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DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

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

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 

HİZMETİNİZDEYİZ. 
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 18 Ocak 
2008’de yayınlanıyor.

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

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

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fi yatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS

ARALIK/DECEMBER 2007SAYI/NR. 35 FİYATI/PRİS 5 kr.

HABER
YIL/ÅRGANG 6

 www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

sayesinde

Fiyat listesi için: www.b-beauty.dk

İstenmeyen tüylere son

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

Güzellik salonu

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

3. yılımızı 

indirim yaparak 
kutluyoruz
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klinik@b-beauty.dk

HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ...
10 yılı aşkın tecrübemizle Türkçe ve Danca ehliyet 

kurslarıyla hizmetinizdeyiz. Tlf.: 33 79 79 79

Ramazan Kaya’dan 
“Yaralı Ceylanım”

Yallahrup Ali’yi 
Özlem seslendiriyor

Sayfa 26 Sayfa 8

Danimarka’da 
yaşayan 
sanatçımız 
Ramazan 
Kaya’nın 
son albümü 
“Yaralı Ceyla-
nım” çıktı.

Şiddetli eleştirilere maruz 
kalan, ancak çok sayıda iz-
leyici tarafından beğenilen 
“Yallahrup Færgeby” dizisi-
nin başrol oyuncularından 
Ali’nin seslendirmesini 
Türk tiyatro oyuncusu 
Özlem Sağlanmak yapıyor.

Yeni hükümetin 
Uyum Bakanı Birthe 
Rönn Hornbech yaptığı açıklamalarda 
başörtüsünü baskı aracı olarak görme-
diğini, başörtüsünün Müslüman kızların 
kimliklerini korumakta kullandıkları bir 
araç olduğunu söyledi.

Hornbech:
Başörtüsü 
yasağına 
karşıyım

Sayfa 4

Vester Farimagsgade 6   1606 København V
Tlf:  3393 5554             www.tickethouse.dk

Türkiye ve dünyanın 
her noktasına yapacağınız iş seyahatleri ve 
tatilleriniz için yeni ve enerjik bir kadroyla 
hizmetinizdeyiz. Bizi arayın, seyahatiniz en 

güvenli şekilde başlasın.

KURBAN BAYRAMINIZ VE YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Mafya fi lmi gibi

Danimarka’da son aylarda şiddet yeniden tırmanışa geçti. Başkent Kopenhag 
ve çevresi son günlerde ünlü Godfather (Baba) fi lmini anımsatan şiddet olayla-
rına sahne oldu. Üç gün içinde üç kurşunlama, bir bıçaklama olayının yaşanma-
sının ardında gözler uyuşturucu piyasasını ele geçirmek isteyen çetelere yönel-
di. Çeteler arasında göçmen çeteleri de bulunuyor. Sayfa 6
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Başkent Kopenhag’da 2004 yılı sonunda ya-
pılan Avrupa Birliği (AB) zirve toplantısın-
da Doğu Avrupa ülkelerinin üye olarak kabul 

edilmesinin ardından Avrupa başkentlerinde büyük 
bir sevinç yaşanmıştı. Bu sevinç öncelikle siyasetçi-
lerde ve iş dünyasında gözlenmişti. 

   ***
Doğu Avrupa ülkelerinin üyeliğe alınması ekonomi-
de de hissedilmeye başlandı. Bir çok işsiz Doğu Av-
rupalının eski üye ülkelere akın etmesiyle birlikte bu 
ülkelerdeki işgücü açığı bir ölçüde giderildi. Bu işgü-
cü göçü ekonomide kendi sektörünü de yarattı. Örne-
ğin, İrlanda’ya göç eden Polonyalı işçiler için başkent 
Dublin’de iki tane Polonya dilinde gazete çıkarılmaya 
başlandı. Sendikalar da bu yeni işgücü yüzünden ol-
dukça meşgul durumdalar. 

   ***
Doğu Avrupalıların AB’ye girişi sadece ekonomide bir 
hareketlilik sağlamakla kalmayıp, suç olaylarının da 
Batı Avrupa’ya taşınmasına neden oldu. Polis, özel-
likle Baltık ülkeleri ve Romanyalıların işledikleri şid-
det ağırlıklı suçlarla uğraşmaktan bıkmış durumda. 
Burada, gece yarıları evlere girerek ev sahiplerini dö-
vüp ya da öldürerek yapılan hırsızlıklardan sözediyo-
ruz. Kopenhag şehir meydanındaki yaya caddesi di-
lenciler, yankesiciler, tombalacılardan geçilmez hale 
geldi. 

   ***
Bu bir sorundur. Doğu Avrupa ülkelerinin üye ol-

ması gibi önemli ve olumlu bir proje kabusa dönüş-
meye başladı.

   *** 
Danimarka’da yaşayan etnik azınlıkların bir üyesi 
olarak bizlere sürekli kültür ve dinimizin yaşadığı-
mız bu toplumla uyuşmadığı yüzümüze vurulurken, 
AB’ye alınan ülkelerin beraberlerinde suç olaylarını 
da yanlarında getirmeleri bizlerin ağızlarında buruk 
bir tat bırakt. 

   ***
Doğu Avrupa’dan gelen suç akımının önüne geçilmesi 
için bu ülkelerin vatandaşlarına vize konulması üze-
rinde düşününlecek bir öneri olabilir. 

Doğu Avrupalılara 
vize konsun

haber
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Tegning: Lise Özer

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı. 

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

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

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

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

Yaşam boyu duymak için

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

kalitenizi yükseltin!

��������������������

asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

28 Aralık’ta Danimarka’da 
sinemalarda

14 Aralık’ta Danimarka’da 
sinemalarda
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ 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. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

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

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

Cengiz Kahraman

Bugüne kadar kadınlarımız Danimarka kamuo-
yunda uç örneklerden yola çıkılarak baskı al-

tında, sindirilmiş, zavallı, aile içi şiddete maruz 
kalmış ve töre cinayeti kurbanı gibi olumsuz imaj-
larla gösterildi. 
Gerçi, ön yargının bu biçimde pekişip yerleşme-

sinde bizim payımız yadsınamayacak kadar çok. 
Ama bu önyargıları kıran kadınlarımızın sayısı da 
gün geçtikçe artıyor. 
Danimarka parlamentosuna seçilen iki kadın mil-

letvekilimiz istenildiğinde kadınlarımızın nerele-
re gelebileceğini gösterdiler. Hem de erkekleri bile 
sollamayı başararak. 
Başarılı olan sadece milletvekili seçilen kadınları-

mız mı? 
Tabii ki, hayır. Genç nesil kadınlarımızın gayet 

modern ve bilinçli bir biçimde toplumsal yaşamın 
her alanında varlıklarını; eğitimci, iktisatçı, diş he-
kimi, asker, savcı, avukat, mühendis, doktor, işka-
dını vb. gibi gösterdiğine tanık oluyoruz.  
Türk kadının Avrupa’ya göç tarihinin erkeklere 

oranla daha kısa olduğunu da göz önünde tutar-
sak, medyada yansıyanın tam aksine yerleşik top-
lum kadınlarıyla mesafeleri kapatan kadınlarımı-
zın toplumun her alanında kaydettikleri başarılar 
azımsanmayacak oranda çok. Başarılı kadınlarımı-
zın sayılarının gelecekte daha da artacağını göre-
ceğiz. 
Keşke, kadınlarımızın başarıları sıradan bir du-

rum olsaydı da, bunu övünülecek bir hale getir-
meseydik, ama maalesef halen bir çok kadınımızın 
içinde yaşadıkları bu topluma yabancı kaldıklarını 
ve bunun da onları içe kapanık yaşamaya yöneltti-
ğini görüyoruz. 
Burada bir çift söz de hemcinslerimize. 
“Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır” 

diyen bizler gibi artık başarılarıyla gurur duydu-
ğumuz kadınlarımız da, “Her başarılı kadının ar-
kasında bir erkek vardır” diyebilmeliler. 
Artık kendi aramızda birbirimize söylediklerimi-

zi Danimarka toplumuna da anlatabilmek, bu top-
lumda kadınlarımız hakkında var olan önyargıları 
ve yanlış değerlendirmeleri ortadan kaldırmak ol-
malıdır. 
Danimarka’ya gelmiş Ortadoğulu göçmenler ara-

sında laik, demokratik, cumhuriyetçi geleneğe sa-
hip olan bizim insanlarımızdan da bu beklenir. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Zavallı göçmen kadın! 

Yeni hükümetin 
Uyum Bakanı Birt-

he Rönn Hornbech’in 
öğretim kurumlarına 
devam eden Müslüman 
öğrencilerin başörtü 
takmaları hakkındaki 
açıklamaları tartışma 
yarattı. 
Hornbaek, çeşitli basın 

kuruluşlarına yaptığı 
açıklamalarda başörtü-
sünü baskı aracı olarak 
görmediğini, başörtüsü-
nün Müslüman kızların 
kimliklerini korumakta 
kullandıkları bir araç 
olduğunu söyledi.
Hornbech, çeşitli basın 

kuruluşlarına yaptığı 
açıklamalarda başörtü-
sünü baskı aracı olarak 
görmediğini, başörtüsü-
nün Müslüman kızların 
kimliklerini korumakta 
kullandıkları bir araç 
olduğunu söylemişti. 
Hornbech olası bir ya-

sağın daha fazla sayıda 
Müslüman kızın başör-
tüsü takması sonucunu 
doğuracağını belirterek, 
kendisinin de bu şekilde 
yasaklama ve baskı kar-
şısında istenenin tersini 
yapacağını söyledi.
Danimarka Halk Par-

tisi genel başkanı Pia 
Kjaersgaard, başörtü-
sünün öğretim kurum-
larında yasaklanması-
nı istediğini belirterek 
Hornbech’in açıklama-
ların safça ve provo-
katif olduğunu belirtti. 
Pia Kjaersgaard başör-
tüsünün baskı aracı ol-
duğunu iddia etti.

(Haber)

İrfan Kurtulmuş 

İ
lk kez bakanlık kol-
tuğuna oturan Horn-
bech, aynı zamanda 
partisi Liberallerin 

başkanı olan başbakanı 
Rasmussen ve koalisyon 
hükümetini dışardan des-
tekleyen aşırı sağ eğilimli 
Danimarka Halk Parti-
si’nin dayatmaları sonucu 
yabancılar yasasına geti-
rilen bir dizi kısıtlamaya 
karşı yaptığı çıkışlarla ta-
nınıyor.

Uyum ve Göçmen Baka-
nı Birthe Rönn Hornbech, 
Danimarka’da yaşayan 
göçmenler için kullanılan 
‘ikinci nesil göçmenler’ ta-
nımlamasının yerine ‘İkin-
ci nesil Danimarkalılar’ 
sözcüğünü ülke genelinde 
kullanılır hale getirmek 
istediğini söyledi.

Aynı zamanda Kilise Ba-
kanlığı görevini de yürüten 
64 yaşındaki bakan Horn-

bech, yabancılar yasasında 
Rasmussen hükümetinin 
uyguladığı kısıtlamalara 
karşı olmadığını, ancak 
bunun bir kritere oturtu-
larak uygulama yapılma-
sı taraftarı olduğunu her 
zaman beyan ettiğini ve 
bunu şimdi Bakan olarak 
uygulamak istediğinin al-
tını çizdi. 

Hornbech ayrıca, Dani-
marka’da yaşayan göç-
menlerin eşit haklara sa-
hip olması gerektiğinin 
kendisinin temel görüşü 
olduğunu  ifade etti.

Deneyimli bir siyasetçi 
olan yeni Uyum Bakanı 
Hornbech, Türk kadınlara 
ve genç kızlara seslenerek, 
erkeklerin uyguladığı şid-
dete karşı gelmelerini ve 
eşitlik istemeleri çağrısın-
da bulundu.

Amacının karı-koca iliş-
kilerine karışmak olma-
dığını belirten Hornbech, 
Genç kızların iyi bir eği-
tim almasını istediğini 

vurguladı.
Bakan Hornbech,Türk 

gençleri başta olmak üzere, 
diğer ülkelerden gelen göç-
menlerin günlük yaşamda 
her alanda aktif olmalarını 
görmek arzusunda olduğu-
nu belirtti.

Danimarka’nın dernek-
ler ülkesi olunduğuna işa-
ret eden Hornbech, ülkede 
yaşayan yurttaşların siyasi 
partiler ve dernek üyelik-
leri yoluyla birçok önemli 
alanda söz sahibi olmaları-
nı istediğini belirtti.

Uyum Bakanı Birthe 
Rönn Hornbech, siyasi 
partilerde ırk, din ve renk 
bakılmadan yaptığın politi-
ka, iş yerinde de yaptığın 
çalışmayla muteber olunu-
yor örneğini vererek ikinci 
nesil Danimarkalılar ola-
rak tabir ettiği göçmenle-
rin muhakkak bu alanlara 
yönelmesinin önemli oldu-
ğunu kaydetti.  

    
irfan.kurtulmus@haber.dk

DANİMARKA YENİ UYUM BAKANI’NDAN ÖZEL AÇIKLAMA:

‘İkinci nesil göçmen yerine 
Danimarkalı tanımlamasını 
getireceğim’

Hornbech:
Başörtüsü 
yasağına 
karşıyım

Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornbech, arkadaşımız İrfan Kurtulmuş’un sorularını yanıtladı
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MB KEBAB FOOD A/S

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

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

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

KURBAN

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

12 yıldır hizmetinizde
Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyorKasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor

Danimarka’nın her tarafına dağıtım  servisimiz vardır. 
Sjaelland adasında FYN ve JYLLAND bölgelerinde de servisimiz vardır.

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramnı kutlarız
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada baş-
kent Kopenhag’da yaşayanların yılda toplam 130 

bin saat araç kuyruklarında vakit geçirdikleri ortaya 
çıkmış.
Başkent Kopenhag’da yaşayanlar derken Kopenhag 

yakınlarındaki kasaba ve şehirlerde yaşayan ve Kopen-
hag’a çalışmak için ya da başka nedenle gelmek zorun-
da olanlar da buna dahil. Trafik kuyrukları sadece Ko-
penhag merkezinde değil, merkezde yapılan yol daralt-
maları yüzünden Roskilde ve Köge’ye kadar uzanan 
yollardaki trafiği de etkiliyor.
Son 10 yılda Kopenhag Belediyesi’ne yuvalanan “ser-

vet düşmanı” politikacılar çevreyi koruyoruz kisvesi al-
tında özel araç sahiplerine dünyayı cehennem etmek 
için el ele verdiler. Yaptıkları düzenlemelerle özel araç 
sahiplerini canından bezdirip toplu ulaşım araçlarını 
kullanmaya zorlamaktı. Dünyanın en temiz havalı şe-
hirlerinden biri olan Kopenhag sanki hava kirliliği ile 
boğuluyormuş gibi bir hava yaratıp toplu ulaşım ağını 
geliştirmek yerine Kopenhag merkezindeki yolları da-
ralttılar.
H C Örstedvej, Vesterbrogade başta olmak üzere bazı 

caddelerdeki şerit sayısı bire indirildi, şeritler kadar 
geniş bordürler yapılarak merkezde araç kuyrukları 
oluşturuldu. Bu tuhaf trafik düzenlemeleri sadece Ko-
penhag merkezde değil, Kopenhag çevresindeki semt-
lerde de gözleniyor. Alın Roskildevej caddesini.
Balık yakalamak için gölü kurutmaya benziyor yap-

tıkları. Trafikteki araç sayısını azaltmak için yolları 
ortadan kaldırdılar.
Bu da zincirleme bir etki yaratarak Kopenhag çevre-

sinde uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı.
Çok yavaş hızla ilerleyen veya rölantide çalışan araç-

ların motorundan çıkan dumanın daha fazla kirlilik ve 
zehir içerdiğini ilkokul çocukları bile bilirler. Durum 
böyle iken hala park ve yol daraltma eziyeti devam edi-
yor. Park yeri fiyatlarının artması, park edilen yerle-
rin ortadan kaldırılması Kopenhag’da bir trafik mafya-
sının oluştuğu izlenimi veriyor.
Hiç bir Allah’ın kulu da çıkıp “Ne yapıyorsunuz?” de-

meyince Kopenhag’daki trafik-çevre mafyası aslında 
130 bin saat boyunca salyangoz hızıyla ilerleyen bir 
trafik sayesinde daha fazla çevre kirliliği yarattı.
Evet direk olarak Kopenhag Büyükşehir belediyesini 

amatörlükle ve “çevreyi koruyoruz diyerek” çevreye za-
rar vermekle suçluyorum. Yaptıkları çevre ve şehirci-
lik politikası değil çağdaş yaşamın gereği olan araç sa-
hibi olma kültürüne karşı 1970’lerden kalan beton sol-
culuğu, servet düşmanlığıdır.
Öncelikle Kopenhaglılar bir sonraki seçimlerde bunu 

iyi düşünmelidirler.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Trafik mafyasının gözü aydın!

Feridun Hayati Ünüvar, 
Kopenhag

Danimarka’da Kadın 
Sığınma Evlerine sı-
ğınan göçmen kadın 

sayısı giderek artıyor. 
Kadın Sığınma Evi’ne baş-

vuran kadınların, ağırlıklı 
olarak Pakistan, Türkiye ve 
Irak kökenli oldukları ve de 
genellikle ailelerinin baskı, 
şiddet ve ölüm tehditlerine 
maruz kaldıkları bildirildi.

Danimarka’da aile baskı-
sından kaçan ve kadın sığın-
ma evlerine sığınan göçmen 
kadınların sayısı her geçen 
gün artıyor. Sadece bu yıl 

içinde 300 kadar göçmen ka-
dının kadın sığınma evlerine 
yerleştirildiği belirtiliyor. 

Ülkede yaşayan göçmen 
kadınlara yönelik şiddetin 
üç misli artış gösterdiğini 
belirten Kadın Sığınma Evi 
genel sekreteri Anne Mau, 
Danimarka devlet televizyo-
nundan   yaptığı açıklamada, 
2005 yılında 100 olan mağ-
dur kadın sayısının, 2006 yı-
lında 200’e, bu yıl ise 300’e 
çıktığını belirtti.  

Açıklamada, Kadın Sı-
ğınma Evleri’ne başvuran 
kadınların, ağırlıklı olarak 
Pakistan, Türkiye ve Irak 
kökenli oldukları ve genel-

likle ailelerinin baskı, şiddet 
ve ölüm tehditlerine maruz 
kaldıkları bildirildi. Açıkla-
mada ayrıca, gençlerin zor-
la memleketlerindeki anne 
veya babasının yakın akra-
balarıyla evlendirilmek is-
tendiği bildirildi. 

Ghazala Khan töre 
cinayeti kurbanıydı
Hatırlanacağı üzere, 2005 yı-
lının Eylül ayında Slagelse 
şehrinde Pakistan asıllı 19 
yaşındaki  Ghazala Khan 
adındaki genç bir kız sokak 
ortasında erkek kardeşi ta-
rafından tabanca ile vurula-
rak öldürülmüştü. Ghazala 

öldürülmeden önce defalar-
ca polise başvurmuş, ancak 
gerekli yardımı alamamıştı. 
Genç kız, ailesinin seçtiğiy-
le değil, kendi  beğendiği bir 
genç Afganlıyla evlenmek 
istemesinden dolayı  töre-
namus cinayetine kurban 
gitmişti. 

Caydırıcı önlemler
yolda
Ghazala olayından sonra Da-
nimarka polisi, bu hususta 
daha deneyimli ülke olan 
İngiltere’de kurslar almış 
ve problemin üstesinden 
gelebilmek için  sosyal dai-
reler ve kriz merkezleriyle 

koordineli bir çalışma baş-
latmıştı. 

Konuyla ilgili olarak yapı-
lan bilgilendirici, önleyici ve 
caydırıcı çalışmaların netice 
verdiğini açıklayan yetki-
liler, zorla evlendirilmeye 
veya şiddete maruz kalan  
göçmenler kadınların devlet 
tarafından daha iyi korundu-
ğunu dile getirdiler. 

Danimarka Emniyet Genel 
Müdürlüğünün (NEC) Milli 
Araştırmaları Destekleme 
Merkezi şefi Kim Kliver yap-
tığı açıklamada, konuyla il-
gili bütün resmi kurumların 
gayretli çalışmaları ve mese-
leye çok boyutlu eğilmeleri 

gerektiğini söyleyerek, inti-
har vakalarını çok ciddiye 
aldıklarını ve bunların bir 
çoğunun aile eliyle yapılmış 
töre cinayetleri olabileceğini  
belirtti.

Yetkililer ayrıca,  son za-
manlarda, ailelerin yaptığı 
baskı ve şiddete karşı göç-
men kızların daha çabuk ve 
bilinçli olarak hemen  tepki 
gösterdiklerini ve derhal şi-
kayetçi olduklarını, son bir 
yıl içerisinde aileleri hak-
kında suç duyurusu yapılan 
170 kayıtlı şikayet olduğunu 
ancak vaka sayının bundan 
çok daha fazla olduğunun bi-
lindiğini ifade ettiler

Sığınma evlerinde göçmen kadınlar çoğunlukta

HABER MERKEZİ

B
aşkent 
Kopenhag 
ve çevre-
sinde son 

günlerde yaşanan 
şiddet olayları ünlü 
Godfather (Baba) 
filmini anımsatan 
olaylara sahne 
oluyor. 

Üç gün içinde üç 
kurşunlama, bir 
bıçaklama olayı-
nın yaşanmasının 
ardında çeşitli 
grupların uyuş-
turucu piyasasını 
ele geçirme müca-
delesinin yattığı 
sanılıyor. 

Aralık ayı orta-
larında Kopenhag 
şehir merkezinde bulunan 
Scala eğlence merkezinde 
yaşanan bıçaklama olayla-
rı ile birlikte Hundige’de 
göçmen grupları arasındaki 
toplu kavga ve üç gün arka 
arkaya otomatik silahların 
da kullanıldığı kurşunlama 
olayları halkı endişeye sü-
rükledi.

Başbakan Rasmussen po-
lisin meydana gelen olayla-
rı araştırması kadar bu tür 
olayların meydana gelme-
sini engelleyecek önlem-
ler alması da gerektiğini 
söyledi.

Son günlerde Kopenhag 
yakınlarındaki Hundige böl-
gesinde yaşayan göçmenler 
arasındaki sürtüşmelerde 
silah kullanılmaya başla-
nırken Christianshavn’da 
bir kişi vuruldu. 

9 Aralık Pazar akşamı 
Höje Taastrup Belediye 
başkan yardımcısının evi 
taranırken olayda ölen ya 
da yaralanan olmadı. 

Başkan yardımcısının evi-
ne yapılan silahlı saldırının 
ardında başkan yardımcısı-
nın oğlunun bazı kişilere 
olan borcunu ödememesi-
nin yattığı sanılıyor.

Bu olayın şoku atlatıl-
mamışken polis yetkilileri 
motosikletli çetelere ait bir 
dernek lokali başta olmak 
üzere çeşitli adreslere bak-
sınlar düzenledi. 

Polisin “Rocker” adı veri-
len motosikletli çete üyele-
rini yakın takibe almasının 
nedeni olarak ise son gün-
lerde bu kişilerin kurşun 
geçirmez yelek giymeye 
başlamalarının dikkat çek-
mesi gösteriliyor.

Gangster filmleri gibi
Taastrupgaardsvej toplu 
konutlarında meydana ge-
len en şiddetli kurşunlama 
olayında ise bölgedeki 11-19 
numaralı blokların bulun-
duğu kaldırımda yürüyen 
bir gruba yönelik silahlı 
saldırı gösteriliyor. 

Tıpkı gangster filmlerini 
andırırcasına 5 arabayla 
olay yerine gelen saldır-
ganlar rasgele ateş etmeye 
başladılar. 

Kurşunlama olayının he-
men ardından bölgeden 
uzaklaşan kişilerin kim-
likleri ve olayın nedenleri 
konusunda araştırmalar 
devam ederken polis olay 
yerinde 75 adet boş kovan 
buldu.

Göçmen çeteler de var
Uyuşturucu piyasasını ele 
geçirme savaşının neden 
olduğu sanılan silahlı ça-
tışmalarda tarafların mo-
tosikletli çeteler ve genç 
göçmenlerden oluşan çete-
ler olduğu tahmin edilirken 
son günlerde yaşanan çatış-
ma ve kurşunlama olayla-
rının birbirleriyle bağlan-
tılı olmadığının sanıldığı 
belirtiliyor.

Taastrupgaard blokların-
da yaşayan semt sakinleri-
nin yüzde 85’i göçmenler-

den oluşuyor ve 
bu grubun içinde 
de yüzde 70’lik 
bir Türk göçmen 
grubu bulunu-
yor. 

Sokakta çocuk-
lar oynuyordu
Gazetemize açık-
lama yapan bir 
çok vatandaşı-
mız olaylara ka-
tılanlar arasında 
Türk gençlerinin 
bulunmadığını 
sandıklarını söy-
lerken, korku 
içinde oldukları-
nı gizlemediler.

Bir çok vatanda-
şımız polisin bir 
an önce gerekli 
önlemleri alma-

sını isteyerek, “çatışmanın 
olduğu saatlerde çocuklar 
sokakta ve parkta oynu-
yorlardı. Tıpkı filmlerdeki 
gibi arabaların aralarına 
ve altlarına saklanmışlar” 
dediler.

Münferit bir olay
Olayın ertesi günü bir basın 
toplantısı düzenleyen bele-
diye başkanı Michael Zieg-
ler, bölgenin bu tür olayla-
rı üreten bir sosyal yapıya 
sahip olmadığına inandığını 
söyledi ve olayın münferit 
bir olay olduğunun altını 
çizdi. 

Ziegler bölgede yaşayan 
göçmenlerle ve gençlerle 
çok iyi bir diyalog içinde 
olduklarını söylerken, genç 
göçmenlerin bir iş sahibi 
olmaları, eğitim olanakla-
rından sonuna kadar ya-
rarlanmaları için bir çok 
projenin başarıyla yürütül-
düğünü söyledi.

haber@haber.dk 

Danimarka’da şiddet tırmanıyor
Danimarka’da son aylarda şiddet yeniden tırmanışa geçti. Başkent Ko-
penhag ve çevresi son günlerde ünlü Godfather (Baba) filmini anım-
satan şiddet olaylarına sahne oldu. Üç gün içinde üç kurşunlama, bir 
bıçaklama olayının yaşanmasının ardında gözler uyuşturucu piyasasını 
ele geçirmek isteyen çetelere yöneldi. Çeteler arasında göçmen çetele-
ri de bulunuyor. 
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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. 

D-SMART 
RECEIVERLER 

GELMİŞTİR
Hemen arayın, 

siparişinizi yaptırın.

Internet 
bağlantılı 
paylaşımlı 

DREAMBOX
ayarında 

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

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR
Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun

HARİKA
UYDU 

ANTENDE 
BÜYÜK 
YENİLİK

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

24 x 47 cm 
büyüklüğünde 

tüm Avrupa 
kanallarını 

çekebilirsiniz.

Sadi Tekelioğlu

G
eçtiğimiz günlerde ya-
yınlanan bir araştırma-
da Danimarka’daki Müs-
lüman göçmen cemaatler 

tarafından kurulan özel okullarının 
eğitim kalitesinin Danimarka halk 
okullarınkinden yüksek olduğunu 
ortaya koyması tartışma yarattı. 

Kopenhag Belediyesi Çocuk ve 
Gençlik komisyonu, Uyum ve Et-
nik Çeşitlilik Dairesi başkanı Sö-
ren Hegnby özel okullarla diyaloğa 
girerek kendilerine esin kaynağı 
olabilecek noktaları bulmaya çalı-
şacağını açıkladı. 

Açıklamanın ardından Kopenhag 
Belediyesi Uyum Daire Başkanı 
Jacob Houggard’ın özel okul ya-
sasının değiştirilip göçmen cemaat 
okulları kurulmasının engellenme-
sini istemesi ise şaşkınlık yarattı. 
Houggard, özel okulların ulaştık-
ları not ortalamasının yüksek ola-
bileceğini, ancak çocukların sosyal 
uyumunu güçleştirdiği gerekçesiyle 
bu okullara karşı olduğunu söyledi. 
Houggard, göçmen öğrencilerin Da-
nimarkalı çocuklarla birliktelikten 
mahrum kalarak eğitim gördükle-

rini ve bunun uzun vadede onla-
rın Danimarka toplumuna uyum 
sağlamalarını güçleştireceğini öne 
sürdü. 

HABER, Hougaard’ın önerisi üze-
rine Eğitim Bakanı Bertel Haarder, 
Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornba-
ek, Danimarka Halk Partisi genel 
başkanı Pia Kjaersgaard ve Yeni 
İttifak partisi genel başkanı Naser 
Khader’in görüşlerine başvurdu.

Eğitim Bakanı: Kontroller 
artılırılacak 
Bertel Haarder, Müslümanlar ta-
rafından kurulan özel okulların 
yasaklanmasının mümkün olma-
dığını, zira özel okulların Dani-
marka geleneği olduğunu ve bu 
konuda ayrımcılık yapamayacakla-
rını söylerken, Houggard’ın sosyal 
uyum konusunda haklı olabileceği-
ni ve kendisinin de göçmen aile-
lerin çocuklarını halk okullarına 
göndermelerinden yana olduğunu 
söyledi. 

Haarder, Müslüman ailelerin ço-
cuklarını halk okullarından alıp 
özel okullara göndermelerinin ne-
denlerini araştıracağını, özel okul-
lara yönelik uygulanan  kontrol-

lerin sıklaştırılacağını belirterek, 
halk okullarının uyum konusun-
daki eksiklerini de araştıracağını 
sözlerine ekledi.

Uyum Bakanı: Yasaklama 
ayrımcılık olur 
Uyum Bakanı Birthe Rönn Horn-
baek, özel okulların yasaklanmala-
rının sözkonusu olmadığını, bunun 
ayrımcılık olacağını belirtti ve ko-
nunun Eğitim Bakanı’nın çalışma 
alanına girdiğini belirterek, Müslü-
manlar tarafından açılan özel okul-
ların daha sık kontrol edileceğini 
söyledi.

Pia Kjaersgaard: Müslüman 
cemaat okulları kapatılsın
Danimarka Halk Partisi genel baş-
kanı Pia Kjaersgaard bu okulların 
kapatılmasını istedi ve seçimlerden 
önce bu konuda öneride bulunduk-
larını, önümüzdeki yasama döne-
minde de okulların kapatılması yö-
nünde yeni bir yasa tasarısı hazırla-
mayı düşündüklerini söyledi.

Khader: Şartlar ağırlaştırılsın, 
okul açmak çok kolay
Yeni İttifak partisi genel başkanı 

Naser Khader Danimarka’da yaşa-
yan Müslüman göçmenlerin çocuk-
larını özel okullara göndermelerine 
sıcak bakmadığını belirterek, en iyi 
uyumun Danimarka Halk okulla-
rında gerçekleşebileceğini savun-
du. Khader özel okul kurulması 
için gerekli şartların ağırlaştırıl-
masını istedi ve, “Özel okul açmak 
çok kolay. Şartların ağırlaştırılma-
sı Halk okullarından kaçışa bir son 
verebilir” dedi. 

Cemaat okulları mercek altına alınıyor
Müslümanlar tarafından kurulan özel okulların not ortalaması konusunda başarılı oldukların ortaya 
çıktı. Ancak Kopenhag Belediyesi bu okulların kapatılmasını istedi. Belediyeye destek Danimarka 
Halk Partisi’nden geldi. Uyum Bakanı ise sosyal uyum konusunda kontrollerin sıklaştırılacağını ve 
bu okulların uyguladıkları pedagojik yöntemlerin mercek altına alınacağını bildirdi. Naser Khader 
ise okul kurma şartlarının ağırlaştırılarak bu okulların engellenmesi gerektiğini söyledi.
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Tartışmalı programla 
ilgili olarak DR2’ye 
yöneltilen suçlama 

sadece ayrımcılıkla sınırlı 
kalmıyor. Dr2’ni,n program 
fikrini göçmen kökenli iki 
gencin çalışmasından çaldı-
ğı da ileri sürülüyor.

DR’de her gece Noel günü-
ne kadar yayınlanacak olan 
ve adını Jullerup Faergeby 
adlı daha önce yine Noel’de 
yayınlanan bir programdan 
alan “Yallahrup Faergeby” 
Danimarka’da yaşayan göç-
menlerin tepkisini çekti. 
Göçmenlerin yanı sıra bir 
çok dilbilimci de programa 
yönelik suçlamalarda bu-
lundular.

 Kopenhag Belediye mecli-
si üyesi Manu Sareen (Radi-
kale) programda kullanılan 
göçmen aksanlı Danca’nın 
ve söylenenlerin göçmenle-
ri daha da dışa ittiğini ve 
programa yaklaşımın Da-
nimarkalıların göçmenler 

hakkındaki önyargılarını 
pekiştirdiğini öne sürdü.
Manu Sareen göçmen kö-
kenli bazı sanatçı ve aydın-
larla bir toplantı yaparak 
bu konuda bir tavır ortaya 
çıkarılmasına çalışırken, 
programda kullanılan dilin 
programla sınırlı kalmaya-
cağını, Danimarkalıların da 
göçmenlerle olan iletişimin-
de bu şekilde konuşmaya 
başlayıp istenmeyen olayla-
ra neden olunabileceğinden 
korktuğunu söyledi.

Sareen, ”Hiciv ve mizaha 
karşı değiliz. İfade özgür-
lüğünün de savunucusuyuz, 
ancak bunları söyledik diye 
de tepki görmekten korku-
yoruz. Bu dizi göçmenleri 
dışa itecek ve onların kul-
landığı bir dil var olduğu 
düşüncesinin yerleşmesi-
ne neden olacaktır” dedi.
 Ayrımcılık suçlamalarının 
yanı sıra DR’ye bir başka 
suçlama daha geldi. Nyhed-

savisen gazetesine konuşan 
iki genç Yallahrup Faergeby 
program konseptini kendi-
lerinin geçen yıl hazırlayıp 
DR’ye öneri olarak sunduk-
larını, ancak DR’nin kendi-
lerinden habersiz programı 
yapıp yayınladıklarını öne 
sürdüler. 

Fahiem Khaja ve Daniel 
Kazım adından iki genç film-
de yer alan karakterlerin ve 
hikayenin yanı sıra kulla-
nılan üslubun da kendileri 
tarafından belirlendiğini, 
bu konuda DR ile yaptıkları 
görüşmeleri ispatlayacak e-
posta kopyalarının ellerin-
de bulunduğunu söylediler. 
İki gencin DR’ye başvuruda 
bulundukları ve başvurunun 
ardından yapılan görüşme-
lerde DR’nin kendilerine 
50 bin Kron ödemeyi teklif 
ettiklerini, kendilerinin ise 
200 bin Kron istedikleri için 
anlaşamadıkları bildirildi.

HABER 

Yallahrup Faergeby’e 
çalıntı ve ayrımcılık suçlaması
Daha önce internetten yayınladığı “Mujaffa” adlı bilgi-
sayar oyunuyla göçmenlerin tepkisini çeken DR şimdi 
de Noel nedeniyle yayınladığı bir programda ayrımcılık 
yapmakla suçlanıyor.

Şiddetli eleştirilere maruz kalan ancak 
çok sayıda izleyici tarafından beğenilen 
“Yallahrup Faergeby” dizisinin başrol 
oyuncularından Ali’nin seslendirmesi-
ni Türk tiyatro oyuncusu Özlem Sağ-
lanmak yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 
gösterime giren Fighter fi lminde de rol 
alan sanatçı Özlem Sağlanmak, gün-
lük yaşamında Ali gibi konuşmadığını, 
ama Nörrebro’da oturduğu için alışveriş 
merkezlerinde, sokaklarda, otobüste 
ve  trende o şekilde konuşan gençleri 
duyduğunu söylüyor. Filmin ayrımcılık 
yaptığı eleştirirlerine katılmayan Özlem 
Sağlanmak, fi lmde canlandırılan Ali’nin 
bitirim bir imaj yaratmak isteyen küçük 
bir çocuk olduğunu, fi lmin bir eğlence 
fi lmi olarak görülmesi gerektiğini söy-
ledi.

Ali’nin sesi Özlem’den

Foto: DR

Türkiye ve dünyanın 
her noktasına yapacağınız iş 

seyahatleri ve tatilleriniz için yeni ve 
enerjik bir kadroyla hizmetinizdeyiz. 
Bizi arayın, seyahatiniz en güvenli 

şekilde başlasın.

Vester Farimagsgade 6
1606 København V

Tlf:  3393 5544
Fax: 3393 3175

info@tickethouse.dk    
www.tickethouse.dk

TÜM DOST VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN 

KURBAN BAYRAMINI VE 
YENİ YILINI KUTLARIZ

ERCAN SEÇİLMİŞ - ERDAL ŞEKERCİ
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Anadolu Kød
HELAL

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

Anadolu Kød ApS

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

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

Sizin başarınız için çalışıyoruz

SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !

KURBANINIZI 
Siz seçin, biz keselim

Dana

1 kg
60,-DKK

1 kg
34,-DKK

Kuzu

Kurbanınızı
bayramın 

1. ve 2. günü 
yapıyoruz 

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramnı kutlarız
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HABER MERKEZİ

A
na muhalefet partisi 
Sosyal Demokratlar’dan 
milletvekili seçilen Yıl-
dız Akdoğan ile Sosyalist 

Halk Partisi listelerinden seçilen 
Özlem Çekiç’in parlamentonun 
açılışında oldukça heyecanlı ve 
sevinçli oldukları gözlendi. Dani-
marka yazılı ve görsel basınının 
ilgi odağı olan her iki milletveki-
limize parti başkanlarından, ba-
kanlardan ve milletvekillerinden 
tebrikler yağdı.

Ailesi yalnız bırakmadı
Genel kurul öncesinde sabah sa-
atlerinde ilk kez parlamentodaki 
grup toplantısına katılan Sosyal 
Demokrat Partili milletvekili Yıl-
dız Akdoğan’ı yeni yasama yılı 
açılışında, ailesi yalnız bırakmadı. 
Kızlarını parlamento genel kurulu 
izleyici locasından izleyen babası 
Halil ve annesi Hanım Akdoğan, 
“Kızımızla gurur duyuyoruz. Çok 
iyi işler yapacağına ve kendisine 
oy verenleri utandırmayacağına 
inanıyoruz.” dedi. 

Yıldız Akdoğan’ı başta partisi 
Sosyal Demokratlar’ın genel baş-
kanı Helle Thorning-Schmidt ve 
eski genel başkanlardan Svend 
Auken olmak üzere parti baş-

kanları, bakanlar ve milletvekil-
leri tebrik etti. Danimarka Halk 
Partisi lideri Pia Kjaersgaard’un 
da Yıldız Akdoğan’ı tebrik etmesi 
dikkat çekti. 

Yıldız Akdoğan da, “Mutluyum, 
çok heyecanlıyım ve büyük beklen-
tilerim var. Parlamentoda Avrupa, 
Sosyal ve Kültür komisyonlarında 
görev aldım” dedi.

Başbakan Rasmussen’in konuş-
masını da yorumlayan Akdoğan, 
“Başbakan yeni bir şey söylemedi. 
Bilinen şeyler söyledi. Önümüzde-
ki yasama dönemine ilişkin daha 
çarpıcı bir şeyler söylemesini bek-
lerdim, söylemedi. Beni etkileyen 
bir konuşma olmadı” dedi.

Artık çalışma zamanı
Parlamentoya Sosyalist Halk Par-

tisi listesinden giren Özlem Çekiç 
de parlamentoya bir buçuk aylık 
bebeği Yasmin ve eşi Devrim Ülgü 
ile birlikte geldi. Parti genel baş-
kanı Villy Sövndal ve diğer poli-
tikacılar tarafından tebrik edilen 
Özlem Çekiç, partisinin Sosyal po-
litikalardan sorumlu sözcüsü seçil-
diğini söyledi. Çekiç,  “Artık çalış-
ma zamanı. Sosyalist Halk Partisi 
olarak verdiğimiz sözleri yerine 
getirmek için çalışacağız” dedi. 

Çekiç de başbakan Rasmussen’in 
açılış konuşmasını yorumlayarak, 
“Başbakanın konuşmasını etkile-
yici bulmadım. Özellikle işsizlik 
ve göçmenler konusunda konu-
şurken, Danimarka’da her iki 
göçmenden birinin işsiz olduğunu 
söyledi. Her iki iş yerinden biri-
nin de göçmenleri işe almadığını 

ise söylemedi” dedi.

Vekillerimiz işbaşı yaptı
Danimarka’da 13 Kasım’da yapılan genel seçimlerde ilk kez parlamentoya seçilen Türkiye kökenli kadın millet-
vekilleri Yıldız Akdoğan ve Özlem Çekiç yemin ederek işbaşı yaptılar. Yeni yasama yılının açılışında Danimarka 
medyasının ilgi odağı olan Yıldız Akdoğan ve Özlem Çekiç’in 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosundaki 
yerlerini alırken bir hayli heyecanlı oldukları görüldü.

Sosyal Demokrat Partili milletvekili Yıldız Akdoğan’ı yeni yasama yılı açılışında  babası 
Halil, annesi Hanım Akdoğan ile eniştesi  Erkan Berk yalnız bırakmadı. Kızlarını parla-
mento genel kurulu izleyici locasından izleyen babası Halil ve annesi Hanım Akdoğan, 
“Kızımızla gurur duyuyoruz. Çok iyi işler yapacağına ve kendisine oy verenleri 
utandırmayacağına inanıyoruz.” dedi. 

İmza atarak yemin ettiler

Sosyal Demokrat 
Partili milletve-
kili Yıldız Akdo-

ğan ve Sosyalist Halk 
Partili Özlem Çekiç, 
parlamento binası 
‘Christiansborg’ da 
düzenlenen törende 
“Danimarka Anaya-
sasını koruyacağıma 
namusum ve vicda-
nım üzerine and içe-
rim” yazılı parlamen-
to kaşeli metne imza 

atarak yemin ettiler. 
Danimarka’da yemin 
töreni kutsal kitap 
üzerine el basıp ya da 
bir metin okunmadan 
yapılıyor. 
Yıldız Akdoğan ve 

Özlem Çekiç, parla-
mento koridorların-
da bir cam çerçeve 
içinde bulunan, ül-
kenin 1849 yılında 
yapılan ilk anayasası 
önünde “Danimarka 

Anayasasını koruya-
cağıma namusum ve 
vicdanım üzerine and 
içerim” yazılı parla-
mento kaşeli metne 
imza atarak yemin 
ettiler. 
Yemin töreni ardın-

dan çok heyecanlan-
dığını belirten Yıldız 
Akdoğan, yemin töre-
ninde imza atmakla 
Danimarka anayasa-
sına bağlı kalacağını 

ve bu ülkenin yasala-
rını koruyacağı sözü 
verdiğini ve sorumlu-
luklarının bilincinde 
olduğunu ve göreve 
şimdi başladığını 
söyledi. 
Özlem Çekiç de, esas 

görevinin şimdi baş-
ladığına değinerek, 
omuzlarında büyük 
bir sorumluluk taşı-
dığının bilinci içinde 
olduğunu belirtti. 

Yıldız Akdoğan Özlem Çekiç
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Kampanyamız 31 Aralık 
2007 tarihine kadar 
devam etmektedir. 

KINGOSGADE 13
1818 FREDERIKSBERG
TLF.: 33 79 79 79

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

www.kingostrafikskole.dk
kontor@kingostrafikskole.dk

ŞOK KAMPANYA !!!

Her Cumartesi günü 
zorunlu ilk yardım 

kursu verilir. 

Türkçe Ders Saatleri: 
Pazar: 12.00-14.30

Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir
Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

Dansk teori tider: 
Mandag-Torsdag: 17.00-19.30

Henvendelse: 
Kontor
Tlf: 33 79 79 79

Hızlı, güvenli ve 
kaliteli hizmet için 
kayıtlarınızı hemen 

yaptırın.

● 8 haftalık teori dersi
● Kapalı pist, 
● Buz pisti
● 16 ders direksiyon eğitim

8 haftalık yasa paketi Kampanyamız 31 
Aralık 2007 tarihine 

kadar devam 
etmektedir. 

Kampanya: 

7.999,- DKK

TLF.: 33 79 79 79

Teori eğitimini Danca olarak 
görsel trafik DVD’sinden ya da 
grup halinde normal teori dersi 

olarak alabilirsiniz. 

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramnı ve yeni yılını kutlarız

Yeni Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech’in olması bazı göçmen der-

neklerini ve göçmenler konusunda daha 
ılımlı bir çizgi izlenmesini isteyen yazar-
ları, araştırmacıları ve politik temsilci-
leri memnun etti. Çünkü Hornbech’in 
Bertel Haarder’dan daha hümanist ol-
duğu ve son Uyum Bakanı Rikke Hvids-
höj’dan da daha etkili olduğu bir gerçek-
ti. Adil bir düzen isteyen, anayasal hak 
ve yükümlülüklerin herkese eşit uygu-
lanmasını defalarca vurgulayan ve bu 
konuda parti arkadaşlarını bile eleştir-
mekten korkmayan Hornbech, hiç şüp-
hesiz son iki uyum bakanından daha ca-
zip biriydi. Daha ayağının tozuyla Dani-
marka Halk Partisi başkanı Pia Kjaers-
gaard’la okullarda baş örtüsü konusunda 
kapışması gelecek konusunda iyi şeyler 
vaad edebilirdi. Hornbech’in yerine eski 
sosyal demokrat Karen Jespersen’da 
Uyum Bakanı olabilirdi…. 

Bu bağlamda Hornbech’in iyi bir ter-
cih olduğu açık. Buna rağmen ben Horn-
bech’in pek fazla toz pembe gösterilmesi-
ne, onun adalet, demokrasi ve uyum ko-
nularında pek fazla bir şey yapabileceği-
ne inanmıyorum. 

Bunun nedeni Uyum Bakanlığının an-
lamı ve içeriğiyle ilgili. Bilindiği gibi 
uyum bakanlığı 2001 sonbaharında, 
daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
toplanmış olan ’göçmen sorunlarına’ top-

lu çözüm bulmak amacıyla kuruldu. 
Hatırlanacağı gibi iltica ve göçmen so-

runları özellikle 1993’ten sonra Sosyal 
Demokratların hükümeti devralmasıy-
la büyük bir önem kazandı. Sıradan in-
sanların sohbet konusu ve seçimlerin 
teması olmaya başladı. 1993’te İçişleri 
Bakanı olan Sosyal Demokrat Birte We-
iss hem kamuoyunun hem de parti arka-
daşlarının büyük baskısı sonucu yeni bir 
göçmen anlayışının temelini attı. Buna 
göre artık göçmenler ve mülteciler  (80-
90’lı yıllarda olduğu gibi mahzun, çare-
siz, korunmaya muhtaç, kötü muamele 
gören bir grup değil) parmak izleri alı-
nacak, fotoğrafları çekilecek, cürüm işle-
yip işlemediği sık sık kontrol edilecek ve 
gözetim altına alınacak bir grup olarak 
algılanmaya başladı. Weiss bu alanlar-
da yeni yasalar çıkarmak zorunda kal-
dı. Bunlara ek olarak Weiss’dan uyum 
adı altında sosyal yardımın azaltılması, 
yeni ’yabancıların’ Danimarka’ya girme-
sini engellemek gibi yasal sertleştirme-
ler yapması istendi. Parti arkadaşlarının 
ve kamuoyunun bü tür isteklerini kabul 
edilmez olarak gören Weiss 1997 yılında 
istifa etti. Yerine gene sosyal demokrat 
Aarhus belediye başkanı Thorkil Simon-
sen getirildi. Simonsen ’sertleştirme’ 
talebinin başını çekenlerdendi. Bakan 
olunca süresiz oturma ve çalışma izinle-
rini kısıtladı, yurtdışından eş getirmeyi 

zorlaştırdı, yeni Danimarka’ya gelenlere 
Danca öğrenme ve belediyenin gösterdi-
ği yerlerde ikâmet etme zorunluluğu ge-
tirdi, ’start hjaelp’ adı altında sosyal yar-
dımda etnik ayrımcılığa gitti. 

Fakat Simonsen’in yasal sertleştirme-
lerine rağmen kamuoyunda göçmenle-
ri eleştirmek bir türlü kesilmedi. Aksine 
daha da arttı. Eleştirilere sosyal demok-
ratların kendi üyelerinden olan Karen 
Jespersen’de katıldı. Jespersen’e göre 
mülteciler ıssız adalara yerleştirilmeliy-
di, müslüman kızlar anne-babaların bas-
kı ve zulmünden kurtulmalıydı, terbiye 
almamış müslüman gençler sert uygula-
malarla terbiye edilmeliydi. 2000 yılın-
da Simonsen nöbeti Karen Jespersen’e 
devretmek zorunda kaldı. Böylece kamu-
oyunun isteği yerine getirilecekti ve hü-
kümette bulunan Sosyal Demokratların 
oy sayısı artacaktı. Fakat  öyle olmadı. 
Bir yıl sonra (2001) Sosyal Demokratlar 
hükümeti Ander F Rasmussen’e devret-
ti. Rasmussen’de işbaşına gelir gelmez 
Uyum Bakanlığını kurdu, Birte Weiss 
zamanında temeli atılan sert ve ayrımcı 
politikayı Danimarka Halk Partisinden 
taze kan alarak devam ettirdi. 

Dolayısıyla bugün Uyum Bakanlığının 
temelinde Danimarka’ya, Orta Doğu’dan 
ve Afrika’dan ’yabancı’ sokmamak, Da-
nimarka’da bulunan ’yabancılara’ sert 
ve caydırıcı politikalar uygulamak, hak-

larını kısıtlamak ve etnik kimliklerini 
tanımamak gibi temel anlayış ve fonksi-
yonlar yatıyor. Bunlar kurumsallaşmış 
ve sistematik olarak kurumsallaştırılı-
yor. Nasıl ki Vergi Bakanlığı denince ak-
lımıza çalışandan para almak geliyorsa, 
Sağlık Bakanlığı deyince aklımıza tedavi 
olmak geliyorsa, Savunma Bakanlığı de-
diğimizde aklımıza asker ve polis geliyor-
sa, Uyum Bakanlığı denildiğinde de ak-
lımıza kontrol, takip, kısıtlama ve zorla-
ma geliyor. Sadece bizim aklımıza değil, 
Danimarka halkının büyük çoğunun ak-
lına böyle şeyler geliyor. Uyum Bakanı 
veya Bakanlığı bu yüzden bu genel zihni-
yetin dışında hareket edemeyecektir. Bu 
zihniyet değişebilir, ama nasıl ki böyle 
bir zihniyeti kafalara yerleştirmek 20 se-
nenin üzerinde bir zaman almışsa, yeni 
bir zihniyeti kafalara yerleştirmekte, şa-
yet sistematik bir biçimde çalışılırsa, en 
az 20 sene alır. Bu yüzden Hornbech, ta-
bii ki Uyum Bakanlığında bir kukla ol-
mayacak, ama bu zihniyetin dışında da 
haraket edemeyecek. Bunun ilk belirtile-
rini geçtiğimiz günlerde yaşadık; bakan 
olmadan önce ’start hjaelp’e karşı olan 
Hornbech, bakan olduktan sonra ’bu uy-
gulama Danimarkalılar içinde geçerli’ di-
yerek, start hjaelp’ in kaldırılmasından 
yana olmadığını söylüyor. 

tireli@haber.dk

Eski tas, eski hamam
Üzeyir Tireli
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haber@haber.dkwww.haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

Haydnsvej 2
2450 København SV

Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, 
nişan, kına gecesi, sün-
net, doğum günü ve der-
nek eğlenceleriniz için hiz-
metinizdeyiz. Bizim cazip 
fi yatlarımızı duymadan ka-
rar ermeyin. 

En mutlu 
günlerinizde uzun yıllara 
dayanan tecrübemiz, ti-
tiz kadromuz, hoşgörülü 
ve güleryüzlü hizmetimizle 
konuklarınızı ağırlayalım. 

Salonlarımızda 
mescit 
bulunmaktadır.  

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

Siz konuklarınız davet edin, ge-
risini bize bırakın. İster herşey dahil 
fi yatlarımızla eğlencenizi biz düzen-
leyelim, isterseniz sizin istekleriniz 
doğrultusunda eğlencelerinizi bir-
likte 
hazırlayalım.  

Yeni dekorasyon, 

sandalye kılıfl arı 

ve masa örtüsü 

çeşitleri ve daha bir 

çok yenilikle 

hizmetinizdeyiz. 

YENİLİK!!!

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban 
Bayramnı ve yeni yılını kutlarız

Danimarka Alevi Bir-
likleri federasyonu 
Danimarka Kilise 

Bakanlığı’na yaptığı inanç 
toplumu olarak kabul edil-

me başvurusuna olumlu ya-
nıt aldı ve Alevilik resmen 
inanç toplumu olarak kabul 
edildi.

Danimarka Alevi Birlikleri 

tarafından basın kuruluşla-
rına gönderilen bildiride, 
“Danimarka Alevi Birlikle-
ri Federasyonu’nu olarak, 
uzun bir uğraş sonucu, ha-
zırladığımız belgelerle, 10 
mart 2006 tarihinde, kuru-
mumuz ve Aleviliğin kendi-
ne özgü bir inanç toplumu 
olarak tanınması istemiyle 
Danimarka makamlarına 
başvuruda bulunduk. Baş-
vurumuz ilgili makamlarca 

incelendi ve tüm şartları ye-
rine getirmemiz dolayısıyla, 
25 ekim 2007’de resmi onay 
belgemizi aldık” denildi.

Bildiride inanç toplumu 
olarak kabul edilme başvu-
rusunun amaçları olarak; 
inanç kişi ve kurumlarımı-
za  yapılacak maddi manevi 
saldırı hakaretlere kaşı yasal 
koruma/ güvence altına alın-
ması, resmi geçerliliği olan 
nikah evlendirme yetkisine 

sahip olunması, yurtdışın-
dan getirilecek inanç önder-
lerine oturma çalışma izini 
alınabilmesi. 

Halk mezarlıklarında ayrı 
bölüm veya kendi mezarlığı 
açma olanağına sahip olma, 
inanç kurumu olarak İnanç 
kurumu olarak yapılan bazı 
kişisel veya kurumsal (iş-
yerleri) yardım ve bağışla-
rını vergiden düşülebilmesi, 
inanç kurumu olarak mülk, 

vakıf, 
fon 
ve gelir 
vergilerin-
den muaf tutulması, yeni 
çıkarılacak bazı kanunlar-
da görüş belirtme, hakkına 
sahip olunması, bazı sosyal, 
kültürel faaliyetlere kültür 
bakanlığı spot toto fonundan 
yardım alma olanağına sahip 
olmak belirtildi.

(Haber)

Danimarka Alevi Birlikleri Federasyo-
nu’nun Kilise Bakanlığı’na yaptığı baş-
vurusu üzerine Alevilik Danimarka’da 
inanç toplumu olarak resmen tanındı.

Danimarka Kilise 
Bakanlığı tara-
fından Kocatepe 

Camiine gönderilen 16 
Kasım tarihli yazıda, 
‘Danimarka-Türk Diya-
net Vakfı’nın 25 Ekim 
tarihli yazısına istina-
den Kopenhag Kocate-
pe Camii’nin Danimar-
ka-Türk Diyanet Vakfı 
bünyesinde İnanç Top-
luluğu olarak kabul edil-
diği’ belirtildi.

Kopenhag Kocatepe Ca-
mii Danimarka Kilise Ba-
kanlığı tarafından İnanç 
Topluluğu olarak tanındı.
Danimarka Kilise Ba-
kanlığı tarafından Koca-
tepe Camiine gönderilen 
16 Kasım tarihli yazıda, 
‘Danimarka-Türk Diya-
net Vakfı’nın 25 Ekim 
tarihli yazısına istina-
den Kopenhag Kocate-
pe Camii’nin Danimar-
ka-Türk Diyanet Vakfı 
bünyesinde İnanç Top-
luluğu olarak kabul edil-
diği’ belirtildi. 

Yazıda yarıca, Kopen-
hag Kocatepe Camii’nin 
23 Mart 2007  tarihinde 
Danimarka-Türk Diya-
net Vakfı dışında yaptı-
ğı başvurunun düştüğü 
bildirildi.

Kocatepe Camiin-
de 21 Ekim Pazar gü-
nü  yapılan genel  ku-
rulda Danimarka-Türk 
Diyanet Vakfı tüzüğü oy 

birliğiyle kabul edilmiş 
ve yeni yönetim kurulu 
göreve gelmişti.

Yeni yönetim kurulu 
adına başkan Faik Can-
baz imzasıyla 22 Ekim 
tarihinde  Danimarka-
Türk Diyanet Vakfına 
gönderilen yazıda, Ko-
penhag Kocatepe Ca-
miin  inanç topluluğu 
olarak Danimarka Kili-
se Bakanlığı tarafından  
kabul görmesi  talep 
edilmişti.

Vakfın, Danimarka 
Kilise Bakanlığına Ko-
penhag Kocatepe Ca-
mii’nin inanç topluluğu 
olarak kabul görmesini 
ön gören yazılı başvuru-
dan kısa bir süre sonra 
bu kararın alınmasıyla 
Danimarka’da merkez 
cami olarak adlandırı-
lan Kopenhag Kocatepe 
Camii de İnanç Toplulu-
ğu olarak kabul görmüş 
oldu.

(Haber)

Kocatepe camii 
resmen inanç 
topluluğu olarak 
tanındı

Alevilik inanç toplumu olarak resmen tanındı

Kopenhag Kocatepe Camii 
Danimarka Kilise Bakanlığı 
tarafından İnanç Topluluğu 
olarak tanındı.
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Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogru@dogrurejser.dk  www.dogrurejser.dk  

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER
Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

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

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

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

www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ  SATIŞ ACENTASI 

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA YOLLARI 
ile hergün Türkiye’ye en cazip fi yatlarla hizmetinizdeyiz.

DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

(Her ay çıkan yeni bir kampanya fi yatı için bizi arayınız)
Cph/İstanbul    gidiş/dönüş  1.593,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/Ankara  gidiş/dönüş  2.077,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/İzmir  gidiş/dönüş  2.077,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/Kayseri  gidiş/dönüş  2.250,- DKK’dan başlayan fi yatlar 
Cph/Adana  gidiş/dönüş  2.250,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/Gaziantep gidiş/dönüş  2.250,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/Diyarbakır gidiş/dönüş  2.250,- DKK’dan başlayan fi yatlar
Cph/Trabzon  gidiş/dönüş  2,250,- DKK’dan başlayan fi yatlar

Y
eni yasama yılının açılı-
şında konuşan Başbakan 
Anders Fogh Rasmussen, 
hükümetin izlediği uyum 

politikasına geniş yer verdi. 
“Danimarka olanaklar ülkesi. 

Yurttaşların kökeni hangi ülkeden 
olursa olsun, onlara yeteneklerini 
kullanabileceği olanaklar sağlaya-
cağız” diyen Rasmussen, göçmen 
kökenli yurttaşların daha iyi uyu-
mu için çalışacaklarını söyledi.

Batı dışındaki ülkelerden gelen 
göçmenler arasında işsizliğin 2001 
yılından bu yana düşmeye başladı-
ğını ve 30 bin göçmenin iş sahibi 
olduğunu vurgulayan Başbakan 
Rasmussen şunları söyledi:

“Ancak batı dışındaki ülkelerden 
gelen her iki göçmenden biri hala 
işsiz. Özellikle göçmen kadınların 
büyük çoğunluğu iş piyasası dışın-
da. Hükümetimizin uzun vadeli 
hedefi göçmenlerin de Danimar-
kalılar gibi iş ve eğitim sahibi 
olmalarıdır. Ancak sadece iş ve 
eğitim yeterli olmuyor. Maalesef, 
toplumdan izole olmuş göçmen 
kökenli gençler radikal dinci gö-
rüşlere sahipler, terör suçların-
dan gözaltına alındılar, hüküm 

giydiler. Bu işlere bulaşan gençler 
hem eğitim hem de iş sahibiler. Bu 
nedenle uyumda özgürlük, özgür 
düşünce ve halk yönetimi gibi Da-
nimarka değerlerini de öğrenme-
lerine ağırlık vereceğiz. Hükümet 
demokratik uyumu güçlendirecek. 
Demokratik görüşlere saygılı olma-
larına yoğunlaşacağız ve kadın-er-
kek arasında eşitlik gibi değerleri 
öğrenmelerine ağırlık vereceğiz. 
Ama şunu da unutmayalım: terör 
davaları ülkede yabancı düşman-
lığına, dışlamaya yol açmamalı. 
Küçük bir radikal grubun yaptığı 
hataları topluma uyum sağlamış 
diğer yurttaşlara mal etme-
meliyiz”. 

Ekonomi iyi yolda
Danimarka ekonomi-
sinin çok iyi olduğunu 
ifade eden Rasmussen, 
sorunun kalifiyeli işgücü 
açığı olduğunu be-
lirtti. Ülkedeki 
işgücü açığı-
nı yurtdı-
şından 
getirilecek 
uzman per-

sonel ile gidermeyi hedefledikleri-
ni de kaydeden Rasmussen, “Hü-
kümetimiz tutarlı ve dengeli bir 
yabancılar politikası izleyecek. 
Diğer partilerin de katılımıyla iş-
gücü açığı sorununu çözmeyi umu-
yoruz” dedi.

Sığınma politikasına değinen 
başbakan, “sığınma başvuruları 
reddedilmiş ancak ülkelerine gön-
derilemeyen sığınmacıların sorun-
larını çözeceğiz. Bunun için tüm 
partileri işbirliğine çağırıyoruz” 
diye konuştu. 

Muhalefete işbirliği çağrısı
Başbakan Anders Fogh 
Rasmussen, yeni dönemde 
partilere her alanda geniş 
tabanlı bir işbirliği çağrı-
sında bulundu. 
Avrupa Birliği ile ilişki-
lerin tekrar masaya ya-
tırılması gerektiğini vur-

gulayan Başbakan 
Rasmussen, Da-

nimarka’nın 
ortak para 
birimi Eu-
ro’ya katılım 
ve ortak sa-

vunma işbirliği, hukuksal ve polis 
işbirliği ve Birlik vatandaşlığı gibi 
çekincelerinin kaldırılması konu-
sunda yeniden bir değerlendirme 
yapma zamanın geldiğinin ve refe-
randuma gidileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere, 2000 yılın-
da Euro halk oylamasına sunul-
muş, ancak halkın yarıdan fazlası 
AB’nin ortak para birimi Euro’ya 
geçmeyi kabul etmemişti. 

Muhalefet olumlu yaklaştı
Başbakan Rasmussen’in parti-
lere yaptığı geniş tabanlı bir iş-
birliği çağrısına muhalefet par-
tilerinden olumlu yanıtlar geldi. 
Ana muhalefet partisi Sosyal De-
mokratlar’ın genel başkanı Helle 
Thorning-Schmidt, hükümetin 
AB’deki çekincelerin kaldırılma-
sı konusundaki girişimine destek 
vereceklerini söyledi. 

Sosyalist Halk Partisi lideri 
Villy Sövndal da, başbakanın ne-
ler önereceğini merakla bekle-
diklerini kaydederken, Radikal 
Sol Parti lideri Margrethe Ves-
tager, başbakanın konuşmasın-
da üzerine basarak geniş tabanlı 
bir işbirliğinden sözetmesinden 

kendilerine işbirliği konusunda 
bir davet anlamı çıkardıklarını 
bildirdi ve sığınma politikasıyla 
vergi ve kalite reformunda işbir-
liğine hazır olduklarını söyledi. 
Yeni İttifak partisi lideri Naser 
Khader de hükümetin kurulma-
sına katkıları bulunduklarını ve 
işbirliğine hazır olduklarını be-
lirtti.

DF’den uyarı
İktidarın dışarından destekçisi Da-
nimarka Halk Partisi (DF) lideri 
Pia Kjaersgaard ise, başbakanın 
açılış konuşmasını beğenmeyen 
tek lider. Kjaersgaard, hüküme-
tin diğer partilerle işbirliğine 
gitmesi durumunda hükümete 
desteklerini tekrar gözden geçi-
rebilecekleri uyarısında bulundu. 
Konuşmasında Danimarka’nın Af-
ganistan’daki konumunu değerlen-
diren Başbakan Rasmussen, Dani-
marka’nın askeri katılım ile ülke-
nin yeniden inşasında üstlendiği 
görevleri başarı ile yürüttüğünü 
ve iki görev arasındaki bağlan-
tının daha da iyileştirilmesi için 
çalışacaklarını söyledi. 

(Haber)

“Eğitim ve iş sahibi olmak yetmiyor”
Başbakan Anders Fogh Rasmussen:  

Yeniden başbakanlığa seçilen Başbakan Anders Fogh Rasmussen, yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada 
uyum konusuna ağırlık vererek, “Sadece eğitim ve iş sahibi olmak uyum sağlamış olmak anlamına gelmiyor, radikal 
grupların ellerine düşen göçmen gençler de iş ve eğitim sahibiydiler. Uyum politikasında özgürlük, özgür düşünce ve 
halk yönetimi gibi Danimarka değerlerini de öğrenmelerine ağırlık vereceğiz” diye konuştu. 
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Advokat Kadir Erdoğmuş
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde

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

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

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun

Genel 

Anayasanın ırk ayrımcılığı ile 
ilgili yasasının 1. paragra-

fı  cinsiyeti, siyasi görüşü veya 
etnik kökeni ne olursa olsun ya-
salar önünde herkesin eşit oldu-
ğunu belirtir. 

Madde 1: Bu madde, bir işye-
rinde ya da kurumda bir kişiye, 
ırkı, ten rengi, milliyeti,  etnik 
kökeni, inancı ya da cinsel ter-
cihleri nedeniyle hizmet ver-
meyen kişiye paza cezasından 
6 aya kadar varan hapis cezası 
verilmesini ön görür. 
Madde 2: Bu madde de, yine 

birinci maddede olduğu gibi, 
aynı nedenlerden dolayı bir kişi-
ye kamuya açık yerlere girmesi-
ne izin verilmemesi durumunda 
yine aynı cezaya çarptırılmasını 
ön görür. 
Bu kuralların amacı, herkesin 

aynı haklardan yararlanmasını 
ve aynı hizmeti almasını güven-
ce altına almaktır.
Örneğin, bir barmen sosyal de-

mokrat görüşe sahip olduğu için 

bir kişiye içki servisi yapmayı 
reddederse ya da ten rengi ve 
etnik kökeninden dolayı bir kişi 
diskoteğe ya da bara alınmazsa 
ayrımcılık yapmış olur. 

Yasal sınırlamalar
Ancak ırk ayrımcılığı ile ilgili 
yasada da sınırlamalar vardır. 
Örneğin daha önce bir diskotek-
te kavga çıkardığı için diskoteğe 
girmesi bir süreliğine yasaklan-
mış olan bir kişi ırk ayrımcılığı 
ile ilgili yasadan yararlanamaz. 
Ancak örneğin, muhafazakar 

bir partinin bir seçim öncesi yü-
rüttüğü kampanyada yerel se-
çim toplantısına komünistlerin 
katılmasına izin vermemesi ve 
kişinin siyasi görüşünden dola-
yı dışarıda tutulması ayrımcılık 
yasası kapsamına girebilir. 

Hizmetten kaçma yöntem-
leri
Irk ayrımcılığı kapsamına giren 
klasik anlamdaki dışlanma, ör-
neğin bir kişinin ten rengi veya 
etnik kökeni nedeniyle bir dis-

koteğe alınmaması ya da bir 
restoranın bir grup etnik kö-
kenli Danimarkalıya servis yap-
mayı reddetmesidir. 
“Hizmet” ve “dışlama” kavram-

larının yargıdaki anlamı olduk-
ça geniştir. Örneğin bir Kopen-
hag lokantası iki Fas kökenli 
Danimarkalı diskoteğe almama-
sı gibi durumda mahkeme, gi-
riş kuyruğunda yaşanan tartış-
madan dolayı içeri alınmadılar 
açıklamasını dikkate almaz ve 
etnik kökenli oldukları için içeri 
alınmadıkları görüşünden yola 
çıkarak yargıya varır. 

Yasağı delmeye çalışmak
Irk ayrımcılığı ile ilgili yasanın 
çiğnenmeye çalışıldığına dair 
çeşitli örnekler verebiliriz. Ör-
neğin bir diskotek, Kuzey Af-
rikalıları geri çevirme nedeni 
olarak “sabit müşterileri olma-
dıklarını” ileri sürüyor ve diğer 
Danimarkalı müşterileri aynı 
nedenlerle geri çevirmiyorsa, 
mahkeme bu diskoteğin yasağı 
delmeye çalıştığını fark eder ve 

dışlama nedenini gerekçe ola-
rak kabul etmez. 
 

Korumanın kapsamı
Irk ayrımcılığı yasası bir dizi 
kurallardan oluşur ve ayrımcı-
lık yapmayı kesinlikle yasaklar. 
Bu yasada altı önemli kural var-
dır. Bunlar; ırk, ten rengi, milli-
yet, etnik köken, inanç ve cinsel 
tercihtir. Sözü edilen nedenle-
rin dışında etnik kökenli birinin 
geleneksel kıyafetinden dolayı 
dışlanması da ayrımcılıktır. 

Yasayı çiğnemenin sonuç-
ları
Irk ayrımcılığı yasasını çiğne-
yenler genelde para cezasına 
çarptırılırlar ve bu genelde 1000 
krondan başlar. Ancak organize 
bir biçimde yasa çiğneniyorsa 
bu ceza 10 bin krona kadar çı-
kabilir. 10 bin kronluk bu ceza 
en son 2004 yılında Aalborg 
kentinde etnik kökenli müşteri 
almak istemeyen bir gece kulü-
büne verilmişti.  

erbil.kaya@haber.dk

Ayrımcılığa karşı yasak
HUKUK KÖŞESİ

Erbil Kaya, Hukukçu

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa 

dekorasyonları, 
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis, 
      toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat 

(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve, 
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi 

başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

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. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

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

öğrenmek için bizi arayınız.

HABER 

3024 5538’i ARAYINIZ.

SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN

����������������������
������������

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

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

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. 
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EĞİTİM

Geçen sayımızdan bildiğiniz üzere 
anne ve baba tutumlarının çocukla-

rın üzerindeki etkileri hakkındaki yazı 
dizime başlamıştım. Bu sayımızda kayıt-
sız ve pasif anne baba tutumundan ve 
bunun çocuklar üzerindeki etkilerinden 
bahsedeceğim.  

Pasif ve kayıtsız anne, baba, çocuğun 
davranışları karşısında “ilgisiz ve kayıt-
sız” davranışlar sergileyen anne babadır. 
Onlar için çocuğun varlığı ve yokluğu 
belli değildir. Bu anne babalar hoşgörü 
ile boş vermeyi birbirine karıştırmakta-
dırlar. Anne baba çocuğa karşı, çocuğun 
kendisini rahatsız hissedecek kadar ka-
yıtsız kalabilmektedir. Çocuğu ihmal 
eden anne baba zorunlu olduğu zaman-
larda, çocukla yüzeysel bir ilişki kurabil-
mektedir. 
Çocuk anne babayı rahatsız etmediği sü-
rece, görünürde çocukla ilgili pek bir 
problem yoktur. Eğer çocuk anne baba-
yı rahatsız eder ve onların yollarına çı-
kıp engel teşkil ederse, anne baba çocuğa 
karşı düşmanca bir tutum ve tavır takı-
nır. Daha sonra ise çocuğa karşı yine ka-
yıtsız tutum sergilerler. Anne babaların 
kişilik yapıları değişkendir. Rahat, ses-
siz, vurdumduymaz pasif oldukları gibi 
saldırgan da olabilirler. Bazı anne baba-
larsa çocuğa karşı kayıtsız kalmanın ona 
ilgi ve sevgi vermemenin doğru olduğunu 
düşünmektedirler. Niçin böyle düşünür-
ler? İhtimaller: “Çocuk şımarabilir. Ya-

rın öbür gün anneyi babayı bilmez. Evde 
anne babanın otoritesi sarsılır. Doğru 
anne baba tavrı böyle olmalıdır. Çünkü 
benim annemde babamda bize böyle dav-
ranırdı.” gibi hiçbir bilimsel gerekçesi ol-
mayan düşünceler nedeniyle istemelerine 
rağmen çocukları ile yakın ilişki kurmak-
tan kaçınırlar. Yıllar sonra yaptıkları ha-
tanın farkına varırlar ve bu hatayı telafi 
edebilmek için “Oğlumla/Kızımla yaşaya-
madım, bari bunları torunlarımla yaşaya-
yım” düşüncesiyle torunlarına karşı aşırı 
sevgi gösterisinde bulunurlar. Torunları-
nın sevgilerini kazanmak için adeta rüş-
vet verirler. Çocuklarının koydukları ku-
rallarda hafif delikler açarlar ve torunlar 
için sığınılacak bir liman gibi olurlar. Bu 
nedenledir ki, kaynana ve kayınpederle 
oturan anneler çocuklarına sınır koyma-
da her zaman şikayet ederler.   

Yukarıda anlatılan, kayıtsız, pasif ve il-
gisiz anne babaların tutumlarının çeşitli 
nedenleri vardır. Kısaca bu nedenler şun-
lar olabilir: Danimarkada ki sosyal top-
lum hayatında genelde hem anne hem 
baba çalışmaktadır ve bu çalışma hayatı-
nın yoğun temposu nedeniyle anne baba-
larda oluşan aşırı yorgunluk ve çocuklara 
ayırabilecek zamanın çok sınırlı olması, 
ayrılan zamanın da etkin kullanılmayı-
şı, çocuk bakımını annenin dışındaki bü-
yükanne veya büyükbabanın üstlenme-
si veya zamanlarının çoğunun yuvada,  
anaokullarında veya okulda geçmesi, ço-

cuğun her işinin bu kişiler tarafından ya-
pılıyor olması, çocukla paylaşımın az ol-
ması, çocuktan uzak yaşanılıyor olması, 
anne babanın aralarında ki problemlerle 
çok fazla haşır neşir olmaları ve bu prob-
lem yumağında çocuğu yok saymaları, 
çok fazla çocuğa sahip olunduğu için bel-
kide gerekli ilginin gösterilmemesi gibi 
daha bir çok nedenler sayılabilir. Ama 
hangisi çocuğunuzu kaybetmeniz için ye-
terli neden olabilir? Agaç yaşken eğilir, 
küçük yaşta yapılan bir çok hata, kusur 
ve yanlışlar çocuğun gelecekteki kişilik 
ve sosyal hayatını etkileyecektir. 

Kayıtsız, ilgisiz ve pasif anne baba tutu-
muna maruz kalan çocuklar kendilerine 
yöneltilen düşmanlıktan daha çok ilgisiz-
liğe karşı savaşmaktadırlar. İhmal edil-
miş bir kimse olarak, anne babanın ilgi-
sini çekmek için çoğu zaman kötü dav-
ranışlar sergilerler. Çünkü uslu duran, 
problem çıkarmayan çocukla çoğunluk-
la kimse ilgilenmez. “Ağlamayan bebeğe 
meme verilmez” denilir. Bundan çıkar-
dığımız sonuç şu ki :”Çocuk doymak isti-
yorsa ağlamalıdır.” “Anne babamın ilgi-
sini çekmek istiyorsam yaramazlık yap-
malıyım. Uslu durduğumda benimle il-
gilenmiyorlar. Küçükte olsa yaramazlık 
yapınca evde ilgi noktası ben oluyorum” 
düşüncesi çocukta yerleşir. Çocuğun ceza 
alması dahi kısa bir müddet için var ol-
duğunu hissettirdiği için, ceza ödül duru-
muna geçmektedir. Çocuklar agresif, sal-

dırgan ve suça yönelik davranışlar gös-
terebilirler. Çünkü anne baba çocuğun 
olumlu değil de olumsuz davranışlarını 
pekiştirmektedir. Oysa çocuk uslu durdu-
ğunda söylememiz gereken küçük sözler 
vardır. “Aferin oğluma/kızıma bak nasıl 
da uslu uslu kendi başına oynuyor. Kim-
seyi rahatsız etmiyor.” şeklinde davranış-
lar çocukta pekiştirilmiş olsa emin olun 
bir müddet sonra çocuğunuzun davranış-
ları olumlu yönde değişecektir. Davranı-
şı değiştirmek istiyorsanız önce olumlu 
olanları pekiştirin çocukla iyi bir iletişim 
kurduktan sonra çocuğun olumsuz dav-
ranışlarına yönelin. Önce kolaylıkla dü-
zeltebileceğiniz davranışlardan başlayın. 
İlerleme kaydettikçe çocuğa manevi ödül-
ler vermeyi unutmayın. İlgisiz bir ailede 
büyüyen çocuğun tek amacı birazcık şef-
kat alabilmek dikkat çekmek ve varlığını 
ispatlayabilmektir. Daha ileriki yıllarda 
ev ortamında bulamadığı ilgi ve sevgiyi 
dışarıda arayacaktır. Ufakta olsa sevgi 
mesajını farklı yorumlayacak ve sığınıla-
cak bir liman arayacaktır. Çocuk büyü-
dükçe aile ile çatışmaları artacak, aileden 
intikam alma yolarını arayacaktır. Yaşı 
ilerledikçe aileden uzaklaşacaktır. Anne 
babanın ilgiye ve bakıma muhtaç olduğu 
zamanlarda onların yanında olmayacak-
tır. Çünkü kendisinin ilgiye sevgiye ih-
tiyacı olduğu zamanlarda anne baba ta-
rafından bu ilgi ve sevgi ondan esirgen-
miştir. 

bzelal.kanat@haber.dk

Kayıtsız ve pasif anne-baba tutumu
Bedriye Zelal Kanat

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.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 33 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

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

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

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

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

Tüm dost ve müşterilerimizin 
mübarek Kurban Bayramnı 

kutlarız
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Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

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

 ■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara   
    ile silinmesi, 
 ■ Dolgu verniği ve cila sürülerek 
    parkelerinizin yenilenmesi, 
 ■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
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Din portal til det tyrkiske
samfund i Danmark

www.haber.dk
haber@haber.dk

hahaber
Tyrkisksprogede

gratis 
DANSK 

månedsavis

HABERHABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM VERMEK 

İÇİN 

haber@haber.dk mail adresine yazınız 
ya da

3024 5538’i arayınız

NORDRE FASANVEJ 186 B. 1. SAL
2200 KBH. N

TLF: 28 69 65 99

Hillerødgade Hillerødgade
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DJ eşliğinde Türkçe disco

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ

YILBAYILBAŞI ÖZEL EĞLENCESİ

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ
YAKAMOZ

Mahsa

Yemekli Giriş: 300 kr.
(Fiyatlarımıza içecekler 
dahil değildir)

Kopenhag şehir 
merkezinde siz 

müzikseverler ve türkü 
dostları için buluşma 
mekanımızda sizleri 
ağırlamaktan büyük 

gurur duyacağız

Her Cuma ve 
Cumartesi akşamları saat 
21.00’den itibaren Türkçe, 

Kürtçe  türkü, özgün ve fantazi 
müzik ağırlıklı ortamımızda

 sizlerle birlikteyiz

YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI
Birbirinden değerli sanatçılar, 

ikramiyeli hediye çekilişi,  oryantal dans 
ve DJ eşliğinde Türkçe disco ile yemekli 

SÜPER YILBAŞI EĞLENCESİ

Teoman

20082008
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HABER
 www.haber.dk
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Doğayı odanıza taşıyın

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

çiçek çeşitleri bulunur

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

çiçek, buket ve çelenk çiçek, buket ve çelenk 
verilir

Sevdiğinize bugün bir çiçek 
aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

Yıldız Akdoğan

Kære trofaste læsere!!
Først tusind tak for jeres støtte 

og opbakning af min kandidatur til Fol-
ketinget.

Hver eneste mail og opringning fra jer 
gav mig mod og kampgejst midt i den 
hektiske og hårde valgkamp.

Som I ved, har jeg siden 2002 været 
en del af HABER-familien, hvor jeg har 
skrevet klummer, kommentar, anmel-
delser og senest skrev jeg en interview 
-serie med kendte politikere og kunst-
nere. 

Jeg holder af mit arbejde som free-
lance-journalist på HABER. Derfor vil 
jeg ikke stoppe med at skrive, men fort-
sætte med denne klumme, hvor jeg vil 
berette om og reflektere over de politi-
ske processer og udviklinger i Folketin-
get.

Vi er ved at tage afsked med 2007 og 
skal byde 2008 velkommen. 2007 har 
bragt både gode og dårlige ting med sig.

I 2007 oplevede vi på det globale plan 
endnu engang naturkatastrofer, fattig-
dom, krig og undertrykkelse. Men vi 
oplevede også, at der for alvor blev sat 
fokus på en af de største udfordringer, 
som er klima- og miljøpolitikken. Man-
ge videnskabsfolk forbinder de mange 
katastrofer og de underlige klimaæn-
dringer med netop den vestlige verdens 
ignorance overfor dette område. Derfor 
glæder det mig også, at Nobels freds-
pris i år er gået til den tidligere ameri-
kanske vicepræsident Al Gore, som har 
været med til at sætte fokus på klodens 
tilstand.. 

På det nationale plan oplevede vi en 
række interessante udviklinger. En af 
de mest tankevækkende udviklinger var 
valget den 13. november. Et valg, som 
alle ventede på, men hvis slutresultatet 
overraskede mange af os. Vi fik desvær-
re ikke en ny regering.

Men endnu mere bekymrende er det 
at VK-regeringen stadig er dybt afhæn-
gig af sit støtteparti Dansk Folkeparti, 
hvilket betyder, at vi kan se frem til en 

fortsættelse af blokpolitikken og der-
med isolering af oppositionen i rele-
vante spørgsmål som integrations- eller 
velfærdsdebatten. Omvendt er regerin-
gens flertal langt fra så sikkert som tid-
ligere, og venstrefløjen står til gengæld 
mere samlet end nogensinde. Det giver 
al grund til at være optimist!

På det personlige plan har 2007 været 
et fantastisk år. Jeg er gået fra at være 
jobsøgende i hele foråret til at blive an-
sat som politisk konsulent hos Dansk 
Erhverv, og endelig inden årets udgang 
er jeg blevet valgt ind i det danske Fol-
keting.

Det har altså været et år, hvor der 
skete meget på ganske kort tid. Efter 
at have studeret det politiske udspil 
qua min uddannelse og mit arbejde som 
journalist, er det spændende at sidde 
indenfor og være med til at forme det 
politiske landskab.

Derfor er jeg også glad for at have fået 
muligheden og det takket være de folk, 
der har troet på mig og støttet mig. 

Jeg ser frem til 2008, hvor jeg skal ar-
bejde med områder, som jeg brænder 
for. Det er blandt andet et mere velfun-
gerende og mangfoldigt EU. Det er so-
cial- og boligpolitik, og en mangfoldig 
kulturpolitik. Der er altså nok at lave!

Men kære læsere, jeg har altid sagt 
det og siger det igen. Jeg lytter også 
gerne til forslag og ideer fra jer, og jeg 
gør ikke forskel på folk. Heller ikke 
på hvilken tro eller etnicitet, som man 
måtte have.

Jeg betragter alle først og fremmest 
som mennesker og borgere. 

Derfor er min dør også åben for alle.
Jeg ser tilbage på 2007 med glæde 

og masser af følelser, men jeg ser også 
frem til 2008 og glæder mig til at kom-
me i gang. En ny æra er startet i mit 
liv. 

Jeg håber at høre fra jer og ønsker jer 
alle et godt og lykkebringende 2008.

yildiz.akdogan@haber.dk

Afsked med 2007 – og et 
nyt start som MF’er

Elveda 2007 
Parlamenter yaşama merhaba

Sayın okuyucularım,
Seçim kampanyam boyunca bana 

gösterdiğiniz destek için hepinize birer 
birer teşekkür etmek istiyorum. Sizler-
den gelen bir e-posta, bir telefon o yoğun 
kampanya döneminde moralimi yüksek 
tutmamda, mücadelemi de  yükseltmem-
de bana yardımcı oldu.

Bildiğiniz gibi ben 2002 yılından beri 
HABER ailesinin bir üyesiyim. HA-
BER’de yorumlar, köşe yazıları, eleşti-
riler ve en son da bazı ünlü isimlerle rö-
portajlar yazdım. HABER ailesinin bir 
üyesi olmaktan her zaman mutluluk 
duydum ve yazmaya devam edeceğim. 
Bundan böyle siyasi gelişmeler ve par-
lamentonun salonlarındaki gelişmeleri 
yine benim kalemimden bu sayfada oku-
yacaksınız.

Bugünlerde 2007 yılına elveda ederken 
2008 yılını da karşılamaya hazırlanıyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl da hem üzücü hem 
sevindirici olaylar yaşadık.

2007 yılında, küresel alanda yoksulluk, 
savaş ve doğal afetler yaşadık. Ama aynı 
zamanda iklim ve çevre politikalarının 
ele alınmasına tanıt olduk. Bir çok araş-
tırmacı iklim ve çevre alanında yaşanan 
değişiklikleri gelişmiş ülkelerin bu alan-
da sergiledikleri umursamazlığa bağlı-
yorlar. Nobel barış ödülünün bu yıl çev-
re duyarlığını, dünyamızın durumunu 
gündeme taşıyan Al Gore’a verilmesi se-
vindirici olmuştur.

Ulusal planda ise bazı ilginç gelişme-
lere tanık olduk. Bu gelişmelerden en 
önemlisi ise 13 Kasım’da yapılan genel 
seçimler oldu. Seçimleri herkes bekliyor-
du, ancak sonuçları bir çok kişi için şa-
şırtıcı oldu. Ve maalesef yeni bir hükü-
mete kavuşamadık.

Maalesef Muhafazakarlar ve Liberalle-
rin yeniden Danimarka Halk Partisi’ne 
parlamenter çoğunluk için muhtaç olma-
larının ortaya çıkması üzücü oldu. Blok 
politikaları devam edecek ve böylece, 
özellikle uyum ve mülteciler alanlarında 
muhalefet partilerinin görüşlerine yine 
başvurulmayacak diyebiliriz. Bunun 

yanı sıra koalisyon hükümetinin sağladı-
ğı çoğunluk güvenilecek bir çoğunluk de-
ğil ve muhalefetteki sol blok daha da bir 
kenetlenmiş durumda. İyimser olmak 
için neden var diyebiliriz.

Kişisel anlamda 2007 yılın benim için 
çok güzel olaylarla dolu oldu. İş arayan 
biri olmaktan çıkıp Dansk Erhverv’de si-
yasi danışman olarak işe başladım. Bu-
nun hemen ardından parlamentoya se-
çildim.

Kısaca özetlemek gerekirse, bir çok 
olaylarla dolu bir yıl oldu. Aldığım siya-
sal bilgiler eğitimi, HABER gazetesin-
deki yazarlığımla birleşince şimdi politi-
kaların belirlendiği salonlarda oturuyor 
olmak daha da bir anlam kazanıyor. Bu 
olanağa sahip olmam, bana inanan ve 
yardım eden insanları düşününce daha 
da anlam kazanıyor.

2008 yılını, kendime özel ilgi alanı ola-
rak seçtiğim konularda çalışmaya başla-
mak için, sabırsızlıkla bekliyorum. Bun-
lar arasında daha iyi işleyen ve daha ço-
ğulcu bir Avrupa Birliği, sosyal ve konut 
politikaları, yine çoğulculuğu öne çıkara-
cak kültür politikaları bulunuyor. Yani 
yapılacak çok iş var.

Evet sevgili okurlar, bugüne kadar hep 
söyledim, yine söylüyorum. Sizlerden ge-
lecek fikir ve önerilere her zaman açı-
ğım. Her zaman onları dinledim, yine 
dinleyeceğim. İnancı veya etnik kökeni 
ne olursa olsun insanlar arasında ayrım 
yapmam düşünülemez.

Ben herkesi insan ve yurttaş olarak gö-
rüyorum.

Bu yüzden kapım her zaman herkese 
açık olacaktır.

2007 yılını mutluluklarla ve duygularla 
dolu bir yıl olarak hatırlıyor, tüm yuka-
rıda bahsettiklerimi yapmak için 2008’i 
sabırsızlıkla bekliyorum. Yaşamımda 
yeni bir dönem başladı.

Bu sözlerle hepinizin yeni yılını kutlu-
yor, 2008’de sağlık, mutluluk ve başarı-
lar diliyorum.

yildiz.akdogan@haber.dk
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HABER
mener 
Indfør visum for 
østeuropæere

Af Ole Vigant Ryborg, 
Europaredaktør, Ugebrevet 
Mandag Morgen

Fredag den 14. december 
er på flere måder en 
speciel dag. 

I Danmark er det en af årets helt store 
julefrokost-dage. Et enkelt blik på de dan-
ske mediers hjemmesider er tilstrække-
ligt for at forstå, at julefrokost åbenbart 
er noget helt specielt i Danmark. Når der 
er julefrokost er alting tilsyneladende til-
ladt. Medierne konkurrerer med under-
søgelser og historier om, hvor mange som 
har flirtet med kollegaen, råbt ad chefen 
eller måske ligefrem været utro under ju-
lefrokosten.

1000 kilometer syd for København er 
den 14. december også en speciel dag. Det 
er nemlig dagen, hvor EU-landenes stats- 
og regeringschefer samledes i Bruxelles 
til årets sidste EU-topmøde.

Men i dimentral modsætning til julefro-
kosterne i Danmark, så var EU-topmø-
dets hovedmeny et emne, hvor stort set 
ingenting var tilladt. 

EU befinder sig for øjeblikket i samme 
situation som et fodboldhold, som net-
op har afsluttet en stor turnering og nu 

venter på, at den næste turnering skal 
begynde. Spillerne er trætte og vil helst 
bare hvile.

Inden topmødet i Bruxelles var stats- og 
regeringscheferne en tur i Lissabon for at 
underskrive en ny EU-traktat. Den trak-
tat har EU-landene reelt diskuteret og 
forhandlet siden 2001. 2001-2007 er en 
ret lang arbejdsperiode for én eneste poli-
tisk forhandling. Derfor er EU¬s øverste 
politiske ledere godt trætte af at disku-
tere store og besværlige reformer. Uanset 
om lederne hedder Anders Fogh Rasmus-
sen, Angela Merkel eller Gordon Brown, 
så ønsker de en reform-pause.

Men samtidig har Frankrigs hyperakti-
ve præsident, Nicolas Sarkozy, insisteret 
på, at der skal nedsættes en særlig komi-
té af kloge eksperter som skal se på, hvor-
dan EU kommer til at se ud i fremtiden. 
Idéen er fransk og den kom for at redde 
den franske præsident ud af et løfte han 
afgav under den præsident-valgkampen. 
Sarkozy sagde klart og tydeligt, at han 
var imod tyrkisk EU-medlemskab. 

I teorien ville det være let for Frankrig 
at blokere for forhandlingerne med Tyr-
kiet. Hvert eneste land har nemlig for-
mel juridisk ret til og mulighed for at blo-
kere forhandlingerne. Men selv Sarkozy 

har ikke lyst til at tage ansvaret for en 
sådan handling. Hans udvej var derfor at 
foreslå, at forhandlingerne kører videre. I 
hvert tilfælde mens en gruppe eksperter 
diskuterer, hvordan EU skal udvikle sig i 
fremtiden. 

Men hvad nu, hvis eksperterne kommer 
frem til, at der er meget som burde æn-
dres og reformeres. Så ville EU-lederne 
være nødt til at gå i gang med et nyt ar-
bejde med nye reformer. Og nu havde de 
lige glædet sig til en reform-pause.

Suk, lyder det altså overalt i EU. Ingen 
er rigtigt glade for Sarkozys idé. Omvendt 
skal den jo gennemføres, for Sarkozy har 
stillet det som et krav. Det gjorde han tid-
ligere på året i en tale han holdt i Paris 
til alle Frankrigs ambassadører. Kun hvis 
EU nedsætter en vismands-komité til at 
se på fremtidens Europa, så kan forhand-
lingerne med Tyrkiet kan fortsætte uhin-
dret, forklarede Sarkozy.

Den franske præsident skal altså have 
sin komité. Men omvendt må den helst 
ikke producere nogle opsigtsvækkende re-
sultater. For det vil betyde enden på den 
reform-pause som nu endelig er begyndt.

Derfor har man i Bruxelles oplevet det 
stik modsatte af de danske julefrokoster. 
Land efter land har haft travlt med at 

fortælle, hvad den Sarkozy-inspirerede 
ekspert-komité IKKE må diskutere. De 
må ikke diskutere EU¬s ydre grænser – 
og dermed tyrkiet. Ikke nye traktater og 
ikke EU¬s budget.

Et sådant mandat vil reelt have den 
konsekvens, at eksperterne ikke kan dis-
kutere alle de emner som har betydning 
for et tyrkisk medlemskab. For hvad er 
de argumenter som oftest anvendes mod 
Tyrkiet. Udover landets religion er det 
grænserne – Tyrkiet ligger ikke i Europa. 
Det pengene – Tyrkiet er for fattigt og 
landets medlemskab bliver for dyrt. Tyr-
kiet er for stort og vil komme til at domi-
nere i EU – med mindre man naturligvis 
ændre EU-traktaterne og de store landes 
vægt.

For Tyrkiet ser det ud til at være glim-
rende, at EU¬s ledere er så trætte efter 
traktat-forhandlingerne. De orker ikke 
meget. Og mens lederne hviler sig kan 
Tyrkiet forhandle videre i forholdsvis fred 
og ro. Der er meget som skal gøres i Tyr-
kiet og det tager tid. Der et meget som 
skal diskuteres med EU – det tager også 
tid. Det er små skridt på en lang van-
dring. Men turen går indtil videre uhin-
dret mod Bruxelles.

haber@haber.dk

En verden til forskel

Der var stor jubel i vesteuropæiske hovedstæder 
efter EU-topmødet i København i 2004, hvor næ-
sten samtlige østeuropæiske lande blevet budt 

velkommen til EU. Jublen kunne først og fremmest ses 
hos politikerne og hos erhvervslivet.

Medlemskab af de østeuropæiske lande kunne mær-
kes i økonomien. Mange arbejdssøgende søgte til gamle 
EU-lande for at finde arbejde, således, at manglen på ar-
bejdskraft blev midlertidigt afhjulpet. Denne bevægelse 
af arbejdskraft skabte også sin niche i økonomierne. In-
denfor meget kort tid begyndte der for eksempel at ud-
komme to aviser på polsk i Dublin for at informere de 
nye polske arbejdere i Irland. Fagforeningerne har også 
nok at bestille i disse dage.

Østlandenes indtræden i EU bragte ikke kun liv og be-
vægelse i økonomien, men slæbte også kriminelle ele-
menter med sig til Vesteuropa. Det giver grå hår hos po-
litiet, at de pludselig føler sig taget på sengen med hen-
syn til nye og mere voldelige former for kriminalitet be-
gået af kriminelle fra især Baltikum og Rumænien. 

Der er i nogle tilfælde tale om bander, der bryder ind 
hos familierne om natten for at begå røveri, de udfører 
deres røverier i koldblodighed, og nogle af disse indbrud 
er endog endt med drab. Når man går gennem Rådhus-
pladsen i København kan man dårligt bevæge sig uden 
at blive stoppet af tiggere eller uden at opleve fupmagere 
i færd med gade-gambling.

Dette er et problem, fordi et velment og positivt pro-
jekt, nemlig indtrædelsen af østlandene i EU, er ved at 
udvikle sig til et mareridt. 

Som medlemmer af etniske minoriteter i Danmark, 
som konstant belemres med, at ens kultur og religion 
ikke er forenelige med danske vestlige normer får man 
det underligt når man ser, at mange lande og mange kul-
turer bliver budt velkommen i EU og bringer kriminali-
tet i efterhånden næsten lige så stort omfang, som den 
ønskede økonomiske vækst.

For at komme kriminaliteten begået af østbanderne 
kan man foreslå indførelsen af visum for østeuropæere 

EU-TYRKIET

Af Gülay Sahin

I disse tider er 
Habers medar-
bejdere kom-

met på dagsordenen. Mens 
månedsbladets faste skri-
bent, Yildiz Akdogan, har 
markeret sig på den politi-
ske arena og er blevet  valgt 
ind i folketinget, har redak-
tøren Sadi Tekelioglu gjort 
sig bemærket i filmen “Figh-
ter”. I filmen der fik premi-
ere i midten af december, 
spiller han rollen som den 
autoritære fader . 

Det er usædvanligt, at re-
daktører springer ud som 
skuespillere især når rollen 
spilles så troværdigt og ta-
lenfuldt som  Sadi gør i Figh-
ter. Gülay Sahin har derfor 
valgt at høre nærmere om 
baggrunden for Sadi`s valg 
om at være med i en film.   

»Jeg tror ikke, at jeg ge-
neraliserer eller overdri-
ver, når jeg kommer med 
påstanden om, at alle men-
nesker gerne vil spille med i 
en film eller lave en film, og  
jeg er ikke anderledes.Jeg 
ville gerne være med til 
at fortælle en historie og 
valgte at melde mig til cas-
tingen, da jeg så annoncen . 
Hvad der så er sket er rene 
tilfældigheder.Jeg var åben-
bart lige den, som instruk-
tøren søgte eller havde fore-
stillet sig skulle spille den 
rolle«, siger Sadi.

Hvad synes du om at være 
skuespiller?
»Jeg nød det faktisk, jeg le-

vede mig fuldstændig ind i 
rollen. Det var på sin side 
også en underlig fornem-
melse at gå ud af mig selv 
og spille en person med fø-
lelser, der er fuldstændig 
anderledes og til tider mod-
satte af  mine. Men det er 
også en meget spændende 
oplevelse.Jeg havde en ide 
om, at  netop det, at træde 
ud af mig selv og være eller 
spille en anden var svært, 
men da jeg først sagde til 
mig selv, at det forventes 
af mig, at jeg spiller denne 
rolle, gik det flydende. Jeg 
tror på, at mennesket kan 
det, det virkelig gerne vil 
eller brænder for. Nogle 
gange kan mennesket være 
nødt til eller komme til at 
arbejde med områder, det i 
bund og grund ikke bryder 
sig om. Dette mener jeg er 
en af årsagerne til at arbej-
det ikke bliver så godt. Men 
hvis mennesket derimod 
laver noget, det kan lide, 
så afspejler det sig også i 
arbejdet.«

Havde du nogle sjove ople-
velser  under optagelserne? 
»Der er mange små oplevel-

ser jeg vil huske under op-
tagelserne, men de er ikke 
rigtig værd at fylde en avis-
side med.Derimod havde jeg 
en konkret oplevelse under 
en af  castingerne, der slog 
mig meget og som stadig le-
ver stærkt i mig. Natasha ( 
red. filminstruktøren) bad 
Semra og mig om at spille 
en scene, hvor jeg som fa-
der skulle være vred på min 
datter.Da jeg begyndte at 
råbe og skælde ud på Semra, 
begyndte hun at græde. Jeg 
kan huske, jeg tænkte, at 
hun virkelig var en god skue-
spiller eftersom, hun kunne 
fremkalde tårer allerede un-
der castingen. Semra`s fader 
fortalte mig senere, at hun 
var blevet ked af det fordi 
hun havde oplevet skænde-
riet som alvorligt og blevet 
påvirket af det.«

Hvad synes du selv om fi l-
men?
»Allerede da jeg læste ma-
nuskriptet, var jeg positivt 
indstillet. Modsat mange 
andre film der behandler 
temaer om etniske minori-
teter, synes jeg den er me-
get nuanceret. Jeg ville al-

drig spille med i en film, hvis 
jeg syntes, den handlede for 
meget om forestillinger og 
fordomme. I forhold til de 
seneste års debat på minori-
tetsområdet har denne film 
et vigtigt budskab, nemlig at 
de unge bør gøre det de vil, 
dog under hensyntagen til, 
at deres beslutninger kan 
have ikke bare alvorlige 
konsekvenser for dem selv, 
men også de mennesker der 
er omkring dem og som hol-
der af dem. Den sidste del, 
nemlig det, at de unge skal 
tænke sig om og tage ansvar 
for deres handlinger , synes 
jeg er et område,de unge 
bliver forsømt i at blive råd-
givet om, når undervisere, 
rådgivere og andre voksne 
opfordrer dem til at gøre 
oprør. Ofte er det jo sådan 
at de unge gør oprør uden at 
have tænkt over konsekven-
serne og ender i tragiske si-
tuationer«.

Kunne du fi nde på at leve af 
at være skuespiller?
»Nej,jeg kunne ikke finde 
på at leve af det. Jeg er 
journalist og er meget glad 
for mit arbejde. Det er mit 
arbejde dels her i Haber og 
dels som korrespondent for 
Sabah, der vil være min før-
ste prioritet. Men jeg kunne 
sagtens finde på at spille en 
rolle igen. En fuldtidskarri-
ere som skuespiller, mener 
jeg skal forbeholdes folk, der 
har taget sig en uddannelse 
indenfor området og derfor 
har et profesionelt forhold 
til det«.

»Jeg gav den hele armen«
Sadi Tekelioglu:
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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

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Frederiksberggade 22
1459 København K

Tlf: 33 33 08 74
www.restaurantbutterfl y.dk

Ankara Restaurant
Vesterbrogade 35
1620 KBH V
Giriş: 200 kr.

Ankara Restaurant 5194 6460 - Club-alaturca 5012 8641
www.club-alaturca.dk

Jasmina Hamza

Medier-
nes 
frem-

stilling af etni-
ske minoriteter som far-
lige og ulydige borgere har 
negative konsekvenser for 
integrationen i Danmark. 
Gruppevoldtægt, flerkone-
ri, religiøs ekstremisme og 
bandekriminalitet begået 
af indvandrere er blevet 
hverdagskost for den al-
mene læser. 

Krogerup Højskole og 
Medborgerhuset Støberiet 
lagde hus til et heftigt de-
batmøde en fredag aften 
i slutningen af november, 
hvor der blev stillet spørgs-
målstegn ved den negative 
omtale af minoritetsgrup-
per i de danske medier.

Seertallet i diverse fjern-
synsprogrammer er på sit 
højeste, når det handler 
om indvandrer bag krimi-
nalitet. Hvis ugerninger be-
gås af personer fra etniske 
minoriteter, så understeges 
deres etniske tilhørsforhold 
tit med overskrifter, hvor 
ord som araber, tyrker, 
muslim og andengenerati-
onsindvandrer indgår.

Danskernes viden om mi-
noritetsgrupperne stammer 
hovedsagligt fra mediernes 
omtale. Ifølge en undersø-
gelse fra RockwoolFonden, 
føler en hel del danskere 
sig utrygge ved tilstedevæ-
relsen af indvandrere og 
vedvarende immigration, 
da de etniske minoriteters 
generelle adfærd ofte bliver 
kategoriseret som truende 
og med kriminelle tilbøje-
ligheder i medierne. 

Journalistlinje på 
Krogerup Højskole, 
en løsning?
Den nye journalistlinje på 
Krogerup Højskole giver 
etniske minoriteter en mu-
lighed for at præge medie-
billedet. Initiativtageren 
Søren Lerche fortæller: 
“Vi henvender os til stu-
derende med etnisk majo-
ritets- og minoritetsbag-
grund og arbejder med at 
få de forskellige kulturelle 

perspektiver, vinklinger og 
sproglige kompetencer i 
spil. Mediebranchen værd-
sætter og efterspørger den-
ne kulturelle indsigt. Hvad 
enten du er nydansker eller 
gammeldansk, vil det være 
en enorm kompetence at 
kunne arbejde sammen i 
en gruppe præget af man-
ge forskellige kulturer. Det 
er ikke nok, at det kun er 
de kendte og respekterede 
journalister fra Politiken 
og Journalistuddannelser-
ne, som udgør lærestanden 
på journalistlinjen. Vi læg-
ger vægt på, at der blandt 
underviserne og eleverne 
er etnisk mangfoldighed. 
Hvis gammeldanskernes 
ofte ensidige syn på hvad 
en god historie ikke udfor-
dres, så er der en fare for 
at de faglige diskussioner 
bliver ligeså unuancerede 
som dækningen af det et-
niske stofområde”. 

Krogerup Højskole am-
bition er, at eleverne gen-
nem en kritisk diskussion 
af nyhedskriterierne, bli-
ver mere selvstændige og 
samtidig får et indgående 
kendskab til journalistik-
kens grundværktøjer. Det 
vil give eleverne et godt 
fundament til at starte på 
journaliststudierne og ar-
bejde i mediebranchen. 

Khadija på Højskole 
ophold
Khadija Nasser på 19 år 
starter på journalistlinien 
på Krogerup Højskole til 
januar. ”Jeg ønsker at søge 
ind på journalistskolen og 
vil bruge opholdet på Kro-
gerup Højskole som en for-
beredelse til optagelsesprø-
ven, især fordi jeg mener 

at der er for få journalister 
med en anden etnisk bag-
grund i Danmark”

Har du oplevet nogen kultu-
relle problemer med famili-
en, da du søgte om optagel-
se på et højskoleophold?
Ja i begyndelsen, primært 
fordi der er mange fordom-
me mod højskole ophold 
i den arabiske kultur, da 
man skal bo og overnatte 
på skolen. Der er ikke 
nok information omkring 
højskoleophold i det hele 
taget, og mange af foræl-
drenes fordomme er i bund 
og grund baseret på uvi-
denhed. Derfor kunne det 
være godt, hvis forældrene 
kunne komme på besøg for 
at få et bedre indtryk af høj-
skoleopholdet. 

Hvorfor tror du, at der er 
så få journaliststuderende 
med anden etnisk bag-
grund?
Journaliststudiet er ikke så 
anset i det arabiske miljø i 
forhold til fag som læge, ad-
vokat, ingeniør osv. Mange 
unge bliver derfor presset 
til at vælge uddannelser, 
som de egentlig ikke har 
lyst til, og det er lidt ær-
gerligt, slutter Khadija af. 

Mediebilledet af etniske 
minoriteter er broget

Normalt koster et højskole-
ophold ca. 31.000 kr. Etniske 
minoriteter har nu mulighed 
for at få en friplads, som på 
Krogerup Højskole også in-
kluderer en rejse, som til for-
året går til Marokko. Støtten 
kan dække et højskoleophold 
mellem 12 og 24 uger. Man 
får lommepenge (500 kr. om 
ugen), transport (tre hjemrej-
ser op til 300 kr. pr. vej) og 
for udeboende kan der gives 
støtte til husleje. 

Adgangskrav: Alle over 
17kan læse på Krogerup Høj-
skole
Startdato: 6. januar eller 2. 
september 
Kontakt Krogerup Høj-
skole: Tlf. 49 19 03 80. E-
mail: lerche@krogerup.dk
Læs mere om Kro-
gerup Højskole: 
www.krogerup.dk

Få friplads på Krogerup Højskole 
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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

Nørrebro  Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Türkiye’den direk getirilen taze 
sebze ve meyveden, 

bakliyata, makarnaya, sucuğa 
pastırmaya, peynire, yoğurda ve 
sabuna kadar evinizin tüm gıda 

ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin 
edebileceğiniz marketimize 

mutlaka uğrayın

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BAKTAT 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramnı kutlarız

Dana, tavuk ve 
hindi etlerinden 
üretilen kaliteli 
ve ucuz Türk 
sucuk, salam 
ve pastırma 

çeşitleri

Yağlı, az yağlı 
Türk beyaz ve 
kaşar peyniri 

ile sade, 
kaymaklı 
yoğurt 
çeşitleri

Hem
 ucuz 

Hem
 ka

lite
li
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Sema Kılıç, Aarhus

S
elam Özel Okulu 
1993-94 eğitim yılın-
da yaklaşık 45 öğren-
cisiyle eğitim haya-

tına başladı. Aarhus’ta açılan ilk Türk/
yabancı okul olan Selam Özel Okulu’nun 
bugün 194 öğrencisi bulunuyor. 

Birkaç yıl önce öğrenci sayısının artma-
sıyla birlikte, okul alanının dar geldiğini 
gören yöneticiler yeni okul arayışlarını 
yıllarca devam ettirdi. Her seferinde bir 
engel ile karşılaşmaları sonucu çareyi sı-
fırdan bir okul inşa etmekte buldular. Böy-
lelikle Danimarka’da inşa edilen ilk özel 
Türk okulu 2006 yılı başlarında öğrenci-
lerine daha geniş ve uygun alanda eğitim 
vermeye başladı. Okul Müdürü Osman 
Öztoprak ile Selam Okulu’nun bugünü ve 
geleceği konusunda yaptığımız söyleşiyi 
sizinle paylaşmak istiyoruz. 
Kısaca okuldan bahseder misiniz?

“Okulumuzun temellerini Türk veliler 
attı. Dolayısıyla öğrencilerimizin büyük 
kısmı Türk öğrencilerden oluşuyor. Son 
5-6 yıldır diğer etnik kökenli öğrencileri 
de almaya başladık okula. Fakat Türk-
çe’mizin yerini hala koruyoruz ve böyle 
de devam etmesini istiyoruz. 6. sınıfa 
kadar Türkçe eğitim veriliyor. Sınıflarda 
en fazla 24 öğrenci var ve her sınıftan bir 
tane bulunuyor. Sınıf sayısını çoğaltmayı 
şimdilik düşünmüyoruz.  Ayrıca, okulumuz 
bünyesinde 3-6 yaş grubuna sprogstimule-
ring veriliyor”. 

Özel okullardaki eğitmenlerin seviyele-
rinin tartışıldığı biliniyor. Eğitmenlerin 
yeterlilikleri konusunda şikayetlerin oldu-
ğunu duyuyoruz. Peki Selam Okulu öğ-
retmenlerinin eğitim durumları hakkında 
bizi biraz bilgilendirir misiniz?

“Okulda eğitim veren personeller hem 
farklı etnik kökenlere hem de farklı mes-
leki değerlere sahip. Bir kısmı öğretmen 
okulunu bitirenlerden diğer bir kısmı da 

üniversite mezunlarından oluşuyor. Eğit-
men alırken buna özellikle dikkat ediyo-
ruz. Nitekim bu farklılıklar birçok avan-
tajı da beraberinde getiriyor. Bizim için 
en önemli olan husus, eğitmenlerin farklı 
bakış açılarına sahip olmaları. Böylelikle 
her öğrencinin ihtiyacı olan bireysel moti-
vasyonu ve desteği sağlayabiliyoruz”.  

Özel okulların öğrencilerden beklentileri 
çok yüksek olduğu için eğitimde yüksek ba-
şarı oranı yakaladıkları son zamanlarda 
medyada çok yer aldı. Selam Özel Okulu 
olarak sizin öğrencilerinizden beklentile-
riniz neler?

“Bizim için önemli olan öğrencilerimizin 
bir meslek sahibi olması. Bu her zaman 
üniversite bitirmek olarak yorumlanma-
malı. Meslek okuluna da devam edebilir 
öğrencilerimiz. Her öğrencinin ilgisi ve 
kapasitesi aynı değil. Biz öğrencilerimizi 
her zaman sevdiği mesleği yapmaları için 
yönlendiriyoruz. Önemli olan isteyerek 

ve severek meslek edin-
meleri. Selam Özel Oku-
lu’nun hedefi her zaman 
her alanda en iyi talebe-
yi yetiştirmek, bunun 
için çalışıyoruz. Öğren-
cilerin her türlü başarısı 
önce velisini sonra okul 
olarak bizleri memnun 
ediyor. 

Şu ana kadar verdiği-
miz mezunlar çok fark-
lı alanlarda meslekler 
edindiler. Öğretmenlik, 
ekonomistlik, bilgisayar 
uzmanlığı, yöneticilik 
gibi birçok alanlara atıl-
dılar. Bu okulumuzun 
öğrencilerini tek yönlü 
yetiştirmediğinin bir 

göstergesidir aynı zamanda. Ayrıca, oku-
lumuzun en güzel özelliklerinden biri de 
mezunlarımızla irtibatı koparmıyor olma-
mızdır. Çünkü mezunlarımız öğrencileri-
mize hem destek hem de örnek oluyorlar. 
Hatta ilk mezunlarımızın kendi çocukları 
artık okulumuza gelmeye bile başladı. Yani 
ikinci nesli yetiştirmeye hazırlanıyoruz. Bu 
bizleri çok mutlu ediyor. Okula olan bağlı-
lığı ve güveni simgeliyor”. 

Özel okullar ve entegrasyon hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

“Entegrasyon bizim için okulda başlıyor. 
Öğretmen ve öğrencilerimizin farklı etnik 
kökenlerden olması öğrencilerimize farklı 
kültürlere saygı duymayı çok küçük yaş-
larda öğrenme imkanı veriyor. Ayrıca, öğ-
rencilerimize meslek edindirmenin yanı 
sıra, sosyal hayata da hazırlıyoruz. Onları 
sürekli topluma yararlı fertler olmaları ge-
rektiğini anlatıyoruz. Entegrasyon, meslek 
sahibi olup bir işte çalışmaya başlamakla 
bitmiyor, asıl ondan sonra başlıyor”.

Amaca yönelik eğitim veriyoruz

Osman Öztoprak

HABER

Yeni yıla Restoran 
Aspendos’ta girin

Yeni yıla Restoran 
Aspendos’ta girin

Noel tatili boyunca her gece eğlence...
Yılbaşı gecesi zirveye çıkacak eğlence haftamızda 

Danimarka, Türkiye ve Almanya sahnelerinin sürpriz 
bayan sanatçılarının katılımıyla dostlarınızla birlikte 
unutulmaz geceler yaşayın. Yeni yıla Latif Doğan, 

Ramazan Kaya, Zeki Sadık ve Oryantal 
dans gösterileri ile girin. 
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Zeki Sadık

20082008

Yılbaşı eğlencemizde müthiş hediyeler! 
Hediye çekleri, gidiş-dönüş Türkiye uçak bileti 

(sponsor Özmeram Rejser)
Restaurant Aspendos yılbaşı 

programı sadece aileler içindir. 

Restaurant Aspendos
Nørrekær 1 • 2610 Rødovre

Tlf: 3631 3339

Latif 
Doğan
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eak-design.com 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

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

Zevkinize göre tasarım

Uniq design med den personlige smag

Müşterilerimize ve işverenlerimize 
başta müteahhitlik olmak üzere 

her türlü alt yapı, üstyapı, 
proje, uygulama ve restorasyon 

hizmetleri veriyoruz.

▪ Sanayi Yapıları 
  ▪ Sosyal ve Ticari Yapılar
    ▪ Konutlar
      ▪ Ek-İlave ve tamir Yapılar 
        ▪ Banyo ve Mutfak 
 ▪ Elektrik ve Sıhhı tesisat ”VVS”

BETA BYG
”Yapınızdaki Güven”

BETA BYG TEL. 26 200 910

Her türlü bina inşaatında kalite, üstün hizmet ve ekonomi prensibiyle hizmet alanlarımız:

Özel mimar 
tasarımıyla geniş 

tecrübe ve makina 
farkıyla kısa sürede 

büyük hizmetler 
sunmaktadır.
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Biz Avrupalı Türklerin hakları-
nı savunacak ve muhafaza ede-

cek bir Bakanımızın olmamasının 
sancısını hala çekiyoruz. Bu-
nu geçen akşam Türkiye ve Bosna 
Hersek maçını seyredemeyerek bir 
defa daha yaşadım, birazdan bu ko-
nuya değineceğim. 

Genellikle kronik bel hasta-
ları doktorundan şu acı bilgi-
yi alırlar, “siz ömür boyu bu ağrılar-
la yaşamak zorundasınız”, bizimki 
de galiba buna benzer cinsten. Biz 
galiba bu sancıyla bir ömür yaşa-
mak zorundayız. 

Yurtdışında yaşayan bizlere yaşa-
dığımız ülkelerden anavatanımız 
Türkiye’deki seçimlerde oy kullan-
ma hakkının verilmeyişini hiçbir za-
man anlayamamışımdır.  

Bosnalı arkadaşımın oy kullan-
mak için konsolosluklarına gidece-
ğini söylediğinde epey garipsedim. 
Bosna yurtdışındaki vatandaşına 
oy kullanma hakkı veriyor, Türki-
ye vermiyor. Türkiye’ye Haziran ayı 
başında giden annemin hazır bura-
dayken oyumu da kullanayım dü-
şüncesi ve sevinci çok kısa sürdü. 
Bürokrasi engeline takıldı. Görevli 
memur annemin vatandaş olduğu-
nu gösteren belgeye rağmen, oyunu 

kullanamayacağını çok basit ve aynı 
zamanda düşünülmesi gereken bir 
nedenle açıkladı. Annemin Nisan ya 
da Mayıs’ta Türkiye’ye gelip kaydı-
nı yaptırması gerekiyormuş. Tür-
kiye’ye gitme iznimiz zaten birkaç 
haftayla kısıtlı ve bu yüzden aca-
ba kaç kişi önce Nisan’da gidip 
kaydını yaptırmış, sonra da tekrar 
yaz tatilinde Türkiye’ye gitmiştir? 
Bundan şu sonuç çıkıyor; Avrupalı 
Türklerin oy kullanma hakkı yok-
tur.

Gelelim milli maça, Türklerin yo-
ğun olarak yaşadığı mahallelerde 
genellikle ortak  çanak anten kulla-
nılır. Bu çanak antenler zamanın-
da Türkiye’deki ATV, kanal D, Star  
kanallarına doğru yönelmişti. Bu 
kanalların Avrupa versiyonu çıktı-
ğında (yani ATV Avrupa, Euro D, 
Euro Star vb.) bu kanalları birden 
seyretmeye başladık. 

Çok gariptir bizler için var olan 
Euro Star, Euro D, Show Türk, 
ATV Avrupa, sanki bizlere çile çek-
tirmek için gelmişler. Akşamın be-
lirli saatinden sonra, genellikle 
saat 20:00 veya 21:00 civarı, “Bul 
karayı Al parayı” şans oyunları-
nı seyretmeye mecbur bıraktılar. 

Sırtımızdan onca para kazanan bu 

kanalların bizlere büyük bir hak-
sızlık ve hakaret yaptıklarını dü-
şünüyorum. Milli maçı yayınlama 
hakkını satın alan özel kanallar Av-
rupa’daki Türklere bu maçı izleme 
hakkını çok görüyorlar. Avrupa’da 
maça çıkan gerek milli takımımıza 
gerek klüp takımlarımıza her defa-
sında kendi sahasında oynuyormuş 
hissini yaratan biz Avrupalı Türkle-
re nedense uluslararası maçları te-
levizyonda izleme çok görülüyor. Bu 
konuda federasyonun da bir girişim-
de bulunmaması tuhaf. 

Bizler artık bu tür yayıncılık anla-
yışına tepki göster-
meliyiz.  Bunun ilk 
adımını, ben kal-
dığım mahalledeki 
ortak antenimizde 
bulunan bu kanal-
ları imza toplaya-
rak aslılarıyla de-
ğiştirmekle attım. 
Gelin sizde tepki-
nizi bu veya başka 
şekilde gösterin.

(Doğan Polat, 
Albertslund Türk 

Kültür Derneği 
Başkanı)

“Türkiye gurbetçileri adam 
yerine koymuyor” SİZDEN GELENLER
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TEŞEKKÜR

13 Kasım 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde bana 
oy veren, kampanyamda aktif olarak yeralan ve Sosyal 

Demokrat Parti’den milletvekili seçilmemi sağlayan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Bana verdiğiniz bu görevi en iyi biçimde yerine 
getirmeye çalışacağımın, parlamentoda sizin 

sesiniz, gözünüz ve kulağınız olacağımın 
sözünü vermek istiyorum. 

Yıldız Akdogan

HASAN HÜSEYİN

Bundan bir yıl önce faaliyete geçen ve 
Osmanlı Türk mutfağı örnekleriyle 
tanınan Hünkar Restoran kısa zaman-

da büyük başarı elde etti. Glostrup semtinde 
Cengiz Göl ve Hasan Hüseyin adlı girişimci 
vatandaşlarımız tarafından açılan Hünkar 
Restoran’da gerçek tatlarıyla Türk yemekleri 

kebap çeşitleri, çorbalar ve diğer soğuk sıcak 
mezeler ve tatlı çeşitleri bulunuyor.

Hasan Hüseyin aile restoranı olmak iddiasıyla 
ortaya çıktıklarını belirterek, ”Müşterilerimizin 
zaman stresi yaşamadan çoluk çocuk tüm aile 
huzur içinde ve tadına vararak yemek yedikleri 
bir mekan olduk bundan da gurur duruyoruz” 

dedi.
En çok tercih edilen yemeklerin kebap 

çeşitleri ve işkembe çorbası olduğunu belirten 
Hasan Hüseyin kendi pişirdikleri pidelerin 
de çok övgü aldığını söyledi. Müşterilerinin 
çoğunlukla Türk ve Danimarka’da yaşayan 
diğer göçmen gruplardan oluştuğunu kay-
deden Hasan Hüseyin, Danimarkalı müşteri 
oranımız yüzde 10 civarında kalıyor. O da 
alkol servisi yapmadığımız için sanırım” 
diyor.

Yüzde 100 helal ürünlerle yaptıkları ye-
meklerin Türk ve Ortadoğulu müşterilerin 
damak tadını iyi bilen Türk ve diğer 
Ortadoğu ülkelerinden gelen aşçılar 
tarafından yapıldığını bildiren Hasan Hü-
seyin, ”Amacımız müşterilerimizin kendile-
rini Türkiye’de bir restoran’a gitmiş gibi his-
setmelerini sağlamaktı. Bir çok müşterimiz 

hem restoranın iç düzenlemesi ve havası, hem 
de yemeklerin tadı ve kalitesi nedeniyle bunu 
kendilerinin dile getirdiklerini mekanlarına 
gelen kişilerin ’Türkiye’de bir restoran’a 
gelmiş gibiyiz’ dediklerini söyledi.”

Hasan Hüseyin, çocuklu müşterilere hiz-
met verebilmek için özel bir çocuk odası 
hazırlattıklarını belirterek, ”Çocuklar ye-
meklerini hızlı yiyip bitiriyorlar ve anne 
babalarının yemek yemesini beklemek iste-
meyebiliyorlar bu noktada oyun odası  dev-
reye giriyor. Çocuklar oyun odasında hoşça 
vakit geçirirlerken anne baba ve misafirleri 
de rahat ve huzur içinde yemeklerini yiyor-
lar” dedi.

(Haber)

”Bir yılda aranan 
restoran olduk”

GAZETEMİZİN YENİ 
YILDAKİ İLK 

SAYISI 18 OCAK 
2008 TARİHİNDE 
YAYINLANACAKTIR.

 OKURLARIMIZA 
MUTLU BİR YENİ YIL 

DİLİYORUZ

HABER

Glostrup’ta bundan yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen 
Hünkar restoran kısa sürede büyük beğeni toplayarak 
vatandaşlarımızın ziyaret ettikleri bir mekan haline geldi
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HÜNKAR RESTAURANT

ALKOLSÜZ YENİ YIL EĞLENCESİ

APERATİF
ANA YEMEK
TATLI

200 Kr.

12 yaşından 

küçüklere
 100 Kr.

küçüklere
 100 Kr.

Alkolsüz, canlı müzik ve çeşitli eğlencelerle dolu yeni yıl programımıza 
katılın. Yapacağımız çekilişlerde Türkiye’ye uçak biletleri, hediye çekleri 

ve tüm aileniz için Türk fi lmlerine sinema biletleri kazanın.
 Hünkar Restaurant’ın Türk - Osmanlı mutfağından en leziz yemeklerini 

tadarak yeni yıla başlangıç yapın.

HÜNKAR RESTAURANT

20082008200820082008200820082008200820082008

yüzde 100 Helal ürünlerle hazırlanmış, Türk-Osmanlı mutfağının 
en güzel, en lezzetli örneklerini Hünkar Restaurant’ta 

tadabilirsiniz. 
Aileniz ve misafi rlerinizle huzur içinde yemeğinizi 

yiyebileceğiniz restoranımızda çocuklar için oyun odası ve şark 
köşesi bulunmaktadır.

Yılbaşı eğlencesi sadece aileler içindir, bekar gelenler kabul edilmeyeceklerdir

HÜNKAR RESTAURANT
DİGET 30-36

2600 GLOSTRUP
TLF: 4344 1015

www.hunkar.dk

Yılbaşı eğlencemiz için rezervasyon yaptırmak gereklidir.
Programımız Saat: 20.00’de başlayacaktır.
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Mehmet Yılmaz   Tlf: 40 27 89 89 
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)

Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur

Danimarka´da Digiturk´ün teknik servis uzmanı
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SAT-EXPRESS Mehmet Yılmaz
Tlf: 40 27 89 89

Özel eğitim almış, 
profesyonel kadromuzla

istediğiniz uyduyu 
kuruyoruz.
EUTELSAT 

W3(Digiturk)
TURKSAT

ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT

SIRIUS
THOR

Tüm Kopenhag ve 
çevresi için Digitürk 

ev servisi ücreti 
100,- kr. 

Çanak ayarlanması 
ücreti ise 

300,- kr’dan 
başlayan fiyatlarla

DIGITURK

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka’nın 
her yerine 

ürünlerimizi posta 
ile gönderiyoruz.

Sorularınızı
 info@sat-express.dk 

adresine yazınız.

Johan Monggard, Lene Søborg

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

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

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

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

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

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

HK’s juridiske afdeling har 

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

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

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

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

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

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

Da Danske Slagterier søg-
te en ny direktionssekretær/

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

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

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

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

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

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

150,-

DIGITURK    SAT-EXPRESS 
www.sat-express.dkMalmø`ye servisimiz vardır
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Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?

İşte size sunduğumuz 5 avantaj
Size özel hizmet
Cazip sigorta olanakları
DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları

Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

İMALATTAN HALKA
«««««

İMALATTAN HALKA

FA
VO

Rİ
T 

Hafta içi : 08.00-19.00 
Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

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. 

Bayram tatlı siparişlerinizi 
şimdiden verin.

D
animarka’da ya-
şayan sanatçımız 
Ramazan Ka-
ya’nın son albü-

mü “Yaralı Ceylanım” mü-
zikseverlerle buluşuyor. 
Albüm Kurban Bayramın-
da Danimarka’daki Türk 
müzik marketlerinde. 

Kayıtlarının Danimar-
ka’daki ilk müzik kayıt 
stüdyosu olan başkent Ko-
penhag’daki Kral Stüdyo-
larında yapıldığı albümde, 
Kaya’nın albümün adını 
verdiği “Yaralı Ceylanım” 

eserinin müziğini Kral 
Stüdyo’nun sahibi Kadir 
Demir ve Yunus Taşkın 
yaptılar. 

Ramazan Kaya’nın ken-
di kurduğu yapımcı şirketi 
albümünün yapımcılığını 
üstlenirken, albümün mü-
zik yönetmenliğini de Kral 
Stüdyo’nun sahiplerinden 
Kadir Demir ve Ruhi Yük-
çü üstlendi. 

Halk müziğinden, fante-
zi, arabesk ve pop müziği-
ne kadar çok geniş yelpa-
zede eserlerin bulunduğu 

albümde toplam 14 eser 
yeralıyor. 

20 yıldır Danimarka ve 
Avrupa’da sahne alan Kaya, 
bundan altı yıl önce İstan-
bul’da çıkardığı ilk albümü 
“Bir Anda” ile dinleyicileri 
ile buluştu. O albümünde 
umduğunu bulamadığını 
belirten Kaya, son albü-
münden oldukça umutlu 
olduğunu ve müzikseverle-
rin yeni albümü çok beğene-
ceğine inandığını söyledi.

(Haber)

“Yaralı Ceylanım”
Ramazan Kaya’nın son albümü “Yaralı Ceylanım” çıktı
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Devlet Bakanı ve Baş-
bakan yardımcısı 
Hayati Yazıcı, Da-

nimarka  MÜSİAD’ın açı-
lışına onur konuğu olarak 
geldiği Kopenhag’da  Özel 
Türk Okulu (Sjællands Pri-
vatskole)’nu  Kopenhag Bü-
yükelçisi Mehmet Akat ve 
MÜSİAD  Yönetim kurul 
Başkanı Ömer Bolat ve yö-
netim kurulunun diğer üye-
leriyle birlikte ziyaret etti. 

Türk ve Danimarka bay-
raklarıyla süslenen okulu  
görmekten büyük memnu-

niyet duyduğunu, takdir ve 
teşekkürlerini ifade eden 
Devlet Bakanı ve Başbakan 
yardımcısı Hayati Yazıcı’ya 
okul müdürü Durmuş Emin 
Bilge Danimarka eğitim sis-
temi ve okulu hakkında bil-
gi verdi.   

’Okullarının 14 yıl önce 
kurulduğunu pek çok başa-
rılara imza attığını, öğren-
cilerinin ortalama yüzde 50’ 
den fazlasının liseye devam 
ettiğini, bazı yıllar okuldan 
mezun olanların  yüzde 90 
oranında liseye girdiklerini 

ifade etti. Ayrıca öğrenci-
lerinin doğru şekilde din 
bilgisi öğrenmeleri için Din 
Bilgisi ve Türkçe’lerini ge-
liştirmek için de Türkçe 
dersi verdiklerini belirtti.’’ 

Okul yönetim kurulu 
başkanı Faik Korkmaz’da, 
Bakan Yazıcı ve Büyekelçi 
Akat ile MÜSİAD üyeleri-
nin ziyaretinin kendilerine 
güven ve şevk verdiğini ifa-
de ederek ziyaretten dolayı, 
kendilerine teşekkür etti.

(Haber)

BAKAN’dan okul ziyareti
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Danimarka’da eğlencenin adresi

RESTAURANT & TAVERNA
ANKARA PALADS

Jagtvej 171   2100 København Ø     Tlf: 39 29 49 02   Mobil: 27 42 05 94 / 31 98 38 40

Türk mutfağının seçkin mezeleri, yemekleri Nuri ustanın elinden her Perşembe, Cuma ve 
Cumartesi akşamları ücretsiz çorba. Özel günleriniz, nişan, kına gecesi ve kutlamalarınız 

için yaklaşık 150 kişilik restoranımızda hizmetinizdeyiz.

Ardahanlı Sevinç
Almanya’nın 

yeni sesi

Murat Küçükavcı
Danimarka’nın parlayan

 yıldızı

Canan Can
Türkiye’nin güçlü 

sesi
Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 22.00-05.00 arası Halk, Fantazi ve Sanat 

müziğinin ünlü isimleri sizlerle.  Noel’de, 22-23-24-25 Aralık tarihlerinde açığız.

Noel’de Danimarka’da 
sinemalarda
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Eğer diyabet hastasıysanız siga-
ra alışkanlığı, zaten karşı karşı-

ya olduğunuz birçok sağlık sorununu 
daha da kötüleştirir. Sigara içen diya-
bet hastalarının kalp damar hastalık-
larından ölme riski, içmeyen diyabet 
hastalarına göre üç kat daha fazladır. 
Sigara, hastalığınızın semptomlarını 
daha da kötüleştirerek diyabetle mü-
cadelenizi güçleştirir.
Sigara bağımlılığı, sadece fiziksel ni-

kotin bağımlılığı olarak nitelendirile-
mez. Bunun dışında rol oynayan bir-
çok psikolojik ve sosyal etkenler var-
dır. Bu fiziksel ve psikolojik bağımlı-
lık birleşimi, birçok sigara tiryakisi 
için aşılması güç bir duvardır.
Eminiz ki, sigara bağımlısı iseniz bu 

alışkanlığınızın ne kadar zararlı ol-
duğunu zaten biliyorsunuzdur. Ama 
aynı zamanda diyabet hastalığından 
muzdaripseniz, sigarayı bırakmak si-
zin için daha da önemli bir adımdır. 
Sigarayı bırakmamanız zaten diya-
bet hastalığı ile ilgili yaşamakta oldu-
ğunuz problemleri kötüye götürdüğü 
gibi, ileride çeşitli kalp damar hasta-
lıklarına, böbrek hasarlarına, sinir 
hasarlarına ve erken ölüme sebep ola-
bilir.
Bazı sigara bağımlıları sigara içme-

nin onları sakinleştirdiğini, bazıları 
ise sigara içmenin enerji verdiğini ile-
ri sürerler. Birçok bağımlı da, sigara-
yı bıraktıktan sonra kilo alacakların-
dan korkarlar. Bunlar gibi fiziksel et-
kenlerin dışında, birçok sosyal etken 
de sigara bırakmayı zorlaştırır. Me-
sela yemekten sonra, telefonda konu-
şurken, ya da tanıdıklarla sohbet or-
tamlarında sigara içenler, onsuz bir 
yaşamı bile düşünemeyebilirler.

Bunların dışında, birçok sigara ba-
ğımlısı, sigarayı bırakınca oluşan yok-
sunluk sendromlarından da korkarlar 
ve bunu sık sık dile getirirler. Yok-
sunluk sendromları arasında sinirli-
lik, baş ağrısı, stres, konsantrasyon 
zorlukları, artan iştah sayılabilir. Fa-
kat bunların hepsinin geçici sıkıntılar 
olduğu hatırlanmalı ve sigarayı bırak-
manın getireceği yararlar ve yaşam 
kalitesine olan katkıları akıldan çıka-
rılmamalıdır.  

Yardıma ihtiyacınız varsa
Sigarayı bırakmayı aklınıza koyduysa-
nız, eczanelerden bunu nasıl yapaca-
ğınız hakkında bilgiler edinebilirsiniz. 
Eczane çalışanları, size yardımcı olup 
yol gösterecektir. Birçok eczanede si-
garayı bırakma kursları verilmekte 
ya da kişiye özel bir sigarayı bırak-
ma programı uygulanmaktadır. Bazı 
eczanelerde bu kurslar Türkçe veril-
mektedir. Eğer bırakma aşamasında 
nikotin içeren yardımcı ürünler kul-
lanmak isterseniz, yine eczanelerden 
bu ürünleri nasıl ve ne miktarda kul-
lanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sigarayı bıraktığınızda
Kan şekeri dengeniz kesinlikle daha 
sabit olacaktır. Kan basıncınızın ve 
kolesterolünüzün de olumlu bir şe-
kilde değişeceği kesindir. Bu yüzden 
doktorunuza sigarayı bıraktığınızı bil-
dirmek önemlidir, çünkü doktorunuz, 
kan şekeri, yüksek tansiyon ve yük-
sek kolesterol için kullandığınız hap-
ların ya da aldığınız insulinin dozu ya 
da çeşitlerini değiştirmeyi uygun gö-
rebilir. 

eczane@haber.dk

Sigara Alışkanlığı ve 
Diyabet

Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

Resmi seyahat sağlık 
sigortası kuralla-
rında 1 Ocak 2008 

tarihinden itibaren kap-
samlı değişikliklere ve kı-
sıtlamalara gidiliyor. Tür-
kiye’de hastalanan ya da 
kaza geçiren kişilerin has-
tane, tedavi ve masrafları 
ile gereken durumlarda 
Danimarka’ya geri dönüş 
masrafları halk arasında 
sarı kart olarak da bilinen 
Resmi Sağlık Sigortası ta-
rafından ödenmeyecek. 

1 Ocak 2008 tarihinden 
itibaren yürürlüğe gire-
cek olan seyahat sağlık 
sigortasına getirilen yeni 
kurallar kısaca şu anlama 
geliyor:
● Kuzey İskandinav Ül-
keleri (Danimarka, İsveç, 
İzlanda, Norveç ve Fin-
landiya), Grönland ve Fa-
raoe Adalarında doktor 

masrafları sigorta kap-
samındadır. Grönland ve 
Faraoe Adalarından Dani-
marka’ya nakil masrafları 
da sigorta kapsamındadır. 
İsveç, Norveç, İzlanda ve 
Finlandiya¬da hastalık ve 
kaza durumlarında Dani-
marka’ya nakil sırasında 
ortaya çıkabilecek ekstra 
masraflar Kuzey İskan-
dinav ülkelerinde geçerli 
olan özel kurallar kapsa-
mındadır, seyahat sağlık 
sigortasının kapsamında 
değildir. Vefat halinde Da-
nimarka’ya nakil seyahat 
sağlık sigortası kapsamın-
dadır.
● Avrupa Birliği ülkele-
rinde, İsviçre ve Monaco 
ve Andora gibi küçük Av-
rupa eyaletlerinde doktor 
tedavisi sigorta kapsamın-
dadır, ama hastalık veya 
kaza durumunda Dani-
marka’ya nakil masrafla-

rını kendiniz karşılarsınız. 
Vefat halinde Danimar-
ka’ya nakil masrafları

seyahat sağlık sigortası 
kapsamındadır.
● Dünyanın diğer yerleri 
genel seyahat sağlık si-
gortasının (den offentlige 
rejsesygesikring) kapsa-
mında değildir. Bu örne-
ğin; Türkiye, Hırvatistan, 
Mısır, İsrail, Tunus ve 
Lübnan gibi daha önce se-
yahat sağlık sigortası kap-
samında olan ülkeler için 
söz konusu.
Sağlık sigortası kapsamın-
da olan ülkelerden Dani-
marka’ya nakil ve burada 
doktor tedavinizi sağla-
mak için kendiniz özel bir 
sigorta yaptıracaksınız.

Hangi ülkelerin kapsan-
dığı ve teminat kapsamı 
hakkında detaylı bilgi için 
www.nyerejseregler.dk 
internet adresine bakınız.

Türkiye’ye seyahat 
edeceklerin dikkatine
Danimarka Resmi Seyahat Sağlık 
Sigortası 1 Ocak’tan itibaren 
Türkiye’de geçerli değil.

Kurallar kısaca şu anlama geliyor:

Kuzey İskandinav Ülkeleri (Danimarka, İsveç, İzlanda, Norveç ve 
Finlandiya), Grönland ve Faraoe Adalarında doktor masrafları sigor-
ta kapsamındadır. Grönland ve Faraoe Adalarından Danimarka´ya 
nakil masrafları da sigorta kapsamındadır. İsveç, Norveç, İzlanda 
ve Finlandiya´da hastalık ve kaza durumlarında Danimarka´ya nakil 
sırasında ortaya çıkabilecek ekstra masraflar Kuzey İskandinav 
Ülkelerinde geçerli olan özel kurallar kapsamındadır, seyahat sağlık 
sigortasının kapsamında değildir. Vefat halinde Danimarka´ya nakil 
seyahat sağlık sigortası kapsamındadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde, İsviçre ve Monaco ve Andora gibi küçük 
Avrupa eyaletlerinde doktor tedavisi sigorta kapsamındadır, ama 
hastalık veya kaza durumunda Danimarka´ya nakil masraflarını 
kendiniz karşılarsınız. Vefat halinde Danimarka´ya nakil masrafları 
seyahat sağlık sigortası kapsamındadır.

Dünyanın diğer yerleri genel seyahat sağlık sigortasının (den of-
fentlige rejsesygesikring) kapsamında değildir. Bu örneğin; Türkiye, 
Hırvatistan, Mısır, İsrail, Tunus ve Lübnan gibi daha önce seyahat 
sağlık sigortası kapsamında olan ülkeler için söz konusu. 

Sağlık sigortası kapsamında olan ülkelerden Danimarka´ya nakil 
ve burada doktor tedavinizi sağlamak için kendiniz özel bir sigorta 
yaptıracaksınız. 

Hangi ülkelerin kapsandığı ve teminat kapsamı hakkında detaylı 
bilgi için www.nyerejseregler.dk Internet adresine bakınız.

Seyahat sağlık sigortası için 1 Ocak 2008 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallar.

Türkçe
 Tyrkisk
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SEFA IMPORTC.S.B. REVISION APS

Sponsorlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz

MÜSİAD DENMARK üyelerimizin 
ve tüm Müslümanların mübarek 
Kurban Bayramlarını tebrik eder, 
bütün insanlığa huzur, mutluluk 

getirmesini diler
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Venstreli milletvekili Birt-
he Rinn Hornbech, 2007 

Kasım seçimi sonucu kurulan 
yeni VK hükümetinde Uyum 
Bakanlığı’na getirildi. Mil-
letvekili olarak Folketinge 
girdikten sonra partisi ceşit-
li hükümetlerde yer alması-
na ve kendisine bakanlıklar 
önerilmesine rağmen, Birthe 
Rønn Hornbech şimdiye kadar 
bakanlık görevi almayı reddet-
mekteydi. Şimdi bakanlık gö-
revine evet demesini, Hükü-
met Başkanı “Anders Fogh 
Rasmusen’in özel ikna yete-
neği” diye açıklıyor. 

Yeni Uyumdan ve Mülteci-
lerden sorumlu Bakan Birthe 
Rønn Hornbech kimdir, nasıl 
bir kişiliğe sahiptir? Danimar-
ka’da uzun yıllar yaşamış baş-
ka ülkelerden gelmiş ve bu ül-
kede yaşamayı yerleşmeyi seç-
miş kimselerin, hiç kuşkusuz 
büyük bir kesimi, Birthe Rønn 
Hornbech’i, sadece miletvekili 
olarak değil, kamuoyu tartış-
malarından da halihazırda az 
çok tanımaktadır.

1976 yılından bu yana ve 30 
yıllık siyasi yaşamı boyunca, 
özellikle hukuki konuların 

ağırlıklı olduğu komisyonlar-
da sözcülükler yapan Birthe 
Rønn Hornbech, gerektiğinde 
kendi partilileri ve temsil et-
tiği hükümetlerdeki bakanlar 
da dahil, hukuka aykırı davra-
nışlarda buluna n, açıklamalar 
yapan herkese karşı, net bir 
dille keskin eleştirilerde bulu-
nan bir kişiliğe sahip. Polis kö-
kenli Birthe Rønn Hornbech, 
daha gençlik yıllarında polis 
iken, kadın-erkek ayırımcılı-
ğına tepki göstererek kendi 
özel polis kıyafetini diktirmiş 
ve ”ben de polisim ve erkek po-

lisler gibi de devriye gezerim” 
demiş ve erkek polislerle dev-
riyeye çıkarak adeta bir dev-
rim gerçekleştirmişti.

Yeni bakan Birthe Rønn 
Hornbech, bakan olmadan 7 
ay kadar piyasaya çıkan ve 
kendi otobiyografisi niteliğin-
deki Savaş Yılları Çocukluğun-
dan Milletvekilliğine adlı bu 
kitabını yazmıştı. Birthe Rinn 
Hornbech 2006 yılında yazdı-
ğı ”Tale er Guld ” kitabında, 
Danimarka Halk  Partisi’nin  
göçmenler ve mülteciler konu-
larındaki radikal tavırlarıyla 
bilinen milletvekili Jesper 
Langballe’nin ”müslümanlar 
Avrupa’nın belası” sözlerine 
yer verdiği iddiasıyla mahke-
melik olmuş, ancak, mahkeme 
tarafından aklanmıştı. 

Uyumdan sorumlu yeni ba-
kan Birthe Rønn Hornbech, 
yine bu gazetede yer alan bir 
demecinde olduğu gibi, en bü-
yük arzusunun etnik kikenli 
kızların eğitim görmeleri ol-
duğunu vurguluyor.

Evet, bu kitabı okuyun 
ve Yeni bakan Birthe Rønn 
Hornbech’i daha yakından 
tanıyın.

2001 yılında yayımla-
nan bu kitap bugün de 

en çok tartışılan konular-
dan biri olarak güncelli-
ğini koruyor. Özellikle de 
son zamanlarda kızışan 
başörtü/türban tartışma-
larının da ışığında etnik 
kökenli / müslüman kız-
lara ilişkin konular gün-
demde kalmaya devam 
edecek gibi görünüyor.

Danimarka’da etnik kö-
kenli bir kız olarak, daha 
doğrusu bir müslüman ai-
lenin kızı olarak yaşamak, 
cambaz ipi üzerinde den-
geyi bozmadan ve düşme-

den yürümek kadar zor 
bir olgu. Bu kızların nasıl 
bir yaşam biçimi seçmele-
ri gerektiği konusunda, 
kızın kendi aile bireylerin-
den tutun, arkadaşlarına, 
öğretmenlerine, sosyal da-
nışmanların, medyaya ka-
dar herkes, tutarlı tutar-
sız çeşitli görüşler ortaya  
atıyorlar. 

Öte yandan, etnik gu-
rupların kendi ülkele-
rinden şimdi yaşdıkları 
ülkelere beraberlerinde 
götürmüş oldukları ana-
vatan kültürleri kaçınıl-
maz olarak değişime uğ-
ruyor. Etnik kökenli bir 
çok kız da kendi çapların-
da ve ailelerine tamamen 
ters düşmeyecek, aradaki 
köprüleri yıkmayacak, 
bağları koparmayacak şe-
kilde ufak ufak kendileri-
ni değiştiriyorlar ve aile-
lerinin yaşamayı tercih 
ettikleri yeni ülke toplu-
muna ayak uydurmaya 
çalışıyorlar. Küçük İs-
yanlar adlı bu kitapta bu 
olgu kitabın adıyla, yani 
”küçük isyanlar” olarak 

tanımlanıyor. Dışarıdan 
bakanlar için bu küçük 
isyanlar görülemiyen, 
hissedilemeyen isyanlar 
belki. Ama bu küçücük 
isyanlar bu kızlar için, çok 
ağır bir hesaplaşma gerek-
tiren büyük atılımlar.

Antropolog Marianne 
Nihr Larsen’in değişik 
etnik guruplardan kızlar-
la yaptığı konuşmalar ile 
röportajlara ve Danimar-
ka’nın çeşitli yerlerinde 
yürütülen projelerde yap-
tığı incelemelere dayana-
rak kaleme aldığı Küçük 
İsyanlar kitabında, etnik 
kökenli / müslüman ailele-
rin ve kızlarının alışılagel-
mişin dışında bir tablosu 
çiziliyor ve uyuma ilişkin 
tartışmalara olumlu bir 
yön vermeye çalışılıyor.

Kitabın ilk 110 sayfalık 
bölümünde, müslüman ai-
lelerde aile değerleri, evli-
lik, 24-yaş kuralı, namus, 
kadın ve erkeğin statüsü, 
din, aile bireylerinin bir-
bilerinden beklentileri 
gibi çeşitli konulara de-
ğiniliyor.

DE SMÅ OPRØR – Küçük İsyanlar. Etnik kökenli kızlar. Yazar Marianne 
Nihr Larsen. Aarhus Universitetsforlag Yayınevi.  318 sayfa. 348 kr.

FRA KRİGSBARN TIL FOLKEVALGT – Savaş Yılları Çocukluğundan Milletvekilliğine
Yazar milletvelili ve şimdiki Uyum Bakanı Birthe Rønn Hornbech. Danimarka Radyo-
su Multimedia ileVartov Yayınevi’nin ortak yayını. 254 sayfa. 299 kr.

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

Gazeteci-Yazar Malene Fenger 
Grøndahl kitabına ”TÜRKİ-

YE- Avrupa’nın bir parçası” adını 
verirken sonuna “?” işareti ko-
yuyor ve Türkiye-Avrupa Birliği 
(AB) ilişkilerini kamuoyunda yeni-
den ve gerçekten Avrupalı’nın ve 
Türk’ün kafasındaki soruları orta-
ya atarak tartışmaya açıyor. Yazar 
“Türkiye’nin AB’ye tam üye ola-

rak alınması zaten 2015’ten alın-
ması söz konusu değil. Tam üyelik 
gerçekleşecekse bu 2015’ten sonra 
gündeme gelir”, diyor ve soruyor:  
Peki durum böyleyken daha şim-
diden niye bu konuda kafa yora-
cağız? Neden şimdi TR-AB ilşiki-
leri konulu bu kitabı okuyacağız? 
Yazar bunu açıklarken şöyle di-
yor: ”Çünkü, AB-Türkiye ilşkile-
ri, kendimizi tanımamız, Avrupa 
ve AB’nin bugünkü durumunu 
bilmemiz, kendi kendimizi anla-
yabilmemiz, özbenliğimizi, karar-
sızlığımızı, hangi siyasi, kültürel 
ve dini yolda gittiğimizi anlaya-
bilmemiz açılarından önemli rol 

oynuyor.”
Avrupa’da Türkiye konusunda 

her kafadan bir ses çıkıyor; kimi, 
Türkiye Hıristiyan Avrupa’nın 
müslüman karşıtı derken, kimi 
de Avrupa tarihinin bir çok dini 
ve siyasi çok renkli kişiliği olduğu-
nu söylüyor. Kimi, Türkiye’yi 70 
milyonu aşkın nüfusuyla AB’nin 
etkili işlemesini engelleyecek bir 
tehdit olarak görürken, kimileri 
AB’nin güvenliği açısından bir 
kazanç olacağını savunuyor. Son 
yıllarda, Türkiye’nin bir Avrupa 
ülkesi olup olmadığı, Avrupa kı-
tası içinde yer almadığı, Avrupa 
sınırlarının ne olduğu veTürki-

ye’nin AB üyesi olamayacağı da 
tartışılıyor.

Bir ders kitabı niteliğinde olan 
TYRKIET- En del af Europa? 
: TÜRKİYE- Avrupa’nın bir 
parçası? kitabı TR-AB ilişkile-
rini1963 yılında imzalanan ilk 
Ortaklık Anlaşmasından alarak, 
tam üyelik müzakerelerinin ya-
pılmakta olduğu bugüne kadar 
geliyor, tüm ilişkileri, gelişmeleri 
kısa ve net bir şekilde okuyucu-
suna sunuyor.

Kitap, Türkiye’nin  tam üyeli-
ğe alınıp alınmaması konusun-
da bir tavır yada görüş ortaya 
koymuyor.

TYRKIET- En del af Europa?: 
TÜRKİYE- Avrupa’nın bir 
parçası? Gazeteci-Yazar Ma-
lene Fenger-Grøndahl- Infor-
mations Forlag Yayın Evi.  152 
sayfa. 88 kr.

AYDINLIK ÇAĞI-Dü-
şünce, blim ve sanatın 

geliştiği ve bugünün tekno-
lojik Çağın temelinin atıl-
dığı çağ. Bu çağda artık 
orta çağın karanlığından 
çıkılmış, özgür düşünce 
artık dinin karanlık baskı-
sından kurtulmuş, her şeyi 
olduğu gibi ve kanunların 
değişmezliğini, sorgula-
namayacağını kabul eden 
dogmatik düşünce, dini 
skolastik düşünce terke-
dilmiş, meraklı sorularla 
her olgu sorgulanarak her 
alanda yeni buluşların yol-
ları artık açılmıştır.

Devrimci Rönesans Çağı-
nın devamı olan Aydınlık 
Çağ, teknik, doğal bilimler, 
düşünce, sanat ve her alan-
da bilimsel gelişmelerin te-
mellerinin atıldığı bir çağ-
dır artık. Aarhus Üniver-
sitesi Yayın Evi’nin  kısa 

bir süre önce yayımladığı 
bu yapıtta, doğa bilimle-
rinden, toplum bilimine, 
sanat ve edebiyattan eğiti-
me kadar bir çok dalda söz 
sahibi uzmanların katkıla-
rı yeralıyor.

OPLYSNINGENS VER-
DEN-Idé, historie, videns-
kab og kunst (AYDINLIK 
ÇAĞI-Düşünce, tarih, bi-
lim ve sanat) adlı bu yapıt, 
kısa bir süre önce, yine bu 
gazeteden sizlere tanıtımı-
nı yaptığımız VE GEÇEN 
YIL YAYIMLANAN RE-
NESSANCES VERDEN 
(Rönesans Dünyası) adlı 
yapıtın devamı. Her iki 
yapıt da, yüksek eğitime 
devam eden, hatta Gymna-
sium (Lise) ve dengi okul-
lara giden öğrenciler ve 
bilimsel gelişmler tarihine 
ilgi duyanlar için yararlı 
olabilecek bir kaynak.

OPLYSNINGENS VERDEN-Idé, historie, videnskab 
og kunst : AYDINLIK ÇAĞI-Düşünce, tarih, bilim ve 
sanat. Aarhus Universitetsforlag Yayın Evi Yayını. 
Derleyenler Ole Høiris ve Thomas Ledet. 600 
sayfa. 498 kr.
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                  ÜRÜNLERIMIZI 
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               info@ricompany.dk
                   tlf.7026 4606
                  Industrivej 1 D 
           4000 Roskilde / Danmark

750ml. fra 15 kr. fra 15 kr



       Aralık/December 2007haber30   Aralık/December 2007 31   haber

Gülay Şahin

Siz oyuncu değil, gazete-
cisiniz. Bir filmde rol 
almak nereden aklınıza 
geldi? Ve nasıl aldınız 

bu rolü?
“Her insan bir film yapmak ya da 
bir filmde oynamak ister desem 
sanırım fazla abartmış sayılmam. 
Ben de istiyordum bir hikaye an-
latmayı ya da anlatılmasında rol 
almayı. Bundan sonrası tesadüf. 
Filmin hazırlık aşamasında gaze-
temize oyuncu ve figuran arandığı 
ilanını vermek için bir ajans görev-
lisi geldi. Ben ilan metnini yazar-
ken benim uyduğum şartlarda bir 
oyuncunun arandığını okudum. 
Denemek istediğimi söyledim ve 
denemelere gittim. Yönetmen de 
görür görmez o role uygun biri 
olduğumu ve oyuncu kabiliyetine 
sahip olduğumu düşünmüş, oradan 
başladık.”

Devam edecek misiniz 
oyunculuğa ?
“Devam edeceğim demekle olmu-
yor. Bir yönetmenin de sizi kul-
lanabileceğini düşünmesi lazım. 
Şimdi gazetecilik ve yayıncılık ya-
pıyorum ve çok da zevk alıyorum 
bu işlerden. Gazeteciliğimi aksat-
mayacak çapta roller olursa devam 
ederim. Hiç bir zaman oyuncu ol-
mak birincil amacım olmadı. Ayrı-
ca bu işi profesyonel olarak yapan 

insanlara da büyük saygım var. Bu 
işin okuluna gidip, tüm yaşamını 
oyunculuk üzerine kuran insanlar 
var. Bu işi onlar yapmalılar diye 
düşünüyorum. Bu rolün içeriği 
gereği ve filmin de Danimarka’da 
çekiliyor olması nedeniyle benim 
tercih edilmem belki kolay oldu. 
Örneğin Türkiye’de buna benzer 
bir film yapılsaydı benden önce ter-
cih edilecek bir çok kişi olduğunu 
biliyorum.”

Zorlandınız mı peki çekimler 
esnasında?
“Hayır zorlanmadım, zira ben şuna 
inanıyorum. Bazı insanlar mecbu-
riyet gereği ya da kendi istedikleri 
için bazen kendi işi olmayan işler 
yapmak zorunda kalabilirler ve 
bazı görevler üstlenebilirler. İşte 
o durumda bir işe girişiyorsanız 
hakkını vererek yapmanız gere-
kir. Daha doğrusu ne yaparsanız 
yapın hakkını vererek yapmanız 
gerekir diye düşünüyorum. 

Film çekimleri esnasında da böy-
le düşündüm. “Şimdi rol yapmam 
isteniyor, o zaman rol yapacağım” 
diye düşündüm. Severek, inanarak 
en iyisini yapmaya çalıştım yani. 
Bu yüzden zorlandığımı söyleye-
mem. Çok zevkliydi. Birden bire 
tüm benliğiniz ve kimliğinizden 
sıyrılıp aşka bir insanın verdiği 
talimatlar doğrultusunda, belki 
de size yabancı gelecek duygular 
sergiliyorsunuz. Böyle bakınca çok 

heyecan verici bir şey.”

İlginçlikler de yaşamışsınızdır...
“Çekimler esnasında değil de çe-
kimlerden önce Natasha Arthy 
(yönetmen) karşısında yaptığım 
provalarda (casting) ilginç bir olay 
yaşadım. Başrolü oynayacak olan 
Semra Turan ile filmdeki sahne-
lerden birini canlandırmamı istedi 
Natasha. O sahnede de Semra’yı 
azarlayacak, ona bağıracaktım. 
Oyun esnasında Semra’nın gözün-
den yaşlar akmaya başladı, ben de 
“aferin kıza, rol gereği istediği za-
man ağlayabiliyor, amatör olması-
na rağmen” diye düşündüm. Meğer 
o da fazla konsantrasyondan bir-
den onun prova olduğunu unutup 
sanki cidden tartışıyormuşuz gibi 
bir ruh haline girmiş. Gerçekten 
korkup ağlamış. Bunu bana daha 
sonra Semra’nın kendi babası an-
lattı. Bence bu projede yaşadığım 
en ilginç olay buydu.”

Filmin mesajını nasıl 
buluyorsunuz?
“Şimdi bir ülkede o ülkede yaşayan 
azınlıkları konu alan film yapılın-
ca ister istemez stereotip kullanımı 
şüphesi ortaya çıkar. Bu filmde de 
öyle oldu. Konuştuğum bir çok kişi 
“Haa yine göçmenlerle alay eden 
bir film yapılıyor galiba” dedi. Se-
naryoyu okuyunca öyle olmadığı-
nı gördüm. Öyle olduğuna inan-
sam zaten oynamazdım da. Filmde 

bence son yıllarda Danimarka’daki 
göçmen tartışmalarında rastlan-
mayan çok önemli bir mesaj var. 
Bir çok gençlik uzmanı, öğretmen, 
yazar, eğitimci vs göçmen kökenli 
gençleri ailelerine karşı isyan bay-
rağı açmaya çağırıyorlar. 

“Anne babalarınızın değerleri ile 
hesaplaşın, kendi seçiminizi kendi-
niz yapın” diyorlar. Buna çağrıya 
gözü kapalı uyan bir çok genç de 
bazen trajik bir durumun içinde 
buluveriyor kendini. 

Filmin yönetmeninin vermek is-
tediği mesaj ise, “Gençler içinizden 
geçeni yapın. Kendinizi bulun, ama 
yaptığınız seçimlerin de bir sonucu 
olduğunu, bu sonuçların da etrafı-
nızdaki bir çok insanı etkilediğini 
göz ardı etmeyin”. Bence bu çok 
önemli gençlere kendi içlerinden 
gelen sesi dinlemeleri anlatılırken 
bir anlamda da sahip oldukları sos-
yal sorumluluk anlatılıyor”.

HABER

T
ürkiye’de sadece üç gün-
de 160 bin kişi tarafından 
izlenen Beyaz Melek, bazı 
sinemalarda ise kapalı 

gişe oynadı. Avrupa’da 49 kopya 
ile gösterime giren film, Alman-
ya’da 144 film arasında ilk hafta-
sında 12. sıraya girdi. Kopya başı-
na oranda ise başrollerini Russel 
Crowe ve Denzel Washington’un 
oynadığı ‘Amerikan Gangster’ fil-
minin ardından ikinci oldu. Beyaz 
Melek, Kpenhag’da Park Bio ve 
Aarhus’ta Öst for Paradis sine-
malarında seyirciyle buluşuyor. 

Kırmızıgül’ün aynı zamanda 
oyuncu olarak yer aldığı filmde, 
Ali Sürmeli, Arif Erkin, Bilge 
Zobu, Cihat Tamer, Cezmi Bas-
kın, Deniz Oral, Emel Sayın, Erol 
Demiröz, Erol Günaydın, Fadik 
Sevin Atasoy, Fırat Danış, Gazan-
fer Özcan, Hüseyin Avni Danyal, 
İlkay Saran, Lale Belkıs, Necmi 
Yapıcı, Nejat Uygur, Nurşin De-
mir, Salih Kalyon, Sarp Apak, 
Suna Selen, Tanju Tuncel, Toron 
Karaca, Tomris Oğuzalp, Yağmur 
Dilan Bozacı, Yavuz Bingöl, Yıldız 
Kenter ve Zeynep Tokuş gibi bili-

nen isimler de yer aldı.
Bir grup insanın hayata ve bir-

birlerine duyduğu aşk ve sevginin 
anlatıldığı filmin 7 hafta süren çe-
kimleri, İstanbul, Adapazarı, Tuz 
Gölü ve Diyarbakır’da gerçekleş-
tirildi.

Filmde, olaylar kısaca şöyle 
gelişiyor:
Ali ve Reşat, beyin kanseri olan ba-

baları Ahmet’i kemoterapi görmesi 
için İstanbul’a getirmiştir. Ahmet 
ağır tedaviye daha fazla katlanmak 
istemediğinden hastaneden kaçar. 
Oğulları peşine düşer ancak Ahmet 
onlardan kaçmayı başarır. Kaçar-
ken kendini bir huzurevinde bu-
lur. Huzurevi sakinleri, Ahmet’in 
çocukları tarafından terk edildiği-
ni sandıkları için orada kalması 
konusunda ısrar ederler. Zorluk-

la konuşabilen Ahmet durumu 
kabullenir. Ali ve Reşat, Ahmet’i 
huzurevinde bulurlar. Ama mutlu 
göründüğü için bir süre orada kal-
masına ses çıkarmazlar. Babaları-
nın son günlerini mutlu geçirmesi, 
belki hiç işe yaramayacak ama çok 
acı verebilecek bir tedaviden daha 
önemlidir. Huzurevi sakinlerinin 
her birinin kendi hikayeleri ve 
dramları vardır. Ahmet bunları 
öğrendikçe onlara daha yakınla-

şıp her birini tek tek çok sever.
Ahmet’in misafir olduğu günün 
hemen ertesinde huzurevi sakin-
lerinden Yaşar Hoca ve Nebahat 
evleneceklerdir. Bu insanları ça-
bucak benimseyen Ahmet, düğün 
masraflarını karşılamak ister. El 
birliğiyle güzel bir düğün yaparlar. 
Bununla yetinmeyen Ahmet, çiçeği 
burnunda çifti balayı için Diyarba-
kır’daki köyüne davet eder. Üstelik 
diğer huzurevi sakinleri de bu ge-
ziye davetlidir. Belki geriye kalan 
yıllarında böyle bir fırsatı bir daha 
yakalayamayacak olan bu yaşlı in-
sanlar, teklifi coşkuyla kabul eder-
ler. Hep beraber kiraladıkları bir 
minibüsle yola çıkarlar. Ancak yol-
culukları hiç sakin geçmez. Onlar 
için asıl macera bu yolculukla bir-
likte başlayacaktı

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Erol Günaydın, Yıldız 

Kenter, Mahsun Kırmızıgül, Yavuz 
Bingöl, Arif Erkin

Senaryo: Mahsun Kırmızıgül
Tür: Dram

Yapım Yılı: 2007
Ülke: Türkiye

Türkiye’de geçen ay gösterime girdikten sonra büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe oynayan, Mahsun Kırmızıgül’ün 
senaryosunu yazdığı, yönettiği ve aynı zamanda oynadığı ilk filmi “Beyaz Melek”  şimdi Danimarka’da. 

“BEYAZ MELEK” Danimarka’da gösterimde

Geçtiğimiz ay gazetemiz yazarlarından Yıldız Akdoğan’ın parlamentoya seçilmesinin ardından şimdi de gaze-
temiz yazı işleri müdürü bir filmde aldığı rolle gündemde. Haber gazetesi yazı işleri müdürlerinden Sadi Teke-
lioğlu geçtiğimiz hafta sonunda gösterime giren “Fighter” filmindeki baba rolünde, şaşırtıcı derecede gerçekçi 
oyunuyla büyük bir beğeni topladı. Sadi Tekelioğlu ile Gülay Şahin konuştu:

»Hakkını vererek oynadım«
Sadi Tekelioğlu:
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Vatandaşlarımızın katkılarıy-
la yıkılarak yeniden yapılan 
Taastrup Yunus Emre Camii 

düzenlenen törenle açıldı. 
Açılış törenine Büyükelçi Meh-

met Akat, Diyanet İşleri Başkan 
yardımcısı Prof Dr Mehmet Gör-

mez, Taastrup Belediye başkanı 
Michael Zeigler, Din Hizmetleri 
Müşaviri İsmail Başaran, belediye 
meclis üyeleri, dernek başkanları 
ve din görevlileri katıldı. 

Yunus Emre Camii, Odense Seli-
miye camiinden sonra Danimarka 

Türk Diyanet Vakfı’na ait temelden 
yapılan ikinci ibadet yeri oldu. 

Yunus Emre Camii’nin açılışında 
yapılan çeşitli konuşmalarda, cami-
inin yeniden yapılmasına izin ve-
rilerek bodrum katlarında namaz 
kılmaktan kurtaran yetkililere te-
şekkür edildi. 

Konuşmalarda camiilerin sadece 
ibadet yeri değil, bilgi merkezleri 
de olduğuna ve fark gözetmeksi-
zin insanları bir araya toplayan 
mekanlar olduğuna işaret edildi. 
Konuşmalar ayrıca, camilerin kül-
türümüzdeki önemi vurgulanarak  
camilerin siyasetin ve şahsi mese-
lelerin girmediği, sevginin olduğu 
yerler olduğu ve camilerin insanı-
mızın yaşadığı her yerde olmaya 
devam edeceği belirtildi.   

Danimarka’da Türklerin kendi 

imkanlarıyla yaptığı ilk camii olan 
Kopenhag Kocatepe Camii dernek 
başkanı Faik Canbaz de Yunus 
Emre Camii’ne 15 bin kronluk 
yardım çekini başkan Erol Uçar’a 
takdim etti.   

Cengiz Kahraman

Ç
ok sayıda Türk işadamı-
nın bir araya gelerek kur-
duğu MÜSİAD Danimar-
ka, başkent Kopenhag’da 

düzenlendiği yemekli bir toplantı 
ile resmen kuruluşunu ilan etti. 

Hünkar Restaurant’ta yenilen 
yemeğin ardından Radison SAS 
otelinde düzenlenen MÜSİAD 
Danimarka’nın kuruluş toplantı-
sına başta onur konuğu Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet Bakanı Haya-
ti Yazıcı ve MÜSİAD genel başkanı 
Dr. Ömer Bolat olmak üzere, T.C 
Kopenhag Büyükelçisi Mehmet 
Akat, Danimarka parlamentosuna 
seçilen Türkiye kökenli milletvekil-
leri Yıldız Akdoğan ve Özlem Çekiç 
ile Avrupa’dan ve Danimarka’dan 
çok sayıda Türk işadamı ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 
Mültivizyon gösterisi ile başlayan 
kuruluş toplantısında konuşan 
MÜSİAD Danimarka başkanı 
Latif İbişoğlu, 70’li yıllarda ge-
len işçilerin çocuklarının işadamı 
olduklarını vurgulayarak, amaç-
larının iki ülke refahına katkıda 
bulunmak ve iş sahası yaratmak 
olduğunu belirtti. 

Türk ve Danimarkalı işadamla-
rını MÜSİAD Danimarka’ya üye 
olmaya davet eden İbişoğlu, bir 
çatı altında toplanan işadamları-
nın Danimarka ekonomisine kat-
kıda bulunacaklarını ifade ederek, 
dernek altında bir bilgi bankası 
oluşturmayı hedeflediklerini ve 
Danimarka’daki Türk işadamla-
rının sözcüsü olmak istediklerini 
söyledi. İbişoğlu ayrıca, Danimar-
ka’da Türk mallarının ve marka-
larının tanınması için çalışacakla-
rını söyledi.

Bakan’dan Danimarkalı 
işadamlarına yatırım çağrısı
Toplantının onur konuğu olan 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı, Türk giri-
şimci ruhunu Danimarka’da da 
görmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek, “Artık 
işbirliği, dayanışma belirleyici rol 
oynamalı” dedi. Türkiye-Danimar-
ka karma ekonomi komisyonu eş 
başkanlığını da yapan bakan Yazı-
cı, Danimarkalı işadamlarını Tür-
kiye’ye yatırım yapmaya çağırdı. 
Türkiye’de son yıllarda yaşanan 
değişimleri de anlatan bakan 
Yazıcı, Türkiye’nin son yıllarda 
gerçekleştirdiği ekonomik atılım 
ve demokratik reformlarla göz 
kamaştıran bir ülke haline geldi-
ğini belirterek, “Halkımız bize gü-
venmiş ve oy vermiştir. Yolsuzluk, 
yoksulluk ve yasaklarla mücadele 
edeceğiz dedik, ediyoruz” dedi. 

Yıldız Akdoğan: “Kapım 
herkese açık”
Sosyal Demokrat Partili milletve-
kili Yıldız Akdoğan da konuşması-
na bir çatı altında toplanan Türk 
işadamlarını kutlayarak başladı. 
İşadamlarımızın birbirlerine des-
tek olmalarından gurur duyduğu-
nu belirten Akdoğan, işadamla-
rımızın Danimarka ekonomisine 
katkıda bulunmakla birlikte çok 
sayıda insana iş sahası yarattığı-

nı da ifade etti. Akdoğan ayrıca, 
işadamlarımızın birlikteliğine 
Danimarka iş dünyasını da ka-
tarak genişletmesini ve karşılıklı 
olarak birbirlerinden faydalan-
maları gerektiğini vurgulayarak, 
“siz ekonomik alanda başarıları-
nızı sürdürürken, bizler de siyasi 
alanlarda başarılar elde etmek için 
çalışacağız ve tabii ki birbirimize 
destek vereceğiz. Sorunlarınızı ve 
şikayetlerinizi meclise taşımak 
istiyorum. Kapım herkese açık. 
Ama yapamayacaklarımın değil, 
yapacaklarımın sözünü vermek 
istiyorum” diye konuştu. 

Büyükelçi Akat: “MÜSİAD 
Danimarka köprü görevi 
yapacak”
Toplantıda konuşan Büyükelçi 
Mehmet Akat da, Türk toplumu-
nun ortak amaçlar doğrultusunda 
bir arada görmekten büyük mut-
luluk duyduğunu vurgu yaparak, 
“Bir çatı altında toplanan Türk 
işadamlarına destek vermek isti-
yorum. MÜSİAD Danimarka der-
neğinin köprü görevi yapacağına, 
Danimarka ile ülkemiz arasında 
önemli fırsatlar yaratacağına ina-
nıyorum” dedi. Büyükelçi Akat 
ayrıca, iki ülke arasındaki yatı-
rımların artırılmasına da dikkat 
çekerek, Danimarka’nın Türkiye 
ile ticari hacminin 13. sırada ye-
raldığını ve bunun artırılması için 

işadamlarına büyük görevler düş-
tüğünü belirtti. 

MÜSİAD başkanından 
İskandinavya ülkeleri 
ekonomisine övgü
MÜSİAD Başkanı Dr. Ömer Bolat  
da, MÜSİAD Danimarka derneği-
nin kuruluşunu kutlayarak, der-
neğin diğer ülkelerde olduğu gibi 
Danimarka’da başarılı olacağına 
inandığını söyledi. Bolat, İskandi-
navya ülkelerinin kıta Avrupa ül-
kelerine oranla daha iyi ekonomiye 
sahip olduklarını, Türkiye’nin de 
bu ülkeler düzeyinde olmasını ar-
zuladıklarını söyledi.

MÜSİAD DANİMARKA 
Abu Dhabi’de

MÜSİAD’ın 230 kişilik işadamı he-
yetiyle 11. Uluslararası İş Forumu 
(IBF) için Arap ve Körfez serma-
yesinin önemli merkezlerinden biri 
haline gelen Abu Dhabi’ye yaptığı 
çıkarmaya ilk kez Danimarka MÜ-
SİAD’ı da katıldı. 

IBF’in başkanlığını MÜSİAD ku-
rucularından ve  eski Başkanı Erol 
Yarar yaptı. 

Toplantıya MÜSİAD DEN-
MARK adına başkan Latif İbi-
şoğlu ve dernek üyelerinden 
 MB Kebab food A/S  adına Bilal 
Bıyık ve  DANKA Food A/S adına 
Tahsin Erdem katıldı. IBF’e MÜ-
SİAD DENMARK misafir ve aday 
olarak katıldı.

“IBF yönetim kurulu üyeliğimi-
zi kabul etti ve bundan böyle IBF 
toplantılarında MÜSIAD DEN-
MARK’ta Danimarka adına söz 
sahibi olacaktır” diyen MÜSİAD 
DENMARK başkanı Latif İbişoğlu, 
IBF’e katılmanın MÜSİAD DEN-
MARK ve üyelerine bir ayrıcalık 
katacağını ve ve diğer Müslüman 

ülkelerdeki değişik işadamları der-
nekleri ile bilgi akımı ve ticari iş-
birliği imkanı doğacağını belirtti. 

MÜSİAD’ın Genel Sek-
reterliğini yürüttüğü IBF,
Körfez ve Arap sermayesinin İslam 
Konferansı Teşkilatı (İKT) üyeleri-
nin kullanımına açılması ve ticari 
birliğin sağlanması amacıyla 1995 
yılında Pakistan’da kuruldu. 

IBF, 1997 yılından itibaren Genel 
Sekreterliğinin MÜSİAD’a geçme-
si ile İKT’ye üye ülkelerin en çok 
ilgisini çeken zirvelerin başında 
gelmeye başladı.

Abu Dhabi’de Abu Dhabi Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın (ADCCI) 
ev sahipliğinde gerçekleşen 11. 
IBF toplantısına 37 ülkeden 1300 
uluslararası ve yerli ai dünyası 
temsilcisi katıldı. 

 Dünyanın dört bir yanından ge-
len katılımcı işdünyasına bireysel 
ticaret ve yatırım ilgileri nokta-
sında çeşitli olanaklar sunan IBF 
kongresi,  iş adamları arasındaki 
etkileşimi artırmak amacıyla sa-
nayi ve finans yatırımları konulu 
oturumlardan oluşuyor ve kongre 
uluslararası fuar, ülke sunumları 
ve sektörel iş görüşmelerinden olu-
şan faaliyetleri organize ediyor.

ÖNEMLİ NOT: Bu haber, toplantının 
bitiminin hemen ardından tarafımızdan 
yazılıp, www.haber.dk sitemizde ertesi 
sabah saat 09.27’de yayına konulmuştur.  

HABER

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da kuaförlük 

eğitimi almış, 20-30 yaşlarında 
kuaför aranıyor.

Müracaat
Tlf: 20 22 72 04

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. 

ELEMAN ARANIYOR

DİDİM’DE ARSA

Müracaat:
kahraman@comxnet.dk ya da 

tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

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

MÜSİAD DANİMARKA şubesi resmen kuruldu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD’ın yurtdışı şubelerine şimdi Danimarka da eklendi. 
MÜSİAD Danimarka şubesi, bakan, milletvekilleri, büyükelçi, Avrupa’dan ve Danimarka’dan Türk iş 
dünyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ile resmen kuruldu. 

Bakan Yazıcı 
Akdoğan’ı kutladı

Danimarka parlamentosuna milletve-
kili seçilen Yıldız Akdoğan’ı kutlayan 
Yazıcı, “Özellikle iki bayanın milletve-
kili olması önemli. Başarılı olacağınıza 
inanıyorum” diye konuştu.

Yunus Emre Camii törenle açıldı 

Yıkılarak yeniden yapılan Yunus Emre Ca-
miinin açılış kurdelesini Büyükelçi Meh-
met Akat, Diyanet İşleri başkan yardımcısı 
Mehmet Görmez, Taatsrup Belediye 
başkanı Michael Zeigler ve Din Hizmetleri 
Müşaviri İsmail Başaran birlikte kesti. 
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D
ünyaca ünlü 
Türk menecer 
Bayram Tutum-
lu İspanya Ligi 

Premera Division kulüp-
lerinden Levante’ye talip 
olduğunu açıkladı. Dani-
marka’da yayınlanan BT 
gazetesine konuşan Bay-
ram Tutumlu, Valencia 
kenti takımı Levante’ye 
taklip olduğunu doğruladı 
ve kulüp yönetimi ile gö-

rüşmelerin devam ettiğini 
en kısa zamanda durumun 
netlik kazanacağına inan-
dığını söyledi.

Ünlü Danimarkalı fut-
bolcu ve halen Getafe’nin 
antrenörlüğünü yapmakta 
olan Michael Laudrup’un 
da meneceri olan Bayram 
Tutumlu, devralması ha-
linde Levante’nin teknik 
patronluğuna Danimarka 
Milli takımı teknik direk-

törü Morten Olsen’i getir-
meyi düşündüğünü söyle-
di. Morten Olsen konu ile 
ilgili açıklama yapmazken 
Bayram tutumlu son ay-
larda bu konuyu Morten 
Olsen’le birkaç kez konuş-
tuğunu söyledi.

Tutumlu Morten Olsen 
hakkında konuşurken, 
“Umarım en kısa zamanda 
görüşmeler olumlu sonuç-

lanır. Bu gerçekleşir ger-
çekleşmez Morten Olsen’i 
takımın başına getirmek 
istiyorum. Kendisiyle son 
günlerde birkaç kez konuş-
tum, sıcak bakıyor. Morten 
Olsen ve Michael laudrup 
bence uluslar arası planda 
dünyanın en iyi iki antre-
nörüdür” dedi.

(Haber)

HABER SPOR

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Türk Futbol Milli Takımı önümüzdeki yıl İsviçre-Avus-
turya ortaklığında yapılacak olan 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonasına katılma vizesini en sonunda aldı.
Ama, ne alma… Hem de İsviçre ile karşı karşıya gelmek 

ve maçları bu ülke de oynamak… Keşke, 2008 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası açılış maçını İsviçre’ye karşı biz oynasay-
dık, o zaman daha ilk baştan kalpleri yeniden fethederdik 
gibi geliyor...
Tam da istesek belki de çıkmayacak bir kura çekimi son-

rası bu gerçek oldu. 
Gerçi, İsviçreliler ahlar vahlar ettiler ama bize büyük bir 

fırsat doğdu. Kendimizi gösterme ve kanıtlama fırsatı. Bu 
fırsat kavga-dövüş-şiddet anlamında algılanmasın o zaman 
işler yine değişir. 
Bu fırsat, İstanbul’da yaşanan Türkiye-İsviçre play-off 

karşılaşmasındaki istenmeyen olayların telafi edilmesi fır-
satı olmalı. Bizim kavgacı bir kültür toplumu olmadığımı-
zı,  anlık bir öfkenin sonucu tatsız olayların yaşandığı ve 
bizim futbolda da artık  büyük bir ülke olduğumuzun istik-
rarını gösterme fırsatını iyi değerlendirmeliyiz.
Çünkü Türkiye, 2002 Dünya 3. lüğün den sonra tama-

men inişe geçti ve bilindiği gibi 2004 Avrupa ve 2006 Dün-
ya Futbol Şampiyonalarına gidemedi.
Gerçi, Türkiye’nin, Yunanistan, Norveç, Bosna-Hersek, 

Moldova ve Malta’dan oluşan eleme grubundan çok rahat 
geçmesi gerekiyordu… 
Zayıf gibi görülen ve ciddiye alınmayan rakiplere karşı 

kaybedilen lüzumsuz puanlar sonrası, son Norveç ve Bos-
na-Hersek maçlarının mecburen kazanılması gerekliliğine 
düşmemeliydi Türkiye…
Tüm bu olumsuzluklar sonrası 2008’e katılmak büyük bir 

mutluluk…
Düşünün, İngiltere gibi büyük bir futbol devi Avrupa 

Futbol Şampiyonasında yok… İngilizlerin müthiş seyircisi 
takımlarını izlemekten mahrum, TV ekranlarında ah vah-
lar edecek. 
Bizim Avrupa’da yaşayan insanımız ise, kendi ülkesine 

destek vermek için İsviçre’ye akın edecek… Futbolu seven 
bir ülke insanına bundan büyük mutluluk olabilir mi?... 
Yalnız, Türk Milli Takımı kadar seyirciye de İsviçre’de 

çok büyük ve önemli bir görev düşüyor. O da centilmenliği 
elden bırakmamak, karşılaşma sonuçları ne olursa olsun
şiddete yönelmemek… 
Unutulmasın ki tüm gözler Türkiye’nin üzerinde olacak. 

Bunları yazmak belki erken olabilir, fakat gerçekleri önce-
den yazmanın faydasına inananlardanız. 
Sakın kimse Türkiye, İsviçre’ye beyaz bayrakla gidecek 

sanmasın. Ay-yıldızlı bayrakla gidip, futbol kuralları ne ge-
rektiriyorsa bu çerçeve içinde mücadelemizi öyle vermeli-
yiz ki, kimse Türkiye’ye yine laf etmesin. İstenilen de bu-
dur…
Evet… Türkiye nihayet 6 yıl aradan sonra yeniden  Avru-

pa Futbol Şampiyonası gibi büyük bir arena da mücadele 
verecek..
2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak, bize 1996 

yılında İngiltere’de yapılan ve Türkiye’nin 48 yıl sonra ilk 
kez katıldığı ilk Avrupa Futbol Şampiyonasını hatırlattı. 
O zamanda grubumuzda Portekiz vardı ve biz Portekiz’e 

İngiltere’de yenilmiştik. 
Bu yenilginin rövanşını İsviçre’de niye almayalım?... Biz 

zoru severiz değil mi?...
 irfan.kurtulmus@haber.dk

Nihayet…
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Bulmaca çözüm Sudoku çözüm

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM 
VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Ö
nümüzdeki Ha-
ziran ayında 
Avusturya ve 
İsviçre’de dü-

zenlenecek olan 13. Av-
rupa Futbol Şampiyonası 
finallerinde grubumuz 
belli oldu. Türkiye; İsviç-
re, Portekiz ve Çek Cum-
huriyeti ile gruptan çıkma 
mücadelesi verecek. 

Türkiye’nin rakipleri 
belli oldu
2008 yılında Avusturya 
ve İsviçre’de düzenlene-

cek olan 13. Avrupa Fut-
bol Şampiyonası Finalle-
ri’nin kura çekimi İsviç-
re’nin Luzern kentinde 
çekildi. Türkiye kurada 
A Grubu’nda yer aldı. 
Rakipler ise İsviçre, Por-
tekiz ve Çek Cumhuriye-
ti oldu. Milli  takımımız 
ilk maçını Portekiz’le 7 
Haziran’da şampiyona-
nın açılış gününde oy-
nayacak.İkinci maçımız 
11 Haziran’da İsviçre 
ile olacak. Son maçımız 
18 Haziran 21:45’te Çek 

Cumhuriyeti ile oynana-
cak. Grupta ilk iki sırayı 
alacak takımların yola 
devam edecekler. Türki-
ye’nin grubundan çıkması 
surumunda B grubunda 
ilk iki sırayı alacak akım-
larla karşılaraka turnu-
vaya devam edecek. 13. 

Avrupa Futbol Şampiyo-
nası Finalleri, İsviçre ve 
Avusturya’nın 8 ayrı ken-
tinde, 7-29 Haziran 2008 
tarihleri arasında düzen-
lenecek.

(Haber)

Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Krua çekimi sonunda gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İsviçre, Çek Cum., Portekiz, Türkiye
B Grubu: Avusturya, Hırvatistan,i Almanya, Polonya
C Grubu: Hollanda, Italya, Romanya, Fransa
D Grubu: Yunanistan, İsveç, İspanya, Rusya 

Türk menecer İspanyol 
kulübüne talip

Danimarka Futbol Mİlli 
Takım Teknik Direktörü 
Morten Olsen

Ünlü Danimarkalı 
futbolcu ve 
halen Getafe’nin 
antrenörlüğünü 
yapmakta olan 
Michael Laudrup’un 
da meneceri olan 
Bayram Tutumlu
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk

HABERHABERHABERHABERHABERHABERBER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

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

Bulmacahaber
2008 YILI FALI

Sayın okuyucularımız! Dün-
yaca ünlü astrolog Muhsin 
Sallagitsin, 2008 yılında ya-
şayacağımız olayları sizler 
için öğrendi. İletiyoruz:

*) ABD Doları’nın değer kay-
bedip durması engelleneme-
yecek. ‘Dolar’ adı ‘Dolmaz’ 
olarak değiştirilecek.
*) Küresel ısınmaya karşı 
önlem alınacak: Çölleşmekte 
olan ülkelerde yağmur duası 
zorunluluğu getirilecek.
*) İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi, Marmara De-
nizi’ndeki fay hattının dört 
– beş kilometre kadar güne-
ye kaydırılmasına oybirliği 
ile karar verecek.
*) Belçika parçalanınca 
Brüksel de ikiye bölüne-
cek. AB Genel Merkezi’nin 
toplantı salonları Kuzey 
Brüksel’de, grup odaları 
ise Güney Brüksel’de kala-
cak. Fakat kuzey ile güney 
arası gidiş gelişlerde vize 
zorunluluğu istenmeyecek, 
böylece Avrupa Birliği’nin 
birliği ve bütünlüğü korun-
muş olacak.
*) Yeni geliştirilen ve ke-
sin sonuç veren bir zeka 
testi Beyaz Saray personeli 
üzerinde denenecek. Corc 
Buşt’un test sonuçlarının 
“Devlet Sırrı” olarak elli yıl 
boyunca gizli tutulmasına 
karar verilecek.
*) Bu satırların yazarı (yani 
M. Sallagitsin, red.) Avrupa 
Furbol Şampiyonası’nda 
Türkiye’nin alacağı sonuçla-
rı bulmaya çalışırken kafayı 
üşütüp evindeki bütün ast-
roloji kitaplarını yakacak.
*) Göçmen Mazlum, ünlü 
otomobil firması General 
Motors’un logosundaki 
‘GM’ harflerinin kendi is-
minden yürütüldüğünü id-
dia edip firma aleyhine taz-
minat davası açacak. Davayı 
kaybedince de mahkemenin 
jüri üyelerini Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne şika-
yet edecek.
*) Güney Asya ülkelerinde-
ki binlerce çocuk, Avrupa 

ülkelerinin çocuk-
ları için ayda 1 
(bir) Euro ma-
aşla oyuncak-
lar üretmeyi 
sürdürecekler.

SOLDAN SAĞA
1- Sermayesi olan
2- Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan madde-dadaist
3- Türk alfabesinin onbeşinci harfi nin okunuşu-gariplik
4- Yerin dönme eksenini yaptığı koni boyunca dalgalanması-Şişe gibi 
dar delikleri tıkanmaya yarayan mantar, tıpa.
5- Kayakta bir yarış çeşidi
6- işaret-güneş doğmadan önceki alaca karanlık-ruh
7- Yükleme durumu
8- Razı olma isteme istek-en büyük en yüksek
9- Bir kara taşıtı-(Oğuz ...) Bir karikatürist
10- Masallarda sözü geçen yabani yırtıcı hayvan-uluslararası bir 
organizasyon kuruluşu-sodyum imi
YUKARDAN AŞAĞIYA
1- Üçte bir-bir iş yapmakta kullanılan yada gücünden yararlanılan 
nesne
2- Konya’nın bir ilçesi-seciye,karakter
3- Bir nota-oruç ayı
4- Bir çiçek-özensiz , gelişi güzel
5- Patlıcangillerden kötü kokulu bir bitki-Evcil olmayan hayvanları 
vurma veya yakalama işi
6- Uçurum-Tersi bir işi başarmak için gösterilen kararlılık
7- İlgeç-bakış bakma göz atma
8- (Gökhan ... ) bir karikatürist-bir çalgı
9- Acaba-Gemi barınağı
10- Tersi atgillerden kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesi ile doğan bir 
çeşit melez hayvan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Aranan sözcükler
ATICILIK
ÇİMHOKEYİ
ESKRİM
FUTBOL
GÜREŞ
HENTBOL
KARATE
OKÇULUK
PARAŞÜT
RALLİ
SUTOPU
TENİŞ
VOLEYBOL
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Pele s̀ Møbler
www.peles.dk

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

YENİ 
ADRESİMİZDE 

HİZMETİNİZDEYİZ

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

Sınırlı sayıda kalan 
çocuk arabalarımız 

tükenmeden 
kampanya 

fi yatımızdan sizde 
yararlanı

17 Aralık’tan itibaren
AÇILIŞ KAMPANYASI

Normal oymalı 
ve düz halı

Normal fi yat: 400 kr/m2
Kampanya fi yatı: 
250 kr/m2

Piyasa fi yatı: 4.999,- kr
Pele Mobilya normal fi yat: 3.999,- kr.

1.999,- kr.
Açılış kampanya fi yatı:

ÇOCUK ARABALARI

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

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Kurban Bayramnı kutlarız
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LEBARA KURBAN BAYRAMINIZ KUTLAR
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LEBARA KURBAN BAYRAMINIZ KUTLARI


