanılan tonu anla-
makta zorlandığını söylüyor. ”Bu 
tartışmadan bıktım artık. Ben üst 
kattaki komşum Muhammed’i, 
insanları ayırmaya çalışan diğer 
insanlardan daha yakın görüyo-
rum” diyor. 

Paralel toplum tartışmasından 
korkulacak bir şey olmadığını 
vurgulayan Clausen, bunun her 
zaman var olduğunu ve önceden 
adının sınıfsal toplum olduğunu 
belirtiyor. 

Clausen’e göre günümüz insan-
ları fazla bencil, bu nedenle eşitlik 
arayışı onun için çok önemli. 

”Aslında yok birbirimizden far-
kımız. Benim için insan insandır, 
ayakları vardır yürür. Sürekli ha-
reket halindeyiz. Ben bir çok kez 
sınıflar ve meslekler arasında gidip 
geldim. Bırakın renk körü olalım” 
diyor.  

Clausen’e göre topluma taze kan 
gerekiyor. Çünkü taze kan toplu-
mu zenginleştiriyor, içe kapanma-
yıp başka yerlere keşfe çıkmak ka-
dar önemli bu onun için.

İstanbul’da yaşamayı 
isterdim

”İnanmayacaksın, ama İstanbul’a 
hayranım. Orada yaşayan güzel sa-
natçılarla birlikte hikayeler anlat-
mayı çok isterim” diyor Clausen. 

Kimbilir belki İstanbul’da bir çe-
kebilir Clausen.

yildiz.akdogan@haber.dk

Erik Clausen kimdir?
Clausen 7 Mart 1947 yılında doğdu. 
Evli ve iki çocuk babası olan Clausen, 
ilk fi lmini 1981 yılında (Cirkus Ca-
sablanca) çekti. Şu ana kadar 11 fi lm 
yönetti ve 21 fi lmde oynadı. Clausen 
sinemacılığının yanısıra resimle de 
uğraşıyor ve toplantılara konuşmacı 
olarak katılıyor.Vesterbro ile yurtdışı 
arası sürekli gidip gelen Clausen’in ka-
yınpederi 12 yıl işçi sınıfından geldiği 
için Clausen ile konuşmamış. 

Boyacı, boksör, cambaz, yönetmen
RÖPORTAJ

(Danca’sı sayfa 19’da)
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NY I DANMARK

Bütün yıl boyunca her hafta direk Billund ve
Kopenhag’dan ANTALYA uçuşları

KRON’DAN BAŞLAYAN FIYATLARLA 
HER HAFTA PEGASUS HAVA YOLLARI 
ILE DIREK İSTANBUL UÇUŞLARI

KRON’DAN BAŞLAYAN FIYATLARLA
ANKARA VE İZMİR UÇUŞLARI

KRON’DAN BAŞLAYAN FIYATLARLA 18
HAZIRAN’DAN ITIBAREN DIREK
KOPENHAG- KONYA UÇUŞLARI

795,-

995,-

3400,-

OTO KIRALAMA

VESTERBROGADE 130 A 1620 KØBENHAVN V
TLF:+45 33 21 21 13 EMAIL: INFO@ANATOLIENREJSER.DK

TÜRKIYE’NIN HER TARAFINDAKI HAVAALANLARINDA HER MARKA
VE TÜRDE KIRALIK OTOMOBIL EN UYGUN FIYATTAN TESLIM EDILIR.
TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDAKİ HAVAALANLARINDA HER MARKA 
VE TÜRDE KİRALIK OTOMOBİL EN UYGUN FİYATTAN  TESLİM EDİLİR.

DKK’DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
HER HAFTA PEGASUS HAVA YOLLARI 
İLE DİREK İSTANBUL UÇUŞLARI

DKK’DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
ANKARA VE İZMİR UÇUŞLARI

DKK’DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
18 HAZİRAN’DAN İTİBAREN DİREK 
KOPENHAG - KONYA UÇUŞLARI
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Erbil Kaya, Hukukçu

Aynı işi yapan ya da aynı de-
ğerdeki işi yapan kadın ve 

erkek çalışana aynı ücret veril-
mek zorundadır. Örneğin, bir 
bant üzerinde bulunan balık-
ları bandın her iki tarafında 
duran kadın ve erkek çalışan 
aynı kalitede temizliyor ve aynı 
miktarda iş üretiyorsa, işveren 
ücret ayrımı yapamaz.
Çalışanların sürekli aynı mik-

tarda iş yapmaları çok sık rast-
lanan bir durum olmasa bile, 
işveren aynı değerdeki işi yap-
tıkları için çalışanlarına aynı 
ücreti ödemek zorundadır. Bu-
rada, çalışanın vasıfından çok, 
iş bir değerler bütünü olarak 
gözönünde tutulmalıdır.  
Çalışanların yaptıkları iş ara-

sında ortak görevlerin olması-
na rağmen bazen işveren  nes-
nel nedenlere dayanarak yasal 

olarak farklı ücret ödeyebili-
yor. Buradaki ücret farklılığı 
ise cinsiyet farklılığından kay-
naklanmıyor ve ayrımcılık ola-
rak nitelendirilemez. 

Doğrudan ayrımcılık
Çalışanların cinsiyet farklı-
lığından kaynaklanan ücret 
farklılığı doğrudan ayrımcılık 
nedenidir. Cinsiyet farklılığın-
dan dolayı işverenin çalışanlar-
dan birine daha az ücret öde-
meyi tercih etmesidir. Doğru-
dan ayrımcılık, ücret farklılığı 
yasal temellere dayanmayan ve 
ücret farklılığının nedeni cinsi-
yet farkından olduğu kanıtlan-
masına rağmen işverenin bu 
kuralları hiçe saymasıdır.

Dolaylı Ayrımcılık
İşveren, çalışanlar arasında 

doğrudan cinsiyet farkı gözet-
meze bile kurallar karşısında 
sorun yaşayabilir. Doğrudan 
ayrımcılıkta işverenin ayrım-
cılık yapma gibi bir niyeti ol-
mayabilir. Ancak pratikte üc-
ret konusunda verdiği kararda 
cinsiyet farkından kaynakla-
nan yasal olmayan bir durumla 
karşılaşabilir. Bu aynı zaman-
da, ücret miktarının büyüklü-
ğünün hesaplanması ilkeleri 
doğrultusunda yüzeysel olarak 
doğal olsa da dolaylı olarak ay-
rımcılık olarak değerlendirile-
bilir.  

Kanıtlar
Eşit ücret konusunda çıkan an-
laşmazlıklarda bu durum işve-
ren ile çalışan tarafından bir-
likte ispatlanması gerekiyor. 
Burada kanıt daha çok merke-

zi bir konuma geliyor. Eşit üc-
ret anlaşmazlıklarında, çalışan 
kişinin cinsiyet ayrımcılığına 
maruz kaldığını ispatlaması 
gerekiyor. Bu tür anlaşmazlık 
durumlarında kanıt çalışanın 
verdiği bilgiye dayanır. Çalışan 
cinsiyet farklılığından dolayı 
daha az ücret aldığını ispatlar-
ken, işveren de eşitsizlik ilkele-
rini çiğnemediğini ispat etme-
ye çalışacaktır. Bunu da yasal 
gerekçelere dayanarak yapmak 
isteyecektir.  

Farklı ücret için asıl 
gerekçeler
İşveren, farklılık nesnel olma-
sı durumunda yasal olarak ça-
lışanlarına farklı ücret ödeye-
bilir. Yani iki karşı cinsten ça-
lışan kişi aynı değerde iş yap-
salar bile, aynı ücreti almaya-

bilirler. İşverenin farklı ücret 
ödemesi için asıl gerekçe ola-
rak bir çalışanı diğerine oranla 
daha verimli bularak ona daha 
yüksek ücret ödeyebilir. Bu du-
rumdaki ücret farklılığını cinsi-
yet farklılığından kaynaklandı-
ğını söyleyemeyiz.  
Çalışanlar arasındaki ücret 

farklılığındaki bazı nedenler 
ise örneğin, esneklik, mesleki 
eğitim ve kıdemdir.  
Bu üç kriter her türlü durum-

da gözönünde tutulmayabilir. 
Esneklik ve mesleki eğitim ça-
lışanın yaptığı işte somut ola-
rak büyük önemi taşıması ge-
rekir. Kıdemde de yapılan işin 
türü ve tecrübe önemli rol oy-
naması gerekir. 

erbil.kaya@haber.dk

Eşit ücret

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 46 35 07 70 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukatiniza ba�vurmakta geç kalmayiniz 
Her türlü sorunlarinizin hukuksal bir çözümü vardir, arayiniz! 

Meral Bellegaard

K
onuğumuz, Da-
nimarka’nın en 
önemli film şir-
ketlerinden Trust 

Film’in uluslararası PR, 
Pazarlama ve Festival bölü-
mü başkanı Füsun Eriksen. 
Ayrıca İstanbul ve Antalya 
film festivallerinde koordi-
natörlük yapmış, genç, di-
namik, volkan gibi birisi. 

Danimarka’ya geldiğinin 
ikinci yılında önemli bir 
reklam firmasında işe baş-
lıyor.

Nasıl bu kadar çabuk dili 
öğrendin ve iyi bir iş buldun 
diye hayret ediyorum: 

- Dezavantajları avantaja 
çevirmek, işte en önemlisi 
bu, diyor Füsun. Yaban-
cı olmanın avantajları da 
vardır. Onlar gibi davran-
madığınızda şaşırsalar bile, 
sizin kendi kültürünüzden 
getirdiğiniz açıklık ve duy-
gularınızı çekinmeden ifa-
de ediş tarzınız hoşlarına 
gider. Örneğin Carsten Jen-
sen’e, CV’min Danca’sını 

düzeltmesini rica ettiğimde, 
herkes ’nasıl yaparsın bunu’ 
diye hayret etmişti. Ama o 
kabul etti.

Janteloven’la ilk olarak dil 
okulunda tanıştım, ardından 
okulu değiştirdim ve 7 ayda 
yoğun Danca kursunu bitir-
dim. Sonra Danimarka’nın 
önemli dizayn firmaların-
dan Excel’de çalışabilmek 
için belediyenin ’aktivering’ 
fırsatını kullandım. Altı ay 
burada çalıştıktan sonra 
‘Kunde & Co’ şirketinde 
altı buçuk yıl çalıştım ve ar-
dından ’Home Sweet Home’ 
da iki yıl proje koordinatör-
lüğü yaptım. 

1994 yılında Kunde & 
Co’da işe başlamadan ön-
ceki mülakat da ayrı bir 
hikaye:

İstanbul’dan zaten rek-
lamcılık ve film üzerine 
tecrübem vardı, araların-
da Warner Bros.’da olmak 
üzere bir çok uluslararası 
firmayla çalışmıştım. Ama 
tabii Danimarka’da hiçbir 
tecrübem yoktu, Dancam 
da mükemmel değildi. Neyse 

bütün başvurular elendiğin-
de sona iki kişi kalmıştı, biri 
Danimarkalı biri de ben. Bizi 
tekrar görüşmeye çağırdılar, 
gayet iyi geçti. En sonunda 
karar verecek olan kişi bana 
dedi ki:

Son olarak 3 sorum var 

sana: 
1-Sadece bir kişi için ayrı 

yemek yapamayız. Domuz 
eti yer misin?

2-Alkole karşı değilsindir 
umarım? 

3-İlerde başörtüsü ile işe 
gelmezsin değil mi?

İşte o zaman patladım: Siz 
daha karşınızdaki kişiyi ta-
nıyıp-değerlendiremiyorsu-
nuz diye bağırarak dışarı 
çıktım. 

Ben hep olduğum gibi 
davrandım, kimseye yaran-
maya, kimseyi memnun et-

meye çalışmadım. Bu yüz-
den kaybettiğim de olmuş-
tur.Tamam işte şansımı 
yitirdim derken işe alındı-
ğımı öğrendim, daha sonra 
da bu şahısla aramız gayet 
iyi oldu. Çünkü benim tep-
kilerini ve düşüncelerini 
saklamayan birisi olmam 
hoşuna gitmiş. 

Danimarka’ya gelişin ve 
öncesi hakkında konuşa-
lım mı?  

- 1992 yılında evlilik sebe-
biyle geldim, eşim Sören 
aynı zamanda besteci olan 
bir caz müzisyeni. İstan-
bul’da bir caz kulübünde 
saksofon çalıyordu tanıştı-
ğımızda. Kısa bir süre son-

ra evlendik ve iki yıl İstan-
bul’da yaşadık. O vakitler 
çok iyi kazanıyordum rek-
lamcılıktan, eşim de Türk 
müzisyenleri ile önemli caz 
klüplerinde çalıyordu, diyor 
Füsun. 

Kendisi 1967 Lüleburgaz 
doğumlu. Çocukluğunun 5 
yılı babasının işçi olarak bu-
lunduğu Almanya ve Avus-
turya’da geçmiş. 

İstanbul Üniversitesi’nde 
İngilizce ekonomi okurken, 
bir yandan da reklam ajan-
sında çalışmaya başlamış. 
Ardından Şahika Tekand’ın 
tiyatro okuluna devam etmiş 
ve İstanbul’da bazı reklam 
filmleri ve dizilerde oyna-
mış. 

Danimarka’da da Paradis 
tiyatrosunda oynamış bir 
süre, ’Smagsdommerne’a 
katılmış.  

Reklam sektöründe çalış-
maktan bıkmıştım artık, 
sinema alanına geçeyim 
dedim ve bir sürü film şir-
ketine cv gönderdim. Ve 
sonunda, şimdiki işyerim 
olan Zentropa’da çalışmaya 
başladım.

Konuşacaklarımız bitme-
di, ama Füsun’un 2 ay önce 
dünyaya gelen ikinci oğlu 
artık uyumak istiyor. Son 
olarak Füsun’a mesleki açı-
dan bir hedefin var mı diye 
soruyorum:
-’Kendi istediğim filmleri 
çekip, prodüktörlük yapmak 
keyifli olur diye hayal ediyo-
rum’ diye cevaplıyor.

Keşke Füsun gibi onlarca 
kişi olsa: Ona sunulanı de-
ğil de, kendi istediğini elde 
eden, çalışkan, azimli ve 
kendine güvenen. Üstelik 
zeki ve hayat dolu.

meral.bellegaard@haber.dk 

Dezavantajları avantaja çevirmek

Danimarka’nın önde gelen film yapım şirketlerinden Zentropa’da çalışan iki çocuk annesi Füsun Eriksen, Tür-
kiye’de tiyatro eğitimi almış ve İstanbul’da bazı  reklam filmleri ve dizilerde oynamış.  
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Ceyda Karan, İstanbul 

Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 84 yıllık tari-

hinde cumhurbaşkanlığı 
seçimleri hep bir biçimde 
toplumu zorlayıcı bir et-

kide bulunmuştur. Bu zorluğu yaratan 
belki de Anayasa gereği tarafsız olması 
icap eden böylesi bir makama oturacak 
olan şahsiyeti, TBMM üyelerinin belir-
lemesi. Bir aday üzerinde uzlaşıp oyla-
maya giden sürece kadar siyasi gerilim 
dozu eksik olmuyor. Ama bu kez geç-
miş yıllara oranla biraz daha zorlayıcı 
bir sorunla karşı karşıya Türkiye. Zira 
söz konusu olan İslami tandanslı Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’ın aday olma 
olasılığı. Dolayısıyla memleket son bir-
kaç güne kadar kesinleşmeyeceği anla-
şılan Erdoğan’ın adaylığı meselesinde 
papatya falı açmanın ötesinde bir zor-
lanma yaşıyor. 
Başbakan’ın gönlünden ne geçiyor, 

bunu 22 Nisan’daki seçimden birkaç 
gün öncesine kadar bilemeyeceğiz. An-
cak memleket bu konuda üç cepheye 
bölünmüş görünüyor. Siyasetten iş ale-
mine, bürokrasinin önemli bir kana-
dından üniversite rektörlerine uzanan 
laik kurumsal yapının Başbakan Er-
doğan’a şiddetli itirazları var. Onlar 
‘Çankaya’yı kaybedeceğiz’ feryatları 
içerisinde. 
İkinci kesim Erdoğan’a geçit verilme-

sinden yana görünen cephe. Ancak bu 

kesim de kendi içinde üçe bölünmüş 
durumda. Bunların ilki Başbakan’ın 
Çankaya’ya çıkmaya her açıdan hak-
kı olduğunu vurguluyor. Bu cephenin 
ikinci kesimi Erdoğan’a itiraz etmese 
de güçlü bir liderlik performansı sergi-
leyen Başbakan’ın partisini bırakıp ta-
rafsız bir makama çekilmesinin zama-
nı olmadığı görüşünde. Bu kesim Er-
doğan’ın yerinin doldurulabilip doldu-
rulamayacağından çok da emin değil. 
Üçüncü kesim de yine ilkesel olarak 
Erdoğan’a itiraz etmeyen, ancak Çan-
kaya’ya çıkmasının memleketi gereksiz 
yere zorlayacak ve kriz yaratacak bir 
faktör olacağını düşünüyor.  
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı soru-

nuna en dikkat çekici ve kapsayıcı ar-
güman ise kanımca üçüncü cephenden 
geliyor. Bu cephe cumhurbaşkanının 
makamı gereği milli iradeyi temsil ede-
cek mahiyette olması gerektiğinden 
hareket ediyor. Bu açıdan bakıldığın-
da TBMM’nin halihazırdaki kombinas-
yonuyla Erdoğan’ın adaylığı üzerinde 
böylesi bir milli iradenin tecelli etmesi-
nin mümkün olmadığını dile getiriyor-
lar. Türkiye’nin yüzde 45’inin temsil 
bile edilmediği bir seçimde AKP’nin al-
dığı yüzde 34’lük oy oranıyla tek par-
ti olarak hükümet etmesine karşın, iş 
cumhurbaşkanlığına gelince temsil za-
fiyetinden ötürü milli iradeyi tümüyle 
yansıtamayacağı üzerinde temellenen 
bir görüş bu. 
Bu argümanlar karşısında cumhur-

başkanının seçme usullerinin anayasa-
da yer aldığı, Erdoğan’ın seçilmesi için 
hiçbir yasal engel bulunmadığı yahut 
başbakan olabilen birinin neden cum-
hurbaşkanı da olamayacağı gibi soru-
lar sıralamak mümkün tabi. Lakin di-
ğer kaygılarla birlikte düşünüldüğünde 
akla en yakın itiraz noktaları bu argü-
manla beliriyor.  
AKP cephesinin Erdoğan’ın Çanka-

ya’ya çıktığını görmeyi bu argümanları 
tam idrak edemeyecek denli arzuladı-
ğı aşikar. Bu yüzden üçüncü cephenin 
‘sağduyuya davet’ diye de görülebile-
cek argümanını nereye kadar dikkat 
alacakları soru işareti. 
Burada belki de son bir aydır Türk 

siyasi yapılanmasının iyiden iyiye ge-
rilmesini dikkate almakta fayda var. 
Genelkurmay’ın akredite gazeteciler-
le ilgili andıçının ortaya çıkması, eski 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Özden Örnek’e ait olan ve memleke-
tin 2004’te darbenin eşiğinden döndü-
ğü iddiasını yayma amaçlı günlüğünün 
büyük tartışma yaratması, buna karşı-
lık Başbakan’ın savcıları ancak yarım 
ağızla göreve çağırabilmesi, yine Baş-
bakan’ın geçmişte sarf etmiş olduğu 
‘Sayın Öcalan’ ve ‘kelle’ sözcüklerin-
den ötürü sigaya çekilmesi gibi işaret-
ler hiç de iyiye alamet görünmüyor. 
Bütün bu tantana içinde benim en il-

gimi cezbeden İslamcı cephenin aykı-
rı aydınlarından Mehmet Şevket Ey-
gi’nin Başbakan Erdoğan’ın cumhur-

başkanlığına getirdiği itirazlar oldu. 
Eygi, Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkması 
halinde “Kendisini rahat bırakmazlar, 
dehşetli çekişme başlar, büyük gergin-
likler ve kriz olur. Çankaya için muta-
bakat adayı lazım, Erdoğan böyle bir 
aday değil” uyarısı eşliğinde cumhur-
başkanı seçilecek kimse için tercihle-
rini şöyle ortaya koydu: “Dindar olma-
yacak ama din, inanç, inandığı gibi ya-
şamak, düşünce hürriyetine taraftar 
olacak. Dini tatbikatı olmayacak. Eşi 
ve ailesi Batı hayat tarzını benimse-
miş olacak. Resmi ideoloji takıntısı ol-
mayacak. Ülkenin dominant dini olan 
İslam’a karşı kin, düşmanlık, nefret 
beslemeyecek. Sefarad, Eşkenaz, Saba-
taycı kökenli olmayacak. Etnik kökeni 
Oğuz Türkü olursa tercihe şayandır. 
İçki içebilir. Laik olacak ama kesinlikle 
‘laikçi’ olmayacak,  üç beş yabancı dil 
bilecek. Eşitlikçi olacak, ayrım yapma-
yacak. Mal ve servet beyanı şeffaf ola-
cak. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu-
na beni ve benim gibi Türkiyelilerden 
birkaç kişiyi davet edecek kadar geniş 
ve kucaklayıcı olacak.’
Başbakan Erdoğan’ın Çankaya’ya 

çıkmak için her türlü yasal hakkı bu-
lunabilir. Aynı şekilde Erdoğan’ı engel-
lemek için gereksiz bahaneler öne sür-
mek gayrı hakkani de olabilir. Ancak 
Türkiye’nin koşullarını da iyi okumak 
icab ediyor. Eygi’nin uyarılarını dikka-
te almak lazım. 

HABER 

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
 HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

bulunmaktadır.

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.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerilim dozu yüksek papatya falı
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   Sizin için 5 avantaj

‟ •İster işyerinizde, ister ofisimizde 
     kişisel hizmet
‟ •İş bağlantılarınız ile bilgi arttırıcı toplantılar
‟ •Cazip emeklilik paketi
‟ •Cazip sigorta olanakları
‟ •Hukuk, satış, finansman, pazarlama vb. 
     konularda ücretsiz danışma hizmetleri

Sizin için en iyi şartları oluşturmaya odaklandık

Serbest girişmci olmanız sizin için bir yaşam stilidir. Her 
an karar vermenizi, tavır almanızı gerektiren 
durumlarla karşılaşırsınız. DANA ekonominizi 
güvence altına alır ve aynı zamanda hızlı ve etkin bir şe-
kilde yanınızda yer alır.
Bugün kaydolun- diğer işsizlik kasasından hızlı 
aktarma yapılır- bölgenizdeki DANA temsilcisini 
bulmak için www.dana-akasse.dk adresine girin, 
sizi ziyaret edelim.

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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Avrupa Polis İşbir-
liği Europol’un 
yayınladığı bir ra-

pora göre, Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde geçtiği-
miz yıl 500’e yakın terör 
saldırısı gerçekleşti. 

Raporda, 11 AB ülke-
sinde 498 terör saldırısı 
gerçekleştiği ve 15 AB 
ülkesinde de 704 kişinin 
terör suçundan yakalan-
dığı belirtildi. 

Raporda her 6 terör sal-
dırısından 5’inin Fran-
sa’nın Korsika bölgesin-
deki ayrılıkçı gruplar ile 
İspanya’nın Baksa bölge-
sindeki ayrılıkçı gruplar 
tarafından gerçekleştiril-

diği ifade edildi. Europol 
kayıtlarına göre İslamcı 
örgütler tarafınca ger-
çekleşen terör saldırısı 
ise sadece bir. 

Europol şefi Max-Peter 
Ratzel, rakamların cid-
diye alınması gerektiği-
ni belirterek, “Saldırıla-
rın büyük kısmı sadece 
maddi hasara yol açmış, 
öldürmeye yönelik olma-
dığı görülüyor. Ama Al-
manya ve Londra’da son 
anda önlenen İslamcı te-
rör saldırılarının hedefi 
ise bir çok insanı öldür-
mekti” dedi. 

(HaBer)

AB’nin başı terörle belada

I
slamisk Trodssam-
fund sözcüsü Ka-
sem Ahmed, DR 
haber bültenine 

yaptığı açıklamada, Müs-
lümanların karşılaştıkları 
ayrımcılığı şikayet etmek-
ten çekindiklerini ve ne-
reye şikayet edeceklerini 
bilmediklerini söyledi. 

”Bir çok insan karşılaş-

tığı ayrımcılığı şikayet 
etmesi durumunda işini 
kaybedeceğinden korku-
yor” diyen Kasem Ahmed, 
”Yasalar çok esnek ve her 
türlü yoruma açık” eleşti-
risinde bulundu. 

Kopenhag Belediye-
si’nden göçmenler danış-
manı Manu Sareen de, 
ayrımcılığa maruz kalan 
insanların büyük bölü-
münün dil yetersizliği ve 
başka nedenlerden dola-
yı çok zayıf durumda ol-
duğuna dikkat çekerek, 
”Nerelere başvurabile-
ceklerini, kime şikayet 
edeceklerini maalesef 
bilmiyorlar” dedi. 

AGİT de soruna 
dikkat çekmişti
Hatırlanacağı gibi,  Av-
rupa Güvenlik ve İşbir-
liği Topluluğu özel tem-
silcisi büyükelçi Ömür 
Orhun, Danimarka’da 

Müslümanlara karşı hoş-
görüsüzlük ve ayrımcılık 
yapıldığı konularında id-
diaları incelemek üzere 
geçtiğimiz yıl Danimar-
ka’ya gelmişti. Orhun, 
Danimarka Dışişleri Ba-
kanı, Uyum Bakanı, Ada-
let Bakanlığı yetkilileri ve 
sivil toplum kuruluşların-
dan bilgiler almıştı. 

AGİT özel temsilcisi bü-
yükelçi Ömür Orhun’un 
hazırladığı raporda, Da-
nimarka’da yasaların 
çok esnek olduğu, ayrım-
cılık konularına bakan 
şikayet mercilerinin azlı-
ğına ve çok az ayrımcılık 
davasının ele alındığına 
dikkat çekilmişti. Dani-
marka hükümeti, AGİT 
raporundaki eleştirile-
rin gerçekleri yansıtma-
dığını belirterek, rapora 
karşı çıkmıştı. 

(Haber)

Müslümanlar şikayet 
etmekten çekiniyor
Islamisk Trodssamfund (Müslüman Cemiyeti), Dani-
marka’da ayrımcılığa maruz kalan bir çok Müslümanın 
karşılaştığı ayrımcılığı şikayet etmesi durumunda işini 
kaybedeceği endişesiyle sorunu şikayet etmekten çe-
kindiğini ileri sürdü. 

Danimarka’da, erken 
uyanmakta zorluk 

çekenler “B Toplumu” 
adını verdikleri yeni bir 
baskı grubu oluşturarak 
binlerce taraflar toplama-
ya başladı. “B Toplumu”, 
erken kalkmayı sevme-
yenler için başlattıkları 
davalarını yaymak için 
kendi internet sitelerini 
de oluşturdu.

Kimi şirketler, erken 
kalkmakta zorlananlar 
için öğle saatlerinde baş-
layan mesai uygulamasına 

geçerken, başkent Kopen-
hag’daki bir okul “uyku-
cu” öğrenciler için ders-
leri 08.30 yerine 10.00’da 
başlatma kararı aldı.
Danimarka’daki pek çok 
basın kuruluşu, yeni ör-
gütlenmeyle ilgili tartış-
malara yer verirken, aile 
ilişkilerinden sorumlu ba-
kan Carina Christensen 
de bu konudaki görüşünü, 
“Bir çalar saatle kontrol 
edilmezse daha iyi bir ya-
şamımız olur” biçimindeki 
sözleriyle dile getirdi.

Erken kalkamayanlar 
örgütlendi
Bazı şirketler mesaiye öğlen, bir 
okul da derslere geç başlayacak.
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Af Yildiz Akdogan

H
vorfor 
Clau-
sen?
Han 

er 
kendt for sine socialrealistiske 
fi lm, hvor han som instruktør og 
manuskriptforfatter skildrer de 
alternative miljøer og den ”jævne” 
mand, som han selv spiller i fi lme-
ne. Han er desuden gøgler, kunster 
og er en af de første instruktører, 
der har givet plads til indvandrere 
i sine fi lm. Lige for tiden er han 
aktuel med fi lmen ”Ledsaget ud-
gang”, hvor helten er en småkrimi-
nel. Haber har talt med den farve-
rige Clausen om hans skildringer 
af Danmark set med hverdagsli-
vets briller.

Inden mødet ringer Clausen, og til 
min store lettelse er det ikke for at 
aflyse eller rykke mødet, men blot 
for at dobbelttjekke, at vi har en 
aftale klokken 13 på hans kontor 
på Vesterbro. 

Han modtager os smilende og 
giver en rundvisning af det trevæ-
relses kontor, hvor han redigerer 
og klipper sine film.

Det er mit første møde med 
Clausen og sjovt nok, er han præ-
cis, som jeg havde forestillet mig, 
bare meget mere underholdende 
og enorm venlig. Han fortæller 
interessante anekdoter, mens han 
laver kaffe til os.

Han kan bare ikke lide at tale om 
sig selv, hvilket unægteligt gør mit 
arbejde svært.

På mit første spørgsmål reagerer 
han med en sang. Noget, som han 
har arvet fra sin mor, der ikke ale-
ne var god til at synge, men hun 
kunne også synge sange om alle 
mulige navne.

"Men hun ville nok have det 
svært ved at finde på noget der 
rimer på Yildiz," siger Clausen 
smilende.

Jeg er klar over, at det bliver et 
utraditionelt interview, men er 
fast besluttet på at lære lidt om 

personen, instruktøren og debat-
tøren Clausen.

Sydhavn datidens Vollsmose

Hvem er Erik Clausen?
”Hmm, ja han kommer oprindeligt 
fra Sydhavn og er fra en søskende-
flok på fem”, indleder Clausen og 
bryder sig selv med en joke.

”Ja, det er mange børn. Jeg ple-
jer at sige, at danskere ikke kan 
forstå, hvorfor indvandrere har så 
mange børn, mens indvandrerne 
kan til gengæld ikke forstå, hvor-
for danskere har så mange fædre”. 
Det er svært ikke at smile til disse 
små kommentarer. 

”Nåh, men jeg voksede op hos 
en enlig mor med mine søskende 
i Sydhavn, som var et område der 
blev kigget ned på af folk udefra. 
Det var datidens Vollsmose, det 
var ikke nemt at få et arbejde som 
15-årig, hvis man kom fra Syd-
havn”, oplyser Clausen med mere 
alvor i stemmen.  

Han nægter at bruge ordet ”so-
cialt ghetto” om det, og foretræk-
ker betegnelsen socialt boligbyg-
geri. det er mindre stemplende.

Har ord stor magt i måden, som 
vi opfatter hinanden på?

”Ja, meget. Jeg blev jo kaldt uæg-
te barn og senere blev jeg forfrem-
met til et skilsmissebarn.

Sådan er det også med betegnel-
sen ghetto, især hvis du selv begyn-
der at tro, at du er et problem."

Ifølge Clausen findes der ikke ta-
bere og med henvisning til undfan-
gelsen, mener han alle mennesker 
er unikke.

”Den stærkeste når til kvindens 
æg. Derfor eksisterer der ikke ta-
bere fra fødslen, men man gør dem 
til det!” 

Multikunstner
Som 14-årig forlod Clausen skolen 
og tog en håndværkuddannelse 
som maler.

Malerfaget var dengang et krea-
tivt og ret selvstændigt job uden 
faste rammer, hvilket passede den 
unge Clausen godt. Som dreng fra 
arbejderklassen kunne han ikke 
gå på Kunsthøjskolen, og karri-
eren som succesfyld kunstmaler 
kom derfor senere. 

”Jeg er en nysgerrig person, der 
går på opdagelse i samfundet”, for-
tæller han.

Det nysgerrige ses også i hans til 
og fravalg af forskellige erhverv 
igennem tidens løb.

Han var blandt andet bokser og 
efter eget udsagn ikke særlig god 
til det. Derfor skiftede han over til 
cykelløb og fik mere succes. Efter-
følgende trak musik, gøgl og cirkus 
hans interesse, og senere kom nys-

gerrigheden for film.
”Film er et meget enkelt nærmest 

reportageagtigt formsprog. Jeg be-
gyndte bare at lave film, og det gik 
jo godt”.

Clausen er i dag en etableret 
filmmand med et hav af priser og 
sin helt egen stil. Ingen andre skil-
drer og dyrker det socialrealistiske 
miljøer på en selvironisk og humo-
ristisk måde som han gør. Hans 
helte strækker sig fra hønseavler 
(Villa paranoia, 2004) og vindues-
pudser (Slip hestene løs 2000) til 
en forbryder fra Vesterbro, som i 
hans seneste film.  

Hvorfor egentlig?
”Vores normalitetsbegreb er blevet 
for snævert i dag. Det normale er 
en funktionær med et samtalekøk-
ken uden refleksion eller selvkri-
tik”, pointerer Clausen.

”Med ledsaget udgang ville jeg ka-
rakterisere folk, der har trådt ved 
siden af loven” oplyser Clausen, 
som ikke bryder sig om, at man 
stempler folk, fordi de har været 
i fængsel.

”Jeg har mødt mange store per-
sonligheder i fængslerne, hvor jeg 
har optrådt”.

Et andet særtræk ved dine film 
er, at du på et meget tidligt tids-
punkt har skildret nydanske mil-
jøer. Er det et bevidst valg?

Nej, det er en naturlig del af 
mig, jeg tænker ikke over det. Jeg 
omgås de nydanske miljøer. I fil-
men taler jeg jo tyrkisk”, pointe-
rer Clausen og mener, at det i sig 
selv kan overraske nogle danskere, 
fordi tyrkisk ikke anses som et li-
geså fint sprog som fransk eller en-
gelsk. Han kan godt lide at bryde 
det gængse ”normalitet billede”.

”I min film er der en dansk piz-
zabager, og det i sig selv også utæn-
keligt, for det er jo en udlænding,” 
pointerer Clausen smilende.  

Klassesamfund udskiftet med 
parallelsamfund
Clausen mener, at man er nødt til 
at forholde sig til tingene, og det 
gør han også som en aktiv debat-

tør, han er især uforstående over-
for tonen i integrationsdebatten. 

” Jeg er træt af debatten. Jeg er 
meget mere beslægtet med min 
nabo Muhammed ovenpå end 
med nogle af de typer, der prøver 
at lave skel mellem mennesker” 
fastslår han.

Han mener, at man ikke skal 
frygte debatten om parallelsam-
fund, som ifølge Clausen altid har 
eksisteret. Tidligere hed det bare 
klassesamfund. 

Han mener, at tiden er præget 
af for meget selvoptagethed, og 
derfor er det vigtigt at søge efter 
lighedspunkter.

”Vi er ikke så forskellige fra hin-
anden. For mig er et menneske et 
menneske det har fødder og kan 
gå. Vi bevæger os hele tiden. Jeg 
har bevæget mig flere gange gen-
nem forskellige klasser og fag. Lad 
os dog være farveblinde!” 

Han mener, at samfundet har 
godt af, at der kommer ”nyt blod” 
til, fordi det beriger samfundet, li-
gesom det er vigtigt, at man selv 
tager ud og opdager andre steder 
så man ikke bliver for indsnæv-
ret.

Personligt kunne han godt 
tænke sig bo i Istanbul
”Du vil ikke tro det, men jeg er 
vild med Istanbul og kunne godt 
tænke mig at udfordre konserva-
tismen og være med til at fortælle 
om de spændende historier med 
de fantastiske kunstnere, der bor 
i landet”. Hvem ved måske laver 
han en film i Istanbul 

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

(Læs den tyrkiske version på side 14)

Maler, bokser, gøgler, fi lminstruktør

Erik Clausen
Clausen er født 7. marts 1947 arbejder 
i dag primær med fi lm. Hans første fi lm 
er fra 1981 (Cirkus Casablanca). Siden 
har han lavet 11 fi lm, og spillet med i 
alt 21 fi lm. Sideløbende maler han og 
holder oplæg. Han bor skiftevis på Ve-
sterbro og i udlandet. Han er gift og har 
to børn. Hans svigerfar talte ikke med 
Clausen i 12 år fordi han var fra arbej-
derklassen.
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(Læs den tyrkiske version side 2)

DEBAT

Vi har i dette nummer givet plads til debat med 
oppositionsleder Helle Thorning Schmidt (S). 

Thorning Schmidt, der har udsigt til at blive Dan-
marks første kvindelige statsminister, tog imod Ha-
ber for at drøfte sine politiske mål og visioner.
Thorning Schmidt kom blandt andet med sine bud 
på temaer, der vedrører indvandrere og Tyrkiet.

Til vores spørgsmål om Tyrkiets medlemskab af 
EU, gjorde Helle Thorning Schmidt det ret klart; 
der vil IKKE være en folkeafstemning om Tyrkiets 
medlemskab. Dette er en nyhed, som vi kan lide at 
høre. I tilfælde af en sådan afstemning, tør vi slet 
ikke tænke på, hvilke fordomme og racistiske hand-
linger det vil medføre. 

Ligeledes pointerede Thorning Schmidt, at hun 
som kommende statsminister vil være meget mere 
lydhørig overfor den diskrimination og forskelsbe-
handling end den nuværende regering.  Især på ud-
dannelsesinstitutionerne og på arbejdspladserne vil 
hun ikke acceptere forskelsbehandling. Dette tolker 
vi som et positivt tegn på, at den unge generation 
vil få en noget lettere og mere human tilværelse 
som borger i Danmark. 

Den mindre gode nyhed, som vi fik af Thorning 
Schmidt i løbet er vores interview, var spørgsmå-
let om 24-års reglen. Her skal man ikke forvente de 
store ændringer, hverken i forhold til 24-års reglen 
eller tilknytningskravet.

Vi håber, at Socialdemokraternes potentielle sam-
arbejdspartner, De Radikale Venstre vil fortsætte 
med deres insisteren på dette område.

Trods den mindre gode nyhed pointerer Thorning 
Schmidt, at hun vil arbejde for at mindske den ne-
gative stemning og fordommene omkring indvan-
drerne. 

Det giver lidt håb.

En god og en dårlig nyhed

Af undervisningsminister Bertel 
Haarder 

Det var både varme og 
lærerig oplevelser, da 

jeg besøgte heldagsskolen 
på Selsmoseskolen i Taastrup og Nord-
gaardsskolen i Århus. Begge skoler 
har rigtig mange tosprogede. Jeg var 
spændt på, om jeg ville opleve trætte 
elever, der gispede efter otte timer i hel-
dagsskole. Men det gjorde jeg på ingen 
måde. Børnene var tværtimod glade for 
at gå længe i skole. 
Jeg har tidligere været skeptisk over 

for heldagsskolen. Jeg var bange for, 
at det var en glidebane, og at det næ-
ste ville blive krav om sovesale, så ele-
verne kan gå i døgnskole! Men mine tre 
år som integrationsminister fik mig på 
andre tanker. Alt for mange tosprogede 
børn lærer ikke, hvad de skal, bl.a. for-
di de tilbringer det meste af dagen hos 
forældre, der måske ikke taler dansk, 

og et tv-apparat, der kører dagen lang 
med alt andet end danske programmer. 
En alt for stor del af de tosprogede 

børn har vanskeligheder ved at læse og 
skrive godt nok. Det bliver tilsynela-
dende ikke meget bedre i næste gene-
ration. Det er stærkt bekymrende. Man 
kan ikke klare sig i det danske sam-
fund, hvis man ikke kan læse og skrive 
dansk. 
Danmark har været i fare for at tabe 

en generation af tosprogede på gulvet. 
Undersøgelser har vist, at halvdelen af 
tosprogede børn ikke kan nok dansk til 
at gennemføre en uddannelse efter fol-
keskolen. Men der er hjælp at hente. 
Og noget af det vigtigste er, at foræl-
drene støtter deres børn. 
Heldagsskolen er blot ét tilbud, der 

skal hjælpe tosprogede elever vide-
re. Der er også kommet obligatorisk 
sprogstimulering, flere lektiecaféer, 
hvor børn og forældre sammen kan 
få hjælp, og det er lykkedes, at få fle-

re unge nydanskere til at tage del sig 
i idræts- og foreningslivet. Det er bl.a. 
sket ved at give støtte til mere end 400 
klubber og foreninger. Det giver mindre 
kriminalitet, hærværk og uro i udsatte 
områder. 
  Rollemodeller, der har klaret sig godt 

i uddannelsessystemet, har været i dia-
log med flere tusinde unge nydanskere 
for at fortælle deres personlige histo-
rie til andre unge og inspirere dem til 
at gennemføre en uddannelse gennem 
Kampagnen Brug for Alle Unge. 
Derfor er det også utroligt glædeligt, 

at antallet af unge indvandrere på er-
hvervsuddannelser, der har fået en rig-
tigt læreplads i en virksomhed er vok-
set med 67 pct. siden 2003. Tilsvarende 
er andelen af tosprogede i skolepraktik 
næsten halveret. Det er den lige vej til 
et godt og vellønnet job.
På social- og sundhedsuddannelser er 

eleverne garanteret både en praktik-
plads og et efterfølgende arbejde, for 

sektoren skriger på arbejdskraft. Det 
er derfor også meget positivt, at 12-14 
pct. af SOSU-eleverne har anden etnisk 
baggrund end dansk. Det er stadig mest 
kvinder, der bliver SOSU-hjælpere, 
men flere og flere mænd bliver gennem 
SOSU-uddannelserne integreret på det 
danske arbejdsmarked. 
Også med beskæftigelsen af indvan-

drere og efterkommere går det den rig-
tige vej. Tal fra 2005 viser således, at 
mere end 100.000 nydanskere er nu i 
arbejde, hvilket er ca. 20.000 flere end 
da regeringen tiltrådte i 2001. 
Ligeså glædeligt er det, at langt færre 

danske flygtninge og indvandrere føler 
sig diskrimineret i forhold til for blot et 
par år siden. En af årsagerne er utvivl-
somt, at det i dag er vanskeligere at be-
skylde flygtninge og indvandrere for at 
spekulere i danske velfærdsordninger 
og misbruge asyl- og familiesammen-
føringsreglerne. Vi har en lang og sej 
march foran os, men vi er begyndt. 

Uddannelse er nøglen til et godt liv og integration 

»Velfærden er 
Helle Thorning Schimdt:

D
er er 
knap 
halv-
andet 

år til valget, men valgkam-
pen er allerede godt i gang. 
Mulige bogstavskombinatio-
ner bliver drøftet i medierne 
og på Christiansborgs gange 
som aldrig før. 

Regerings største oppositi-
on, Socialdemokraterne har 
slået på en bedre og mere ef-
fektiv velfærd i samarbejde 
med de Radikale. 

Haber har mødt Socialde-
mokraternes formand, Hel-
le Thorning Schmidt for at 
høre, hvad hendes bud på 
et alternativ til VK-regerin-
gen er.

Socialdemokraterne har al-
tid fået stor opbakning fra 
nydanske borgere, hvad skal 
grunden være for at denne 
opbakning fortsætter til næ-
ste valg?
Først er vi meget glade for 
vores nydanske borgere. 
Når det er sagt, er der man-
ge gode grunde til, at de skal 
fortsætte med at stemme på 
Socialdemokraterne. 

Vi går op i et velfærds-
samfund, hvor vi priorite-
rer vores fællesskab. Vi er 
jo et rigt samfund, men har 
oplevet en del ulighed på 
trods. Derfor skal vi inve-
stere i vores fælles velfærd, 
som tilgodeser alle borgere 
uanset alder, køn eller et-
nisk oprindelse.

Vi prioriterer eksempelvis 
et godt og effektivt uddan-
nelsessystem, vi skal især 
forbedre vores folkeskole.  

For vores borgere med en 
anden etnisk baggrund end 
dansk, kan jeg sige, at vi 
ikke har gjort det godt nok. 
Vi ved, at der er mange, der 
går i teknisk skole, men 
samtidig er der også et stort 
frafald. Den nuværende re-
gerings nedskæringer har 
heller ikke hjulpet meget 
- skolepraktikken blev som 
bekendt sparet væk, og det 
er gået ud over mange unge 
nydanskere.

Uddannelse er nøglen til en 
stolt tilværelse i det danske 
samfund. Vi vil sikre uddan-
nelse og sørge for, at de ikke 
blive forskelsbehandlet i det 
danske samfund. 

Tror du, at et løfte om 
uddannelse er nok? 
Hvad med stram-
ninger i familiesam-
menføringsregler?
Vi vil ikke ændre 
familiesammenfø-
ringskravene. Vi 
går ind for 24 
års reglen net-
op fordi, der 
har været og 
desværre stadig 
forekommer en 
række 
tvangs-

ægteskaber. Men vi vil til 
gengæld gå målrettet imod 
al form for diskrimination i 
det danske samfund. Jeg vil 
simpelthen ikke finde mig i, 
at nogen er mere velkom-
men på arbejdsmarkedet 
end andre. Der skal være 
plads og rummelighed.

Vi har langt mere at byde 
på i forhold til en langsigtet 
integration end regeringen. 
Vi vil gerne have, at når folk 
en gang er kommet i Dan-
mark, skal de også blive be-
handlet ordentligt, og få de 
tilbud som alle andre.

Jeres ønskede samarbejds-
partner de Radikale Ven-

stre er jo imod de stramme 
familiesammenføringsregler.  
Hvordan kan du overtale de 
Radikale til gå med på de 
stramme familiesammenfø-
ringsregler?
Vi går ind for 24 års reglen. 
På det punkt står socialde-
mokraterne fast. Det kom-
mer vi ikke til at lave om. 
Men igen skal vi tænke in-
tegrationspolitik på sigt, og 
her har de Radikale og vi 
mange fælles punkter end 
forskelle. Integration er net-
op mange ting. Eksempelvis 
at alle børn kommer i en bør-
nehave, lærer dansk og bli-
ver dermed bedre rustet til 
at gå videre i folkeskole. 

Integration er også, at alle 
unge får en bedre uddannel-
se, at de ikke diskrimineres 
på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelsesforløbet.

For eksempel skal de unge 
gerne kunne gå ud på en 
bar eller diskoteker, uden 
at de føler, der bliver kig-
get skævt på dem, eller 
de bliver afvist pga. deres 
hudfarve.

Integration er altså 
mere end 24 års 
reglen.

Mit problem 
med regerin-

gen er netop, 
at de ikke 
har tænkt i 
større per-
spektiver 

og gået 
meget 

Af Sadi 
Tekelioglu
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op i at tale om mennesker 
med muslimsk baggrund og 
derved bidraget til at skabe 
et skel i samfundet frem for 
at forsøge at skabe et fæl-
lesskab i vores samfund.

Her vil meget gerne gå i 
gang med at arbejde med 
de Radikale for at gøre en 
forskel.

Mange nydanskere møder 
utallige forhindringer, når 
de søger familiesammen-
føring. De kan ikke forstå 
tilknytningskravet. Har 
du overvejet at forenkle el-
ler eventuelt fjerne denne 
regel?
Tilknytningskravet fortsæt-
ter, som det er. Jeg kan godt 
forstå, at det kan skabe for-
virring over. Her skal ud-
lændingeservice være bedre 
til at forklare borgerne om, 
hvorfor de f.eks. får afslag. 
Jeg tror, der generelt skal 
være en bedre service og 
information omkring sags-
behandlingen.

Jeg kan godt forstå fru-
strationerne hos borgerne. 

Jeg vil faktisk opfordre 
de ansøgere, som synes, at 
de er kommet i klemme, at 
henvende sig til politikerne. 
Hvis folk synes, de er uret-
færdigt behandlet, skal de 
skrive om det både til sy-
stemet, men også gerne til 
vores udlændingeordfører, 
Lotte Bundgaard. Det gør 
også, at vi kan være ajour 
med, hvor problemet ligger, 
så vi kan handle.

Du har snakket om, at 

Socialdemokraterne skal 
arbejde for en folkeskole, 
der hele tiden bliver bedre. 
Men vi oplever, at mange 
indvandrere ikke føler sig 
velkomne i den danske fol-
keskole, de klager over, at 
der ikke bliver taget hen-
syn til nydanske børns bag-
grund i folkeskolen. Kan 
du gøre folkeskolen mere 
tiltrækkende for nydanske 
familier og børn?
Jeg kan godt lide den dan-
ske folkeskole. Jeg kan 
lide, at alle fra forskellige 
samfundslag mødes i fol-
keskolen og lærer hinan-
den at kende. Det er helt 
afgørende, at mine børn 
går i klasse med Muham-
med  - begge mine børn går 
i en folkeskole, og det er 
er vigtigt, at Muhammeds 
forældre og jeg kender hin-
anden og børnene besøger 
hinanden. Jeg er så glad for 
de børn med nydansk bag-
grund, der kommer hjem til 
os. Det fjerner barriererne, 
for vi ser netop kun på hin-
anden som mennesker. 

Jeg synes folkeskolen er 
meget afgørende i forhold 
til en god gensidig inte-
gration. 

Når vi siger, vi skal arbej-
de md en splittelse og dis-
krimination i det danske 
samfund, vil folkeskolen 
også være tiltrækkende for 
nydanske elever. 

Jeg ønsker et samfund, 
hvor enhver kan have den 
religion og den kultur, de 
nu har, men jeg vil også ger-
ne have et samfund, hvor vi 

mødes som mennesker.

EU-Tyrkiet
Kan du forklare socialde-
mokraternes holdning til 
Tyrkiets medlemskab af 
EU helt klart?
Ja, min holdning er den, 
at Tyrkiet ER et kandid-
atland og blevet lovet med-
lemskab. Den værste fejl er 
vist, at Tyrkiet ikke er ble-
vet lovet medlemskab men 
er blevet lovet forhandlin-
ger om medlemskab.

Og hvis Tyrkiet overhol-
der Københavnskriterierne 
og lever op til EU’s krav på 
alle områder, skal Tyrkiet 
være medlem. Vi skal na-
turligvis holde, hvad vi 
lover Tyrkiet, jeg kan sag-
tens se fordele ved Tyrkiets 
medlemskab for begge par-
ter. Tyrkiet vil gavne EU, 
både sikkerhedsmæssigt, 
handelsmæssigt og kultu-
relt - der er mange positive 
ting at sige om det. 

Vil Socialdemokraterne 
kræve en folkeafstemning 
om Tyrkiets medlemskab 
af EU?
Nej, det er helt udelukket. 
Vi har aldrig haft folkeaf-
stemninger om nye eller 
kommende medlemmer, 
hvorfor skulle vi det nu. 
Der er intet principielt 
for mig eller for Socialde-
mokraterne, der hindrer, 
at Tyrkiet kommer med i 
EU - intet. 

sadi.tekelioglu@haaber.dk

HABER 

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 

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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Vibevej 11 � 2400 København NV � 70 21 75 75
www.dana-akasse.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)

32 bedenden 48 bedene 
kadar tüm yeni 

modellerimizi görmek 
için mutlaka 
bize uğrayın

Bahar ve yaz 
sezonuna 

hazır mısınız? 

Açılış saatleri

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

Roskilde şehir 
merkezinde; 

kaliteli, estetik 
mücevher, ayakkabı 
ve gece kıyafetleri 

çeşitlerimizle 10 yılı 
başarıyla 

tamamladık

Af Gülay Sahin

P
å mødestedet fo-
ren Amager torv 
i det indre Køben-
havn foran Storke-

springvandet, var der dan-
net en cirkel af unge men-
nesker (især piger )med 
forventningsfulde blikke 
omkring en mørkhåret 
ung mand. 

Haber var ikke i tvivl, det 
var Latinloveren, playeren 
og ikke mindst kongen 
af Paradise hotel, Fatih, 
der stod i cen-

trum af den lidt larmende 
rundkreds. Nogle ville have 
en autograf, andre stillede 
spørgsmål og et par piger 
kiggede beundringsfuldt 
på den charmerende mand 
med de milde øjne.  

Fatih er kommet hjem 
efter 3 måneders ophold 
i himmelske omgivelser . 
Han indrømmer, at det er 
en mærkelig følelse at blive 
genkendt, men understre-
ger samtidig, at han valgte 
at deltage i Paradise hotel 
for spillets skyld, ikke for 
at blive kendt. Haber har 
fået lov til at følge ham 
en dag og allerede fra de 
første minutter kan den 
overvældende interesse 
og opmærksomhed, som 
Fatih får  fra omverdenen 
mærkes. 

Han er en af de mest 
omtalte deltagere i Para-
dise hotel, han brød reg-
lerne og blev kæreste med 
Rikke,han lavede pistol-
tegn med hånden og blevet 
tilbudt at deltage i et nyt 
reality program af TV3s 
produktionschef, som er 
beundret over den unge 

mands talenter.Fatih over-
vejer om han gerne vil del-
tage i reality tv igen. Selv-
om det har været en meget 
lærerig oplevelse, er det 
også meget trættende og 
monotont at se de samme 
mennesker i samme omgi-
velser med samme formål i 
3 måneder, siger Fatih.

Fatih og Rikke er stadig 
kærester, men Fatih me-
ner ikke det har været en 
fordel at de to, har kendt 
hinanden, fordi det har be-
grænset hans mulighed for 
at spille på at være sammen 
med en anden pige. Han til-
føjer, at det var en tilfældig-
hed og ikke planlagt snyd, 
at både Rikke og ham blev 
valgt ind i Paradise hotel. 
Der har også i tidligere 
programmer været delta-
gere, der har kendt hinan-
den, men denne gang valgte 
man at slå ned på det, siger 
Fatih og slår hænderne ud- 
en gestus som fortæller om 
en elegant og stor person, 
presset ned i en beskeden 
udstråling.

haber@haber.dk

Fatih er måske på vej i nyt reality tv

INTERVIEW

for os alle«

(Læs den tyrkiske version 
på side 4)
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Af Ole Vigant Ryborg, EU-
korrespondent for Ugebrevet 
Mandag Morgen

Det er hverken de 
venlige, de positive 
eller de konstruk-

tive som får opmærksomheden i me-
dierne. Den er tildelt dem som siger 
nej. Fænomenet er velkendt og det 
gælder både i national og europæisk 
politik. 
For det meste er offentligheden dog 

fuldstændig klar over, at der findes 
to sider af samme sag. At hvor der er 
aktører som er imod noget, så er der 
aktører som er for. 
En undtagelse fra denne regel ser 

dog ud til at være spørgsmålet om 
Tyrkiets kommende medlemskab af 
EU. 
Tyrkiet modstanderne og skepti-

kerne dominerer totalt og det samme 
gør deres argumenter imod et Tyr-
kiet i EU. Der er prominente skikkel-
ser blandt de højtråbende skeptikere 
– tag eksempelvis den franske præ-
sidentkandidat, Nicolas Sarkozy og 
Tysklands Edmund Stoiber – ligesom 
et antal centrale politikere i både den 
danske regering og i Socialdemokra-
tiet.
Tyrkiet-nej-sigerne tjener gode in-

denrigspolitiske point på deres ud-
meldinger. Men i praksis har de in-
gen eller højst begrænset betydning. 
For Tyrkiets forhandlinger med EU 

er fuldt ud på sporet og i kredsen af 
EU-lande er der flere prominente 
Tyrkiet-tilhængere end der er mod-
standere. De ses og høres bare sjæl-
dent i medierne.
Et blik på Tyrkiet-vennerne viser, 

at det er en magtfuld forsamling som 
vejer tungt i Unionen. Storbritanni-
en, Spanien, Italien og Polen er nogle 
af de store tunge EU-lande som står 
stærkt bag et tyrkisk EU-medlem-
skab. De støttes af mindre lande som 

eksempelvis Sverige og Finland. Og 
samtidig bakkes Tyrkiet-tilhænger-
ne op af et USA som tydeligt gør det 
klart for alle, at det er centralt for 
Amerikas interesser at får Tyrkiet 
knyttet tættere til Europa.
Og ser man på mere skeptiske lan-

de som Tyskland og Frankrig, så er 
modstanden mod et Tyrkisk 
EU-medlemskab langt fra så mar-

kant som medierne giver udtryk for. 
I Frankrig og Tyskland er de domine-
rende borgerlige partier imod et Tyr-
kiet i EU – men socialdemokraterne i 
begge lande er for.
Den stærke – om end næsten usyn-

lige – opbakning til det tyrkiske EU-
medlemskab er den vigtigste årsag 
til, at forholdet mellem Tyrkiet og 
EU er meget anderledes end det bil-
lede som gengives i medierne.
Tyrkiet forhandler faktisk om med-

lemskab. Forhandlingerne går sin 
langsomme og seje gang. Men det er 
ikke noget særtilfælde og heller ikke 
udtryk for, at Tyrkiet behandles dår-
ligere end andre. Det var mindst lige 
så sejt at forhandle med Polen som 
det er med Tyrkiet.
Men der er også positive tegn som 

overses. Som for nylig da EU-lande-
nes udenrigsministre var samlede 
til et weekend-møde i Bremen. Ved 
mødets anden dag var den tyrkiske 
udenrigsminister, Abdullah Gul, in-
viteret med til mødet. Det var til EU-
ministrenes diskussion om Iran. Og 
som den svenske udenrigsminister 
Carl Bildt bemærkede, så viste den 
diskussion tydeligt, hvor meget Tyr-
kiet EU ville vinde strategisk, hvis 
Tyrkiet var permanent med i EU. 
Tyrkiets vej til EU er fortsat lang 

og den går via en aftale om Cypern. 
Og mens nej-sigerne dominerer udad-
til er det de konstruktive og positive 
som bestemmer tempoet i tilnærmel-
serne. 

haber@haber.dk

HABER

Tlf: 35 43 35 63
Fax: 35 43 35 93

Her 50 kişilik kapasite için bir sigara içme kabini yasal 
zorunluluktur.

Euromiljø Danmark A/S
Vandtårnsvej 78
2860 Søborg
www.euromiljo.dk

Türkçe hizmet için: 
Sadık Yıldız

Tlf: 25 62 81 28

Ceza almayın, Mağdur duruma düşmeyin
Müşteri kaybetmeyin

Halka açık işyerlerinde 
(Restaurant, Cafe, Düğün 
salonları) Ağustos ayından 
itibaren sigara içmek 
yasaklanıyor. Sigara içme 
kabini bulundurmak müşteri 
kaybetmenizi önler.

Bizi arayın işyerinize en 
uygun sigara içme kabinini 
belirleyelim. İster satın alın, 
ister kiralayın (Leasing). 
Uzman kadromuzla sizlere 
yardımcı olmak için hazırız.

Önümüzdeki Ağustos ayından itibaren yürürlüğe girecek 
yeni sigara içme kurallarına işyerinizi hazırladınız mı?

Sigara içme kabini
2-3 kişilik
4-5 kişilik

Sigara içme kabini
6-7 kişilik

Harici sigara 
içme noktası
4-5 kişilik Sigara içme odalarında 

kullanılmak üzere tavana 
monte edilmek üzere 
tasarlanmış
hava temizleyiciler

Tyrkiet – meget andet 
end blot uvelkommen

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER
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AcceptCard PRIVATLÅN

15 dakikada 40 bin kronluk faizsiz 
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

2, 3, 4 metre 
genişliğinde  15 yıl 

garantili
m2 fi yatı: 

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

Her türlü boyutta 
halı, yolluk kesilir 

ve dikilir.

Sparişleriniz kargo 
ile Jylland ve Fyn 

adasına 
gönderilebilir.

Yeni mobilya mağazamızla
hizmetinizdeyiz. 

Uygun fi yatlardaki 
mobilyalarımızı 
mutlaka görünüz

Her 12 m2 alana 
600 kronluk 

2 paspas 
BEDAVA!
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SAT-EXPRESS Mehmet Yılmaz
Tlf: 40 27 89 89

Özel eğitim almış, 
profesyonel kadromuzla

istediğiniz uyduyu 
kuruyoruz.
EUTELSAT 

W3(Digiturk)
TURKSAT

ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT

SIRIUS
THOR

Tüm Kopenhag ve 
çevresi için Digitürk 

ev servisi ücreti 
100,- kr. 

Çanak ayarlanması 
ücreti ise 

300,- kr’dan 
başlayan fiyatlarla

DIGITURK

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka’nın 
her yerine 

ürünlerimizi posta 
ile gönderiyoruz.

Sorularınızı
 info@sat-express.dk 

adresine yazınız.

Johan Monggard, Lene Søborg

U
anset om du søger 
job som lingeri-
sælger, laborant, 
direktionssekre-

tær eller grafiker, kan det 
være, at du skal vedlægge 

”et vellignende foto”. 
”For at kunne sætte an-

sigt på din ansøgning”, som 
b.young skriver på Jobnet, 
hvor virksomheden søger en 
grafiker. 

- Vi vil gerne have et bil-
lede, fordi det kan være 

med til at danne et indtryk 
af personen. Og så er det 
rart at have set ansøgeren, 
inden hun eller han kommer 
til samtale, forklarer Helle 
Vestager, der marketingma-
nager hos i b.young. 

HK’s juridiske afdeling har 

indenfor det seneste år regi-
streret 50 opslag, hvor an-
søgerne skal vedlægge foto. 
En søgning på Jobnet, der 
er Jobcentrenes (tidligere 
Arbejdsformidlingen) portal 
på nettet, giver 11 annoncer, 
som stiller krav om foto. 

HK’s næstformand, 
Mette Kindberg, finder 
det stærkt betænkeligt, 
at så mange chefer vil se 
billeder af ansøgerne. 

- Vi frygter, at det er en 
ny måde at omgås loven 
om forbud mod forskels-
behandling. Når virksom-
hederne ikke må søge efter 
folk med en bestemt alder, 
hudfarve eller religion, be-
der de bare om et foto. Så 

er det let for dem at se, hvem 
der er for tykke, for gamle 
og for mørke til at komme 
til samtale, siger hun. 

Virksomhederne, der an-
noncerer, afviser, at de bru-
ger billederne til sortering 
og diskrimination. 

- Vi beder ikke om foto for 
at sortere folk fra på grund 
af deres alder - det kan vi jo 
alligevel læse ud af ansøg-
ningen. Det er heller ikke 
for at skille udlændinge fra. 
Vi er en international virk-
somhed, hvor det kan være 
en fordel med en anden bag-
grund end dansk, siger Helle 
Vestager fra b.young. 

Da Danske Slagterier søg-
te en ny direktionssekretær/

chefsekretær i Berlingske Ti-
dende onsdag den 7. februar, 
skulle ansøgerne også med-
sende et foto. Det beklager 
Kirsten Brandt, personale-
udviklingschef hos Danske 
Slagterier, da hun bliver 
bedt om en forklaring. 

Vi skriver normalt ikke, at 
der skal være billede med i 
en ansøgning. Annoncerne 
har ikke været igennem 
mine hænder. Hvis de hav-
de det, ville der ikke havde 
stået, at der skulle foto med 
ansøgningen. For jeg synes, 
det er en dum ide. Jeg tror 
ikke, at vi i fremtiden vil 
skrive, at der skal være bil-
lede med i en ansøgning, si-
ger hun.

”Send venligst vellignende foto”
Det kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK. 

HK jagter billedsynderne 
Ifølge loven om forbud mod 
forskelsbehandling må virk-
somhederne ikke diskriminere 
på grund af alder, handicap, 
religion, tro, race og politiske 
holdninger. Det gælder både 
ved ansættelser, forfremmelser 
og afskedigelser. 
HK har anmeldt en lang række 
virksomheder, der har annon-

ceret efter folk i en bestemt 
alder. Det er ifølge bekendtgø-
relsen bag loven en klar over-
trædelse af loven og straffes 
med bøder på op mod 3.000 
kroner. HK’s juridiske afdeling 
fører samtidig sager mod virk-
somheder, som mistænkes for 
at fyre de gamle, handikappede 
og folk med anden etnisk bag-

grund end dansk. 
HK vil nu også sætte en klap-
jagt ind på virksomheder, der 
kræver fotos vedlagt ansøg-
ninger. Medlemmer, der falder 
over annoncerne, opfordres til 
at kontakte HK. Samtidig vil HK 
registrere og anmelde annon-
cørerne, når HK opdager dem 
på nettet og i aviser. 
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Sadık Yıldız

Danimarka’daki ya-
bancılar yasasından 

mağdur duruma düşüp, 
bu ülkede yaşama olanağı olmayan 
yabancı ile evli bir çok Danimarka 
vatandaşı son yıllarda İsveç’e ta-
şınmaya başladı. 

İsveç’e taşınanlar genelde iki 
yolu tercih ediyorlar. Birincisi, Da-
nimarka vatandaşı olan kişi İs-
veç’e taşınıp orada eşine oturma 
izni için müracaatta bulunuyor ve 

bu başvuruya cevap almak da bir-
iki yıl kadar sürüyor. Tabii ki, ev 
kirası masrafı da bu süre zarfında 
çok pahalıya maloluyor. 

İkinci yolu seçenler de, eşini Da-
nimarka’ya getirip sonra Dani-
marka’dan İsveç’e taşınıp orada 
oturma izni için başvuruda bulu-
nanlar. Ancak ikinci seçeneği çok 
fazla bilen olmadığı için çoğunluk 
birinci yolu tercih ediyor ve çok 
fazla para harcamak durumunda 
kalıyor. İkinci yolu tercih edenle-
rin Danimarka’ya dönmek istedik-

lerinde 24 yaşını doldurmaları ge-
rekmiyor. Eğer 24 yaşındaysanız 
bulunduğunuz bölgenin Amt’ına, 
eğer 24 yaşın üzerindeyseniz Udla-
endingeservice (Yabancılar Servisi-
)ne başvurmanız gerekiyor. 

Bir başka konu da, İsveç’e ta-
şınıp orada eşine oturma izni al-
dıktan sonra bile bir çok insan İs-
veç’te senelerce kalıyor. Aslında 
bütün bunlara gerek yok. Çünkü 6 
ay İsveç’te kaldıktan sonra tekrar 
Danimarka’ya dönebilme imkanla-
rı var. Danimarka yetkililerin tek 

istediği belge üç aylık maaş bord-
rosu ile 2 yıllık kira sözleşmesi. Ve 
en önemlisi de Danimarka’da yapı-
lan başvuruda belgelerin doğru bir 
şekilde doldurulmasına dikkat et-
mek, yani, 35 sayfalık başvuru bel-
gelerini değil, Avrupa Birliği form-
larını doldurmak gerekiyor. Ancak 
bu belge Yabancılar Servisi tara-
fından başvurucuya verilmiyor. 

Bir başka önemli konuda Dani-
marka ile İsveç arasındaki Öre-
sund köprüsünün açılmasından 
sonra son 5 yıldır iki ülke arasın-

daki ticaretin artmasıdır. İsveç’te 
yatırım yapmak isteyenlere, özel-
likle Malmö ve çevresinde konut 
satın almak isteyenlere duyurmak-
ta yarar var, zira satınaldıkları ev-
lerden kısa zamanda kazançlı çı-
kacaklardır. Bu aldıkları evlerde 
oturmasalar bile, aldıkları evleri 
Danimarka’da oturmalarına izin 
verilmeyen yabancılarla evli Dani-
marka vatandaşlarına ucuz fiyata 
kiraya verseler bile yine kazançlı 
çıkacaklardır.  

haber@haber.dk

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

İsveç’e taşınmayı mı düşünüyorsunuz?

Danimarka’nın Irak’ta savaşa 
katılmasına hükümetin dışa-
rıdan destekçisi Danimarka 

Halk Partisi (DF) “hata” olarak yo-
rumladı. 

Danimarka televizyonu DR2’de Irak 
savaşının tartışıldığı bir programa ka-
tılan partinin dış politika sözcüsü Sö-
ren Espersen, “Dönemin ABD Dışişleri 
Bakanı Colin Powell Birleşmiş Millet-
ler’i Irak’ın elinde kitle imha silahları 
olduğuna, Saddam Hüseyin’in El Kai-
de ile bağlantısı olduğuna ikna etmiş-
ti. Ama bunun doğru olmadığını sonra 
anladık. Bu nedenle Irak’a girmek bir 
hataydı” dedi.

Sören Espersen, benzeri açıklamayı 
daha önce de yapmış,  ancak hükü-
met Irak’a girmelerine gerekçe olarak, 
Irak liderinin Birleşmiş Milletler’le iş-
birliği yapmadığı ve yaptırımlara uy-
madığı için Danimarka’nın Irak’a gön-
dermeye karar verdiğini açıklayarak, 
Espersen’in iddialarını reddetmişti.    

Hükümete desteğe devam
Ancak Esperen, partisinin hükümetin 
Irak politikasına desteklerinin sürdü-
ğünü belirterek, “Başında nasıl des-
tek verdiysek, şimdi yine aynı desteği 
veriyoruz. Irak’ta savaşa katılmamız 
yanlıştı, ama askerlerimizin şu anda 
Irak’ta kalmasına karşı değiliz” diye 
konuştu. 

Dışişleri Bakanı sessiz
Dışişleri Bakanı Per Stig Möller ise, 

Espersen’in açıklaması karşısında 
sessiz kalmayı tercih etti.  Bu arada 
hükümet, partiler arası geniş tabanlı 
anlaşma yapıldığını belirterek, Da-
nimarkalı askerlerin yaz aylarında 
Irak’tan çekileceğini açıkladı.

(Haber)

DF: “Irak’a 
girmemiz 
hataydı”
Hükümetin dışarıdan 
destekçisi Danimarka 
Halk Partisi, Danimar-
ka’nın Irak’ta savaşa 
girmesinin bir hata 
olduğunu kabul etti.

DF Dış politika sözcüsü Sören Espersen
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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 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla 
masa dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, 

çerez

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

Gururla geçen 5 yıl  !!!

Gururluyuz. 5 yıllık 
başarımızı sizler için 

düzenlediğimiz kampanya 
ile kutluyoruz !!!

1 Numaralı Türk düğün 
menüsü, 5. yılımız 

nedeniyle yıl sonuna kadar
özel kampanya fiyatıyla

Beş yıldır en güzel 
günlerinizde sizinleyiz

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, 

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

Lüks paket fiyatları için bizi arayın !

kişi başına 120 Dkr. 
Hafta içi günlerde 

100 Dkr.

1001 GECE 
DÜĞÜN SALONLARI

T
ürkiye’nin  Danimar-
ka’da başlattığı turizm 
kampanyası ilgi çeki-
yor. Danimarka’nın 
üç büyük kentindeki 

meydanlarda binalara asılan dev 
pankartlarda ‘Bodrum size hoş 
geldin diyor”, Marmaris sizi bekli-
yor”, Alanya sizi bekliyor” slogan-
ları yer alıyor.

Başkent Kopenhag ile Aarhus ve 
Odense şehirlerinde dönüşümlü 
olarak kullanılan 6 ayrı dev pan-

kartla yapılan tanıtım Danimar-
kalıların da ilgisini çekiyor. Bir 
çok Danimarkalının pankartların 
önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği 
gözlendi.

Büyük bir tatilci potansiyeline 
sahip Danimarka’da Türk tu-
rizmi Yunanistan ve İspanya ile 
yarışıyor. Türkiye Büyükelçiliği, 
Turizm ve Tanıtma Müşaviri Va-
hit Karaali, kampanya ve bu yılki 
beklentilerle ilgili olarak yatığı 
açıklamada, “Bu yıl hedeflediğimiz 

Danimarkalı turist sayısı 275 bin. 
Geçtiğimiz yıl karikatür krizine 

rağmen 5 milyonluk bir Danimar-
ka’da 230 bin Danimarkalı turisti 

Türkiye’ye gönderdik. Bu da Dani-
marka halkının yüzde 5’ine yakın 
kısmı tatillerini Türkiye’de geçir-
diler anlamına gelmektedir” dedi. 
Karaali, 275 binlik hedefi 2007 
yılında yakalayacaklarını sandık-
larını söyledi.

Türkiye’nin tanıtığım atağı sa-
dece şehir merkezindeki bilbo-
ardlar sayesinde değil, televizyon 
kanalları ile gazete ve dergilerde 
yayınlanan reklamlarla da devam 
ediyor. 

(Haber)

Türkiye, Danimarka’da meydanları ele geçirdi
Türkiye Danimarka’da atağa geçti. Televiz-
yon, gazete ve dergilerdeki reklamların ya-
nısıra Danimarka’nın üç büyük kentindeki 
meydanlarda binalara asılan dev pankart-
larda ‘Bodrum size hoş geldin diyor”, Mar-
maris sizi bekliyor”, Alanya sizi bekliyor” 
sloganları yer alıyor.
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Eleman aranıyor 

Çalışma alanları 

Kurs kayıtları, sağlık, çalışma, vergi bakanlığı ile dialog, genel araştırma , 

İşyeri onaylatma-ruhsat işlemleri, belediye ile ilişkiler

Aranan nitelikler: 

Akademik eğitim, (Bir kaç yıllık çalışma tecrübesi tercih nedenidir) 

Ticaret akademisi mezunları (mühendis) veya bu alanda çalışmış, tecrübe 

sahibi, yukarıdaki alanlarla ilgilenen elemanlar aranmaktadır. 

Daha fazla bilgi almak ya da müracaatta bulunmak için:

UNI Consult 2005 yılından beri yıllık geçmişi olan, Gıda sektöründe sağlık, 

çalışma alanmlarında danışmanlık hizmeti vermekte, değişen yasalara işyerinizin 

uyumu için danışmanlık yürütmektedir.

Müracaat:
UNI CONSULT
 S Förstadsg 63
214 20 Malmö

Danimarka Tlf: 2562 8128 - 3161 3545
İsveç: 070 2142 676

Eşinizi Danimarka’ya 
getiremiyor musunuz?

İsveç’ten Danimarka’ya mı 
taşınmak istiyorsunuz?

İsveç’e taşınmayı mı düşünüyorsunuz?

İsveç’te

Kiralık ya da satılı ev mi arıyorsunuz ?

İsveç’te işyeri mi 
açmak istiyorsunuz ?

İsveç’te oturup, Danimarka’da 
çalışmak mı istiyorsunuz ?

İsveç ve Danimarka’da her türlü oturum, pasaport, 
davetiye işlemleri için danışmanlık 

hizmetleri verilir. 
 

Her büyüklükte daire alınır-satılır ve kiralanır.

Tüm bu sorularınızın cevabını almak için UNI CONSULT’un yeni 
hizmetlerinden yararlanın. Bizi arayın ihtiyacınıza 

uygun çözümü biz bulalım.

İsveç’te ehliyet mi 
almak istiyorsunuz?

SAĞLIK VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARININ  YASALARINDAKİ EN 
SON DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERİNİZ VAR MI? 

Aşağıdaki konular hakkında size danışmanlık verebiliriz

- EGENKONTROL (sağlık Dosyası) sorununuz mu var? 

- ARBEJDSTILSYNET (Çalışma dosyası, APV) ile ilgili sorunlarınız 
  mı var?

  KURSLAR: 

 - NÆRINGSBASEKURSUS (İşletme Ruhsatı kursu)
 - HYGIEJNEKURSUS (Hijyen Kursu)
 - SIKKERHEDSKURSUS (İş Güvenliği Kursu)
 - VOGNMANDSKURSUS (Nakliyat işletmeciliği kursu)
 - VAGTKURSUS (Güvenlik kursu)

En ucuz ve kaliteli sağlık ve çalışma dosyalarını bize hazırlatın ki, 
sorun yaşamayın!

Başvuru:
Gıda ve İş çevresi danışmanı Sadık Yıldız
Tlf.: 25 62 81 28 

 
E-mail: sy@uniconsult.co.dk
Web: www.uniconsult-co.dk

Gröntorvet 6, 1. sal
2500 VALBY

YENİ

YENİ

Gıda ve İş çevresi danışmanı Sadık Yıldız
Tlf.: 25 62 81 28 

E-mail: sy@uniconsult.co.dk
Web: www.uniconsult-co.dk

- İsveççe Ruhsat kursu  
- Hijyen kursu verilir

22 ŞUBAT 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN SAĞLIK 
DOSYASINI YAPTIRMAYAN İŞYERLERİNE 
25.000 KRON CEZAUYGULAMASI VE ESKİ 

SAĞLIK DOSYASINI YENİLEME UYGULAMASI 
GETİRİLMİŞTİR
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Doğu Avrupa pazarına açılan 
Danimarka’daki saygın et, 
döner kebap üreticilerimiz-

den MB FOOD A/S Polonya’da et, 
döner üretimi fabrikası açtı. 

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya, Macaristan ve Batlık Cum-
huriyetleri gibi Doğu Avrupa ülke-
leri pazarına girmeyi hedefleyen 
MB FOOD A/S, Polonya’nın baş-
kenti Varşova’nın 20 km kuzeyin-
deki Halinow bölgesinde 9 bin 800 
metrekare üzerinde MBM Meat 
Food adında et, döner üretimi ya-
pan bir fabrika açtı. 

Bin 200 metrekare üretim ala-
nında pişmiş tavuk 
kebabı, normal 
döner kebap, ta-
vuk döner ve ev 
yapımı burger 
gibi et üretimleri 
yapan MB FOOD 
A/S aynı zamanda 
dana ve tavuk ke-
sim ve üretimi de 
yapacak. 

Polonya’da yapılan ya-
tırımın şu ana kadar 6 milyon kro-
nu bulduğunu belirten MB FOOD sahiple-

rinden Bilal Bıyık, fabrikaya yeni 
makinalar alındığını ve toplam ya-
tırımın yakın bir zamanda 8 milyon 
civarında olacağını söyledi. Baltık 

ülkeleri ve Doğu Avrupa ül-
kelerinde et dağıtımının Po-
lonya’dan daha kolay sağla-

yacaklarını ve üretimin bu 
ülkede daha ucuza ma-
lolduğunu belirten Bi-
lal Bıyık, döner kebaba 
bu ülkelerde de büyük 
rağbet olduğunu sözle-
rine ekledi. 

(Haber)

Yatırımcılarımıza Danimarka pazarı yetmiyor
Danimarka’daki yatırımcılarımız artık sadece Danimarka pazarıyla yetinmemeye başladı. Özellikle et 
üretimi dalında yatırım yapan şirketlerimiz İsveç’ten sonra şimdi Doğu Avrupa pazarına da girmek 
için kolları sıvadılar. 
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Osmanlı&Türk Mutfağı
HÜNKAR Restaurant

180 kişilik kapasitemiz, 
çocuk oyun odası, mescit, 

şark odası ve sınırsız park yeri 
olanaklarımızla

profesyonel aşçılarımızın 
hazırladığı nefis yemeklerimizle 

hizmetinizdeyiz.

Odunlu taş fırınımızda hazırlanan  

pidelerimiz, kiremitte kebap çeşitlerimiz 

ve özellikle işkembe çorbamızla Osmanlı- 

Türk mutfağında iddialıyız. 

Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınız 

ve müşterilerinizle huzur içinde yemeğinizi 

yiyebileceğiniz  nadir mekanlardan biri.

İster ferah salonumuzda, ister 

Şark odamızda özel bir gün yaşayın. 

Çocuklarınız oyun odamızda oynarken siz 

huzur içinde yemeğinizi 

yiyebilirsiniz

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

HÜNKAR RESTAURANT

Glostrup Butikstorv

Diget 30 - 36

2600 Glostrup

(Glostrup Hastanesi yanı)

TLF: 4344 1015

AÇILIŞ SAATLERİ
Pzt. - Perş.:    11.00 - 23.00
Cuma - Pazar :   14.00 - 24.00
Resmi tatil günleri :  14.00 -  24.00

Online rezervasyon için:  www.hunkar.dk

Düğün, Nişan, Kına gecesi, doğumgünü ve diğer özel günleriniz için yemek siparişi verebilirsiniz
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Kaçak çalışmanın bir türlü önüne geçemeyen 
Vergi Dairesi, dikkat çekebilmek için çok 
farklı, tartışmalı bir kampanya başlattı.  

Vergi dairesi, kampanya kapsamında başkent Ko-
penhag’da müze girişlerinde, bazı kütüphanelerin 
girişine, otobüs duraklarına, metro kapılarına “Bu-
raya kaçak çalışan giremez” tabelaları astı. 

Vergi dairesi benzeri kampanyayı televizyonlarda 
yayınlanan reklam spotlarında ve dergilerde de yü-
rütüyor. 

Vergi dairesi yine bu kampanya kapsamında geçti-
ğimiz haftalarda süpermarketlere ve eğitim kurum-
larının duvarlarına kaçak iş teklifi ilanları asmış ve 
bu ilanlara da üç bin civarında kişi yanıt vermişti. 

Bu farklı kampanyanın dikkat çekeceğini ifade 
eden Vergi dairesinden Hans From, “Amaç, insan-
ların kendisine, ‘Vergi kaçıranlar için bazı yerlerin 
halka kapatılması nasıl olurdu” sorusunu sordur-
mak” diye konuştu. 

(Haber) 

Vergi dairesi kaçak 
çalışana savaş açtı

Özel kuruluşlarda çalışanların toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri başarılı sona ererken,  800 bin 

kamu çalışanı da kendi toplu iş sözleşmelerinin 
aynı başarı ile sone ermesini istiyorlar. 

Özel kuruluşlarda çalışanların toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde çalışanların ücretlerine gelecek 
üç yıl içinde yüzde 13-14 oranında zam yapılması 
sağlamıştı. 

Yaklaşık bir yıl sonra toplu iş sözleşmeleri 
görüşmelerine başlayacak olan kamu çalışanları 
sendikası FOA, üyelerinin ücret zammı istedikle-
rini duyurdular. 

640 bin belediye ve bölge belediye çalışanını toplu 
iş sözleşmelerinde temsil edecek olan FOA başkanı 
Dennis Kristensen, ”Parolamız daha fazla ücret ola-
cak. Belediyeler ve iş verenler de anlaşmamız du-
rumunda kamu çalışanlarının da ücretlerine zam 
yapılacak.” dedi. 

(Haber)

Kamu çalışanları 
zam istiyor



            Nisan/April 2007haber30   Nisan/April 2007 31   haber

Dr. İsa KUYUCUOĞLU

Muhammed’den muhabbet oldu hasıl,
Muhammed ‘siz muhabbetten ne hasıl?

Peygamberler Allah’ın buyruklarını yaratılmışla-
rın en değerli varlığı olan insana bildirmek ve 

öğretmek amacıyla gönderilmiş kutsal elçilerdir. İnsanların ilk 
atası Hz. Adem’(a.) le başlayan peygamberlik süreci, Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) le son bulmuştur. Bu ikisi arasında gönderilen 
peygamberlerin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilen-
memektedir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de bu peygamberlerin sa-
dece 281 nin ismi verilmektedir. Peygamberlerin tebliğ ettiği 
mesajların içerikleri gönderildikleri toplumların nüfus yapıları-
na ve kültür seviyelerine uygun olmuştur. 
Peygamberler zincirinin son altın halkası Hz. Muhammed 

(s.a.v.) dir. Kur’anı Kerim’den sonra yeni bir kutsal kitap, Hz. 
Muhammed’den sonra yeni bir peygamber gönderilmeyeceği 
Kur’ân’da bildirilmektedir. 
Hz. Peygamber 610 tarihinde 40 yaşındayken peygamber ola-

rak görevlendirildiği zaman içinde yaşadığı Mekke toplumunda 
insanlar yaratılışlarında olan bütün güzel ve insancıl duygula-
rı yitirmişler, inanç yönünden de kendilerinde doğaüstü güç ve 
etkisi olduğuna inandıkları canlı veya cansız nesnelere (putla-
ra) tapmaya başlamışlardı. 
Allah’tan aldıkları buyrukları (vahiy) insanlara tebliğ eder-

ken Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı; çile, sıkıntı ve fedakâr-
lıklarla geçmiş, inanmayanlardan gördüğü her türlü eziyeti bü-
yük bir sabırla karşılamıştır. 
İnsanların en cömerdi ve en fedakârı olan Hz. Muhammed 

(s.a.v.) bütün malını ve mülkünü mü’minlerden ihtiyacı olan-
lara dağıtmıştır. Hem bu Dünyada ve hem de ahirette, iman 
edenleri manevi korumasına (şefaat ) almıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece gönderildiği Mekke şehri hal-

kına değil; bütün insanlığa ve aleme rahmet olarak gönderil-
miş evrensel bir Peygamberdir. Kendisi insanların doğru yola 
gitmeleri için her türlü sıkıntıya katlanarak İslam’ı insanlara 
anlatmış, Allah’ın buyruklarını bireysel, ailevi ve toplumsal bo-
yutlarıyla yaşayarak örnek olmuştur. Bunu yaparken insanlar 
arasında herhangi bir ayırım gözetmemiş, herkesi sevmiş ve 
çevresindeki insanların yaşadıkları acıları sıkıntıları hep içinde 
hissetmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberin bu özelliği şu ayetle açık-

lanmaktadır:  
“Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, si-

zin sıkıntıya uğramanız O’nu çok üzer”, o size çok düşkündür,2 
Allah’ın yüce dinini ve bütün güzellikleri insanlara öğreten 

Allah elçisi Hz. Peygamberi tüm Müslümanlar her dönemde 
çok sevmişler ona derin saygı duymuşlar ve  kendisine en ufak 
zarar gelmesine bile razı olmamışlardır. Hz.Ali’ye, Rasûlul-
lah’a (Allah elçisi) olan sevginiz nasıldır? diye sorulduğunda O: 
“Rasûlullah’ı susuz bir insanın suya hasreti gibi severdik” şek-
linde cevaplamıştır. 
Peygamberimize inanan Müslümanların Hz. peygamber sev-

gisini şu örnek çok güzel yansıtmaktadır. Medineli Müslüman-
lardan (Ensar) bir kadına; babası, kardeşi ve kocasının savaş-
ta şehit düştükleri haber verilince, O, hemen Rasûlullah’ı sor-
muş, sağlık haberini alıp, O’nu görünce, “Seni sağ olarak gör-
dükten sonra, her felâket bana hafif gelir” diyerek Allah elçisi-
ne olan sevgisini belirtmiştir. 
Bizim kültürümüzde ve edebiyatımızda Hz. Muhammed 

(s.a.v.) sevgisinin sembolüdür “gül” olmuştur. Peygamberimizi 
(s.a.v.) sevmekle iman arasında çok yakın bir ilgi kurulduğun-
dan, gül aynı zamanda iman hayatının da sembolü sayılmış-
tır. Fatih Sultan Mehmet Peygambere olan sevgisini belirtmek 
icin gül koklamış, edebiyatımızda sevgililer hep güle benzeti-
miştir. Bu Gül (s.a.v.) sevgisi, “Gül, Gülbahar, Gülbeden, Gü-
lendam, Gülistan, Gülhan, Gülsan, Gülcan, Gülten, Gülriz, 
Gülnur, Gülenaz, Gülay, Güler, Gülsever, Güleser, Gülbey, 
Gülçin, Gülcihan, Gülizar vs.” gibi, Peygamber sevgisini ifade 
eden yüzlerce “gül” lü ismi dilimize kazandırmışstır. 
Anadolu insanı Yunus Emre’de Peygamber aşkını şu dizilerle 

terennüm etmiştir:
Arayı arayı bulsam izini 
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Mevlâm nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni…

HABER

DİN SOHBETİ

Bedriye Zelal Doğru

Kız ve erkek çocuklarının 
eğitimdeki farklılıkları

Yetiştiğimiz toplumun getir-
miş olduğu ve gerek kendi 

ebeveynlerimizden gerekse kül-
türel, dini ve sosyal normlar içe-
risinde aldığımız eğitim ve öğre-
timin getirmiş olduğu sebepler-
den yola çıkıldığında her birimi-
zin birey olarak ne kadar farklı 
değerlere sahip olduğumuz ve 
hayatımızda gerek kendimiz ge-
rekse çocuklarımızla ilgili olan 
konularda hangi konular üzerin-
de durduğumuz açıkça anlaşılır. 

Son yıllarda yapılan araştırma-
lar; kız ve erkek çocukları ara-
sındaki eğitim farklılığının göze 
batacak derecede büyük olduğu-
nu ortaya koymuştur. Yapılan 
araştırmaya göre; halk okulla-
rında erkek çocuklarının kız ço-
cuklarından daha başarılı olduk-
ları ve özelliklede erkek çocuk-
larının matematik, fizik, kimya 
ve biyoloji gibi daha çok teknik 
içerikli derslerde kız çocuklarına 
nazaran daha başarılı oldukları 
gözlenmektedir. Fakat araştır-
manın devamında, yani lise veya 
teknik okulları ve daha sonraki 
eğitim yaşamlarında kız çocukla-
rının erkek çocuklarına nazaran 
eğitimlerini devam ettirip ileriye 
yönelik meslek aldıklarıda göz-

den kaçacak bir ayrıntı değildir. 
Şimdi bu araştırma sonuçları-

na bakıldığı zaman herkesin ak-
lına doğal olarak gelen soru şu-
dur; Neden erkek çocukları tek-
nik ve önemli diye adlandırılan 
derslere bu kadar yatkınken eği-
timlerini devam ettirmiyorlar/
ettiremiyorlar? Kızlarımızdaki 
bu azmin kaynağı nedir? Aynı 
azim neden erkek çocuklarımız-
da yok? 

Bu soruların direk cevapları-
nı vermeden önce bu seçime se-
bebiyet veren unsurları bulmak 
ve ele almak gerekiyor. Herşey-
den önce kültürümüzde çocuk-
ların yetiştirilmesinde bariz bir 
şekilde görünen farklılıklar var. 
Kızlarımız farklı, oğlan çocukla-
rımız farklı yetiştirilmekte. Ör-
neğin erkek çocuklarımıza ve-
rilen özgürlüğün haddi hesabı 
yok. Küçük yaşlardan itibaren 
erkek çocuklarına koyulamayan 
sınırların beraberinde getirmiş 
olduğu özgürlüğün yanısıra, ‘er-
kektir’ nasıl olsa kendine bir yol 
çizer mantığı, ekonomi açısından 
kolay yoldan para kazanılmanın 
erkek çocuklarına aşılanmış ol-
ması ve de eğitimin öneminin 
aşılanmamış olmasının verdiği 

bir götürüdür. 
Fakat kız çocuklarına baktığı-

mız zaman, küçük yaşlardan iti-
baren ‘eksik etektir’ mantığıyla 
yetiştirilmeleri ve geleceğin ‘ev 
hanımı’ olarak yetiştirilen kız-
larımız, özelliklede ergenlik dö-
nemini atlattıktan sonra gerek 
içinde bulundukları toplum ta-
rafından bilinçlendirilme çaba-
ları, gerekse annelerinin eğitim 
durumlarını göz önünde bulun-
durarak seçim yapmaları en bü-
yük etkenlerden bazılarıdır. Bu-
gün meslek sahibi olmuş veya 
halen okumakta olan genç kız-
larımıza bu sorular yöneltildiği 
zaman verdikleri ilk cevap ‘Ben 
annem gibi olmak istemedim hiç 
bir zaman’ cevabıdır. Anneleri-
mizin kendi dönemlerinde çeşit-
li şartlardan dolayı okuyamamış 
olmaları kendilerine her zaman 
bir eziklik vermiştir ve bu ne-
denle kendi kızlarının aynı duru-
ma düşmemeleri için belkide çok 
daha fazla çaba sarfetmişlerdir. 

Gelecek sayımızdaki yazımda 
kız/erkek farklılığına değinmeye 
devam edeceğim.. 

b.zelaldogru@haber.dk

PEYGAMBER SEVGİSİ

(Dipnotlar)
1 Bunlardan üç tanesinin peygamber olup olmadığı kesin değildir.
2 Tevbe Suresi, 9/128 
KAYNAK:
1. Nurbaki, Dr. Halûk, Gönül Penceresinden Fahr-i Kâinat Efendimiz, Damla Ya-
yinevi
2. Nebhani, Fezail-i Muhammediyye,s. 171(çvr.)

Geçenlerde bir vatandaşı-
mız HABER’i arayarak 

acil yardım istedi. “Türkiye’de 
yaptığım tedavi masrafları-
nı Danimarka Saglık Sigorta-
sı (Sygesikring) karşılamıyor. 
Ben ne yapayım” diyordu.
Olay kısaca şöyle gelişiyor. 

Danimarka’da sürekli ikâmet 
eden bu vatandaşımız hasta 
olur. Sık sık baş ağrısından şi-
kayet eder. Doktoruna ve onun 
havalesiyle uzman doktorlara 
gitmesine rağmen baş ağrısına 
hiç bir çözüm bulunamaz. Veri-
len ağrı kesici ilaçların hiç bir 
faydası olmaz. Bunun üzerine 
vatandaşımız giderlerini ken-
disi karşılayarak bir özel has-
taneye gider. Burada çekilen 
röntgen filmlerinin neticesinde 
vatandaşın başında bir tümör 
olduğu teşhisi konulur. Bu du-
ruma çok üzülen vatandaşımız 
kendi doktoruna giderek, Da-
nimarka sağlık sisteminden ra-
hatsızlığını ve onların yetenek-
sizliğinden şikayetçi olduğunu 
açıkça belirtir ve Türkiye’ye 
tedavi için gideceğini açıklar. 
Doktoru ise bu duruma rağbet 
göstermez. Danimarka’da te-
davi olmasını önerir. Güvenci 
sarsılan bu vatandaşımız dok-
torunun söylediklerine kulak 
asmadan, soluğu Ankara’da 
alır ve özel bir hastanede te-
davi olur. Ameliyattan sonra 
bir süre daha hastanede kalan 

vatandaşımız taburcu olacağı 
gün bir de fatura alır. Ameli-
yat, ilaç, tedavi vs. giderler için 
yüklüce bir para istenir. 
Giderleri karşılayacak du-

rumda olmayan vatandaş he-
men Danimarka Sağlık Sigor-
tasını arar ve masrafların kar-
şılanmasını ister. Bu hastanın 
doktoruyla hemen ilişkiye ge-
çen Sigorta, hastanın kendi is-
teğiyle ve doktorun tavsiyesine 
uymayarak Türkiye’ye teda-
vi için gittiğini ve bu durumda 
Ankara’daki giderlerin karşı-
lanmasının mümkün olmadığı-
nı belirtir. 
Evet, bu durumda yapılacak 

bir şey yok. Bilindiği gibi Da-
nimarka Sağlık Sistemi yurtdı-
şında yapılan tedavi masrafla-
rını karşılamıyor. Karşılayabil-
mesi için yurtdışına havalenin 
Danimarka Sağlık Sistemi ta-
rafından yapılmış olması gere-
kir. Bireysel kararlar sonucu 
yapılan tedavi masrafları has-
tanın kendisi tarafından kar-
şılanır.
Ankara’da tedavi olan vatan-

daşın giderleri karşılanabilir-
di şayet olay şöyle gelişseydi; 
Baş ağrısına bir türlü çözüm 
bulunmayan vatandaşımız, bu 
durumdan çok sıkıldığı için 
Türkiye’ye bir haftalığına tati-
le gitseydi. Türkiye’ye gelişinin 
ikinci günü başı çok şiddetli 
biçimde ağrısaydı ve acilen en 

yakın hastaneye kaldırılsaydı. 
Burada daha önceden keşfedi-
len tümörün alınacağına karar 
verilseydi ve ameliyat yapıl-
saydı, yapılan tüm masraflar 
karşılanırdı. Çünkü görüldüğü 
gibi bu ikinci olasılıkta plan-
lanmış hiç bir şey yok. Tatil 
nedeniyle gidiliyor ve bu ülke-
de zaten var olan hastalık bir-
den artıyor ve acil müdahale 
yapılması gerekiyor. 
Bu yüzden kendi doktorunu-

za neler söylediğiniz çok önem-
li. ‘Ben size güvenmiyorum. 
Ben Türkiye’de tedavi olmak 
istiyorum ya da biz lisan ne-
deniyle birbirimizi anlamıyo-
ruz bu yüzden ben bir de Türk 
doktora görüneyim’ derseniz 
doktorunuza, Türkiye’de yap-
tığınız giderler karşılanmaya-
bilir. 
Önümüzdeki aylar Türkiye’ye 

gidilen aylar. Bilindiği gibi 
Türkiye Danimarka Sağlık Si-
gortası alanına giriyor. Bunun 
anlamı ister Danimarka’da, is-
ter Türkiye’de tedavi olabilir-
sin değil. Bunun anlamı acil 
bir hastalığın baş gösterme-
si halinde veya bir kaza anın-
da Danimarka Sağlık Sigortası 
hastasına sahip çıkıyor ve has-
tanın hemen tedavi görmesi 
durumunda onun masraflarını 
karşılıyor. 

tireli@haber.dk

Türkiye’de tedavi olmakÜzeyir Tireli, Sosyal danışman

SOSYAL DANIŞMANLIK

EĞİTİM
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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

Araların-
da Orhan 

Pamuk’un da 
bulunduğu çe-
şitli ülkelerden 
10 yazar, Orta 
Doğu ve Batı 
ilişkişlerini ki-
tabın adından 
da anlaşılacağı 
gibi bir başka 
gözle görüyor 
ve yorumlu-
yor. Gerçekte 
bu antoloji-
nin yazılması 
‘Muhammed 
Karikatürleri’ 
krizi öncesinde 
planlanmıştı. 
Ancak kitapta 
yer verilen gö-
rüşler ‘Muham-
med Karikatür-
leri’ krizinden 
sonra geçerli-
liğini yitirmedi. Tam ter-
sine bu görüşleri daha da 
pekiştirdi.
BİR BAŞKA GÖZLE 

kitabı, çeşitli yazarların 
Batı ve Orta Doğu arasın-
daki ilişkiler konusundaki 
değerlendirmeleri ile bu 
konuda yapılmakta olan 
tartışmalara daha nüans-
lı bir katkıda bulunmayı 
amaçlıyor.

Kitapta, Batıdan yapılan 
baskılar demokrasiyi geliş-
tirir mi yaksa ters etki mi 

yapar? Batı modeli en doğ-
ru model mi? Tüm dinler 
eşit görülmeli mi? Tartış-
maların kabul edilebilir-
lik sınırı yada kabul edi-
lemezliğinin sınırı nedir? 
Ve benzeri bir dizi soruya 
yanıt aranıyor.

Orhan Pamuk bu anto-
lojiye, ’Kendini bir başka-
sı olarak farzetmek’ (At 
forestille sig ’en anden’) 
başlıklı bir makale ile ka-
tılıyor. 

BİR BAŞKA GÖZLE-Med Andre Øjne: Antoloji. Derleyenler 
Peter Christensen, Adam Holm ve Marcus Rubin.Gyldendal 
Yayın Evi. 168 sayfa. 159 kr.

Geçen yıl Edebiyat 
Ödülünü alan Ya-

zar Orhan Pamuk’un 
ISTANBUL Hatıralar 
ve Şehir romanı Dan-
ca’ya çevrildi ve 30 Mart 
günü piyasaya çıktı. İs-
tanbul’da yaşayan ve 
büyüyen Orhan Pamuk, 
1950 ve 1960’lı yıllardaki 
gençlik yaşamını, yaşadı-
ğı İstanbul’un ilginç gör-
düğü yanlarını bir roman 
şeklinde anlatıyor. Orhan 
Pamuk, İstanbul kitabın-
da anılarını yazarken, o 
zamanki İstanbul’a iliş-
kin gerçek bilgileri de 
veriyor.

Orhan 
Pamuk, 
annesi-
ne, baba-
sına, aile-
sine ilişkin 
hikayeleri 
çıkış nokta-
sı alarak İS-
TANBUL’un 
gerek hüzün-
lü gerekse 
mutluluk ve-
rici yanlarını 
dile getiriyor. 
İstanbul’un so-
kaklarını, cadde-
lerini, harabeye 
dönüşen ahşap 
yalılarını anlatır-
ken Orhan Pamuk 
İstanbul’da eski 
kültürün yerini yeni 

bir kültürün almakta ol-
duğunu vurguluyor. Her 
ne kadar ISTANBUL 
Hatıralar ve Şehir ki-
tabı belgesel bir kitap de-
ğilse de, 1950’li ve 1960’lı 
yılların İstanbul’unu an-
lamaya, tanımaya kat-
kıda bulunuyor. Orhan 
Pamuk roman diliyle 
yazdığı sürükleyici bu ki-
tabında gerek ailesinden 
gerekse o zamanın İstan-
bul’undan birçok fotoğraf 
da kullanıyor.

ISTANBUL Hatıralar ve Şehir – (Istanbul Erindringer og 
Byen): Yazar Orhan Pamuk. Çeviren Elisabeth Ellekjær. 
Lindhardt og Ringhof Yayın Evi. 398 sayfa. 349 kr.

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

Yeni kitaplar... 

YENİ SESLER antoloji-
si, artık Danimarka’yı 

kendine vatan seçmiş, bu 
ülkeye bir şekilde gelmiş 
insanların, kitabın adı 
üzerinde, kendi sesleri 
ile insanların kaderlerini 
ve öykülerini dile getiren 
yazılarıyla dolu.

Antolojiye katkıda bu-

lunan 14 etnik kökenli 
kalem, birbirinden farklı 
üsluplarla, farklı dünya-
lardan insanların buluş-
masını, özgeçmişleriyle 
şiddetli hesaplaşmalarını, 
özlemlerini ve umutlarını 
ve bir o kadar da kendile-
rini yeniden bulabilme ça-
balarını sergiliyorlar.

Antolojide,Türkiye kö-
kenli Seyit Öztürk, ‘Şu 
anda bulunduğum yer-
de’, Zelal Önder de ‘Get-
to’ adlı yazılarıyla katkıda 
bulunuyorlar.

Yeni Sesler adlı antoloji, 
Berlingske Tidende gaze-
tesi ile Gyldendal Yayın 
Evi’nin ortaklaşa açmış 
olduğu bir yazı yarışma-
sına katılan ve yalnızca 
etnik ve kültürel kökeni 
Danimarkalı olmayanla-
rın yazılarını gönderdiği 
yarışmanın sonucu orta-
ya çıkan bir yapıt.

YENİ SESLER – Nye Stemmer: Antoloji. Derleyenler Naja 
Maria Aidt, Jens Andersen, Rushy Rashid ve Janne Brain-
holdt. Gyldendal Yayın Evi. 167 sayfa.

SİNEMA

Kültür Bakanı Brian 
Mikkelsen ve Uyum 
Bakanı Rikke Hvils-

höj, Danimarka’nın ülke-
lerinde güvende olmayan 
yazar ve gazetecilere geçici 
sığınma veren ülkelerin ara-
sına katılmasını istedi. 

İki Bakan, ülkelerinde ya-
şamları tehlikede olan yazar, 
gazeteci ve karikatüristlerin 
korunmaları için iki yıllık ge-
çici sığınma hakkı tanınma-
sını istedi.

Jyllands-Posten gazetesine 
yazdıkları yazıda, Danimar-
ka’nın güvenli bir liman ha-
line getirilmesi teklifinde bu-
lunan  Kültür Bakanı Brian 
Mikkelsen ve Uyum Bakanı 
Rikke Hvilshöj, Danimar-
ka'nın yazar ve gazetecilere 
geçici sığınma veren ülke-
lerin arasına katılması ge-
rektiğini belirttiler. Burada 
amacın, ülkelerinde güvende 
olmayan yazarlara ifade öz-
gürlüklerinde herhangi bir 
engellemeye maruz kalma-
dan serbestçe çalışma im-
kanının verilmesi olduğunu 
kaydettiler.

Bakanların önerisine ilk 
destek ise Danimarka Pen 

Klubü ile Danimarka Yazar-
lar Sendikası’ndan geldi.  

Hali hazırda 17 şehir 
yazarlara sığınma hakkı 
veriyor

Uluslararası Sığınak Şehir-
ler Ağı (ICORN) kapsamın-
da halen 17 şehir, yazarlara 
geçici sığınma hakkı veriyor. 
Bu şehirler arasında Stock-
holm, Oslo, Frankfurt, Edin-
burgh, Hanover ve Stavan-
ger  de bulunuyor. (ICORN) 
kapsamındaki şehirler, mu-
halifler ve ailelerine gıda ve 
barınma imkanı sağlama ta-
ahhüdünde bulunuyor.

Bakanların bu açık mektu-
bu Jyllands-Posten gazetesi-
ne göndermeleri ise dikkat 
çekti. 

Hatırlanacağı gibi, 
Jyllands-Posten gazetesi 
2005 yılında Hazreti Mu-
hammed'e hakaret edilen 
12 karikatür yayımlamış, bu, 
tüm İslam aleminde büyük 
tepkilere yol açmıştı.

(Haber)

Danimarka, yazarlar 
için güvenli bir liman 
haline getirilsin

Artık bizim de bir festivalimiz var

Yıldız Akdoğan

F
estivaller ülke-
si Danimarka’da 
artık bir de Türk 
Film festivali var. 

Bundan böyle her yıl mayıs 
ayının son haftasında Türk 
filmleri festivali düzenlene-
cek.Haber gazetesi ve Kast 
Media tarafından düzenle-
nen, Türkiye Sinema Gün-
leri şenliği; Danimarka’da 
Türk sinemasının daha da 
tanınması ve Türkiye’de 
son yıllarda yaşanan sos-
yal ve kültürel değişimlerin 
Danimarka halkına sinema 
yoluyla anlatılmasını amaç-
lıyor.

Haber gazetesi yetkilileri 

Cengiz Kahraman ve Sadi 
Tekelioğlu’nun girişimleri 
ile düzenlenen Türk Film-
leri Şenliği fikri Londra Ber-
lin, Nürnberg, Paris gibi Av-
rupa’nın büyük kentlerinde 
düzenlenen şenliklerden 
esinlenerek ortaya çıktı.

18-30 Mayıs tarihleri ara-
sında Kopenhag’da düzen-
lenecek olan şenlik, katılan 
filmlerin haziran ayı başın-
da Odense’de, ve ardından 
da Aarhus’ta gösterilmesi 
ile devam edecek.

Şenliklerin önemli bir iş-
levi, sinema emekçileri ile 
sinema izleyicilerini bu-
luşturmak. Bu yıl Kopen-
hag’daki şenlik için bazı 
yönetmen ve oyuncuların 

Danimarka’ya da-
vet edilmesi plan-
lanıyor. Festivalde 
gösterilecek filmler 
arasında Danimar-
ka’da daha önce 
gösterime girmiş 
filmlerin yanı sıra, 
“Beyza’nın Kadın-
ları”, Takva” ve 
“Sevgilim İstanbul” 
gibi yeni ve tartışma yara-
tan filmler de bulunuyor.

Kopenhag’daki gösterim-
ler Park Bio ve Vanlöse 
Bio’da gerçekleştirilecek. 
Odense’de Cafe Biografen 
ile Aarhus’taki Öst for Pa-
radis sinemaları da festival 
sinemaları olarak belirlen-
diler. 

Bu yıl 2-3 haziran tarih-
lerinde Odense’de düzenle-
necek Türk günü şenlikleri 
ile de örtüşen Sinema şenli-
ği Türk Günü düzenleyici-
leri arasında sevinç yarattı. 
Odense’deki Türk haftası 
boyunca Türk filmlerini de 
izlemek mümkün olacak.

yıldız.akdogan@haber.dk

Avrupa’nın bir çok başkentinde düzenlenen 
Türk sinema şenliklerine Danimarka da dahil 
oldu. Artık Danimarka’da da her yıl Türk fi lmleri 
şenliği düzenlenecek. 

�

CinemaTurca

Türkiye sinema günleri
19-30 Mayıs 
Kopenhag

PARK BIO • VANLØSE BIO 

www.cinematurca.com

Festivale katılacak filmler ve festival programı hakkındaki bilgileri gazetemizin 
gelecek sayısında ve www.haber.dk ile www.cinematurca.com sitelerinden 

edinebilirsiniz. Sponsorluk başvurularınızı da mail ile haber@haber.dk adresine
bildirebilirsiniz.

1-30 Haziran
Aarhus ve Odense
ØST FOR PARADIS • CAFEBIOGRAFEN
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Cengiz Kahraman

D
animarka’da yapılan ve 20 
Nisan’da 24 sinemada bir-
den gösterime girecek olan 
“AFR, İnanılmaz Yalanın 

Gerçeği” adlı bir filmde başbakan 
Anders Fogh Rasmussen partneri 
tarafından öldürülen bir eşcinsel 
olarak sunuldu. Film gösterime gir-
meden tartışmalar başladı. 

Belgesel kurgu türünde yapılan Hi-
civ yüklü bu filmde Başbakan Anders 
Fogh Rasmussen, erkek partneri ta-
rafından öldürülüyor. 

Filmde siyasetçilerin daha önce baş-
ka kişiler ve liderler hakkında yap-
tığı açıklamalar bu filmde montajla-
narak sanki başbakan Rasmussen’in 
ölümü ardından yapılan açıklamalar 
gibi lanse ediliyor. 

Örneğin, Hollanda’da öldürülen po-
litikacı Pim Fortuyn ardından  Da-
nimarka Halk Partisi lideri Pia Kja-
ersgaard’un yaptığı başsağlığı açıkla-
masında “Evet, Onun eşcinsel olduğu 
herkes tarafından biliniyordu” deme-
si bu filmde sanki başbakan Anders 
Fogh Rasmussen’in ardından  yapılan 
bir açıklama olarak gösteriliyor. 

Bir başka örnek de, Muhafazakar 
Halk Partili politikacı Helge Adam 
Möller’in eski parti genel başkanı 

Hans Engell hakkında yaptığı açık-
lamaydı. Möller’in Engell hakkında  
“Son zamanlarında diktatörlüğe so-
yundu” açıklaması Başbakan Ras-
mussen için söylenmiş gibi yansıtı-
lıyor. 

Birleşmiş Milletler eski Genel Sek-
reteri Koffi Annan ve ABD devlet 
Başkanı George W. Bush’un diğer 
bazı devlet adamlarının çeşitli or-
tamlarda yaptıkları açıklamalar film 
senaryosunun bir parçasıymış gibi 
montajlanarak lanse ediliyor. 

Filmde Başbakan Anders Fogh Ras-
mussen rolünü ise filmin aynı zaman-
da yönetmenliğini de üstlenen Mor-
ten Hartz Kaplers üstleniyor. 

Başbakan Anders Fogh Rasmus-
sen’ın basın danışmanı, film hakkın-
da, “Bu beni etkilemez, biz burgu ile 
ilgilenmiyoruz” şeklinde bir açıklama 
yaparken, Danimarka Halk Partisi li-
deri Pia Kjaersgaard’dan filmi kına-
yan sert bir açıklama geldi. Her ne 
kadar filmin yapımcısı “biz sadece 
yalan hikaye anlatıyoruz” dese de, 
Kjaersgaard filmin çizgiyi aştığını 
iddia ediyor. 

Kjaersgaard, “Sokaktaki insan, bu-
nun kurgu olduğunu anlamayabilir 
ve benim gerçekten Başbakan Ras-
mussen hakkında eşcinsel dediğimi 
sanır. Bu film insanları yanıltıyor” 
diyerek filmi eleştirdi. 

Ancak Muhafazakar Halk Partili 
Helge Adam Möller, filmde kendi-
sinin kötü kullanıldığını düşünmü-
yor ve başka bir politikacı hakkında 
sarfettiği sözlerin bir kurgu filminde 
başbakan Rasmussen için kullanılmış 
gibi gösterilmesine karşı çıkmıyor ve 
“ifade özgürlüğünden söz ediyoruz. 
Burada sanatsal bir amaçla kullanıl-
mış. Bunu bir sorun olarak görmüyo-
rum” diyerek görüşlerini açıklıyor. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzen-
lenen Odense Türk Günü 
şenlikleri bu yıl 2-3 Haziran 

tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Odense’de etkinlik gösteren bazı 

Türk kişi ve derneklerinin bir ara-
ya gelmesiyle oluşturulan Odense 
Türk Eğitim Birliği (OTEB) ta-
rafından düzenlenen Türk Günü 
şenlikleri geçtiğimiz yıl geniş bir 
katılımla gerçekleşmiş açılış tö-
renlerine büyükelçi Mehmet Akat, 
Parlamenter Hüseyin Araç birer 
konuşma yaparak katılmışlardı.

Düzenleme komitesi tarafından 
yapılan açıklamada Türk günü 
şenliklerinin düzenlenmesine 
gerekçe olarak Danimarkalılara 
kendi kültürümüzü göstermek, 
kendi kültürümüzü de koruyarak 
Danimarka toplumuna uyumun 
mümkün olduğu mesajını vermek 
ve hem Danimarka’da yaşayan 
Türklerin birbirleriyle, hem de 

Danimarkalılarla bir araya gelme-
lerini sağlayacak platform oluştur-
mak gösteriliyor.

Odense Belediyesi ve Türkiye Bü-
yükelçiliği tarafından da destekle-
nen Türk Günü Şenlikleri kapsa-
mında Halk oyunları gösterileri, 
sportif etkinlikler, Müzik konser 
ve dinletileri, sergiler düzenlen-
mesi planlanıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Hafta boyunca Odense’deki Cafe 
Biografen sinemasında her gün bir 
Türk filmi gösterilecek.

Türk Günü şenlikleri hakkında 
daha fazla bilgi almak isteyen ya 
da şenliklere herhangi bir şekilde 
atkıda bulunmak isteyen kişi ve 
kuruluşlar http://turkgunu.oteb.dk 
adresli web sitesinden, veya OTEB 
başkanı Sami Güler’i 2896 0058 
numaralı telefondan arayarak 
organizasyon ekibi ile ilişkiye ge-
çebilirler.

HABER

SATILIK ARSA
PAMUKKALE yolu 

üzerinde ve 
Pamukkale’ye 
yaklaşık 2 km 

uzaklıkta, benzin 
istasyonu karşısında 

1308 m2 arsamız 
sahibinden satılıktır. 

Arsamız her türlü 
iskan ve ticari amaca 

müsaittir. 
Daha fazla bilgi için:

kahraman@comxnet.dk 
ya da 2127 1744’ü 

arayın.

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu 

ve parselli arsamız 
satılıktır.

TLF: 2292 7512

Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların 
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin 
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

 ■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara   
    ile silinmesi, 
 ■ Dolgu verniği ve cila sürülerek 
    parkelerinizin yenilenmesi, 
 ■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.

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 İŞYERLERİ

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

İMALATTAN HALKA
«««««

Hafta içi : 08.00-19.00 

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere  
börek, sandviç çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, 

tulumba tatlısı, tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir. 

FA
VO

R
İT

 

İMALATTAN HALKA

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Odense Türk Gününe hazırlanıyor

Bu fi lm çok tartışılacak

Clairvoyant 
MEDIUM

Højstrupvej 43, 2700 Brønshøj
Tlf: + 45 38 74 88 93 

Mob: + 45 50 48 61 50

Jeg kan hjælpe dig med 
adskillige problemer

Ægteskabsproblemer, 
lykke og succes, 

få opfyldt dine ønsker.
Alle problemer har altid en løsning

Profesör Mansou
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Selahattin Topçu, Beslenme 
ve Diyetetik Uzmanı

Yetişkinlerde ağırlık-
boy ilişkisine göre 

şişmanlığı ve zayıflığı en 
iyi gösteren ve kolay uygulanabilen 
bir indekstir. Ağırlığın, boy uzunlu-
ğunun karesine bölünmesi ile bulu-
nur (BKİ= Ağırlık (kg)/ Boy2 (m)). 
Beden Kitle Indeksi çoğu insan 

için geçerli bir yöntem olmakla bir-
likte bireyin aşırı kilolu, aşırı yağlı 
veya obez olup olmadığının saptan-
masında kullanılır. Bu ölçüm vü-
cut yağının ve sağlığının nasıl oldu-
ğunu belirlemek için güvenilir bir 
yoldur. BKİ ölçümü 19-70 yaş arası 
tüm bireyler için güvenilir bir yol-
dur. Sadece hamile veya emziren 
anne, atletler, sporcular veya kro-
nik rahatsızlığı olan kişiler için kul-
lanılabilir değildir.
BKİ nin yüksek olması mortalite 

yani ölüm ile ilişkilidir. BKI 25 in 
üzerine çıktığında mortalite riski 
dereceli olarak artmaktadır. Özel-
likle kalp-damar hastalıkları, diya-
bet ve safra kesesi hastalıkları bu 
yönden önem taşır. Beden kitle in-
deksi ile kan kolesterol düzeyi ara-
sında pozitif bir ilişki mevcuttur. 
BKİ > 35 olanlarda BKİ= 20-25 

olanlara oranla diyabetin görülme 
sıklığı 5 kat daha fazladır. Mena-
poz sonrası kadınlarda BKİ arttık-
ça göğüs kanserine yakalanma riski 
de artmaktadır. BKİ <20 olanlarda 
sindirim sistemi ve akciğer hasta-
lıkları nedeniyle yaşam süresi daha 
kısadır. Bu nedenle orta düzeyde 
mortalite riskine sahiptirler. 
BKİ < 16 olanlarda mortalite 3 

kat artmakta, BKİ < 16 olan anne-
lerin bebeklerinin % 50 den daha 
fazlasının doğum ağırlığı 2.5 kg nin 
altında olmaktadır. Diyetsel faktör-
ler, sigara kullanma alışkanlığı ve 

fiziksel aktivite düzeyleri, BKİ ile 
mortalite riski arasındaki ilişkiyi 
karmaşık hale getirebilir. 
Sigara içenler, içmeyenlerden 

daha zayıf olma eğilimi (BKİ dü-
şük) göstermekte, sigaranın bıra-
kılması ile ağırlıkta artma görül-
mektedir. 19-35 yaş arasında BKİ= 
20-24.9 arası ideal indeks aralığı, 
25 - 29.9 arası overweight (toplu 
- ağırlığı istenenden fazla), 30 üze-
ri şişman, 40 üzeri ise aşırı şişman 
olarak kabul edilmiştir. 
25-34 yaş arası bireyler için 

BKİ=20-25 ideal indeks aralığını ve 
en düşük hastalık riskini gösterir. 
İdeal indeks aralığı 55-64 yaşta 22-
27 olarak kabul edilebilir. BKİ=25-
30 arası olanlar haftada en fazla 
0.5-1 kg verecek şekilde zayıflatıl-
malıdır. BKİ >30 olan kişilerde tıb-
bi gözlem altında çok düşük kalori-
li diyetler de uygulanabilir. 

selahattin.topcu@haber.dk

HABER YAŞAM & SAĞLIK

Bize Hvidovre´den yazan A. M. isimli okuyucu-
muz, oniki yaşlarında olan oğullarının kulak kiri 
nedeni ile sık sık kulağını karıştırdığını yazıyor. 
Okuyucumuz oğlunun bu durumundan kaçınmak 
için her seferinde banyodan sonra Danca’da vat-
pind denilen küçük pamuklarla oğlunun kulak 
yolunu temizlemeye çalışıyormuş. Buna rağmen 
neredeyse yılda bir sefer işitme azlığı ortaya çık-
tığı için doktora gidip, dış kulak yolunda oluşan 
bu kirleri temizletiyorlarmış. Bundan sonra çocu-
ğun işitme durumu yeniden düzeliyormuş. Oku-
rumuz çocuğunun kulak kiri oluşumunu nasıl 
azaltabiliriz diye soruyor.

Sevgili okurumuz benim size verebileceğim ilk 
yanıt herşeyden önce  ”çocuğunuzun kulak yo-

lunu temizlemeyin” olacaktır. Bu şekilde kulak 
kirlerini temizleyemezsiniz ve daha de beteri ku-
lak yolunda iltihaba yol açabilirsiniz. Danca’da 
ørevoks denilen kulak kiri dış kulak yolunda bu-
lunan bezler tarafından üretilmektedir. Kulak yo-
lunun kulak kirinin temizlenmesi amacı ile vat-
pind kullanarak temizlenmeye çalışılması burada 
bulunan bezeleri zedeler. Bu bezlerde bu duruma 
reaksiyon olarak daha fazla salgı üretmeye baş-
larlar. Bundan başka dışarıdan kulak yolu temiz-
lenmeye çalışılırken bir taraftan da bir kısım ku-
lak kiri geriye doğru itilmiş olur. Bu itilen kulak 
kirleri zamanla kulak yolunun kenarında birike-
rek sertleşir ve kulak yolunu tıkamaya başlayarak 
işitmenin azalmasına yol açarlar. 
Ayrıca sertleşen bu birikintilerin temizlenmesi 

de daha zorlaşmış olur. Yani sonuç olarak vatpin-
d¬i veya benzeri şeyleri kullanarak kulak yolları-
nın temizlenmeye çalışılması hiç doğru değildir.
Sonucu bu şekilde anlattıktan sonra şimdi de 

kulak kiri (Danca ørevoks) denilen durumun ne 
anlama geldiğini anlatmaya çalışayım. Dış kulak 
yolundaki bezeler tarafından salgılanan ve aslında 
bir salgı olan  bu kir, gerçekte kulak yolunu mik-
roplardan koruyarak iltihap gelişimini önlemekte-
dir. Normal koşullarda kulak yolunda oluşan bu 
salgı biz farkına varmadan azar azar küçük mik-
tarlarda oluşarak kulağımızdan dışarı akar veya 
banyo sırasında özel bir temizlik gerektirmeden 
yıkanır gider. Eğer bu kulak kiri kendi kendine 
akıp gitmezse yada aşırı miktarlarda salgılanma-
ya başlarsa, o zaman dış kulak yolunda zamanla 
birikerek işitme yolunda bir engel oluşturmaya 
başlar. 
Sonuçta zaman zaman ağrı, işitmede azalma ve 

kulakta uğultu vs. gibi belirtilerin ortaya çıkma-
sına neden olur. Böyle bir durum geliştiği zaman 
eczaneden alınabilen kulak damlaları damlatıla-
rak bu kirlerin yumuşatılarak doğal yolla akıcı-
lığı artırılır ve kirler kendi kendine yavaş yavaş 
yumuşayarak akarlar. Bu basit tedavi yöntemi ye-
terli olmazsa yada belirtiler çok şiddetli ise o za-
man bir hekime başvurularak kulak yolu yıkatılır 
veya bu kirler kulağa bakma yöntemi olan otosko-
pi ile teker teker temizlenirler.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Kulak kiri ve dis 
kulak yolu

Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk

Beden Kitle İndeksi-BKİ 

Danimarkalı bilima-
damları, bir kan gru-
bunu diğer gruba dö-

nüştürecek basit bir yöntem 
bulduklarını açıkladı.

Böylece dünya genelinde 
kan bulma sıkıntısının or-
tadan kalkabileceği belirti-
liyor.

Kopenhag Üniversite-
si’nden Prof. Henrik Clausen 
başkanlığındaki uluslararası 
ekip, “0” grubu kan üretebi-
lecek enzimleri belirlediğini 
duyurdu. 

“0” grubu kan, diğer kan 
gruplarındaki herkese nak-
ledilebiliyor. 

Araştırmanın sonuçları in-
ternet üzerinden yayın ya-
pan Nature Biotechnology 

adlı dergide yer 
aldı.

Bilimadamları, 
dönüştürülmüş 
kanın hastane-
lerde kullanıla-
bilmesi için has-
talar üzerinde 
denemeler yapıl-
ması gerektiğini 
belirttiler.

“A”, “B” ve “AB” 
grubu kan, diğer 
gruptaki kişilere 
nakledilmeleri halinde, ölüm-
cül sonuçlara yol açabiliyor. 

Yeni yöntemle, diğer grup-
lara nakledilen kanda, bağı-
şıklık sisteminde reaksiyona 
yol açabilecek enzim ve anti-
jene rastlanmadı. 

Prof. Clausen’in ekibi, “A” 
ve “B” antijenlerini etkisiz 
hale getirebilecek 2500’den 
fazla bakteri ve mantar özü 
üzerinde çalıştı. 

Yeni keşfedilen bakteriyel 
“B” enziminin kahve çekirde-

ğinden elde edilen enzimden 
yaklaşık bin kat daha güçlü 
olduğu belirtiliyor.

Son olarak “A” antijenleri-
ni ortadan kaldıracak enzi-
min bulunmasıyla tüm kan 
gruplarının dönüştürülme-
sinin mümkün hale geldiği 
söyleniyor.

“0” en yaygın kan grubu.
ABD’de “0” grubu kan ba-

ğışlayanların büyük bölümü 
Kafkas kökenli. Kafkaslar’da 
halkın yüzde 45’i “0” grubu 
kana sahip. Amerikalıların 
yarısından fazlasının kan 
grubu da “0”. 

Göçmen kökenli olmayan 
Amerikalıların ise tamamı-
na yakınının “0” grubu kana 
sahip olduğu kaydediliyor. 

Her gün yapılan yü-
rüyüş gibi hafi f 
egzersizler, sigara 
içenlerin nikotin 

ihtiyacının önemli miktarda 
azalmasına yardımcı oluyor. 
RealAge'de yar alan habere 

göre; Uluslararası Bağımlılık 
(Addiction) tıp dergisinde ya-
yımlanan araştırma ile, yürü-
mek gibi hafi f egzersizlerin si-
gara içenlerde nikotin ihtiya-
cını önemli miktarda azalttığı 
belirlendi. 
Araştırmayı yapan Exter Üni-

versitesi'nden egzersiz ve sağlık 
psikolojisi profesörü doktor Ad-
rian Taylor ve meslektaşları, eg-
zersiz ile nikotin ihtiyacı arasın-
daki ilişkiyi inceleyen çalışmaları 
yeniden gözden geçirdi. 

Araştırma grubu, bu çalışma-
larında yürümek ya da kasları 
esnetmek gibi spor salonu dışın-
da yapılan egzersizler üzerinde 
odaklandı. 

Egzersiz Sigara İsteğini Azalttı
Araştırmacılar, hafi f fi ziksel 

gayret gösteren deneklere 
sigara isteyip istemedikleri-
ni sordu. 
Denekler sigara isteklerinin 

azaldığını ifade etti. Bu tür 
egzersizlerin etkisinin ne ka-
dar sürebileceğinin bilinme-
diğine dikkat çeken araştır-
macılar, insanların sigarayı 
bırakmalarında, bu tür egzer-
sizlere diğer sigarayla müca-
dele tekniklerinin de eklen-
mesinin daha çok yardımcı 
olabileceğini belirtti. 

Doktor Taylor, egzersizin mut-
luluğu artıran dopamin hormo-
nunu üreteceği için, tiryakilerin 
nikotin bağımlılığın azalacağı 
teorisini öne sürüyor.

(Kaynak: www.ailem.com)

Kan bulma sıkıntısı sona erecek

Düzenli Yürüyüş Yapın Sigaradan Kurtulun
Yapılan araştırmalar günde en az 5 dakika yürüyüş 
yapmanın sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu 
ortaya çıkardı.
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G
ünlük 1 diş çiğ 
sarımsağın tü-
ketilmesinin, 
bakterilere karşı 

antibiyotik etkisi yaptığı 
hatırlatılarak insan sağlığı-
na olumlu etkilerinin çok 
eskiden beri bilindiği 
vurgulandı. 

Sarımsakta bulu-
nan "Kyolic" isimli 
maddenin kanserli 
hücrelerin çalış-
ma hızını yüz-
de 70 oranda 
azalttığının 
saptandığına 
işaret edile-
rek, sarım-
sak yiyenle-
rin, sarımsak 
yemeyenlere 
oranla mide 
kanserine yüz-
de 50 oranda daha az 
yakalandığının saptandığı 
belirtildi. 

Düzenli şekilde tüketil-
diğinde sarımsağın rek-
tum kanseri riskini de 2/3 
oranında azalttığı ve an-
tikansorojen olarak hem 
engelleyici, hem de tedavi 
edici özelliğinin kanıtlandı-
ğı ifade edildi. 

Sarımsağın diğer yarar-
ları
Bağışıklık sistemini güç-
lendirir. 
Sindirime yardımcı olur. 
Kolesterolü, kan basıncı-
nı ve kan pıhtılaşmasını 
düşürür. 
Hücre yaşlanmasını ya-
vaşlatır. 
Sigaranın zararlı etkileri-
ni azaltır. 
Toksik etkileri engeller. 
Tansiyonu, kan dolaşımı-
nı ve sinir sistemini dü-
zenler. 
Hücre yenileyici, iştah 

açıcı ve damarları genişle-
tici özelliğe sahiptir. 
Romatizma ve akciğer has-
talıklarını tedavi eder. 
Cinsel gücü artırır. 

Be-

yin hücrelerinin yenilen-
mesini hızlandırır. 
Saç dökülmesini önler. 
AIDS tedavisinde kulla-
nılır. 
Şeker hastalığı tedavisine 
yardım eder. 
Kalbi kuvvetlendirir."

Nasıl tüketilmeli

Beklenen yararın 
tam olarak görüle-
bilmesi için çiğ yen-
mesi gereken sarım-
sağın, yenilmeden 
önce iyice ezilmesi 
ve yaklaşık 10 daki-

ka bekletilmesi tavsi-
ye ediliyor. 

(Kaynak: www.ailem.com)

HABER

Saman nezlesi (po-
len alerjisi) en 

çok göz ve burnu et-
kileyen belirtilerle 
ortaya çıkar. Gözler 
çoğunlukla kaşınır, 
şişer, sulanır ve kır-
mızıdır. Burundan, 
tıkalı olmasına rağ-

men suya benzer bir akıntı gelebilir. 
Bunun yanında kaşıntı ve sık hapşırma 
da görülebilir. Eğer sözünü ettiğimiz bu 
belirtiler sadece yılın belirli zamanla-
rında ortaya çıkıyorsa büyük ihtimalle 
polen alerjisi ya da küf (skimmelsvamp) 
alerjisi söz konusudur. Saman nezlesi 
olan bazı kişiler bu belirtiler haricinde 
astım benzeri belirtiler de gösterebilir. 
(Öksürük, nefes darlığı, göğüste basınç 
hissi)
Saman nezlesi olan kişilerin, eğer ön-

lemlerini almazlarsa ileride astım has-
talığına yakalanma riski vardır. Nezle 
ve saman nezlesinin farkını anlamak 
zordur, bu sebeple birçok kişi saman 
nezlesi olduğunu bilmeden yaşar. Eğer 
nezle belirtileriniz iki haftadan uzun 
sürüyorsa ya da bu sıkıntıları sadece yı-

lın belirli zamanlarında yaşıyorsanız, 
bunun alerjik olması riski büyüktür. 
Polen ve küf sporlarından tam anlamıy-
la kaçınmanız mümkün değildir, çünkü 
doğada bol miktarda bulunurlar. Bun-
dan dolayı, alerjinizi uygun  bir şekilde 
ilaçlarla kontrol altına almanız önem-
lidir, çünkü önlem alınmazsa sinüzit, 
orta kulak iltihabı ve özellikle kronik 
yorgunluk kaçınılmazdır.

Reçetesiz satılan alerji ilaçları: 
Aşağıda anlatacağımız ilaçlar tek başla-
rına kullanılabileceği gibi kombine edi-
lerek de alınabilirler.

Tabletler: Ya da antihistamin (anti-
alerjik madde) içeren şuruplar  burun 
akıntısı, hapşırık ve burun kaşıntısına, 
genizdeki kaşıntıya ve gözlerdeki ra-
hatsızlıklara iyi gelir fakat tıkalı burun 
üzerinde çok etkili değildirler. Çoğu 
alerji ilaçları 24 saat etkilidir. Günde 
sadece 1 tablet almak yeterlidir (cetiri-
zin, loratadin). Acrivastin içeren ilaçlar 
ise 8-12 saat etkilidir. Tabletler etkile-
rini çabuk gösterir, bu nedenle belirti-
ler ortaya çıktığında hemen alınabilinir. 

Önleyici olarak alınmaları da mümkün-
dür.( piknik ya da ormanda bir yürüyüş 
öncesi)

Antihistamin burun spreyi: saman 
nezleniz sadece burnunuzu rahatsız 
ediyorsa, antialerjik bir burun spreyi ile 
yetinmek mümkündür. Bunun avanta-
jı ise, 15 dakika içinde ilaç etkisini gös-
termeye baslamasıdır. Fakat etkisi kısa 
sürdüğü için dozu birçok kez tekrarla-
mak gerekebilir. Genel olarak tabletler 
ve burun spreyi beraber kullanılır.

Steroidli burun spreyi: Bu ilaçlar et-
kilerini hemen göstermez, düzenli kul-
lanım sonucu etkisi birkaç gün sonra 
(bazen bir hafta sonra) hissedilir. Bu 
çeşit spreyler, önleyici olarak alınır ve 
düzenli kullanılmalıdır. Reçetesiz ve re-
çeteli satılan farklı tipleri vardır. Bu-
run içinde hissedilen kuruluk gibi yan 
etkiler, tuzlu su spreyi kullanılarak ya 
da burun merhemi kullanılarak gideri-
lebilir. Burun ilk günlerde çok tıkalı ise 
ilacı kullanmadan 10 dakika önce nezle 
için kullanılan normal bir burun spre-
yi kullanılabilir. Böylece steroidli ilacın 

daha iyi nüfus etmesi sağlanır. Fakat 
nezle için kullanılan spreylerin asla 7-
10 günden uzun kullanılmaması gerek-
lidir. Bunlar uzun süreli kullanımda 
mukozayı tahrip ederler ve kronik bu-
run tıkanıklığına sebep olurlar.

Antihistamin içeren göz damlası: 
15 dakika içinde etkisini gösterir fakat 
etkisi kısa sürdüğü için gün içinde alı-
mının tekrarlanması gerekir. Burun 
spreyleri gibi, tabletlerle kombine edi-
lerek kullanılabilir. Arada sırada gözle-
ri steril tuzlu suyla yıkamak da uzman 
öğütleri arasında yer alır.

Cromonlu göz damlaları: Antihista-
min içeren göz damlalarına bir alterna-
tiftir.

Başka tedavi yöntemleri: Saman 
nezlesi çok ağır seyrediyorsa, kısa süreli 
kortizon tablet tedavisi uygulanabilir ya 
da bazen tek bir doz kortizon iğnesi ya-
pılabilir. Fakat bunlar, ancak doktoru-
nuzun karar verebileceği yöntemlerdir 
ve bu ilaçlar reçete ile satılmaktadır.

eczane@haber.dk

Saman Nezlesi

Eczacı Vural Koçak

Eczacı Başak Paarup

Har du spørgsmål om:

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

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

Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00

på  4043 7985
SEE

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

ELEMAN ARANIYOR
Baklavacıda çalışacak, baklava ve börek işlerinden anlayan 

eleman aranıyor. (Bayan eleman tercihimizdir)
Müracaat: 

FAVORİT BAKLAVACI
Frederiksborgvej 4, st.tv  2400 KBH NV
Tlf: 35 38 33 29         Mobil: 26 50 34 46

Hergün bir diş sarımsak yiyin!

www.haber.dk
haber@haber.dk

Haber’e ulaşmak için

Sesiniz
Gözünüz 
Kulağınız

hahaber
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CinemaTurca

Türkiye sinema günleri
19-30 Mayıs 
Kopenhag

PARK BIO • VANLØSE BIO 

www.cinematurca.com

Festivale katılacak filmler ve festival programı hakkındaki bilgileri gazetemizin 
gelecek sayısında ve www.haber.dk ile www.cinematurca.com sitelerinden 

edinebilirsiniz. Sponsorluk başvurularınızı da mail ile haber@haber.dk adresine
bildirebilirsiniz.

1-30 Haziran
Aarhus ve Odense
ØST FOR PARADIS • CAFEBIOGRAFEN
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Göster kendini UEFA
İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Türk Milli Takımı 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası elemele-

rinde grubundaki liderliğini Mart 
ayında iki çok önemli takipçisinden 
4 puan alarak korudu.
Geçen ay ki yazımda bahsettiğim 

‘kritik ay’ kazasız belasız atlatıldı. 
Deplasmanda komşumuz Yunanis-
tan’ı kendi sahası ve seyircisi önün-
de 4-1 gibi büyük bir skorla yenen 
Türk Milli Takımının bu galibiyeti 
tüm Avrupa’da büyük ses ve yan-
kı getirdi. Avrupa Şampiyonunu 
kendi evinde farklı yendiğin zaman 
böyle itibar kazanır, övgü alırsın.
Yunanistan-Türkiye maçını 

TV’den izleyemedim. O gece, gö-
rev nedeniyle Norveç-Bosna-Her-
sek maçını izlemek zorunda oldu-
ğumdan Oslo’nun Ulleval stadın-
daydım. Türkiye’nin attığı her gol 
sonrası stad spikeri gol haberini 
verdikçe keyiften dört köşe olduk. 
Türk Milli Takımı teknik direktör 
yardımcısı Müfit Erkasap ve eski 
Beşiktaş’lı Necdet’le birbirimizi 
kutladık. Bu uzakta yaşanan muh-
teşem bir duyguydu.
Burada, Norveç-Bosna-Hersek 

maçının başlamasının birinci daki-
kasında yaşanan ve maçın 35 daki-
ka boyunca tatil edilmesi olayların-
dan kısaca bahsetmek istiyorum. 
Norveç’in başlama vuruşunu yap-
tığı karşılaşmada rakip Bosna-Her-
sek kalesine atak başladığı anda 
Bosna-Hersek kalesi arkasındaki 
tribünde oturan Bosnalı seyircile-
rin büyük bir grubu kalecinin üze-
rine ve saha içine sayısız patlayıcı 
madde, maytap ve sis bombası attı-
lar. Maçın İngiliz hakemi tüm stadı 
duman bulutuyla saran bu olayın 
ardından  her iki takım oyuncula-
rını soyunma odalarına çekti. Bos-
nalı taraftarlar aynı zamanda biri 
kendi dillerinde yazılmış anlamını 
tamamlayamadığımız bir pankart-
la birlikte, ‘Bosna Futbol federasyo-
nu= MAFİA’ yazan diğer bir pan-
kartı dakikalarca ellerde kamerala-
ra karşı tuttular.
Protestolarını şike yapmak, adam 

kayırmakla suçladıkları kendi ülke 
futbol federasyonuna karşı yapıyor-
larmış. Zaten, 8-9 tane as yıldızları 
da  Norveç maçı öncesi milli takı-
mı boykot ettikleri için çağrıldıkla-
rı halde gelmemişler. Şimdi merak 
ettiğimiz konu bu olaylar sonrası 
UEFA’nın Bosna-Hersek’e ne gibi 
bir ceza vereceği yönünde.

Unutmayalım, Türkiye, 2 Hazi-
ran’da deplasmanda Bosna-Her-
sek’le karşılaşacak. Bakalım UEFA 
bu ülkeye ne gibi bir ceza verecek, 
yoksa çifte standartları mı oynaya-
cak? Aynı şekilde Yunanistan ma-
çında Yunanlı seyircilerin yaptığı 
terbiyesiz hakaret ve hareketlerle 
saha içine atılan sayısız patlayıcı 
madde konusunda UEFA’nın Yu-
nanistan’a da ne gibi bir ceza uygu-
layacağı Türkiye için büyük önem 
taşıyor.
İstanbul’da olaylı İsviçre maçı 

sonrası hemen yargısız infaza tabii 
tutulan Türkiye’ye verilen 6 maç 
saha kapatma, 500 km ülke sınır-
ları dışında seyircisiz oynama gibi 
cezaların acaba ne kadarı bu iki 
ülkeye karşı  uygulanacak yoksa, 
Türkiye’ye başta ağır cezalar ver-
dik ama sonra hafiflettik mazereti-
ne sığınılarak hafif cezalarla mı ge-
çiştirilecek?. Yakında hep birlikte 
göreceğiz..
Türkiye,  Bosna-Hersek maçını bu 

ülkede oynamak zorunda bırakılır, 
Bosna-Hersek’e saha kapatma ce-
zası verilmezse, Norveç’in kendi ül-
kesinde yaşadığı psikolojisinin bo-
zulması durumunu bizim futbolcu-
larımızda orda yaşayabilir.(Norveç 
maçı 2-1 kaybetmişti) UEFA’dan 
adalet istemek, beklemek sırası 
şimdi bizde..
Türk futbolcusunun haftada 2 

maç oynayamama psikolojisi ha-
len geçerli.Yunanistan maçında 1-0 
mağlubiyetten 4-1 gibi farklı skorla  
ayrılan Türk Milli Takımın, 4 gün 
sonra Frankfurt’ta Norveç karşı-
sında bocalaması anlaşılır gibi de-
ğil. Eski Beşiktaş kalecisi Thomas 
Myhre Norveç kalesinde Hamit Al-
tıntop’un attığı iki frikik şutunu 
‘yumurtlamayıp’ golleri yemese o 
güzelim Yunanistan zaferine tam 
bir ‘kara bulut’ çökecekti. 
Beşiktaş’ın Sakarya deplasma-

nında son dakikalarda yediği gol-
le berabere kalmasını hafta içi Fe-
nerbahçe ile oynadığı Türkiye Ku-
pası maçı yorgunluğuna bağlayan 
Fransız teknik adam Tigana’nın bu 
mazerete sığınması da işin cabası. 
Beyler geçin bunları... Ligler bit-
mek üzere, herkes formda’ Avrupa-
lı haftada iki maç oynuyor bir ses 
çıkarmıyor. Onlarda insan.  Sizler 
milyonlarca dolar almıyor musnuz, 
işiniz futbol oynamak değil mi?. Ne 
zaman olursa olsun.

irfan.kurtulmus@haber.dk
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Ehlers Kamp 9 � Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 879 4615

a.petersen@nielsensdiscount.de
Man. - fre. 6.00 - 20.00 � Lør. 6.00 - 18.00

Søn. + 2. påskedag 11.00 - 16.00
1. påskedag 14.00 - 18.00

Langfredag lukket
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KARE BULMACA ÇÖZÜMSUDOKU ÇÖZÜM

SİVASSPOR’A DESTEK KAMPANYASI
HAYDİ SİVASSPORLULAR DESTEK İÇİN EL ELE

İrtibat telefonları:
Yusuf Şahin: 2533 5741
Faruk Çeliker: 3051 8005
Gürsel Saçma: 2986 5738
Gazi Ünsal: 2092 2989
Gürsel Yıldırım: 2940 3502

Nordea Bank 
Reg. nr.: 2520
Konto nr.: 5369-375-336

Bizler Sivasspor severleri olarak Sivasspor’a destek amaçlı 
gönüllü kampanya başlattık.  Bu kampanyadaki desteğimiz 

ve gücümüz Sivasspor sevgisidir. Sizlerin de destek 
vereceğinize inanıyoruz.

Şike ve teşvik korkusu hortladı

T
urkcell Süper Lig’de son 
6 haftaya girilirken teş-
vik ve şike iddiaları aldı 
başını gidiyor. 

Ligin altında ve üstünde birbi-
rinden önemli 90 dakikalar oyna-
nırken geçmiş yıllarda olduğu gibi 
‘fısıltı ‘ gazetesi işlemeye başladı.

Hemen hemen her maçtan sonra 
çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 
alt sıraları ve şampiyonluk yarı-
şını yakından ilgilendiren maçlar 
öncesi ve sonrasında yüksek sesle 
belirtilmese de rahatsızlığın oldu-
ğu kesin. Şampiyonluk yarışında 
Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışır-
ken bu ikiliyi arkadan Galatasa-
ray izliyor. 

Bu takımların rakiplerinin puan 
kaybetmesi için ‘ teşvik ‘ primi de-
dikoduları had safhada. 

Şampiyonluk yarışı kadar ligin 
alt sıralarında da ayrı bir heye-
can yaşanıyor. Sakaryaspor’un 
matematiksel olarak şansı devam 
etse de bu saatten sonra ligin di-
binden kurtulması zor. Ancak Ye-
şil - Siyahlıların maçları büyük 
önem taşıyor. 

Son olarak Beşiktaş karşısında 
10 kişi kalsa da dirençli bir futbol 
sergileyen ve aldığı puanla Siyah 
- Beyazlılara ağır darbe vuran Sa-
karyaspor’un önümüzdeki günler-
de de bu başarısını tekrarlaması 
mümkün. Ancak alacakları her 
puandan sonra ‘teşvik gitti ‘ yo-
rumları da olacak. Örneğin Be-
şiktaş maçında olduğu gibi. Diğer 
taraftan Erciyes, Denizli, Rize ve 
V. Manisa arasında da düşmeme 
mücadelesi var. A.Gücü ve G.Ante-
p’in de bu korkuyu atlatamadıkla-
rını görüyoruz. 

Vural ne demek istedi? 

Antalyaspor Genel Direktörü Yıl-
maz Vural ‘ın 1-1 berabere kal-
dıkları Denizli maçı sonrası yap-
tığı açıklama, şike ve teşvik oldu-
ğunu bir kez daha gözler önüne 
serdi. Vural, ligin son haftalarına 
yaklaşılmasıyla şike iddialarının 
da artabileceğini ifade etmişti. 
Vural, “Biz burada racon kesmi-
yoruz, spor yapıyoruz. Alın teri 
çok önemlidir. Son 6 haftaya gir-
dik. Herkesi uyarıyorum, bırakın 
düşen düşsün, kalan kalsın. Biri-
lerine yardım etmek için, başka-
sının hakkını yemeyin’’ ifadesini 
kullanmıştı. 

Turkcell Süper 
Lig’de son 6 haf-
taya girilirken şike 
ve teşvik iddiaları 
aldı başını gidiyor. 

Antalyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural
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ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

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

SAMSUN
ALAÇAM
ASARCIK
AYVALIK
BAFRA
ÇARŞAMBA
HAVZA
KAVAK
LADİK
ONDOKUZMAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT

SOLDAN SAĞA
1. Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar... Milh, Nemek.... Adlan sıfat yapmakta kullanı-
lan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.
2. Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.... Çıplak vücut resmi.
3. Step, Bozlar, Yazı, Deşt, Mela. ... Vasiyet etme. 
4. Bölüntülü fi lm.
5. Gözlem, Tarassut.
6. Kiyah... Apre makinesi./ Boyun eğme.... İsveç işçi sendikası.
7. Küçük ağıl.... Acemi, Görgüsüz,Toy.Torlak./ Sık gözlü ağ.
8. Ritim, Ahenk, Lahn....Damada kına günü yollanan armağan.

 
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Mevta, Naaş, Ceset.... Nesiç.
2. Kat-kat kum ve çakıldan oluşmuş yer kıvrımı.... Kıl, Mu., Muy, Rış, Veber.
3. Doğru, Adil, Namuslu.... Kıl, Tüy
4. Beis, Halel, Ziyan, Dokunca.
5. Becerikli, Eli işe yatkın.... Günaha sokma. 
6. Kılıç kını.
7. Diş etleri.... Eski Japon hacim ölçüsü.
8. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Dolap, Katakulli, Fent, Riv, 
Mekr... Taş silindir.
9. Hararet.... Küçük boyutta orman.

Aranan sözcükler

23 NİSAN 1920
“Egemenlik kayıtsız şartsız 
ulusundur!”. Bu söz Mus-
tafa Kemal’in sözüdür. Bü-
yük Millet Meclisi’nin açıl-
dığı 23 Nisan 1920 günü 
söylenmiştir ve o günden 
bu yana TBMM’nin Genel 
Kurul Salonu’nda yazılıdır. 
Bu söz, bugün, söylendiği 
gün kadar güncel ve geçer-
lidir.
“Geldikleri gibi gider-
ler!” Bu söz de Musta-
fa Kemal’indir. 16 Mayıs 
1919 günü, (Meclis’in ilk 
toplantısından yalnızca bir 
yıl önce) İstanbul Boğa-
zı’ndaki düşman gemilerine 
bakılarak söylenmiştir. Bu 
söz de, bugün, güncel ve ge-
çerlidir.
İçimizdeki ve dışımızdaki 
düşmanlara bir kez daha 
hatırlatalım dedik: Bizim 
Anadolu tekin değildir. 
Egemenliğine fena halde 
düşkündür fakat pek belli 
etmez. Tepesi attığında ise 
doğruluverir, işte o zaman 
da ‘yanlış’ gelmiş olanlar 
‘geldikleri gibi giderler!’. 
Bizden söylemesi.

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
-Sayın redaksiyon abile-
rim, Hürriyet Gazetesi’nde 
okudum, Gaziantep’te ca-
miden çektikleri borularla 
yıllardır kaçak su kullanan 
altmış tane işyeri ve ev ya-
kalanmış. Doğru mu bu 
haber?
- Evet Mazlum, kötü bir ha-
ber ama doğru.
- O zaman bazı sorularım 
var benim:
Biiir: Bu hırsızlar her 
Cuma günü aynı camiye gi-
dip Cuma Namazı kılıyor-
lar mıydı?
İkiii: Ramazan günlerinde 
bu hırsızlar evlerinde oruç 
açarlarken camiden çaldık-
ları suyu içtiler ise, tuttuk-
ları oruç kabul edilir mi?
Üüüç: Şimdi ben bu ah-
lak... (SANSÜR/ Redaksi-
yon)... ları bir güzel yaka-
layıp geçm...(SANSÜR/Re-
daksiyon)... ersem günah 

mı işlemiş olu-
rum yoksa 
sevaba mı gir-
miş olurum?   
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Pele´s Møbler
Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ

Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk

Çocuk arabası 
çeşitleri de Pele’de. 

Çeşitli renk ve 
modellerdeki çocuk 
arabalarımızı görün.

UYGUN FİYATLARDAKİ BAHÇE MOBİLYALARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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

İŞTE YENİ KOLTUK TAKIMINIZ. BİÇİMİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ SİZ BELİRLEYİN

YATAK REYONUMUZ YENİ ÇEK-YAT MODELLERİMİZLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

HALI, MOBİLYA VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

Pele Mobilya’ya 
gelin, kesenize 

uygun koşullarda 
yuvanızı zevkinize 

göre kurun

MEGA HALI şimdi PELE’de
4000 m2’lik showroomumuzda 

yeni halı çeşitlerimizi görmek için 
mutlaka bize uğrayın

Bizi 
ziyaretiniz sizin 
menfaatinizedir

Pele’yi tanımayan 
zarardadır !!!
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