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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Türkiye’ye 
seyahatlerinizde 
en ucuz, 
en güvenilir
Tek gidiş 475,-ALANYA

Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın ANTALYA

www.satdiscount.dk 
Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

Navigatörlerimizde 
Danimarka ve 
Avrupa’nın tüm 
kentlerinin yanısıra 
Türkiye yol haritası da 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizi 
arayın. 

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fi yatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT

H
Avukat

Farhad NikMaram
Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Købmagergade 31
1150 København K

ROYAL
DÜĞÜN SALONU  

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

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 

HİZMETİNİZDEYİZ. 
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için sayfa 

14’deki reklamımızı görünüz

sayesinde

Fiyat listesi için www.b-beauty.dk

İstenmeyen 
tüylere 

son

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00                          Hundige Center 2A, 2sal ved Kiosk Bien
Lørdag kl. 10.00 - 16.00                  Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89 

Güzellik salonu

İlk üç kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 

indirim.
4. seanstan sonra 

indirim

%25

%40

Travel House
Vester Farimagsgade 6

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

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

Şahin Yıldız

Side 21
Türkçe’si sayfa  20’de

»Islam har brug for 
reformation«

Jyllands-Postens kulturredaktør 
Flemming Rose:

Interview med Flemming RoseRÖPORTAJEĞİTİM BAKANI BERTEL HAARDER’DEN ÇAĞRI:

Sayfa 6-7 

INTERVIEW
Side 22-23

İlkokul çocuklarına 
oruç tutturmayın!
Bertel Haarder til muslimske forældre: 

Uden mad 
og drikke  
dur helten 
ikke
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Politikacı olmak için vizyon sahibi olmak, top-
lumda bir şeyleri değiştirmek istemek yeterli 

değil. Artık bazı siyasetçiler seçmenlerin bunlara 
ilgi göstermeyeceğini düşünüyorlar.

    ***
Din eksenli siyaset yapanlar ise, aslında ne yaptık-
larının farkında değiller. Bazı Müslüman siyaset-
çiler, çoğunluğun Hıristiyan olduğu bir toplumda 
aslında dini kimliklerini ön plana çıkararak siya-
sete soyunduklarında bazı haklar elde edecekleri-
ni sanıyorlarsa, yanılıyorlar ve böyle yaparak ken-
di ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Bu kişiler sadece 
kendilerine zarar vermekle kalmıyor, onlarla aynı 
dini paylaşan insanların hali hazırda sahip olduk-
ları bazı hakları da kaybetmelerine neden oluyor-
lar. 

   ***
Etnik ve dini grupların mutlaka parlamentoda mil-
letvekilliği yoluyla temsil edilmesi  gerektiği dü-
şüncesi pek sağlıklı değil. Danimarka toplumu için-
de göçmenlerin parlamentoda temsil edilmesi ge-
rektiğine inanan bir çok kişi var. Aynı şekilde bir 
çok göçmen siyasetçi de ait olduğu ulusu veya dini 
temsil  etmek için siyaset yapıyor. 

   ***
Bizce, bu toplumla özdeşleşmiş, toplumu ilgilendi-
ren, çözülmesi gereken ortak sorunlardan rahatsız 
olan insanlar siyaset yapmalıdırlar. Bu insanların 
Türk, Arap, Pakistanlı, Müslüman, Musevi, Hıris-
tiyan olmaları değil, yurttaşlık bilincine sahip kişi-
ler olması gereklidir. 

   ***
Geçtiğimiz haftalarda Esma Abdulhamid adlı Müs-
lüman kadın politikacının siyaset sahnesine çıkma-
sı bizim yukarıda anlatmak istediğimiz durumu or-
taya koyan acıklı bir örnektir. 

   ***
Durum o hale geldi ki, b aşörtülü Müslüman ka-
dın aday, ateist çizgide olup Marksizm’den esinle-
nen bir partiden adaylığını koydu. Esma Abdulha-
mid’in seçilmesi durumunda hangi çizgide nasıl bir 
politika üreteceğini gerçekten merak ediyoruz.

Kimler siyasetçi olmalı

haber
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Tegning: Lise Özer

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

FENERBAHÇE 100. YILDA  ŞAMPİYON. 2006-2007 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe oldu. İzmir’de oynanan maçta Trabzonspor ile 
2-2 berabere kalan Sarı Kanaryalar, en yakın rakibi Beşiktaş’ın Bursa’da yenilmesi ve Galatasaray’ın da Sivas’ta iki puan bırakmasıyla bitime iki 
hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Tuhaf zamanlar içindeyiz. Hem Avrupa’da 
hem Ortadoğu’da halk kitleleri müthiş bir 

sosyal devinim içindeler. Baş döndürücü bir 
hıza ulaşan teknolojik gelişmeler özellikle ileti-
şim alanında kendi kuşağını yaratmaya başladı.
Bu hıza ve tempoya ayak uyduramayan geniş 

kesimler çareyi içe kapanmakta buldular, tekno-
lojik gelişmeyi kendilerine yönelik bir tehdit ve 
saldırı olarak algılamaya başlamakta. Özellikle 
Avrupa ve Amerika’da geleceğe duyulan güven-
sizlik bu beraberinde getirdiği içe kapanma fur-
yasının ortaçağ özlemlerine dönüşmesine neden 
oldu.
Sınırların ortadan kalkıp, para ve sermayenin 

yanı sıra  halk kitlelerinin geniş topluluklar ha-
linde bir yerden bir yere göç etmesi sonucunu 
getiren küreselleşme Avrupalı ve Amerikalıları 
kendi içine hapsetti. Sosyal ve düşünsel alanda 
ortaçağ zihniyeti ürünü düşünceler yasa madde-
si olarak bile önerilmeye başladı. Örneğin Avru-
pa’nın göbeğinde, bütün ülkelerde neredeyse bir 
çok hakka sahip eşcinsellere karşı İtalya’da çok 
geniş bir kalabalık miting düzenledi. Eşcinselle-
rin savunuculuğunu yapmak değil amacım. Bir 
çok ülkede çağdaşlık simgesi olarak görülen eş-
cinsel haklarına karşı insanların modern bir Av-
rupa ülkesinde sokağa dökülmesi Ortadoğu’da 
Avrupa’dakine benzer  bir çağdaş yaşam için ya-
pılan mücadele ile karşılaştırıldığında ilginç bir 
durum ortaya çıkıyor. 
İtalya’daki gösteriler. Hollanda ve Danimar-

ka’daki yabancılara yasalarında gerçekleştirilen 
bazı sertleştirmeler artık sosyal devinimin yönü-
nün modernleşmenin tersine döndüğünü göste-
riyor. Sadece yabancılara yönelik olarak dışa vu-
rulmuyor bu endişeler. 
Türkiye’deki insanlar çağdaş batılı bir yaşam 

stili için sokaklara dökülürken Avrupalılar artık 
sanki bu modern yaşamdan bıkmış eski günle-
rin dünyasını özler bir tutum içinde görünüyor-
lar.
Bunlar bir araya getirildiğinde tarih kitapla-

rında okuduğumuz yoğun sosyal hareketliliğin 
olduğu döneme şahitlik etmekte olduğumuzu 
düşünüyorum.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Tarihe şahitlik ediyoruz

Bu klinikte Türkçe hizmet verilmektedir

MR-klinikken Skørping - Himmerlandsvej 36 - 9520 Skørping 
Tlf.: 98 39 22 44 - Fax: 98 39 18 38 - Cep: 29 60 24 99  mail: info@mr-klinikkenskoerping.dk  -  www.mr-klinikkenskoerping.dk

• Devlet hastanelerinde MR çektirmek 
   için 2 aydan fazla sıra bekleyenler
• Özel sağlık sigortasına sahip olanlar
• Nakit ödeme yapabilecek durumunda 
  olanlar 

MR çektirmek için hastanede uzun süre sıra beklemeyin!
Skørping özel hastanesindeki 
MR-Klinik’ten hangi hastalar 
yararlanabilir?

Hızlı ve üstün görüntüleme teknolojisi 
ile en yeni MR çekim cihazına sahip olan 
Skørping Özel hastanesi bünyesindeki 
MR-klinikken Skørping, Türkçe olarak da 
hizmet veriyor

Kliniğimizdeki MR çekimleri; ışıklı, geniş 
ortamda, havalandırmalı, kısa manyetik 
tünelde yapılıyor

MR çekimlerini Türkiye’deki doktoruna göstermek isteyen hastalarımıza da, çekimleri ücretsiz olarak bir CD’de veriyoruz 

D
animarka’da Mayıs 
ayı başında beliren 
yeni siyasi oluşum 
siyasete bomba 

gibi düştü. 
Radikal Sol Parti’den istifa 

eden Naser Khader ve An-
ders Samuelsen ile Muhafa-
zakar Halk Parti milletvekili 
Gitte Seeberg’in kurdukları 
Ny Alliance (Yeni İttifak) 
seçmenlerden büyük ilgi 
gördü.

Yeni İttifak’ın siyaset ha-
yatına merhaba demesiyle 
bir çok partinin, özellikle 
Radikal Sol Parti’nin yerel 
teşkilatlarında da istifalar 
başladı. 

Danimarka Halk Parti-
si’nin (DF)  siyasetteki etki-
sini ortadan kaldırıp koalis-
yon olmayı hedeflediğini söy-
leyen Yeni İttifak Partisi’nin 
gördüğü yoğun ilgi başbakan 

Anders Fogh Rasmussen’i de 
korkuttu. 

Sadece iki milletvekili ço-
ğunlukla iktidara sayısal 
destek sürerken, istifaların 
devam etmesi halinde erken 
seçimin kaçınılmaz olduğu-
nu söyleyen Anders Fogh 
Rasmussen’in en kısa süre-
de bir yıldırım erken seçim 
hazırlığı içinde olduğu iddi-
aları gündeme geldi. 

Danimarka Halk Partisi 
başkanı Pia Kjaersgaard 
ile Radikal Sol Parti Genel 
başkanı Marianne Jelved 
başbakanın en kısa zaman-
da seçim kararı almasını 
istediler.

Yeni İttifak olası bir erken 
seçim durumunda zor du-
rumda kalacak, zira parti-
nin seçimlere katılabilmesi 
için 19.185 imza toplaması 
gerekiyor. 

Radikal Sol Parti ve Da-
nimarka Halk Partisi’nin 
erken seçim isteklerini dile 
getirmelerinde de kendi par-
tilerinden kopmaları engelle-
mek ve Yeni İttifak’ın gerek-
li sayıda imza toplamasından 
önce seçimleri gerçekleştir-
mek isteği yattığı da öne 
sürülüyor.

Böylelikle Yeni İttifak par-
tisinin seçimlere katılma-
sının da öne geçilmesinin 
planlandığı belirtiliyor.

İttifak var, politika 
meçhul

Yeni İttifak’ın öncüsü Na-
ser Khader’in bugüne kadar 
hiçbir konuda net bir politik 
görüş bildirmemiş olması, 
Parlamentoda hiçbir yasa 
teklifinin altında imzasının 
bulunmaması, Yeni İttifak 

partisinin önümüzdeki ay-
larda başlangıçta sağladığı 
ilgiyi kaybedeceği ve siyaset 
sahnesinden kurucuları ile 
birlikte silineceği görüşleri-
ni ortaya çıkardı.

Marianne Jelved 
kalıyor

Yeni İttifak partisinin ku-
rulmasıyla kısa süreli panik 
yaşayan Radikal Sol Parti 
üyeleri Marianne Jelved’in 
başkanlığı bırakması gerek-
tiğini dile getirilerken bazı 
gazeteler de başyazılarında 
aynı öneriyi dile getirdiler. 
Olaylı haftanın ardından 
yapılan MKYK toplantısında 
partinin Marianne Jelved’in 
arkasında olduğu görüşü öne 
çıktı.

(Haber)

Danimarka Mayıs ayında yeni bir partiye merhaba dedi. Radi-
kal Sol Parti’den istifa eden Naser Khader ve Anders Samuelsen 
ile Muhafazakar Halk Parti milletvekili Gitte Seeberg Ny Alliance 
(Yeni İttifak) adında yeni bir parti kurdu. 

DANİMARKA SİYASETİNE BOMBA DÜŞTÜ

Yeni parti kafa karıştırdı

CinemaTurca
Türkiye Sinema Günleri

19-30 Mayıs Kopenhag - Park Bio ve Vanløse Bio
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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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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

Cengiz Kahraman

“Ny Alliance” yani “Yeni İttifak”. Suriye asıllı eski Radikal 
Sol Partili milletvekili Naser Khader’in kurduğu yeni parti. 

Medyaya göre Danimarka’nın ihtiyacı olan bir parti. 
Khader de iktidarı Danimarka Halk Partisi’nin boyunduru-

ğundan kurtaracak bir kurtarıcı. İslamcılara savaş açan fanatik 
demokrasi savunucusu. Bir gazeteye göre de, Danimarka’nın 
Kennedy’si.

Bir çok milletvekiline göre ise, politikadan uzak, zamanının 
çoğunu parlamentodaki asıl işi yerine konferanslarda, toplan-
tılarda konuşmacı olarak geçiren bir politikacı. Söylenenlere 
göre milletvekilliği maaşı kadar para kazanıyormuş bu konfe-
ranslarda yaptığı konuşmalarda. Grup toplantılarında, o da ka-
tıldığı zamanlar, sessiz kalan pısırık bir politikacı. Konuşmak 
zorunda kaldığında da konuşmasını yazılı metinden okuyan 
biri.

Karikatür krizinde “Müslüman Demokratlar” örgütüyle yıldı-
zı parlayan ve bunu kurduğu partiye taşıyan kişi. Ama ideolog 
değil. Siyasi duruşu nedir, bilinmiyor. 

“Ne solcuyum, ne sağcı, anlaşırsak herkesle çalışırız” diyen 
pragmatik bir isim. Politikayı ne kadar bildiği de tartışma ko-
nusu. Programı yok, hedefi var. 20 bin imzayı toplayıp seçimle-
re girmek. Halk Partisinin yerine geçmek. Ama yabancılar ya-
sasının yumuşatılmasına, 24 yaş sınırının kaldırılmasına karşı. 
Kısacası kraldan daha çok kralcı, laik görünümlü şark kurnazı. 

Sahi, bu adamın meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmayı 
ya da bir soru önergesi sunduğunu hatırlayan var mı? Naser 
Khader dua etsin, parti kurma çalışmaları medyanın ‘hıyar za-
manı’nın yaklaştığı günlere denk geldi. Habersizlikten yakınan 
medya için de bulunmaz kaftan oldu bu.

1 Mayıs’ta Kopenhag’daki havanın da güzel olmasıyla Faelled-
parken yine tıklım tıklımdı. Bir çok sol parti, sendika ve örgüt-
ler kurdukları çadırların önündeki masalarda propaganda ko-
nuşmaları yapıyor, broşürleri dağıtıyordu. Akla gelebilecek her 
davanın sözcüsü vardı etrafta. Türklerin kurduğu bir masaya 
ya da dağıttığı bir broşüre ise maalesef rastlamadım. Sadece 
tezgah kurup döner kebap satanlar Türkçe konuşuyordu.  

Bir gün öncesi de, ortam açısından Anadolu’nun herhangi bir 
köyündeki bir kahveden hiç mi hiç farkı olmayan bir Türk kah-
vesine gitmiştim. Erkeklerimiz fosur fosur sigara içip kağıt oy-
nuyordu. İnsanlarımızın bu kadar uzaklara gelip aynı biçimde 
kalabilme yeteneğine şaşırıyorum doğrusu. Bu kadar kaliteli, 
ücretsiz gazetenin çıkarıldığı bir kentte bir tek Danimarka ga-
zetesi yok. Masaların birinde sadece bir Türk gazetesi duruyor. 
Televizyon sadece Türk kanallarını gösteriyor. Duyulan tek dil 
Türkçe ve burası Kopenhag. 

Türkiye’den gelenlerin önemli bir bölümünün bunca zaman 
değişime bu ölçüde direnmeleri Türkiye’nin gücünü mü yok-
sa zaafını mı oluşturuyor? Her şeye rağmen Türk ve köylü kal-
makta ısrar eden bu insanlarımızla öğünelim mi yoksa yerine-
lim mi?  

cengiz.kahraman@haber.dk

Şark kurnazlığı Danimarka’da

CinemaTurca
Türkiye Sinema Günleri

19-30 Mayıs Kopenhag Park Bio ve Venløse Bio

Övünelim mi, yerinelim mi?

Sadi Tekelıoğlu

Danimarka Eğitim Bakanı Bertel 
Haarder ilkokula giden Müslüman 
öğrencilerin ailelerine bir çağrıda 
bulunarak, öğrencilere Ramazan 
ayında oruç tutturma kararlarını 
gözden geçirmelerini istedi. 

”Bir insan kendinden beklenenle-
ri yerine getirebilmesi için düzenli 
olarak yemek yemesi ve su içmesi 
gereklidir. Öğrenciler aç karınla ve 
susamış olarak okula geldiklerin-
de konsantre olamazlar ve bir şey 
öğrenemezler” diyerek çağrısını 
açıklayan bakan, son aylarda Da-
nimarka’da yapılan araştırmalarda 
göçmen kökenli öğrencilerin düzey 
olarak büyük zorluklarla karşılaş-
tıklarının ve geride kaldıklarının 
ortaya çıktığını belirtti. 

Bakan bu çağrısının, göçmen öğ-
rencilerinin sorunlarının çözülmesi 
için önümüzdeki dönemde yürürlü-
ğe konacak çeşitli önlemlerin bir 
parçası olarak görülmesi gerektiği-
ni söyledi. Bu yüzden bakan Haar-

der ilkokul öğrencilerinin hiç oruç 
tutmamalarından yana olduğunu 
söyledi.

Bakan Haarder, ”Danimarka’da 
oturuyorsanız ve sahurdan iftara 
kadar bir şey yemeden içmeden dur-
manız gerekiyorsa büyük bir sorun-
la karşı karşıyasınız demektir. Bu 
yıl Danimarka’da oruç tutma süresi 
12 saattir. Bu süre önümüzdeki yıl 
13 saate, 2009 yılında ise 14 saate çı-
kacaktır. Bu ilkokul öğrencileri için 
sorun yaratacaktır. Hem okula gidip 
hem bir şeyler öğrenmek oruç tu-
tunca zor olacaktır, zira aç bir kişi, 
sıvı eksikliği de yaşıyorsa konsantre 
olamaz” dedi.

Bakan, bu çağrısının orucu ya-
saklama olarak algılanmaması ge-
rektiğinin altını çizdi ve gerekirse 
Belediyelerden Müslüman aileleri 
orucun çocukların öğrenmelerini 
yavaşlattığı ve gelişimlerini olum-
suz yönde etkilediği konusunda bil-
gilendirmelerini istedi.

Haarder,çağrısını destekleyecek 
bilgi ve araştırma sonuçlarını ilko-

kullardaki yetkililere ve anne baba-
lara gönderebileceğini söyledi.

Bertel haarder, oruç konusundaki 
çağrısının yalnız Danimarka İlko-
kula giden öğrencileri kapsadığını 
söyledi.

Danimarka’daki dini çevreler Ba-
kan Haarder’in çağrısına dikkatle 
yaklaşırlarken bakanın dile getirdi-
ği konunun sorun olabileceğini dile 
getirdiler. Danimarka’da imamlık 
yapmakta olan ve İslam.dk sitesinin 
editörlerinden Fatih Alev ile Kopen-
hag Din işleri müşaviri İsmail Başa-
ran Bakanın Müslüman çevrelerle 
daha yakından bir diyalog içinde 
olması gerektiğini söylediler.

Denenmesi gerekir

Kopenhag Din işleri müşaviri İsmail 
Başaran bakanın ilkokul çocukları-
nın oruç tutmaması yolundaki çağ-
rısını uygun karşılamadığını söyledi. 
Başaran dinin özel bir konu olduğu-
nu ve her ailenin dini vecibelerini 
ne şekilde yerine getireceklerine 

EĞİTİM BAKANI BERTEL HAARDER’DEN ÇAĞRI:

İlkokul çocuklarına 
oruç tutturmayın!   

RÖPORTAJ

Eğitim ve Kilise Bakanı Bertel Haarder Danimarka’daki Müslüman 
velilere ilkokula giden çocuklarının oruç ibadeti konusunda diyalog 
çağrısında bulundu. Bakanın çağrısına gerekçe olarak Ramazan ayı-
nın her yıl 12 gün önce başlaması ve bir kaç yıl içinde de Ramazan 
ayının yaz aylarına ve ilkokulların sınav dönemine rastlayacak olması 
gerekçe gösterildi.
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Tlf: 6030 3587- 5188 8675

kendilerinin karar verebileceğini 
söyledi.

İsmail Başaran İslam dininde 
ibadetin düzenlenmesi konusunda 
coğrafi şartların dikkate alınabile-
ceği yolunda esneklik bulunduğu-
nu belirterek yatsı namazının çok 
geç saatlerde olması nedeniyle 
İskandinav ülkelerinde yaşayan 
Müslümanların akşam ve yatsı 
namazlarını birleştirmelerinin 
mümkün olduğu yolunda var olan 
bir açıklamayı örnek gösterdi. Ba-
şaran Eğitim Kilise Bakanı Bertel 
Haarder’in resmi bir müracaatta 
bulunması halinde bunu Diyanet 
İşleri başkanlığına gönderebile-
ceğini ve görüş isteyebileceğini 
belirtti.

Fatih Alev ise oruç tutmanın 
İslam’ın şartlarından biri oldu-
ğunu hatırlattı orucun ergenlik 
çağından itibaren farz olduğunu 
söyledi. Küçük çocuklarını oruç 
tutmalarının sorun olabileceği 
konusunda bakana hak verebile-
ceğini söyleyen Fatih Alev, baka-
nın bu çağrıda bulunmadan önce 
bazı din adamlarından görüş al-
masının daha uygun olacağını 
bildirdi. Fatih Alev, ”geçtiğimiz 
günlerde bakan ’Ben domuz eti ve 
yüzme havuzu bakanı değilim’ di-
yerek günlük sorunlar konusuyla 
uğraşmak istemediğini söyleyerek 
oldukça isabetli davranmıştı, an-
cak Müslüman din adamlarından 
görüş almadan ve Müslüman ülke-
lerden örnekler vermeden bu çağrı 
konusunda Müslüman velileri razı 
etmesi biraz zor olacak” dedi.

İbadet öğrenimi 
engellememeli

İbadetin insan sağlığına zarar ver-

meyecek şekilde yapılması gerekti-
ği için küçük çocuklar, yaşlılar ve 
hastaların oruç tutmaları mecbu-
riyeti bulunmuyor. Fatih Alev her 

Müslüman’ın ilkokul öğrencisinin 
oruç tuttuğunu sanmadığını söy-
leyerek, ”Dini sorun olarak gös-
termek isterseniz, din sorun olur” 

dedi ve bakana yaptığı diyalog çağ-
rısını yineledi.

Bertel Haarder Kopenhag beledi-
yesi ile diyalog içinde olduğunu, be-

lediyenin çocuk ve oruç konusunda 
bir broşür hazırladığını, broşürde 
12 yaşın altındaki çocukların hiç 
oruç tutmaması ya da sadece hafta 
sonlarında oruç tutmalarının tav-
siye edildiği bilgisini verdi.

Broşürün hazırlanmasından so-
rumlu; Kopenhag belediyesi pe-
dagojik danışmanlarından, Dani-
marka’dan eğitimli öğretmen ve 
Genetik uzmanı Pakistan asıllı 
Asad Ahmed Müslüman ailelere 
tavsiyelerin yer aldığı broşürde dü-
zenli ve dengeli beslenmenin öne-
mi üzerinde duruyor. Asad Ahmet, 
”12 yaş sınırının belirlenmesinde 
ergenlik çağının başlangıcını çıkış 
noktası olarak aldık” diyen Asad 
Ahmad Eğitim Bakanlığına verdi-
ği bilgilendirmede, ”Ben şahsen 18 
yaşından küçüklerin oruç tutma-
sı taraftarı değilim. Çocuklar ve 
gençler ilkokulu bitirdiklerinde 
oruç tutup tutmayacaklarına ken-
dileri karar versinler” dedi.

Bakandan diyalog çağrısı

Oruç ve öğrenimi koordine etme-
nin bir çok yöntemi bulunduğunu 
belirten Bakan Haarder, İslami 
çevreleri açık ve yapıcı bir diyaloğa 
davet etti. ”Üzerinde güneşin ay-
larca batmadığı ülkeler var biliyor-
sunuz, bu ülkelere yerleşen Müs-
lümanlar için bu sorun oluyor ve 
bu sorunun çözülmesi gereklidir” 
diyen Bertel Haarder,” Bu yüzden 
Danimarka’da da 21 Haziran’ın 
Ramazan ayına rastladığı günler-
de küçük çocukların 18 saat oruç 
tutmaması için bir çözüm bulma-
lıyız” şeklinde konuştu.

 

sadi.tekelioglu@haber.dk
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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

Cengiz Kahraman

D
animarka Çalışma 
Bakanı, yüzlerini çar-
şafla kapatıp dini ge-
rekçelerle erkeklerle 
tokalaşmayan kadın-

lara, “kamusal alanda” çalışma 
izni verilmeyeceğini açıkladı..

Danimarka’da bundan birkaç 
hafta önce başlayan “kamusal 
alanda başörtüsü” tartışması, gi-
derek alevleniyor. 

Muhalefette bulunan eski Komü-
nist ve Yeşillerden oluşan Birlik 
Listesi Partisi tarafından millet-
vekilliğine aday gösterilen ve er-
keklerle tokalaşmayacağını açıkla-
yan başörtülü Esma Abdülhamid 
ile başlayan tartışmaya bakanlar 
da katıldı. 

“Kamu kuruluşlarında çalışanlar 
yüzlerini kapatamaz ve tokalaşma-
ya da karşı çıkamaz” diyen Çalışma 
Bakanı Claus Hjort Frederiksen, 
dini nedenlerden dolayı yüzünü 
örten kadınların ve de tokalaş-
mak istemeyen Müslüman kadın 
ve erkeklerin kamu kuruluşla-
rında çalışmalarına bundan böy-
le izin verilmeyeceğini kaydetti. 
Bakan, günlük hayatta isteyen-
lerin başörtüsü takabileceklerini 
ve özel sektördeki firmaların da 

isterlerse buna izin vereceklerini 
de sözlerine ekledi. Çalışma Ba-
kanı’na bir çok siyasi partiden de 
destek geldi. 

Buna göre, Birlik Listesi’nden 
milletvekili adayı olan sosyal 
danışman Esma Abdülhamid’in 
belediyede ya da diğer kamu ku-
ruluşlarında çalışmasına izin ve-
rilmeyecek. 

“İRAN’DAN BİR FARKLARI 
YOK” 

Çalışma Bakanının açıklamala-
rının ardından Danimarka’nın 
ikinci büyük kenti Aarhus’ta da 
belediye, burka giyen kadınların 
iş piyasasında yer alamayacak-
larını, bu yüzden işsizlik parası 
ve sosyal yardım haklarından da 
yararlanamayacakları yönünde 
görüş bildirdi. Bu kararı Kopen-
hag’daki Frederiksberg Belediyesi 
de uygulayacağını açıkladı. Esma 
Abdülhamid ise Çalışma Bakanı 
Frederiksen’i eleştirerek, “İranlı 
politikacılardan bir milim ileride 
değil. Onlar da belirli bir giysiyi 
kadınlara mecbur kılıyorlar” diye 
konuştu.

AİLELERE DEVLET YARDIMI 
KESİLDİ

Hatırlanacağı gibi, Odense bele-
diyesi, çocuklarını yüzünü gözleri 
dışında tamamen kapatan Müslü-
man bir kadına bakıma gönderen 
bir grup aileye yardım vermeye 
karşı çıkmıştı. Odense belediyesi, 
çocuklarla dışarıda olduğu zaman 

kapanan çocuk bakıcısının vasıflı 
olmadığını gerekçe göstererek ai-
lelere devlet yardımı yapılmayaca-
ğını açıklamıştı. 

cengiz.kahraman@haber.dk

KAMUSAL ALANDA TOKALAŞMA KRİZİ

El sıkmayana iş yok 
Danimarka Çalışma Bakanı Claus Hjort, dini nedenle tokalaşmak istemeyen Müslüman kadın ve erkeklerin 
kamu kurumlarında çalışmalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Yüzünü örten kadınlar da aynı kapsamda. 

Çalışma Bakanı Claus Hjort Frederiksen 
“Kamu kuruluşlarında çalışanlar yüzlerini 
kapatamaz ve tokalaşmaya da karşı çıka-
maz” dedi. 
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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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Cengiz Kahraman

K
adınlara Özgürlük Der-
neği adlı bir kadın der-
neği, 18 yaşın altındaki 
Müslüman kız çocukla-

rının başörtüsü takmasının ya-
saklanmasını istedi. Derneğin bu 
önerisinin parlamentodaki sağlık 
kurulunda da ele alınacağı bildiril-
di. Dernek ayrıca, küçük kız çocuk-
larına başörtüsü yasağı getirilme-
si konusunda internet sitesinden 
imza kampanyası başlattı ve şu 
ana kadar 348 imza topladı.

500 kadın üyenin katıldığı Kadın-
lara Özgürlük Derneği son yaptığı 
genel kurul toplantısında, siyaset-
çilere 18 yaşın altındaki Müslüman 
kız çocuklarının başörtüsü takma-
larını yasaklamaları çağrısı yaptı. 

Dernek tarafından yapılan çağrı-
da, ”çocuklara küçük yaşlarda te-
miz olmadıkları öğretiliyor ve ço-
cuklar baskı altında tutuluyorlar. 
Bir de, başörtüsü takan çocuklar-

da D vitamini ek-
sikliğinden kay-
naklanan kemik 
hastalığı görü-
lüyor. Çocuklar 
reşit olmadıkları 
için başörtü takıp 
takmayacaklarına 
kendileri karar 
veremiyor. Dani-
markalı çocukla-
rın içki ve sigara 
kullanmasının nasıl önüne geçil-
mek isteniyorsa, bunun başörtülü 
çocuklar için de geçerli olmasını 
istiyoruz” denildi.  

Derneğin önerisinin Müslüman 
çevrelerde tepki gördüğü de ifade 
edildi. Derneğin ‘başörtülü kızların 
temiz olmadıkları ve baskı altında 
tutuldukları’ yönündeki iddialar 
bazı başörtülü genç kızlar tara-
fından sert bir dilde reddedildi ve 
”18 yaş altındaki Müslüman kızla-
rın sağlık nedeniyle başörtüsünü 
yasaklamak isteyenler, aynı yasak-

lamayı sigara ve içki içen çocuklara 
getirilmesini istemiyor” denildi. 

Jyllands-Posten gazetesinde ya-
yımlanan Hz. Muhammet kari-
katürleri ile dünyada büyük tepki 
gören ülkede türban konusundaki 
tartışmalar, eski komünistlerden 
oluşan Birlik Listesi tarafından 
milletvekilliğine aday gösterilen 
Esma Abdülhamid‘in, seçilmesi 
durumunda başörtüsünü çıkar-
mayacağı ve meclise türbanıyla 
gireceğini söylemesinin ardından 
patlak vermişti. Danimarka Halk 

Partisi milletvekili Sö-
ren Krarup da, “Gamalı 
Haç Naziler için neyse 
başörtüsü de İslam için 
aynıdır” benzetmesini 
yapmıştı. 

Helle Thorning 
Schmidt de çağrı 
yapmıştı

Ardından ana muhalefet 
partisi Sosyal Demokratlar’ın ka-
dın genel başkanı Helle Thorning 
Schmidt, Müslüman kızlara tür-
banlarını çıkarmaları çağrısında 
bulunmuştu ve “ Türban, erkek-
le kadın arasında hoşlanmadığım 
bir fark yaratıyor. Gençlik isyanı 
başlatıp başörtünüzü çıkarın, size 
destek olalım” demişti.  

Schmidt, “Umarım Müslüman 
kızlar başlarını açarlar” ifadesini 
kullandı. “” diyen Sosyal Demok-
ratlar’ın kadın lideri Schmidt, 
birçok Müslüman kızın ergenlik 

çağına gelince anne babalarının 
baskısıyla başlarını örttüklerini 
belirtti. Ancak Schmidt, türbanın 
yasaklanmasından yana olmadığı-
nı ve meclise de bu şekilde girile-
bileceğini savundu.

Eski Bakan’dan türbanlı 
protesto

Bu arada ülkede yaşanan türban 
yasağı tartışmasını ve yasak yan-
lılarını protesto eden  Liberal Sol 
Partili Kültür eski Bakanı Elisa-
beth Gerner Nielsen, başına tür-
ban takarak kameraların karşısı-
na geçti. 

Nielsen, Danimarka’da da eski-
den kadınların başörtüsü taktıkla-
rına dikkat çekerek,  Kopenhag’ın 
önemli turistik merkezlerinden 
biri olan eski balık pazarındaki 
başörtülü balıkçı kadın heykeli 
önünde türban takarak fotoğraf 
çektirdi. 

cengiz.kahraman@haber.dk

DANİMARKA’DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI İÇİN KULİS
Danimarka Halk Partili milletvekili Sören Krarup’un ”Tür-
ban ile gamalı haç aynıdır” benzetmesi ardından Sosyal 
Demokratlar’ın genel başkanı Helle Thorning Schmidt’in 
de ”Gençlik isyanı başlatıp başörtünüzü çıkarın” deme-
siyle bazı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları da ha-
rekete geçerek başörtüsü yasağı getirilmesi konusunda 
kulis yapmaya başladı. Öte yandan Kültür eski Bakanı 
Elisabeth Gerner Nielsen de başına türban takarak yasak 
yanlılarına tepki gösterdi.

»Çocukların 
başörtüsü takması 
yasaklansın«

Kadın derneğinden çağrı: 

Vester Farimagsgade 6
1606 København V

Tlf:  3393 7262
Fax: 3393 3175

KOPENHAG -İSTANBUL
VE

İSTANBUL BAĞLANTILI 
iZMİR, ANTALYA, 

MALATYA,TRABZON, 
KAYSERİ

 HOUSETRAVEL 

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

Türkiye, Avrupa ve Dünyanın her noktasına bilet. Beklemek yok. Bir telefon yeterlidir.

İzin yolculuğunuzu Pegasus güvencesi ve 
kalitesi ile gerçekleştirin !!

TRAVEL HOUSE 
GÜVENCESİYLE
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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

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka 
bayisi
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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

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI 

PEGASUS HAVA YOLLARI, ONUR HAVA YOLLARI, AVUSTURYA 
HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA YOLLARI ile 

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-KONYA-KAYSERİ-GAZİANTEP-ADANA 
ANTALYA-TRABZON ve Türkiye’nin bütün uçuş noktalarına 

yaz boyunca cazip fi yatlarla

DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.
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Bliv lærer eller pædagog!
�
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T
ürk Hava Yolları-
(THY) Genel Mü-
dürü Temel Kotil,  
başkent Kopen-

hag’da Star Alliance’nin 
10.kuruluş yıldönümü et-
kinliğine aday ülke olarak 
katıldı. Kotil, 2007 yılının 
THY için kalite yılı olacağı-
nı söyledi. 

1997 yılında Lufthansa’nın 
önderliğinde kurulan Star 
Alliance’nin 17 üyesi bu-
lunuyor. THY, birliğe üye 

olmak için geçtiğimiz yıl 9 
Aralık’ta müracaatta bu-
lundu. THY’nin 2008 başın-
da üyelik süreci başlayacak. 

THY’nin Star Alliance’ya 
üye olmasıyla devler arasın-
da kaybolacağı tezini kabul 
etmediğini belirten Temel 
Kotil, ‘THY, Star Alliance 
içinde güçlü ve büyük bir 
şirket olacaktır. Kaliteli 
ürün sunuyoruz. Servis ka-
litemiz artıyor, bilet fiyatları 
düşüyor’ dedi. 

2004-2007 yılları arasında 
THY’nin yüzde 20 büyüdü-

ğünü ve bu büyüme hızı-
nı 5 yıl daha devam ettir-
mek istediklerini vurgu-
layan  Kotil, THY’nin pa-
zar payının yüzde 25’ini 
oluşturan Almanya hat-
tında büyümenin yüzde 
15, İskandinavya, Rusya 
ve Orta Asya pazarında 
büyüme oranının yüzde 
40 olduğunu ifade etti. 

Hızlı büyümenin THY 
için bir sorun teşkil et-
mediğinin altını çizen 
Temel Kotil şunları söy-
ledi, ‘Geçen yıl açtığımız 
24 hattan dolayı bazı 
sorunlar yaşadık. Bu 
yıl yüzde 85 zamanında 
kalkma sözü verdik. İlk 
çeyrek itibariyle yüzde 

86,5’i yakaladık. 2007’de 
alt yapıyı oturttuk. Hergün 
daha iyi ürün sunup, kar 
ediyoruz’. 

THY’nin uçtuğunda ce-
binden çıkan hiçbir paranın 
olmadığını söyleyen THY 
Genel Müdürü Temel Kotil, 
’24 yeni hattı iyi ki açmışız 
diyoruz. Helsinki’de bilet 
bulamıyoruz. Yeni hatlar 
birinci yılında kendini to-
parlıyor. Türkiye ekonomi-
sinin iyi gitmesi bize olum-
lu yansıyor. Yeni hatlar için 
talepler artıyor’ dedi. 

İlk çeyrekte doluluk oranı-
nın yüzde 74 olduğuna işaret 
eden  Kotil, yaz sezonunda 
bu oranın üst limite çıka-
cağını söyledi. Temel Kotil, 
yaza tüm hazırlıkları yaptık-
larını belirtti.

 THY Genel Müdürü Kotil, 
hedeflerinin yıllık 17 milyon 
olan yolcu sayısının 20 mil-
yon çıkarmak olduğunu ifa-
de etti.

Vatandaşlarımıza müjde: 
Uçak sefer sayısı 
artacak, fi yatlar düşecek

THY Genel Müdürü Temel 
Kotil, Danimarka’da yaşa-

yan Türklere bir müjde ver-
di. Haftada 7 olan İstanbul-
Kopenhag sefer sayısını yaz 
döneminde 9’a kısa bir süre 
sonra da 14’e çıkaracakla-
rını açıklayan Kotil, bu uy-
gulama ile bilet fiyatlarının 
ucuzlayacağını söyledi.

Kopenhag’a gelirken, 
uçakta bulunanların büyük 
bölümünün yabancı uyruk-
lu olmasının sevindirici bir 
gelişme ve üst sekmente 
çıkmanın göstergesi oldu-
ğunu belirten Kotil, İstan-
bul–Kopenhag hattında 

doluluk oranının yüzde 90 
olduğunu, Norveç ve İsveç 
pazarından da ciddi talep 
aldıklarını belirtti. 

Amacımız ‘yolcularımızı en 
ucuza ve en kaliteli servisle 
uçurmak istiyoruz’ diyen 
Temel Kotil, ‘2007 THY için 
kalite yılı olacak. Kendimi-
zi örnek alarak büyümeye 
devam edeceğiz. Star Al-
liance’ya üye olduğumuz-
da yolcu sayımız yüzde 10 
daha artacak’ diye sözlerini 
tamamladı.  

(Haber)

Star Alliance’nin 10. yıl kuruluş yıldönüm etkinliğine katılmak üzere başkent Kopenhag’da gelen THY Genel Müdürü Temel 
Kotil, Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımıza bir müjde verdi. Haftada 7 olan İstanbul-Kopenhag sefer sayısını yaz döneminde 
9’a kısa bir süre sonra da 14’e çıkaracaklarını açıklayan Kotil, bu uygulama ile bilet fi yatlarının ucuzlayacağını söyledi.

THY, Kopenhag sefer sayısını artırıyor
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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.

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.

Abdullah Tunçel, 
Lund

İ
sveç genel 
seçimle-
rinde sos-
yaldemok-

ratların yenilgiye uğrayıp 
muhalefete düşmelerinin 
ardından parti başkanı Gö-
ran Persson istifa etmiş ve 
yeni başkanın kim olacağı 
tartışmaları içerisinde iki 
isim ortaya çıkmıştı: Mar-
got Wallström ve Mona 
Sahlin. Wallström, Avrupa 
Birliği’nin iletişimden so-
rumlu İsveçli üyesi, Sahlin 
de partiye gençliğinden bu 
yana emek vermiş, çeşitli 
bakanlıklar üstlenmiş bir 
kişi idiler. 

Wallström ‘bu aşamada iç 
siyasete dönmeyi düşünme-
diğini, AB Komisyon Üyesi 
olarak görev süresini dol-
duracağını’ kesin bir dille 
açıklayınca geriye tek isim 
kalıyordu: Mona Sahlin! 

Sahlin konusunda İsveç’te 
bugüne değin çeşitli tartış-
malar yaşandı. Bir yanda 
kıvrak zekası, güçlü kişiliği 
ve siyaset arenasındaki et-
kisi gibi toplumsal ağırlıklı 
ögeler, öte yanda içkiye olan 
düşkünlüğü ve resmi kanal-

lardan yapılan fakat ‘resmi’ 
ya da ‘özel’ oldukları tartış-
ma götürür ödemeler zaman 
zaman gündeme geldi.

‘İçki’ ve ‘ödemeler’ konu-
sunda tartışmaların sürdüğü 
dönemlerde Sahlin’in siyasi 
yaşamının bitmekte olduğu 
yorumları da pek çok kişi 
tarafından dile getirildi. 
Fakat Mona Sahlin tüm bu 
tartışmalardan fazla yara 
almadan sıyrılmayı başar-
dığı gibi, parti içerisindeki 
güçlü konumunu da koru-
mayı bildi. Sosyaldemokrat-
ların parti kongresine tek 
başkan adayı olarak giren 
Sahlin, parti başkanı oldu. 
Yeni başkanın –karizmatik 
kişiliği nedeni ile- Gudrun 
Schymann önderliğindeki 
kadınlar partisinin gelişme-
sini frenleyeceği ve kadın 
oylarını Sosyaldemokratla-
ra çekeceğini öne sürmekte 
olanların sayısı az değil. 

Mona Sahlin,  1 Mayıs 
kutlamalarında yaptığı ko-
nuşmadaki bir şaka ile de 
zekasını kanıtladı. Yeni 
sağ koalisyon hükümetini 
oluşturan partiler iktidara 
geldiklerinde “İsveç işçi sı-
nıfını biz temsil ediyoruz!” 
demişlerdi. Sahlin’in yanıtı 
şu oldu: “Bizim bayramımız 

1 Mayıs, bu hükümetin bay-
ramı da 1 Nisan!”

Eğer Wallström aday olsa 
idi ne olurdu sorusunun 
kesin bir yanıtı yok. Genel 
kanı, her ikisinin de aday 
olmaları durumunda bir ta-
nesinin çekilerek diğer adayı 
rahatlatıp önünü açmış ola-
cağı doğrultusunda.

Wallström, AB’nin 50. yıl 
kutlamaları nedeni ile Stock-
holm’e geldi, Sosyaldemok-
ratparti’deki yeni yönetim 
konusunda sorulan bir so-
ruya da hiç duraksamadan 
“Mona doğru yerdedir!” yanı-
tını verdi. Geleceğe yönelik 
planları konusunda ise “İki 
buçuk yıl daha AB’deki göre-
vimi sürdüreceğim. Görevim 
bittikten sonra ne yaparım, 
şimdilik bilemiyorum! Baka-
lım koşullar ne gösterecek.” 
dedi.

İsveç’in ‘ağır top’ kadınla-
rından sosyaldemokrat ka-
nattaki iki tanesinin portre-
leri böyle portreler.

Bu iki ‘ağır top’ ile İsveç 
sosyaldemokratlarının gele-
cekte güzel işler yapmaları 
bekleniyor.

Ne diyelim? Umarız bazı 
başka ülkelerdeki sosyal-
demokrat partiler örnek 
alırlar!

İsveç’in ‘ağır top’ kadınları
İSVEÇ

Foto: Magnus Selander

İtalya’nın Venedik ken-
tinde biraraya gelen 

AB’nin altı büyük ülkesi 
ve ABD, terörle mücade-
lede işbirliğini arttıracak-
larını açıkladılar. 

Almanya, İtalya, İspan-
ya, Polonya, Fransa, İn-
giltere ve ABD’nin yaptı-
ğı ortak açıklamada, terö-
re karşı transatlantik bilgi 
alışverişinin iyileştirileceği 
belirtildi. 

Buluşmada, yasadışı göç 
ve uyuşturucu ticaretiyle 
mücadele konuları da ele 
alındı.

AB ve ABD 
teröre karşı 
işbirliğini 
arttırıyor

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız
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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

Bu yazımda otomobil satı-
nalmak isteyenlere bazı 

tavsiyelerde bulunacağım. İs-
ter bir oto galerisinden, ister 
özel satınalmak isteyenler bu 
tavsiyelerimden yararlanabi-
lirler. 
Otomobil satınalınırken, oto-

mobil seçiminden aracın sağ-
lamlığına kadar dikkat edile-
cek çeşitli hususlar bulunmak-
ta. Aracın fiyatından, nerede, 
ne amaçla kullanılacağına, 
içindeki ekstra donanımlarına 
kadar çeşitli faktörler söz ko-
nusudur. 
Aradığınız tüm özellikleri bu-

lunduran bir otomobili bulduk-
tan sonra deneme sürüşü de 
yapmak de gerekecektir. 
Eğer ikinci el dediğimiz kul-

lanılmış bir araç satınalıyorsa-
nız, anlaşmayı imzalamadan 
önce aracınızı bir tamirciye ya 
da otomobil sahipleri derne-
ğinin (FDM) test merkezinde 
test yaptırma hakkına sahipsi-
niz. Bu test araç hakkında ge-
nel bilgiler verir. Araçta hata 
varsa bu hatayı sizin ya da sa-
tan kişinin mi yaptıracağını 
anlaşmanız gerekiyor ve aracın 
fiyatında bir değişikliğe gidile-
biliyor. 
Aracı satan kişi, sözleşmede 

aracın önceden herhangi bir 
borcu olmadığını da bildirmesi 
gerekiyor. Bu nedenle aracın, 
özellikle ikinci el aracın eski-
den kalma borcu olup olmadı-
ğını araştırmakta yarar var. 
Satınalma sözleşmesini im-

zalamadan aracın ruhsatında 
bulunan stell numarasını Aar-
hus’taki mahkeme bünyesinde 
bulunan ”Bilbogen” vererek te-
lefonla öğrenebilirsiniz. Bu bil-
gi ücretsiz veriliyor. 
Özel araçlar her iki yılda bir 

periyodik olarak trafik muaye-
nesine girmesi gerekiyor. Sıfır 
araçlar da ise bu ilk dört yılda 
bir defa. Muayenesi yapılmış 
araçlarda araç el değiştirmesi 
durumunda tekrar muayeneye 
girmesine gerek yok. Dört ya-
şın altındaki araçlarda da aynı 
kural geçerli. 
Otomobilinizi bir galeriden 

satınalıyorsanız, sözleşmede ne 
yazıldığına bakılmadan tüketi-
cileri koruma yasası tarafından 
korunuyorsunuz. Eğer özel bir 

kişiden araç satınalırsanız, tü-
keticileri korumada yasasın-
dan yararlanamazsınız. Eğer 
satış sözleşmesinde ”reklamati-
onsret” adı verilen garanti ye-
ralmıyorsa bunu satıcıya şart 
koşabilirsiniz ve satıcı bilerek 
araçta hata olduğunu satına-
landan gizlemişse bunu kanıt-
layabilirsiniz. Bütün sözlü an-
laşmalarınızı yazılı yapın ki, 
daha sonra ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlıkların önüne geçin. 
Aracı üzerinize geçirmeden 

önce sigorta yaptırmanız da ge-
rekiyor. En azından yasaların 
ön gördüğü sorumluluk sigor-
tasını yaptırmak zorundasınız. 
Kasko sigortası sizin kendi ter-
cihiniz. Bunu da değişik sigor-
ta şirketlerinden öğrenebilir 

ve size en uygun gelen sigorta 
şirketinden bunu yaptırabilir-
siniz. 
Sigorta şirketinden alacağı-

nız sigorta belgesini aracınızı 
isminize kayıt ettirirken bera-
berinizde getirmeniz gerekiyor. 
Kayıt işlemleri, Kopenhag dı-
şında polise bağlı olan Motor-
kontoret adı verilen kayıt bü-
rolarında yapılıyor. 
Kopenhag’daki kayıt büroları 

ise bağımsızdır ve Rødovre ile 
Nærum kasabalarında yapıl-
makta. Kayıt için ruhsat, sigor-
ta belgesi ve yapılmışsa muaye-
ne belgesini, yapılmamışsa mu-
ayene başvuru formunu  bera-
berinizde getirmeniz gerekiyor 

erbil.kaya@haber.dk

Otomobil satınalma rehberi

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! 

A
kraba evlilikleri 
deforme doğum ve 
öğrenim güçlüğüne 
neden oluyor.

Danimarka’da göçmenler 
arasında yaygın olan akra-
ba evlilikleri sonucu 25 bin 
öğrenci öğrenim güçlüğü 
çeken öğrenciler için ha-
zırlanan özel okullara gi-
diyor ya da gittiği okulda 
özel eğitim ve rehberlik 
alıyor.

Uzmanlar akraba 
evlilikleri sonucu 
bir çok çocuğun 
zeka yönünden 
deforme olma-
ya başladığını, 
zira bu çocukla-
rının anne babaların-
dan başlayarak atalarının 
da geriye doğru akraba ev-
lilikleri yapmış olduğunu 
belirtiyorlar.

Aile birleşimi kurallarının 
sertleştirilmesinin ardın-
dan çocuklarına Danimar-

ka’da eş bulmaya başlayan 
göçmenler yeni bir sorun-
la karşı karşıya kadılar. 
Amca-teyze, hala-dayı ço-
cukları arasındaki evlilikler 
arttı. Bu yolla evlenenler de, 

aynı şekilde akraba evlili-
ği yapmış olan kişile-
rin çocukları olduğu 
için bu evliliklerden 
spastik özürlü ve 
öğrenim güçlü-
ğü çekecek şekilde 
özürlü çocuk doğum-
larında artış gözlendiği 
belirtiliyor.

Danimarka’da alarm verici 
boyuta ulaştığı söylenen 
sorun için uzmanlar  en 

kısa zamanda kap-
samlı girişimler-

de bulunulması 
gerektiğini söy-
lerken, akraba 

evliliklerinden, 
özellikle de amca-

teyze çocuklarının ev-
liliklerinden spastik özürlü 
çocuk doğması veya ileride 
öğrenim güçlüğü çekecek 
şekilde deforme doğumların 
yaşanabileceği uyarısında 
bulunuyorlar.

Danimarka Eğitim Aka-

demisi profesörlerin-
den Niels Egelund 25 bin 
öğrenci arasında göçmen 
öğrenci yüzdesinin tam 
olarak bilinmediğini ancak 
göçmen öğrencilerin norma-
lin çok üzerinde bir oranlar 
özel okullara giden öğrenci 
sayısında temsil edildiğini 
söylüyor.

Niels Egelund, Özel eği-
tim gerektiren sorunların, 
uyumsuzluk, kültürel te-
mel, dil güçlükleri gibi ne-
denlerden kaynaklanabile-
ceğini bildiklerini, ancak bu 
yüksek oranın en önemli ne-
deninin de akraba evlilikleri 
olduğunu söyledi.

(Haber)

Akraba evlilikleri alarm veriyor
Danimarka’da eğitim uzmanları alarm veriyor. Akraba evlilikleri sonucu 
deforme doğan göçmen kökenli çocuk sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. 
25 bin öğrenci özel okullara gidiyor ya da özel eğitim alıyor.

Danimarka Adalet Ba-
kanı Lene Espersen 

hazırlamakta olduğu bir 
yasa tasarısı ile zorla evli-
likleri yasaklamaya hazır-
lanıyor. 

Bakanın tasarısı yasala-
şırsa sadece zorla evlilikler 
yasaklanmayacak, çocuk-
larını rızası dışında ev-
lendirmek isteyen kişilere 
bugünkünün iki katı ceza 
verilecek.

Yeni uygulama ceza yasa-
sına eklenecek bir madde 
ile gerçekleştirilecek. Ceza 
yasasının 260. maddesine 

göre hali hazırda zor kulla-
narak fertlere bazı şeyleri 
yaptırmanın cezası olarak 
iki yıl hapis cezası öngö-
rülüyor. 

Yeni yasayla bu ceza dört 
yıla çıkacak.Bakan Esper-
sen, yasa çıkararak sorunu 
bir anda ortadan kaldırma-
nın beklenmemesi gerekti-
ği belirterek, “Ancak şimdi 
imamların ve çocuklarını 
evliliğe zorlayan kişilerle 
ilişkisi olan kişilerin yasa-
larda gösterebilecekleri bir 
madde olacak” dedi.

(Haber)

Danimarka zorla evlilikleri 
yasaklıyor

Son haftalarda inter-
net bağlantılı çalışan 
ve Avrupa’da yaşayan 

Türk gurbetçilere dadanan 
bir mafya Danimarka’da da 
birçok vatandaşımızı mağ-
dur duruma düşürdü. 

İnternetteki chat prog-
ramları ve cep telefonları 
kullanılarak hazırlanan 
tuzağa düşenler sadece re-
simlerini gördükleri “genç 
ve güzel” Bulgar kızlarının 
Danimarka’ya gelebilmele-
ri ıçin onlara para gönde-
riyorlar. 

Son günlerde internet 
bağlantılı çalışan ve Avru-
pa’da yaşayan Türk gur-
betçilere dadanan bir maf-
ya Danimarka’da da birçok 
vatandaşımızı mağdur du-
ruma düşürdü.

İnternetten elde ettik-
leri telefon numaralarını 
Bulgaristan’dan arayan 
ve Türkçe konuşan genç 
bayanlar ekonomik olarak 
çok zor durumda oldukla-
rını, Danimarka’ya gele-
rek çalışmak istediklerini, 
hatta istenirse seks kölesi 
bile olabileceklerini söyle-
yerek konuştukları kişiler-
den pasaport ve uçak bileti 

masrafları için yardımcı ol-
malarını istiyorlar.

Cep telefonu mesajları 
ile e-posta adreslerini de 
bildiren genç kızlar bunun 
ardından genç güzel bir ba-
yan resmini e-posta ile gön-
deriyorlar ve arayan kişile-
rin tatlı hayallere dalmasını 
fırsat bilerek para sızdırma-
ya başlıyorlar. Mafya üye-
lerinin ICQ, Messenger ve 
skype gibi chat programla-
rını da kullanarak benzer 
isteklerde bulundukları 
bildiriliyor.

Ayrıca verdikleri nu-
maranın aranması duru-
munda da arayan kişileri 
yüksek bir telefon faturası 
bekliyor. Konuş-kazan adlı 
yöntem sonucu yapılan ara-
malarda arayan kişilerden 
yüksek miktarda kontor 
çekiliyor.

Danimarka’da aranan, bu 
kızlara para göndererek on-
ların yolunu bekleyenlerin 
bu kızlara iş bulabilmek 
için çeşitli işyerlerine baş-
vuruda bulunmaya başla-
dıkları, hatta daha şimdi-
den yüzün üzerinde kişinin 
bu mafyaya para gönderdiği 
biliniyor.

Bulgar telefon mafyasına 
dikkat !!!
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Artık düğün hazırlıklarınızın 
en önemli iki gereksinimini bir arada 

karşılayabileceğiniz bir adres var. 
7 yıldır gurur ve başarıyla sizlere hizmet 

veren HÅRGALLERIET, şimdi de 
Danimarka’da ilk kez gerçek Türk 

dijital profesyonel fotoğraf stüdyosu 
hizmeti sunuyor 

En modern dijital teknoloji ile en güzel 
günlerinizi ölümsüzleştirelim.

GELİN! HEM SAÇINIZI YAPTIRIN, 
HEM DE DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINIZI 

ÇEKTİRİN

Fotoğraf
çektiren 

herkese düğün 
ve nişan saç 

yapımı 
BEDAVA

Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre
 Avadøre Station Bycenter (Store Hus)

Tlf: 36 49 17 76

Bay-bayan güzellik merkezi
7 yıldır Danimarka’da hizmet veren 

Türkiye’den eğitimli uzman kuaför kadromuzla 
hizmetinizdeyiz. 

Özel günlerinizde kıyafet güzelliğinizi saç 
güzelliğinizle birleştirin, göz kamaştırın!

Gelin ve nişan albümleri, çocuk albümleri ve 
her türlü profesyonel dijital fotoğraf çekimi 

ile hizmetinizdeyiz.

HÅRGALLERIET
Gelin, 

nişan saçı, 
makyaj, 

solaryum 
ve her türlü 

kuaför 
hizmetleri
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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

Ceyda Karan, İstanbul

T
ürkiye doludiz-
gin seçimlere 
koşuyor. Genel-
kurmay Başkan-

lığı’nın 27 Nisan’daki ‘dar-
be yaparım ha’ muhtırasıyla şöyle ya 
da böyle ‘hizaya getirdiği’ Türk siyaseti 
için 22 Temmuz genel seçimi bir çıkış 
fırsatı sunuyor. Yaratılan laiklik krizin-
den anamuhalefetteki CHP oy devşire-
cek gibi görünüyor. 2002’den bu yana 
yüzde 10’luk seçim barajı mağduru 
olup da mecliste temsil şansı elde ede-
memiş, yahut da daha sonraki süreçte 
güç bela üç beş vekille meclise girebil-
miş partiler, yeni ittifaklarla ayakları-
na gelen fırsatı değerlendirme peşin-
de. AKP ise kaç yıldır ülkeyi yönetse 
de toplumdaki ‘laiklik’ kaygılarını gide-
rememesinin bedelinin Çankaya Köş-
kü’yle ödetilmesinin hıncını alma çaba-
sında. 
Bütün fırtına 1982 Anayasası’nın çiz-

diği sorumsuzlukla kıyaslayınca, tuhaf 
kaçacak yetkilerle donattığı cumhur-
başkanlığı makamının halkın oylarıyla 
belirlenmesi tartışması etrafında kopu-
yor. Lakin AKP’nin bu yolda sunduğu 
Anayasa değişikliği paketi geçen hafta 
TBMM’de referanduma sunulma sını-
rı olan 366 oyu aşarak 376 oyla –Mum-
cu’nun ANAP’ı sağolsun- geçirilmiş 

olsa da, sonu pek bir belir-
siz görünüyor. 
AKP’nin Türk Si-

lahlı Kuvvetleri ile 
toplumun laiklik 
hassasiyeti had 
safhada olan 
kesiminin geçit 
vermemesi yü-
zünden saptığı 
‘cumhurbaşka-
nını halk seç-
sin’ çabası elbet-
te sistemdeki tıka-
nıklığı aşma çabası. 
Ancak asıl yürütme 
yükünü meclisin taşıdığı 
Türk siyasi sisteminde böyle-
si bir girişim haliyle bir parça ‘yan-
gından mal kaçırma’ anlamı taşıyor. 
Zira AKP’nin dışarıdan duruşu şöyle 
görünüyor: ‘Mecliste temsil çoğunluğu 
bizdeyken, kurumsal yapı, cumhurbaş-
kanının aramızdan çıkmasına geçit ver-
miyor. Eh biz de cumhurbaşkanını hal-
ka seçtiririz, görürsünüz!. Kimsecikler 
de bu cumhurbaşkanının meşruiyetini 
tartışamaz’. Lakin laik cephenin halk 
önüne konulan sandıktan çıkan cum-
hurbaşkanını rahat bırakacağı konu-
sunda fena halde yanılıyorlar. Yine de 
bence asıl sorun burada değil, başka bir 
yerde.
AKP’nin ‘cumhurbaşkanını hal-

kın seçmesi’ girişimi-
ne destek verenler, 

ABD’den dünya-
da yetkisi sınır-

lı yarı başkan-
lık sistemine 
uzanan pra-
tikleri örnek 
gösteriyor. 
ABD’de tam 
başkanlık 

sistemi var, 
ve yaygın ka-

nının aksine 
başkanı halk da 

seçmiyor. Başkanı 
halkın seçtiği kongre 

üyeleri, çok uzun bir ön-
seçim sürecinin ardından belirliyor. 

Amerika’nın kuruluşundan bu yana ku-
rumsal yapısı sağlam temellere oturtul-
muş, kendisine has denetim sistemi ba-
rındıran bir sistem bu. 
Dönelim Türkiye’ye… 1982 anayasa-

sında yukarıda zikrettiğim halka hesap 
verme sorumluluğu yüklenmemiş cum-
hurbaşkanı’nı tuhaf yetkilerle donatma 
hali bir yana konulursa Türk siyasi sis-
teminin kuruluşundan bu yana parla-
mentarizme dayalı olduğu ve bunun bir 
günde kurulacak sandıkla değiştirile-
meyeceğini görmek gerekiyor. Yönetim 
sistemini bu şekilde bir anda değiştir-
meye kalkıştığınızda tüm kurumsal ya-

pının etkileneceği sonuçlar doğuracak-
tır. Dolayısıyla sistemin diğer yapıtaş-
larını yerli yerinde bırakıp Cumhurbaş-
kanı’nı halka seçtirirseniz ciddi sorun-
lar yaratırsınız. Yönetim yetkisi aslen 
genel seçimlerde halkın oylarıyla işba-
şına getirilmiş siyasi partinin lideri ola-
rak başbakandayken, yine halk oyuyla 
başa gelmiş cumhurbaşkanı yetkileri-
nin sınırını sorgulamaya kalkabilir.
Fransa bu noktada yarı başkanlık sis-

temin dikkat edilmesi gereken örneğini 
teşkil ediyor. 1958’de beşinci cumhuri-
yetle birlikte yarı başkanlık sistemine 
geçerken yanılmıyorsam 4 yıl kadar bir 
geçiş süreci ortaya koydular. Zira sis-
tem değiştirmek öyle bir şipşak anaya-
sa değişikliğiyle veya halk önüne konu-
lacak referandum sandığıyla olacak me-
sele değil. 
AKP, bugüne kadar şüpheci kemikleş-

miş laik kanat dışındaki kesim gözün-
de kutuplaşmaları dışlama çabası veren 
bir iktidar oldu. Ve ‘sistemin kilidini 
açma’ gerekçeli bu girişimi bu çabalara 
zarar verici bir nitelik taşıyor. Yangın-
dan mal kaçırır gibi bir görüntü çize-
ceklerine, kendilerine duydukları güve-
ni genel seçimlerde yüzde 40-45’lik oya 
tedavül ettikten sonra sistem değişik-
liği için geniş çaplı bir tartışma parale-
linde girişimde bulunmaları, hem daha 
akıllıca hem de memleketin hayrına ol-
maz mı? 

AKP yangından mal kaçırır gibi…
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AcceptCard PRIVATLÅN

200 bin krona kadar  
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

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

TAKIM: 
9.995,- kr.

Her 12 m2 alana 
600 kronluk 

2 paspas 
BEDAVA!

Yeni mobilya mağazamızla
hizmetinizdeyiz. 

Uygun fi yatlardaki 
mobilyalarımızı 
mutlaka görünüz

2, 3, 4 metre 
genişliğinde  15 yıl 
garantili, m2 fi yatı: 

Sparişleriniz 
kargo ile Jylland 
ve Fyn adasına 
gönderilebilir.

Her türlü boyutta 
halı, yolluk kesilir 

ve dikilir.
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Yıldız Akdoğan

N
eden 
Flemming 
Rose?

İnsanla-
rın hakkında çeşitli fikirler yürüt-
tüğü, karikatür krizini başlatan 
kişi olarak bilinir. Bazıları onu 
”ifade özgürlüğünün garantisi” 
bazıları da ”hoşgörüsüz islam kar-
şıtı” biri olarak görür. 

Moskova ve Washington muha-
birliği yapan bu gazeteci ile Haber, 
Karikatür krizi sonrasını, uyumu 
ve İslam dünyasına örnek olan 
Türkiye’yi konuştu. 

Hiç bir karikatür insan 
yaşamından daha değerli 
olamaz

Hz. Muhammed’in çocukluğu-
nu hikayeleştiren Kaare Bluigen 
adındaki yazarın kitabına çizer 
bulmakta zorlanmasıyla başla-
dı her şey. Bu konuda tartışma 
başlatmak isteyen Jyllands-Pos-
ten gazetesi 2005 yılında 12 ka-
rikatüristin çizimlerini yayınladı. 
Karikatürlerin yayımlanması dış 
politikada büyük bir krize neden 
olurken, iç politikada da çalkan-
tılı bir döneme girilmesine neden 
oldu. Bir çok Danimarka büyükel-
çiliği ateşe verildi, 100 insan da 
yaşamını yitirdi. 

Geriye dönüp baktığınızda kendi-
nize ”değer miydi” dediğiniz oldu 
mu hiç?

”Hiç bir karikatür insan yaşamın-
dan daha değerli olamaz. Kimin 
karikatürü çizilirse çizilsin, kari-
katür yüzünden suçsuz insanların 
öldürülmesine asla razı olmam.

Batı Avrupa’da devam eden tar-
tışma ile Ortadoğu’da olup bitenle-
ri birbirinden ayırmak gerektiğini 
vurgulayan Rose, ”Batı Avrupa’da 
yanlış anlaşılmalar oldu, ama çi-
zimler asıl nedenlerinden dolayı 
çıkarılmadı gazetelerden. Tartış-
ma, bir tarafta büyük gazetelerin 
zayıf azınlıklara saygı göstermeme-
si üzerine yapıldı. Diğer tarafta da 
gazetelerin otosansür uygulaması 

ve dinin kamudaki yeri yönünde 
oldu. Ancak karikatüristler tehdit-
ler almaya başlayınca Ürdün’de, 
Yemen’de, Endenozya’da gazete-
ler kapatıldı. İfade özgürlüğüne 
soru işareti konuldu” diye açıklı-
yor Rose. 

Rose sorunun Danimarka’daki 
tartışma bölümünün yapıcı yönde 
ilerlediğini ve verimli olduğunu de-
ğerlendirmesini yapıyor. ”Tartışma 
uyum konusunda ve Batı Avrupa 
demokrasilerinde yurttaş olmaya 
yönelikti. Ayrıca, örneğin ifade 
özgürlüğü, din özgürlüğü gibi tar-

tışmasız değerlerin kullanımına, 
yurttaşlar dinlerini istediği gibi 
yaşayabilme olanağına sahip ol-
masına yönelikti”. 

Karikatürlerin Ortadoğu’daki 
iktidarların kendi amaçları için 
kullanıldığını ve manupile edildi-
ğini belirten Rose, ”Bölge ülkele-
rindeki bazı diktatörler ve Dani-
marka’dan bölgeye giden imamlar 
karikatürleri iç politikada ve Batı 
ile jeopolitik ilişkilerine yönelik 
kullandılar” diyor.

Peki nasıl?

”Size bir örnek vereyim. Geçtiği-
miz 30 Mart’ta İslam Konferansı 
Örgütü, dini eleştirmeyi suç sayma 
ve din üzerine hiciv yapılmasının 
engellenmesi için hükümetlerin 
yasa çıkarmaları yönünde  Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları kuru-
luna bir sonuç bildirisi sundular. 
Bu doğrudan Karikatür krizinin 
çıkmasına yol açtı ve örgütün üye-
leri bu şekilde kendilerini eleşti-
rilere karşı korumaya aldılar. Bu 
da, onların sistem karşıtlarını ya d 
farklı düşünenleri cezalandırabile-
cek olanak sağladı”.

Flemming Rosa, Danimarka Dı-
şişleri eski Bakanı Uffe Elleman 
Jensen ve Politiken gazetesi genel 
yayın yönetmeni Töger Seidenfa-
den’in dini duyguların ifade özgür-
lüğünden önde gelmesi yönündeki 
gelişmeye destek vermesini eleşti-
riyor. Rose, Müslümanların sert 
eleştirilerine hedef olan başındaki 
sarıkta bomba bulunan Hz. Mu-
hammed tasvirinin İslam ile terör 
arasında bir bağlantı kurulmak is-
tenmesi iddialarını kabul etmiyor 
ve incitmediğini dile getiriyor. 

”İslam dini adına hem Ortado-
ğu’da hem de Batı’da terör işlen-
di. Bazı Müslümanları incitmiş ola-
bileceğini kabul ediyorum. Ancak 
incilen sadece onlar değil. Hepimiz 
bir şekilde incildik. Ama biz tehdit 
yaratmıyoruz ve kimseyi de öldür-
müyoruz” diyen Rose, mahkeme-
lerin karükatürleri dine hakaret 
olarak görmediğini ve suçsuz bu-
lunduğunun altını çiziyor. 

İslam ile İslamcıları ayırmak 
gerek

Avrupa’da olduğu gibi Danimar-

ka’da da islam dininin demokrasi 
ile bağdaşmadığını iddia edenler 
var, siz de katılıyor musunuz bu 
görüşe? 

”Buna Müslümanlar yanıt ver-
meli. Eğer ben bir şey söylemeye 
kalkarsam ”kültür emperyalizmi” 
olarak algılanır. Ama çıkış noktası 
olarak İslam dininin demokrasi ile 
bağdaşmadığını söyleyemeyiz. Bu 
kokteylin nasıl yapılacağına Müs-
lümanlar kendileri formüle etmeli. 
İslam dini ile İslamcıları ayırmak 
gerek. İslam bir dindir. İslamcılık 
ise siyasi bir ideoloji ve tehdittir. 
Bu iki kavramı ayırmak gerek. 
Ama İslam dinininde de reform 
yapılmasna gerek var, Yüzyıllarca 
yıl öncesinin  dogmalarını yorum-
lamak fayda etmez”.

Rose herhangi bir model göste-
remezken, siyasetle dinin kesin 
ayrılmasnın altını çiziyor ve Tür-
kiye’nin Ortadoğu’da model olarak 
alınması gerektiğini vurguluyor ve, 
”Türkiye’deki gelişmeler Avrupa 
için çok önemli ve Avrupa’nın 
Türkiye AB’ye üye olsun ya da 
olmasın kaybetme gücü yok. Laik 
ve demokratik bir ülke olarak Tür-
kiye diğer müslüman ülkelere mo-
del olmalıdır” diyerek Türkiye’nin 
öneminin altını çiziyor.

Göçmenlere dil öğretmiş

Flemming Rose ismini internette 
Google arama motorunda yazdı-
ğınızda bir milyondan fazla hit 
karşınıza çıkıyor. Çıkanların bü-
yük çoğunluğu da Karikatür krizi 
ile ilgili. 

12 tartışmalı karükatürü yayın-
layan Jylands-Posten gazetesinin 
kültür editörü olmadan önce ne iş 
yapıyordunuz?

”14 yıl dış muhabirlik yaptım. 
Bunun 11 yılı Moskova’da 3 yılı 
da Washington’da geçti. Gazete-
ci olmadan önce 8 yıl Danimarka 
Mültecilere Yardım kurulunda ça-
lıştım. Mültecilere Danca öğrettim. 
Bir süre de göçmenler için Danca 
dil öğretmenliği yaptım”. 

Danimarka’nın saygın  basın 
ödülü olan ”Cavling” ödülüne 
aday gösterildiniz, ama kazana-
madınız, hayalkırıklığı oldu mu 
bu sizde?

”Hayır. Hiç şansımın olmadığını 
biliyordum. Tartışmalı biriyim. 
Ama İslam dinine eleştirel gözle 
bakan Trykkefrihedsselskabet-
Baskı hürriyeti’nin gazeteci ödü-
lünü almaktan gurur duyuyorum. 
Yaptığım işe değer vermeleri be-
nim için büyük bir onur. İnsanın 
inandığı şeyleri yapınca, aynanın 
karşısına geçtiğinde kendini ve 
tüm dünyayı gözönüne getirmesi 
çok önemli”. 

yildiz.akdogan@haber.dk

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.

RÖPORTAJ

İslam dininin reforma ihtiyacı var

Flemming Rose 49 yaşında ve Jyl-
lands-Posten gazetesinde kültür 
editörlüğü yapıyor. Eşi Rus asıllı 
olan Rose iki çocuk babası. Aktif bir 
tartışması ve konuşmacı da olan Rose, 
iyi derecede Rusça da biliyor ve bir 
dizi Rus romanını Danimarka diline 
kazandırdı. 

Flemming Rose kimdir?

HABER



            Mayıs/Maj 2007haber20   Mayıs/Maj 2007 21   haber

Af Yildiz Akdogan

H
vorfor 
Flemming 
Rose?

Han er 
kendt for at have sat Muhammed-
krisen i gang og er den person, 
som alle har en mening om Med 
yderpunkter som ’garanten for 
ytringsfriheden’ eller som ’intole-
rant islamskeptisk mand’.

Han har en fortid som udlands-
korrespondent i Rusland og USA. 
Haber har talt med ham om efter-
virkningerne af Muhammedkrisen, 
integration og Tyrkiet som forbil-
lede for den muslimske verden.

Ingen tegninger er et 
menneskeliv værd

Det hele startede med, at forfat-
ter Kåre Bluigen ikke kunne finde 
en tegner til sin bog om profetens 
barndom. Morgenavisen Jyllands-
Posten ville skubbe til debatten og 
valgte derfor at bringe de 12 kari-
katurtegninger i 2005.

Det førte til både tunge udenrigs-
politiske kriser og indenrigspoliti-
ske frustrationer. Flere danske 
ambassader blev brændt og 100 
mennesker mistede livet.

Når du kigger tilbage, mener du, 
at det var det værd?
”Jeg mener ikke, at nogen tegnin-
ger er menneskeliv værd. Og jeg 
kan ikke acceptere, at uskyldige 
mennesker blev dræbt på grund 
af nogle tegninger, og så er det 
lige meget, hvem disse tegninger 
illustrerer.”

Han mener, at man skal skelne 
mellem den debat og det forløb, der 
har været her i Vesteuropa og den, 
der har været i Mellemøsten. 

”I Vesteuropa har der også været 
nogle misforståelser, men tegnin-
gerne er ikke blevet taget ud af 
deres sammenhæng. På den ene 
side er debatten kommet til at 
handle om en magtfuld avis, der 
træder på et svagt mindretal, og 

på den anden side om selvcensur 
og religionens placering i det of-
fentlige rum. Senere, da tegnerne 
begyndte at få trusler og aviserne 
blev lukket i blandt andet Jordan, 
Yemen, Indonesien, blev det også 
et spørgsmål om ytringsfriheden”, 
forklarer Rose. 

Han vurderer, at konflikten har 
ført til en konstruktiv og frugtbar 
debat i Danmark.

”Det handlede om integration, og 
i den anledning også om, hvad det 
vil sige at være borger i de vest-
europæiske demokratier. Endelig 
handler det om, hvordan værdier 
som eksempelvis ytringsfriheden 
og religionsfriheden forbliver uan-
tastet samtidig med, at borgerne 
har mulighed for at praktisere de-
res religion”.

Modsat blev tegningerne i Mel-
lemøsten, ifølge Rose, brugt i et 
magtpolitisk spil og manipuleret. 
”Nogle diktatorer og imamer fra 
Danmark samt gejstlige ledere 
brugte det indenrigspolitisk og 
geopolitisk i forhold til vesten”

Hvordan det?
”Lad mig illustrere det med et 
eksempel. Den 30. marts i år fik 
Organisation of the Islamic Con-
ference gennemført en resolution 

i FN’s menneskerettighedsråd, der 
opfordrer regeringerne til at ved-
tage love, som kriminaliserer reli-
gionskritik og religiøs satire. 

Dette er et direkte udløb af Mu-
hammedkrisen, og organisationens 
medlemmer prøver på den måde 
at beskytte sig mod kritik, og kan 
dermed sende systemkritikere el-
ler anderledes tænkende i fæng-
sel”, understreger Rose.

Han mener, at danske personlig-
heder som Uffe Ellemann Jensen 
og Tøger Seidenfaden har været 
med til at blåstemple denne ud-
vikling ved at gå ind for at hen-
synet til religiøse følelser skal stå 
over ytringsfriheden.

En af de mest krænkende tegnin-
ger, hvor profeten har en bombe i 
turbanen, som dermed forbinder 
islam med terror, finder Rose ikke 
krænkende.

”Det er jo begået terror i Islams 
navn, både i Mellemøsten og i Ve-
sten. Jeg erkender, at det kan have 
krænket nogle muslimer, men vi 
bliver jo alle sammen krænket på 
den ene eller anden måde, men vi 
fremstiller ikke trusler eller slår 
nogen ihjel”.

Rose understreger desuden, at 
domstolene frikendte tegningerne 
for at være religiøs krænkende. 

Skelne mellem Islam og
Islamister 

Der er skeptikere i Danmark såvel 
som Europa, der mener at Islam 
ikke er forenelig med demokrati er 
du enig?
”Det bør muslimer selv svare på, 
for det er dem, der skal praktisere 
det. Hvis jeg skulle sige det, ville 
det være kulturimperialisme. Men 
i udgangspunktet kan man ikke 
sige, at Islam ikke er forenelig 
med demokrati. Men muslimer 
skal selv formulere, hvordan den 
cocktail skal blandes.” 

Rose understreger, at man skal 
skelne mellem Islam og islamis-
me.

”Islam er en religion og islamisme 
er en politisk ideologi og en trus-
sel. Det er vigtigt at adskille de to 
begreber. Men Islam har brug for 
reformation. Det kan ikke hjælpe 
noget, at man tolker dogmer som 
for flere hundrede år siden.”

Selv om Rose ikke vil definere en 
model, går han ind for en adskil-
lelse af politik og religion, og han 
fremhæver Tyrkiet som rollemodel 
for mellemøstlige lande.

”Det, der foregår i Tyrkiet for ti-
den, er det vigtigste for Europa, 
og Europa har ikke råd til at tabe 

Tyrkiet, hvad enten Tyrkiet bliver 
medlem eller ikke medlem af EU. 
Som et sekulært demokrati, hvor 
Islam er den dominerende religion, 
er og bliver Tyrkiet en rollemodel 
for andre muslimske lande”, fast-
slår han.

Tidligere indvandrerlærer

Når man googler på navnet Flem-
ming Rose, kommer der mere end 
1 million hits frem. De fleste hits 
omhandler Muhammedkrisen.

Hvad lavede du før du blev kendt 
som kulturredaktøren bag de 12 
berygtede tegninger?
”Jeg har været udenrigskorrespon-
dent i fjorten år, de elleve af dem 
i Moskva og tre år i Washington. 
Jeg har desuden arbejdet otte år 
i Dansk Flygtningehjælp, før jeg 
blev journalist. Jeg har undervist 
flygtninge i dansk og var også ind-
vandrerlærer i en periode.”

Du blev nomineret til den presti-
gefyldte Cavlingpris, men fi k den 
ikke, blev du skuffet?
”Nej, jeg vidste godt, at jeg ikke 
havde en chance. Det er jeg for 
kontroversielt til,” siger Rose smi-
lende.

Til gengæld er han stolt over at 
få den islamkritiske organisation 
Trykkefrihedsselskabets journa-
listpris.

”Det er en stor ære og anerken-
delse af mit arbejde”, pointerer 
Rose, der mener, at det er vigtigt 
at man går ind for det, man siger 
og kunne se sig selv i spejlet og 
hele verden i øjnene. 

yildiz.akdogan@haber.dk

HABER 

HABER
 www.haber.dk

anskD
MAYIS/MAJ 2007GRATIS DANSK/TYRKISK MÅNEDSAVIS - AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ   ●   SAYI/NR.8 ●●

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

 Østerbrogade 62
2100 København Ø
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Doğayı odanıza taşıyın

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

çiçek çeşitleri bulunur

 Düğün, nişan  Düğün, nişan 
ve özel günlerinizde ve özel günlerinizde 

çiçek, buket ve çelenk çiçek, buket ve çelenk 
verilir

Sevdiğinize bugün bir çiçek 
aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

INTERVIEW

PINAR Lygteskov Blomster

Islam har brug for reformation

Flemming Rose er 49 år og arbejder 
som kulturredaktør på Jyllands Pos-
ten. Han er gift med en dansk-russer 
og far til to børn. Han har læst russisk 
og oversat en række romaner fra rus-
sisk til dansk. Han er desuden en ak-
tiv oplægsholder og debattør.

Hvem er Flemming Rose?
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(Læs den tyrkiske version side 2)

EU-TYRKIET

For at blive en politiker, er det ikke længere til-
strækkeligt at have visioner, og ville ændre no-

get i samfundet. Nu mener nogle politikere, at væl-
gerne ikke interesserer sig for disse kvaliteter læn-
gere. 

De politikere, der bygger deres arbejde på religiøse 
følelser hos befolkningen, er ikke klar over, hvad de 
har gang i. 

Nogle muslimske politikere – i det kristne Dan-
mark – tror, at de kan erhverve sig flere religiøse 
rettigheder ved at fremhæve deres religiøse tilhørs-
forhold, når de kaster sig ud i den politiske arena. 
Men de tager fejl og ved at gøre dette, skyder de sig 
selv i foden. Disse mennesker skader ikke kun dem 
selv, men også de mennesker, der deler den samme 
religion, og er samtidig grunden til, at nogle i forve-
jen erhvervede rettigheder går tabt eller forsvinder.

Vi mener ikke, at det er en sund tanke, at etniske 
og religiøse gruppers interesser nødvendigvis skal 
afspejles folketinget. Det er også en kendsgerning, 
at mange danskere også mener, at indvandrere og 
efterkommere bør repræsenteres i folketinget. På 
samme måde evner en del politikere med en anden 
etnisk baggrund end dansk at blive eksponenter for 
deres egen nationalitet eller religion.
 

Asmaa Abdol-Hamid, der for nogle uger siden tråd-
te ind i det politiske liv, er et godt eksempel på den 
situation, vi prøver at få frem i lyset. Tingene har 
eskaleret i sådan en grad, at en muslimsk kvinde 
med tørklæde blev medlem af et parti, der tager ud-
gangspunkt i den ateistiske tankegang med tilbøje-
lighed til Marxisme. Hvis Asmaa Abdol-Hamid bli-
ver valgt, ville det vitterligt være spændende at se, 
hvilken linie partiet fremover vil følge.

Hvem burde være politiker?

Af Ole Vigant Ryborg, EU-
korrespondent for Ugebrevet 
Mandag Morgen

Frankrigs nye præsi-
dent Nicolas Sarkozy 
har rigeligt at se til. 

Valgkampen er nemlig langt fra færdig 
i Frankrig. Nu hvor præsidentvalget er 
overstået skal Frankrig også vælge nyt 
parlament. Det sker i to valgomgange i 
løbet af juni måned. Resultatet af dette 
valg kan spille en stor rolle i forhold til 
Tyrkiets kommende EU-medlemskab.
Franskmændene er på flere måder et 

politisk forunderligt folkefærd. Et af 
særprægene er borgernes særlige ny-
delse ved at lade præsidenter regere 
sammen med regeringer af modsat po-
litisk observans. Den franske filosof 
Montesquieu sagde allerede på 1700-
tallet: ”Magten må hæmme magten. In-
gen stormagt kan – lige så lidt som no-
get enkelt menneske – tåle, at ingen si-
ger den imod.”
Franskmændene elsker denne filosof 

og har ofte bragt denne filosofi til prak-
tisk anvendelse. Historierne om denne 
særlige franske co-habitation (bofælles-

skab) som fransk politisk historie har 
oplevet adskillige gange er mange og 
underholdende. 
Den socialistiske præsident, Francois 

Mitterand var præsident i 14 år og nå-
ede under den periode blandt andet at 
drive den borgerlige premierminister 
Jacques Chirac til randen af vanvid.
Præsident Chirac oplevede selv at 

skulle regere med den socialistiske pre-
mierminister, Lionel Jospin, og erfarin-
gerne viser tydeligt, hvordan selv den 
mest magtfulde franske præsident kan 
forvandles til en lam and, når han skal 
regere sammen med sine politiske mod-
standere.
Fra den periode er der flere eksem-

pler på EU-forhandlinger, hvor Chirac 
og Jospin gensidigt udspillede hinan-
den i en sådan grad, at resten af Euro-
pa måtte vente længe og tålmodigt, 
mens franskmændene forhandlede med 
sig selv og hinanden om, hvad Frank-
rig egentlig mente i en konkret sag.
Historierne om den fransk co-habita-

tion kan om få uger være aktuel igen. 
Den første meningsmåling forud for 
parlamentsvalget viser, at Sarkozys 

UMP-parti står til at få 35 procent af 
stemmerne. Socialistpartiet står til 30 
procent, mens centrumpartiet med den 
karismatiske Francois Bayrou umiddel-
bart finder sympati hos 15 procent af 
de franske vælgere.
Nu er der ikke nødvendigvis nogen 

sammenhæng mellem procenter og an-
tal medlemmer i nationalforsamlingen. 
Frankrig vælger sine parlamentarike-
re ved flertalsvalg i enkeltmandskred-
se. I praksis betyder dette, at i hver 
valgkreds tælles stemmerne op ved 
første valgrunde. Hvis en person har 
fået mere end halvdelen af alle afgivne 
stemmer er hun valgt. Hvis dette ikke 
er tilfældet går de to kandidater med 
flest stemmer videre til anden valgom-
gang den efterfølgende uge.
Det er umuligt at sige, hvordan par-

lamentsvalget kommer til at gå. Men 
udsigten til et EU-topmøde i juni, hvor 
præsident Sarkozy ledsages af en pre-
mierminister fra socialistpartiet er på 
ingen måde utænkeligt. 
Bliver der co-habitation i Frankrig 

vil Tyrkiet uden tvivl kunne fortsætte 
sine EU-forhandlinger uhindret.

Det åbne og uafklarede spørgsmål er, 
hvordan det vil gå, hvis Sarkozys til-
hængere også vinder valget til parla-
mentet og Nicolas Sarkozy i stedet dra-
ger til EU¬s juni-topmøde med den bor-
gerlige Francois Fillon som premiermi-
nister. 
Vil Frankrig genåbne debatten om 

hvorvidt forhandlingerne med Tyrki-
et bør stoppes. Indtil videre har hver-
ken Sarkozy eller hans politiske støtter 
meldt klart ud om den sag. En ting er 
at fremføre det ønske i en valgkamp. 
Noget andet er at møde op i kredsen 
af EU¬s politiske ledere og faktisk stil-
le det krav. Det vil koste meget poli-
tisk kapital. Især for en mand som fak-
tisk sad som fremtrædende medlem af 
den franske regering som accepterede 
at starte forhandlingerne.  Indtil vide-
re er det klogt at følge den gamle læ-
resætning om at bedømme politikere 
på hvad de rent faktisk gør – ikke på, 
hvad de siger. Og indtil videre har Sar-
kozy meget – men han har intet gjort 
og det er langt fra sikkert, at han gør 
noget.

haber@haber.dk

Sarkozy´s tyrkiske valg

Af Sadi Tekelioğlu

U
ndervisningsmi-
nister Bertel Ha-
arder opfordrer 
muslimske foræl-

dre til at overveje deres børn 
faste under ramadanen. 

»Hvis man skal fungere 
optimalt skal man spise og 
drikke regelmæssigt. Hvis 
skolebørn møder op til un-
dervisning sultne og tørstige 
kan de ikke koncentrere sig« 
siger Bertel Haarder og tilfø-
jer, at de seneste tids under-
søgelser peger på, at tospro-
gede børn halter kraftigt 
bagud i den danske skole sy-
stem. Opfordring om fasten 
er derfor et af de tiltag, der 
skal hjælpe tosprogede børn 
til at blive bedre i folkesko-
len. Derfor ser ministeren 
gerne, at grundskolelever 
slet ikke faster.

 »Hvis man ikke skal spise 
eller drikke fra solopgang 
til solnedgang, får man det 
virkelig svært, når man bor 
i Danmark. Fastetiden i år 
er på 12 timer, næste år er 
den 13 timer og i 2009 skal 
man faste i hele 14 timer. 
Dette vil skabe problemer 
for skolebørn, når de skal 
deltage i undervisningen og 

skal koncentrere sig for at 
lære noget. Man kan ikke 
koncentrere sig hvis man 
ikke har spist og mangler 
væske« siger Bertel Haarder 
og understreger, at han ikke 
har tænkt sig at udstede et 
forbud, men han vil opfordre 
kommunerne til at rådgive 
forældrene om, at det både 
går udover indlæringen 
og unges sundhed og 
vækst, når de skal 
faste så mange ti-
mer. 

Om nødvendigt 
vil han gerne un-
derbygge sin op-
fordring til mus-
limske forældre 
med fakta-oplysnin-
ger. Bertel Haarder 
siger, at opfordrin-
gen er henvendt til 
forældre der 
har børn i fol-
keskolen. 

Bertel Ha-
arders opfor-
dring modta-
ges med skep-
sis og forsig-
tighed i mus-
limske kredse, 
men samtidig 
er der også en 
vis forståelse 

for problematikken. Imam 
Fatih Alev og Ismail Basa-
ran, attache for religiøse 
anliggender ved den tyrki-
ske ambassade støtter ikke 
direkte ministerens tiltag, 
men ser positivt på mere 
dialog. 

Det må afprøves 

Ismail Basaran, som er 
attache for religiøse 
anliggender ved den 
tyrkiske ambassade 
er heller ikke begej-
stret for den direkte 
opfordring fra mini-
steren om ikke at 
lade skolebørn fa-
ste. Han siger, at 
religion er et pri-
vat anliggende, og 
at mange familier 

selv bestemmer og 
finder ud af, hvor-

dan de skal dyrke de-
res religion. Men Ba-

saran oplyser, at Islam 
faktisk tager hen-
syn til geografiske 

forhold, når 
bønnen skal 
tilrettelæg-
ges. Han gi-
ver eksempler 
på, at i Skan-

Bertel Haarder til muslimske forældre: 

Uden mad og drikke  
Undervisningsminister Bertel Haarder opfordrer muslimske forældre til folke-
skolebørn til at gå i dialog om deres børns faste i ramadanmåneden, som ryk-
ker 12 dage frem om året. Det betyder, at  ramadanen om nogle år vil ligge i 
sommermånederne og snart falde sammen med eksamensperioden. 
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İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
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Arkitekt/bygningskonstruktør
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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...

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

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

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

����������������������

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

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

INTERVIEW

��������� ��������� ���������

Müşteri hizmetleri:

Kazı-Kazan kartıyla 500 kr. Kazı-Kazan kartıyla 200 kr. Kazı-Kazan kartıyla 100 kr.

��������������������
���������

������
� � �
�

�������
�������

�

��������
�������

��������
��

�������
������

����

dur helten ikke
dinavien bliver to af aften-
bønnen lagt sammen da den 
sidste ligger meget sent. 
Han lover at sende en evt. 
officiel henvendelse fra mi-
nisteren videre til Kontoret 
for Religiøse Anliggender i 
Tyrkiet (Den øverste religi-
øse myndighed, red.) for at 
høre, om at der kan komme 
en melding der vil hjælpe til 
klarhed om spørgsmålet. 
 Imam Fatih Alev, som 
er en af de redaktører på 
Islam.dk siger, at fasten er 
en religiøs pligt, der gælder 
fra børnene er kønsmodne. 
Han siger, at han godt kan 
se problematikken, men 
så hellere at Bertel Haar-
der rådførte sig først hos 
nogle religionskyndige før 
han kom med sin opfor-
dring. ”Jeg synes, at det 
var fint da ministeren for-
leden sagde, at han ikke 
var minister for badefor-
hæng og leverpostej. Men 
nu blander han sig plud-
selig i en religiøs pligt. Det 
vil være svært for ham, at 
overbevise muslimske for-
ældre, uden at han un-
derbygger sin opfordring 
med udtalelser fra religi-
onsforskere og eksempler 
fra muslimske lande” siger 

han til Haber. 

Bønnen må ikke skade 
indlæringen 

Der er bred enighed om at 
bønnen ikke må svække 
ens helbred, og derfor er 
små børn, syge, gamle fri-
taget for religiøse pligter i 
nogle tilfælde. Fatih Alev 
er heller ikke sikker på, 
at alle muslimske børn fa-
ster under ramadanen og 
siger, ”Hvis man gerne vil 
se religion som et problem 
i Danmark bliver det til et 
problem” og gentager sin 
opfordring til dialog. 

Bertel Haarder oplyser, at 
han har været i dialog med 
Københavns Kommune, 
som har en pjece, hvor de 
opfordrer forældre til ikke 
at lade børn under 12 år 
faste eller eventuelt kun i 
weekenderne. 

Pædagogisk konsulent 
i Københavns Kommune 
Asad Ahmed, der er ph.d. 
i genetik fra Pakistan og 
uddannet folkeskolelærer 
i Danmark har været med 
til at udarbejde den køben-
havnske pjece, som oplyser 
muslimske forældre om an-
dre handlemuligheder med 

henvisning til kostsam-
mensætningens betydning. 
Grunden til at vi i Køben-
havns Kommune har sat 
grænsen ved 12 år er netop 
hensyn til kønsmodningen. 
Personligt mener jeg, at 
unge ikke bør faste før det 
fyldte 18. år, hvor de selv 
kan tage stilling og er fær-
dige med grundskolen, siger 
Asad Armad til Undervis-
ningaministeriet.  

Ministeren opfordrer 
til dialog 

Der er flere måder at løse 
problemet om faste og ind-
læringskonsekvenser. Der-
for opfordrer Bertel Harder 
de muslimske kredse til en 
åben og konstruktiv debat 
herom. Der er jo lande, hvor 
solen i flere måneder ikke 
går ned, og hvor det derfor 
selvsagt er et problem, der 
skal findes en løsning på, 
hvis man som muslim bo-
sætter sig der. Derfor må 
der også kunne findes løs-
ninger her i Danmark, så 
børn ikke skal faste op til 
18 timer, når ramadanen 
falder sammen med som-
mersolhverv den 21. juni.

sadi.tekelioglu@haber.dk
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Aytaç Özkardeş

A
vrupa’yı kah-
veyle Osman-
lı tanıştırdı. 
Türk kahve-

sinin şöhreti malum. 
Ama o küçücük cezve, espresso 
makineleri arasında barınamaz 
oldu artık. Şimdilerde yabancı 
kahveler in, Türk kahvesi out bir 
takım müesseselerde. Sanki her 
biri, sanırsınız İstanbul’da değil 
de, Roma’da, California’da, Viya-

na’da açmışlar dükkanı...
Bizde bir şeyin kaliteli olduğunu 

anlatmak için, “ithal abla bu” der-
ler. Yani bir şey  yabancıysa illa 
iyidir! Kendine güvensizlik, özenti 
ve kompleks yumağı içindeki kimi 
kent soylularımız “yabancı” olabil-
mek, onların tükettiklerini tüket-
mek, “İngiliz urganıyla asılmak” 
için yarışırlar. 

Yerli malcısı ya da azılı bir milli-
yetçi olduğumu sanmayın, ama bu 
kadar belkemiksizlik de içimi sızla-
tıyor yani. Bir de sonuçları hiç de 
öle üç beş züppenin kendi kendi-
ne italyancılık ya da amerikancılık 
oynaması olarak ortaya çıkmıyor. 
Ne dediğimi tam anlamak için İs-
tanbul’daki kafelere bir uğramanız 
yeterli. Sanki her biri, sanırsınız 
İstanbul’da değil de, Roma’da, 
California’da, Viyana’da açmışlar 

dükkanı. Kahve mönülerine bakı-
yorsunuz, dünyanın her tarafından 
onlarca kahve çeşidi, iyi güzel de, 
nerde Türk kahvesi?

Mönüde yazması çoğunlukla bir 
şey ifade etmiyor, ya garson size 
alaycı bir bakış fırlatıyor, espres-
so’nun tadına varamamış köylü 
muamelesi görüyorsunuz, ya da 
sulu sepken, berbat bayat bir kah-
ve geliyor önünüze. 

Lafı uzatmayalım, mevzumuz 
Türk kahvesi. Naçizane tespitim 
de şu: dünyaya bu topraklar-

dan yayılan kahve kültürü, hem 
kolaycılıktan (neskafe) hem de  
özentiden yavaş yavaş ortadan 
kaldırılıyor. İsteyen istediği kah-
veyi içsin, espressoculara da nes-
kafecilere de, hatta hazelnutçulara 
da sözüm yok, ama Türk kahvesi 
sevenler de en az diğerleri kadar, 
en azından Türkiye’de iyi hazır-
lanmış bir Türk kahvesini içme 
hakkına sahip. 

Köpüklü kahvenin sırrı

İyi de ne bu Türk kahvesi diyen 
okurlarımıza (malum yazı Dani-
marka’da yayınlanıyor) hemen 
bir tarif patlatalım. Diğer kahve-
lerden farklı olarak Türk kahvesi 
taze kavrulduktan sonra çok ince, 
neredeyse un kıvamında çekilmiş-
tir. Türk kahvesi pişirmek için 

mutlaka bir cezveye sahip olmalı-
sınız ki, bakırdan yapılmış olursa 
çok daha makbuldür. Her bir kişi 
başına bir fincan suyu cezveye ko-
yup (mutlaka soğuk su) üzerine iki 
çay kaşığı kahve, bir çay kaşığı da 
şeker koyunuz. Şeker daha az ya 
da daha fazla olabilir sizin damak 
tadınıza göre. Ocakta ağır ağır 
pişiriniz. Kahve çorba gibi karış-
tırılmaz, şekerin kahveye karış-
ması yeterlidir. Köpürüp taşacak 
gibi olduğunda hemen altı kapatı-
lır ve servis edilir. Bir de tüyo ve-

relim, bunu herkes bilmez, kahve 
tam kaynamaya yüz tuttuğunda 
üzerine bir tutam kahve telvesi 
serpiştirin, kahveniz daha da kö-
püklü olacaktır. Afiyet şeker olsun. 
Mutlaka taze kahve kullanın, yok-
sa ne yaparsanız yapın köpürmez 
ve tadı da beş para etmez. 

Ağır ağır içeceksin

Gelelim işin ritüeline. Türk kahve-
si espressonun aksine ağır ağır içi-
lir, koyu sohbetlerin, ya da misafir-
liklerin vazgeçilmez içkisidir. Şöyle 
bir yudum alırsınız höpürdeterek, 
fincanı tabağa koyar muhabbete 
devam edersiniz. İşin en eğlenceli 
kısmı fal bakma merasimidir ki, 
bunu başka hiçbir kahve ile yapa-
mazsınız. Dibe çöken telveler, kah-
ve fincanı ters çevrildiğinde çeşitli 

şekiller oluşturur. Ya bir yolunuz 
vardır bu günlerde, ya da içiniz 
çokkkk daralmıştır. Allah aşkına 
söyleyin, başka hangi kahve size 
doğacak çocuğunuzun cinsiyetini, 
aşkın kapıda olduğunu ya da üzeri-
nizde büyük bir uğursuzluğun kol 
gezdiğini söyleyebilir? 

Kahve Yemen’den, suyu çi-
menden gelir

Kahveyi ilk kimin bulduğuna dair 
türlü rivayetler, efsaneler olsa da 

kesin bir bilgi yok. İlk olarak kah-
ve bitkisinin doğal olarak yetiştiği 
Yemen’de kullanılmaya başlanmış. 
Zikir ayinlerinde saatlerce uyanık 
kalmayı sağladığı için “Müslüman-
ların şarabı” olarak da adlandırılır-
mış. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Yemen Valisi Özdemir Paşa, Arap 
Yarımadası’ndan Anadolu’ya taşı-
mış kahveyi. Türk kahvesini, sa-
rayın görkemli salonlarında, 40 
kişilik kadrolu kahveci ustaları 
tarafından özenle Sultan’a servis 
edilirmiş.

Kahve, Osmanlı’da önceleri “çiğ 
tane” olarak alınıp dibeklerle dövü-
lüyor ya da el değirmenleriyle çe-
kiliyormuş. Türk kahvesinin günü-
müzde de en ünlü isimlerinden biri 
olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 
kahveyi ilk kez dolaplarda kavurup 
değirmende döverek geniş çapta 

üretime geçmiş. Türklerle özdeş-
leşen kahve, kültürümüze o kadar 
yerleşmiş ki, sabah kahvesinden 
önce yenilen altlık mahiyetindeki 
yemeğe “kahve altı” denilmiş. Za-
manla kahvaltı olarak söylenilen, 
günün en önemli yemeğinin adı da 
buradan geliyor işte.

Peşi peşine açılan kahvehaneler, 
insanların bir araya gelip, iletişim 
kurmasını, sonra da saraya başkal-
dırmasını sağladığı için kapatılmış 
bir ara. Ama kahve aşkı Sultanla-
rın baskısından üstün çıkmış.

Ve Avrupalı kahveyle tanı-
şıyor

Kahve Avrupa’ya Osmanlı’dan 
gitmiş, ama nasıl gittiğine dair 
yine türlü yorumlar, bilgiler var. 
1615’te Venedikli ve 1650’de Mar-
silyalı tacirler Türk Kahvesini 
dünyaya yayar. 1669’da Osmanlı 
Sefiri Hoşsohbet Nüktedan Süley-
man Ağa, Türk Kahvesini Paris 
sosyetesine ikram eder. O dönem 
Paris’te Süleyman Ağa’nın konağı-
na kahveye davet edilmek ayrıcalık 
sayılıyor. 

Bir bilgiye göre de, Avrupa 
1683’te Osmanlı Ordusunun Viya-
na Kuşatması sayesinde tanışıyor 
kahveyle. Osmanlı geri çekilirken 
kahve çuvallarını geride bırakıyor. 
Çuvallara doldurulmuş kahveleri 
bulan Avusturya’lı askerler kahve 
çekirdeklerini barut sanarak yak-
maya çalışırlar. (Bir rivayete göre 
de deve yemi sanmışlar) Suriyeli 
bir tüccar ise çuvallardaki madde-
nin kahve olduğunu söyler ve nasıl 
içildiğini anlatır...

Zamanla Avrupalılar da kahve-
ye kendi kültürlerinden bir şeyler 
katar. Kahve için değişik ve hızlı 
çalışan makineler geliştirilir. Esp-
resso, cappucino, filtre ve granül 
kahve çeşitleri ortaya çıkar.

Kahve bugün dünyada en çok tü-
ketilen maddelerden biri. Yüzler-
ce çeşidi var. Biri de bizim Türk 
kahvesi işte. Telveli, köpüklü, kırk 
yıl hatırı olan, falı bakılan, bakır 
çezvelerde pişirilen Türk kahvesi. 
Züppelere, tembellere, tekellere 
inat yaşar mı dersiniz?

haber@haber.dk

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı yok artık...
Allah aşkına söyleyin, başka hangi kahve size doğacak çocuğunuzun cinsiyetini, aşkın kapıda 
olduğunu ya da üzerinizde büyük bir uğursuzluğun kol gezdiğini söyleyebilir. 

Hava, nem ve ışık taze kahvenin en 
büyük düşmanlarıdır. Mutlaka hava 
almayacak bir şekilde metal bir kutu-
da saklanmalı. Sıcaktan ve nemden 
korunmalı, serin ve kuru ortamlarda 
saklanmalı. 

Kahve çekirdeklerini veya öğütülmüş 
kahveyi buzdolabında ve derin don-
durucularda asla saklamamalısınız. 
Yaşayan bir organizma olduğundan, 
buzdolabında saklandığında nem ile 
beraber çekirdekler arası etkileşim 
başlar ve 
gerçek aromasını, lezzetini kaybeder. 

En iyi sonucu elde etmek için taze 
kahve çekirdeklerini demlemeden 
hemen önce öğütülmeli. Kavrulmuş 
kahve alındığı vakit kullanılacağı ka-
dar çekilmesi önemli. Çekilmiş olarak 
alıyorsanız gerektiği kadar ve az alın. 
Eğer kahveyi çok iri çekerseniz, hem 
kahveniz sulu olur hem de lezzeti aza-
lır. Çok ince olursa da, fincan dibinde 
telveler oluşur.

Kahve nasıl saklanır?
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Af Aytac Özkardes

N
år du 
har 
druk-
ket 

kaffe sammen 
med én har du etableret et 
venskab med vedkommende. 
Dette venskab vil forpligte 
dig mindst i 40 år. Men så-
dan ser det desværre ikke ud 
længere.

Det er osmannerne , der 
bragte kaffen til Europa. Det 
er tyrkisk kaffe vi snakker om. 
Men den lille kop og lille kan-
de har det svært i disse år. Der 
er ikke længere plads til den 
lille tyrkisk kop blandt espres-
so maskinerne. Visse steder er 
det helt umuligt at få serveret 
tyrkisk kaffe. Fremmede kaf-
fe er in, tyrkisk kaffe er out. 
Man skulle nærmest tro, at 
man efterhånden ikke færdes 
i Istanbul, men i Wien, Rom 
eller Californien.

”Det er importeret”, disse 
magiske ord bliver brugt i Tyr-
kiet til at fortælle om kvalite-
ten af varen. Altså, hvis noget 
er fremmed er det godt. Min-
dreværdsfølelse, manglende 
selvtillid og en masse kom-
plekser skubber den tyrkiske 
småborgerlige mellemklasse 
ind i en konkurrence, om at 
være mere europæer end selve 
europæerne og for at forbruge 
det europæerne forbruger. 

Jeg er ikke en fanatisk na-
tionalist, men denne mangel 
på ryggrad gør ondt. Konse-
kvensen er ikke kun nogle 
snobber, der leger italienere, 
amerikanere eller hvad de nu 
synes. Tag en tur til Istanbuls 
caféer, så vil du bedre forstå 
hvad jeg mener. Her findes 
snesevis af kaffesorter fra 
alverdens lande. Men tyrkisk 
kaffe…nej. Man skulle tro, at 
alle disse caféer lå i Rom, Ca-
lifornien, eller Wien. Selv om 
tyrkisk kaffe er på menuen 
kan du ikke være sikker på 
fornøjelsen. Du må døje med 
nedladende blik fra tjeneren, 
som fortæller dig, at du er en 
bondeknold, der ikke har haft 
mulighed for at smage espres-
so. Eller må du nøjes med en 
tynd kop varm vand, som skul-
le forestille tyrkisk kaffe.

Lad os komme til sagen. Vi 
snakker om tyrkisk kaffe. 
Min ydmyg konstatering er den, 
at tyrkisk kaffe forsvinder i det 
land, som har gjort den halve ver-
den bekendt med kaffe. Alle har 
ret til at drikke den kaffe de vil. 
Jeg har ikke noget imod espresso 
folk, nescafé folk eller Hazelnut 
folk. Jeg vil bare have, at tyrkisk 
kaffes tilhængere får lov at nyde 
deres lille kop.

 
Skummens 
hemmelighed.

Hvad er tyrkisk kan nogen spør-
ge (skrivelsen her bringes jo i 
Danmark) Jeg vil første servere 

en opskrift. Tyrkisk kaffe males 
nærmest melfint efter de friske 
kaffebønner er ristede. Man skal 
endelig erhverve sig en cezve, en 
lille kande med et langt skaft, 
helst af kobber. Fyld kanden med 
kold vand, og kom to teske kaffe 
og en teske sukker i. Rør endelig 
ikke. Varm det hele indtil det ko-
ger. Fjern kanden ligeså snart den 
begynder at koge. Og her kommer 
undertegnedes hemmelighed. Hvis 
man gerne vil have mere skum på 
kaffen (det skal man helst) skal 
man drysse lidt kaffe på lige før 
den koger. Og for at få hele fornø-
jelsen skal man bruge frisk kaffe. 
Ellers vil den ikke skumme og der-

med ikke smage godt.

Drik den langsomt

Og nu til ritualet. I modsætning 
til espresso drikkes tyrkisk kaffe 
langsomt. Den er uundværlig i 
hyggestunder og under en god 
snak. Den mest fornøjelig del af 
tyrkisk kaffe nydelsen er at spå i 
kaffegrums. Man kan ikke bruge 
andre kaffesorter til dette formål. 
Når du er færdig med kaffen svin-
ger du koppen langsomt rundt og 
vender bunden i vejret og lukker 
koppen med underkoppen. Du ven-
ter indtil koppens bund ikke læn-
gere er varm. Kaffegrumsen, der 

havde sat sig på bunden af koppen 
former mærkelige mønstre på in-
dersiden af koppen. Disse mønstre 
kan fortælle dig om en ny kærlig-
hedsaffære er på vej, eller om en 
forbandelse lurer. Helt ærligt, 
hvilken anden kaffe kan fortælle 
dig om du f.eks. får en dreng el-
ler en pige?

Kaffen kommer fra 
Yemen

Ingen ved med sikkerhed hvem, 
der begyndte at drikke kaffe først. 
Historiske kilder fortæller, at man 
drak kaffe i Yemen, da den holdt 
søvnen væk, således kunne man 

være med i de lange religiøse 
ritualer. Derfor blev den også 
kaldt ”muslimernes vin”. Gu-
vernøren Özdemir Pacha, un-
der Suleiman den store bragte 
disse bønner fra den arabiske 
halvø til paladset i Istanbul.

Med stor omhu blev kaffen 
serveret til sultanen i palad-
set af en serveringstejeneste 
bestående af 40 mænd. 

Kaffe har vundet så meget 
indpas i den tyrkiske kultur, 
at ordet morgenmad, kahvalti 
er formet ud fra kaffe ritualet 
om morgenen. Man var nødt 
til at indtage lidt mad, for at 
kunne nyde morgenkaffen 
uden risiko for at få ondt i 
maven. Altså ordet kahvalti 
består af kahve og alti, der 
direkte oversat betyder kaffe 
og under.

 Da kaffen hurtig blev popu-
lær begyndte folk at samles 
for at drikke kaffe. Mange 
kaffehuse blev oprettet men 
blev lukket midlertidig da, 
disse hurtigt udviklede sig 
til steder, hvor man organi-
serede oprør mod sultanen. 
Men betagelsen af kaffe ny-
delsen vandt over sultanens 
hårde hånd.

Og europæerne 
smager kaffen

Kaffen er kommet til Europa 
fra osmannerne, men for-
klaringerne er mange, om 
hvordan og hvornår dette 
skete. Købmænd fra Venedig 
i 1615 og fra Marseilles i 1650 
bragte kaffen verden rundt. I 
1669 serverer den osmanniske 
ambassadør i Paris, Suleiman 
Agha kaffe for datidens pari-
siske jetset. Det bliver hurtigt 
et meget fint tilløbsstykke at 
blive inviteret til kaffe hos den 
osmanniske ambassadør.

En anden forklaring på 
hvornår europæerne for før-
ste gang så kaffe er under os-
mannernes belejring af Wien 
i 1683. Da osmannerne tabte 
og trak sig tilbage efterlod 
de mange sække kaffe bag. 
Østrigske soldater prøvede 
at brænde kaffen først, da de 
troede, at det var krudt. En 
anden historie fortæller, at 
østrigerne troede at sækkene 
var fyldte med kamelfoder. 
Men en tunesisk købmand 
fortæller dem om sækkenes 

indhold og instruerer østrigerne 
i hvordan den drikkes.

Gennem tiden udvikler europæ-
erne deres helt egen måde at tilbe-
rede kaffe på. De opfinder maski-
ner der brygger denne vidunderlig 
drik på en meget hurtigere måde. 
Dermed opstår de forskellige slags 
kaffe som espresso, cappucino og 
filterkaffe.

Jeg håber, at den tyrkiske kaf-
fe får lov at overleve på trods af 
snobberne, dem, der er for dovne 
til at tilberede den og de kæmpe 
monopoler.

haber@haber.dk

En kop kaffe forpligter ikke længere i 40 år…
Helt ærligt, hvilken anden kaffe kan fortælle dig, om en ny kærlighedsaffære er på vej, om en 
forbandelse lurer, eller om du f.eks. får en dreng eller en pige?

HABER
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Sönder Boulevard 100, Hjörnet
1650 Köbenhavn V

Tlf: 40 15 60 69
e-posta: urals.systue@hotmail.com

URAL 
PERDE ATÖLYESİ

Yeşiller ve eski komü-
nistlerden oluşan Bir-
lik Listesi’nden (En-

hedslisten) milletvekili adayı 
olan Asmaa Abdol-Hamid’in 
parlamentoya seçilmesi du-
rumunda başörtüsünü çıkar-
mayacağını açıklaması parti 
içinde tartışma başlattı. 

Birlik Listesi’nin Esbjerg 
kentinden milletvekili ada-
yı olan Henning Hyllested, 
Birlik Listesi’nin sosyalist ve 
tanrıtanımazların (Ateist) 
partisi olduğunu belirterek, 
Asmaa Abdol-Hamid’in aday 
olmasına karşı çıktığını ve 
Esma’nın adaylığına karşı 

mücadele edeceğini söyledi.
Bilindiği gibi, Birlik Listesi 

tarafından Odense’den mil-
letvekili seçimlerinde aday 
gösterilen Asmaa Abdol-Ha-
mid, seçilmesi durumunda 
Danimarka Parlamento-
su’na başörtüsü ile gireceği-
ni açıklaması yaparak tartış-

ma başlatmıştı. 
Asmaa Abdol-Hamid daha 

önce de Danimarka ulusal 
televizyonu DR’nin ikinci 
kanalı DR2’de başörtülü 
olarak program sunuculuğu 
da yapmıştı.

(Haber)

Esma eski komünistlerin adayı

D
animarka’da 
Vollsmose davası 
olarak bilinen ve 
2006 yılının Ey-

lül ayında 9 kişinin bomba-
lı terör eylemi planladıkları 
iddiasıyla gözaltına alınma-
sıyla başlayan davada kor-
kunç bir iddia gündeme gel-
di. Sanıkların avukatı, dava-
da şahit olarak da bulunan 
bir kişinin gözatına alınan 
kişilere, bomba yapımında 
kullanılan malzemeleri te-

min etmelerinde yardımcı 
olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatlarının id-
diasına göre bu kişi Da-
nimarka gizli istihbarat 
servisi (PET) tarafından 
kendisine verilen emirler 
doğrultusunda gözaltında 
bulunan 4 kişiye terör ey-
lemi gerçekleştirmek ama-
cıyla bomba yapmalarında 
yardımcı oldu ve bomba ya-
pımında kullanılacak malze-
melerin temin edilmesinde 

yardımcı oldu.
Berlingske Tidende gaze-

tesinde yer alan habere göre 
bazı polis yetkililerinin de 
kabul ettiği iddialara göre 
sivil bir istihbarat görevli 
gruba sızdı ve grubun bom-
ba eylemlerinde yardımcı 
oldu. Öne sürülen iddialar 
konusunda ne PET’ten ne 
de savcı ve savunma avuka-
tından herhangi bir açıkla-
ma gelmedi. 

(Haber)

Korkunç iddia
Danimarka’da Vollsmose davası olarak da bilinen ve 
geçtiğimiz yıl 9 kişinin bombalı terör eylemi planladıkla-
rı iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili davada, gizli istih-
barat servisi PET’ten bir görevlinin gruba sızdığı ve gö-
zaltında bulunan 4 kişiye terör eylemi gerçekleştirmek 
amacıyla bomba yapmalarında kullanılacak malzeme ko-
nusunda yardımcı olduğu iddia edildi. 

Esma Abdulhamid eski komünistler ve yeşillerden oluşan Enhedslisten’den 
(Birlik Listesi) milletvekili adayı oldu. Abdülhamid meclise seçilmesi 
durumunda başörtüsünü çıkarmayacağını söyledi. 

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
Frederiksberggade 22 • 1459 København K  •  Tlf: 33 33 08 74 

5 Haziran’dan itibaren yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te 
hizmetinizdeyiz. Her Cumartesi-Pazar günleri 

Türk brunch mutfağının zengin menüsünü 
konuklarımıza sunuyoruz

Frederiksberggade 22 • 1459 København K  •  Tlf: 33 33 08 74 

5 Haziran’dan itibaren yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te 
hizmetinizdeyiz. Her Cumartesi-Pazar günleri 
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CinemaTurca
Festivalavis/Festival programı

www.cinematurca.com
Türkiye Sinema Günleri
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19-30 maj
København

Park Bio

01-07 juni
Odense

Café Biografen

15-30 juni
Århus

Øst for Paradis

Tyrkiske filmdage

Vanløse Bio

www.cinematurca.com
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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

- 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

Sadık Yıldız
Tlf.: 25 62 81 28 

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

Vatandaşlık sınavı ve Danca 
yeterlilik 3 sınavı kurs kayıtları başladı

Kasım ayında yapılacak Danimarka vatandaşlığı sınavı ve Danca 
yeterlilik sınavı 3 kursları için kayıtlar başlamıştır. 

Kurslara katılmak isteyenler kayıt için aşağıdaki adres ve telefon 
numaralarına başvurabilirler.

Tilmelding til Dansk Indfødtsretsprøve 
og til undervisning i Dansk er i gang

Brøndby Sprog- og Integrationscenter
Park Alle 292
2605 Brøndby

Tlf.: 43 28 29 66 
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Türkiye�nin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde

Turkcell Süper Ligi 

Fortis Türkiye Kupasõ

50�nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ

Kuzey Avrupa Ülkeleri DIGITURK Distribütörü 

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

DIGITURK
DAN�MARKA BAY�S�

SAT-EXPRESS 
DIGITURK�e üye olmak istiyorsanõz bizi arayõn

Bir telefonla DIGITURK evinizde 

Mehmet Yõlmaz
Tel:   40 27 89 89 

KAMP
ANYA

yalnõzca

1300 DKK

Spor, Süper veya

Mega paketi alana

DIGITURK için özel

üretilmi�, problemsiz

HUMAX
uydu alõcõsõ

Meral Ballegaard

2006’nın kasım ayında Kopen-
hag’da kurulan Danimarka 
–Türk Kültür ve Eğitim der-

neği (Den Danske-Tyrkiske Højs-
koleforening), bu okulu İzmir’e 
130 km. uzaklıktaki Güzelçam-
lı’da açmayı planlıyor.

Amaç Danimarka, Türkiye ve di-
ğer Avrupa ülkeleri arasındaki di-
yaloğu geliştirmek. Derneğin temel 
prensipleri arasında farklı kültür-
lerin- açıklık ve saygı yoluyla- bir-

birini tanıyıp anlaması yer alıyor. 
İnsanlar arasında eşitlik prensibi 
gözetilen okulda, eğitim herkese 
açık olacak. Yani  yaş, cinsiyet, 
din, etnik ve ekonomik durumuna 
bakılmadan herkaes bu halk okul-
larından faydalanabilecek. Dolayı-
sıyla dernekte politika, din ve eko-
nomik menfaatlere yer yok. 

Zaten Danimarka’da açılan ilk 
‘højskole’un amacı da, üniversite 
için zamanı ve parası olmayan yok-
sul ve köylülerin eğitimi idi. 

(Danimarka’daki ilk højskole 
1844 yılında Kristen Kold önder-
liğinde Rødding’de açılmış. Ancak 
okulun fikir babası 1783 – 1872 
yılları arasında yaşamış olan bir 
Alman: Şair, filozof, din adamı, 
tarihçi ve öğretmen olan Nikolai 
Frederik Severin Grundtvig. Avru-
pa’daki aydınlanma geleneğinden 
gelen bir okulda yetişen Grund-
tvig’in, modern Danimarka ulus 
bilincinin oluşmasında da katkısı 
olmuş). 

Şu anda Danimarka çapında bu 
tür 79 okul var.

Højskole (veya halk üniversitele-
rinin) ortak özellikleri şunlar:
- 8 ile 40 hafta arasında süren 
eğitim.
- Eğitim boyunca öğrencilerin ora-
da 24 saat kalarak yeni insanlar, 
yeni görüşler ve yeni tecrübeler ka-
zanması (Bir tür yatılı okul).
- Temel amaç kişinin kendini ge-
liştirmesi
- Bitirme sınavı yok

- Eğitim metodunda özgürlük 
Derneğe üye olmak isteyenler yö-
netim kurulu başkanı Henriette 
Lund’a 27 46 51 08 numaralı tele-
fondan ulaşabilirler.
(Højskole’nin Fransızcası: Univer-
sité populaire)

meral.ballegaard@haber.dk

ABD’nin New York kentinde 
basına ve dünya kamuoyuna 
tanıtılan Kopenhag’daki cami 

projesini Danimarka’daki Müslüman 
çevrelerin bilmemesi dikkat çekti. 

3.2 milyar krona malolacak cami 
inşasının İskandinavya’nın en 
büyük camisi olacağı öne sürülüyor. 
Kopenhag’ın Amager semtinde Njals-
gade ile Artilerivej’in buluştuğu 
köşede 3 bin metrekare üzerinde 
inşa edilecek camiyle birlikte bir 
uluslararası kültür evi, otel ve öğrenci 
yurdu da yapılacak. 

‘Grand Mosque of Copenhagen’ 
adındaki caminin projesi mimarlık 
firması Wenzel + Tuxen tarafından 
yapıldı. 

The Tabah Foundation (Tabah 
Vakfı) adında bir vakıf tarafından 
inşa edilecek olan caminin maddi 
kaynağının nereden sağlanacağı ise 
henüz bilinmiyor. 

Kopenhag Belediyesi cami projesi 
hakkında bilgilendirilirken, Dani-
marka’daki Müslüman çevrelerin 
projeden haberdar olmamaları dikkat 
çekti. Projeye Sosyal Demokratlar ile 
Radikal Sol Parti’nin sıcak baktığı da 
gelen bilgiler arasında. 

(Haber)

Kopenhag’a 
dev cami
Başkent Kopenhag’a 
İskandinavya’nın en 
büyük camisi yapılması 
planlanıyor

Avrupa’nın en mutlu halkları-
nın kuzeyde olduğunu, Akde-
niz’e doğru indikçe tablonun 

değiştiği ortaya çıktı. 
Cambridge Üniversitesi’nin AB’nin 

2004’teki genişlemesinden önce üye 
olan 15 ülkede yaptığı araştırmada 
en mutlu halkın Danimarkalılar, en 
mutsuzların ise İtalyanlar olduğu be-
lirlendi. 

10 üzerinden puanlamada 8.05 alan 
Danimarka’yı 7.98’le İrlanda, 7.84’le 
İsveç ve 7.78’le Hollanda izledi. 

En mutsuzlar ise 6.27 ile İtalya, 
6.53’le Portekiz ve 6.79’la Yunanis-
tan. 

Mutluluk, ülke yönetimlerine, yasa-
larına ve halka karşı duyulan güvenle 
orantılı hesaplandı.

En mutlu 
Danimarkalılar

Türkiye’de bir ’Højskole’ 



            Mayıs/Maj 2007haber30   Mayıs/Maj 2007 31   haber

Dr. İsa KUYUCUOĞLU

Her anne baba çocuklarının sağlıklı, den-
geli ve mutlu bir hayat sürmesini arzu 

eder; bunun için elinden gelen çabayı göste-
rir. Günümüzde modern dünyada görülen 

değişim sürecine paralel olarak çocuk yetiştirme konu-
sundaki pedagojik teori ve yöntemler de değişmektedir. 

Önceki yıllardaki geleneksel toplumlarda anne-babalar 
doğru ve yanlış olarak bildikleri yöntemleri uygulayıp; 
çocuklarından beklentilerini onlara  açıklarken, günü-
müzde genç kuşaklar; aldıkları bireysel eğitimin sonu-
cu olarak kendi kararlarını kendileri vermek istemekte-
dirler. Günümüz eğitim sisteminde gençlerin davranış-
larını “bireysellik”, “özgürlük” ve “kendi kendine karar 
verme” gibi yetenekler yönlendirmektedir. Bunun sonu-
cu olarak gençler kendilerinden çok şey beklemekte ve  
amaçlarını gerçekleştirmek için bütün alternatif  yön-
temleri denemektedirler.

Bu noktada dış görüntü ve fiziki güzellik gençlerin ha-
yallerini gerçekleştirmek istedikleri en  önemli alanlar-
dan birini teşkil etmektedir. Günümüzde gençler dış gö-
rüntüye özel bir önem vermekte ve fiziki görüntülerinin 
nasıl olacağına kendilerinin  karar verebileceklerine ve 
bunu değiştirebileceklerine inanmaktadırlar.

Bu inancın doğal bir sonucu olarak özellikle 13-19 yaş-
ları arasındaki gençler, güzel bir görüntüye sahip olabil-
mek için yoğun bir çaba sarf etmektedirler. Bu yaşlar-
daki bazı gençler yetişkinlere göre “plastik cerrahiyle” 
(ameliyatla) fiziksel yapılarını değiştirmek;  yada daha 
güzel bir görüntüye sahip olabilmek için bir takım este-
tik ameliyatlara başvurmaktadırlar.

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı teknolojik gelişme 
ve yoğun küreselleşme akımı gençlerin hayata bakışı-
nı ve yaşam tarzını etkilemektedir. Çok erken yaşlarda 
bilgisayar teknolojisiyle tanışan genç kuşaklar, daha 7-8 
yaşlarında İngilizce yazabilmekte, bilgisayar ve Internet 
teknolojinin sunduğu imkanlarla diğer kültürel coğraf-
yalardaki insanlarla iletişim kurabilmektedirler. 

Artık bir çok anne-baba kendilerinin kullanmakta zor-
landıkları modern teknolojiyi çocuklarının kendilerin-
den daha etkili ve hızlı kullanabildiklerine şahit olmak-
tadırlar. Geleneksel toplumlarda çocuklarına yardımcı 
olabilen anne-babalar artık bilgisayar teknolojisi konu-
sunda çocuklarının yardımlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Cep telefonları çocukların ve gençlerin günlük hayat-
larının ayrılmaz bir parçası haline gelerek,  sosyal haya-
tı biçimlendiren bir “komuta merkezi” olmuştur.  2005 
yılında Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre; 13-
15 yaş arasındaki gençlerin % 93’nün kendilerine ait 
özel cep telefonu olduğunu ve günde en az iki  mesaj 
(SMS) gönderdiklerini ortaya koymuştur. Artık gençler 
ve çocuklar cep telefonlarıyla beraber yatıp kalkmakta, 
neredeyse 24 saat cep telefonlarıyla beraber olmaktadır.

Modern teknolojinin kendilerine sunduğu imkanla-
rın cazibesindeki genç kuşaklar, “hayatta istedikleri her 
şeye ulaşabilecekleri” gibi  gerçekçi olmayan birtakım 
beklentiler içine girmektedirler. Gençler artık ulaşama-
yacakları bir hedefin, erişemeyecekleri bir amacın olma-
dığını sanmaktadır. 

Batı toplumlarında  insanlar maddi anlamda büyük 
bir lükse ve doyuma ulaşmıştır. Hayatı kolaylaştıran  
çağdaş teknoloji – özellikle genç kuşaklara – hayallerini 
gerçekleştirmelerinde geniş imkanlar sunmaktadır. 

Aldıkları eğitimin, yaşadıkları aile değerlerinin ve top-
lumsal koşulların ürünü olan genç kuşaklar baş döndü-
rücü teknolojik gelişme ve maddi doyumdan sonra aca-
ba peşinde koştukları mutluluğu yakalayabilmektemi-
dir?  

“Ben merkezli” (ego-centrik), bireysel eğitim sistemi 
ve modern teknolojik paradigma gençlerin yeteneklerini 
ortaya koymasına ve geliştirmesine olağanüstü imkan-
lar sağlarken, başkalarıyla beraber olma, yardımlaşma, 
paylaşma sevgi ve saygı gibi etik değerleri gençlere kim 
(ler) öğretecektir?

Genç kuşakların teknolojinin gelişen ürünlerinden 
olabildiğince yararlanacakları fiziksel ortam içerisin-
de, etik ve estetik değerlere sahip, ruh dengesi yerinde, 
kendisine, ailesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak 
yetiştirilmesi - başta anne-babalar ve eğitimciler olmak 
üzere – hepimizin (derneklerimizin ve diğer toplumsal 
kuruluşların) ortak sorumluluğudur.  

kuyucuoglu@diyanetvakfi.dk

HABER

DİN SOHBETİ

Bedriye Zelal Doğru

Kız ve erkek çocuklarının 
eğitimdeki farklılıkları 1

Bu sayımızda geçen sayının devamı 
olarak Kız/Erkek çocuklarının ye-

tiştirilmelerindeki ve dolayısıyla eği-
timlerindeki farklılıklarından bahset-
meye devam edeceğim. 

Bir okuyucumdan gelen fikir beyanı 
aynen şöyle; ‘Kız ve erkek eşit yaratıl-
mıştır, fakat din insanlığı geri plana 
atmıştır. Bu nedenlede müslüman top-
lumlar kız ve erkek çocuklarını farklı 
yetiştirmektedir.’

21.yüzyılda halen erkek/kız çocuğu 
polemiği içerisinde olmamız utanç ve-
rici bir durumdur. İnsanların fıtratın-
da kızda erkekte farklı yaratılmışlar-
dır ve farklı görevler taksim edilmiş-
tir. Örneğin erkek çocukları arabayla 
oynanmaya özendirilmeden kendileri 
bu alana ilgi duymaya başlarlar, aynı 
şekilde kız çocukları duygusallık aşı-
lanmadan ve bebeklerle oynama öğre-
tilmeden kendileri buna karar verir-
ler. Fiziksel ve biyolojik olarak baktı-
ğımızda ise, erkek çocuklarının kas ve 
kemik yapısı kız çocuklarına nazaran 
farklıdır. Buna örnek ağırlık taşımayı 
erkekler her zaman bayanlardan daha 

iyi becerirler. Çünkü yukarıdada be-
lirttiğim gibi fıtratta yani yaratılışta 
kızda erkekte farklı doğarlar. 

Sonuç itibariyle kız ve erkeklerin 
farklı yaratılmış oldukları konusun-
da kimsenin itirazı olacağını sanmı-
yorum. Herşeyden önce fiziki ve bi-
yolojik yapılar bunu en iyi şekilde 
ispatlıyor. Gel gelelim yetiştirilme 
tarzlarına! Din insanlığı geri plana 
attı demek sanırım işin hemen kolay 
yoluna kaçmak gibi bir şey olur. Çün-
kü ‘Cehalet devri’ diye adlandırılan 
ve Hz.Muhammed(SAV)’ den önceki 
dönemde kız çocuklarının henüz in-
san olup olmadıkları tartışılıyordu ve 
kız çocukları doğduklarından hemen 
sonra diri diri yere gömülüyordu ki 
bu nedenle adına Cehalet Devri de-
nilmiştir. İslam dini ise bu çirkin ve 
insanlıktan uzak uygulamayı tama-
men ortadan kaldırmış ve kız çocuk-
larınada yaşama hakkı vermiştir. Bu 
yukarıdaki iddiaya en güzel örnektir 
sanırım. 

Bunun yanı sıra insanlık boyunca ve 
günümüze kadar kız ve erkek çocuk-

larının yetiştirilmesinde din dışında 
en büyük role sahip olan ‘kültür ve 
geleneklerimizdir’. Yani ata-dedeleri-
mizden gördüğümüzün aynısını veya 
benzerini çocuklarımıza aşılamamız-
dır. Dolayısıyla dinden çok, bizler hep 
kültür ve gelenek normları çerçevesin-
de kendimizi kalıplaştırmış ve buna 
istinaden çocuklarımızı yetiştirmeyi 
tercih etmişiz ve ediyoruz.!

Namus, şeref, haysiyet ve onur de-
ğerleri bizler için her zaman önem ta-
şımıştır ve taşımayada devam edecek-
tir, fakat bu asil ve değerli kavramları 
sadece ‘eksik etek’ gibi kavramların 
ardından savunmaya kalktığımız za-
man değerlerimizi değersizleştirme-
ninde sanırım pek farkında değiliz. 
Çünkü bir kız çocuğuna ne kadar bu 
değerler aşılanıyorsa aynısının erkek 
çocuklarınada yapılması gerekiyorki, 
günümüzde gün geçmesinki erkek 
çocuklarımız hakkında negatif şeyler 
duymayalım..

Haziran sayımızda bu konuya değin-
meye devam edeceğim. 

b.zelaldogru@haber.dk

Mutluluk arayan gençlik

Daha önceki yazılarımda değişik 
yardım olanaklarından ve hak-

lardan bahsettim. Bu yardımlara mü-
racaat eden vatandaşlar bilindiği gibi 
sık sık ‘haksızlığa uğradım’ duygusu-
na kapılarak, kötü muamele gördüğü-
nü belirtiyorlar. Bu alanda görevli me-
mur da zamansızlıktan ve göçmenleri 
anlamadıklarından yakınıyor. Böylece 
‘adaletin yerini bulamaması’ için ze-
min yaratılmış oluyor. 

Yasaların uygun biçimde tatbiki, va-
tandaşın aktif katılımıyla mümkün-
dür. Bu bir hak olduğu gibi ayrıca bir 
sorumluluktur da. Kararın nasıl veril-
diğini anlamak ve bu prosedüre tep-
kide bulunmak vatandaşlık görevinin 
ilk adımı olabilir:
İşleyişle ilgili genel kurallar
1987 yılında yürürlüğe giren İşletme 
Yasasıyla verilen kararların doğru ve 
hukukî olması hedeflenerek, kararda 
taraf olan şahısların hakları ve res-
mî dairelerin muamele ve davranış 
biçimleri hakkında kurallar yürür-
lüğe konuldu. Bu kurallar tüm res-
mî dairelerde çalışan görevlilerin iz-
lemesi gereken kurallar. Bu kurallar 
yerine getirilmezse vatandaş verilen 
kararı kabul etmeyip, başka bir ma-
kama temyiz edebilir. Peki nedir bu 
kurallar?
Ehliyetsizlik
Herşeyden önce kararı verecek me-
mur ehliyetli (habil) olmalı. Kararın 
verilmesinde ekonomik, politik veya 
başka kişisel çıkarı olan kamu görev-
lileri, kararın verilmesine veya karar-
la ilgili ön hazırlıklara katılmamalı-
dır, çünkü bunlar verilecek kararda 
ehliyetsizdir (inhabil). Verilecek ka-
rar, yakın aile bireylerinin veya üyesi 
bulunulan herhangi bir kuruluş veya 
işletmenin ekonomik çıkarlarını ilgi-
lendiriyorsa, bu tür karara devlet me-
murunun katılmaması gerekir. Örne-

ğin Göçmenler Dairesinde görevli bir 
memur, Türkiye’de yaşayan eşine vize 
vermek veya onun ikâmet ve çalışma 
izni başvurusuyla ilgilenmemeli, çün-
kü bireysel çıkarı vardır ve bu çıkar 
onun verdiği kararı etkileyecektir. Eh-
liyetsiz durumlarda verilen karar ge-
çersiz kabul edilir.
Yol göstericilik
Ayrıca resmî daireler yürüttükleri 
yasalar hakkında bilgi vermekle ve 
müracaatçıya yol göstermekle yü-
kümlüdür. Resmi daireye müracaat 
edildiğinde hangi bilgilerin verilme-
si gerektiğini ve bunun sonucu ola-
rak da, hangi hakların alınabileceği 
açıklanmalıdır, yani emeklilerin han-
gi hakları ve olanakları olduğunu öğ-
renmek için mutlaka emekli olmak 
gerekmiyor; ben emekli olabilir mi-
yim ve olabilirsem maaşım ne kadar 
olur, diye sormak ve bu soruya cevap 
almak vatandaşın hakkı. Yasanın uy-
gulanması gizlilik içinde olmalı. Şayet 
resmî daire, yöneltilen soruyla ilgili 
yasaları yürütmüyorsa, müracaatı ilgi-
li makamlara sevk etmelidir. Örneğin 
hastaneye erken emeklilik için müra-
caat edilmişse, hastanenin müracaatı 
çöpe değil, belediyenin Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler bölümüne göndermesi 
gerekir. 
Temsilcilik
Herhangi bir resmî daireye müracaatı 
şahsen yapmak gerekmiyor; müracaat 
sorun sahibi şahıslar tarafından yapı-
labileceği gibi, bir temsilci tarafından 
da yapılır. Babayı temsilen çocuğu, 
hastayı temsilen bir yakını belediye-
ye veya herhangi bir devlet kurumuna 
müracaat edebilir. Fakat kararın veri-
lebilmesi için mutlaka müracaatçının 
görüşmeye gelmesi gerektiğinde tem-
silci gönderilemez. Ayrıca yapılacak 
görüşmelere avukat, gazeteci ve poli-
tikacı gibi şahıslar refakat ederek, mü-

racaatçının haklarını alabilmesi için, 
görevliye sorunlar yöneltebilir, veri-
len kararların hukukî içeriğinin doğru 
olup olmadığını kontrol edebilir. 
İlgili belgeleri inceleme
Vatandaş, hakkında yazılmış veya top-
lanmış tüm belgeleri gözden geçirme 
veya fotokopisini alma hakkına sahip-
tir. Böylece bu şahıs eksik olan bel-
geleri tamamlayabilir, yanlış anlaşıl-
maları düzeltebilir. Fotokopisi verilen 
belgeler, şayet başkalarının çıkarını 
zedeleyecekse, belgelerin bu kısmı ve-
rilen fotokopiden çıkarılır. Çıkarılan 
belgelere örnek olarak şunlar verilebi-
lir; ruhsal dengeyi bozacak sağlıkla il-
gili belgeler, ciddî bir olayı ihbar eden 
kişilerin kimlik ve adresleri. 

Müracaatçının belgeleri inceleme 
talebi en kısa zamanda yerine getiril-
melidir. Bu talebin reddedilmesi ha-
lindeyse en geç 10 gün içinde neden 
reddedildiği yazılı veya sözlü olarak 
bildirilmelidir.
Karar
Resmî dairelerin kararı sözlü veya ya-
zılı olarak müracaatçıya iletilmelidir. 
Karar olumsuzsa, yani talep yerine 
getirilmiyorsa, müracaatçının kara-
rı yazılı olarak isteme hakkı vardır. 
Bu istek en geç 14 gün içinde yerine 
getirilmeli ve şu bilgileri içermelidir; 
kimin niçin müracaat ettiği, hangi bil-
gileri verdiği, yaşı, ekonomik ve sağlık 
durumu gibi kararda önemli rol oyna-
yan somut bilgiler. Bunun yanı sıra 
verilen yazılı karar mutlaka temyiz 
kurallarını ve temyiz mercileri hak-
kında bilgi içermeli. 

Resmî daireler bu genel kuralları 
yerine getirmediğinde veya verilen 
karar tatmin edici bulunmadığında 
başka bir merciye şikayet ve temyiz 
olanakları vardır, (fakat bu konuyu 
gelecek haftaya bırakıyorum). 

tireli@haber.dk

Resmi daireler ve kararlar 
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

SOSYAL DANIŞMANLIK

EĞİTİM
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Sadi Tekelioğlu

T
V’lerde yayınlanan 
“Yersiz Yurtsuz” ve 
“Sıla” dizilerinden 
sesiyle tanıdığımız 

Özlem Taner ilk albümünü 
çıkardı. “Türkmen Kızı” adlı 
albümü Türkiye ve Avrupa 
ülkelerinde satışa çıkan Öz-
lem Taner, Haber’in sorula-
rını yanıtladı. Gaziantepli 
olan Özlem Taner yöresel, 
yerel sanatçı olmadığını kay-
detti ve, “Ama o türkülerin 
geldiği topraklarda doğdum. 
Sesimin rengi, gırtlağım ora-
nın türkülerine daha yakın 
diyerek albümünde yer ver-
diği parçaları seslendirmede 
ulaştığı tarzı albümün yayın-
cısı Kalan Müzik ile birlikte 
oluşturduklarını söylüyor.

Dizi ve albümlerin dışında 
geçtiğimiz yıl Emre Eer-
gül’ün yönetmenliğini yap-
tığı ve bu yıl Cınemturca 
Fılm Günleri şenliği açılış 
töreninde de gösterilen 20 
dakikalık “2 Eylül” adlı kısa 
filmde de vokal Yapmış Öz-
lem Taner.

Dizi müziği yapmakla al-
büm çalışması yapmak ya 
da kendi halinde müzik 
yapmanın müzik açısından 
bir farkı olmadığını söyle-
yen Özlem Taner  gelecek-
teki çalışmalarında da bu 
tarz üzerinde devam edece-
ğini söylüyor.

Kendisine iletişim ve yayın 
olanaklarının ve ses tekno-
lojisinin oldukça ilerlediği 
günümüzde halk müziğinin 
geldiği noktayı soruyoruz. 
“Beğenmiyorum. Halk mü-
ziği kötü durumda” diyor 
Özlem Taner. 

Bunda halk müziği moder-
nize etmeye çalışan kişile-
rin yetersiz olmasının rolü 
olduğunu söyleyen Taner, 
“Halk müziğini çağa uydu-
ralım derken kılıktan kılığa 
soktular ve ortaya ucube bir 
şey çıktı” diye konuştu. Ta-
ner halk müziğini modernize 
etme ve çağa uydurma çalış-
malarının müziğe duygu ve-
remeyen kişiler tarafından 
yapıldığını ve bunun en bü-
yük suçlusunun da yine halk 
müziği sanatçıları olduğunu 

söylüyor.
Müziğin evrensel olduğuna 

inandığını söyleyen Özlem 
Taner albümünün henüz 
yeni olduğunu göreceği ilgi-
yi de sabırsızlıkla beklediğini 
söyleyerek, önümüzdeki yıl-
larda Avrupa ülkelerinde de 

müzik çalışmaları yapmayı 
istediğini, Avrupalı müzik-
severlerin de ruhuna hitap 
edebilmeyi çok arzuladığını 
söylüyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

KÜLTÜR & SANAT

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

Bağdat’ın en eski ga-
zetesi Kültür bölümü 

yazarı Wisam Haşem, 
zamanın Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin’in oğlu 
Hudai tarafından telefon-
la aranır. Hudai, Wisam 
Haşem’e reddedemeyeceği 
bir teklifte bulunur. Hudai, 
Haşem’e kendisinin sahibi 
olduğu Babil Gazetesi’nin 
Yazı İşleri Müdürü olma-
sını teklif eder.

Hudai, ne yapacağı belli 
olmayan haşin ve gaddar 
olmakla bilinir. Wisam 
Haşem’in de, ölümüne 
yolaçabilecek bir sırrı bu-
lunmaktadır. Hudai’den 
gelen teklifi kabul eden 
Wisam Haşem bu görevi 
üstlenir ve 1,5 yıl bu gö-
revini sürdürür. Ancak bu 
1,5 yıl Haşem için, whisky 
ve sinir yatıştı-
rıcı haplarla 
karışık bir 
cehennem 
yaşamı olur. 
Haşem, bu ya-
şama dayana-
mayarak sonun-
da 6 çocuğunu da 
geri bırakarak Bağ-
dat’tan kaçar. 

Ürdün’e kaçan Ha-
şem, burada oldukça 
bunalımlı iki yıl geçi-
rir ve sonunda Birleş-
miş Milletler kotasından 
mülteci olarak Danimar-

ka’ya gelir.
Haşem, 2005 yılında, ai-

lesini görebilmek için Bağ-
dat’a geri döner.  Artık 
Saddam Hüseyin yoktur. 
Evine geri dönmenin ver-
diği mutluluk sarhoşluğu 
içindedir. Ancak evine geri 
dönüş, Haşem’in düşlediği 
gibi değildir.

Bağdatlı Yazı İşleri 
Müdürü kitabı, Saddam 
Hüseyin döneminde, or-
talam bir vatandaşın pa-
ranoya ve korku içindeki 
günlük yaşamını anlatı-
yor. Kitap büyük ölçüde 
Wısam Haşem ve ailesiyle 
yapılan uzun röportajlara 
dayanıyor.

REDAKTØREN FRA BAGDAD: (Bağdatlı Yazı İşleri Müdürü): 
Yazar Anne Lea Landsted.
Lİndhardt & Ringhof Yayın Evi. 221 sayfaö 249.-kr.

I HELLIG KRIG-Mit 
liv med al-Qaeda: 

(Kutsal Savasta-El Kai-
de’deki yaşamım) kita-
bı, El Kaide ve terörist 
olarak yaşam ile ilgili, 
örgütün içinden bir 
kişinin anlatımların-
dan oluşan ilk kitap 
olma özelliğinde.

Kitap, kendini te-
rör şebekesi için-
de 1990’lı yılların 
ortasında bulan, 
daha sonra da 
Avrupalı Haber 
Alma Servisleri için 
casusluk yapan Faslı 
Omar Nasıri’nin gerçek 
öyküsünü anlatıyor.

Kutsal Savaşta-El 
Kaide’deki yaşamım 
kitabını kendi yazan 
Omar Nasıri, Belçika’da 
yetişip büyüdüğünü, ken-
disini Afganistan’daki El 
Kaide eğitim kamplarına 
götüren radikal İslamcı 
çevrelerle buluşmasını 
anlatıyor. Omar Nasıri, 
bu eğitim kamplarında 
işkenceye nasıl dayana-
cağını, patlayıcıları na-
sıl kullanacağını, silah 
kullanmadan öldürme 
tekniğini ve daha bir çok 
durumu öğrenmiş. Omar 
Nasıri, eğitim kampla-
rında, daha sonraları 
Londra, New York ve 
Madrid’deki terör saldı-

rılarının planla-
yan anahtar kişilerin 
bazılarıyla da tanışmış.

Omar Nasıri, eğitim 
kamplarından sonra Av-
rupa’ya dönüyor. Kitap-
ta verdiği bilgilere göre 
Omar Nasıri, oldukça 
uzun bir süre de Avrupa-
lı Haber Alma Servisleri, 
bu arada İngiliz MI5 için 
ajanlık yapmış.

Kitap, El Kaide’deki 
yaşama ilişkin ilk elden 
ve ayrıntılı anlatımlar 
olmasının yanısıra, en 
az El Kaide kadar kapalı 
kutu olan batılı istihbarat 
servislerinin de bilinme-
yen ayrıntılarına giriyor 
ve gizli haber alma servis-
lerinin, adeta el yordamı 
şeklindeki uluslararası 
terörle mücadele çalış-
malarını otaya koyuyor.

I HELLIG KRIG-Mit liv med al-Qaeda: (Kutsal Savaşta-El Ka-
ide’deki yaşamım). Yazar Omar Nasıri. Aschehoug Yayın 
Evi. Çeviri Sören Fensmark. 384 sayfa, 249.- kr.

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

Yeni kitaplar... 

Pakistan’da Lahor ken-
tinde bir kafede, çem-

ber sakallı Changez(Cen-
giz), oldukça asabi bir du-
rumda olan bir Amerikalı 
müşteri ile sohbete dalar. 
Öğle saatlerinde başlayan 
konuşma uzar da uzar ve 
akşam saatlerine gelinir. 
Ve Cengiz ancak o zaman 
kendi öyküsünü anlatma-
ya başlar.

Sonuçta Cengiz Ame-
rika’ya göçeder. Cengiz 
burada bir göçmenin 
düşünde yatan bir ya-
şama başlar ve büyük 
başarılar gösterir. Ünlü 
Prınceton Üniversitesine 
giden Cengiz sınıfın en 
başarılı öğrencisidir ve 
en yüksek notları alarak 
mezun olur. Bu başarılı 
yeni karier adayı Cengiz 
derhal New York’un en 
tanınmış danışmanlık şir-
keti tarafından işe alınır. 
Her çeşit insanın yaşadığı 

New York Cengiz için hiç 
yadırganacak bir yer de-
ğildir ve Cengiz bu kentin 
yaşamına çok çabuk ayak 
uydurur.

Cengiz burada, ileride 
aşka dönüşecek olan Eri-
ca ile ilişki kurar. Güzel 
kadın Erica ile ilişki Cen-
giz’e New York sosyetesi-
nin yolunu açar. Aslinda 
Cengiz Pakistan’da La-
hor’da da zengin sınıftan 
gelmektedir.

ANCAK, 11 Eylül olayı 
Cengiz’in yaşamını bir 
günden diğerine birdenbi-
re 180 derece değiştirir.

Erica ile ilişkileri bo-
zulur. Cengiz’in kimliği 
baskı altına girer. Cen-
giz’in kökten dinci ger-
çek kimliği, yani para, 
yüksek mevki ve aşktan 
çok kökten dinci özelliği 
ön plana çıkar.

Sürükleyici bir roman.

DEN MODVILLIGE FUNDAMENTALIST: (Gönülsüz Kökten 
Dinci). Yazar Mohsin Hamid. İngilizce’den çeviren Mich 
Vraa. Gyldendal Yayın Evi. 216 sayfa, 199.- kr.

SİNEMA

Albüm siparişi vermek için:
http://www.kalan.com/scripts/album/

dispalbum.asp?id=4180

Onu dizilerden tanıyorsunuz…
ATV’nin sevilen dizileri  ’’Yersiz yurtsuz’’ ve ’’Aşka Sürgün’’ ün müziklerini 
yapan Özlem Taner, ilk CD’si ile müzikseverlerin karşısında. Taner, bundan 
sonraki amacının Avrupalılıarın ruhuna hitap etmek olduğunu söylüyor
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Selahattin Topçu, Beslenme 
ve Diyetetik Uzmanı

Yaşam boyu süren bir 
hastalık olan şeker 

hastalığı çok sinsi seyre-
den ve tedavi giderleri yüksek olan 
bir hastalık olması sebebiyle beslen-
me tedavisi çok önemli olan bir hasta-
lıktır. Bireye yaşam boyu sürecek bir 
beslenme alışkanlığının kazandırıl-
ması gerekmektedir. Tedavide amaç, 
ensülin seviyesini makul değerler ara-
sında tutarak hastalığın ilerlemesini 
ve komplikasyonların yani yan etkile-
rinin oluşmasını engellemektir. Şim-
di biraz halk dilinde şeker hastalığı 
olarak bilinen Diabetes Mellitusu ta-
nıyalım.

Diabetus mellitus pankreastan sal-
gılanarak kan şekerinin kullanımını 
düzenleyen ensülin hormonunun ye-
tersizliği sonucu karbonhidrat, pro-
tein ve yağ metabolizmalarındaki 
bozukluklarla seyreden bir metabo-
lizmal ve hormonal hastalıktır. 

Diabetus mellitus kan şekerini dü-
zenleyen ensülin hormonunun ye-
tersiz olması veya ensülin salgılan-
sa bile dokularda kullanılamaması 
sonucu fonksiyon görememesi ile 
ortaya çıkar. Ensülinin uzun süre-
li yetersizliği sonucu meydana ge-
len olaylar sonucunda koma ve ölüm 
bile gerçekleşebilir. 

Şeker hastalığının başlıca belirtile-
ri çok yemek yeme, çok su içme ve 
buna bağlı olarak çok idrara çıkma, 
kilo verme, kuvvette azalma, ağız 

kuruluğu, bulanık görme, deride en-
feksiyonların kolayca oluşabilmesi, 
kaşıntılar, iştahsızlık, baş ağrısı ve 
halsizliktir. Şeker hastalığı olan kişi-
lerde idrar yolu enfeksiyonları, deri-
de ve özellikle ayaklarda yaralar ve 
tüberküloz tipi enfeksiyonlar sık gö-
rülür. Diyabette damar bozuklukla-
rı meydana gelir ve bu bozukluklar 
sonucu kan dolaşımının engellenme-
si sonucunda dokular beslenemez, 
buruşur, kurur ve kangren olur. Ay-
rıca şeker hastalığı olan bireylerde 
göz retinasında, böbreklerde ve sinir 
sisteminde bozukluk meydana gelir. 

Şişman diabetik hastaların zayıf-
latılması gerekmektedir. Ortala-
ma olarak haftada 1 kg zayıflatma 
önerilmektedir. Genel olarak ener-
jinin %55-60 ı karbonhidratlardan, 
%25-30 u yağlardan ve %12-15 ide 
proteinlerden gelecek şekilde diyeti 
ayarlanmalıdır. Karbonhidrat ihti-
yacı daha çok meyve, sebze ve tahıl-
lardan karşılanmalıdır. Ancak yapı-
lan bazı çalışmalarda rafine şekerin 
yani sofra şekerinin toplam enerji-
nin %10 undan az olmak kaydıyla 
kullanılabileceğini göstermiştir. An-
cak yinede şeker hastalığının teda-
visinde zorunlu olmadıkça kullanıl-
mamalıdır. Çünkü sofra şekeri hızlı 
emildiği için kan şekeri seviyesinde 
hızlı değişikliklere yol açabilmekte-
dir. Diyabetik hastalarda günlük ko-
lesterol alımı 300 mg’ı geçmemeli-
dir. Yapılan bazı çalışmalarda balık 
yağı kullanıldığında kandaki lipid 
(yağ) düzeyinin düzeldiği görülmüş-

tür. Hastalara ek balık yağı verilebi-
leceği gibi haftada 2-3 kez balık tü-
ketimi de tavsiye edilebilir. Tabii ki 
balık tüketimi hem tokluk açısından 
hem de öğün oluşturacağı için tercih 
edilmelidir. Ayrıca yüksek posalı di-
yetinde şeker hastalığının tedavisin-
de faydalı olduğu saptanmıştır. Posa 
en çok kurubaklagiller, tahıllar, seb-
zeler ve meyvelerde bulunmaktadır. 
Öğün sayısı günlük beslenmemiz-
de olması gerektiği gibi 3 ana ve 3 
ara öğünden oluşmalıdır. Antioksi-
dant özelliği olan E ve C vitaminle-
rinin ve sinir sistemi üzerinde etki-
li olan B grubu vitaminlerinin de ek 
olarak verilmesi faydalı olmaktadır. 
Diyabeti olan kişilerin alkollü içki-
leri kullanmamaları gerekmektedir. 
Ayrıca şeker hastalarının besin se-
çimlerinde glisemik indeksi düşük 
besinleri tercih etmeleri gerekmek-
tedir. Bu nedenledir ki glisemik in-
deksi yüksek olan beyaz ekmeğin ye-
rine kepek ekmeği tüketimi tavsiye 
edilmektedir.

Şeker hastalarında şeker yerine 
kullanılabilecek ve aynı tadı veren, 
sağlık aşısında sakıncası olmayan 
düşük kalorili veya kalorisiz yapay 
tatlandırıcılar kullanılabilir. İdeal 
tatlandırıcı şekerin duyusal özellik-
lerini taşıyan ve ağızda metalik bir 
tat bırakmayan özelliklere sahip ol-
malıdır. Çay, kahvesini şekersiz içe-
meyen şeker hastaları bu yapay tat-
landırıcılardan rahatlıkla kullanabi-
lir. Saygılarımla... 

selahattin.topcu@haber.dk

HABER YAŞAM & SAĞLIK

Bir okurumuz 65 yaşında olduğunu vurgulayarak, 
son yıllarda özellikle geceleri en az iki üç defa id-
rara çıkma ihtiyacı duyduğunu anlatıyor. Önceleri  
akşamları çay, su vs. içmeyi bırakmış bunun özel-
likle başlangıçta biraz yararı olmuş ama yakınma-
ları devam etmiş. Gittiği aile doktoru prostattan 
ve idrar yolu iltihabından şüphelenerek bu yönden 
araştırmış ancak bir şey bulunmamış. Okuyucu-
muz geceleri fazla idrarı olmasa bile uyandığını 
ve bunun sonucunda gündüzleri çok etkilendiğini, 
okurken veya bir iş yaparken konsantrasyonun bo-
zulduğunu yazarak bu konuda bizim düşüncemizi 
öğrenmek istemiş.

Sevgili okuyucumuz gece sık idrara çıkma çok 
ağır bir hastalık olmasa da günlük yaşamda 

mektubunuzda da belirttiğiniz gibi önemli bir so-
run. Bu durum çalışan insanların yeteneklerini 
etkileyeceği için sonuçta isten çıkarılmaya ve çok 
yaşlılarda ise geceleyin çeşitli kazalara neden ola-
bilmektedir. Sorun insan gece 4-5 defa kalkınca 
uyku düzensizliği nedeni ile daha da ağırlaşır.
Gece sık idrara çıkmanın iki temel nedeni söz ko-

nusudur; birincisi geceleyin yapılan idrar miktarı-
nın artması, ikincisi ise idrar yollarında bir düzen-
sizliğin ortaya çıkmasıdır. Önceleri bu durumda 
hemen bir prostat hastalığından şüphelenilir  ve 
okuyucumuzun örneğinde olduğu gibi bu yönden 
araştırma, tedavi yönüne gidilirdi. Ancak son za-
manlardaki gözlemler bu durumun olgun yaştaki 
kadınlarda da sık görüldüğünü ortaya koymaktadır 
ki biz o zaman bir erkeklik organı olan prostatı her 
zaman sorumlu tutamayız. 
Bu nedenle eğer idrar yollarında idrarın normal 

akışını engelleyecek bir sorun yoksa idrar kesesi-
nin kapasitesinin azalması söz konusu olabilir. Bir 
başka şeyde normal idrar yapma düzeni gündüz 
saatlerine ayarlanmış iken bazı hormonların yaş-
la azalması nedeni ile bu normal idrar yapma ritmi 
bozulur ve geceleri yapılan idrar miktarı artmaya 
baslar ve sonuçta uykusuzluk, düzensiz uyuma du-
rumu gelişir.
Tedaviye hemen başlamadan önce bireyin anlat-

tıklarının dikkatli bir şekilde dinlenmesi ve genel 
bir muayene yanında gerekli idrar ve kan tahlille-
rinin yapılması büyük önem taşır. Eğer başka bir 
hastalık nedeni bulunamamışsa  hastanın bir gün-
lük tutması önerilmektedir. Burada günlükten ka-
sıt hastanın neleri ve ne zaman içtiğini yazması ya-
nında, hangi günlerde  ve hangi saatler arasında 
kaç defa idrara çıktığının kayıt edilmesidir. Bu şe-
kilde hekim sorunun büyüklüğü yanında hastanın 
idrara çıkma ritmi hakkında bir fikir sahibi olarak, 
tanıya daha doğru yaklaşma şansını elde eder.
Örneğin yatmadan önce içilen kahve ve alkol ge-

celeri yapılan idrar miktarının artmasına yol aç-
maktadır. Bu bilinirse hastanın tedavi verilmeden 
önce aydınlatılması önemlidir. 
Eğer muayene ve araştırma sonucunda prostat 

şişmesi, aşırı çalışan idrar kesesi, kalp damar has-
talığı veya herhangi bir sinirsel hastalık tespit edi-
lememişse desmopressin denilen bir ilaçla tedaviye 
başlanabilinir. Sevgili okurum umarım sorunuzu 
tümüyle yanıtlamış oldum. 

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Gece sık idrar yapma sorunu

Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk

Şeker Hastalığı Olarak Bilinen Diabetes Mellitus ve Beslenme

   Sizin için 5 avantaj

‟ •İster işyerinizde, ister ofi simizde 
     kişisel hizmet
‟ •İş bağlantılarınız ile bilgi arttırıcı toplantılar
‟ •Cazip emeklilik paketi
‟ •Cazip sigorta olanakları
‟ •Hukuk, satış, fi nansman, 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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Vibevej 11 � 2400 København NV � 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk

A
BD'de yapılan araş-
tırmalar her gün iki 
bardak çay içmenin 
cilt kanseri riskini 

yüzde 65 oranında azalttığı-
nı ortaya koydu.

Açıklamalara göre, çayın 
limonlu olarak tüketilmesi 

halinde bu risk daha da aşa-
ğılara çekilebiliyor.

Amerikalı bilim adamları, 
cilt kanserine yakalanmış 
bin 400 kişiyle 700 sağlık-
lı deneğin beslenme ve ya-
şam şekillerini karşılaştırdı. 
Araştırma ile günde iki fin-

can yeşil veya siyah çay içen 
deneklerin cilt kanserine ya-
kalanma riskinin yüzde 65'e 
kadar azalabildiği belirlendi. 
Çaya limon katmanın ise 
bu içeceğin kanserden 
koruyucu özelliğini 
daha da artırdığı tes-

pit edildi. 
Araştırmanın so-

nuçlarını "European 
Journal of Cancer 
Prevention" (Avrupa 
Kanser Önleme Der-
gisi) adlı tıp dergisin-
de yayımlayan Dart-
mouh Tıp Fakültesi 
araştırmacıları, çayın 
içinde bulunan "poli-
fenol" maddesinin 
antioksidan özelliği 
sayesinde kanserden 
korunmaya yardımcı 
olduğunu belirtti.

Ancak kanser uz-
manları, yalnızca 
çay içerek cilt kanse-
rinden korunmanın 
mümkün olmadığı 
uyarısında bulundu. 
Uzmanlar, bu hasta-
lığı önlemenin en iyi 
yolunun cildi güneş-
ten korumak olduğu-
nu söyledi.

Çay, cilt kanseri riskini azaltıyor
Her gün iki bardak çay içmek cilt kanseri riskini 
yüzde 65 oranında azaltiyordu
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Günlük yaşamın 
telaşı içinde, ev 

işleriyle ya da başka 
şeylerle meşgulken 
ilacınızı zamanında 
almayı hatırlama-
nız zor olabilir. Ya 
da daha kötüsü, bir 
ya da birkaç ilaç do-

zunu almayı tamamen unutabilirsiniz. 
Yapılan araştırmalar, bu problemlerin 
çok sık yaşandığını göstermektedir.  
Kronik hastalığı olan kişilerin neredey-
se yarısı, ilaçlarını gerektiği gibi alma-
maktadırlar, çoğunlukla da unutmak-
tadırlar. Unutkanlığın sonuçları çok 
ciddi olabilir. Hastaların yaşam kalitesi 
düşebilir ve hastalıkları zamanla iler-
leyebilir. Bunun da sonuçları; daha sık 
doktor ziyaretleri ve hatta hastaneye 
kaldırılma riskidir. Bu durumların ki-
şinin sağlığı dışında, milli ekonomiye 
de zararı büyüktür. Bu sebepten, Da-
nimarka’daki eczaneler 29 nisan dan 4 
haziran a kadar ülke çapında, düzenli 
ilaç kullanmanın önemini belirten bir 
bilgilendirme kampanyası yürütecek-
tir.  
İlacınızı almayı hatırlamanız için 
bazı ipuçları: 
 Anlatacağımız yöntemler, özellik-

le düzenli ilaç alması gereken, kronik 
hastalığı olan kişiler için çok uygun-

dur.  
- İlacınızı, görebileceğiniz, açık bir yere 
koyun. Mesela kahve makinasının ya-
kınına ya da çaydanlığın yanı başına 
ya da yatak odanızdaki komodininizin 
üstüne. Böylece hatırlamanız kolayla-
şacaktır.  
- İlacınızı her gün yaptığınız bir aktivi-
teden sonra alın. Mesela dişlerinizi fır-
çaladıktan sonra.  
- Cep telefonunuzun sinyal fonksi-

yonunu kullanın. Her gün aynı saatte 
çalmasını sağlayın.  
 - E mail veya sms yolu ile ilaç hatırlat-
ma olanakları eczanelerde mevcuttur. 
Eczanelerden hamilelere yönelik be-

dava sigara bırakma kursları  
23 nisandan dan 11 hazirana kadar 

eczanelerde, sigara içen hamilelere be-
dava sigara bırakma kursları verile-
cektir. Hamilelikte sigara içmenin çok 
tehlikeli olduğunu birçok kişi artık bi-
liyordur sanırız. Karbondioksit ve ni-
kotin sadece sigara içen anneyi değil, 
bebeği de direkt olarak etkiler. Hamile-
likte sigarayı bırakmak, problemsiz bir 
hamilelik ve problemsiz bir doğum için 
en güzel yatırımdır. Bunun haricinde, 
bebeğiniz gelişimi ve sağlığı da olumlu 
yönde etkilenecektir. Unutmayın, ha-
milelikte sigarayı ne kadar erken bıra-
kırsanız o kadar iyidir!  

eczane@haber.dk

İlacınızı almayı unutuyor musunuz? 

Eczacı Vural Koçak

Eczacı Başak Paarup

www.peles.dk

Pele’s Møbler Pele Mobilya’ya 
gelin, kesenize uygun 
koşullarda yuvanızı 

zevkinize göre kurun

Danimarka’da eğlencenin adresi

Jagtvej 171  2100 København Ø   Tlf: 3929 1830  Cep: 2873 0006 - 2591 3333

Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar akşamları saat 
21.00-05.00 arası Halk, Fantazi ve Sanat müziğinin 

ünlü isimleri sizlerle Keyboard 
Nurhan Halil

Bağlama 
Sadettin

ZOR-BAS 
RESTAURANT & TAVERNA

Türk müziğinin harika 
sesi ve keman ustası

Zeki SadıkSerap Sultan
Halk Müziğinin 

güzel sesi
Fantazi ve halk 

Müziğinin sevilen sesi
Ramazan Kaya

Türk mutfağının seçkin mezeleri, yemekleri ve Hasan Usta’nın elinden Cuma ve Cumartesi akşamları İşkembe Çorbası ve Pazar
akşamları da çiğ köfte. Özel günleriniz ve kutlamalarınız için yaklaşık 150 kişilik restoranımızla  hizmetinizdeyiz.

Fantazi Müziğinin 
güçlü sesi

Nil Korel

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

Har du spørgsmål om:

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

ANTALYA’DA 
SATILIK DAİRELER

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

TEL:  0090 242 311 4288
CEP: 0090 532 254 3477

Af Meral Ballegaard

”
For at kunne forstå 
tingenes sammen-
hæng, er det nød-
vendigt at kende til 

historien” siger Professor 
Nurhan Atasoy, som gæ-
stede Københavns univer-
sitet d. 3. april 2007 og 
talte om ”Livet i Istanbul 
1582, belyst gennem minia-
turetegninger i ”Festbog for 
Sultaner”.

Det er svært at tro, at 
Nurhan Atasoy er 73 år, 
når hun, aktiv og energisk, 
rejser hertil for at fortælle 
om Tyrkiets historie. ”Det 
er min 8. forelæsning in-
denfor den sidste halv-
anden måned” siger hun, 
mens vi sejler på kanaltur 
i København og ser på by-
ens arkitektur : ”Alting har 
en historie, hvis man ved, 
hvordan man kan se”.

Idet vi passerer Den Lille 
Havfrue taler vi om et foto, 
som har været omtalt i en 
af de danske aviser, hvor 
Den Lille Havfrue er dæk-
ket med et sort tørklæde, 
som billede på hvad no-
gen mener, det vil betyde, 
hvis Tyrkiet kommer med 
i EU.

Men Professor Atasoy 

er jo også et af ”Tyrki-
ets ansigter” udadtil, og 
et eksempel på åbenhed 
og oplysning. Atasoy har 
skrevet meget om Tyrkisk 
og islamisk kunst. Indtil 
nu har hun fået udgivet 22 
bøger, og er internationalt 
anerkendt.

Vi vender tilbage til Fest-
bogen, som er en visuel 
dokumentation af livet i 
Istanbul 1582. Billederne 
er meget direkte og giver 
et ret utilsløret billede af 
denne tid.

”Den var mit yndlings-
emne, og den var emnet 
for min doktorafhandling”, 
siger Atasoy.

”Festbog for Sultaner” er 
et af de vigtigste værker i 
tyrkisk kunst. Det afbille-
der festlighederne omkring 
omskæringsceremonien af 
tronarvingen Mehmet, søn 
af Sultan Murad d.3. Fest-
lighederne, som fandt sted 
i Sultanahmet, og som va-
rede 52 dage og 52 nætter, 
blev foreviget af miniatu-
remaleren Osman og hans 
kunstnergruppe.

Jeg stiller spørgsmål 
om malemåden i miniatu-
rerne. 

”I miniaturebilleder er 
der flere vinkler at se fra, 

og ikke kun et, som i de 
klassiske billeder. Og der 
er ingen 3.dimension, in-
gen dybde, i tegningerne, 
fortæller Atasoy.”

Efter mange år, fi nder du 
stadig nye detaljer i de 
samme miniaturer”?
”Bestemt. Desuden sam-
menligner jeg tyrkiske og 
udenlandske kilder for at 

kunne forstå baggrunden 
for billederne”

”Arbejder du med forstør-
relsesglas?”
”Sjældent, kun ved meget 
små detaljer, men gudske-
lov er mine øjne gode. Jeg 
ser gentagne gange på en 
miniature og prøver at for-
stå, hvad hver tegning har 
at fortælle.”

Meral Ballegaard

”
Kişiye tarihi sevdir-
mek gerek. Çünkü 
görmeyi bilmek ve 
öğrenmenin yollarını 

bulmak için öncelikle tari-
hi sevmek gerek”. Bu söz-
lerin sahibi Prof. Nurhan 
Atasoy, 3 Nisan 2007’de 
Kopenhag Üniversitesi’nin 
konuğuydu. T.C. Kopenhag 
Büyükelçiliği ve Kopenhag 
Üniversitesi işbirliğince 
gerçekleştirilen konferan-
sın konusu ise ’Surname-i 
Hümayun minyatürleri ışı-
ğında 1582 yılında İstan-
bul’da yaşam’ dı. 

Konferansları sebebiyle 
sık seyahat eden Nurhan 
Hanım’ın  73 yaşında oldu-
ğuna inanmak zor; zinde 
bir beden, pırıl pırıl gözler. 
Son 1,5 ay için verdiğim 
8.konferans bu, diyor ken-

disi ile kanal turu yapar-
ken. Binaların mimarisine 
bakıyoruz; her şey bize bir 
şey anlatır, ama bakmasını 
bilmek gerek diye ekliyor. 

Şimdiye dek 22 kitabı ve 
yüze yakın makalesi ya-
yınlanmış ve konusunda 
uluslararası bir üne sahip 
Atasoy. Tam denizkızı hey-
kelinin önünden geçerken, 
geçen yıllarda Danimarka 
gazetelerinden birinde, 
Türkiye’nin EU’ya girme 
ihtimaline karşı yayınla-
nan kara çarşaflı denizkı-
zı fotoğrafından  bahse-
diyorum. Prof. Atasoy da 
Türkiye’nin bir yüzü, ama 
bu aydınlık yüzlere hiç yer 
verilmiyor. 

Türk ve islam sanatına 
dair bir çok konuda eserler 
vermiş Atasoy. İznik sera-
mikleri, Osmanlı Çadırla-

rı, Hasbahçele-
r,Osmanlı Kı-
yafetleri,  Türk 
minyatür sa-
natı, İslam sa-
natı,17.-18.y.y 
Avrupa Sanatı 
bunlardan sa-
dece bazıları. 

Surname-i 
Hümayun’a 
dönüyoruz tek-
rar. “O benim 
ilk göz ağrımdı’ 
diyor Atasoy. 
1582 yılındaki İstanbul ha-
yatını minyatürlerde yan-
sıtan bu eser, çok önemli 
bir görsel kaynak özelliği 
taşımasının yanı sıra, aynı 
zamanda Nurhan Hanım’ın 
doktora tezi ve 1997 yılında 
iki dilde yayınlanmış. 

Şenlik kitabı olarak çev-
rilebilecek “Surname–i 
Hümayun” padişah 3. Mu-
rad’ın oğlu şehzade Mehmet 
için düzenlenen sünnet dü-
ğününü tüm ayrıntıları ile 
tasvir eden, Osmanlı min-
yatür sanatının en önemli 
eserlerinden biri. 

Sultanahmet Meyda-
nı’nda 52 gün, 52 gece 
süren bu şenlik, Nakkaş 
Osman’ın yönetimindeki 
nakkaşlar tarafından res-
medilmiş.

 
Minyatürlerdeki  perspektif 
anlayışı hakkında ne söyle-
nebilir?
-Klasik resimdeki gibi bir 
tek görüş noktası yoktur 
minyatürde, farklı görüş 
açıları mevcuttur.Ve ya-

ratma hassasının sadece 
Allah’a ait olduğuna ina-
nıldığı için 3.boyuttan çe-
kinilmiştir.

Yıllar sonra aynı minyatür-
de yeni detaylar farkettiği-
niz oldu mu?
-Çok. Bilgi edindikçe yeni 
gözle bakar insan. Ayrıca 
yerli ve yabancı kaynakları 
tarayıp, bilgileri karşılaştı-
rırım.

Nasıl çalışıyorsunuz, me-
sela büyüteç kullanıyor 
musunuz ?
-Çok nadiren minik detay-
lar için kullandığım olmuş-
tur, ama Allah’tan gözlerim 
halen sağlam. Bir minyatü-
re defalarca bakarım;her 
detay neyi anlatır,anlama-
ya çalışırım.

Matrakcı Nasuh ve Lev-
ni’ye de değiniyor Prof. 
Atasoy. Keşke onun öğren-
cisi olabilseydim; bilgiyle 
donanmış sevecen bir ki-
şilik, öğünülesi bir bilim 
kadını. 

Det er vigtigt at holde af historien

Bakmasını bilmek

HABER
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Türk futboluna revizyon 
gerek

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Türkiye Turkcell Süper Ligi, en sonunda kazasız be-
lasız Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta şampiyon ol-

masıyla 2006-2007 sezonunu iki hafta kalmasına rağ-
men bitirdi.
Türk futbol tarihinde belki de bu kadar kalitesiz, bu 

kadar kavgalı, gürültülü patırtılı, zaman zaman cen-
tilmenliği aşan tehditkar söylemler, seviyesiz, şike de-
dikoduları, adam kayırmalar, aklınıza ne geliyorsa her 
şeyin söylenip, çirkin senaryoların kurulduğu böyle bir 
lig herhalde şimdiye kadar görülmedi desek belki yan-
lış olmaz.
Futbol denen festival şölenini kendi mevkilerini ko-

rumak, sezon öncesi verilen bol keseden vaatlerin bazı-
larının yerine gelmemiş olmasından yaşanan sıkıntıda 
hep birilerini suçlayan zihniyet Türk futbolunda olduğu 
sürece değişen hiçbir şey olmayacak.
Önümüzdeki sezonda bu yıl yaşanan manzaraları iz-

lemeye şimdiden hazır olun. Ve hiç şaşırmayın. Yine 
salvolar atan yöneticiler, kaybetmenin verdiği eziklik-
le sağa sola sözlü ihtamlar savuranlar, yaptıkları yan-
lış transferlerle kendileri yerine başkalarını sorgula-
yanlar yine ekranlarda, gazete sayfalarında kendilerine 
öz demeçler vermeye ortalığı germeye, sağ sola şaibeli 
çamurlar atmaya devam edecek. ‘Konuşursam Türki-
ye sarsılır’ söylemi yine gündemi meşgul edecek. Uzağa 
gitmemize gerek yok. Önümüzdeki hafta oynanacak li-
gin son haftasında düşme hattında tam bir can pazarı 
mücadelesi sonunda Sakaryaspor’la lige veda edecek di-
ğer iki takım belli olduğu zaman görün siz kopacak kı-
yameti..
Futbolumuza hiçbir yararı olmayan bu tür kısır dön-

gülerden Türk Futbolu ne zaman kurtulacak? Sağduyu, 
futbolu bilerek konuşan yöneticiler ekranları ne zaman 
işgal etmeye başlayacak merakla bekliyoruz.
Türk futbolseverler, hiç Avrupa Kulüplerinin  başkan-

larını yada herhangi bir yöneticisini  her haftasonu oy-
nanan maçlar sonrası TV ekranlarına çıkıp ahkam kes-
tiğini görebiliyor musunuz? Gören varsa söylesin, bizde 
nerde hangi kanalda görünüyorlarsa o kanalları izleye-
lim.
Türk futbolun iyi bir revizyona ihtiyacı var.  Bir Av-

rupa Futbol Şampiyonası bir Dünya Kupasında yıllar-
dır bir tek Türk hakemi yok. Niye? Çünkü, Türkiye’de 
hakemler büyüklerin maçlarında cesaretsiz ve adi dü-
dük çalmadıkları için kesinlikle Avrupa’da itibar gör-
müyor da ondan. Önce, Türk futbolu kendine iyi bir 
çeki düzen vermeli, ardından hakemlerimiz düdüklerini 
herhangi bir etkenin altında kalmadan cesurca çalma-
lı, ardından lüzumsuz ortamı gererek seviyesiz çıkışlar 
yapan bazı kulüp yöneticilerine mikrofon uzatılmama-
lı.Her kulübe eşit yaklaşılmalı. Federasyon ve kurulla-
rı adaletli cezalar kesmeli. Bunları yapamıyorsak, Spor-
dan sorumlu Devlet Bakanı yasa çıkartmalı Bakına 
Türk futbolu kısa sürede nasıl seyir haline kaliteli du-
ruma gelir.
Hatır şikesinin yapıldığı açıkça söylenen Türk futbo-

lunda, İtalya’da olduğu  gibi iyi bir mıntıka bir temiz-
liği yapacak cesaretli yetkililer yok mu? Yoksa onlarda 
hatır belasına mı susuyorlar?

irfan.kurtulmus@haber.dk
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Bir ülkeyi tanımanın 
yollarından biri o ül-
kenin filmlerini izle-

mektir. Hele o filmler dün-
yanın neresinde olursa olsun 
her insanda bulunan ortak 
duyguları, özlemleri, endişe-
leri dile getiriyorsa...  
Mayıs ayı sonunda karşınıza 
çıkacak bu mini film şenli-
ğinde, ki biz buna sinema 
günleri adını verdik, birbi-
rinden güzel filmler sizlerin 
karşısına çıkacak,... Yarış-
madan, çekişmeden, sadece 
ve sadece o karanlık sine-
malarda sizlerle buluşmak 
için... 
Neler yok ki programımız-
da.. Fanatik dinciler, kasaba 
müzisyenleri, sahtekar mü-

zik yapımcıları, psikolojik 
gerilim, film sanatçısı bir ka-
saba halkı ve gözyaşı...  
Mayıs ayının 19’undan 
30’una kadar Kopenhag’da, 
ardından bir hafta Odense, 
onun ardından da  bir hafta 
Aarhus kentlerinde müthiş 
bir devinim içindeki Türk 
sinema dünyası ile sizleri 
tanıştıracağız. Bu filmleri 
izlemeye geldiğinizde sadece 
gazoz ve patlamış mısır de-
ğil, bu güzel filmler için ter 
döken oyuncular ve yönet-
menler de sizlerle olacaklar, 
sizlerle resim çektirecekler...  
Unutmayın filmler en güzel 
sinema salonlarında seyre-
dilir.. 
Hepinize iyi eğlenceler....

En af mulighederne 
for at lære et andet 
land at kende, er at 

se film fra det pågældende 
land. Bedre bliver film, hvis 
de kan fremme de samme 
følelser, bekymringer og den 
samme længsel hvorend i 
verden, den bliver produce-
ret. 
I slutningen af maj måned 
dukker en mini filmfesti-
val op med masser af gode, 
reflekterende og gribende 
værker. Intet mangler i 
denne intime festival: fa-
natiske muslimer, landsby-

musikere, plattenslagere i 
musikbranchen, psykologi-
ske thrillere, kunstneriske 
landsbyboere og tårer. Fra 
den 19. til den  30. maj be-
gynder festivalen i Køben-
havn, hvorefter den flytter 
til Odense i en uge, og sidste 
stop bliver Århus. Her vil I 
møde den stærkt udviklede 
tyrkiske filmbranche og få 
en snak med nogle skuespil-
lere og instruktører. 
Husk film ses bedst i bio-
grafen
God fornøjelse.

Hver film er 
en ny verden

Her film yeni 
bir dünyadır 

Tyrkiets Ambassade
Kontoret for Kultur og Turisme

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504Lyngby Storcenter  •  Strøget

CinemaTurca
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TAKVA
PARK BIO: 
29.05 KL. 19.00 
30.05 KL. 19.00

BEYZA´S KVINDER/
BEYZA´NIN KADINLARI
PARK BIO: 
25.05 KL. 16.15 
VANLØSE BIO
20.05 KL. 21.00
21.05 KL. 19.00

MIN FAR OG MIN SØN/
BABAM VE OĞLUM
PARK BIO: 
26.05 KL. 16.30 
VANLØSE BIO
19.05 KL. 21.00

TIMES AND WINDS/
BEŞ VAKİT
PARK BIO: 
19.05 KL. 21.00
20.05 KL. 21.00
22.05 KL. 21.00 
VANLØSE BIO
23.05 KL. 18.00

BORROWED BRIDE/
EĞRETİ GELİN
PARK BIO: 
28.05 KL. 19.00
VANLØSE BIO
24.05 KL. 18.00

ICE CREAM I SCREAM/
DONDURMAM GAYMAK
PARK BIO: 
27.05 KL. 16.30
VANLØSE BIO
20.05 KL. 15.00
22.05 KL. 19.00

ISTANBUL, MIN KÆRE/
SEVGİLİM İSTANBUL
PARK BIO: 
21.05 KL. 19.00
22.05 KL. 19.00
VANLØSE BIO
25.05 KL. 18.00

FIRUZA HVOR ER DU/
NEREDESİN FİRUZE
PARK BIO: 
21.05 KL. 21.00
23.05 KL. 16.30

SPILLEPLAN/PROGRAM

For spilleplan for Odense og Århus kontakt venligst henholdsvis Café Biografen 
(tlf: 66131616) i Odense og Øst for Paradis (tlf: 86193122) i Århus.

Odense ve Aarhus film programları için Odense’deki Cafe Biografen (tlf: 66131616) ve 
Aarhus’taki Öst for Paradis (tlf: 86193122) sinemalarını arayınız. 

Odense ve Aarhus fi lm programları için :
Odense’deki Cafe Biografen (tlf: 66131616) 
Aarhus’taki Öst for Paradis (tlf: 86193122) 

sinemalarını arayınız. 

CinemaTurca
Türkiye Sinema Günleri

19-30 Mayıs Kopenhag Park Bio ve Venløse Bio

GÖSTERİ PROGRAMI

Bulmaca çözüm Sudoku çözüm

www.peles.dk

Pele’s Møbler

Pele Mobilyadan bir 
yenilik daha!

Her türlü ev eşyası ve 
hediyelik eşyalar
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

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

Aranan sözcükler

19 MAYIS
7/Mayıs/Pazartesi… Ko-

penhag… Yürürken sende-
leyiveren çok yaşlı bir ada-
ma bir yabancı(!) yardım 
ediyor. Yaşlı adam, teşek-
kür ettikten sonra ‘yabancı-
ya’ soruyor: “Sen hangi ül-
kedensin?” ‘Yabancı’ “Ben 
Türküm” diyor. Yaşlı adam, 
‘yabancı’nın koluna sarılıp 
sıkıyor ve heyecanla “Ben 
Hitler işgaline karşı muka-
vemet edenlerdenim! Sizin 
Atatürk çok büyük adam… 
çok büyük!” diyor.
19 Mayıs budur!

GÜNCEL KAVRAMLAR
Demokrasi: ‘İnsan hak-

ları rejimi’dir. Bazı kişiler 
bunu ‘Parlamentodaki ço-
ğunluk  hakları rejimi’ ola-
rak yutturmaya çalışırlar, 
yutturamazlar!
Cumhurbaşkanı: ‘Cum-

hur’un, yani ‘halkın, ulu-
sun’ başkanıdır. Bazı kişi-
ler bu kavramı ‘Cemaatba-
şı’ olarak değiştirmeye uğ-
raşırlar, ağızlarının payını 
alıverirler!
Zeka: “Bindirilmiş kıta-

lar” küçümsemesini “Bin-
dirilmiş kıtalar” olarak de-
ğiştiriveren beyin gücüne 
‘Zeka’ denir.  
Genel Seçim: Koltuğa 

oturunca “Ne oldum delisi” 
oluveren bazı siyasetçilere 
halkın “YETER!” demesine 
“Genel Seçim” adı verilir.

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
-Aloo, redaksiyon abiler… 

Nasır Khader ile arkadaş-
ları Radikallerden ayrılıp 
yeni parti kurdular ya? 
Adam bizden önce davran-
dı!
-Nasıl yani Mazlum?
-Eee, ben, komşum Jens, 

köşedeki Kiosk’un sahibi 
Omar Khan, bir de yeğe-
nim Muhsin parti kuruyo-
ruz da!
-Mazlum, bu büyük bir ha-

ber! Partinizin çizgisi ne? 
Solda mısınız sağda mısı-
nız?
-Ona daha karar vereme-

dik. Aramızda 
anlaşmazlık 
var!

SOLDAN SAĞA
1) Geveze - Evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
2) Bir ilimiz - Valide
3) Bönlük, Kalın kafalılık
4) Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine 
mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimler
5) Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme - Ata
6) Beyaz - Bir kuş türü
7) Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan- Benzerlerini 
geride bırakmış
8) Tersi sakar
9) İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak-Bir bitki
10) Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş vb. şeyler

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Zayıf, çelimsiz-Gaye erek
2) Dört tarafı sularla çevrili kara parçası-En kısa zaman dilimi -
Bir bağlaç
3) Üretim evi-Utanma utanç duygusu
4) Temel esas-tedavi yolu deva
5) Açı-ezmek sözcüğünün emir hali
6) Büyükler ileri gelenler
7) Kuzey Atlantik paktı-meydan saha
8) Yararsız, işe yaramaz
9) Çocuğu olan kadın-Arnavutluğun başkenti
10) Bir bağlaç-Bir zaman birimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
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ATOMİK
BALIK
BURÇAK
CAN
CİCİBEBE
CİN 
ÇAY KEYFİ
GOFRET
JOKER
KATMET
KEPEKLİ
KREMALI
MİS
MUSLİ
PİKNİK
PORTAKALLI
PRENSES
SULTANI
SUSAMLI
TUTKU
YULAFLI
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Pele s̀ Møbler
www.peles.dk

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

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 !!!

MÜJDE !... PELE MOBİLYA’DAN BİR YENİLİK DAHA!!!
Battaniyeden yatak takımına, tencereden çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar 

uygun fi yatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve daha neler neler... 
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Cep telefonunuzdan 
yurtdışını

UCUZA ARAYIN
Danimarka Konuş kazan Danimarka Internet Yurtdışı başlangıç fiyatı

Müşteri hizmetleri:
* Bir defada 100 kr. kullanılmak şartıyla

Afganistan

Filipinler

Gana

Hindistan

Irak

İran

Lübnan

Litvanya

Nijerya

Pakistan

Polonya

İsveç

Suriye

Tayland

Türkiye

Almanya

Uganda

ABD

İngiltere

Vietnam
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H
aber şimdiden 
uyarıyor. 50-100 
yıl sonra bugün-
kü kullandığınız 
dili kullanmaya-
caksınız. 

Başka sözcükler günlük yaşamı-
mıza gireceği için değil, sözcükle-
rin yerini şekiller alacağı için. Tari-
hin bir zamanlarında bu böyleydi. 
O zamanı yapan ve yaşayanlar or-
tadan kayboldular. Bizlerin zama-
nını başlatanlar geldiler. O yüzden 
birbirimize aklımızdan fikrimizden 
geçeni iletirken ağzımızı açıp kapa-
tıyor, dilimizi oynatıp nefes tüke-
tiyoruz. Konuşuyoruz, sizin anla-
yacağınız. Ama az kaldı. Bu gidişle 

sessizliğe bürüneceğiz.
Bu ağır iddianın iki temelini 

Haber’in yazı işleri müdürle-
ri sizler için araştırdı. Bu hoş 
teoriye inanmayın ama günlük 
stresten uzaklaşmak için oku-
yun bakalım. Belki siz de eğle-
nirsiniz. 

Günümüz bilgisayar teknolo-
jisi insanların birbirleriyle ile-
tişim kurabilmeleri için mekan 
değiştirme zorunluluğunu ortadan 
kaldırıyor. Tanıdıklarımızı değil, 
tanımadıklarımızla bile iletişim 
kurmamız artık mümkün. Ama 
netteki sabırsızlığımızdan ve üşen-
geçliğimizden yazı yazmaya vakit 
harcamak istemiyoruz. Kısaltma-

lar ve ikonlar kullanarak konuşu-
yoruz. Yukarıda soldaki resimde 
bir chat oturumunun kısa özetini 
görüyorsunuz. 

Pro Forma, Kuzey’e cinsiyetini, 
yaşını ve oturduğu yeri soruyor 
(asl ? diyerek) yani, age, sex, lo-

cation? Kuzey ise 30 yaşında 
olduğunu, erkek olduğunu ve 
Danimarka’da oturduğunu ya-
zıyor. Pro Forma bu cevaplar-
dan memnun olmadığını ifade 
etmek için iki nokta üstüste 
koyup parantezi kapatıyor. 
Kuzey ise bunu anlamıyor. 

Görüyorsunuz değil mi, bizim 
size iki paragrafta anlattıkla-
rımızı chat oturumunda ne 

kadar az tuş vuruşu ile anlatıyor 
artık insanlar.

Evet Haber’in iddiası: bundan 
binlerce yıl öncesinde de insan-
lar dil kullanmaktan sonunda 
bitkin düşüp işaretlerle anlaşma-
ya başlamışlardı. Bu iddiamızı 

desteklemek için yukarıda sağda 
gördüğünüz resmi bulduk ve sizin 
için yorumladık. Eski Mısır’da bu-
lunan tablet bir delikanlının, göz 
koyduğu güzel kıza yazdığı arsız 
bir teklifi içeriyor. Ne mi yazmış 
delikanlı ?

Okuyalım: Turnam benim (tab-
letin ortasına bakınız), babamdan 
arabayı aldım (Sağ alt köşeye bakı-
nız) Benimle gezmeye gelir misin ? 
yanımda kuru pasta da getireceğim 
(Turnanın kanadının üst kısmına 
bakınız). Sen de yanına yastık 
(minder de olabilir) almayı unut-
ma (sağ üst köşeye bakınız)

haber@haber.dk

Nereden nereye?

Haber önümüzdeki bin 
yılda kullanacağınız dilin 
ipuçlarını veriyor. İki 
resim tahlili ile geçmişe
ve geleceğe ışık tutuyor. 

TARİHE DÖNÜYORUZ. Yukarıdaki iki resimde bundan binlerce yıl önce nasıl iletişim kurduğumuz hakkında fikir edinirken, gelecekte nasıl konuşamacağımızın da ipuçlarını buluyoruz. 


