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Yazarımız Meclis’te

Ana muhalefet partisi
Sosyal Demokratların
başkent
Kopenhag’dan Türk
kökenli kadın adayı
yazarımız Yıldız
Akdoğan aldığı
tercihli oylar
sayesinde
Danimarka
meclisine
girdi.
Sayfa 4

Özlem Çekiç parlamentoda

ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
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Düğün,Nişan,
Kına Gecesi, Doğum Günleri
ve her türlü eğlenceniz için bizi
arayınız.

31 yaşındaki, iki çocuk annesi, hemşire Özlem Çekiç
Sosyalist Halk Partisi listesinden parlamentoya
seçilmeyi başaran diğer kadın temsilcimiz oldu. Sayfa 4
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EFTER VALGET

Göçmenler parlamentoda
temsil edilmeliler mi?

B

izce edilmeseler de olur.
Danimarka’daki göçmenler arasında
yeni bir dalga yayılmaya başladı. Göçmen kökenli politikacılar niçin parlamentoya
seçilecek adayın kendileri olması gerektiğini
seçmenlere anlatmaya çalıştılar.
***
Seçilmeleri durumunda bunun Danimarka’da
göçmenlerin uyumunun ölçüsü olacağını seçmenlere anlattılar. Bu düşünce tarzını ülkenin
akıllı geçinen bazı kafalarından da duyduk.
***
Onlar da siyasi doğruculuk adına seçimlerin
gerçekliğinden uzak açıklamalarla bu düşünceye destek verdiler.
***
Parlamento seçimlerde ülkeyi yönetecek en
yeterli isimler seçilir. Demokrasi deneylere
maruz bırakılmayacak kadar önemlidir.
***
Sadece belirli söylemlerle seçmenlerin karşısına çıkan, sadece belli dini ya da ulusal kimliğini öne çıkaran adaylara oy vermek demokrasi
için bir sorun teşkil etmektedir.
***
Seçim kampanyaları boyunca göçmen kökenli
adayların ya kadınları temsilen ya da Müslümanları temsil etmek için ya da Danimarkalıların türban karşısındaki hoşgörüsünü test
etmek için parlamentoya girmek istediklerini
duyduk.
***
Gönül isterdi ki göçmen kökenli adaylar toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren toplumsal
sorunlar karşısında çözüm üretip söylem geliştirsinler. Ama bunun yerine hepimizi esneten,
ne anlama geldiği belli olmayan yuvarlak söylemler dinledik.
***
Yani göçmen kökenli bir aday oy vermemizi
gerektiren, dişe dokunur bir söylem dile getiren bir adayla karşılaşmadık.

haber

Tegning: Lise Özer

KADIN ADAYLAR GÜNDEME OTURDU. 13 Kasım’da yapılan seçimlerde Kopenhag’daki seçim bölgelerinden milletvekilliği için yarışan
Türk kökenli üç kadın adayın katıldığı seçim toplantısı Danimarka basınından büyük ilgi gördü. -FOTO: HABER
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Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

Artık horlamaya SON!
asonor ® horlamayı durdurur

Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.

- Horlama uyku düzenini bozar.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu

- Eczaneler, Matas ve Helsam mağazalarında
bulunur.

- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.

Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
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Yıldız’ımız Parlamentoda
Gazetemiz yazarı Yıldız Akdoğan, tercihli oylar sayesinde ana muhalefet partisi Sosyal
Demokratların başkent Kopenhag’dan parlamentoya girmeyi başardı. Akdoğan, Hüseyin Araç’ın
seçilememesi ile boşalan Sosyal Demokrat koltuğa oturan ilk Türk kökenli kadın milletvekili oldu.

G

azetemiz yorumcu ve
röportaj yazarı Yıldız
Akdoğan 13 Kasım’da
yapılan parlamento erken seçimlerinde parlamentoya
girmeyi başardı.
34 yaşındaki, Çorum doğumlu
Yıldız Akdoğan 2005 yılında yapılan seçimlerde de aday olmuş ancak kazanamamıştı. Yıldız Akdoğan’ın seçilmesiyle bu seçimlerde
parlamentoya giren Türkiye kökenli milletvekili sayısı iki oldu.
Aarhus Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yıldız
Akdoğan, siyasetin yanısıra Dansk
Erhverv (Danimarka İş Dünyası)
adlı kuruluşta siyasi danışman olarak görev yapıyor. Akdoğan ayrıca,
2003 yılında yayınlanmaya başlandığından bu yana Danimarka’da
Türkçe yayınlanan HABER gazetesinde siyaset ve iş dünyasında yaptığı çarpıcı röportajlar ve yorumlarla
da tanınıyor.

Yıldız Akdoğan’ın röportaj yaptığı ünlü Danimarkalı isimler
arasında Jyllands Posten gazetesi kültür editörü Flemming Rose,
Pia Kjaersgaard, Uffe Ellemann
Jensen, Sören Krarup film yönetmeni Erik Clausen, Film sanatçısı
Janus Nabil Bakrawi gibi isimler
bulunuyor.
Kendisini kutluyor başarısından
dolayı biz de gurur duyduğumuzu
açıklıyoruz.

Akdoğan Karikatür krizinin hemen ardından kurulan Demokratik Müslümanlar adlı derneğin de
yönetim kurulunda yer almış, son
olarak da bu derneğin sözcülük görevini yürütüyordu. Sivil toplum
kuruluşları ve akademik çalışmalarının yanı sıra Yıldız Akdoğan en
çok Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
girmesi için Danimarka’da kamuoyu oluşturma çalışması yapan TRİEU.DK adlı derneğin kurucusu ve
başkanlık görevini yürütüyor.

Akdoğan, çok mutlu olduğunu
ifade ederek, “Aldığım akademik
eğitim gereği dış politika, TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri ve küreselleşme konularıyla çok yakından ilgileniyorum. Göreve başlar başlamaz
bu alanlarla ilgili komisyonlarda görev almak istiyorum” dedi.
Akdoğan ayrıca, Türkiye’nin Danimarka’daki AB adayı olarak imajını daha da yükseltilmesi için çaba
göstereceğini söyledi. Danimarka
iç politikasına yönelik olarak da,
gerçekleştirmek istediklerini anlatırken, Danimarka’da aile birleşimini imkansızlaştıran “Bağlılık
şartı” kuralı konusunda partisinin
tutumunu değiştirmeye çalışacağını belirtti.
(Haber)

Seçim sonuçlarını en son öğrenen
aday olan Yıldız Akdoğan seçim
gecesi Haber gazetesi merkezinde TV başından ayrılmadı.

Polatlı’dan Christiansborg’a

1

3 Kasım’da yapılan erken genel
seçimlerde üç ayrı parti listelerinden seçime katılan 8 Türkiye
kökenli adaydan biri meclise
girmeyi başardı. Sosyalist Halk
Partisi listesinden başkent Kopenhag’da
seçimlere katılan Özlem Çekiç çok aktif bir kampanya yürüttüğü seçimlerde
büyük bir başarı elde ederek parlamentoya girmesi kesinleşen ilk Türk kökenli
kadın aday olmayı başardı.
Seçilmesinin kesinleşmesinin ardından
Danimarka basınında ilk Müslüman
kökenli kadın aday tanımlamasını yorumlayan Özlem Çekiç kendisi için göçmen kökenli kadın aday olmasının daha
önemli olduğunu, dini kimliğinin fazla yer

kaplamayacağını söyledi.
Bir işçi ailesinin kızı olarak üç
yaşındayken Ankara’nın Polatlı ilçesinden Danimarka’ya gelen Özlem
Çekiç evli ve iki çocuk annesi.
Özlem Çekiç seçim kararının
alınmasının hemen öncesinde doğum
yaptığını belirterek seçim kampanyası
yürütmenin bazı durumlarda zorluklara
neden olduğunu söyledi. Parlamenter
çalışmalarında sosyal politikalara kafa
yoracağını ve sosyal politika sözcülüğünü
almak istediğini söyledi.
İktidar partisi Venstre listelerinden Odense’de seçimlere katılan Fatma Yeliz Öktem 2 binin üzerinde oy almasına rağmen
seçilemedi. Öktem’in Aarhus’tan seçim-

lere
katılan
eşi Bünyamin
Şimşek
de
seçilemedi. Venstre listelerinden
seçime
katılan
diğer bir aday
Lone
Yalçınkaya
da
partisinin bulunduğu
bölgede
kötü bir seçim çıkarması
nedeniyle parlamento dışında kalan bir
diğer Türk aday oldu.
Kopenhag Büyükşehir listesinden seçimlere katılan Sosyalist Halk partisi adayı
Bilal İnekçi ve Kuzey Zealand ‘da seçimlere katılan Serdal Benli de yeterli oya
ulaşamadı ve seçilemedi.

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.

§

Ayrıca, kira hukuku,
tazminat, sigorta, ceza
ve her türlü hukuksal
konularla, temyiz
davalarında
hukuksal danışmanlık
ve yardım için
bizi arayabilirsiniz.

Nørregade 6, 2 - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk
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SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

12 yıldır hizmetinizde
Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor
Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır.
Sjaelland adasında FYN ve JYLLAND bölgelerinde de servisimiz vardır.

KURBAN
Değerli Müslüman kardeşlerimiz,
Kurban kesiminde 15. yılımızdayız. Bu yıl da, kurbanınızı gönül rahatlığıyla
kesebilmeniz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İsteyenler kurbanını
canlı görüp kesebilirler. Bayramın 1. ve 2. günü kesim yapılacaktır ve aynı gün kurbanlar
teslim edilebilir. Dana kesimleri (HERLUFMAGLE MEZBAHASINDA) yapılacaktır.
Koyun ve Kuzu kesimleri de yapılacaktır.
KURBAN BAYRAMI’nın 1. günü 20 Aralık 2007
Saygılarımızla
MB FOOD

Korskildeeng 3
www.mbfood.dk

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

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Rasmussen nasıl kazandı? Helle neden kaybetti?
Cengiz Kahraman

Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz hafta yapılan seçimleri iktidardaki Anders
Fogh Rasmussen liderliğindeki Liberal-Muhafazakar koalisyon kazandı.
Seçim kararı alındığından seçimlerdeki son oy verilinceye kadar geçen sürede partilerin tanıtım ve programlarında kullandığı tek konu vardı: vergilerin
dondurulması.
İşbaşındaki hükümet ver4gi artırımlarına son vererek kamu çalışanlarının
eline daha fazla para geçmesini sağlayacak bir ekonomik mucizeye imza atmıştı aslında. 2002 yılından beri işbaşında olan hükümetin icraatı süresinde
çalışanların cebine daha fazla para girmiş, işsizlik neredeyse tamamen sıfıra
inmişti. Danimarka firmaları ard arda
aldıkları ihalelerle cirolarını arttırmış
bu da işsizliğin azalmasına ve vergi
ödeyen çalışan sayısının artmasına neden olmuştu.

yürüyüşe çıkmalarını sağlayacağız” Tabii ki bunlar önemli şeylerdir. Özellikle
bunlardan etkilenen kişiler için.

ve mültecilerin istilasına uğrayacağı
korkusunu pompaladılar. Seçim kampanyası esnasındaki propaganda savaşında kırılma noktası işte bu iktidar
partilerinin ortaya attığı tehdit oldu.
Bunun işe yaraması da artık Danimarka’da kemikleşmiş bir seçmen kitlesinin Danimarka’da göçmenlerin bulunmasından rahatsızlık duyduğunu ortaSeçim kampanyasının tam ortalarında Demokrat Liberal parti ve ardından ya koyuyor.
Göçmenleri ilgilendiren bu konunun
Sosyalist Halk partisinin Sosyal Deseçimlerde
söz konusu olasının ardınmokrat parti ile koalisyon kurmak için
dan
ortaya
çıkan parlamento tablosu
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarıadı
geçen
kuralların
şimdilik değiştirilnın kaldırılmasını ön şart olarak ileri
meyeceğine
işaret
ediyor.
sürmekten vazgeçeceklerini açıklamalaBu seçimlerde göze çarpan bir başka
rı, iktidar değişikliği ümit eden seçme-

Göçmen korkusu işe
yaradı

Irak savaşını boş verin,
yaşlılar her gün banyo
yapsın
Seçmenler sandık başına geldiklerinde teraziye tüm argümanları koydular
ve sanırız yukarıda yazdıklarımız iktidar hanesinde daha ağır bastı. İktidar
partilerinin seçimi kazandıkları söylenemez, ancak kaybetmediler ve seçmenler asıl tartışılması gereken sorunu
yani hükümetin Irak ve Afganistan’da
ABD’nin yürüttüğü operasyonlara katılmasının tartışılmasını istemeden. devam eden istikrardan yana oy kullandılar.
Sosyal Demokrat Parti seçilmeleri durumunda ne gibi farklılık yaratacaklarını anlatmak yerine rakiplerinin seçilmeleri durumunda neler olacağı korkusunu pompalamaya çalıştılar. Sosyal
Demokratlara göre vergilerin dondurulması halk sunulan refah toplumu olanaklarının kısıtlanması anlamına gelecekti.
Sosyal Demokratların seçimleri nasıl kaybettiğini öğrenmek isteyenler şu
slogan ve söylemi inceleyebilirler. “Huzurevlerindeki yaşlıların her gün banyo yapmasını istiyoruz, her gün bir kez

��������

nin yüreğine su serpecekken, muhalefetin bunu öcü şekline dönüştürmesiyle
geri tepen bir silaha dönüştü.
İktidarı elinde bulunduran sağ blok
Sosyal Demokratların öncülüğündeki
kızıl bloğun iktidara gelmesi durumunda Danimarka’nın yeniden göçmenlerin

Her türlü bina inşaatında kalite, üstün hizmet ve ekonomi prensibiyle hizmet alanlarımız:
Sanayi Yapıları
Sosyal ve Ticari Yapılar
Konutlar
Ek-İlave ve tamir Yapılar
Banyo ve Mutfak
Elektrik ve Sıhhı tesisat ”VVS”

Muhtarlık seçimi gibi
Bazı göçmen kökenli, adayların söylediklerine bakılırsa seçimlerde tartışılan
konular hakkında pek bilgi sahibi olmadıkları, seçmenleri etkileyebilecek açılımlar dile getirememeleri gözlendi. Katıldıkları programlarda ve basına yaptıkları açıklamalarda içerikten çok şekil öne çıktı. Kimisi, sanki yokmuş gibi,
bir yabancının parlamentoya seçilmesini göstermesi açısından olumlu olacak
diye oy toplamaya çalışırken, kimisi de
başörtüsünün Danimarka parlamentosuna girmesinin Danimarka açısından
başarı olacağını söyledi. Özellikle başörtülü aday Asmaa Abdoul Hamid seçilememesinin Danimarka’daki mağdur kesimler için kötü olacağını söyledi. Kimisi, sanki parlamentoda kadın yokmuş
gibi, bir kadının seçilmesinin ne kadar
önemli olduğunu anlatmaya çalışırken,
bu göçmenlerin hitap ettiği seçmenlerin
de dünyadan ve seçimlerden pek haberdar olmadıkları gözlendi.
Aarhus’ta oy vermek için sandık başına gidenler aday listesinde Kopenhag’dan aday olan kişilerin adını aradılar boşuna. Kimileri de tanıdıklarına
telefon ederek kime oy vereyim diye
soruyordu. Yine Aarhus’ta biri babasının olduğunu söylediği bir oy pusulasıyla ikinci kez aynı sandığa gidince fark
edildi. Demokrasinin beşiğinde ülkedeki etnik yapının yansıtılması için göçmenleri seçtirmek isteyenler ve seçecek
olanlar böyle görüntüler ortaya çıkardılar.
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk

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

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Atila Kahraman

Özel Mimar tasarımıyla Geniş tecrübe ve makina farkıyla kısa sürede büyük
hizmetler sunmaktadır.

���������
�������������

de bu adaylara niçin oy vereyim düşüncesindeydi.

Zevkinize göre tasarım
”Yapınızdaki Güven”

Müşterilerimize ve işverenlerimize başta müteahhitlik olmak üzere her türlü
alt yapı, üstyapı, proje, uygulama ve restorasyon hizmetleri veriyoruz.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

gelişme ise göçmen kökenli adayların
bolluğuydu. Bunun nasıl yorumlanması gerektiği konusunda ise düşünceler
ikiye ayrılmış durumda. Kimileri parlamentodaki üye toplamının ülkedeki etnik yapıyı yansıtması gerektiğini düşünürken, bir çok göçmen kökenli seçmen

İktidarı elinde bulunduran sağ blok Sosyal
Demokratların öncülüğündeki kızıl bloğun iktidara
gelmesi durumunda Danimarka’nın yeniden
göçmenlerin ve mültecilerin istilasına uğrayacağı
korkusunu pompaladılar. Seçim kampanyası
esnasındaki propaganda savaşında kırılma noktası
işte bu iktidar partilerinin ortaya attığı tehdit
oldu. Bunun işe yaraması da artık Danimarka’da
kemikleşmiş bir seçmen kitlesinin Danimarka’da
göçmenlerin bulunmasından rahatsızlık duyduğunu
ortaya koyuyor.

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com
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Danimarka’da Türk alarmı
Türkiye kökenli 22 yaşındaki bir Danimarka vatandaşı, yurtdışındaki Danimarkalıları kaçırma çağrısı yapma suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan zanlıya Danimarka Gizli İstihbarat
Servisi PET hesabına çalışma teklifi bulunulduğu iddia edildi.

D

animarka polisi,
gencin geçtiğimiz
Eylülden beri El
Kaide bağı ve terör
saldırısı planlama suçlamasıyla gözaltında tutulan iki
gencin karşılığında bırakılması için adam kaçırma çağrısı yaptığını söyledi.
Başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtinde gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan
22 yaşındaki Türk’ün polisin
uzun süren takibi sonunda
gözaltına alındığı belirtildi.
Danimarka gizli istihbarat teşkilatı (PET) Eylül
ayı başında aralarında sonradan serbest bırakılan bir
Türk’ün de bulunduğu 9 kişilik bir hücre ortaya çıkarmış, şüpheli Türk daha sonra
serbest bırakılmıştı.

turistleri dikkatli olmaları
yönünde uyardı.
Bundan iki yıl önce de Saraybosna’da ortaya çıkarılan
bir hücre üyesi olmakla suçlanan Abdülkadir Cesur adında Türk terör eylemi hazırlığında olduğu için gözaltına
alınmış 7 yıl hapse mahkum
olmuştu.

Bakanlıktan turistlere
çağrı
İstihbarat servisi ve dışişleri, El Kaide ağı sebebiyle
Danimarkalıların tehlikede
olduğu ülkeler içinde Türkiye’yi de saydı ve Türkiye’de
tatilde bulunan Danimarkalı

(Haber)

“Köstebek ol” dediler.
Kabul etmedi

D

animarkalıların
rehin alınması
çağrısında bulunduğu suçlamasıyla geçtiğimiz Pazar
günü Kopenhag’da gözaltına alınan ve çıkarıldığı
mahkemede 14 gün süreyle tutuklanmasına kararverilen 22 yaşındaki
Türk kökenli Danimarka
vatandaşına, hafta içinde
Danimarka gizli istihbarat teşkilatı PET hesabına çalışması teklifinde
bulunulduğu öğrenildi.
Danimarka resmi yayın
kuruluşu DR’nin haberine göre olay şöyle gelişti.
5 kasım pazartesi günü
Danimarka Yabancılar
polisinden aradığını söyleyen bir kişi 22 yaşındaki Türk’ün ertesi günü
yabancılar polisine gelme-

sini istedi.
Türk genci 6 Kasım Salı
günü sabahı Elmegade
caddesinde otobüs beklerken yanında duran bir
otomobilden inen iki kişi
PET mensubu olduklarını
söyleyip kendisini arabaya bindirdiler.
Bu arada PET ajanlarının haberi olmaksızın
cep telefonunun kayıt
düğmesine basan 22 yaşındaki Türk ajanlarla
aralarında geçen konuşmaları kaydetti.
Danimarka resmi yayın
kuruluşu DR’nin internet sayfası dr.dk’de yar
alan bir habere göre Kopenhag şehir merkezine
yakın bir otel odasında
gerçekleştiği belirtilen
konuşmada PET ajanlarının 22 yaşındaki zan-

HABER

lıya, Türkiye’deki eşinin
Danimarka’da oturma
izni almasını sağlayabilecekleri, Taksi ehliyeti
alması için gerekli parayı
ödeyebileceklerini söylediler. Ayrıca ajanlar 22 yaşındaki zanlının bir pizza
restoranında kaçak olarak
çalıştığından da haberdar
olduklarını söylediler.
Otel odasındaki konuşmanın sonunda PET
ajanları 22 yaşındaki
Türk zanlıya kendilerine
“köstebek” olarak çalışması teklifinde bulundular.
Düşünmek için zaman
isteyen Türk 9 Kasım
Cuma günü PET yetkililerine kendileri için çalışmayacağını söyledi ve
iki gün sonra gözaltına
alındı.
(Haber)

Hemen arayın,
siparişinizi yaptırın.

00

13

D-SMART
RECEIVERLER
GELMİŞTİR

Internet
bağlantılı
paylaşımlı
DREAMBOX
ayarında
cihazlarımız
gelmiştir.

,-

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR
ATV ve Show TV
izlemekte sorun
yaşayanlar için
güçlü LNB
alıcılarımız
gelmiştir

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N
Tlf: 60303587
Cep: 51888675
Cep: 27328988

Haberciliğin zevkli
dünyasına HABER’de
adım atın!
Haber, gazetecilik
mesleğine merak duyan
okurlarına sayfalarını
açıyor!
■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız
Yaşadığınız bölgedeki
sosyal, kültürel, sportif
olayların resmini çekin.
ister Danca, ister
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.
Daha fazla bilgi almak için
haber@haber.dk
adresine e-posta
göndermeniz yeterlidir.
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Türk adaylar tacize maruz kaldı
13 Kasım Salı günü yapılan erken genel seçimler öncesi adaylara yönelik taciz eylemlerine göçmenlerde katıldı.
Bazı Türk kökenli adaylara sözlü sataşmalar yapıldı ve afişleri tahrip edildi. Adı Fatma Yeliz Öktem ile taciz
olayına karışan Odense Türk İslam Kültür Derneği yazılı bir açıklama yaparak, “Fatma Yeliz Öktem dernek
adının bu olaya karışmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtmiştir” dedi.

B

ir yabancı, Liberal Parti
Venstre’den milletvekili adayı olan İsminur Lone Yalçınkaya’nın yüzüne tükürdü.
Yalçınkaya, Kopenhag’ın Christianshavn meydanında broşür dağıtırken
kendisine yaklaşan bir göçmenin yüzüne tükürerek uzaklaştığını söyledi.
Sosyal Demokrat Parti Kopenhag
adayi Yıldız Akdoğan ile yine Liberal
parti Venstre’nin Aarhus adayı Bünyamin Şimşek'in seçim afişleri tahrip
edildi.
Kopenhag Kocatepe Camii’nin yeni
imamı Süleyman Gelgit’e de seçim
öncesi bir Cuma namazının ardından,
seçimlerde oy verme çağrısı yaptığı
için birkaç kişinin tepki gösterdiği öğrenildi. İmam Süleyman Gelgit’i uyaran kişilerin seçimler ve demokrasiye
katılım çağrısının İslam’la bağdaşmadığını söyledikleri, “Biz Danimarka’ya şeriatı getireceğiz” dedikleri
öğrenildi.
Benzer bir iddia da Kopenhag Belediye meclisi üyesi Hamid el Mousti’den geldi. Hamid El Mousti,
Hizb-Ut Tahrir örgütünün bildiri
dağıtarak göçmenlerin oy vermesini engellemeye çalıştığını belirterek,

imamlardan seçimlere katılma çağrısı
yapmalarını istedi.
Seçim öncesi bir Cuma günü Türk
Diyanet Vakfına ait Odense Camiine
seçim broşürü dağıtmak için giden
Fatma Yeliz Öktem’e Cuma namazından çıkan birkaç kişinin sözlü taciz
ve tehditte bulunduğu belirtildi.
Bu taciz sonrası, Fatma Yeliz Öktem’in Odense kentinde bulunan İslam İnanç Topluluğunun düzenlediği
bir seçim kampanyası toplantısına
konuşmacı olarak gitmekten vazgeçtiği iddia edildi.

Fatma Yeliz Öktem:

“Dernek adının
karışmasından üzüntü
duydum”
Fatma Öktem Odense Türk İslam
Kültür Derneği başkanı Mehmet
Kandemir ve yönetim kurulu üyesi
Halil Özsarı’dan bir açıklama geldi.
Fatma Yeliz Öktem ile ilgili olayın
basına çok abartılı olarak yansıtıldığını ve bu olaydan dernek olarak büyük rahatsızlık duyduklarını belirten
Mehmeht Kandemir ve Halil Özsa-

rı yaptığı yazılı açıklamada şunladı
dedi:
“Fyns Stifttidende gazetesinde 11
Kasım 2007 tarihinde yayınlana haberi üzüntüyle okuduk. Fatma Öktem’in derneğimizi ziyareti ne partisi, ne de kendisi tarafından önceden
bize bildirilmemiştir ve Öktem çok
kısa süre derneğimizi ziyaret edip seçim bildirisi dağıtmıştır.
Derneğimizde aday Öktem’e kritik
sorular yöneltiği ve Öktem’in soruları yanıtlamak istemediği ve derneği
terk ettiğini öğrendik. Odense Türk
İslam Kültür Derneği, anayasada da
yeralan ifade özgürlüğünü sonuna
kadar savunmaktadır. Demokratik
bir toplumda yaşıyoruz. Herkes kendisini ifade edebilir ve derneğimizi
ziyaret edebilir.
Derneğimiz sözü edilen olaydan
sonra aday Fatma Yeliz Öktem tarafından ilişkiye geçilmiştir ve Öktem
siyasi görüşlerinden dolayı derneğimizde tehdit edildiği ve terk etmek
zorunda kaldığı yönünde çıkan abartılı haberlerden ve dernek adının bu
olaya karışmasından dolayı üzüntü
duyduğunu belirtmiştir”.

(Haber)

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ
TÜRK HAVA YOLLARI
Kurban bayramı
ile her gün İSTANBUL
ve yılbaşı tatili
aktarmalı Türkiye’deki
biletleri için
şimdiden arayın, bütün noktalara ve diğer
ülkelere uçuşlar
rezervasyonunuzu
ve özel fiyatlar.
yaptırın

Kopenhag’dan
İstanbul bağlantılı
Sivas ve Nevşehir
uçuşları için
mutlaka bizi
arayın

Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134 - Mobil: 4053 1514

E-posta: info@meramrejser.com
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HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz
Kuzu

Dana

KURBANINIZI

Siz seçin, biz keselim
1 kg
60,-DKK

Kurbanınızı
bayramın
1. ve 2. günü
yapıyoruz

1 kg
34,-DKK

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

SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !

Danimarka’nın her tarafında 50’ye yakın dağıtım noktasında Anadolu Kød et çeşitlerini
alabilirsiniz. Size en yakın toptancıyı öğrenmek için bizi arayın.

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

441,-

Kron’dan başlayan
fiyatlarla Türkiye’ye
uçma olanağı
sunuyoruz.

PEGASUS KARGO
HİZMETİNİZDE
Türkiye’deki yakınlarınıza
göndereceğiniz paket, acil posta veya
her türlü kargo için bir telefonunuz
yeterlidir. İster paketinizi bize teslim edin,
ister biz gelelim adresinizden alalım.
Paketiniz için en güvenli ambalajı da biz
yapıyoruz
Bize
yapacağınız
bir tek ziyarette hem
rezervasyonunuzu
yaptırabilir,
hem de ziyaretinizin
sonunda biletinizi
alabilirsiniz.

TRAVEL
HOUSE
GÜVENCESİYLE
TÜRKİYE VE
DÜNYANIN
HER YERİNE
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Norveç gazetesi Danimarka’yı
Muz Cumhuriyetine benzetti
Seçimlerde Danimarka’nın nabzını tutan Norveç’in
günlük gazetelerinden Aftenposten, Danimarka’yı
muz cumhuriyetine benzetti.

D

animarka medyasında yapılan
seçim yorumlarından yola çıkan Atfenposten gazetesinin
editörü Per Egil Hegge,
Başbakan Anders Fogh
Rasmussen ile ana muhalefet partisi Sosyal
Demokratların lideri
Helle Thorning-Schmidt
arasında gerçekleşen tv
düellesonu yorumlayan
gazetecilerin seçimini tuhaf buldu.
Düelloda başbakanı başa-

rılı bulan Jyllands-Posten
gazetesi yorumcularından
Ralf Pittelkow’un karısının Sosyal İşler Bakanı olduğunu, muhalefet liderini
başarılı bulan yorumcu

Peter Mogensen’in de
Sosyal Demokratların
bundan önceki lideri
Poul Nyrup Rasmussen’in siyasi danışmanı olmasının bir
rastlantı olmadığını
belirtti.
Danimarka medyasında yapılan seçim
yorumlarını ikinci sınıf tv
dizilerine benzeten Hegge,
bu tür siyasi yorumların
muz cumhuriyetlerinde
yapıldığını yazdı.
(Haber)

HABER

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

Foreningen
Foreningen
O.N.E.O.N.E.
www.1-online.dk
www.1-online.dk
INVITATION TIL FORENINGEN O.N.E.’s KONFERENCE: ”UNG I TYRKIET”

INVITATION TIL FORENINGEN O.N.E.’s KONFERENCE: ”UNG I TYRKIET”
Journalisten Maj Carboni og Fotografen Martin Foldgast har netop skrevet en

Journalisten
Maj Carboniundervisningsbog
og Fotografen Martin
Foldgastfremtiden
har netopogskrevet
debatskabende
om kærlighed,
livet foren
unge i
debatskabende
omi ni
kærlighed,
fremtiden
og livet
for man
ungei bogen
i
Tyrkiet.undervisningsbog
Med udgangspunkt
fortællinger
om tyrkernes
liv får
Tyrkiet. Med
udgangspunkt
fortællinger
tyrkernesspørgsmål
liv får man
i bogen
fortalt
historien om eti ni
af Europas
mestom
brændende
– Tyrkiet.
Et land
fortalt historien
omvestlig
et af og
Europas
mest brændende
– Tyrkiet.
Et land
mellem
mellemøstlig
kultur med spørgsmål
store forskelle
i religiøsitet,
sociale
mellem vestlig
ogpolitiske
mellemøstlig
kultur og
med
store frihed.
forskelle
i religiøsitet,
sociale
forhold,
standpunkter
personlig
Formålet
med bogen
er at give
et anderledes
indblik iog
detpersonlig
komplekse
tyrkiske
samfund
og bogen
livet som
i Tyrkiet.
forhold, politiske
standpunkter
frihed.
Formålet
med
er ung
at give
Tanken
er, i at
af de unge
kan og
fungere
som ung
udgangspunkt
et anderledes
indblik
detportrætterne
komplekse tyrkiske
samfund
livet som
i Tyrkiet. for
spændende
diskussioner
i
den
danske
folkeskole.
Tanken er, at portrætterne af de unge kan fungere som udgangspunkt for
spændende diskussioner i den danske folkeskole.
Foreningen O.N.E. har inviteret de to bag bogen til at give et foredrag til de

danske
men også
i Danmark.
Du til
hardederfor
Foreningen
O.N.E.unge,
har inviteret
dedeto dansk-tyrkiske
bag bogen til unge
at give
et foredrag
muligheden
for at høre
mere om indholdet
af bogen
og møde
to bag
bogen –
danske unge,
men også
de dansk-tyrkiske
unge
i Danmark.
Dudehar
derfor
Maj Carboni og Martin Foldgast. Ligeledes vil Yildiz Akdogan, fra Foreningen
muligheden for at høre mere om indholdet af bogen og møde de to bag bogen –
"Netværket for Tyrkiet i EU" (TRIEU.dk), give et indlæg omkring Tyrkiet og debatten omkring EU.
Maj Carboni og Martin Foldgast. Ligeledes vil Yildiz Akdogan, fra Foreningen
"NetværketProgram:
for Tyrkiet i EU"
(TRIEU.dk),
give etogindlæg
omkring Tyrkiet og debatten omkring EU.
18.00
Ankomst
Registrering

Program:

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

18.00
18.15
18.20
19.00
19.20
19.45
21.00

18.15

Velkomst ved Jakob Øzcan, Foreningen ONE

Ankomst og Registrering

vedi Jakob
Foreningen
ONE land – set igennem de unges øjne”,
18.20 Velkomst”Ung
TyrkietØzcan,
– portræt
af et kontrastfyldt
ved journalist Maj Carboni og fotograf Martin Foldgast, Meinung Media.
”Ung i Tyrkiet – portræt af et kontrastfyldt land – set igennem de unges øjne”,

19.00 ved journalist
”Tyrkiet
ogCarboni
EU – hvad
egentlig om?”,
ved cand.scient.pol.
Maj
og handler
fotografdebatten
Martin Foldgast,
Meinung
Media.
Yildiz Akdogan, TRIEU.dk

”Tyrkiet og EU – hvad handler debatten egentlig om?”, ved cand.scient.pol.

19.20 Yildiz Akdogan,
Spørgsmål
fra publikum
TRIEU.dk
19.45
Networking
21.00 Spørgsmål
Afslutning
fra publikum

Networking
Afslutning

Martin Foldgast

Maj Carboni

Yildiz Akdogan

Yildiz Akdogan
MajSTED
Carboni
TID &
Torsdag den 22.november 2007 kl. 18.00
Copenhagen Business School
TID
& STED
Solbjerg
Plads
3, 2000 Frederiksberg
Torsdag den
22.november
2007Auditoriet
kl. 18.00
SP201
– Danske Bank

Martin Foldgast

Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Tilmelding: Deltagelse til dette
arrangement
kan kun ske
ved tilmelding
pr. mail på redaktion@1-online.dk senest den
SP201
– Danske
Bank
Auditoriet

Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 7262
Fax: 3393 3175
sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

14.nov 2007, hvor navn, efternavn og email oplyses. Deltagelse til dette spændende arrangement koster kun 50 DKr. for
ikke-medlemmer, hvilket kan betales ved ankomst /registrering. Gratis for medlemmer af Foreningen O.N.E.

senest
den 3
Tilmelding:Foreningen
Deltagelse
til dette
arrangement
kun ske
ved tilmelding
pr.baggrund
mail påi 2002
redaktion@1-online.dk
O.N.E.
er stiftet
af en gruppe kan
nydanske
akademikere
med tyrkisk
og har siden arbejdet med
foreningens
14.nov 2007,
hvor navn, NETVÆRK,
efternavn og
email oplyses.
Deltagelse til dette Foreningen
spændende
arrangement
koster
kun 50institutioner
DKr. for og
hovedområder:
KARRIERE
& ERFARINGSUDVEKSLING.
samarbejder
med flere
forskellige
ikke-medlemmer,
hvilketomkring
kan betales
ved ankomst
Gratis
forsom
medlemmer
af Foreningen
O.N.E. Derudover udgiver
virksomheder
sine arrangementer
og /registrering.
arrangerer såvel
faglige
sociale arrangementer
og aktiviteter.
foreningen sit eget magasin, O.N.E. Magazine, der er et gratis online-magasin som udgives hver måned. Magasinet sætter fokus på
interviews af forskellige nydanskere i Danmark. Læs mere på www.1-online.dk

Foreningen O.N.E. er stiftet af en gruppe nydanske akademikere med tyrkisk baggrund i 2002 og har siden arbejdet med foreningens 3
hovedområder: NETVÆRK, KARRIERE & ERFARINGSUDVEKSLING. Foreningen samarbejder med flere forskellige institutioner og
virksomheder omkring sine arrangementer og arrangerer såvel faglige som sociale arrangementer og aktiviteter. Derudover udgiver
foreningen sit eget magasin, O.N.E. Magazine, der er et gratis online-magasin som udgives hver måned. Magasinet sætter fokus på
interviews af forskellige nydanskere i Danmark. Læs mere på www.1-online.dk
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Danca yetenek testi

Üzeyir Tireli

K

openhag belediyesi şu günlerde yeni bir test uygulamasına geçiyor. Bundan böyle
5 yaşını doldurmuş çocukların ne
kadar Danca bilip bilmedikleri ölçülerek, Dancaya hakim olamayan çocuklara değişik yardım alanakları
sunulacak.
Bu yardımlara örnek olarak çocuklara daha fazla ilgi ve uzman personel alınması gösteriliyor. Uygulama hem Danimarkalı hem de etnik
azınlıklardan gelen çocukları kapsıyor.
Anne-babanın rızası alındıktan
sonra yapılacak test, 2008 yılında
Kopenhag belediyesindeki tüm kreşlerde uygulamaya koyulacak. Test,
bu iş için görevlendirilmiş pedagoglar tarafından 30 dakikalık bir sure
içinde yapılacak.
Test, her ne kadar hem Danimarkalı hem de etnik kökenli çocukları kapsasa da, uygulamadaki temel
hedef etnik kökenli çocuklar. Bilindiği gibi geçtiğimiz son iki yıl içinde yapılan gerek ulusal gerekse enternasyonal testlerde (PİSA) hem

Danimarkalı hem de etnik kökenli
çocuklar matematik, okuma ve yazma alanlarında ortalamanın altında
kalmış ve özellikle etnik kökenli çocukların ortalamanın çok çok altında olduğu görülmüştü. Bununla birlikte eğitim alanında yeni bir rüzgâr esmeye başladı: Daha fazla matematik ve Danca dersler verilmeye
başlandı, daha fazla test ve sınavlar
gündeme geldi.
Kopenhag belediyesinin test uygulaması bu bağlamda görülmeli. Belediye test uygulamasıyla çocukları ilk okula hazırlamak ve burada
karşılaşılan sorunların (ki bunların
başında Danca geliyor) bir kısmını
çözmek istiyor.
Bu uygulamaya tepki gösteren sesler ve mesleki örgütler var. Tepkilerin başında bu tür testlerin genellikle çocuklara yardım hedefli değil,
yeni gruplandırma hedefli olduğu
belirtilerek, eğitim sisteminin yıllardır test, sınav, not ve puan uygulamasında bu temel zihniyetin var
olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda belediyenin test sonuçlarını, bu

Kampanyamız 31 Aralık
2007 tarihine kadar
devam etmektedir.

çocuklara yeni olanaklar sunmak
için yapıyoruz demesi pek geçerlilik kazanmıyor. Bu testlerde başarılı olamayan çocukları yeni sınıflara
doldurulacağı, normal eğitim ve arkadaşlık çevrelerinden uzaklaştırılacağı ve bununla birlikte çocuk ve
anne babanın okula karşı tepkisinin
artacağı kuşkusu ağır basıyor.
Bir başka tepki, bu testi gerçekleştirecek olan pedagoglar tarafından
gösteriliyor. Onlar da, bu yeni uygulamanın çok kapsamlı bir şey olduğunu ileri sürerek, çocuklarla çalışmaya, onları yetiştirme ve geliştirmeye zamanları kalmayacağını,
belediyenin gerekli gereksiz bir dizi
bürokratik uygulamalara gittiğini
ve ayrıca kreşleri ilk okula benzetme çabası içinde olduğunu vurguluyorlar.
Böyle bir ortamda anne-baba nasıl
davranmalı? Hangi sese kulak vermeli? Test, beceriksiz (ve özellikle
etnik kökenli) çocukları ayırmak,
yeni sınıf ve okullara koyarak, onların‚normal eğitim ve arkadaşlık
çevresinden uzak tutulacağı kaygısı

taşıyanlara mı, yoksa biz çocuklarla oynayalım, onları eğitelim geliştirelim, bize bürokratik görevler vermeyin diyen pedagoglara mı? Ya da
çocukların eksikliklerini giderebilmek için herşeyden önce onların ne
olduğunu test yaparak araştırıp belgelememiz gerekir diyen belediyeye
mi kulak verilmeli?
Herşeyden önce tekrar vurgulamak istiyorum, test anne-babanın
rızası alındıktan sonra yapılır. Test
uygulamasına yapılan eleştiriler ve
kuşkular bana göre yerinde, ama
aynı zamanda hemen belirtelim ki
belediyenin tespit ve hedefleri de
yerinde. Maalesef bir çok etnik kökenli çocuk okul ve kreşlerde yeteri
kadar ilgi ve eğitim alamıyor. Dolayısıyla belediyenin görece bir zorlaması bu çocuklara faydalı olur diye
düşünüyorum. Anne-baba olarak
test sonuçlarının, çocukları başka
okul ve sınıflara koymak için değil
de, gerçekten sorunları çözmek için
kullanılması gerektiği hedefine sıkı
sıkı sarılıp kontrol etmesi gerekiyor.
tireli@haber.dk

TLF.: 33 79 79 79

ŞOK KAMPANYA !!!

8 haftalık yasa paketi
● 8 haftalık teori dersi
● Kapalı pist,
● Buz pisti
● 16 ders direksiyon eğitim
Her Cumartesi günü
zorunlu ilk yardım
kursu verilir.

Hızlı, güvenli ve
kaliteli hizmet için
kayıtlarınızı hemen
yaptırın.

a:
y
n
pa KK Teori eğitimini Danca olarak
m
Ka 99,- D görsel trafik DVD’sinden ya da
grup halinde normal teori dersi
7.9

Türkçe Ders Saatleri:
Pazar: 12.00-14.30
Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir
Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

olarak alabilirsiniz.

Dansk teori tider:
Mandag-Torsdag: 17.00-19.30
Henvendelse:
Kontor
Tlf: 33 79 79 79

Kampanyamız 31
Aralık 2007 tarihine
kadar devam
etmektedir.

Açılış saatleri (Åbningstider):
Pazartesi-Perşembe : 11.00-18.00
Cuma
: 11.00-16.00

KINGOSGADE 13
1818 FREDERIKSBERG
TLF.: 33 79 79 79
www.kingostrafikskole.dk
kontor@kingostrafikskole.dk
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Rasmussen’le yola devam
D

animarka’da yapılan genel seçimlerde iktidarda
bulunan liberal muhafazakar blok.
Liberal parti ve Muhafazakar
parti ile hükümete dışarıdan destek veren Danimarka Halk partisinin kazandığı toplam sandalye
sayısı 89 oldu. Faröe Adalarından
seçilen milletvekilinin desteğini de
alan iktidar 90 sandalyeye ulaştı.
Üç hafta süren seçim kampan-

yasının ardından 13 kasım günü
yapılan seçimler sonunda iktidarın
büyük ortağı Venstre seçimlerden
birinci parti olarak çıkmayı başardı. Venstre 46 sandalye kazanırken
iktidar ortağı Muhafazakar Halk
partisi 18 üyelik kazanarak sandalye sayısını korudu. Hükümete
dışarıdan destek veren Danimarka
Halk partisi de üye sayısını 25’e
çıkardı.
Muhalefette bulunan sol blok ise

Seçimlerin şımarık çocuğu

başarısız bir seçim çıkararak toplam 81 sandalyede kaldılar. Sosyal
Demokrat Parti son yüz yılın en
kötü performansını göstererek 45
sandalye kazandı. Seçimlerde en
büyük başarıyı ise Sosyalist Halk
Partisi (SF)gösterdi. SF oylarını
neredeyse yüzde 100 arttırarak 23
sandalye kazandı. Naser khader’in
ayrılmasıyla kan kaybı yaşayan
Demokrat liberal parti (Radikale)
ise oylarını yarı yarıya oranda kay-

betti ve 9 üyelik kazandı.
Seçim kampanyasının başlangıcında büyük başarı elde edeceği
sanılan Naser Khader’in başkanlığını yaptığı Yeni ittifak Partisi ise
barajı zor geçerek 5 sandalye kazandı. Başörtülü aday Esma Abdülhamit’i listelerinden aday gösteren
Birlik Listesi (Enhedslisten) çok az
bir farkla barajı geçti ve parlamentoya 4 üye sokmayı başardı.
Seçim başarısının ardından ko-

Asma nerede? Ona oy vereceğiz

nuşan Anders Fogh Rasmussen,
her ne kadar hükümeti kuracak
çoğunluğu sağlasalar da geniş
bir ittifak arayışı içinde olacağını
açıkladı. Seçimlerde iktidarı ele
geçiremeyen Sosyal demokratların genel başkanı Hele Thorning
Schmidt ise parti genel başkanlığından istifa etmeyeceğini ve bir
sonraki seçimlerde iktidarı ele geçireceğini söyledi.
Haber

Göçmenlerde
hayal kırıklığı

S

K

arikatür krizi esnasında oluşturduğu
Demokrat Müslümanlar
örgütü ile yıldızı iyice
parlayan ve bunu oya dönüştürmek isteyerek bundan 6 ay önce Demokrat
Liberal Parti’den (Radikale) ayrılarak kendi Partisi Ny Alliance’yi kuran
Naser Khader Danimarka
siyasetinde belirleyici rol
oynamak istemişti. Dani-

marka Halk Partisi’nin
siyasetteki etkisini de
azaltmak istediğini söyleyerek oy toplamaya
çalışan Naser Khader
hayal kırıklığı yaşadı.
Khader’in partisinin kazandığı 5 üyeliğe hiçbir
blok da ihtiyaç duymuyor. Khader’in partisine
aldığı popüler isimler
de Khader’e fayda sağlamadı.

D

animarka’nın ikinci büyük
kenti Aarhus’ta seçimler
esnasında ilginç görüntüler ve
tartışmalar yaşandı. Gellerup
semtinde oylarını kullanmak için
sandık başına giden Arap kökenli
seçmenler oy pusulalarında Esma
Abdülhamit’in adını aradılar.
Kopenhag’dan seçime katılan
Esma Abdülhamit’e Aarhus’tan
oy vermek isteyen seçmenler

sandık yetkilileri ile uzun süren
tartışmalar yaşadılar. Esma Abdülhamit’e oy veremeyecekleri
kendilerine bildirilen seçmenler yinde de Abdülhamit’i aday
gösteren Enhedslisten’i tercih
ettiler.
Enhedslisten bu bölgelerde
yüzde 14’lük orana ulaştı. Kopenhag’dan seçimlere katılan Esma
Abdülhamit ise seçilemedi.

eçimlerde Sosyal
Demokrat
parti
liderliğindeki muhalefetin mağlup olması
göçmenleri de hayal
kırıklığına uğrattı.
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı gibi aile birleşimini zorlaştıran kuralların kaldırılması
için umu olarak görülen sol blokun iktidara
gelememesi bu kuralların en azından 4 yıl
daha devam edeceği
anlamına geliyor.
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Kopenhag
Kocatepe
camiinde
yeni
yönetim

8 Türk denizci öldü

Danimarka’a başkenti Kopenhag’da bulunan Kopenhag
Kocatepe Camiinde yapılan genel kurul sonunda yeni
yönetim iş başı yaptı.

T

ürklere ait 27 camiden
ilki olan ve merkez cami
olarak anılan Kopenhag
Kocatepe Camiinde uzun
zamandır yaşanan tatsızlıklar,sıkıntılar yapılan genel kurul sonrası yeni bir başkan ve yönetimin
işbaşına gelmesiyle hızla sorunlardan arınmaya başladı.
Danimarka yasalarına göre,
inanç topluluğu olarak kabul
görmeyen Kocatepe Camii, Danimarka Türk Diyanet Vakfının
tüzüğünü oy birliğiyle kabul ederek bu çatı altına girdi. Bunun sonunda Vakfın Danimarka Kilise
Bakanlığına gönderdiği Kocatepe
Camiinin inanç toplumu olarak
tanınması başvurusu acilen işle-

me konuldu.
Yaklaşık iki yıldır imamı olmayan Kocatepe Camiine, Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi
Mehmet Akat ve Din Hizmetleri
Müşaviri İsmail Başaran’ın Ankara ile temasları sonucu 11 gün gibi
kısa bir sürede geçici olarak bir
imam atandı.
Dernek başkanlığına Faik Canbaz’ın getirildiği Kocatepe Camii
yönetim kurulu ilk iş olarak büyükelçi Mehmet Akat’ı makamında
ziyaret etti.
Büyükelçi Akat, daha önce yaşanan sorunlardan epey bir rahatsızlık duyulduğuna işaret ederek,
sağduyu ve çoğunluğun soruna
çözüm bulmasından mutlu oldu-

ğunu söyledi.
Akat ayrıca, bu gibi yerlerin
Türk toplumunun önemli mekanları olduğunun altını çizdi. Danimarkalıların müslümanlar olarak
Türklere karşı daha değişik bir bakış açısı olduğunu belirtti.
Kopenhag Kocatepe Camii dernek başkanı Faik Canbaz, amacın
herkesi kucaklamak olduğunu ve
camiin herkese açık olduğunu
ifade etti.
Canbaz ayrıca, Kocatepe Camiinin en kısa zamanda eski merkez
konumuna gelmesi için ülke genelinde bulunan tüm derneklerle ilişkiye geçileceğini sözlerine
ekledi.
(Haber)

G

eçtiğimiz ay sonunda Falster adası açıklarında batan
Slovakya bandıralı kuru
yük gemisinin 11 Türk mürettebatından sekizi hayatını kaybetti.
Üç gemici kurtarılırken, dört gemicinin cesedi bulundu, diğer dört
denizcinin ise halen kayıp olduğu
bildirildi.
Polonya’nın Gdynia limanından
aldığı gübre yükü ile Fransa’ya
doğru seyretmekte olan Slovakya
bandıralı Ömer N. adlı kuru yük
gemisi, Kopenhag’ın güneyinde
bulunan Falster Adası açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle
alabora oldu ve 4 Türk denizci
yaşamını yitirirken, 4 denizci de
kayboldu. Ölen denizcilerin cenazeleri Kopenhag’dan Türkiye’ye
nakledildi.
Kazada çarkçıbaşı İlhan Özbakır
(54) ile gemide silici olarak görev
yapan eşi Fatma Nadide Özbakır
(54) ve ismi öğrenilemeyen iki
kişinin cesetlerine ulaşıldı. Üç
denizci ise kurtarıldı. Olay önce-

sinde S.O.S vermeyen geminin 11
kişilik mürettebatının tamamının
Türk olduğu da belirtildi.
NİYE S.O.S VERMEDİ?
Kazanın hemen ardından Abdullah
Faruk Balçık, Erol Aytaç ve Ömür
Arslan adlı denizciler yakından
geçmekte olan bir Rus gemisi tarafından kurtarılmıştı. Nyköbing
şehrinde tedavileri tamamlanan 3
denizci Türkiye’ye döndü.
Denizin fırtınalı ve suyunun bulanık olması nedeniyle güçlükle
gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazken Danimarkalı kurtarma ekiplerinin son
olarak hortumlu dalgıçlarla gemiye ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.
Dalgıçların bu esnada hayati tehlike atlattıkları da kaydedildi. Ancak iki gün süren kurtarma çalışmalarının ardından gemide ceset
bulunmadığı sonucuna varıldı ve
kurtarma çalışmaları sona erdirilerek gemi karaya çekildi.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

(Her ay çıkan yeni bir kampanya fiyatı için bizi arayınız)
1.333.- DKK‘dan başlayan fiyatlar.İSTANBUL (Gidiş Dönüş)
ANKARA 1.890.- DKK, İZMİR 1.890.-DKK
2.020,- DKK‘dan başlayan fiyatlarla ADANA, DİYARBAKIR,
KAYSERİ, TRABZON, GAZİANTEP

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA YOLLARI
ile hergün Türkiye’ye en cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz.
Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.
Ücretsiz olarak Konya/Ankara/Antalya’da teslim edilir ve alınır.

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.
www.dogrurejser.dk
Bagerstræde 2
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
1617København V
dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
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HUKUK KÖŞESİ

Bilgi edinme hakkı

Erbil Kaya, Hukukçu

K

amu yasalarına göre
vatandaşların resmi belgeler hakkında bilgi
edinme hakkı bulunmaktadır. Bu yazımızda bu konudaki uygulamanın nasıl olduğuna bakacağız.
Bilgi edinme hakkı kapsamında hangi merciler bulunmaktadır?
Devlet kurumları, Eyaletler ve belediyeler resmi kurumlardır. Bunların yanı
sıra belediyelere ait okullar,
eyaletlere ait hastaneler ve
devlet cezaevleri de bu yasa
kapsamındadırlar. Özel işletmeler bilgi edinme yasasının kapsamı dışındadırlar.

bakılmaksızın bu haktan
yararlanabilir.Yetkililerin
bilgi edinme hakkından yararlanmak isteyen kişilerden gerekçe istemeleri hakkı bulunmamaktadır. Bilgi
edinme hakkından sadece
bireyler değil, gruplar, dernekler, işletmeler, gazeteler
veya diğer yetkili kurumlar
da yararlanabilirler.
Yetkililer başvuruda bulunan kişilerin, görmek istedikleri belgeleri anlayamayacakları, yanlış anlayacakları ya da kötüye kullanacakları öngörüsünde bulunarak bu haktan yararlanmalarını engelleyemezler.

dem, tavsiye kararları ve
diğer kararların bulunduğu
yazılı belgeler anlaşılır. Ayrıca resimler, çizimler, video ve ses kayıtları da belge olarak adlandırılmakta
yasa kapsamında bulunmaktadır. Elektronik ortamda bulunan belgeler de
kapsam dahilindedir, örneğin e-posta yazışmaları.
Resmi kurumlar her türlü
yazışma trafiğini kayda almakla yükümlüdürler. Bilgi edinme yasası bu tür yazışma kayıtlarını da kapsamaktadır

vs. gibi isteklerde bulunamazlar. Burada amaçlanan
görülmek istenen belgeye
ulaşımı kolaylaştırmaktır.
Yetkililer adı geçen belgelerin ne olduğu konusunda
şüpheye düşmeleri durumunda başvuruyu reddetmeyip sorular yoluyla tam
olarak hangi belgelerden
söz edildiğini bulmak zorundadırlar. Yetkililerin
yardımcı olma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Bilgi edinme isteği sözel
olarak, şahsen başvurarak veya telefonla yapılabilir, ayrıca yazılı başvurular
Nasıl başvuruda
posta, faks ya da e-posta yobulunulur?
luyla iletilebilir. Bilgi edinHangi belgeler dahildir? Bilgi edinme başvurusunme hakkından yararlanmak
Kimler bilgi edinme
Bilgi edinme yasası belge
da, görülmek istenen belge- için en doğru yol yazılı başhakkını kullanabilir?
olarak adlandırılabilecek
lerin hangi belgeler olduğu vuruda bulunmaktır, zira
Yasalar herkese bilgi edin- her materyali kapsar. ”Bel- belirtilmelidir. Bu belirtme başvurunun belgesi nitelime hakkı tanımaktadır.
ge” denince her türlü mek- günlük kullanılan dil ile ya- ğinde olmaktadır.
Herkes, oturduğu yere, ulu- tup, not, telefon mesajları, pılabilir. Yetkililer resmi ta- Resmi yetkililer yaptıklasal kimliğine veya yaşına
raporlar, tutanaklar, günnımlama, rapor numarası
rı yazışmaların raporunu

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun

tutmak zorundadırlar. Bilgi edinme hakkından yararlanmak için yapılacak başvuruda öncelikle bu rapora
bakmakta yarar vardır, zira
istenen belgenin hangi belge olduğuna bu yolla karar
verilebilir.
Başvuruya ne zaman
cevap verilir
Bilgi edinme hakkı başvurusuna en kısa zamanda cevap verilmelidir. Başvuru
anında bu hakkın verilmesi
anlamına gelmektedir. Başvuruya 10 gün içinde cevap
verilmemişse veya başvuru reddedilmişse yetkili kurum cevap vermekle veya
kararın ne zaman verilmesinin beklendiğini bildirmekle yükümlüdür. 10 günlük süre yetkili kurumun
başvuruyu aldığı tarihten
itibaren geçerlidir.

erbil.kaya@haber.dk

SATILIK PEUGEOT - 206CC

Advokat Kadir Erdoğmuş
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 07 70 - Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk

NYSYNET – NY TANDREM – NY UDSTØDNING – NYE
BREMSEKLODSER OG –SKIVER FORAN.
ÅRG. 2001 – ORIGINALE 15” ALUFÆLGE M. NYE DÆK
VINTERDÆK MEDFØLGER – IKKE RYGER – TO EJERE
RATBETJENT CD/RADIO.

Avukatınıza başvurmakta geç kalmayınız
Her türlü sorunlarınızın hukuksal bir çözümü vardır, arayınız!

Fiyatı:

139.000,- kr.
Müracaat:

Tlf: 2615 1673

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI
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.

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
www.orientselskaber.dk

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.

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

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF: 3966 6560 - 3122 5222
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Anne ve Babaların yanlış tutumları
ve çocuklar üzerindeki etkileri

Bedriye Zelal Kanat

Ç

ocuk yetiştirmek bir sanattır
ve biz büyükler bu sanat eserini inşa etmek için gerektiğinde isteklerimizden gerektiğinde
zamanımızdan ve kısacası ömrümüzden taviz verip, bu eseri en
iyi şekilde topluma sunmaya çalışıyoruz.
Çocuk yetiştirirken dikkat etmemiz gereken bazı davranış ve
tutumlarımız var ki; küçük yaşlardan itibaren dikkat edilmezse ileride çarpık kişilikli bireyler
veya toplumda yer edinemeyen
sorunlu bireyler yaratmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle gerek bu
yazımda gerekse önümüzdeki bir
kaç yazımda bu değişik tutum ve
davranışlara ve bunların çocuklar
üzerindeki etkileri hakkında yazmak istiyorum. Bu tutum ve davranışları farklı kategorilere ayırırsak; bu yazımda Şiddetli Ret
Edici Anne ve Baba tutumundan
bahsetmek istiyorum.
Ret etme, bir anlamda çocuğun
bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar
çocuğa karşı düşmanca duygular
beslenilmesidir.
Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış
gibi davranılır. Şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez. Öz evlatları ol-

duğu halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi
görmektedir. Bazen sadece anne
bazen de sadece baba çocuğu ret
eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Beğenilmez ve devamlı her yaptığı eleştirilir. Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır. Çocuğa baskı
yapmak için her türlü fırsat kollanır. Çocuğun iyi yönleri değil de
devamlı kötü yönleri su yüzüne
çıkarılır.
Aile sıcak, sosyal ve güven verici havadan kesinlikle yoksundur.
Aile içi yaşam gerilim, çatışma ve
kavgalarla doludur. Anne baba
çocuğu anlamamakta ve onu diktatörce yönetmeye çalışmaktadır.
Bunların çok farklı sebepleri vardır. Çocuk evlilik dışı, istenmeyen
bir bebek olabilir. Henüz anne
baba bir çocuklarının olmalarına kendilerini, madden ve manen
hazır hissetmiyor olabilirler. Çocukta bedensel ve ruhsal açıdan
bir engel veya özür olabilir. Anne
baba hayal kırıklığı ve suçluluk
hissediyor ve suçu direk çocuğa
yüklüyor olabilirler. Anne ya da
baba çocuğa aşırı düşkünlük gösterip eşini ihmal ediyor olabilir.
İhmal edildiğini düşünen eş çocuğu kendisine rakip olarak görebi-

lir. Çocuğu kıskanabilir. Bu nedenle çocuğa karşı düşmanca davranabilir. Ayrıca çalışan bir anneyse çocuk bir müddet annenin
çalışmasına engel olacak ve ilerlemesini durduracaktır. Bu nedenle
de annenin çocuğu kabullenmesi
güçleşecektir. Bazen de çocuğun
aile üyelerine benzemiyor olması
veya anne babanın sevmediği bir
ferde benziyor olması gibi daha
bir çok farklı sebep anne babanın çocuğu ret etmesi konusunda
söylenebilir. Ama bunlar sadece
bahanedir. Hiçbir bahane çocuğu
ret etme konusun da kabul edilir
olamaz.
Şiddetli ret edici aile ortamında yetişen çocuklar yardım duygusundan uzaktır. Sinirli, agresif
bir yapıları vardır. Duygusal kırgınlıkları sıklıkla yaşarlar. Hayvanlara ve özellikle kendilerinden
küçük insanlara karşı düşmanca
davranırlar. Sevgiye en çok muhtaç olduğu zamanlar da ret edildiği, horlandığı için çocuğun ruhu
derinden yara alır. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar çeşitli psikolojik bozukluklara ve intihara
yatkındırlar. Çocuk kötü muameleye maruz kalmamak için anne
ve babaya karşı edilgen, uysal ve
erdemli olmaktadır. Çünkü dire-

necek gücü yoktur. Fakat içten
içe anne babaya karşı düşmanlık
duyguları geliştirmektedir. Hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü
çevresindeki diğer anne babaların
çocuklarına nasıl davrandıklarını
görmektedir. Hiçbir zaman kendisine ait bir güven duygusu geliştiremeyecektir. Güven duygusunu
oluşturacak ortamdan her zaman
yoksun kalmıştır. İleriki dönemlerde inatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete ele başlığı ve çetelere üye olma, yasa dışı eylemlerde
bulunma, depresyon ve intihar
eğilimleri görülebilinir. Kendi dışındaki insanlarla yeterli iletişimi kuramadığı için saldırganlığını
kendisine yöneltmektedir. Şiddetli ve aşırı bastırılmış duygular nedeniyle dengesiz bir kişilik sergilemektedirler.
Bizler oturduğumuz yerde belki bu özellikleri kendi ailemizde
görmedik yaşamadık ama bu saydığım özelliklere sahip olan o kadar çok gençle karşılaşıyorum ki
gerek işimde gerekse tercümanlık
yaptığım sayısız ailelerde ve umuyorum ki artık anne ve babalarımızda bilinçlenip yaratmak istedikleri sanat eserine daha güzel
biçimler verebilirler.

ROYAL
SELSKABSLOKALE
Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

100 metrekarelik
modern
mutfağımızdan
kendi mekanınızda
yapacağınız
eğlenceler için de
yemek siparişi
yapmanız
mümkündür.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ 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.
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 33 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

HABER
Haberciliğin zevkli
dünyasına HABER’de
adım atın!
Haber, gazetecilik
mesleğine merak duyan
okurlarına sayfalarını
açıyor!
■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız
Yaşadığınız bölgedeki
sosyal, kültürel, sportif
olayların resmini çekin.
ister Danca, ister
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.
Daha fazla bilgi almak için
haber@haber.dk
adresine e-posta
göndermeniz yeterlidir.

bzelal.kanat@haber.dk

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları 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.
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24 yaş sınırı evlenme kültürünü değiştirdi
2001 yılından beri uygulanmakta olan ve yurtdışından bir eş bularak evlenen kişilerin Danimarka’da birlikte oturabilmeleri için gerekli olan 24 yaş sınırı kuralı Danimarka’da yaşayan göçmenlerin evlilik alışkanlıklarını değiştirdi.

D

animarka İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan
bir araştırmada
2001 yılında evlilik yapan
göçmen kökenli gençlerin
yüzde 67’sinin kendilerine

Danimarka dışından bir eş
buldukları belirtildi ve bu
oranın 2007 yılında yüzde
37’ye düştüğü belirtildi.
Jyllands-Posten gazetesi
için özel olarak hazırlanan
istatistiki araştırmaya göre

Türkiye, Pakistan, Somali
ve Lübnan ve diğer üçüncü
ülkelerden Danimarka’ya
gelen ailelerin çocuklarının
üçte ikisi kendilerine Danimarka’da oturan bir eş
seçiyorlar. Göçmen kökenli

gençlerin yaptıkları evliliklerin yüzde 24’ünde gençler
kendilerine Danimarkalı eş
seçerlerken yüzde 29’luk
oran kendilerine Danimarka’ya yerleşmiş bir göçmeni
eş olarak seçerken, yüzde

10’luk bir kısım ise göçmen
aile çocuklarından biriyle evlenmeyi tercih etti.
Bundan birkaç ay önce
açıklanan bir başka araştırmada ise değişen evlilik
alışkanlıklarının Danimar-

me gelmiş bugüne kadar bu
yasaların tamamen kaldırılmasından yana olduklarını
belirten Demokrat Lliberal
Parti (Radikale) ve Sosyalist
Halk Partisi koalisyon ortağı
olmak için bu noktaları ön

yaşamakta
ka’da
olan göçmen kökenli
44 bin gencin eğitim
olanakları açısından
da önemli bir değişikliğe yol açtığına
işaret etmişti.
24 yaş sınırı nedeniyle erken yaşta
evlenmekten vazgeçen veya beklemeyi
tercih eden gençlerin ise eğitim sistemi içinde kaldıkları
ve okullarına devam
ettikleri belirtildi.
Seçimlerden önce
ihtimal verilen koalisyon ortaklıkları
tartışmalarında 24
yaş sınırı da günde-

şart olarak ileri sürmeyeceklerini bildirmişlerdi.
Evlilik alışanlığını değiştirdiği belirtilen 24 yaş sınırı
kuralının zorla evlilikleri engelleyip engellemediği veya
kaç gencin evliliğe zorlandığını ortaya koyan herhangi
bir araştırma ise henüz mevcut değil.

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

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

Ye YEN
sanni de İLİK
da kora !!!
v
e
çeş m lye sy
itle asa kılıfl on,
ri
ö
a
hiz çok y ve d rtüsü rı
me en aha
tin ilikl bi
izd e r
En mutlu
eyi
günlerinizde uzun yıllara
z.
dayanan tecrübemiz, titiz kadromuz, hoşgörülü
ve güleryüzlü hizmetimizle
konuklarınızı ağırlayalım.

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

Salonlarımızda
mescit
bulunmaktadır.

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

haber
www.haber.dk

24 Yaş sınırı nedir?
Danimarka dışından evlendikleri
eşlerini Danimarka’ya getirmek
isteyen gençlere uygulanan bu
kural evlilik yaşının en az 24
olmasını öngörüyor. 24 yaşın
altında olup da evlilik yapanların
eşlerini Danimarka’ya getirmelerine izin verilmiyor.

Çocuk pornosu şebekesi
çökertildi
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı
(Europol), 19 ülkeden 2 bin 500
müşteriye yönelik olarak isteğe
bağlı çocuk pornosu bantları hazırlayan şebekeyi çökertti.

A

Haydnsvej 2
2450 København SV
Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

(Haber)

vrupa genelinde
yürütülen araştırmada aralarında Danimarkalıların da
bulunduğu sekiz ülkeden 92 kişi yakalandı.
Taciz edilirken görüntülenen ve yaşları dokuzla 16 arasında değişen 23
çocuk teşhis edildi.
Europol dedektifi Menno Hagemeijer’in verdiği
bilgiye göre, müşteriler
arasında öğretmenler,
yüzme hocaları, avukatlar, IT uzmanları gibi

mesleklerden insanlar
var. Hagemeijer, müşterilerin kız çocukların
kendi gönderdikleri iç
çamaşırlarını giyerek
poz vermesini istediklerini, bazılarının da çocuklara aralarında mücevher
ve şiirler olan hediyeler
gönderdiklerini açıkladı.
Tutuklananların 21’i
Fransa, 14’ü Britanya,
11’i İspanya, sekizi İsveç
ve biri de Danimarka’da
ele geçirildi.

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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Türk - Akdeniz mutfağının en güzel , en lezzetli örnekleri ile hizmetinizdeyiz

Personel yemekleri, doğumgünü, Noel yemekleri ve diğer özel günleriniz için bizi
arayın. Konuklarınızı en güzel şekilde ağırlamak için size özel çözümü birlikte bulalım.
İster açık büfemizde, ister
menü kartımızdan seçeceğiniz
yemeklerle ailenizle birlikte
hoş vakit geçirebileceğiniz
restauranımızda Cuma ve Cumartesi akşamları
saat 19.00-20.00 arasında oryantal Gitte ile dans gösterisi de
vardır
Oryantal Gitte

AKDENİZ RESTAURANT
Gladsaxevej 200
2860 Söborg
Tlf: 3966 1740
(Gladsaxe Stadyumu yanı)
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Vücudunuzdaki istenmeyen kıl ve tüylerden bıktınız mı?
Çözümü Pure Laser size sunuyor.
IPL yöntemi ile kıl ve tüylerden sonsuza kadar kurtulun
Hakkınız olan rahat ve güvene kavuşun

Kaş arası
Kr. 100.Koltuk altı
Kr. 400.-

Kol (Dirsek altı)
Kr. 900.-

Ceyda Karan, İstanbul

Üst dudak
Kr. 125.-

B

Bütün yüz
Kr. 600.-

Hemen arayın randevunuzu alın
Daha fazla bilgi için web saytfamızı da ziyaret edebilirsiniz
www.purelaser.dk

Vetser Farimagsgade 3, 1 sal, 1620 Kbh V, Tlf: 2590 3030
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Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

DTP’nin Bulgar modeli kafa
karışıklığını gösteriyor

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

aşbakan Tayyip Erdoğan’ın
Beyaz Saray’da
ABD Başkanı Geogre W. Bush’la yaptığı
görüşmenin ardından
Kuzey Irak’a yönelik geniş çaplı bir
harekat olasılığı yüzünden yaşanan
fırtına bir nebze dinmiş görünüyor.
Bunda Türkiye’nin henüz kimseciklerin bilmediği bir biçimde de olsa
Amerikan istihbaratının desteğiyle
Kuzey Irak’taki PKK kamplarını hedef seçecek şekilde örtülü operasyon
düzenlemek için ‘yeşil ışık’ almasının
etkisi büyük kuşkusuz. Ancak bu meselenin askeri cephesini oluşturuyor.
Ve ‘sınırlı operasyon’ düzenlemenin
Türkiye’ye getirilerinin ne olacağını
bugünden bilmek mümkün görünmüyor.
Meselenin siyasi cephesi ise yerli yerinde duruyor. Zira Kuzey Irak’taki PKK’lılar, bölgeye akın eden Batı
medyasına verdikleri demeçlerle
davalarını dünyaya mal etmişken,
buna en büyük katkıyı yine Türkiye’deki Kürt sorununu iyiden iyiye
politize ederek Kürt Bölgesel Yönetimi yapmış durumda. Kürt Bölgesel Yönetimi, bugüne kadar Irak’ta
Amerika’nın işgalinin meyvelerini
en iyi toplayan kesim. Iraklı Kürtlerin liderleri Celal Talabani ile Mesut
Barzani, bölgedeki büyük devletlerle kapışmamaya çalışsalar da açıkca
pan-Kürdist politika izliyorlar. Dünyada etnik kimliklere ve devletsiz halklara ilginin karmaşık çıkarlara paralel olarak giderek büyüdüğü bir
ortamda, Iraklı Kürtlerin payına
düşen şimdilik Irak içerisinde federal bir yapıda bir çeşit mini-devlet
olduğunun bilincinde görünüyorlar.
Yakaladıkları dalgayla nereye gitmek
istediklerini ise zaman gösterecek.
Lakin elbette Amerikan desteğinin
verdiği rahatlıkla, bu krizde en tutarlı
tavrı sergileyenin Iraklı Kürtler
olduğu kesin.

bıraktı. En dikkat çekici olan ise bir
yandan ‘demokratik özerklik’ talebini
içeren siyasi tutum belgesinin parti
programına dahil edilmesi, diğer yandan da Bulgaristan modelinin dile getirilmesiydi. Lakin DTP’nin, etnik
kimliğe vurgu yapan, özerklik taleplerini parti programına geçiren tutumuyla, Bulgar Bulgar Türklerinin
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Türklükten ziyade Bulgar
üst kimliğine vurgu yapar tutumu
arasında hiçbir paralellik yok. Zira
Bulgaristan’da komünist dönemde
nüfusun yüzde 15’ini oluşturan Türklerin kimliklerini ırkçı bir zihniyetle
topyekün silinmeye çalışılırken, hiçbir
zaman şiddete bulaşmadı. PKK gibi
silahlı örgütler kurarak Bulgar devletiyle savaşmadı. Komünist dönemden
çıkışta Bulgar Türklerini sırtlayan
HÖH hareketinin Bulgaristan’ın ulusal bütünlüğüne yönelik hiçbir talebi
yok. Bugün Bulgar parlamentosunda
24 vekille temsil edilen, yerel yönetimlerde pek çok belediye başkanlığı
kazanmış, Türkçe eğitimin nimetlerinden HÖH’ün öncülüğünde yararlanan Bulgar Türkleri, ne anayasanın
değiştirilmesi, ne özerklik yahut federatif yapı talebinde bulunuyor. Etnik
bir parti olmayı reddediyorlar, parti listelerinde sadece Türk adaylara
değil Bulgar adaylara da yer veren liberal bir Bulgaristan partisi mevzu
bahis.
İntikamcı zihniyet bir kenara
bırakılmalı

Velhasıl DTP’nin Bulgar modeli önerisi Türkiye’deki Kürtler içindeki
kafa karışıklığını sergiliyor. Lakin
Türkiye’de devletin onyıllardır Kürtleri cumhuriyetin kurucu üyeleri olmaktan dışlayan ve ezen politikaları
ile Kürtlerin Irak’taki işgalden güç
alan soydaşlarının hareketliliğini
düşününce bu kafa karışıklığını anlamak zor değil. Türkiyeli Kürtlerin bindikleri dalgayla nereye gitmek
istediklerini bilmemeleri karşısında
bir arada yaşamayı savunanlara daha
büyük görevler düşüyor. Bunun en
DTP ile HÖH arasında hiçbir
başında ise intikamcı zihniyeti bir
paralellik yok
kenara bırakmak geliyor. Herkesin
Bütün bu gelişmelerin memlekekendi kimliğiyle yaşaması hakkına
te en mühim yansımaları kuşkusuz
saygı gösterilen ekonomik ve siyaTürkiye’deki Kürt siyasi hareketini
si açıdan istikrarlı bir Türkiye özlesırtlayan DTP’de. DTP’nin geçen haf- niyorsa, terörü ve şiddeti sona erditaki olağanüstü kongresi, adeta Türrirken, Kürtlerin kafa karışıklığını
kiye’deki genel kafa karışıklığının bir gidermenin yani siyasi taleplerini
izdüşümü niteliğindeydi. Öncelikle
biçimlendirmelerine katkı yapılması
‘ılımlı’ kanattan Ahmet Türk liderliği gerekiyor.
‘şahin’ görülen Nurettin Demirtaş’a
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Fra Hippie til Muslim i Mekka
lykket pilgrimsfærd, da ingen pilgrimme kom til skade pga. fysisk
udmattelse, slagsmål eller ved at
blive trampet ihjel. ”Der var mennesker fra hele verden i forskellige nuancer, hudfarver og udseende samlet i en smuk forening”.
Jeg tog ikke til Mekka for at kritisere, men for at skabe forståelse
og fortælle”.

Jasmine Hamza

K

unstner,
forfatter og
eventyrer Nina Aisha Rasmussen har
rejst det meste af verden rundt,
og er fascineret af mellemøsten,
og dens kultur. I 2006 gik turen
til Saudi Arabiens hellig by Mekka,
hvor tusindvis af muslimer fra hele
verden samles for at gennemføre
den store pilgrimsrejse Hajj. Mekka er dog lukket for ikke-muslimer.
Så Nina konverterede til Islam, tog
navnet Aisha til sig, og drog på pilgrimsrejse i Mekka sammen med
600 andre pilgrimsrejsende fra
Danmark.
Hvad fik Nina Aisha Rasmussen
til at konvertere til en af verdens
største religioner? Hvilke overvejelser gjorde hun sig før pilgrimsrejsen? Og hvordan er hendes syn
mon på Islam efter pilgrimsrejsen
i Mekka er blandt de spørgsmål,
som Alkhabar stillede Nina Aisha
Rasmussen i forbindelse med lanceringen af hendes nye rejsebog
”Pilgrim i Mekka”.

vil til Saudi Arabien. Jeg kunne
dog ikke finde nogen vej ind. Så
var der en, der gav mig den ide, at
jeg kunne blive muslim og tage til
Mekka. Så jeg begyndte at forberede mig til rejsen, læse koranen,
samt bøger og beretninger om Hajj
(pilgrimsrejse, red.) for at sætte
mig ind i religionen Islam. Jeg
måtte selvfølgelig konvertere til
Islam først. Jeg har jo rejst meget
i mellemøsten, og har haft hijab
på (tørklæde, red.), så jeg kender
til forholdene, og ved hvordan en
muslimsk kvinde bør opføre sig”.
Pilgrimsfærden i Mekka foregår under en meget kontrolleret
Pilgrimsrejse i Mekka
og gennemorganiseret proces, da
Hvorfor valgte du at tage på pil- der er flere millioner mennesker
grimsrejse i Mekka?
tilstede. I 2006 var der 3,2 millioner pilgrimme i Mekka, og i mod”Det startede med, at jeg gerne sætning til år 200? var det en vel-

Pilgrimsrejsen Hajj er en af Islam fem
søjler, og er pålagt enhver muslim.
Muslimer tager til Hajj for at blive renset for alle synder, hvilket opnås ved
fuld hengivelse til Allah. Pilgrimsrejsen
er en genopførelse og eftergørelse af
Profeten Muhammeds valfart til Mekka i året 622.

ker om, at jeg pludselig går ind for
kvindeundertrykkelse og tvangsægteskab, fordi jeg konverterede
til Islam. De kan ikke se, at jeg
er den samme person. Pilgrimsrejsen har udvidet min horisont,
og lært mig en hel masse nye ting.
Jeg har opdaget en stor gruppe af
medmennesker med en muslimsk
baggrund, som er troende, rare og
et ganske fredeligt folk. Jeg havde
aldrig troet, at fordommene imod
islam var så heftige”.
Religion bør være diskret
Hvordan er dit forhold til
religion?

”Jeg er muslim, og det vil jeg være
til min dages ende, men jeg er ikke
spor religiøs, og bærer heller ikke
tørklæde. Jeg er nok nærmere be”Jeg er muslim, og det vil jeg tegnet, som en moderne muslim.
være til mine dages ende”
Jeg er hverken shia eller sunni
Hvordan er dit indtryk af Ismuslim. Jeg er bare muslim. Jeg
lam efter, at du har været på pil- vil gerne forbeholde mig retten til
grimsrejse i Mekka?
at tænke selv. Det synes jeg ikke,
at der er noget galt i. Allah har
”Mit indtryk af Islam har forandret givet mennesket muligheden, for
sig meget, da jeg kom af med en hel at tænke selv. Det er der jo en
del fordomme. De mennesker jeg sandhed i.”.
rejste med var jo troende muslimer
af den bedste slags. De var hverken Hvad synes du om kvinder, som
terrorister eller fanatiker på nogen går med tørklæde i Danmark?
måde. De er ganske almindelig, fredelige og velintegreret mennesker. ”Jeg har ikke noget problem med
Denne gruppe hører man ikke så tørklæde i mellemøsten, da det er
meget om, da de er underrepræ- en del af kulturen. Jeg bryder mig,
senteret i mediebilledet!”.
dog ikke om religiøs beklædning i
det hele taget, da det er en afvisHar du mødt nogen fordomme på
din vej til Mekka eller i forbindelse
med din konvertering til Islam?
”Jeg har mødt en del forargelse
blandt nogle danskere efter, at jeg
er blevet muslim, da denne gruppe
mennesker ikke kan forstå, hvordan jeg pludselig kan konvertere
til Islam og tage på pilgrimsrejse
i Mekka, når jeg engang var hippie og ateist. Disse fordomme kom
meget bag på mig. Nogen af de her
mennesker har nogen tvangstan-

ning af andre mennesker. Det er
påtrængende at vise sin religion så
tydeligt, og det er ligegyldigt, om
det er et tørklæde, et stort kors
om halsen eller en orange dragt.
Religion bør være diskret, men i
stedet for bliver det pludselig opsigtsvækkende. Jeg synes, at det er
vigtigst, at jeg prøver på at være
et ordentligt menneske med gode
intentioner.

Nina Aisha Rasmussen (f.1942) er forfatter og eventyrer og har rejst rundt i
det meste af verden, alene og sammen
med sin mand Hjalte Tin, som sammen
har skrevet en del rejsebøger, bl.a.
Held og lykke (1983), Rejsen til landet
der ikke findes (2004). Nina har selv
skrevet rejsebogen Alene i Iran (1999)
og senest Pilgrim i Mekka (2007)
”Pilgrim i Mekka”
I bogen Pilgrim i Mekka fortæller
Nina Aisha Rasmussen om sin oplevelse af Mekka. Her giver hun
læserne et indsigt i hendes forberedelser til at blive muslim, som
bl.a. indbefatter koranlæsning,
trosbekendelsen, en detaljeret
skildring af pilgrimsfærdens mange stadier og en beskrivelse af de
mennesker hun møder undervejs.
Hertil finder læserne også hendes
oplevelser af moskéerne i Mekka
og Medina, teltlejren i Mina og
Arafat-sletten.
”Intet er sikkert før det er gjort,
men jeg har et håb om at komme
til at forstå rejse, som ikke bare
er et eventyr, men også rummer
en strålende drøm om Saudi-Arabien, om ørkenen og om mennesker i fred og forsoning”
citat fra bogen.
Titel: ”Pilgrim i Mekka
”Forfatter: Nina Aisha Rasmussen
Forlag: Rosinante
Sider: 250 s.
Pris: kr. 299

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

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

Mağazamızda her zaman
uygun fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze gül ve
çiçek çeşitleri bulunur
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HABER Tyrkiet
mener søsætter
Skal indvandrere
turistguide
repræsenteres
i Folketinget?
på mobilen
N

ej, ikke nødvendigvis.
Der er opstået en ny sportsgren hos Danmarks muslimske indvandrere. Kandidater
med muslimsk baggrund konkurrerer om at fortælle
de danske vælgere, at det lige netop er dem, der skal
vælges ind i den danske Folketing, fordi det vil være
et bevis på integration.
Tilsvarende har visse såkaldte integrationseksperter af både dansk og ikke dansk herkomst givet udtryk for, væsentligheden af at det danske folkestyre
er sammensat som befolkningen som helhed, måske
for politisk korrekthedens skyld, måske fordi de reelt
mener, at dette er tegn på god integration, uanset de
enkelte folketingskandidaters politiske evner og kvaliteter.
Man vælger folketingsmedlemmer for at løse landets problemer, og for at finde de bedste folk til at
styre landet. Demokrati er alt for alvorligt til at eksperimentere med. Det er en fejlopfattelse af demokrati og integration. Kandidaterne med muslimsk
baggrund har indtil nu mest beskæftiget sig med deres identitet som indvandrere. Det er en ny trend
hos såvel politikerne såvel som vælgerne.
Det er et problem for et demokrati, at vælgerne
støtter bestemte politikere, fordi de har en bestemt
religiøs overbevisning eller en bestemt etnisk herkomst. Under valgkampen har vi hørt fra diverse
kandidater med anden etnisk baggrund end dansk,
at de ville repræsentere kvinderne, at de vil repræsentere muslimerne, og at de endda ville teste danskernes tolerance overfor tørklæder.
Man kunne ønske, at kandidater med indvandrerbaggrund kom med reelle løsningsforslag til mange
problemer, der optager vælgerne i stedet for at komme med søvndyssende, idealistiske udtalelser.

D

e næsten 300.000
danske turister,
der hvert år valfarter til Tyrkiet, får
nu en hjælpende hånd til ferien. Tyrkiet er nemlig klar
til at sende informationer direkte til mobiltelefonen i en
ny elektronisk turistguide.
Guiden rummer informationer om mere end 100 museer, bygninger og tyrkisk
kultur, og forventningerne
til guiden er massive.
”Det er en kæmpe succes
for Tyrkiet, at vi nu kan
præsentere en turistguide

til mobiltelefonen, så de
danske turister hele tiden
kan få oplysninger om de
ting, de besøger, lige meget
hvor de befinder sig,” fortæller kulturråd Vahit Karaali
fra Tyrkiets danske kontor
for kultur og turisme.
Den nye mobilguide er
blevet til i tæt samarbejde
mellem Det Tyrkiske Ministerium for Kultur og Turisme og Tyrkiets største
teleudbydere. Det er første
gang, de to parter arbejder
så tæt sammen.
Som udgangspunkt regner

Nu er det slut med at stå foran imponerende, antikke ruiner og ærgre
sig over, at turistguiden ligger på hotellet. En ny turistguide giver mulighed for turistinformationer på mobiltelefonen.

Med den nye turistguide er det muligt at
få informationer om
tyrkiske attraktioner
direkte på mobilen.

ministeriet med at få guiden
ud på blandt andet engelsk,
tysk og tyrkisk, og inden for
få år vil der komme flere
sprog til. De mange danske
turister i Tyrkiet kan dermed få fuldt udbytte af guiden, da langt de fleste taler
enten engelsk eller tysk.
Få turistinformationer
direkte i hånden
Med den mobile turistguide
er det slut med at stå foran
imponerende ruiner eller historiske bygninger og ærgre
sig over, at ”Turen går til
Tyrkiet” ligger hjemme på
hotellet. Nu skal interesserede turister bare huske mobiltelefonen, når de tager på
udflugt.
”Det er en virkelig god løsning. Vi udnytter det faktum, at de fleste turister i
dag alligevel altid har deres
mobiltelefon med sig. I stedet for bare at have den liggende i lommen, når man
er på ferie, bliver den nu en
aktiv del af turen,” forklarer
Vahit Karaali.
Den billige service kommer
til at fungere på den måde,

kategorier. Der er de tekniske krav – og
der er de politiske.
Langt det største, dyreste og mest besværlige for et kommende medlemsland
et er ikke noget ensom eksempelvis Tyrkiet er at leve op
kelt arbejde at lede
til de tekniske krav. Hver gang EU har
et land som ønsker at vedtaget en lov, så skal Tyrkiet kunne
være medlem af EU. Fordelene ved et
dokumentere overfor EU, at landet er i
EU-medlemskab er lette både at forstå
stand til at gennemføre den lov og sikog forklare.
re, at loven overholdes i Tyrkiet. Som
Et land som er medlem af EU er med
medlem af det indre marked kan for eki et samarbejde som er så stort og magt- sempel tyrkisk lammekød sælges frit på
fuldt, at det er i stand til at sætte en
hele EU-markedet. Derfor skal hygiejdagsordenen internationalt. Medlemnen og standarderne på tyrkiske slagteskabet betyder også, at et land deltager rier overholde en række EU-regler.
i et samarbejde som i høj grad bygger
EU har mere end 80.000 sider med
på solidaritet og sammenhold. De rige
den slags regler, som Tyrkiet skal overlande hjælper de mindre velhavende og holde inden landet kan indtræde i EU.
et land som udsættes for terror eller
Arbejdet er enormt, det er teknisk og
blot ubehageligt pres fra omgivelserne
mange dele af det tyrkiske samfund vil
får betydelig hjælp og tryghed gennem
blive mødt med krav om ændringer på
fællesskabet. Og så giver medlemskavejen mod medlemskabet.
bet fuld adgang til verdens største fælSelv om de tekniske krav er en enorm
les marked.
udfordring, så er det sjældent dem som
Fordelene er altså åbenlyse.
stjæler billedet, når spørgsmålet om tyrMen EU er ikke nogen enkel klub at
kisk EU-medlemskab dukker op i de
søge medlemskab i. Kravene er uendeeuropæiske medier.
ligt mange og kan være endog meget be- Her er det i stedet de politiske krav til
sværlige. Man kan groft sagt dele krave- Tyrkiet som dominerer både i avis-overne til et kommende medlemsland op i to

D

Store forventninger til
det nye system
”Vi regner med, at den mobile guide vil være så attraktiv, at også tyrkerne selv har
lyst til at benytte den,” siger
Vahit Karaali.
Mere end 100 attraktioner
er med i projektet, og dermed er turister dækket godt
ind, når de tager et afbræk
fra hotellets pool og drager
ud på eventyr i det tyrkiske
land. Forventningen er, at
rigtig mange af de 18-20
millioner turister, der hvert
år kommer til Tyrkiet vil få
øjnene op for projektet og
benytte sig af det.
”I de kommende år satser
vi på, at systemet videreudvikles til en slags online
bibliotek, som så også er tilgængeligt på mobiltelefonen.
Med denne teknologi er der
er næsten uanede muligheder,” slutter en optimistisk
Vahit Karaali.

EU-TYRKIET

Det lange seje træk
Af Ole Vigant Ryborg,
Europaredaktør, Ugebrevet
Mandag Morgen

at der sendes en SMS til et
bestemt telefonnummer,
hvorefter informationerne
vil være tilgængelige på telefonen.

skrifterne og i de politiske kommentarer. Dette fænomen var endnu engang
tydeligt, da Europa-Kommissionen den
6. november præsenterede sin årlige
rapport over status i forhandlingerne
mellem EU og Tyrkiet. Medierne fokuserede især på, at premierminister Erdogan endnu ikke har gjort noget for at
ændre den meget omtalte artikel 301 i
tyrkisk lovgivning som beskytter ”tyrkiskheden”. Den politiske historie er
vigtig og central. Men som så ofte før
så stjæler den hele opmærksomheden,
sådan at ingen rigtigt får noget billede
af, hvordan det egentlig går i forholdet
mellem EU og Tyrkiet.
Euorpa-Kommissionens status rapport
er et stort dokument på 82 sider som er
et vigtigt arbejdsredskab for de mange
embedsmænd som er involverede i arbejdet med at forberede det tyrkiske
EU-medlemskab.
På område efter område gennemgår
Kommissionen, hvordan det går med
de tyrkiske forberedelser. Her kan man
læse, at Tyrkiet for eksempel har gjort
gode fremskridt og vedtaget lovgivning som betyder, at de tyrkiske regler
på forsikringsområdet nu er de samme

som EU¬s. Tyrkiet har også været forholdsvis dygtig til at gennemføre EU¬s
regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. På andre områder er der
stort set ikke sket noget. Det gælder
for eksempel på hele landbrugsområdet, hvor Tyrkiet endnu ikke er begyndt
at gennemføre den enorme mængde af
europæiske landbrugsregler og ordninger.
Når man læser hele EU-rapporten om
Tyrkiet igennem, så ser man først og
fremmest beviser på, hvordan der virkeligt arbejdes med medlemskabet overalt.
Igen og igen skriver Kommissionen om
dette og hint område, at der er ”some
progress” – nogen fremskridt. Samtidig
fremgår det også klart, at der er enorme mængder af arbejde som stadig skal
udrettes inden Tyrkiet er klar til EUmedlemskab. EU-medlemskabet kommer ikke af sig selv. Tyrkiske politikere
og embedsmænd står overfor et enormt
arbejde i de kommende år, inden de kan
kalde sig selv for EU-medlemmer.
Men arbejdet er i fuld gang. Også selv
om medierne kun har øje for de uløste
problemer
haber@haber.dk
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Uskrevne regler på det
danske arbejdsmarked

G

ennemsnitsdanskeren tilbringer
en stor del af sit liv på arbejdspladsen. Ud over at være reguleret af love, overenskomster
og kontrakter er det moderne arbejdsmarked også stærkt præget af kotumer
og normer.
Den sidste kategori kan være svær at
finde rundt i - både for danskere, og selvfølgelig også for indvandrere. Men hvis
man snubler i arbejdskulturen, kan det
have store konsekvenser for sin trivsel på
arbejdspladsen.
Den meget anerkendte integrationskonsulent Mehmet Yüksekkaya afdækker derfor i denne bog de uformelle sider af kulturen på det danske arbejdsmarked.
Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked rummer bl.a. en oversigt over 30
uskrevne regler samt en præsentation af
unikke kulturtræk ved 16 danske og internationale virksomheder.
Bogen fortæller desuden mange konkrete
historier fra arbejdslivet, som viser, hvordan nydanskere kan løbe ind i problemer
på grund af manglende kendskab til - og
forståelse for - de uskrevne reglers betydning på arbejdspladsen, samt hvordan
man håndterer disse problemer.

Sidst men ikke mindst er bogen fyldt
med gode råd både til arbejdsgivere, ansatte og jobsøgende.
Nedenfor er par uddrag af de 30
regler bogen indeholder:
Forstå det skjulte budskab
Danskere er verdensmestre i at snakke
indirekte. Tit ligger der et budskab skjult
mellem linjerne. Man skal ikke blot lytte
til, hvad der bliver sagt, men i høj grad
også være opmærksom på, hvordan det
bliver sagt, samt have en fornemmelse for
den sammenhæng, tingene bliver sagt i.
Dette gælder også i de personlige relationer. Overskrider man en persons grænser,
vil man ofte blive gjort opmærksom på
det med en indirekte eller humoristisk bemærkning eller undertiden en mur af tavshed. Man skal spørge, hvis man er i tvivl, i
stedet for at prøve at gætte sig frem.
Spis frokost sammen med dine
kolleger
På nogle virksomheder er der en kantine,
og på andre er der en madpakkekultur.
Uanset hvordan frokostordningen er, er
det vigtigt, at man spiser frokost sammen
med andre kolleger. I forbindelse med frokosten er det værd at bemærke, at danskerne aldrig deler ud af deres mad.
I mange indvandrerkulturer er det en
høflig gestus at dele sin mad med andre,
men i Danmark er éns mad privat! Til
gengæld er det en høflig gestus at dele
ud af sit slik.
Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked tegner et rammende portræt af
danskeres adfærd på arbejdspladsen. Bogen er en uvurderlig guide for nydanskeres møde med den danske arbejdskultur,
men den indeholder også mange gode råd
til folk som er født og opvokset i Danmark.
Bogens oplysninger er indsamlet på baggrund af 26 interviews med medarbejdere
fra 22 virksomheder. Der er tale om både
store og små, dansk og udenlandsk ejede
virksomheder med stor geografisk spredning og en bred branchedækning.

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz.
En taze malzeme ile hazırlanmış zengin büfemizle
ya da A la Carte menümüzle siz değerli konuklarımızı
ağırlamaktan onur duyacağız

Mehmet Yüksekkaya,
»Uskrevne regler på det
danske arbejdsmarked«.
136 sider, kr. 149
Bogen udkom
den 31. oktober 2007 på People’sPress

Blå bog
Mehmet
Yüksekkaya
Mehmet Yüksekkaya
er født i 1962, er fra
Tyrkiet og har boet
i Danmark i 23 år.
Cand.scient.pol. fra
Københavns Universitet. Han har gennem
de sidste mange år været en hyppig gæst i de
landsdækkende medier, hvor han bl.a. har
udtalt sig om integration, danskheden og de
danske værdier, islam
og religiøs fundamentalisme. Han er ligeledes en aktiv kursus- og
foredragsholder.
Hvis I ønsker yderligere information eller
et anmeldereksemplar
af bogen, er I meget
velkomne til at kontakte mig.
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Araık ayı başında Danimarka’da
sinemalarda
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

Dana, tavuk ve
hindi etlerinden
üretilen kaliteli
ve ucuz Türk
sucuk, salam
ve pastırma
çeşitleri
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Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.
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Genanağımnizde
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Yağlı, az yağlı
Türk beyaz ve
kaşar peyniri
ile sade,
kaymaklı
yoğurt
çeşitleri
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c
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m
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Türkiye’den direk getirilen taze
sebze ve meyveden,
bakliyata, makarnaya, sucuğa
pastırmaya, peynire, yoğurda ve
sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin
edebileceğiniz marketimize
mutlaka uğrayın

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro
Bazar Ap

S
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Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Bu filmde Türkler var

Aralık ayında gösterime girecek olan »Fighter« adlı Danimarka filminde başrolü Türkler oynuyor. Filmde, iki Türk
ailenin yaşamından yola çıkarak 17 yaşındaki Türk kızı Ayşe’nin Kung-fu, okul ve ailesi arasında bocalaması anlatılıyor

Ö

nümüzdeki ay gösterime girecek olan
bir Danimarka filmi
“Fighter” şimdiden heyecanla beklenmeye başladı.
17 yaşında lise öğrencisi
Ayşe’nin öyküsünün anlatıldığı filmin özelliği ise Danimarka’da yapılan ilk Kungfu filmi olması ve filmde rol
alan oyuncuların neredeyse
hepsinin göçmen olması.
Konu
17 yaşındaki Ayşe’nin (Semra Turan) en büyük tutkusu Kung Fu sporudur. Ayşe
okulu, ailesi ve spora olan
ilgisi arasında bocalamakta,
bu üçünü herkesi memnun
edecek bir şekilde dengeleyememektedir.
Ayşe dünyanın en iyi Kung
Fu savaşçısı olmak isterken
okulunu ihmal eder. Ayşenin babası kızının da ağabeyi gibi doktor olmasını
istemektedir. Ayşe hem
ailesine yalan söyleyerek
gizlice Kung-Fu çalışmalarına devam eder, hem de
Kung-Fu kulübünde kendisini çalıştıran Danimarkalı gence de sıcak duygular
beslemeye başlar. Ağabeyi
evlenecek olan Ayşe’nin hareketleri tüm aile için kötü
sonuçlar doğuracaktır.
Nimbus Film şirketi tarafından yapılan ve yönetmenliğini Natasha Arthy’nin
yaptığı film 14 Aralık’tan
itibaren tüm Danimarka’da
gösterime girecek. Kopenhag’da çekimleri gerçekleştirilen filmdeki olaylarda iki
Türk ailesinin olayların merkezinde olması ilgi çekerken
filmde vatandaşlarımızın yakından tanıdığı bazı isimler
de yer alıyor.
Ayşe’nin babası rolünde
Haber gazetesi yazı işleri

müdürlerinden Sadi Tekelioğlu, Ayşe’nin ağabeyinin
müstakbel eşi Yasemin rolünde tiyatro sanatçısı Özlem Sağlanmak, Yasemin’in
babası rolünde müzisyen se-

narist Yüksel Işık ve onun
eşi Sultan rolünde ise Nevin Rejser seyahat acentasının sahibi Nevin Rasmussen
yer alıyorlar.
(Haber)

NİMBUS FİLM, FİLMFOLKET, HABER ve ALKHABAR
sizleri »FIGHTER« filminin özel ön galasına davet ediyor.
Filmin yönetmen ve oyuncularının da katılacağı geceyi kaçırmayın!.
Gelin, bu filmi herkesten önce siz izleyin.

www.fighter-filmen.dk

6 Aralık Perşembe
Saat: 19,00
Bilet: 40,- kr.
Park Bio
Østerbrogade 79
2100 Kibenhavn Ø
Tlf: 3538 3362
www.parkbio-kbh.dk
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Sivaslı’da yüksek okul
için destek arayışı
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde yaptırılacak ve tamamı
ilçe halkı tarafından karşılanacak Organik Tarım ve
Hayvancılık, Fidan Yetiştirilmesi Yüksek Okulu,
Danimarka’daki vatandaşlarımızın desteğini bekliyor.

U

şak’ın Sivaslı ilçesinde tamamı ilçe halkı
tarafından karşılanacak olan Meslek
Yüksek Okulu, Danimarka’daki vatandaşlarımızdan
destek bekliyor.
Uşak Üniversitesi
bünyesinde yeralacak olan Organik
Tarım ve Hayvancılık, Fidan Yetiştirilmesi Yüksek
Okulu’nun temeli
geçen Cumhuriyet bayramında
atıldı.
Haziran ayında tamamlanarak hizmete girmesi beklenen yüksek okula maddi
destek sağlamak için Avrupa’ya tura çıkan Sivaslı
Yüksek Okul Yaptırma ve
Yaşatma Derneği başkanı Eczacı Mehmet Evren,

Sivaslı ilçesi Kaymakamı
Sedat Yıldırım, Belediye
Başkanı Dursun Poyraz
ve Eğitimci Mehmet Yalın’dan oluşan bir heyet
Danimarka’ya da bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Yaklaşık 2 milyon YTL’ye

malolacak 24 derslikli yüksek okul
inşaatı için Kaymakam Sedat Yıldırım
ve Belediye Başkanı
Dursun Poyraz'ın
öncülüğünü yaptığı eğitim seferberliği
kapsamında
hali hazırda 700
bin YTL para toplandı. Cumhuriyet
bayramında atılan
okulun temel atma
töreninde Sivaslı
halkının örnek bir
dayanışma sergilediği bildirildi.
Heyet,
Kopenhag yakınlarındaki Köge kentinde yaşayan
emekli esnaflarımızdan
Sivaslılı Hasan Hüseyin
Demirhan’ın da desteği ile
yüksek okul için Danimarka’daki vatandaşlarımızdan destek isteyecek.
(Haber)
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Kurbanınızı
biz kesiyoruz
Kuzu

Dana
1 kg
33,-DKK

1 kg
55,-DKK

İtina ile kesilir,
temizlenir, teslim edilir

Tüm koyun
1.300,-DKK
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Albertslund ve Ishöj’da
dağıtım yapılacaktır.
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Siparişlerinizin en kısa
zamanda yapılması sizin
menfaatinizedir.
Halil Küçükkart
(Eski İshöj Manavı)

Tlf: 28 63 27 89
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İMALATTAN HALKA

«««««

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.

Kasım/November 2007

2,5 yılda evrensel
bir eğitim, bolca iş
olanakları

AÇILIŞ SAATLERİ:
Hafta içi : 08.00-19.00

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

Bayram tatlı siparişlerinizi
şimdiden verin.

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46
Sameer Mansoor

Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?
İşte size sunduğumuz 5 avantaj
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Sadi Tekelioğlu

F

günlük yaşamımızda gıda
maddesinden ilaçlara ve
temizlik maddelerine kadar akla gelen her ürünün
geliştirilip hazırlanmasında
kontrolünün sağlanmasında
görev alacak elemanları yetiştiriyor.
Başkent Kopenhag’da bulunan Laborantskolen’de
eğitim görmekte olan üç

en bilimleri ve teknik konulara ilgili
olan gençler için
çok cazip bir eğitim olanağını sizlere sunuyoruz. Laborantskolen’da
alınacak 2,5 yıllık bir eğitim hem heyecan verici bir
eğitim süreci sunuyor, hem
de dünyanın her ülkesinde
kullanılabilecek bir meslek
sağlıyor.
Fen bilimleri ve doğa-teknik konularına ilgi duyan,
küçük detaylardan oluşan
sorunları çözmekten hoşlaindenfor
år reginanlar det
içinseneste
Laboratuar
tek- er det let for dem at se, hvem
streret
50 opslag,
hvoreğitim
an- der er for tykke, for gamle
nisyenliği
cazip bir
søgerne
vedlægge foto. og for mørke til at komme
olanağıskal
sunuyor.
En Laborant
søgning påokulunda,
Jobnet, der
La- til samtale, siger hun.
er borant
Jobcentrenes
(tidligere
eğitiminin yanı sıra Virksomhederne, der anArbejdsformidlingen)
portal noncerer, afviser, at de bruSüreç teknisyeni (Procespå nettet, giver 11 annoncer, ger billederne til sortering
teknolog) eğitimi de verilisom stiller krav om foto.
og diskrimination.
yor.
Süreç næstformand,
teknisyeni yeni - Vi beder ikke om foto for
HK’s
üretimine
başlananfinder
ilaçla- at sortere folk fra på grund
Mette
Kindberg,
rın geliştirilme
sürecinde af deres alder - det kan vi jo
det
stærkt betænkeligt,
görev
alıyor. İlacın
at
så mange
cheferüretimivil se alligevel læse ud af ansøgne kararaf
verildikten
sonraki ningen. Det er heller ikke
billeder
ansøgerne.
- Vi frygter,
at det ersüreç
en for at skille udlændinge fra.
üretim
aşamalarında
ny
måde at omgås
loven
teknisyenlerinin
önemli
bir Vi er en international virkom
forbud
mod forskelsgörev
üstleniyorlar.
İlacı somhed, hvor det kan være
behandling.
Når virksomfordel med
en anden
bagüretecek cihazlar,
ki bun- engöçmen
kökenli
öğrenci
ile
hederne
ikke
måfabrika
søge efter
end dansk,
siger
Helle
lara mini
bir
adı grund
bu eğitimi
sizlere
tanıtmak
folk
med en bestemt
da verilebilir,
süreç alder,
teknis- Vestager
istedik. fra b.young.
Da Danske Slagterier søghudfarve eller religion, beyenleri tarafından dizayn Çağnur Yeniyayla, Celine
der de bare om et foto. Så te en ny direktionssekretær/
edilip programlanıyor. Sü- Koç Türkiye kökenli ve Sareç teknisyeni olarak ilaç meer Mansoor ise Pakistan
firmalarında, biyoteknoloji asıllı göçmen ailelerden geve kimya fabrikalarında iş liyorlar.
bulunabiliyor.
Her üç genç de bu eğitiIfølge loven om
forbud modise min
ceret efter
folk i en
bestemt
Laborant
eğitimi
bireysel
çalışmalara
forskelsbehandling må virkalder. Det er ifølge bekendtgødaha
fazla olanak tanıdığısomhederne ikke diskriminere
relsen bag loven en klar overÇağnur
nı,
detaylarla
uğraşmaktan
på grund af alder, handicap,
trædelse
af loven
og straffes
Yeniyayla
religion, tro, race og politiske
med bøder påiçin
op mod
3.000
hoşlananlar
ideal
olduholdninger. Det gælder både
kroner.belirtiyorlar.
HK’s juridiske afdeling
ğunu
Laboved ansættelser, forfremmelser fører samtidig sager mod virkrantlığa
meslek dalı olarak
og afskedigelser.
somheder, som mistænkes for
çeşitli
çalışma
alanlarında
HK har anmeldt en lang række
at fyre de gamle, handikappede
duyulduğunu
bevirksomheder, der har annon- ihtiyaç
og folk med
anden etniskda
baglirten gençler lisede alınan
kimya eğitiminin özellikle
önemli olduğunun altını
çiziyorlar.
Sameer Mansoor dersleri
takip etmekte zorluk çekmediğini belirterek lisede

� Size özel hizmet
� Cazip sigorta olanakları
� DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
HABER
� Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
� İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları

aldığı kimya derslerinin
biraz daha uzun olmasını
tercih ettiğini söylüyor. Ailesini bu eğitimi alma kararı konusunda razı etmekte
biraz güçlük çektiğini söyleyen Sameer Mansoor, “pek
tanınan ve göz önünde buluNisan/April 2007
nan bir eğitim olmadığı
için
aileme bu eğitimi anlatmam
zaman aldı” diyor.

”Send venligst vellignende foto”
Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz
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Det kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK.
�������
������
med til at danne et indtryk
�����������������
”For
at
kunne
sætte
an- ���af
Og så er det
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���personen.
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anset om du søger sigt på din ansøgning”, som rart at have set ansøgeren,
job som lingeri- b.young skriver på Jobnet, inden hun eller han kommer
����������������������������������������
sælger, laborant,
hvor virksomheden søger en til samtale, forklarer Helle
direktionssekregrafiker.
Vestager, der marketingmatær eller grafiker, kan det
- Vi vil gerne have et bil- nager hos i b.young.
være, at du skal vedlægge lede, fordi det kan være
HK’s juridiske afdeling har

Johan
Monggard, Lene������������
Søborg
”et vellignende
foto”.
���������� �
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DIGITURK
SAT-EXPRESS
Mehmet Yılmaz
DIGITURK SAT-EXPRESS
Malmø`ye servisimiz vardır

Özel eğitim almış,
profesyonel kadromuzla
istediğiniz uyduyu
kuruyoruz.
EUTELSAT
W3(Digiturk)
TURKSAT
ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT
SIRIUS
THOR

www.sat-express.dk
Tlf: 40 27 89 89

Danimarka’nın
her yerine
ürünlerimizi posta
ile gönderiyoruz.
Sorularınızı
info@sat-express.dk
adresine yazınız.

Tüm Kopenhag ve
çevresi için Digitürk
ev servisi ücreti
150,100,- kr.
Çanak ayarlanması
ücreti ise
300,- kr’dan
başlayan fiyatlarla

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka´da Digiturk´ün teknik servis uzmanı
Mehmet Yılmaz Tlf: 40 27 89 89
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)

Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur

chefsekretær i Berlingske Tidende onsdag den 7. februar,
skulle ansøgerne også medsende et foto. Det beklager
Kirsten Brandt, personaleudviklingschef hos Danske
Slagterier, da hun bliver
bedt om en forklaring.
Vi skriver normalt ikke, at
der skal være billede med i
en ansøgning. Annoncerne
har ikke været igennem
mine hænder. Hvis de havde det, ville der
ikkeKoç
havde
Celine
stået, at der skulle foto med
ansøgningen. For jeg synes,
detCeline
er en Koç,
dum “Ben
ide. Jeg
bu tror
eğiikke,
at vi i fremtiden
vil
timi kendim
seçtim. Ailem
skrive,
at
der
skal
være
bilde destek oldu ve kabul
lede med i en ansøgning, siettiler. Gelecekte laborant
ger hun.

eğitiminin her alanda garantili iş olanakları sağlayacağını düşündüğüm için
burayı tercih ettim” diyor.
Çağnur Yeniyayla da bu eğigrund
timi end
kısadansk.
olması nedeniyle
HK vil nu også sætte en klaptercih
ettiğini
söylüyor. “lajagt ind på virksomheder, der
borantfotos
diploması
size dünkræver
vedlagt ansøgninger.
falder
yanın Medlemmer,
her yerindeder
iş olanağı
over
annoncerne,
opfordres
til
sağlayabilir,
zira
laborantat kontakte HK. Samtidig vil HK
lık
mesleğinin
ortak
bir
registrere og anmelde annonbilimsel
dili
var.
Tabii
cørerne, når HK opdager dem ki
eğitimi
takip
etmek için iyi
på
nettet og
i aviser.
bir Danca bilmek gerekiyor,
ancak mesleki terimler evrensel. Bu yüzden evrensel
bir eğitim olduğunu söyleyebilirim” diye konuşuyor.

HK jagter billedsynderne

sadi.tekelioglu@haber.dk
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Türk gençlerinden
iletişim derneği
Danimarka’da eğitimli Türk gençleri “Türkiye-Danimarka İletişim Platformu” çatısı altında bir araya geldiler. Kopenhag Büyükelçiliği rezidansında bir araya
gelen Türkiye -Danimarka İletişim Platformu üyeleri
Büyükelçi Mehmet Akat tarafından da kutlandı.

B

üyükelçi Akat, derneğin basına
tanıtımı nedeniyle verdiği resepsiyonda, bu derneğin Danimarka’da Türkiye’nin doğru tanıtılmasında önemli bir görevi yerine getireceğini belirterek, ”Türkiye hakkında yanlış
imajların silinmesi, kültürüyle, tarihiyle,
ekonomik potansiyeli ile tanıtılmasına
katkıda bulunacaktır. Derneği oluşturan
gençlerimiz, eğitimleri ve meslekleri nedeniyle tarihi, ekonomiyi, hukuku çok iyi
biliyorlar. Ortak davalarımız var. Sözde
Ermeni soykırımı, terör konusunda haklı
olduğumuz konularda kamuoyunu aydınlatma bakımından büyük rol oynayacaklar.
Bunu yapabilecek güçteler” dedi.
Hedef yüzlerce üye
Yaklaşık 6 ay kadar önce Avukat Kadir
Erdoğmuş, Musa Kekeç, Taner Tamkel,
Deniz Bayrı Çağrı Han Karataş ve Bircan
Eker’in bir araya gelerek kurdukları derneğin şu anda 26 üyesi bulunuyor.
Derneğin hukuk, medya, kültür, eğitim,
kariyer ve kurumsal ilişkilerden sorumlu
komiteleri bulunuyor.

Derneğin kuruluşunda büyükelçi Mehmet Akat’ın büyük desteğini gördüklerini söyleyen derneğin Kurumsal İlişkilerden Sorumlu dernek sözcüsü Çağrı Han
Karataş, “5-6 ay önce iletişim platformu
kurmak üzere biraraya geldik. Din, inanç,
kültür farklılığı gözetmeksizin insanları
aynı çatı altında toplamayı amaçlıyoruz.
Uzun süren bir çalışma sonucu bu derneği kurabildik. Dernek çatısı altında farklı komiteler oluşturduk. Az zamanda çok
şeyler yapmak istiyoruz. Hedefimiz büyük.
2008 yılı sonuna kadar üye sayımızı yüzlerin üzerine, 2010 yılında 5 bin üye ve
2015 yılına kadar kadar tüm İskandinavya’da örgütlenerek kurumsallaşmak istiyoruz” dedi.
Kapılarının herkese açık olduğunu söyleyen Çağrı Han Karataş, amaçlarının iki
kültür arasında uyumun gerçekleşmesine
yardımcı olmak olduğunu ifade ederek,
hali hazırda başarılı çalışmalar yapan
Türk dernekleri ile işbirliği yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.
(Haber)

Ulu önder Kopenhag’da anıldı

www.truvatravel.dk
TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ
SATIŞ ACENTASI

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18

TÜRK HAVA YOLLARI ile
İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye’deki
noktalara uçak ve özel fiyatlar.

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 69.
yılında tüm Türkiye’de ve
yurtdışındaki temsilciliklerde olduğu gibi başkent
Kopenhag’da da anıldı.
Kopenhag’daki konsolosluk binası bekleme salonunda düzenlenen anma

töreni saat 9.05’te 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.
Törende büyükelçi Mehmet Akat bir konuşma
yaptı. Akat, konuşmasında,
“Ulu önderi ölümünün 69.
yılında minnet duygularıyla
anıyoruz. Devrim ve ilkele-

rini yaşatmakla birlikte ona
bağlılığımızı gösteriyoruz.
Atatürk bugün dünyadaki
en büyük liderler arasında
yeralıyor” dedi.
Törenin ardından Atatürk
büstü önünde toplu olarak
fotoğraf çekildi.
(Haber)

Truva Travel
Istedgade 58
1650 København V
info@truvatravel.dk

Tlf: 43 54 24 33
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Pegasus Kopenhag’dan memnun

���

Pegasus Havayolları Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Yüksel ve Tarifeli Seferler Müdürü Güliz
Öztürk, sarfettikleri efort için Pegasus Yetkili satıcısı Doğru Rejser sahibi Abdulkadir Doğru ve Özmeram
Rejser sahibi Ahmet Avcı’ya teşekkür etti.

��������

G

eçtiğimiz
yıl,
Avrupa ve bu
yıl
başlarında
da Kopenhag-İstanbul tarifeli uçak seferlerine başlayan Pegasus
Havayolları tarafından yapılan açıklamada, gelecek
yıldan itibaren haftada iki
olan uçak sefer sayısını üçe
çıkacağı ve yüksek sezonda
bu sayının daha da artacağı
belirtildi.
Kopenhag acentalarını
yerinde görmek için Ko-

����������

penhag’a iki günlük bir
ziyaret gerçekleştiren Pegasus Havayolları Genel
Müdür Yardımcısı Gürol
Yüksel ve Tarifeli Seferler Müdürü Güliz Öztürk
yaptıkları açıklamada, Danimarka’dan çok memnun
olduklarını ifade ettiler ve
2008 yılında daha da güçlenerek yola devam etmek
istediklerini belirttiler.
Tarifeli alanda büyümeye
devam ettiklerini ve gelecek yıl Kopenhag – İstan-

bul sefer sayısını haftada
ikiden üçe çıkaracaklarını
açıklayan Gürol Yüksel,
İstanbul aktarmalı olarak
Türkiye’nin hemen hemen
her şehrine uçak seferleri
olduğunu belirtti ve yüksek sezonda da ek seferler
konacağını, ayrıca Ankara
ve Konya gibi bazı önemli
merkezlere de direk seferler
eklenebileceğini bildirdi.
(Haber)

Diyabet (Şeker Hastalığı)
İlaçları
Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

G

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

eçen sayıdaki yazımızda genel olarak diyabet hastalığı hakkında bilgi
vermiştik. Bu yazımızda ise tip 2 diyabet
hastalığının tedavisi hakkında sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

������������
�����������
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Diğer İlaçlar
Tip 2 diyabette, hastalar sıklıkla diyabet
ilaçlarının yanı sıra başka ilaçlar da kullanmak durumundadırlar. Bu da diyabet
hastalığını daha iyi kontrol altına almayı
sağlar ve gelecekte hastalığın yol açabiHayat stilinizi değiştirin!
leceği ciddi sorunları önlemeye yardımcı
Tip 2 diyabetin en etkili ve önemli tedaolur. Bunlar arasında yüksek tansiyona
vi yöntemi, hastanın hayat stilini değişkarşı kullanılan ilaçlar, kolesterol ilaçları
tirmesidir. Yani hastanın beslenme alışve kan inceltici ilaçlar sayılabilir.
kanlıklarını değiştirmesi, günlük fiziksel
Birden ok ilaç kullanıyorsanız, bazen
aktivite süresini arttırması ve bunların
istenmeyen ilaç etkileşimlerinin ortaya
sonucu olarak kilo vermesi en etkili teçıkma riski vardır. Kullandığınız diğer
davi şeklidir. Bazı diyabet hastaları ilaç
ilaçlar, diyabet ilaçlarınızın etkisini azalalmaya gerek kalmadan bu şekilde hayat tabilir, artırabilir ya da kan şekeriniz çok
stilini değiştirerek hastalıklarını kontdüştüyse bunun belirtilerini gizleyebilir.
rol altına alabilirler. Fakat bu tek başıBunu önlemek için aldığınız bütün ilaçlana yeterli olmayabilir. Bu durumda birrı mutlaka doktorunuza, nöbetçi doktora
çok hasta, bu yeni hayat stilinin yani sıra ve hastane doktorlarına muayene esnahayat boyu ilaç almak durumundadır.
sında söyleyiniz. Verdiğiniz bu bilgiler,
Diyabete bağlı olarak gelişen hastalıklasize uygun ilaçların ve tedavi şeklinin serı (örneğin kalp damar hastalıkları) önçilmesinde önemlidir. İlaç etkileşimleri
lemenin en etkili yöntemi, doktorunuza
ile ilgili sorularınızı eczane çalışanlarına
muayene olmak ve onun verdiği ilaçlada yöneltebilirsiniz.
rı düzenli olarak kullanmaktır. Diyabet
ilaçlarının yanı sıra, birçok şeker hastası İlaçlarınızla ilgili yararlı olabilecek
yüksek tansiyona ve yüksek kolesterole
öneriler
karşı verilen çeşitli ilaçları da kullanmak İlaçlarınızı her zaman doktorunuzun
zorundadır.
önerdiği şekilde alın. İlacın yan etkilePiyasada çok çeşitli diyabet ilaçları bu- ri olursa kesinlikle almayı bırakmayın,
lunmaktadır. Bunlar vücutta farklı farklı mutlaka doktorunuzla konuşun. İlacınışekilde çalışırlar, fakat sonuç olarak büzı doktorunuzun yazdığı dozda alın, asla
tün diyabet ilaçları, kandaki şeker oradeğişiklik yapmayın.
nını azaltır. Doktorunuz size uygun olan
İlacınızı almayı unutuyorsanız ’doseilacı seçerken kilonuzu ya da sahip oldu- ringsæske’ den yararlanın (eczanelerde
ğunuz diğer hastalıkları göz önünde bubulabilirsiniz). Ya da doktorunuzla konulunduracaktır. Bazen de en etkili sonuca şun ve ’dosisdispensering’ (Ilaçlarınızın
ulaşmak için birden fazla ilaç verebilir.
size özel bir şekilde porsiyonlar halinde
paketlenmesi) hakkında bilgi edinin.
Diyabet ilaçları 4 gruba ayrılır:
Eğer ilacınızı bir öğün almayı unutursaPankreasın daha çok insulin üretmesini
nız kesinlikle ondan sonraki öğünde iki
sağlayan ilaçlar. Üretilen insulinin vüdozu birden almayınız. Bunun yerine yücutta daha iyi çalışmasını sağlayan ilaçrüyüşe çıkın ya da normalden daha fazla
lar. Vücudun besinlerden şeker emilimini hareket edin. Bu, sizin için daha yararlı
yavaşlatan, geciktiren ilaçlar.
olacaktır.
eczane@haber.dk
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Yeni kitaplar...

USKREVNE REGLER PÅ ARBEJDSMARKED (Çalışma Piyasasının Yazılı Olmayan
Kuralları, Yazar Mehmet Yüksekkaya. People’s Press Yayın Evi, 2007. 136 sayfa,
199 kr.

B

u aybaşında piyasaya, çok yararlı olacağını düşündüğümüz,
aslında yayımlanması
en az 25 yıl gecikmiş
bir kitap çıktı: Çalışma
Piyasasının Yazılı Olmayan Kuraları. Evet yine,
artık duymaktan bıktık
diyebileceğiniz ‘kural’
sözcüğü var karşınızda.
Ancak bu kurallar bu
kez, eve, hastaneye, postaneye, araba park alanına girerken girişlerde
asılı tabelalardaki yada
yasalardaki
okumaya
bile gerek görmediğimiz
yazılı kurallar değil önümüze sürülen. Bu kez,
iş / çalışma piyasasında
yazılı olmayan, ama bir
çok durumda uyulması
gerçekten gerekli olan iş /
çalışma yaşamının kendine
özgü gelenekleri, görenekleri söz konusu.
Kitabı yazan ve ortaya koyan İktisatçı Mehmet Yüksekkaya,”Bu yazılı olmayan
kuralları Danimarkalılar
doğal olarak kendi içlerinde

taşıyorlar, çünkü öyle yetişmişler. Ancak, Danimarkalılar için çok doğal olan bir
davranış, başka ülkelerin
kültürlerinden gelen insanlara çok ters gelebiliyor” diyor ve buna bir çok örnekler
veriyor.
Mehmet Yüksekkaya kitabında, başka ülkelerin kül-

EN BEFOLKNING DELER SIG
OP? : (Bir Halk Bölünüyor
(mu)?) Derleyenler Anna Piil
Dam, Marie Louise SchultzNielsen ve Torben Tranæs.
Gyldendal Yayin Evi. 275
sayfa. 279 kr.

D

animarka’da eğitim, sosyal
ve siyasi alanlarda çalışanlara, toplumsal tartışmalara aktif olarak katılanlara, bunun da
ötesinde özel sohbetlerde bu toplumun sosyal yapısı konularında
görüş açıklayanlara taze bilgilerle

türlerinden gelen insanların, çalıştıkları işlerde
iş arkadaşları ile kolay
geçinebilmelerinin en
iyi yollarından birinin ”
hoşgörü” olduğunun altını çiziyor. Ve daha bir
çok noktayı, iş yerinde
daha güzel ve anlamlı bir gün geçirebilmek
için ukalalıktan, kendini beğenmişlikten uzak,
kolay anlaşılır sade bir
üslupla çözüm anahtarı
olarak okuyucusuna sunuyor.
Mehmet Yüksekkaya bu
kitabını yazarken, ”yazılı
olmayan bu kararları sadece başka kültürlerden
gelen insanlar öğrenmeli” diye düşünmemiş. Danimarka işyerlerinin de,
çalıştırdıkları Danimarkalıların da birlikte çalışmakta
oldukları başka kültürlerden gelen insanları biracık
da olsa tanımaları gerektiği
noktasından yola çıkmış.
Bu kitabı okuyun. Bu kitabı eğlencelik niyetine de olsa
okuyun.

dolu (2006 yaz aylarında piyasaya
çıkmış olmasına rağmen) önemli
bir kaynak ve başvuru kitabı. EN
BEFOLKNING DELER SIG OP?
: (Bir Halk Bölünüyor (mu)?)
kitabı, Rockwool Fonden (Vakfı) Bilimsel Araştırmalar Bölümünün araştırma sonuçları. Bu
kitabın birinci bölümü. İkinci
bölümünde de, bu yazıyı yazmakta olduğumuz sırada halen
Uyum Bakanı olan Rikke Hvilshøj, Sosyal demokratların konulara ilişkin sözcülerinden Henrik
Sass Larsen ve Norveçli bilimsel
araştırmacı Sven Blom’un, araş-

KONFLIKTEN OM DE
NYE DANSKERE: Yeni
Danimarkalılar Zıtlaşmaları,
Yazar Århus Üniversitesi
Devlet Bilimleri Enstitüsü
Öğretim Görevlisi, Jens Peter
Frølund Thomsen. Akademisk
Forlag Yayın Evi. 265 sayfa.
299 kr.

K

ONFLIKTEN OM DE NYE
DANSKERE: Yeni Dani-

EUROPA i alle palettens farver: Tüm renkleriyle AVRUPA
ve değer yargıları, Derleyenler
Simon Emil Ammitzbøl ve Erik
Boel. Informations Forlag, Yayın
Evi. 190 sayfa. 198 kr.

A

vrupa kimliği ve Avrupai değer yargıları, Avrupa Birliği’nin (AB) çıkmaza giren Anayasa niteliğindeki Antlaşması
(forfatningstraktat) ve Türkiye’nin AB’ye alınıp alınmaması
konularındaki tartışmalar bugün
her zamankinden çok daha büyük

önem taşıyor. Avrupa tarihi gözönünde tutulduğunda, Avrupa’nın
geçmişine bakıldığında bugün,
Atlantik’ten Kara Deniz’e kadar
olan alan içindeki 27 ülkenin bir
birlik içinde olması bir ”mucize”
olarak tanımlanıyor. Bu ülkelerin hepsi, daha kısa bir zaman
öncesine kadar birbirleriyle savaş
içindeydi ve on milyonlarca insan
savaşlarda yaşamını yitirmişti. Bugün bu ülkeler, daha İkinci Dünya
Savaşından sonra bile hayal dahi
edilemeyecek bir şekilde artık bir
birlik içinde yer almış, barış içinde,
sosyal ve ekonomik gelişmelerini
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Hazırlayan: Muttalip Abat

DEN FJERDE ALLIANCE: (Dördüncü İttifak)
Gazeteci-Yazar Erik Meier Carlsen. Gyldendal Yayın Evi. 128 sayfa. 169 kr.

“

Bugünkü modern Danimarka’nın büyük başarısı, son 200 yılda başarıyla
gerçekleştirilen 3 ittifakın
temelleri üzerinde kurulmuştur”, diyor kitabın yazarı Erik Meier Carlsen.
Erik Meier Carlsen’e göre
bu üç başarılı ittifak: köylüler ve çiftçilerle, işçi sınıfıyla ve kadınlarla gerçekleştirilen ittifaklar. GazeteciYazar Erik Meier Carlsen,
bugün bu üç ittifakın yanı
sıra şimdi Danimarka toplumunun, Müslüman göçmenlerle toplumun geri
kalan kısmı arasında yeni
bir ittifaka daha gitmesi gerektiğini ileri sürüyor. Ve
bunu ”dördüncü ittifak”
olarak tanımlıyor.
Dördüncü İttifak kitabı,
Muhammed-krizinden sonra Danimarka’da çıkmaz
bir yola giren yabancılar
politikası ve uyum (integration) tartışmalarına bir
çıkış yolu arıyor. Kitabın
iddiası şöyle: Kamuoyunun
ana bölümü kriz sırasında
büyük bir bilgisizlikle, ca-

hilce tepki gösterdi. Hem
din konusunda hem de Danimarka’nın kendi demokrasi anlayışının temel özellikleri konusunda akılsızca
bir yaklaşım içinde olundu.
Erik Meier Carlsen’e göre,
yaşanan gerçek dinci deneyimler aşağılandı - ki bu durum hala devam ediyor- ve
insanların resmi olan kendi öz anlayışı, dinin insanın
günlük yaşamında oynadığı önemli rolünü görmesini
engelledi.
Bu nedenle de yazar, kitabına giriş yaparken, ”Dördüncü İttifak, yani toplumun Müslümanlarla yapacağı, gerçekleştireceği yeni
ittifak, bu gün Danimarka
toplumunun karşı karşıya
olduğu en büyük bir meydan okumadır. Başka bir
deyişle ve kelimenin tam
anlamıyla bu meydan okuma ya düşmanlığı harekete
geçirici ve uçurumları derinleştirici yada din olarak
İslam’a karşı dayanmayı
getiren bir süreçtir.” diyor ve devam ediyor: Top-

tırmadan çıkan sonuçlara ilişkin
değerlendirmeleri yer alıyor.
Bir Halk Bölünüyor (mu) ? kitabında, Danimarka’da yaşayan
halk oturdukları konut bölgelerine göre değişik açılardan enine
boyuna irdeleniyor. İstatistik bilgiler tabelalarla, şemalarla, grafiklerle sunuluyor.
Araştırmalarda; Toplumda acaba büyük bir bölünme mi var?
Yüksek gelirliler ile düşük gelirlilerin yerleşim biçimleri acaba
birbirinden çok mu farklı? Yerleşim yeri seçiminde acaba yüksek
eğitimli yada düşük eğitimli ol-

mak bir farklılık gösteriyor mu?
Göçmenler Danimarkalıların
oturdukları yerlerde oturmazlar mı? Çalışanlar işsizlerle
aynı yerde oturmazlar mı?
Ve buna benzer bir çok soruya yanıt aranıyor.
Bu sorular ve yanıtları hiç
kuşkusuz, hali hazırda başlamış olan, toplumda guruplar arasındaki derinleşen uçurum konusundaki siyasi tartışmaları
gelecek yıllarda daha
da yoğunlaştıracak.

markalılar Zıtlaşmaları kitabı,
göçmenler ve Danimarka halkı
ilişkileri konusunda bir başka
tartışma kitabı. Kitap, çok kültürlü bir topluma geçiş sürecinin, 20 yıldır süregelmekte olan
tartışmalara rağmen hala ihtilaflı,
uzlaşmaya varılamayan bir konu
olduğunu ortaya koyuyor. Yazara
göre, göçmenler konusu bir çok
Danimarkalı için göçmenlerle
somut bir tartışma konusu değil, göçmenler hakkında soyut

bir tartışma konusu.Tartışmalar,
özellikle bu ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında ön yargılı.
Peki, çok kültürlü bir toplumda bu isteksizlik neden? Neden
bazı Danimarkalılar Müslümanlara karşı diğer Danimarkalılardan daha isteksiz? Kitabın yazarı
Jens Peter Frølund Thomsen, bu
konuda yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını temel alarak
bu soruya yanıt arıyor. Yazara
göre kişilerin ekonomik durumu,

sürdürüyorlar.
Ancak bu 27 ülkeyi bir araya getiren ortak değer yargıları var mı?
Varsa bu değer yargıları neler?
İşte EUROPA i alle palettens farver: Tüm renkleriyle AVRUPA
ve değer yargıları kitabı, insan
hakları, demokrasi, hukuk güvencesi, kadın ticareti, Hıristiyanlık, Islam, kapitalizm ve
bu gibi değerleri 11 yazarın
katkısıyla, bu yazarların kendi uzmanlık alanları ışığında
okuyucusuna sunuyor.
Bu yazarlar arasında;
Tarihçi Uffe Østergård,

lumun meydan okuması,
gelenekler ile modernizm
arasında bir tercih yapılması olmamalı. Hedef, toplumda, karşıtlıkların tartışmalar yaratacağı, pazarlık
ve uzlaşmalarla demokrasi
temellerine oturtulmuş bir
birliktelik yaratmak olmalıdır.
Evet, Dördüncü İttifak
(Den Fjerde Alliance) kitabı, Danimarka’daki yabancılar politikasına ve kökten
dincilik tartışmalarına yeni
bir boyutla katılıyor.

eğitim düzeyi ve siyasi görüşleri,
göçmenler konusuna yaklaşımda,
alınan tavırlarda önemli rol oynayan faktörler.
Kitapta ayrıca Danimarkalılar
ile göçmenler arasındaki kontak
da, birbirleri ile olan ilişkiler de
irdeleniyor ve bunun Danimarkalıların göçmenlere yaklaşımını
etkileyip etkilemediği sorusuna
yanıt aranıyor.

eski dışişleri bakanı Uffe Elleman Jensen, De Radikale Venstreli milletvekili Simon Emil
Ammitzbøl de yer alıyor. Türkiye
konularını yakından izleyen Erik
Boel de bu kitaba ”Türk İslamı ”
başlıklı 13 sayfalık yazısıyla katkıda bulunuyor. Türkiye’de İslam
konusunu işleyen Erik Boel, Demokrasi ile İslam’ın bağdaşamayacağı savlarına karşı çıkıyor.
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DEN HVIDE ENGEL

Noel’de Danimarka’da
sinemalarda

Aralık ayı başında
Danimarka’da sinemalarda
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DİNİ SOHBET

Dr. İsa KUYUCUOĞLU, DTDV elbiseler içindeki milyonlarca hacının
bu görüntüsü adeta ahiretin dünyadaki
Müdürü
bir provası gibidir.
Bütün hacılar Mekke’ye yaklaştıkilindiği gibi İslam’ın
larında
“telbiye” getirmeye başlarlar.
beş temel ibadet esa“Telbiye” şu şekilde getirilir: “Lebbeyk,
sından birisi de hacAllahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şedır. Hac belli zamanlarda belli yerleri
belli kurallar çerçevesinde ibadet ama- rike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’ncıyla ziyaret etmektir. Hac milliyeti, et- ni’mete leke ve’lmülk lâ şerike lek.”
nik durumu, kültürel seviyesi ve sosyal Telbiye’nin anlamı:
’Buyur Allah’ım işte kapına geldim,
statüleri farklı olan insanların her birburadayım. Senin eşin ve benzerin yoklikte gerçekleştirdiği bir ibadettir.
tur. Bütün hamdler ve şükürler yalMüslümanlar hac esnasında Suudi
Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan nızca sanadır.
Mekke’ye gelir gelmez hacılar Kabe
Kabe’yi ve çevresindeki kutsal mekanziyaret
ederek tavaf yaptıktan sonra
ları ziyaret ederler. Kabe Hz. İbrahim
H.z. İbrahim makamında iki rekatlık
ve oğlu Hz. İsmail tarafından Allah’a
saygının bir ifadesi olarak yeryüzünde namaz kılınır ve zemzem içerler.
Daha sonra Hz. İbrahim Aleyhisseinşa edilmiş olan ilk mescittir.
lam’ın eşi Hz. Hacer’in, oğlu İsmail
Kutsal mekan Kabe zaman içerisinde amacının dışında kullanılmaya baş- için çölde su aramak amacıyla koşmasılanmış ve daha sonra putlarla dolduru- nı sembolik olarak hatırlamak amacıyla hacı adayları Safa ile Merve tepeleri
larak çok tanrıcılığın gerçekleştirildiarasında 7 kez hızlı bir şekilde yürürği bir tapınak haline getirilmiştir. Hz.
Muhammed (s.a.v.) 630 tarihinde Mek- ler. Daha önce üzeri açık olan bu iki teke’yi fethinden sonra Kabe Müslüman- penin arası günümüzde hacıları yakıcı
lar tarafından putlardan temizlenerek güneşten korumak amacıyla kapatılmış
asıl amacına uygun olarak kullanılma- durumdadır.
Hac, sağlık problemi olmayan, ekonoya başlanmıştır. 630 tarihinden sonra
mik durumu hac yapmaya uygun olan
Kabe Müslümanların sembolik buluşma noktası haline gelmiştir. Yeryüzün- erkek-kadın her Müslümanın hayatında en az bir kez yaptığı bir ibadettir.
deki tüm Müslümanlar namaz kılarHac ibadetini bizzat kendisi yapamaken yönlerini Kabe’ye doğru çevirirler.
yacak kadar hasta ve düşkün olan bir
Vefat ettiklerinde mezara konulunca
kişi kendi yerine daha önce hacca gityüzleri Kabe’ye yönelik olarak defnemiş olan bir kişiyi vekil gönderebilir.
dilirler.
Hac ibadeti (Hicri) takviminin 12. ayın
Yeryüzündeki bütün Müslümanların
hayallerini süsleyen Kabe aslında gös- 8. gününden itibaren yapılmaya başlanır.
terişten uzak mütevazı bir yapıdır.
Hac ibadetini yaparak ülkesine döKabe çeşitli zamanlarda sel baskınları,
nen hacıların ailesine ve arkadaşlarına
depremler nedeniyle yıkıldığı için restore veya yeniden inşa edilmiştir. Etra- ikram etmek üzere bidonuna zemzem
fı mermerle döşenmiş olan Kabe günü- doldurduktan sonra kutsal mekana
müzdeki haliyle 12x13 metre ebadında veda eder. Mekke’de haccın farz olan
bölümü bitiren hacılar Medine’de buve 15 metre yüksekliğinde bir yapıdır.
lunan Peygamberimiz kabrini ziyaret
Kabe’nin içi tavana asılı duran birkaç
ederler.
büyük lambanın dışında boş durumMekke’de Kabe’nin de içinde yer aldadır. Her yıl Hac mevsiminden önce
dığı Mescidi Haram, Medine deki Peytemizlenmekte olup, Suudi Arabistan
gamber Mescidi’nden (Mescid’i Nebeyetkilileri ve Kralı tarafından tekrar
gözden geçirilmektedir. Kabe’nin iç kıs- vi) sonra İslam’a göre üçüncü derecede
mı zaman zaman özel misafirlerin ziya- kutsal mabet kabul edilen Kudüs’te ki
Mescid’i Aksa’ dır.
reti için açılmaktadır.
Günümüzdeki ulaşım imkanlarının
Kabe’nin kuzey köşesinde gümüş bir
manşetle muhafaza edilen ve hakkında gelişmiş olması nedeniyle zengin sayıçeşitli rivayetler bulunan Hacer ül Es- lan müslümanların her yıl yada bir kaç
yılda bir hacca giderek kutsal toprakved (Siyah Taş) mevcuttur.
Kutsal toprakları haccetmek her müs- larda izdiham yaşanmasına meydan
lümanın hayatında unutulmaz izler bı- vermesi doğru değildir. Bu konuda ilk
rakan önemli bir zaman dilimidir. Hacı defa hacca gideceklerin önceliği olmaadayının hac yolcuğuna çıkmadan önce lıdır.
Hac ibadetinde yapılan yanlış bir
varsa borçlarını ödemesi, yolculuk essöz ve davranış haccın geçersiz olmanasında ailesinin geçimini sağlaması,
eş, dost, akraba ve arkadaşlarıyla helal- sına neden olabileceği için hacı adayının sözlerine ve davranışlarına dikkat
leşmesi gerekmektedir.
Modern ulaşım imkanlarının olmadığı etmesi gerekmektedir. Hacı adayları
dönemlerde müslümanlar Hac ibadeti- özellikle Hacerül Esved-i (Siyah Taş)
ni yapabilmek amacıyla Mekke’ye gide- öpmek için veya şeytan taşlama sırabilmek için aylarca hatta yıllarca süren sında aşırıya giderek diğer müslüman
kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınbir yolculuk yapmak zorunda kalıyormalıdırlar.
lardı. Günümüzde ise hac ibadeti moDiğer ibadetler olduğu gibi hac ibadedern ulaşım araçlarıyla daha kısa zatinde
de biçim ve formaliteden ziyade
manda yapılabilmektedir.
Mekke ve çevresi İslam’a göre kutsal ihlas (içtenlik) ve samimiyet önemlidir.
Hac tüm dünya Müslümanları arasınmekanlar olduğu için bu kutsal mekanlara yaklaşan erkek hacı adayları dikiş- daki dayanışma, eşitlik, kardeşlik duysiz iki parça kumaştan oluşan ihram gi- gularının ortaya çıktığı eşsiz bir ibadettir.
rerler. Bayanlar için belirli bir kıyafet
Bu duygu ve düşüncelerle 20.12.2006
zorunluluğu yoktur. Yüz, el ve ayakları
hariç olmak üzere bütün vücudu örten tarihinde idrak edeceğimiz mübarek
kendilerinin tercih edecekleri, rahat bir Kurban Bayram’ınızı can-ü gönülden
tebrik eder, bayramın tüm insanlıelbise giymeleri yeterlidir.
Hac esnasında beyaz elbiseler içinde- ğın hidayet ve barışına vesile olmasını
Yüce Allah’tan dilerim.
ki zengin, fakir, beyaz, siyah her ırktan insanlar aynı ibadetleri hep birlikte
kuyucuoglu@gmail.com
büyük bir coşku içinde yaparlar. Beyaz
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Kırmızı Dost Domates
Selahattin Topçu, Beslenme ve
Diyetetik Uzmanı

S
FİYATI/PRİS 5 kr.

ağlıklı yaşam denildiğinde akla ilk gelen besinlerden biridir domates. Domatesin enerji
değeri azdır. Bir orta boy domates ile en
fazla 25-30 kalori alınır. Domatesin glisemik endeksi düşüktür. Buda domatesten gelen karbonhidratların kana çok
yavaş ve dengeli bir biçimde karışması
demektir. Domatesin kilo kontrolünü
sağlamasında, düşük glisemik indeksli
bir besin olmasının payı büyüktür.
Domates, ayrıca lif zengini bir besindir. Bir adet orta boy domateste ortalama 1 gr lif bulunur. Lif bakımından
zengin beslenme; kolesterol, kan şekeri
ve trigliserit dengesine destek olur. Kan
basıncını azaltır, kansere karşı korur ve
kilo yönetimini kolaylaştırır. Kansızlıkla mücadelede yardımcıdır. Domates ve
domates ürünleri A vitamini, potasyum
ve folit asit bakımından zengindir. Taze
domateste C vitamini de bulunur. Günde 1 orta boy domates yiyerek günlük C
vitamini ihtiyacının yüzde 10’u karşılanabilir.
Tüm bunların yanı sıra domates likopen deposudur. Likopen sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan karoten
familyasına ait bir pigmenttir. Bir çok
araştırma göstermiştir ki likopen prostat kanseri, sindirim sistemi, göğüs kanseri, akciğer kanseri ve yaşlılıktan dolayı oluşan kalp hastalıklarını aktif olarak
engelleyebilmektedir.
Likopen vucut tarafından absorve edi-

ELEMAN ARANIYOR

Glostrup’ta kuaför salonunda
çalışacak Danimarka’da kuaförlük
eğitimi almış, 20-30 yaşlarında
kuaför aranıyor.
Müracaat
Tlf: 20 22 72 04

len bir antioksidanttır ve zarar görmüş
hücreleri onarmaya yardımcı olur. Antioksidanların hastalıklara karşı savunma
sistemini harekete geçirip güçlenmesini sağlayan özellikleri vardır. Antioksidanlar, vücut hücrelerinin enerji temini için oksijeni yakarken oluşan serbest
radikalleri etkisiz hale getirir. Serbest
radikaller denen maddeler hücrelere zarar verip yaşlanmayı hızlandırdığı gibi
bazı kanserler ve kalp damar hastalıkları için risk oluştururlar.
Yine antioksidanlar, bağışıklık sisteminin sağlıklı kalmasında, kanser ve başka bazı hastalık risklerinin azalmasında
yardımcı olabilir. Yapılan bazı araştırmalar domatesin prostat kanseri riskini
azalttığını ortaya çıkarmıştır. Antioksidanların kalp hastalığına karşı koruyucu etkisi iyice incelenmiştir. Bir araştırmada, vücut yağlarında yüksek miktarda likopen bulunan erkeklerin kalp krizi geçirme ihtimalinin, vücut yağlarında
çok az miktarda likopen bulunanlara
oranla yarı yarıya azaldığı görülmüştür.
Vücudumuz likopen üretmez. Bu yüzden onun faydasına, ancak likopence
zengin besinler tüketerek ulaşabiliriz.
Domates ve domates ürünleri en iyi likopen kaynaklarıdır. Karpuz ve pembe
greyfurt gibi gıdalar da daha az miktarda likopen verir.Likopenin işlenmiş domates ürünlerinden alındığında, taze
domatese oranla vücut tarafından daha
kolay emildiği belirlenmiştir.
Sağlıklı bir yaşam dileğiyle...
elahattin.topcu@haber.dk

Etkinliklerin adresi

PAMUKKALE’DE SATILIK
ARSA, BAHÇE ve EV

Denizli, Pamukkale yolu
üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin
istasyonu karşısında 1308 m2
arsa satılıktır.
Yine Pamukkale yolu üzerinde
bulunan Küçükdere köyünde
2 katlı bir ev ile içinde her türlü
meyva ağacı ile zeytin ağaçları
bulunan 2 dönümlük bahçe
de satılıktır. Her üçünü almak
almak isteyenlere fiyatta kolaylık
sağlanacaktır.
Müracaat:
kahraman@comxnet.dk ya da
tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve parselli
arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

Bulmaca çözüm

www.club-alaturca.dk

MaviGün

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

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904
Sudoku çözüm
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ANADOLU YILDIZI: SİVAS

SPOR YORUM

Ufuk Tanışan

L

İrfan Kurtulmuş

igimizde hemen hemen her sezon bir Anadolu takımı sürpriz biçimde üst sıralarda yer
alır. Ancak daha sonra hepsi düşüş
yaşar. Bu yılın sürprizi ise Sıvasspor... Geçen hafta Beşiktaş’ı İnönü
Stadı’nda yenerek başarılarının bir
tesadüf olmadığını kanıtladılar. Futbolcular maç içinde her şeylerini veriyor. Çoğu ekipte göremeyeceğimiz
mücadele örneği sergiliyorlar. Kırmızı - Beyazlıların teknik direktörü
Bülent Uygun ise şampiyonluktan
söz etmiyor. Gerçekçi hedefler koymaktan yana olan genç teknik adam
UEFA Kupası’na katılmak istediklerini söyledi. Uygun’la Sıvasspor’un
dışında ulusal takımı da konuştuk.

- Şampiyonluk söylemleri için
erken olsa da hedefleriniz arasında bu da var mı?
B.U.: Hedefimizi UEFA Kupası’na
katılmak olarak belirledik. Mecnun Odyakmaz başkanlığında 38
yıl sonra şampiyonluğa ulaşıp Turkcell Süper Lig’e yükseldik. Ardından
da sistemli bir çalışma içine girdik.
UEFA yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eğer ilk yarıda 30 puanın
üzerine çıkabilirsek bundan daha da
emin olacağız.
- Sivas’ta nasıl bir hava var?
Kenttekiler size destek oluyor
mu?
B.U.: Şehirdeki insanların inanılmaz manevi desteği var. Maddi
anlamda çok yardım alamasak da
maneviyatleri yetiyor. Parasal yardım için de çalışmalar sürüyor. Sıvas Belediye Başkanı Sami Aydın
, vali Veysel Dalmaz , eski başbakan yardımcısı Abdülatif Şener ‘in
bir takım girişimleri var. Kentte bir
hareketlenme başlattık. Herkes başarıyı paylaşıyor. Tesis konusunda
da emin adımlarla ilerliyoruz. Kendi
ana binamızı bitirdik. Bunu dışında
3 tenis kortu, 2 basketbol sahası, 1
yüzme havuzu, 1 kapalı spor salonu,

T

1 benzin istasyonu ve 1 plaza yapımı sürüyor. Kadromuzun maliyeti de
gerçekten çok cüzi bir miktarda. Bu
takımı 9 milyon YTL’ye kurduk.
- İnönü Stadı’nda uzun zamandan bu yana hep galip geliyorsunuz...
B.U.: İnönü bizim stadımız zaten.
Takımın başına geçtikten sonra yaptığımız 35 maçın 25’inde sahadan galibiyetle ayrıldık. Hangi stat olursa
olsun çıkıp futbolumuzu oynarız. Bizim sistemimiz bu... Futbolcularım
gerek bireysel gerekse takım olarak
ellerinden geleni yapıyor. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile taraftarımız bizi alkışlıyor. Çünkü mücadele
ettiğimizi biliyorlar.

ŞİMDİ DEĞİL AMA
BİR GÜN MUTLAKA
- Teknik direktör olarak kendinize örnek aldığınız bir isim
var mı?
B.U.: Ben hayatım boyunca sadece
Fatih Terim ‘i örnek aldım kendime. Zaten 20 yıldan bu yana bir anlamda teknik direktörlük yapıyorum.
Çalıştığım bütün teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.
Daha sonra takım menajeri oldum,
yardımcı antrenör oldum, ve en sonunda da teknik direktör oldum.
Yaşım daha 35-36... Kısa zamanda bunu başardım. Federasyonun kursundan mezun oldum.
Ardından yurt dışına gittim ve
takımların antrenman sistemlerini inceledim. Ve son olarak
soluğu Fatih Terim’in yanında
aldım. Ondan çok şey öğrendim. Beraber sistemler
üzerinde çalıştık. Bu
öğrendiklerimi
Sıvasspor’a uygun bir biçimde birleştirdim.
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- Ulusal takıma 3 tane futbolcu
gönderdiniz...
B.U.: Bizim için onur verici bir durum. Geçen sezon sadece Servet ‘i
görderiyorduk. Bu yıl ise 3 kişi gönderiyoruz. Bu bizim için çok önemli
. Her şeyin daha kutsalı, daha iyisi olan milli takıma oyuncu vermek gurur veriyor. Bunu elbette
devam ettirlmek
istiyoruz
(Bu röportaj
Cumhuriyet
gazetesi Spor
ekinden
alınmıştır.)

irfan.kurtulmus@haber.dk
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- Fenerbahçe’de futbol oynadınız. Sarı - Lacivertli takımda teknik direktörlük yapmak
gibi bir hedefiniz var mı?
B.U.: Fenerbahçe yazarlığı yaptığım sıralarda hep Daum ‘u eleştiriyordum. Çünkü Fenerbahçeliler
için Türkiye Ligi şampiyonluğu çok
önemli değil. Artık Avrupa’da başarı
gerekiyor. Daum takımı korkak oynatıyordu. Şu anda Sarı - Lacivertliler hem ligde hem de Avrupa’da çok
iyi gidiyor. O zaman beni eleştirenler
herhalde şu anda bana hak veriyordur. Takımın başında çok başarılı
bir hoca var. Zaten Zico benim hayran olduğum bir futbolcuydu. Bana
küçükken Zico derlerdi. Elbette başarı oranım yükseldikçe adım da
Fenerbahçe ile anılacaktır. Ancak
Sıvas’taki misyonum daha bitmedi.
Şu anki hedefimiz UEFA ama ben
Anadolu’dan bir şampiyon çıkartacağım. İlerde de Şampiyonlar Ligi
kupasını kaldıracağım.

ürk futbolu son yıllarda uluslararası arenada alışık
olduğumuz başarılardan yavaş yavaş uzaklaşmaya mı
başlıyor, yoksa bir geçiş dönemi mi yaşıyoruz...
1996 yılında tarihimizde ilk kez hak ederek katıldığımız
İngiltere’deki Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından
2000 yılında Galatasaray’ın önce UEFA Kupasını ardından Süper Kupayı ülkemize getirmesiyle yakalanan üst
düzey başarı Türk Milli Takımın 2002’de Dünya üçüncülüğüyle taçlanmıştı.
Dünya ve Avrupa’nın tüm gözlerini Türkiye’ye çevirdiği
bu başarılı ve sükseli dönemin devamı maalesef pek gelmedi. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2006 Dünya Kupasına katılamayan Türk Milli Takımı sadece Türk insanını değil, organizatörler ve futbol otoriterlerini de hayal
kırıklığına uğratarak şaşırtıyordu.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için kolay olarak görünen grupta işi zora sokan Türk Milli Futbol Takımın zayıf rakipler karşısında cömertçe harcadığı puanların verdiği rahatsızlık artık herkesi rahatsızeder duruma geldi.
Gelinen nokta şu ki, siz bu gazeteyi okurken Türk Milli Takımı 17 Kasım Cumartesi( yani yarın gece) Oslo’da
Ullevaal stadında güçlü rakibi Norveç’e karşı amansız bir
puan mücadelesi vermekle meşgul olacak.
Bu duruma hiç gelmemeliydik. Moldova, Malta, BosnaHersek gibi zayıf gördüğün rakiplere puan kaybetmek
hiçte içaçıcı olmadı.. Ülkende yapacağın kamp çalışmasını
soğuk hava şartlarına alışmak için Estonya başkenti Tallin’e taşımak, Norveç maçına stresli çıkmak daha nice
nice nedenler alt alta dizebiliriz..
Bu sonbahar soğuğunda (Bizim futbolcumuzun hiç sevmediği hava) Oslo’nun fiyordlarına bir turistik gezi yapmak amacıyla meşhur somon balığı yemeye gelmeliydik.
Kazanmak mecburiyeti ve zorunda olduğumuz Norveç
deplasmanı birçok olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Umarız, Türkiye grupta uzun zamandır yapamadığı beklenen galibiyeti Oslo deplasmanında alarak herkesi
mutlu eder.. Norveç’in o soğuk ve ayazlı gecesinde kalplerimiz ısınır.
Türk takımları da Avrupa’da inişli çıkışlı grafik çizmeye tam gaz devam ediyor. Beşiktaş Şampiyonlar Liginde
İstanbul’da yendiği Liverpool’le İngiltere deplasmanında
oynadığı rövanşta tarihinin en büyük hezimetini alarak
yenilmesi, ardından Galatasaray’ın UEFA Kupasında İsveçli zayıf rakibi Helsingborg’a kendi sahasında mağlup
olması şaşılacak bir olay demekten insan kendini alamıyor. Günü gününe tutmayan form ve futbol kalitesi grafiği bu olmasa gerek..
Bu yıl bir tek Fenerbahçe Şampiyonlar liginde şaha
kalktı gidiyor. Allah yollarını açık etsin.. Tüm kalbimizle onları Avrupa’da yakaladıkları bu başarıda destekliyoruz.. Beşiktaş ve Galatasaray’da gelecek maçlarda kendilerini toparlar kulüp ve büyüklüklerine yakışan sonuçları
almaya başlarlar..
Türk Milli Futbol Takımı içinde aynı temenni ve dileklerimizi bir kez daha burada tekrarlıyoruz..
Bizi üzmeyin, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasının yapılacağı İsviçre ve Avusturya’ya muhakkak gidin... İsviçre’ye gitmek çok çok önemli.. Onlarla aramıza giren İstanbul’daki olaylı playy-off maçı sonrasındaki soğukluğu
ancak onların ülkelerine giderek ortadan kaldırabiliriz..
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- Bu sezon oldukça iyi bir grafik çiziyorsunuz. Son olarak
Beşiktaş’ı İnönü Stadı’nda
yendiniz. Bu başarının sırrı
nedir?
BÜLENT UYGUN: Öncelikle bu
başarının bir sistem işi olduğunu
belirtmek istiyorum. Antrenman
metotlarımız - defansif anlamda olsun, hücum anlamında olsun - yaptığımız taktikler bunun bir parçası.
Gerçekten çok iyi bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz zaten bu işe başlamadan
önce hedeflerimizi belirledik. Tesisleşme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca hedeflerimizi koyarken
verdiğimiz her sözü tutmaya çalıştık. Bunlar aileyi bir arada tutan en
önemli etkenlerdir. Başarımızın sırrı
da bunun altında yatıyor.

Futbolumuz geriye mi gidiyor?
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SEÇİM HABERLERİ
Sayın okuyucularımız, Danimarka medyası, milletvekili seçimleri ile ilgili bazı
önemli haberleri atladı. Sizlere iletiyoruz:

SUDOKU

SOLDAN SAĞA
1) Ada halkından olan kimse-boyutlar
2) Bir oyun-tavırları hoş olan nazlı işveli
3) Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağının anlatırbağışlama
4) Geçmiş-Doğum yaptıran kişi
5) Tersi geminin gideceği yol-Örnek
6) Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
7) Yemek-Bir element
8) Arka geri-Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
9) İş
10) Dik yokuş-kesinti ödenek
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Adamak işi-Eski bir ülke
2) Bir oyun aracı
3) Ata binen kadın-boyun eğen kendini başkasının buyruğuna
bırakan
4) İçinden çıkılması güç veya imkansız durum
5) Lityumun kısaltması-Bir ajansımız
6) Eleme işi
7) Edebiyatla ilgili-yemişlerin yenen bölümü
8) Baryumun simgesi-Notada durak işareti-Bir çiçek
9) Bir renk-çok karşıtı
10) Küçük çocuk-Erkek ebeveyn

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

İNTERNET DÜNYASINDAN

Google’da bile bulunamadı..!

CANBALON

© Abdullah Tunçel

İktidar partisi, Odense’nin
köylerindeki evlere birer
çuval kömür dağıttı. Ana
muhalefet partisinin dağıtacağı pirinci taşıyan kamyonlar Arhus yakınlarında
kayboldu.
Başbakanın “Al ananı git!”
diye azarladığı kişi “Helal
olsun, kabadayı adammış,
oyumu ona vereceğim!”
dedi.
Bir otobüste başlayan seçim tartışması karakolda
bitti. Bıçakla yaralanan beş
kişiden ikisinin durumu
ağır.
İshöy’e üniversite kurulması, Köge’nin il yapılması,
pizzacıların kaçak işçi çalıştırmalarına göz yumulması
konularında sözler verildi.
Muhalefet partilerinin
düzenlediği mitinglerin
TV’lerde yayınlanması ‘toplumun moralini bozuyor’
gerekçesi ile yasaklandı.
Yeni Alyans’ın Başkanı Nasırlı Kadir “Nasırıma basmayan herkesle koalisyon
kurarım!” dedi.
Başbakanın oğlunun gemisinden Kopenhaglılara iki
gün boyunca bedava yemek
servisi yapıldı (Not: Hayvanat Bahçesi’nde kaybolan
üç tane deve bulunamıyor!)
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Aloo, redaksiyon! Seçimlerdeki oy sayımı işlemlerinin ihale edildiği Amerikan
firmasına Washington’dan
mesaj yollanmış. Aynı mesajı yanlışlıkla bana da
yollamışlar, şöyle yazıyor:
“Sonuçları, geçen hafta bildirdiğimiz oranlara göre
ayarlayın”. İyi mi? Sonuçlar
önceden saptanmış abi! Biz
de gittik enayi gibi oy kullandık!

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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www.peles.dk

YENİ
ADRESİMİZDE
HİZMETİNİZDEYİZ

KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK VE
TUVALET VE HEDİYELİK EŞYALARDA AÇILIŞ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

Bizi
ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
Pele’yi tanımayan
zarardadır !!!

Pele Mobilya’ya
gelin, kesenize
uygun koşullarda
yuvanızı zevkinize
göre kurun

Battaniyeden yatak takımına, tencereden çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar
uygun fiyatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve daha neler neler...

Pele´s Møbler

Industribuen 8 - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 - 3677 1611 Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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