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AİLE BİRLEŞİMİ ARTIK DAHA KOLAY

D

animarka dışından evlendiği eşine Danimarka’da
oturma ve çalışma izni
alamadığı için Malmö’ye taşınmak ve orada yaşamak zorunda
kalan Danimarka vatandaşları
artık Danimarka’ya dönebilecekler.
Geçen ay EF mahkemesi bir
Hollanda vatandaşının işgücünün serbest dolaşımı kuralı gereğince Surinamlı kızını Hollanda’ya getirmesine olanak sağlayan bir karara imza attı.
EF mahkemesi tarafından verilen kararlar AB üyeleri için de
bağlayıcı olduğundan Danimarka’yı da kapsıyor. Bir AB ülkesinde yasal olarak oturmuş ya da
çalışmış bulunan Danimarkalılar
bundan böyle eşlerini Danimarka’ya getirebilecekler.
Danimarka Uyum Bakanlığı da
bu kararın ardından uygulamada

Tlf: (+45) 33 93 55 44
info@tickethouse.dk
Tlf: (+45) 33 93 55 4
www.tickethouse.dk

info@tickethouse.dk
www.tickethouse.dk

Gazeteniz
HABER’in
bundan sonraki sayısı
15 Şubat 2008’de
yayınlanacaktır.

ROYAL

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

değişikliğe giderek bundan böyle
herhangi bir AB ülkesinde oturmakta olan Danimarka vatandaşlarının eşlerini Danimarka’ya
getirmelerine onay vermeye baş-

layacak.
Parlamento yabancılar komisyonuna bilgi veren Göçmen
ve Uyum Bakanı Birthe Rönn
Hornbech Danimarka vatandaş-

larının ister işsizlik parasıyla, ister emeklilik maaşıyla geçiniyor
olsunlar bu haktan yararlanabileceklerini belirtti.

(Haber)

Danimarka’dan Yargısız infaz
Danimarka 11 Eylül’de New York’taki terör saldırılarının ardından yangından mal
kaçırır gibi aceleyle alınan bir kararı uygulamaya koydu ve oturma çalışma iznine sahip iki yabancıyı “Devletin güvenliği
için tehdit oluşturdukları” gerekeçesiyle
gözaltına aldı. Uygulama hükümet partileri ve Sosyal Demokratlar tarafından
desteklenirken hukukçular bunun bir adli
skandal olduğunu ve adı geçen maddele-

Avukat
Farhad NikMaram

rin yasa kapsamından çıkarılması gerektiğini söylediler. Danimarka vatandaşlığına
sahip olmadan oturma çalışma izniyle danimarka’da oturan yaklaşık 400 bin göçmen ise endişeli. Oturma ve çalışma izniyle Danimarka’da yaşamakta olan göççmenler, gelecekte kötü niyetli bir iktişdarın bu kralları suiistimal edebileceğinden
korkuyorlar
Sayfa 6
Købmagergade 31
1150 København K

SATDISCOUNT

Navigatörlerimizde
Danimarka ve
Avrupa’nın tüm
kentlerinin yanısıra
1.200 krondan Türkiye yol haritası da
başlayan komple bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için
set fiyatlarla
kampanyamız bizi arayın.
devam ediyor.

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan,
Kına Gecesi, Doğum Günleri
ve her türlü eğlenceniz için bizi
arayınız.

Tlf: 36 305 306

H

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk
������
���������������

Güzellik salonu

595,Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA

sayesinde
İstenmeyen tüylere son

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

İlk üç kalıcı epilasyonda
(permanent hårfjerning)
%25 indirim.
4. seanstan sonra
%40 indirim

Fiyat listesi için: www.b-beauty.dk
klinik@b-beauty.dk

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl.10.00 - 16.00

Hundige Center 2A, 2sal ved
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

Türkiye’ye
seyahatlerinizde
en ucuz,
en güvenilir

Tek gidiş 475,-
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HABER
Çocuklarımıza ve
çocuklarınıza sahip
olun

G

ençliğe adım atıp akşamları da arkadaşlarımla gezmeye çıkmaya başladığımda
babamla bir anlaşma yapmıştık. Ben o
akşam eve gelinceye ona ne karakoldan ne de
hastaneden telefon edilecekti. Ve akıllarına geldiğim anda benim nerede kimlerle olduğumu bileceklerdi.
Bu anlaşma ben ve aynı şekilde kendi anne babaları ile benzer anlaşmayı yapmış olan arkadaşlarıma hem kendimize karşı hem de çevremize karşı sorumlu davranmamızı gerektiriyordu.
Bizi karakola düşürecek eylemlerden sakınmanın yanı sıra karakola da düşmemiz sonucunu
verecek hareketlerden kaçınmamızı da sağlıyordu bu anlaşma.
Son günlerde Danimarka’nın büyük şehirleri ve çevresinde cinayetle sonuçlanan bir çok bıçaklama olayına şahit olduk. Açık konuşalım; bu
bıçaklama olaylarının çoğunda göçmen kökenli
genç erkekler yer alıyor. Bu gençlerin en küçük
anlaşmazlıkta bıçak çekmelerinin nedenlerini
uzmanlar bulur ortaya çıkarırla, polis ve diğer
yetkililer de üzerlerine düşeni yaparlar mutlaka.
Anne babalar ne yapacaklar peki? Ya da bir şey
yapmaları gerekiyor mu?
Evet, görünüşe bakılırsa gerekiyor. Göçmen
anne babalar öncelikle çocukları akıllarına geldiği anda nerede, ne yapıyor olduklarını bilmeleri
gerekiyor. Çocuklarının silah taşıyıp taşımadıklarını bilmeleri gerekiyor. Silah taşımanın onları
”korumak” kadar onları hedef haline getirdiğini
de çocuklarına iyice anlatmaları gerekiyor.
Göçmen anne babaların kendi çocuklarını korurken başkalarının çocuklarını da koruduklarını öğrenmeleri gerekiyor
Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir kültüründe
şiddet eylemleri teşvik edilmez ve kabul edilmez.
Çocuk eğitimi, namus, şeref vs. gibi konularda
kültürel açıklamalardan vazgeçilmelidir, bunları
kimse yutmaz.
Herkes davranışına dikkat etmeli, çocuklarına
da sahip çıkmalıdır. (Sadi)

haber
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Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

PEK YAKINDA DANİMARKA’DA
28
Aralık’ta Danimarka’da
SİNEMALARDA
sinemalarda

��������������������
asonor ® horlamayı durdurur

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.

PEK YAKINDA DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA
Yaşam boyu duymak için

HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
malzemeler izinsiz kullanılamaz / Artikler i Haber må gerne citeres, når
blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse
af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt.
Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir/
Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

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

- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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Danimarka’dan yargısız infaz
Cengiz Kahraman

Tuhaf bir uygulama

D

animarka iki Iraklı göçmeni yargı önüne çıkarma-

dan, sorgusuz sualsiz sınır dışı etme kararı aldı. Bu
kararı ise sadece üç kurum biliyor: İstihbarat birimi,
Adalet ve Uyum Bakanlıkları. Kararın gerekçesi, “iki
Iraklının ülke güvenliğini tehdit etmeleri”. Ama ne sınır
dışı edilen Iraklılar, ne de avukatları suçlarının ne olduğunu bilmiyorlar.
Sınır dışı edilen bu iki Iraklı terörist olabilir ve ülke
güvenliğini tehdit ediyor olabilir. Ülkenin güvenliği ve
geleceği bazı durumlarda bireyin yasal hakları ve güvencesin de önüne geçebilir. Eğer öyleyse, buna yargının karar vermesi gerekmez miydi?
Danimarka’nın bu iki kişiyi yargılamadan sınır dışı etmeye kalkması aslında kendi mahkemelerine, kendi adaletine güvenmediğini gösteriyor.
11 Eylül 2001 yılında New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırılarından sonra dünyanın
geldiği yeni durum artık bu. Sadece Danimarka değil,
bir çok ülke terör korkusuyla çıkardığı terörle mücadele
yasasında kendi hukuk sistemini aşan bir yasa çıkardı.
Yangından mal kaçırırcasına çıkarılan bu terör yasasına
hukuk uzmanları ‘panik yasası’ diyorlar, insan hakları
sözleşmelerine ters düştüğünü söylüyorlar bugün.
Terör yasası çıkarıldığında teröre ve teröriste destek
veriyor suçlamasıyla damgalanmak korkusuyla hiç kimse bu yasaları eleştiremedi. Zaten halk da korkuyordu
ve hazırdı. Hatırlarsanız, Glostrup’ta bir terör hücresi
ortaya çıkarıldığında, aradan iki saat bile geçmeden Sosyal Demokratların lideri Hele Thorning-Schmidt terör
yasasının daha da sertleştirilmesi gerektiğini söylemişti.
Maalesef bu yasa siyasi sağduyu da devre dışı bıraktı.
Bugün iki Iraklı yargılanmadan sınır dışı ediliyor, yarın ne olacağını kim bilebilir. Bu ülkede oturma ve çalışma izni ile yaşayan 300 bine yakın göçmen var. İleride
talihsiz bir partinin ya da hükümetin iktidara gelmesi
durumunda ülkenin ne hale gelebileceğini düşünebiliyor
musunuz?
Üzücüdür ki, hukuktan yana, adaletli, sağduyulu bir
siyasetçi olarak bilinen ve kendi hükümetinin çıkardığı terör yasasını sürekli eleştiren Uyum Bakanı Birthe
Rönn Hornbech bile yargısız sınır dışı kararında sessiz
kaldı. Hornbech düne kadar bireyin hukuksal haklarının, demokratik değerlerin koyu bir savunucusuydu ve
terör yasası ile bunların kaybolacağını sürekli dile getiriyordu.
Artık terör yasası sadece teoride kalmadı, pratikte de
uygulanıyor. Hukuk devleti ilkelerine uyulmuyor. Artık
terör yasasının yeniden gözden geçirilmesinin zamanı
geldi, yoksa sürekli eleştirdiğimiz despot, totaliter rejimlere doğru hızla yol alıyoruz.
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka, 11 Eylül’de New York’taki terör saldırılarının ardından
aceleyle alınan bir kararı uygulamaya koydu ve oturma çalışma iznine sahip iki yabancıyı “Devletin güvenliği için tehdit oluşturdukları”
gerekçesiyle gözaltına aldı. Uygulama hükümet partileri ve Sosyal
Demokratlar tarafından desteklenirken hukukçular bunun bir adli
skandal olduğunu ve adı geçen maddelerin yabancılar yasası kapsamından çıkarılması gerektiğini söylediler. Danimarka vatandaşlığına
sahip olmadan oturma çalışma izniyle Danimarka’da oturan yaklaşık
300 bin göçmen ise endişeli. Oturma ve çalışma izniyle Danimarka’da yaşamakta olan göçmenler, gelecekte kötü niyetli bir iktidarın
bu kuralları suistimal edebileceğinden korkuyorlar

D

animarka 11 eylül’den sonra alınan bir kararı uygulamaya koydu ve oturma çalışma iznine sahip iki
yabancı “Devletin güvenliği
için tehdit oluşturdukları”
gerekeçesiyle gözaltına alınarak sınırdışı edildi.
Uygulama hükümet partileri ve
Ssosyal Demokratlar
tarafından desteklenirken hukuçular
bunun bir adli skandal olduğunu ve adı
geçen maddelerin
yasa kapsamından
çıkarılması gerektiğini söylediler.
Danimarka
vatandaşlığına sahip
olmadan
oturma
çalışma izniyle danimarka’da oturan
yaklaşık 400 bin göçmen ise endişeli.
Danimarka’da oturma ve
çalışma iznine sahip olarak
bulunan iki göçmen “devlet
güvenliğini” için tehdit unsuru oluşturdukları gerekçesi ile gözaltına alındılar.
Gözaltına alma olayını ilginç kılan nokta ise gözaltına alınma nedeni ne bu
iki yabancıya açıklandı, ne
de avukatlarına Adalet Bakanlığının talimatı üzerine
Uyum Bakanlığının da onayı ile gerçekleştirilen uygulama bir çok hukukçu tarafından eleştiriliyor.
Gözaltına alma gerekçesi
Sadece Polis İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı ve

Paragraf 25:
“Bir yabancı, devletin güvenliği
için tehdit unsuru olarak görülürse
sınırdışı edilebilir”
Paragraf 45 b :
‘Adalet Bakanının talimatı üzerine
Uyum Bakanına “adı geçen kişinin Devletin güvenliği için tehdit
oluşturup oluşturmadığını değerlendirme yetkisi verir” Adı geçen
bakanlar “gerekçenin söz konusu
kişilere bildirilip bildirilmeyeceği
konusunda karar verme yetkisine”
sahiptir ifadelerine yer veriyor.

Uyum Bakanlığı tarafından
biliniyor.
Gözaltın alınanlardan
birinin 31 yaşında Kuzey
ıraklı Türkmen bir göçmen
olduğu belirtilirken bu kişinin 7 yıldır Danimarka’da
oturmakta olduğu belirtiliyor. Gözaltında tutulan

“Ülke güvenliğinin bireyin
hukuk güvenliğinden önce
geldiği” belirtilerek karara
destek verildi.
Benzer bir açıklama da
Sosyal Demokrat Parti
sözcüsünden geldi.
Sözkonusu iki yabancının
gözaltına alınarak hakla-

Iraklı’nın yaz aylarında
Irak’a yaptığı seyahat esnasında oturma izninin
iptal edildiği ve Danimarka’ya dönüşünde gözaltına
alınarak cezaevine konulduğu bildiriliyor.
Gözaltına alınan diğer
kişinin ise halen Yemen’de
gözaltında tutulduğu belirtildi.
Hukukçular
gözaltına
alma ve sınırdışı kararlarının gerekçelerinin açıklanmamasının hukuk devleti
ilkeleri ile bağdaşmadığını
söylerlerken İktidar ortağı Muhafazakar Halk partisinden yapılan açıklamada

rında sınırdışı kararı verilmelerine dayanak teşkil
eden maddelerin Danimarka Yabancılar Yasasının 25.
ve 45. maddeleri olduğu bildirildi.
Oturma iznine sahip olarak Danimarka’da bulunan
yabancıların mahkeme kararı olmaksızın ve hukuki
süreç işletilmeksizin sınır
dışı edilmeleri Danimarka’da oturma ve çalışma
iznine sahip olarak bulunan 300 bin göçmenin
durumu konusunda soru
işaretleri yarattı. Bu uygulamaya göre bu grubun hiçbir hukuki güvenceye sahip

olmadığı belirtiliyor.
Muhalefet partilerinden
Demokrat Liberal (Radikale) partisinden yapılan
açıklamada yabancılar yasasındaki maddelerin 2001
yılında New York’ta dünya
Ticaret merkezi’ne karşı
girişilen terör saldırılarının hemen ardından panik halinde
çıkarıldığı belirtilerek bu maddelerin gözden geçirilmesi istendi.
2002 yılında yabancılar yasasında yapılan sertleştirmeler esnasında
kabul edilen iki
başlangıçta pek
kullanılmadı. Ancak son yıllarda
göz önünde tutulmaya başlandığı
belirtiliyor.
Danimarka savunma avukatları Birliği
başkanı Henrik Stagetorn
Politiken gazetesine yaptığı
açıklamada, adı geçen yasa
maddelerinin Uluslararası
İnsan Hakları beyannamesinde yer alan temel
insan haklarıyla çatıştığını
belirtti,
Stagetorn, “Danimarka
ceza yasalarında benzer
başka madde bulmak mümkün değil. Kabul edilebilir
bir şey değildir. Bir insanın
suçu ispat edilinceye kadar
suçsuzdur ilkesi bu durumda çiğnenmektedir” dedi.
(Haber)

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

§

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

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

12 yıldır hizmetinizde

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

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

Tüm sağlık
kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor
Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

Korskildeeng 3
www.mbfood.dk

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

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Hurma ye, Türk kardeşim
Sadi Tekelioğlu

D

animarka’da göçmenler devamlı tartışılıyor. Tartışmaya katılanlar da iki
gruba ayrılıyor; ya göçmenlerin burada bulunmasından rahatsız olanlar ya da göçmenlerin burada bulunmasını zenginlik
olarak görüp bundan memnuniyet duyanlar.
Bu yazımızda bizi çok seven ve burada
bulunmamızdan memnuniyet duyan grubun bizimle olan ilişkileri hakkında birkaç
söz söyleyeceğiz.
Bazı Danimarkalılar göçmen tartışmalarındaki sert ayrımda ırkçı damgası yememek için göçmenlerle olan ilişkilerinde
abartılı ve aşırı dikkatli bir iletişim yolu seçiyorlar. Bu da o Danimarkalıların birbirleri ile iletişim kurarken kullanmadıkları
yöntemleri göçmenlerle ilişkilerinde kullandıkları anlamına geliyor. Danimarkalılar göçmenlerle konuşurken onlarla olan
ilişkilerinde göçmenlere çocuğa davranır
gibi davranıyorlar. İyi niyetle bunu yaptık-

larına inanıyorum, ancak bu tekrarlandığında insanı (beni) sinir ediyor.
Danimarkalıların bir kısmı göçmenleri birer birey olarak değil, devamlı milli kıyafetlerle dolaşan, insan ilişkilerinde cıvıklığa varan bir yakınlık yaşayan, devamlı milli ve dini günler kutlayan bir grubun üyesi
olarak görüyorlar.
Danimarkalıların gözünde göçmenler
duyguları olan, düşünceleri olan belli bir
zevki ve günlük sorunlar karşısında kendince ürettiği çözüme sahip insanlar olarak
görülmüyorlar.
Örneğin bir İran filmi izleyen bir Danimarkalı, filmin sanatsal değeri ve kalitesinden çok filmin İran’da çekilmiş olmasına
şaşırıyor. Yani o bir film değil bir İranlının
çalışması. Danimarkalılar göçmenlerle olan
birlikteliklerinde sanatı platform olarak
kullanacaklarsa sanatsal tüketim yapmak
ve sanat eseri izlemek için yapılmıyor bu.
Tamam, Ortadoğu ülkelerinde sanatçının
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HUKUK BÜROSU
Nykøbing Falster / Torvet 9
Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

sanat üretmesi çok zor, sansür, toplumsal
baskı, etnik baskı sanatçıyı engelleyebiliyor, ama tüm bunlara göğüs gererek de sanatsal üretim yapan insanların ürettikleri
değil de, o ürünü nasıl olup da üretebildikleri tartışılıyor.
Hemen o kişinin içinde yaşadığı toplumun şartları gündeme geliyor. Sanki göçmenlerin geldikleri ülkelerde sanat eseri
üretmek yasakmış ya da imkansızmış da
bazı insanlar bunları başarabilmiş gözüyle
bakılıyor Arap, İranlı ve Türk sanatçılara.
Ben de bazı Danimarkalı dostlarım tarafından davet edildiğim yemeklerde göçmenlere ait marketlerden al ınmış yiyecekler
ve tatlılarla karşılanıyorum. Danimarka’ya
geldikten sonra hayatımın yarısını geçirdiğim Türkiye’de yediğimin yüz katı daha
fazla hurma yedim (abartmıyorum)
Haber gazetesinde yaptığımız çalışmalar
paralelinde Türk filmlerinin Danimarka’da
gösterilmesiyle de ilgileniyoruz. Bunun ti-

cari boyutunun yanında Türk sinemasının
Danimarkalılar tarafından da tanınıp, tüketilmesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz,
bunu yaparken de önceliğimiz sanat ürünü
ve sanatçıyı öne çıkarmak oluyor.
Hatırı sayılır çoğunlukta Danimarkalının göçmenlerle olan ilişkileri birliktelikleri buram buram etnik hava kokuyor, cıvık
cıvık kültür farklılığı konuşuluyor. Durumun bu hale gelmesinde göçmenlerin de
rolü büyük tabii. Kendilerini de etnik yönüyle gündemde tutmaya çalışan bir çok
göçmen Danimarkalılara kendileriyle böyle
iletişim kurulabileceği düşüncesini aşılıyor.
Kimbilir belki de etnik özelliklerden bahsetmek çocukluktan beri birlikte yaşamamış olmanın getirdiği bilgi ve ortak nokta
eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.
Ama artık ben “Du taler godt dansk”
cümlesini duymaktan bıktım.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Danimarka vize kolaylığı getiriyor
Uyum Bakanlığı, Danimarka’ya turist olarak gelmek isteyen
yabancılara vize kolaylığı getireceklerini açıkadı.

U

yum Bakanlığı, Danimarka’yı turist olarak gelip
ziyaret etmek isteyenlere
vize kolaylığı getireleceğini ve
vize işlemlerinin hızlandırılacağını bildirdi.
Uyum Bakanlığı’ndaki bir çalışma grubunun hazırladığı bir
rapor sonuncu vize işlemlerinin
kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı kararı alındığı ve kararın yılsonuna kadar yürürlüğe
gireceği belirtildi. Ticari vizede
de kolaylık sağlanacak ve iş ziyaretinde bulunan yabancıların
Danimarka’ya gelişi daha da hızlandırılacak.
İş dünyası memnun
vize işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması yönündeki
karar Danimarka iş dünyasını
da memnun etti. Özellikle ticari
ziyaret vizelerinin kolaylık getirilmesinin Danimarka’nın çıkarına olduğu bildirildi.
Vize işlemlerinde değişiklik ya-

pılması için hükümete öneride
bulunan Danimarka İş Dünyası
(Dansk Erhverv) adlı kurum da
edinilen sonuçtan tatmin olduklarını bildirdi.
Dansk Erhverv’in şef danışmanlarından Anette Overby,

”Uyum Bakanı’na bir öneri götürdük. Bakanın önerimizi dikkate alıp bu yönde bir adım atmasından memnunluk duyduk”
dedi. .
(Haber)

Terzi ve dikiş atölyesi
Türkiye’den eğitimli, çıraklıktan yetişme terzi Birol
●
●
●
●

Gece kıyafeti
Nişanlık
Gelinlik
Erkek takım

itina ile ölçü
alınarak dikilir.

Bay-bayan
elbise
tamiratı
Etek ve paça
kısaltma
Høje Tåstrup Boulevard 47
2630 Høje Tåstrup
Tlf: 70 23 45 64
Mail: birolca@gmail.com
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Diskotekler ayrımcılığı
kurumsallaştırıyor mu?

haber

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

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

D

animarka’da sayıları
hızla artan ve sadece
üyelerin kabul edildiği diskotekler ayrımcılık konusunda endişelerin ortaya
çıkmasına neden oldu. Bazı
batı başkentlerinde önce
ünlülerin rahat bir şekilde
eğlenebilmeleri için açılan
kulüplere şimdi de halkın
gittiği yerlerin eklenmesi
ve sadece üyelerin bu yerlere alınması, diskoteklerin
göçmenlere kapılarını ka-

pamak için icat ettikleri bir
yöntem olduğu şüphesini
ortaya çıkardı.
Diskotekler artık şartlarını kendilerinin belirledikleri
şekilde üye olan kişilere kapılarını açacaklar ve şartlara uymayan kişileri üye kabul etmeyecekler. Üye olan
kişilere diskoteğin bir anahtarının verildiği ve kişinin
kendi anahtarı ile istediği
zaman diskoteğe gidebileceği belirtiliyor.

Danimarka ırkçılık belgeleme ve enformasyon merkezi (DRC) başkanı Jens
Brösted, bu tür yerlerin
üyelik şartlarını kamuoyuna açıklamaları gerektiğini
belirterek sadece kendilerinin bildiği üyelik şartları yolu ile üye edinmeleri
durumunda ayrımcılık yapmak istedikleri şüphesinin
doğabileceğini belirtti.
(Haber)

SONRA

ÖNCE

7.000 Dkr’den başlayan fiyatlarla burun düzeltme ameliyatları

Plastikkirurgisk Speciallægeklinik
Tlf. 4733 0030

Telefon müracaatlarınızı hafta içi
hergün 9.00 - 15.00 saatleri
arasında yapabilirsiniz

Jernbanegade 42,1, 3600 Frederikssund

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

D-SMART
RECEIVERLER
GELMİŞTİR

Hemen arayın,
siparişinizi yaptırın.

Internet
bağlantılı
paylaşımlı
DREAMBOX
ayarında
cihazlarımız
gelmiştir.
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HARİKA
24 x 47 cm
UYDU
büyüklüğünde
ANTENDE tüm Avrupa
BÜYÜK
kanallarını
YENİLİK çekebilirsiniz.

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 60303587
Cep: 51888675
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Alevilere hakaret
IATA Yetkili Seyahat Acentası

Danimarka’da yayınlanan “Sınır bölgesi” (Graenselandet)
adlı bir kitapta Alevilere çirkin karalama yapıldığı ortaya çıktı.
Kitabın bir bölümünde Aleviler hakkında yeralan bazı ifadelerin doğruluğu araştırılmadan yayınlanması Alevileri harekete
geçirdi. Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu başkanı Feramuz Acar, avukatlarını olayı incelemekle görevlendirdiklerini
ve konunun sonun kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
kaynak kişinin sözlerinde
iddia edildiği gibi 58 yaşınanimarka’nın,
daki Türk’ün Alevi olup
Almanya sınırın- olmadığı belirtilmiyor.
da bulunan TönDABF başkanı Feramuz
der kasabasında Acar da kendi yaptıkları
bir anne babanın kızlarını araştırma sonucunda daerkeklere para karşılığı pa- vada sanık ya da mahkum
zarlamaları üzerine başla- olarak adı geçen kişi veya
yan ve geçtiğimiz yıl sona kişilerin Alevi oldukları
eren dava ile ilgili yayınyönünde kendilerinin bir
lanan bir kitapta bulunan sonuca ulaşamadıklarını
bir bölüm Danimarka’da
söyledi.
yaşayan Alevilerin tepkisiÇirkin karalama
ni çekti.
Alman 1. televizyon kaMads Brügger ve Nikolaj
nalı ARD’de yayımlanan
Thomassen adlı iki gaze“Tatort” adlı polisiye diziteci tarafından yazılan
de, bir Alevi babanın kızı- “Sınır bölgesi” (Graensena tecavüz etmesini konu
landet) adlı kitapta “K”
alan bir bölümün yayınadıyla tanımlanan ve açık
lanması üzerine
tepki gösteren
Alevi cemaati,
şimdi de benzer
bir provokasyonla Danimarka’da
karşı karşıya bulunuyor.
Davada 58 yaşındaki bir Türkün mahkum
olması üzerine
Kürt kökenli olduğu belirtilen
başka bir kişinin, “Bunlar Alevi, bunların dini
bunu emreder,
Alevilerin çoğu
da Bozkurt’tur”
sözleri Danimarka Alevi Birlikler
Federasyonu’nu
(DABF) harekete
geçirdi.
Davada mahkum olan ve
Almanya’nın
Flensburg şehrinde yaşamakta olan 58
adı belirtilmeyen, ancak
yaşındaki bir Türk nedeKürt kökenli olduğu açıkniyle yer verilen kaynak
lanan bir kaynak kendisiifadelerinin ardından Tür- ne yöneltilen soruyu şöyle
kiye’ye inceleme gezisine
yanıtlıyor:
giden gazeteciler Sivas’ın
“Bu kız Türk olsaydı
Şarkışla ilçesi’nin Ülkücü bunlar olmazdı, kimse o
Bozkurtların kalesi oldukıza dokunmaya bile cesağunu ve mahkum edilen
ret edemezdi. Bunlar Da58 yaşındaki kişinin de bu nimarka’da herkesin herkasabanın yakınında bulu- kesle seviştiğini sanırlar.
nan Bahçealan köyünden
Dinleri böyle söyler. Hıolduğunu bildiriyorlar, An- ristiyanlığın da buna izin
cak yazarların ifadelerinde verdiklerine inanırlar. Bir
Türk (Ç.n. :mağdur) olsaydı sokakta yürüyemezlerdi. Bunlar Müslüman
bile değiller. Bunlar Alevi.
“Bozkurtların” çoğunluğu
da Alevidir. Bazı insanlar
mümkün olduğunca genç
tercih ederler, ardından
yaptıklarından utanmazlar da, çünkü o kız ne
Türk’tür ne de Müslüman.
Yattıkları kız Türk ya da
Müslüman olsaydı bunları
DABF Başkanı
öldürürlerdi”.
Feramuz Acar
HABER MERKEZİ

D
Ulusal havayolu
şirketleri ile dünyanın
her yerine IATA güvencesiyle
en hızlı, en ucuz yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu
ile ilgili her türlü,
eksiksiz hizmet.

Türkiye’ye
sefer yapan
tüm uçakların
biletleri
satılır

Sadece TÜRKİYE değil!
Oslo, Bergen, Stockholm, Göteborg,
Brüksel, Berlin, Hamburg, Münih,
Frakfurt, Paris, Madrid, Roma, Zürih,
Vİyana ve diğer Avrupa merkezlerine
yapacağınız ziyaretler için
bizi arayınız.
Bize yapacağınız
bir tek ziyarette hem
rezervasyonunuzu
yaptırabilir, hem de
ziyaretinizin sonunda
biletinizi
alabilirsiniz.

Hafta sonunuzu
Baltık Cumhuriyetleri
Letonya, Litvanya ve
Estonya’da geçirmeye
ne dersiniz?

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

ERCAN SEÇİLMİŞ - ERDAL ŞEKERCİ
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 5544
Fax: 3393 3175
info@tickethouse.dk
www.tickethouse.dk

Yazarlar Alevilerden
özür dilediler
Geçtiğimiz Nisan ayında
piyasaya çıkan kitaptaki
adı geçen bölümden yeni
haberdar olduklarını belirten Danimarka Alevi
Birlikleri Federasyonu
başkanı Feramuz Acar,
avukatlarını olayı incelemekle görevlendirdiklerini
söyledi ve konunun sonun
kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Feramuz Acar yaptığı
açıklamada, “K” kod adlı
kaynak kişiyi araştırıyoruz. Kimliğini belirleyip
kendisi hakkında dava
açacağız, ayrıca kitabın
yazarları ile de konuştuk
ve kendilerine
Danimarka’da
Aleviliğin inanç
topluluğu olarak
kabul edildiğini
hatırlatıp kitapta
yönelttikleri hakaretin 6 aydan
başlayan hapis cezası gerektirdiğini
söyledik. Dava ile
ilgili bilgelere ve
linklere yer veren
internet sitesinde
“K”nin açıklamaları ile birlikte
kısa bir özür yayınladı. Yazarlar,
“K”nin açıklamalarının Aleviliğin
aile içi cinsel ilişkiyi meşru kabul
eden bir akım olarak gösterebileceğini, ancak kendilerinin Aleviliğe
hakaret etmeyi
amaçlamadıklarını bildirerek özür
dilediler ve kitabın bir
sonraki baskısında hatanın düzeltileceğini bildirdiler” dedi.
Kitaba konu olan dava
Danimarka’nın Almanya
sınırı yakınlarındaki Tönder kasabasında bir baba,
annenin de bilgisi dahilinde 13 ve 10 yaşlarındaki
kızları ile uzun süre cinsel
ilişkiye girmiş, bununla
da kalmayıp kızları başka
erkeklere de pazarlamıştı.Uzun süren dava süreci
sonunda baba 10 yıl hapis
cezası alırken, aracılık yapan bir kişi 6 yıl hapis cezası almıştı. Aynı davada
“Deve” lakabıyla tanınan
ve Almanya’nın Flensburg
şehrinde yaşayan bir Türk
de 3,5 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı.
haber@haber.dk
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Anadolu Kød
HABER

haber

HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz
Üretimde
kalite, hijyen
ve en modern
teknolojisinde
hazırlanan
kalite kontrollü
döner ve et
çeşitleri

dost
ve müşterilerimizin
Yeni Yılını kutlar,
2008'in
başarılı,
İlklerleTüm
tanınan
Anadolu
Kød, siz değerli müşterilerimizin
isteklerini
yerine
getirmeye
sağlıklı
ve bol
kazançlı
bir yıl
olmasını
dileriz
ve yeni
ürünler
sunmaya
devam
ediyor.

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

SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !

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

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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www.truvatravel.dk
TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ
SATIŞ ACENTASI

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18

TÜRK HAVA YOLLARI ile
İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye’deki
noktalara uçak ve özel fiyatlar.
Truva Travel
Istedgade 58
1650 København V
info@truvatravel.dk

AHMET AVCI

Tlf: 43 54 24 33

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim cazip
fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, titiz kadromuz,
hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle konuklarınızı ağırlayalım.

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

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

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Yeni yıl konuşmaları ve ’göçmen meselesi’
Üzeyir Tireli

B

aşbakan Anders F. Rasmussen’in bu
yılki yeni yıl konuşması hiç beğenilmedi. Konuşma basında ve halk arasında apolitik, içi boş ve sıkıcı olarak değerlendirildi. Peki, Başbakan ne dedi? Konuşma neden sıkıcı bulundu?
Aslında bu sorunun cevabı Başbakanın
ne dediğiyle değil, ne demediğiyle ilgili.
Çünkü Başbakan bu yıl bir istisna olarak ’yabancılar’ meselesine değinmedi.
Yabancılar meselesine değinmeyen konuşmalar artık Danimarka’da apolitik ve
sıkıcı bulunuyor. Bu durum Başbakanın
2005 yeni yıl konuşmasına da yansımıştı. O yılda, gene bir ikinci istisna olarak,
’yabancılar meselesine değinilmemişti,
çünkü yani yıla bir kaç günü kala büyük
bir doğal afet yaşanmış ve bu afette çok
sayıda Danimarkalının öldüğü tahmin
edilmişti. Sonraki bulgular ölen Danimarkalı sayısının çok az olduğunu gösterdi, ama Başbakan o yılki konuşmasını
sadece afet konusuna ayırmıştı.
Ondan önceki yıllarda bilindiği gibi ve
bir ’kural’ gereği artık yeni yıl konuşmaları ’göçmen meselesine’ değinir oldu.
İsterseniz 2000 yılından bu yana kadarki yeni yıl konuşmalarına kısaca bir göz
atalım ve ’yabancılar meselesinin’ nasıl
gündeme getirildiğini kısaca görelim.
2000 yılında Başbakan Poul Nyrup.
Nyrup önce Danimarka’ya 8-900 yıl önce
gelen mülteci ve yabancıların bu toplu-

ma nasıl katkıda bulunduklarını gururla
anlatıyor. Ardından büyük bir hüzünle
günümüz mülteci ve göçmenlerinin bezeri bir katkıda bulunmadıklarının ve
bu toplum için büyük bir tehdit oluşturduklarının altını çiziyor. Danimarkalılar
kendi mahallelerinde, okullarında, apartmanlarında azınlıkta ve tehdit edilmiş
hissediyorlar diyor Nyrup ve bunun çok
bir ciddi sorun olduğunu belirtiyor.
2001 yılında Nyrup hâlâ Başbakan. Bu
konuşmada Nyrup gene mülteci ve göçmen sorunlarından dem vuruyor ve şiddet olaylarına odaklaşıyor. Şiddete dur
denecek, göçmen anne-babalar çocuklarını daha terbiye etmeli, bu toplumun kural ve adetlerine uymayı öğrenmeliler diyor Nyrup. Nyrup’un konuşmaları ilginç
ve önemli bulunuyor. Herkes bu alanlarda atılacak adımları dört gözle bekliyor.
2002 yılında koltuk sahip değiştiriyor
ve Başbakan Anders Fogh oluyor. Anders Fogh konuşmasında 11 Eylül olaylarına ağırlık veriyor. Saldırının dinci fanatikler tarafından ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırı olduğunun
altını çizen Anders Fogh bu değerlere
sonuna kadar sahip çıkacağını ve onları
korumak için önemli adımlar atacağını
belirtiyor.
2003 yılında Anders Fogh konuşmasına kaldığı yerden devam ederek, yabancıların uyum için katkıda bulunması ge-

Kampanyamız 31 Aralık
2007 tarihine kadar
devam etmektedir.

rektiğini vurguluyor. Bazı imamların
kadınların sünnet edilmesini ve Batılı
güçlere karşı şiddet uygulanmasını doğru bulduklarını belirterek, bu tür düşünce ve beyanların Danimarka’da yeri
olmadığının altını çiziyor. Anders Fogh
yabancılardan uzun zamandır hiç bir talepte bulunmadıklarını, onları eleştirmekten çekindiklerini ama bunlara artık
dur demenin zamanı geldiğini açıklıyor.
Bu ülkede yaşamak istiyorlarsa bizim
örf, adet ve değerlerimizi kabullenecekler diyor Anders Fogh. Konuşmalar basında büyük ilgi görüyor. Köşe yazarları
konuşmalara atıfta bulunmadan yapamıyor.
2004 yılında Anders Fogh eleştirilerinin odağına getto konusunu koyuyor.
Gettoların polisiye olayların ve cahilliğin
temel kaynağı olduğunun altını çizerek,
gettoların dağıtılması için her şeyi yapacağını vaat ediyor. Polisiye olaylara karışan etnik kökenli gençlere göz açtırmayacağını, küçük çocukların Danca öğrenmesi için getto dışında kreş ve okullara
gitmesi gerektiğini belirtiyor.
2005 konuşması doğal afete ayrılmıştı. 2006 konuşması ise ’Muhammed’ krizi gölgesinde gerçekleşti ve konuşmanın
ağırlığı Danimarka’daki düşünce özgürlüğüne ayrıldı. Bu özgürlüğü sonuna kadar savunacağını belirten Anders Fogh,
gerek Danimarka’daki yabancıların ge-

rekse Danimarka dışındaki Müslümanların bu durumu anlamaları ve kabul etmeleri gerektiğini belirti. Bu konuşmada
bir ilginç ve Başbakana yaraşır bulundu.
2007 yılındaysa Anders Fogh Danimarka’da çok güzel bir sosyal sistemin olduğunu ve bundan yararlanan yabancıların
uyum için daha fazla çaba göstermeleri, Danca öğrenmeleri ve Danimarka’nın
değerlerini benimsemeleri gerektiğini
belirtiyor.
Görüldüğü gibi sekiz konuşmanın sadece ikisinde göçmen meselesine değinilmemiş ve bu iki konuşma da sıkıcı ve
önemsiz görüldü. Hatırlanacağı gibi, bu
yüzden de bir kaç ay önce yapılan genel
seçimler aynı şekilde sıkıcı ve canız bulunmuş, seçim kampanyalarına ilgi fazla olmamıştı. Çünkü bu seçimde de, gene
bir istisna olarak, göçmen meselesi seçim teması olmamıştı.
Artık göçmenler ve göçmen meseleleri tartışılmadan, ’kötüyü’ göstermeden,
’yanlışların’ altını çizmeden, ’karanlığı’
göstermeden, şu güzelim Danimarka’nın
’aydınlığını’, tarihi ve güncel ’güzelliklerini’ ve ’iyiliklerini’ anlamak ve anlatmak mümkün olmuyor. Bununla da kalmıyor tabi. Artık zıtları düşünmek ve çelişkilere bakmak Danimarka milli kimliğin bir parçası oldu.
tireli@haber.dk

Seyahatin
Doğru Adresi
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA TEMSİLCİSİ VE YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
(Her ay çıkan yeni bir kampanya fiyatı için bizi arayınız)

PEGASUS HAVA YOLLARI
İstanbul
Ankara-İzmir
Trabzon-Diyarbakır-Adana
Diğer noktalar için bizi arayın
YAZ FİYATLARI: Direk veya aktarmalı
İstanbul
Ankara-İzmir-Trabzon
Diğer noktalar için bizi arayın

1.393,- DKK’dan başlayan fiyatlar
1.532,- DKK’dan başlayan fiyatlar
2.050,- DKK’dan başlayan fiyatlar
2.441,- DKK’dan başlayan fiyatlar
2.850,- DKK’dan başlayan fiyatlar

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI ve LUFTHANSA HAVA YOLLARI
ile hergün Türkiye’nin değişik noktalarına en cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

Örneğin Konya, Kayseri, Ankara, İzmir 2.950,- ile 3.450,- DKK (Değişken fiyatlar)
Şimdiden yaz tatili için bietlerinizi en uygun fiyatlardan satınalın, yer ve fiyat sıkıntısı yaşamayın.
Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.
Ücretsiz olarak Konya/Ankara/Antalya’da
Özel/düğün günlerinizde
ABER OTO KİRALAMA
teslim edilir ve alınır.
limousine ile hizmet verilir.
İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

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

Düğün Salonu

Dünya evine STAR’da girin

HABER

Dışişleri Bakanı Per Stig Möller:

“Soykırım tarihçilerin işi”
Türkiye’ye karşı birçok ülkede Ermeni soykırımı yaptığı yönünde resmi suçlama gelip, yasalar çıkarken
sağduyulu bir açıklama Danimarka’dan geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Per Stig Möller, Ermenilere
soykırım yapılıp yapılmadığına hükümetlerin değil,
tarihçilerin karar vermesi gerektiğini belirtti.
Sadi Tekelioğlu

D

1000 kişi kapasiteli salonumuz, 300 araçlık
otoparkımız ile düğün, nişan ve sünnet
törenleriniz için hizmetinizdeyiz.

Törenleriniz için yemek, düğün pastası
kamera, müzik, çerez, meyva, dekorasyon,
gelin arabası ve kırmızı halı
hizmetimiz vardır.

Ocak/Januar 2008

animarka Dışişleri Bakanı Per
Stig Möller sözde
Ermeni soykırımı
konusunda karar merciinin
politikacılar değil, tarihçiler
olduğunu söyledi. Möller
Danimarka hükümeti olarak bu konuda herhangi
bir girişimde bulunmayacaklarını, bu konunun tarihçilerin çalışma alanına
girdiğini bildirdi.
Per Stig Möller’in açıklamasının son yıllarda bir
çok gerginliğe sahne olan
Danimarka-Türkiye siyasi
ilişkilerinde bir yumuşamayı beraberinde getirebileceği sanılıyor.
Danimarka’da iktidarda
bulunan Liberal-Muhafazakar hükümete dışarıdan
destek veren Danimarka
Halk Partisi milletvekillerinden tarihçi Morten
Messerschmidt tarafından
bakanın cevaplaması isteğiyle verilen soru önergesinin ardından Per Stig
Möller Danimarka parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonuna yazılı bir açıklama gönderdi. Açıklamada
Möller hükümet olarak sözde Ermeni soykırımı konusunda herhangi bir karar
almak için bir planları bulunmadığını ve bu konuda
karar almayacaklarını, zira
bunun tarihçilerin karar
vermesi gereken bir konu
olduğunu söyledi.

soykırımını tanıdığını ve
Danimarka’nın da bu ülkeler arasında yer alması
gerektiğini düşündüğü için
bu soru önergesini verdiğini söyledi.
Messerschmidt Ermeni
konusunun Türkiye’deki
gelişmeler konusunda bir
sembol değerine sahip olduğunu belirterek, Danimarka’da siyasi olarak bu
alanda yapılacak bir girişimin entellektüel bir girişimden çok prensip değere
sahip bir eylem olacağını
savundu.
Messerschmidt kendisine
Ermeni çevrelerinde herhangi telkin yapılmadığını
ve çağrıda bulunulmadığını belirtti. Messerschmidt,
parlamentonun bu yönde
bir karar almasının tarihçileri de bu konuda araştırma yapmaya teşvik edeceğini söyledi.
Messerschmidt,
Danimarka’nın da sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi
gerektiğini ifade ederek, bu
kararın Türkiye-Danimarka veya Türkiye-Avrupa
ilişkilerini zedelemeyeceğini, zira bu konuda karar alan diğer Avrupa
ülkelerinin Türkiye
ilişkilerinin iyi bir şekilde devam ettiğini
belirtti.

Stig Möller’in açıklamaları konusunda diğer siyasilerden herhangi bir yorum
gelmezken muhalefetteki
Sosyal Demokrat Parti’nin
Türk kökenli milletvekili
Yıldız Akdoğan, Messerschmidt’in soru önergesini
tuhaf karşıladığını söylerken, “Örneğin soğuk savaş
döneminde Danimarka’nın
tutumunun belirlenmesi
için tarihçilere ekonomik
kaynak sağlanırken böyle
bir konuda siyasi karar çıkarmaya çalışmak düşündürücüdür” dedi ve böyle
bir öneriye gerek kendi
partisi içinde gerekse parlamentoda karşı çıkacağını
belirtti.
Bilindiği gibi, aralarında
Fransa, Polonya, İsviçre
ve Kanada gibi ülkelerin
bulunduğu 15 ülke Türkiye’nin Ermeni soykırımı
yaptığını resmen tanımakla birlikte bu konuda cezai
yasa çıkarmıştı.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Yıldız Akdoğan:
“Öneriye karşı
çıkacağım”
Morten Messerschmidt
Messerschmidt: İlişkiler veya
Per
bozulmaz
HABER’in sorularını yanıtlayan Morten Messerschmidt soru önergesine gerekçe olarak bir çok Avrupa ülkesinin sözde Ermeni

Zorla evliliklere ağır ceza geliyor

D

Hammerholmen 9
2650 Hvidovre
Tlf: 40 35 30 40

animarka başbakanı Anders Fogh
Rasmussen liderliğindeki Liberal-Muhafazakar koalisyon hükümeti
zorla evliliklere ağır hapis
cezası getiriyor.
Muhafazakar Partili
Adalet Bakanı Lene Espersen’in hazırladığı yeni bir
yasa taslağına göre, çocuklarını zorla evlendirmeye
mecbur eden ebeveynler
ya da ettirenlere daha
önce ön görülen 2 yıl hapis
cezası 4 yıla çıkarılıyor.
Aynı zamanda buna teşebbüs adi suç kapsamına

alınıyor.
Zorla evliliklere getirilmek istenen hapis cezasının yükseltilmesi yasasının, mahkemelerin şimdiye kadar bu tür olaylarda
40 gün ila 6 ay arasında
hapis cezası vermesinin
neden olduğu belirtildi.
Adalet Bakanı Espersen’in yeni yasa önerisine,
ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar ile muhalefet partisi Sosyalist Halk
Partide büyük destek veriyor.
Espersen, bir insanın istemediği biriyle evlendiril-

mesini engellemek için ne
gerekiyorsa yapacaklarını
belirtti.
Zorla evlendirilmeyi ‘kabul edilemez’ olarak yorumlayan Adalet Bakanı
Lene Espersen, cezayı
arttırmakla demokratik
toplumlarda zorla evlendirmenin yerinin olmadığı
sinyalini vermek istedikleri amacında olduklarının
altını çizdi.
Yeni yasanın Danimarka
meclisinde görüşüldükten
sonra yürürlüğe girmesi
bekleniyor.

(Haber)
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

Yağlı, az yağlı
Türk beyaz ve
kaşar peyniri
ile sade,
kaymaklı
yoğurt
çeşitleri

AT i
T
K r
BA ünle rka
ür ima i
n is
Da bay

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.
k
par a
o
t
iş o ızl
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

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

Türkiye’den direk getirilen taze
sebze ve meyveden,
bakliyata, makarnaya, sucuğa
pastırmaya, peynire, yoğurda ve
sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin
edebileceğiniz marketimize
mutlaka uğrayın

uz li
c
u ite
m
al
He m k
He

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro
Bazar Ap

S

ız
m
ı
k
par zdir
o
t
O etsi
ücr

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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HUKUK KÖŞESİ

İcra mahkemeleri

Erbil Kaya, Hukukçu

A

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.

lacaklı olan kişiler gerektiğinde icra mahkemelerine
başvurarak alacaklarının tahsilini sağlayabilirler. Borçlu olan
kişi borcunu ödeyemeyecek durumda ise alacaklı olan kişi icra
mahkemesi aracılığıyla borçlunun mallarından kendi alacaklarının ödenmesini sağlama hakkına sahiptir.
Bu ayki yazımızda icra mahkemelerinin müdahale edemeyeceği durumları ve borçlunun icra
mahkemesine ve3rilmesi durumunda sahip olduğu hakları ele
alacağız. Bu durumlardaki kurallar hem özel, hem de devlete
olan vergi, nafaka ve belediyeye
olan borçları kapsamaktadır.
Asgari eşya ihtiyacı: Borçlu bir
kişinin hane yaşantısını devam
ettirmek için ihtiyaç duyduğu
asgari derecede gerekli eşyalarına icra mahkemeleri haciz koyamazlar. Bu kural zamana uyarlı olarak da geçerliliğini sürdürür, Örneğin, bundan 10 yıl önce
lüks olarak kabul edilen, ancak
günümüzde herkes tarafından
kullanılan eşyalar da zama uya-

rak bu kapsama girerler. İcra
mahkemesine verildiyseniz mahkemeler sizin mobilyalarınızı ya
da diğer eşyalarınızı icra kapsamına alamazlar, ancak çok pahalı deri mobilyalara, antika eşyalar, değerli porselen veya gümüş
takımlar ile değerli halılar veya
tablolara sahipseniz bunlar kapsanabilir, ancak bu alanda karar
vermek için sınırın nerede olduğu konusu tartışmalıdır.
Giysileriniz de bu kapsam dışındadır, ancak örneğin, 50 bin
kronluk kürk mantonuz varsa
bu icraya tabidir. Normal radyolar icra mahkemeleri kapsamında bulunmazken pahalı televizyonlar veya video kayıt cihazları ve müzik setlerine borcunuz
karşılık icra mahkemeleri tarafından el konulabilir.
Elektrikli süpürgeler, dikiş makinaları, fırın ve ocaklar ile beyaz eşyalar, derin dondurucular, mikro dalga fırınlar, çamaşır
makinaları ve diğer mutfak malzemeleri de icra mahkemelerinin el koyamayacağı eşyalardır.
Karar alınmasını güçleştirici du-

rumlarda bu eşyalara duyulan
ihtiyaç değerlendirilir.
Korum maddeleri sahip olunan
nakit para ile bankada bulunan
küçük miktardaki paralar için
de geçerlidir, ancak bu durumda
da söz konusu paranın asgari geçim için gerekli olup olmadığına
bakılır.
3 bin kronun altında bir değere sahip olan ve siz ve ailenizin
işi ve eğitimi için gerekli olan taşınmazlara da el konulamaz. Bu
kapsama kitaplar, motosikletler,
bilgisayarlar ve bir açık arttırmada değeri, üç bin kronun altında kalacak olan eşyalar girer
Sadece ekonomik değeri olan eşyalara icra mahkemeleri tarafından el konulabilir. Bu yüzden
manevi değeri olan aile resimleri, düğün ve nişan yüzükleri,
spor ödülleri de icra mahkemelerinin el koyamayacağı eşyalar
listesinde yer alırlar.
Nafakalar da icra mahkemelerinin kapsamında değildir. Bir
kişinin aldığı nafakaya borcuna
karşılık olarak el konulamaz.
Emeklilik hesabı: da borçla-

rı ödeyememe durumunda icra
mahkemesine verilen kişilerin
bazı tasarrufları da icra mahkemelerinin kapsama alanının dışındadır. Hali hazırda bulunan
emeklilik tasarruf hesaplarına
icra mahkemeleri dokunamazlar, ancak bu kural emeklilik
primi ödenmişse geçerli değildir
İcra mahkemeleri sadece sizin
sahip olduğunuz mallara el koyabilir. Ödünç aldığınız ya da kiraladığınız eşyalara ya da mallara borcunuzu ödeyemeyip icra
mahkemesine verildiğinizde el
konulamaz. Ayrıca eşinizi üzerine kayıtlı olan mallara da el
konulamaz. Evliyseniz ve malların ortak paylaşımına dayalı bir
evliliğiniz varsa alacaklılarınız
sadece siz tarafından aileye katılan veya evlendikten sonra sizin edindiğiniz mallara el koyabilirler.
Eşinizle birlikte örneğin bir
araba almışsanız sadece sizin
hissenize el konulabilir.
erbil.kaya@haber.dk
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Advokat Kadir Erdo�mu�
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk
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Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz.

HABER

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

3024 5538’i ARAYINIZ.

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI
İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi
başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

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

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
www.orientselskaber.dk

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat,
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa
dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez.

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

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF: 3966 6560 - 3122 5222
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EĞİTİM

Baskıcı, otoriter, katı ve sıkı anne-baba tutumu
Bedriye Zelal Kanat

B

u sayımızda da anne ve baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkileri hakkındaki yazı dizime devam
ediyorum. Geçen sayılarımızda şiddetli, reddedici ve Kayıtsız ve Pasif anne
ve baba tutumlarından bahsetmiştim,
bu seferki yazımda da baskıcı, otoriter,
katı ve sıkı anne ve baba tutumundan
ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum.
Çocuğunu, kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasıyla, yola çıkan anne
ve babaların çoğunlukla katı, baskıcı
ve hoşgörüsüz bir tutum içinde olduklarını görürüz. Çocuğumuz bizden yaşça bedence ve ruhça küçük olabilir, fakat bu çocuğumuzun bizim bir model
küçüğümüz olması anlamına gelmez.
O henüz bir çocuktur. Evet çocuktur.
Yaramazlık ve hatalar yapması kadar
doğal olabilecek ne olabilir ki? Çocuğun isteği sadece çocukluğunu yaşayabilmektir. Söyler misiniz. Çocuğunuz
çocukluğunu şimdi yaşamayacak da
ne zaman yaşayacak? “Yaşamadığım
çocukluğumun hesabını kimden soracağım? Kim bilir?” demiş şair. Katı,
baskıcı eğitim tarzını benimseyen ailelerdeki bu şanssız çocukların hiçbir
zaman çocukluğunu yaşama fırsatları
olmaz. Evde askeri bir sistem hakimdir. Kalkış saat 07.30, kahvaltı saat

08.00,....en geç yatış saati 21.30’dur.
Askerlerin dahi hafta sonu programları farklı olduğu halde, evin düzeni değişmesin diye çocukların bu programın
da değişiklik yapılmaz. Katı baskıca
eğitim tarzını benimseyen ailelerdeki
bu şanssız çocukların hiçbir zaman çocukluklarını yaşama fırsatları olmaz
Anne babanın gözleri sürekli bu çocukların üzerindedir. Davranışlarında
oturuşlarında, kalkışlarında, konuşmalarında, gülmesinde, yemesinde, içmesinde kısaca çocuğun yaptığı her türlü harekette bir kusur bir yanlış arayıp dururlar. Sürekli kusur aradıkları
içinde çocuk devamlı tetik altındadır.
Streslidir.”Acaba yine mi hata yaptım?
Yoksa yaptığım yanlış mı? Annem babam bunu duyarsa ne der?” kaygısını
çocuk devamlı yaşar. Devamlı tedirgin olduğu içinde (çocuk bu durumdayken), anne ve baba hata bulmakta
hiç de zorlanmazlar. Böylece çocuğu
kendi istedikleri kalıba sığdırmak için
devamlı zorlayıp dururlar. Yaptırım
gücü anne babadadır. Onlar devamlı
haklı kısım- dadırlar. Anne baba isteklerinden en ufak bir ödün vermek istemezler. Çocuğu anlama çabasını hiç
göstermezler. Belki sonuçta çocuğun
aileye gösterdiği direnç kırılır ve ailenin istediği kılıfa, kalıba zorda olsa
çocuk girer. Aile istediği gibi uzaktan

kumandalı bir çocuğa sahip olur. Ama
geriye çocuktan çok fazla bir şey kalmaz. Anne baba başarıya ulaşmıştır.
Ama silik kişilikli bir çocukları olmuştur bu arada. Baskıcı, otoriter, katı,
sıkı ailenin verdiği eğitim de ceza her
zaman ön plandadır. Genelde “Ona iyi
bir ders olsun,bir daha ömür boyu bu
hatayı yapmasın, diğer çocuklara da
örnek olsun.” düşüncesinden yola çıkılarak çocuğa verilen cezalar çok ağır
olur. Ailenin verdiği disiplin çocuğu
bunaltır, sıkar, hatta hayattan usandırır. Çocuğun en doğal hakları dahi aile
üyeleri tarafından çocuğa uslu olmasının bir ödülü olarak verilir. Çocuktan
yaşının üstünde bir olgunluk beklenir.
Bir anne babanın çocuğu sürekli eleştiriyor olması çocuğu çekingen yapar .
Çocuk attığı her adımda yanlış yapma
korkusu içindedir. Duygularına ve isteklerine önem verilmediğini görerek,
bunları içinde tutmaya çalışır. Duygu ve düşüncelerini içine atarak onları
bastırır. Çocukla anne baba arasındaki
iletişim daima yüksek gerilim hattı gibidir. Çocuğun oyundan birkaç dakika
geç gelmesi yemeği üzerine damlatması vs. gibi küçük olaylar bile büyük çatışmalara sebep olabilir.
Çoğu kez çocuk kendisinden bekleneni ailesine veremez. Çocuğun bir
yandan içinden gelen doğal çocukluk

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

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

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ.

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için
özel oda, bayanlar için sigara içme odası,
çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini
aksatmak istemeyen konuklarınız için
mescit bulunmaktadır.
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

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

eğilimleri ve diğer yandan bunlara zıt
aile kalıpları varsa çocuk iki eğilim
arasında sıkışıp kalmaktadır. Kurtulmak için çeşitli çareler aramasına neden olur. Çocuğun her çare arama girişimi çoğu kez ailenin yeni ve daha
ağır baskılarıyla cevap bulur. Yeni çareler... yeni cezalar... yeni azarlar... ve
giderek daha da şiddetlenerek artmaktadır. Bütün bunların sonunda çocuk
kendi iç dengesini yitirir. Ya tümüyle
çığırından çıkar ve ele avuca sığmaz
bir çocuk olup etrafına zarar versen
bir insan haline gelir yada tamamen
renksiz, kişiliksiz, varlığı yokluğu belli olmayan birisi haline gelir. Başkasının etkisinde kolaylıkla kalabilir. Kim
nereye çekerse o tarafa yönelir.Çünkü
artık kendisine ait bir şey kalmamıştır. İnsanlar tarafından kolay kandırılır, kullanılır. Aşırı hassas, kırılgan ve
hastalıklı bir kişilik yapısı görülebilir.
Aşağılık duyguları gelişmiştir. Suçlayan, cezalandıran, sürekli çocuğun her
yaptığına karışan anne babanın çocukları kolayca ağlayan çocuklardır. ”Her
şeyin aşırısı zarardır” demiş atalarımız. Dolayısıyla uç noktalardan kendimizi sıyırıp birazda olayları akışlarına
bırakmak belki de hem kendimiz hem
de çocuklarımız için en sağlıklı olanıdır.
bzelal.kanat@haber.dk

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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FATMA YELİZ ÖKTEM İLE DERNEKÇİLİK VE
KADINLAR KURULU ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ:
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Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.
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Göçmen Kadınlar
daha iyi örgütlenmeli
kurmalarını sağlıyor ve
birlikte kadın konulu et3 yaşındaki Fatma kinlikler, seminerler, kursY. Öktem konuş- lar veya tartışma akşamları
macı ve danışman, düzenliyoruz.
aynı zamanda Danimarka’nın en büyük kadın Dernekçilik neden bu kadar
örgütü olan Kadınlar Kuru- önemli sizce?
lu’nda (Kvinderaadet) görev
yapıyor. Aarhus’ta yaşayan ”Çok önemli, çünkü demokve Aarhus Belediye Meclisi rasi anlayışımız tamamen
üyesi Bünyamin Şimşek ile dernekçilik zihniyeti üzerievli olan Öktem ayrıca ikti- ne kurulmuştur. Bireyi ve
dardaki Liberal Parti Vens- sosyal çevresini güçlü kıltre’nin Odense kentinden makla birlikte bireyi bilgimilletvekili adayı.
lendirir ve de kazanımlarını güçlendirir ki, birey bunu
Kadınlar Kurulu ise bir özel ve çalışma yaşamında
çok kadın derneğini ve di- hayata geçirebilsin”.
ğer örgütleri bünyesinde ba- Öktem, en büyük arzurındıran bir şemsiye örgüt. sunun Kadınlar Kurulu
Kurul, kadınların toplum- gibi bir şemsiye örgütünün
da etkisini artırmak, gerek benzerinin göçmen kadın
ulusal gerekse uluslararası derneklerini bir çatı altınalanda kadın-erkek arasın- da toplayan bir etnik kadın
daki dengesizliği gidermek şemsiye örgütü kurulmasıve kadın haklarını güvence nı görmek olduğunu beliraltına almak için mücadele tiyor.
ediyor. Öktem ise Elsine ”Düşünebiliyor musunuz,
Espensen adındaki bir mes- ne güzel olurdu bir çok göçlektaşı ile kurulda etnik kö- men kadın derneğini Kadınkenli kadınlar ve örgütleri lar Kurulu’ndaki gibi bir
alanında dernek danışmanı çatı altında toplayabilmek.
olarak görev yapıyor.
Sürekli siyasetçiler, uzmanlar veya başkaları böyle bir
Dernek danışmanı ne
ihtiyacın olduğunu dile geyapar?
tiriyorlar, ama maalesef kadınların kendileri değil. Bu
”Çok farklı şeyler. Bu der- nedenle böyle bir örgütlenneğin ihtiyacına bağlı. Der- meye ihtiyaç var. Göçmen
nekçilik bazen zor olabilir. kadınlarının tamamının
Zaman isteyen bir iş. Bir mücadeleci ve yetenekli bir
de çevrendeki olanakların grup kadın olarak görülmene olduğunu bilmiyorsan mesi çok önemli. Kadınlar
çok zor olabilir. Biz kendi
derneklerini kurmak isteyen kadınlara başlangıçta
ve daha sonra etkinliklerinde yardım ediyoruz. İsteyen kadın
derneklerine kaynak bulmaktan
tutun da, muhasebe
veya
iletişime kadar
çeşitli alanlarda rehberlik
yapıyoruz.
Rehber olarak
doğrudan dernek ya da yönetim kuruluna yardım etmekle birlikte
Danimarka’daki diğer derneklerle
ilişki
Cengiz Kahraman

3

çok farklılar, beklentileri,
hedefleri, yetenekleri farklı, bireysel ihtiyaçları farklı.
Aynı şey dernekler için de
geçerli. Bu nedenle bir çatı
örgüt, küçük dernekleri destekleyen ve aynı zamanda
kadınların Danimarka’daki
hakları ve olanakları konusunda yardımcı olan birleşme noktası olabilir. Aynı
Kadın Kurulu’nun yaptığı gibi. Böyle bir örgütün
Kadın Kurulu’nun işbirliği yapmaması için hiç bir
neden de yok” diyor Fatma
Yeliz Öktem.
Siz de gönüllü dernek çalışması yapıyor musunuz?
”Evet. Son 10 yıldır Aarhus’taki Uluslararası Kadın
Derneği’nde gönüllü olarak
çalışmaktayım. Soroptimisterne Kraka adlı derneğe
üyeyim ve yönetim kurulundayım. Aynı zamanda bir iş
derneğinin yönetim kurulundayım. Bu arada son
10 yıldır her Pazar günü
Türkçe radyo yapıyorum.
Ücretsiz olarak bu şekilde
bir şeyler yapmak benim
için çok önemli. Dernek
çalışmalarından çok şey öğrendim ve kendimi, çevremi
geliştirdim. Son 6-7 yıldır da
toplumsal konular üzerine
eğildim. O da bana çok şey
kazandırdı”.
Kadın Kurulu (Kvinderaadet), etnik kökenli
kadınlar için dernek projesi
ve göçmen kadınlara anonim danışmanlık hakkında
hakkında daha fazla bilgiyi www.
Kvinderaadet.dk
web sitesinden edinebilirsiniz.
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INTERVIEW MED FATMA YELIZ ÖKTEM - FORENINGSARBEJDE OG KVINDERÅDET

Indvandrerkvinder skal organisere sig bedre
ening, støtter dem under opstart,
fundraiser med dem eller giver
atma er 33 år og folke- input og sparring til at gennemtingskandidat for Ven- føre arrangementer. For dem
stre i Odense, selv bor der ønsker det tilbyder vi forhun i Århus, gift med
eningsmentor, mentoren er kobBünyamin Simsek –
let enten på foreningen eller en
hun er foredragsholder, selvstæn- bestyrelsesmedlem – vi formidler
dig mangfoldighedskonsulent på
netværk og samarbejder også en
arbejdsmarkedet og arbejder for
del med eksisterende foreninger,
Kvinderådet – Kvinderådet er
rundt omkring i Danmark, hvor
Danmarks største kvindeorganivi sammen arrangerer seminarer,
sation.
kurser eller debataftener med
En paraply for kvindeforeninkvinderelevante og dialog fremger og andre organisationer, der
mende emner. Alle oplysninger
arbejder for at sikre kvinders ret- som foreningerne efterfølgende
tigheder og indflydelse overalt i
kan bruge. Det kan være alt fra
samfundet.
fundraising til bogføring eller
Kvinderådet koordinerer og for- kommunikation”
midler kvindekrav og er med til
at sætte den kvinde- og kønspoli- Hvorfor det er vigtigt med
tiske dagsorden både nationalt og foreningsarbejde?
internationalt.
Fatma er ansat som forenings”Det er vigtigt med foreningsarkonsulent og sammen med kolle- bejde, for hele vores demokragaen Elsine Espensen arbejder de tiopfattelse er bygget op på formed etniske minoriteskvinder og eningsmentaliteten, det styrker
deres organisationer.
den enkelte og den enkeltes netværk og ikke mindst kan man
Hvad laver en foreningskonsubruge den viden og erfaringer det
lent?
giver, i sit private liv eller i sit arbejde” svarer hun.
”Det er forskelligt, al efter hvilke
behov foreningen har. Det kan
Hun fortæller også at de har et
for mange være svært at lave
ønske om at være med til at søforeningsarbejde, det er tidskræ- sætte en paraplyorganisation
vende og især hårdt, hvis man
som Kvinderådet, bare med etniikke kender de muligheder der
ske minoritetskvindeforeninger/
findes. Derfor støtter vi kvinorganisationer.
der, der gerne vil starte en for”Det kunne være så godt, hvis
Cengiz Kahraman

F

5 gode grunde
til fortsat
omskæring

vi kunne være med til at samle
nogle foreninger under en paraplyorganisation, ligesom Kvinderådet. Det er ret tit alle andre,
politikere, eksperter osv. der udtaler sig om minoritetskvinderne
og ikke kvinderne selv, vi mener
derfor behovet for en sådan organisation er der. Det er vigtigt
at de etniske minoritetskvinder
ikke bliver set på som en gruppe kvinder, hvor de alle, har de
samme udfordringer og kompetencer. Kvinderne er så forskellige og har så mange forskellige
forudsætninger og kompetencer,
derfor er deres behov også meget
individuelle, det samme gælder
foreningerne. Derfor kunne en
paraplyorganisation være et godt
samlingspunkt, der arbejder for
at støtte de små foreninger men
som også kunne oplyse dem om
deres rettigheder og muligheder som kvinder, i det danske
samfund – ligesom Kvinderådet i dag gør. Sådan en organisation ville være en oplagt
samarbejdspartner for Kvinderådet” oplyser hun

erhvervsforening, desuden laver
jeg hver søndag, gennem 10 år,
frivillig tyrkisk radio. Det er vigtigt for mig at lave noget, hvor
jeg bruger mig selv på en anden
måde, end hvis jeg var lønnet til
at gøre det– jeg har lært meget
af mit arbejde i foreninger og det har
udviklet mig og
mit netværk
en del. Jeg
er igennem
de sidste
6 -7 år
blevet
mere
sam-

fundsorienteret, så personligt har
det også givet mig en masse”
Læs mere om Kvinderådet, foreningsprojektet for etniske
minoritetskvinder og om anonym rådgivning for etniske
minoritetskvinder på
www.kvinderaadet.dk

Laver du selv frivilligt
foreningsarbejde?
”Ja, jeg har de sidste 10 år
været aktiv i International
Kvindeforening i Århus. Jeg
er medlem og i bestyrelsen af
Soroptimisterne Kraka og jeg
sidder i hovedbestyrelsen af en
Af Gülay Sahin

O

mskæring
af drengebørn har
været et intimt debatemne
og er ofte blevet blandet
sammen med debatten om
omskæring af pigebørn.
Argumenterne imod omskæring har været, at det

er en ulempe for mænd i
deres sexliv.
Mange politikere har desuden udtrykt bekymring for
omskæring af drengebørn,
fordi de har betragtet det,
som et indgreb mod barnets
integritet. Videnskabelige
undersøgelser viser dog, at
omskæring af drengebørn
tværtimod er fordelagtig

for mænd.
Ifølge disse undersøgelser
har omskårede mænd generelt en mere hygiejnisk penis
end deres kønsfæller med
forhud, da forhuden er en
slags svamp, der samler på
bakterier. Derfor er risikoen
for at få seksuelt overførte
sygdomme som HIV, gonoré,
syfilis, urinvejsbetændelse

og blærebetændelse betydelig lavere hos omskårne
mænd, mens risikoen for
at få peniskræft er næsten
ikke-eksisterende.
Ifølge undersøgelserne, er
det desuden en myte, at omskårede mænd ikke nyder
deres seksuelle oplevelser
og har et dårligt sexliv.

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

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

Mağazamızda her zaman
uygun fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze gül ve
çiçek çeşitleri bulunur
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Mağazamıza gelin, zevkinize hitap edecek
çeşitli renk ve modelleri görün. Bizden
giyinin göz kamaştırın
Zehra Moda
Ishøj Bycenter • 2635 Ishøj
Tlf: 43 44 68 03 • Faks: 43 44 68 04
Mail: info@zehramoda.dk • www.zehramoda.dk
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Tüm modellerimizi
www.zehramoda.dk
web sitemizde
görebilirsiniz.

Zehra Moda
Ishøj Bycenter • 2635 Ishøj
Tlf: 43 44 68 03 • Faks: 43 44 68 04
Mail: info@zehramoda.dk • www.zehramoda.dk
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Tyrkiet satser på bedsteforældreferier

Pas godt på jeres
og vores børn

D

a jeg i starten af min ungdom begyndte at gå ud
om aftenen havde jeg en meget klar aftale med
mine forældre: De skulle ikke modtage opkald fra
hverken hospitaler eller politistation, indtil jeg kom
hjem. Og de skulle vide hvor jeg skulle hen og sammen med hvem.
Denne aftale gjorde, at jeg og mine venner, som
også havde lignende aftaler med deres forældre, optrådte ansvarsfuld overfor vore omgivelser, når vi
færdedes i byen om aftenen. Denne aftale indebar
også en form for ansvar for os selv og andre. Vi var
ansvarlige for ikke lave noget, som kunne resultere i
at vi havnede hos politiet, eller heller ikke noget der
kunne være årsag til at vi havnede på hospital.
Den seneste tid har vi været vidne til mange knivdrab i og omkring storbyer i Danmark. Lad os være
ærlige og slå fast: mange unge indvandrermænd spiller hovedroller i disse tragiske hændelser. Årsager
til hvorfor unge indvandrere meget hurtigt griber
til kniven i mindste tilfælde af uenighed med andre
skal nok findes af eksperter. Politi og andre myndigheder skal nok også gøre sit.
Hvad skal forældrene gøre? Eller skal de overhovedet gøres opmærksomme på, at de skal gøre noget?
Jo, det skal de åbenbart. De skal først og fremmest
være sikker på, at de ved hvor deres børn er lige netop
på det tidspunkt, hvorpå de tænker på dem. De skal
være sikker på, at deres børn ikke bærer våben. De
skal fortælle deres børn, at våben kan, udover at ”beskytte” dem kan også gøre dem til et mål.
Indvandrerforældre skal også lære, at når de passer
på deres egne børn passer de også på andres børn.
Der er ingen samfund eller kultur i verden, der opfordrer til vold og accepterer vold. Så det med kulturelle
forklaringer med hensyn til børneopdragelse, ære og
skam køber vi ikke.
Man skal opføre sig ordentligt. Man skal opdrage sine
børn ordentligt. (Sadi)

yrkiet lancerer til
foråret et helt nyt
turismeinitiativ
rettet mod bedsteforældre og børnebørn.
Den 8. februar 2008 fejrer
Tyrkiet nemlig som det første land i verden ”Grandparents’ Day” og tilbyder
feriepakker med masser
af sjove aktiviteter som
udflugter, workshops og
sport.
Tyrkiet introducerer nu

pakkeferier til bedsteforældre, der gerne vil af sted på
ferie med deres børnebørn.
Det ”grå guld” efterspørger
i dag aktive og anderledes
ferieformer, og fra februar
2008 bliver det muligt at
tage på bedsteforældreferie, hvor der blandt andet
inviteres på udflugter og
sportsarrangementer.
”Mange bedsteforældre vil
gerne ud at rejse, og hvorfor ikke tage børnebørnene
Sejlture, udflugter og hyggestunder. Det er bare nogle af de oplevelser,
der venter unge som gamle, når Tyrkiet til foråret introducerer pakkeferier specielt til bedsteforældre og børnebørn.

med? Vi tror på, at bedsteforældreferier bliver det
helt store. Trenden er efterhånden ved at slå igennem, og med Tyrkiet som
foregangsland er vejen banet for succes,” fortæller
Vahit Karaali fra Tyrkiets
danske kontor for kultur og
turisme.

Tyrkiet introducerer til foråret bedsteforældreferier, der skal invitere aktive bedsteforældre til Tyrkiet sammen med børnebørnene. Tag for eksempel på aktiv cykelferie i Tyrkiets smukke natur.

Generationerne mødes
til Grandparents’ Day
Et af Tyrkiets tiltag er lanceringen af ”Grandparents’
Day” den 8. februar 2008,
der skal være med til at
fejre bedsteforældre verden
over. Tyrkiet er det første
land i verden til at indføre
og markere dagen, der følges op af en lang række aktiviteter for bedsteforældre
og børnebørn.
”Der er for eksempel udflugter, workshops, filmaftener med gamle klassikere, gallaaftener for bedsteforældrene og sportsaktiviteter. Tanken er, at der
skal være aktiviteter og
fornøjelser, som vil interessere begge aldersgrupper,

og som samtidig giver en
masse gode oplevelser og
minder sammen,” fortæller
Vahit Karaali.
Sjov ferie uden mor og
far
Mange forældre har i dag
ikke tid til at rejse, men
bedsteforældrene har rigelig tid og ikke mindst lyst
til at tage børnebørnene
med på ferie. Og de mange
forskelligartede aktiviteter
indbyder til, at bedsteforældre kan tage på ferie med
såvel mindre som større
børnebørn.
”Hvad enten man rejser
med børnehavebørn eller
teenagere, er det muligt
at få et alternativ til den
mere traditionelle ferieform. Derudover er foråret
et rigtig godt tidspunkt at
rejse til Tyrkiet på, da temperaturerne er behagelige,
og antallet af turister er
betydeligt mindre end i de
hektiske sommermåneder,”
slutter Vahit Karaali.

Forbrydelse under hypnose

K

an man hypnotisere mennesker til
at gøre ting, som
de under normale
omstændigheder tager dyb
afstand fra , f.eks. at begå
bankrøveri eller mord?
Poul Martinsen og Keld
Klüwer har gennemført
forsøget med hjælp fra en
hypnotisør og en gruppe
helt almindelige, lovlydige
danskere.
Er det muligt, at et ganske
almindeligt menneske ved
hjælp af hypnose kan forvandles til en forbryder? Og
kan hypnose bruges som metode i det virkelige liv, hvor
unge terrorister sprænger
sig selv og andre i luften?
Eksperimentet, som gennemføres i ”Forbrydelse
under hypnose”, tyder på,
at det udmærket kan være
tilfældet.
– Det ser ud til, at man ved
hjælp af hypnose kan snyde
den ”spærremekanisme”,
der er indbygget i de fleste
af os, siger Poul Martinsen.
Han og Keld Klüwer har la-

det sig inspirere af sagen om
de såkaldte hypnosemord, en
af efterkrigstidens mest opsigtsvækkende kriminalsager.
I 1951 blev to ansatte
skudt og dræbt i en bank på
Nørrebrogade i København.
Bankrøveren, der skød, blev
pågrebet kort efter, men det
gik hurtigt op for politiet, at

man stod med en temmelig
usædvanlig sag.
Røveren, Palle Hardrup,
påstod nemlig, at han ikke
havde handlet af egen fri vilje, men var blevet hypnotiseret til at begå forbrydelsen.
Hypnotisøren var hans gode
ven og tidligere cellekammerat fra fængslet i Horsens,
Bjørn Schouw-Nielsen.

– Den gamle sag virker
stadig opsigtsvækkende, og
vi syntes, det kunne være
spændende at se, hvad man
kan drive folk til ved hjælp
af hypnose. Palle Hardrup
var nazist og havde en fortid
som vagtmester i Hipo-korpset, hvor han var med til at
hente danske modstandsfolk, der blev henrettet af

tyskerne. Men han var også
en idealist – pengene fra røveriet skulle bruges til at
grundlægge et politisk parti,
siger Poul Martinsen.
I hans og Klüwers eksperiment forsøger man at
få deltagerne til at kæmpe
– og begå kriminalitet – for
at skaffe penge til fattige
masaikvinder i Kenya.
I den gamle sag hjalp det
ikke morderen at påberåbe
sig hypnotisk indflydelse.
Ved dommen i 1954 blev
Palle Hardrup idømt forvaring på ubestemt tid, mens
Schouw-Nielsen fik livsvarigt fængsel.
Temaaftenen slutter med
Peter Øvig Knudsens Marathon-interview med hypnotisøren Ali Hamann fra
1996.

Poul Martinsen, som selv
er uddannet psykolog, har
tidligere udforsket menneskers grænser i tv-programmer som ”Krigerne”
og ”Lydighedens dilemma”.
Hans film har vundet en
lang række priser gennem
de seneste fire årtier.
Keld Klüwer står bag dokumentarprogrammer som
”Det første år”, ”Et liv i kaos”
og DR2 Temaet ”Med livet
som indsats” om danske soldater i Irak.
(Kilde: DR)
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Goder og rettigheder
ved demokratiet

Yıldız Akdoğan

S

om nyvalgt folketingsmedlem slår
det mig gang på gang, hvor mange rettigheder og friheder vi har som
borgere! Og muligheder for at handle i
forhold til konkrete sager.
Sagt med andre ord, så er der mange
instrumenter at tage i brug for dem,
der ønsker at sætte fokus på en politisk sag eller sætte en dagsorden.
Der er ikke så langt fra borger til ministeren eller til det menige folketingsmedlem.
Desværre er der få, der véd det, og
endnu færre, der tager disse muligheder i brug.
Men ud over den manglende viden,
kræver det også interesse og vilje til at
handle for at blive hørt. Desværre véd
mange af vores borgere ikke engang,
at Folketinget er et åbent sted for alle.
Hvordan skulle de også vide det?
Det er ikke ligefrem noget, som man
får at vide medmindre, at man selv
opsøger den viden eller nogen fortæller det.
Derfor, kære læser, vil jeg i denne
måned berette lidt om dine muligheder som borger i det danske samfund.
Vidste du for eksempel, at du til enhver til kan anmode om at besøge et
folketingsmedlem om en konkret, aktuel og saglig sag, eller sende en mail,
hvor du kan stille et spørgsmål, kommenterer et politisk udspil eller klage
over en sag eller et lovforslag, der behandles af regeringen eller af Folketinget!
Der er faktisk mange borgere, der
benytter sig af denne mulighed.
Hver dag får jeg eksempelvis mails
fra borgere, der vil have at jeg skal
tage stilling til den ene eller den anden sag. Eksempelvis en kvinde spørger om, hvad der skal gøres ved mennesker, der er ramt af krigstraumer,
eller en mand, der spørger om, hvad
jeg vil stemme ved et forslag, der gør
det nemmere for finansieringsinstitutter og udlånsvirksomheder at udlåne
penge ukritisk og uden forbehold, som
frister svage sjæle. Eksempelvis at

man kan låne 200.000 på 15 min.?
En anden mulighed er at overvære
debatterne i Folketingssalen. I denne
uge har debatten blandt andet kørt på
ulandsbistand, hvor regeringen blev
presset af deres støtteparti, Dansk
Folkeparti, til at bryde deres løfte om
bedre ulandsbistand.
Som borger kan du komme og overvære disse debatmøder og høre, hvad
regeringen såvel som oppositionen siger til emnerne, ligesom du kan følge
med i debatten via DR2 eller Folketingets hjemmeside, der sender live fra
møderne.
For det tredje er der muligheden for
at deltage i åbne samrådsmøder, hvor
et bestemt udvalg kan have inviteret
ministeren til at besvare et eller flere
spørgsmål.
Eksempelvis havde vi i boligudvalget inviteret velfærdsministeren, Karen Jespersen, i samråd om regeringens manglende tiltag med at bygge
flere almene boliger, når der netop nu
er mangel på boliger i storbyerne. Selv
om det kun er folketingsmedlemmer,
der kan stille spørgsmål til ministrene,
kan man som borger altså komme og
blive klogere på et bestemt emne.
Europaudvalget, som jeg også sidder i, er endda åbent for offentligheden og møderne transmitteres også
via Folketingets hjemmeside. Europainteresserede borgere kan altså følge
med i, hvad udvalgsmedlemmer stiller
af spørgsmål til ministrene. Før juleferien havde udvalget eksempelvis statsministeren på besøg, som skulle fremlægge topmødets konklusion og besvare spørgsmål.
Ja, det er bestemt ikke nemt at være
folkevalgt!
Men som borger, har du altså meget
at skulle sige.
Derfor, kære læser, husk på at demokrati ikke handler om kun at stemme
til valget. Det handler også om at bruge de muligheder man har til at aktivt
deltage i hverdagen og mellem valg.
yildiz.akdogan@haber.dk

Zevkinize göre tasarım

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

69,- kr
Aften buffet (Kl. 16.00-23.00) 89,- kr

Brunch & Frokost Buffet (Kl. 10.00-16.00)

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

İş yemekleriniz, aileniz ve dostlarınızla keyifli bir
yemek için arayın, rezervasyonunuzu yaptırın.

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

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

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com

www.sinema.dk

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Frederiksberggade 22
1459 København K
Tlf: 33 33 08 74
www.restaurantbutterfly.dk
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Danimarka'daki Türklerin ilk ve tek sinema
portalı www.sinema.dk yayına başladı.

S

inema.dk bu alanda
Danimarka’da yapılNişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere börek, sandviç
mış ilk ve tek olma
çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı, tatlı çeşitleri ve
özelliğine sahip
Artık bundan böyle Danikuru pasta verilir.
marka’da gösterimde olan
AÇILIŞ SAATLERİ:
Türk filmleri, gösterildiği
Hafta içi : 08.00-19.00
sinemalar ve filmler hakCumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00
kında ayrıntılı bilgiler bu
sayfadan edinilebilecek
Sinema.dk
sayfasında
sadece Türk filmleri değil Danimarka’da yaşayan
Türkleri ilgilendirebilecek
sinema dünyası ile ilgili diğer bilgiler
de bulunuyor.
Nisan/April 2007
HABER
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DIGITURK

SAT-EXPRESS

ŞOK FİYAT

SSERPXE-TAS

nabilecek modüller de yer
alacak.
www.sinema.dk
halen yapım aşamasında
bulunuyor ve bazı modüller zaman içerisinde aktif
hale gelecek.
(Haber)

Eskimolar özerklik için referanduma gidiyor

KRUTIGID
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HK jagter billedsynderne

Digiturk standart paketinde 70 Türk
kanalı bulunuyor. İlk açılış 920 kr.
6 ay sonra 630 kr.
AYLIK 105 kr.

Danimarka’nın her yerine ürünlerimizi posta ile gönderiyoruz.

info@sat-express.dk

DİGİTÜRK Teknikeri Mehmet Yılmaz Tlf: 40 27 89 89
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)

Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur

ran 2009'da özerkliği genişletmeyi planladıklarını
söyledi.
Enoksen, bu genişletilmiş
özerkliğin, yakın gelecekte
ulaşmayı ummadıkları tam
bağımsızlığın ilk adımı ola-

çerçevesinde, henüz açıklanmayan bazı alanlarda
yetkinin
Grönland'daki
yerel hükümete verilmesi
bekleniyor.
Danimarka, Grönland'ın
dış ilişkilerinde, savunmasında ve adalet sisteminde
şu anda yetki sahibi.
Grönland'ın
özerkliğinin genişletilmesi konusu,
2004'ten beri Danimarka
ve Grönland yetkililerinden
oluşan bir ortak komisyon
tarafından inceleniyor ve
komisyon bu konuda tav-

adanın petrol gelirlerinin
paylaşımı konusunda ciddi sorunlarla karşılaştığı
belirtiliyor.
Grönland, 18. yüzyılda
Danimarka kolonileşmesinin başlamasından sonra
1953 yılında Danimarka
bünyesine katıldı. 1979 yılında özerk bir eyalet olan
Grönland'da 50 bini İnuit
(eskimo) 57 bin kişi yaşıyor. Grönland, 1983'te yapılan referandumdan sonra
1985'te AB'den ayrılmıştı.

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
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Dansk tyrkiske højskoleforening

Gönüllüler aranmaktadır
Danimarka-Türk Halk Eğitim Okulu Derneği(Den Dansk-Tyrkiske
Höjskoleforening) gönüllü olarak yardımcı olacak elemanlar
aramaktadır. Özellikle hukuk, kaynak ve fon temini, eğitim ve
çeviri dallarında herhangi bir ücret beklentisi içinde bulunmadan
yardımcı olabilecek kişilere ihtiyacımız vardır.
Yardımcı olmak isterseniz:
Dernek başkanı
Henriette Lund’u (tlf: 2746 5108) arayabilir veya danturkcollege@hotmail.com adresine e-posta yazabilirsiniz.
unan web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.
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Türk filmleri artık
Slagelse’de Panaroma
sinemasında da
gösteriliyor.

V E P A
MUHASEBE • TERCÜME VE HAVALE BÜROSU
�����������
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V
(v. Hovedbanegården)
Tlf: 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99

“KABADAYI” ve“BEYAZ MELEK”
filmlerini kaçıranlar Slagelse’de
Panaroma sinemasında
izleyebilirler

1988 YILINDAN BU YANA
TECRÜBELİ VE GÜLER YÜZLÜ KADROMUZLA
HİZMETİNİZDE OLMAKTAN ONUR DUYARIZ.
Pamir Kalkan

Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

GÜVENİNİZ iLE 20. YILIMIZ

Seyahat sağlık sigortası için 1
Ocak 2008 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecek yeni kurallar.
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Kurallar kısaca şu anlama geliyor:
Kuzey İskandinav Ülkeleri (Danimarka, İsveç, İzlanda, Norveç ve
Finlandiya), Grönland ve Faraoe Adalarında doktor masrafları sigorta 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 offentlige rejsesygesikring) kapsamında değildir. Bu örneğin; Türkiye,
Hırvatistan, Mısır, İsrail, Tunus ve Lübnan gibi daha önce seyahat
sağlık sigortası kapsamında olan ülkeler için söz konusu.

GRUP DOLUNAY
Müzik Grubu

Nişan, sünnet, kına gecesi ve diğer
özel eğlencelerinizde 4000 DKK’dan başlayan
fiyatlarla hizmetinizdeyiz.
Tlf: 28 67 93 22

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.

HABER

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

Satılık çiftlik evi

Køge/Bjæverskov -Alışveriş merkezine, okula,
hastaneye yakın, çok güzel kırsal manzaralı, kaldırım
taşı kaplı avlusu olan, beyaz boyanmış modern 4
kanatlı çiftlik evi. Ana bina 360 m2 kullanım alanlı,
8 oda, 2 banyo, 1 tuvalet çok iyi izole edilmiş ve
merkezi ısıtma sistemlidir. Yan kanat binası 225
m2 kullanım alanlı, 8 oda, 1 banyo, 1 tuvalet, çift
camlı ve merkezi ısıtma sistemlidir. Ahır binası 1982
eklenmiş ve 2 garajlıdır. Bu bina dükkan/iş yeri olarak
kullanılabilinir veya yatak odası oturma odasına
dönüştürülebilinir. Arazi 5000 m2 olup tenis kortu
vardır ve arazi etrafından dere akmaktadır. Peşin
fiyatı 3,7 milyon DKR.

Satılık daire

Bjæverskov’da, alışveriş merkezine, okula, hastaneye
yakın, 2 katlı 80 m2 daire.
Peşin fiyatı 1,6 milyon DKR

Bilgi icin: 54 86 40 60 / milan@buho.dk
(Sadece Danimarkaca veya İngilizce konusulur)

GAZETEMİZİN GELECEK
SAYISI 15 ŞUBAT TARİHİNDE
YAYINLANACAKTIR.

HABER
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“Figter” Berlin yolcusu

Eleman ihtiyacınızı biz
karşılıyoruz

Tamamen yasal yöntemlerle
Türkçe bilen kalifiyeli eleman
ihtiyacınız için bizi arayın

N

oel öncesinde gösterime giren ve
Danimarkalı eleştirmenlerden tam not alan
“Fighter” filmi Berlin film
festivalinde yarışacak.
“Fighter”, 7-17 Şubat tarihleri arasında Berlin’de
düzenlenecek olan ve dünyanın en saygın festivallerinden biri olarak gösterilen
Berlin Film Festivali’nde
(Berlinale) gençlik filmlerinin yarıştığı “Generation” adlı kategoride altın
ayı veya gümüş ayı ödülü
almak için yarışacak.
10 Şubat günü Berlin’de

Eleman işe alma ve sonrasında
gerekli olan her türlü
formalite ve zorunlu işlemler
tarafımızdan gerçekleştirilir.

sinemaseverlerin beğenisine sunulacak film için filmin yönetmeni, oyuncuları
ve teknik ekibinin film gösterimi ve öncesinde hazır olmak üzere Berlin’e gideceği
belirtildi.
Fighter 3 dalda da Danimarka’nın en saygın sinema ödülü “Bodil”e aday
gösterildi. 17 yaşındaki
Ayşe’nin öyküsünün anlatıldığı Fighter filmi en iyi
film, en kadın oyuncu ve en
iyi yardımcı erkek oyuncu
dallarında yarışacak.
“Fighter” ayrıca Şubat
ayı başında düzenlenecek Berlin Film Festivalinde de yarışacak.
Filmde Ayşe rolünü canlandıran Semra Turan
en iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilirken,
Cyron Björn Melville de
en iyi yardımcı erkek oyuncu rolüne aday gösterildi.
İki Türk ailesinin ilişkileri
çevresinde, dünyanın en iyi
Kung Fu savaşçısı olmak isteyen Ayşe’nin hikayesinin
anlatıldığı filmde ayrıca
Türk oyuncular Sadi Tekelioğlu, Özlem Sağlanmak,

Behruz Banissi, Yüksel
Işık, Nevin Rasmussen ve
Denize Karabuda da rol
alıyorlar.
“Fighter” filmini gösterime girdiği 14 Aralık tarihinden bu yana 322 bin kişinin
izlediği bildiriliyor.
Kazanan film ve sanatçılar 24 Şubat gecesi İmperial
sinemasında yapılacak ödül
töreninde açıklanacak.
(Haber)

İşte “Fighter”in
Berlin’deki rakipleri
32A, İrlanda/Almanya
Ben X, Belgium/Hollanda
The Black Balloon, Avustralya
Ciao bella Mani MaserratAgah, İsveç
Cidade dos Homens (City of
Men) Brezilya
Dunya & Desie, The
Netherlands/Belçika
Fighter, Danimarka
love, peace & beatbox, Almanya
Munyurangabo (Liberation
Day), ABD/Ruanda
September, Avustralya
Sita Sings the Blues, ABD
Somers Town, İngiltere
To Verdener (Worlds Apart),
Danimarka
War Child, ABD

Necati Gezen ilk albümünü çıkardı

Siz elemanı seçin gerisini
bize bırakın
Sonel Karakuş
Bryggervangen 19, 2. th
2100 København Ø
Tlf:: +45 86 52 33 33
Faks:+45 86 52 33 33
Mobil: + 45 28 91 99 17
E-mail: eurotransport@hotmail.com
www.evrobiznes.com

Danimarka’da yaşayan müzisyen Necati
Gezen’in ilk albümü piyasaya çıktı.

T

ürkçe ve Kürtçe
13 eserden oluşan
“Edi Bese Were” adlı
albüm, başkent Kopenhag’daki Yıldız Stüdyolarında hazırlandı.
Halk ve sevda türkülerinden oluşan albümdeki eserlerin bazıları
sanatçının kendisi tarafından derlendi.
Albümün müzik yönetmenliğini de Yıldız
Stüdyo sahiplerinden
Kadir Demir üstlendi.
1980 yılında Danimarka’ya işçi çocuğu
olarak gelen 41 ya- eğlence dünyasında da bat ayında Türkiye’de
şındaki Necati Gezen, tanınan bir isim.
de piyasaya çıkıyor.
Danimarka’daki Türk Gezen’in albümü Şu(Haber)
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DR Hipnotize
ederek dürüst
insanlara suç işletti
Danimarka Resmi Televizyon kanallarından DR2 dürüst, namuslu, itaatkar insanların hipnoz yoluyla gerçek hayatta akıllarının
ucundan bile geçmeyecek suçları işleyebileceklerini ispat eden
bir program hazırladı. Programın intihar eylemcileri, dini tarikatların üye kazanma yöntemleri ve suç örgütlerinin eleman kullanmaları konusundaki araştırmalara ışık tutması bekleniyor.

“

Forbrydelse under
hypnose” ((Hipnoz
altında suç) adlı programda; Kenya’daki
fakir Masai kabilesi kadınlarına ekonomik yardım
sağlamak için mücadele
etmeye, hata suç işlemeye
kadar varabilecek eylemleri yaptırabilmek için bir
grup dürüst ve yasalara
itaat eden kişiler hipnotize ediliyorlar. Program yapımcıları yaptıkları programla her insanın intihar
bombacısı olma yönünde
hipnoz yoluyla telkin edilebileceğini ispat ettiklerini söylüyorlar.
Scientology tarikatı hakkında da benzer iddialar
zaman zaman çeşitli kişiler tarafından dile getiriliyordu. Aynı şekilde “Harun Yahya” olarak kendini
lanse eden Adnan Oktar
çevresinde toplanan ve
Adnan Hocacılar olarak
tanınan grup üyelerinin
aileleri de çocuklarının
hipnotize edilerek kendilerinden koparıldığını öne
sürmüşlerdi.
Program yapımcıları Poul
Martinsen ve Keld Klüwer
programı yaparken, Kopenhag’da 1951 yılında
gerçekleştirilen bir banka
soygunundan esinlendiklerini söylediler.
Adı geçen silahlı banka soygunu esnasında iki
banka memuru öldürül-
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GÜVENLİ OTOMOBİL SATIŞINDA UZMANIZ
Galerimizde her zaman 40-50 otomobil bulunur
BMW 750i 5,4 V12

Kr. 449.900,-

VW Passat 1,9 TDi 130
Comfortline 6g

Kr. 229.900,-

Peugeot 407 1,6 HDi SR

Kr. 189.900,-

320.000 km. Nysynet, 20” HARTGE alufælge, vinterhjul, fuldaut.
klima, alarm, fjernb. c.lås, fartpilot, startspærre, varme i forrude,
sædevarme, regnsensor, el indst. forsæder, el indst. førersæde,
el-soltag, el-ruder, el-spejle m/varme, radio med cd-boks, navigation, multifunktionsrat, læder, læderrat, træindlæg, tågelygter,
xenonlys, 8 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, sænket, tonede ruder, mørktonede ruder i bag,
service ok, tv- skærm i luftet & dvd

121.000 km. Nysynet, 6 gear, nye 18” alufælge, fuldaut.
klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, sædevarme,
el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, kopholder, veloursæder,
splitbagsæde, 4 airbags, abs, servo, esp, indfarvede kofangere,
tonede ruder, 1 ejer, service ok, står som fabriks ny,

146.000 km. Nysynet. 1 ejer, 16” alufælge, airc., fjernb. c.lås,
startspærre, fartpilot, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme,
cd/radio, armlæn, kopholder, veloursæder, splitbagsæde,
bordcomputer, tågelygter, 8 airbags, abs, esp, servo,
indfarvede kofangere, tonede ruder, træk.

BMW 318i 1,9 119

Kr. 174.900,-

126.000 km. Nysynet, fjernb. c.lås, startspærre, el-soltag,
el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, kopholder, veloursæder,
tågelygter, 6 airbags, abs, servo, indfarvede kofangere,
tonede ruder, 1 ejer, service ok,.

Suzuki Wagon R+ 1,3 GL +
müş, soygunu gerçekleştiren Palle Hardrup adlı kişi
kendisinin hipnoz altında
bu eylemi yaptığını öne
sürmüştü. Polisin sonraki
araştırmaları da soyguncunun iddiasını ispat etmiş ve Palle Hardrup’un
daha önce cezaevinde aynı
hücreyi paylaştığı Björn
Schouw Nielsen tarafından
hipnotize edildiğini ortaya
koymuştu.
Palle Hardrup’un gerçekleştirdiği banka soygunu davası Kopenhag’da
bulunan polis müzesinde
de sergileniyor. Dava ile ilgili yayınlanan kitap, soygunda kullanılan silah ve
Palle Hardrup’un resmi de
sergilenen “eserler” arasında bulunuyor.
19 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak olan
ve Danimarka halkı tarafından şimdiden heyecanla beklenmeye başlanan

programın ardından Danimarka’nın ünlü hipnozitörlerinden biri ile bir röportaj
da yayınlanacak.
Programın, son yıllarda
gündemden hiç düşmeyen
intihar saldırıları, dini tarikatlar ve suç örgütlerinin
araştırılmasında ve daha
yakından incelenmesinde
yeni bir ufuk açabileceği
belirtiliyor.
Program yapımcılarından
biri olan Poul Martinsen
araştırmacı gazeteciliğin
ve tv belgesel yapımları
alanında dünyanın sayılı
isimleri arasında bulunuyor. Martinsen, 1980’li
yılların ortalarında Kopenhag’da Konyalılar tarafından işlenen bir töre
cinayeti konusunda yaptığı oldukça ayrıntılı bir
belgesel programla bir çok
uluslar arası ödüle layık görülmüştü.
(Kaynak: DR)
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Kr. 64.900,-

138.000 km. Nysynet, c.lås, startspærre, sædevarme, elruder, el-spejle, cd/radio, bagagerumsdækken, kopholder,
splitbagsæde, 4 airbags, abs, servo, indfarvede kofangere,
hækspoiler, tagræling, tonede ruder, service ok. træk.

Opel Corsa 1,4 Swing

Kr. 49.900,-

97.000 Nysynet, c.lås, startspærre, cd/radio, splitbagsæde,
db.airbag, abs, servo, tonede ruder, 1 ejer, service ok.vognen
fremtræder som ny, pava behandlet.

Baotian 30 REBEL 49CC

Kr. 6.800,-

Knallert /2008, Blåmetal. Fås i 2 forskellig farver blåmetal &
rør/sort, max km/t 30, max vægt 242 kg., tankkapacitet 4,5L,
dæk foran 120/70-12 bag 130/70-12, med fjernstart og alarm,
klar lygter.

Tamirhane hizmetimizden yararlanın

Aracınızın bakımı ve tamiri
için bizi arayın.
Her türlü araç bakım, tamirat, sigorta hasarları ve
muayeneye (syn) hazırlamada hizmetinizdeyiz.
Araç testleri bilgisayar teknolojisi ile yapılır.

Peşinatsız 3 ay garanti
Aracınızın lastiklerini değiştirmek
istiyorsanız, bizi arayın!

1299,- Kron’dan başlayan
fiyatlarla Kış lastikleri

Tüm tanınmış lastik markalarını
cazip fiyatlarda hem satıyor,
hem de takıyoruz.

Industrivænget 12 A ● 3400 Hillerød
Tlf: +45 70 20 84 14 ● Fax: +45 70 20 84 15
Mobil: +45 23 84 34 69
autosalg@hillerodautomobiler.dk
www.hillerodautomobiler.dk
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İslam ve sosyal hayat

DİNİ SOHBET

İyot yetersizliği ve beslenme

Dr. İsa KUYUCUOĞLU, DTDV Müdürü

Selahattin Topçu,
Beslenme ve Diyetetik
Uzmanı

İ

slam’ın kutsal kitabı Kuran’ı Kerim ve onun
tamamlayıcısı ve yorumu olan Hz. Peygamber’in hadisi şerifleri incelenince; İslam’ın yalnızca inanç ve ibadetlere ait bir takım teolojik
(ilahiyatla ilgili) ilkelerden oluşan bir içeriğe sahip olmadığı;
aynı zamanda insanın bireysel, ailevi ve toplumsal hayatına
ait düzenlemeler getiren bir din olduğu anlaşılır.
İslam Dininin kendine has iman prensipleri, ibadet esasları, aile ve sosyal hayatın düzenlenmesine ait bireysel ve toplumsal ihtiyaçları fizik ve metafizik boyutlarda karşılamayı
amaçlayan ilkeleri vardır. Bu durum İslam’ın, diğer beşeri ve
semavi dinlerden ayrıldığı en belirgin niteliği olarak tezahür
etmektedir.
Ferdin kendisini hedef alan ilkelere paralel olarak birlik ve
birliktelik (tevhid) temeline dayanan İslam’da asıl gaye toplumsal hayattaki dayanışma, uyum ve armonidir. Bu noktada İslam çokluk içinde tekliği ve birlikteliği amaç edinen bir din olarak tezahür etmektedir.
Kuşkusuz İslam’daki bazı emir ve yasakların uygulanabilmesi bireyin diğer insanlarla birlikte olmasına ve sosyal hayata katılmasına bağlıdır. Toplumun desteği olmadan, topluma karışmadan bazı ibadetleri ve dini görevleri yerine getirmek, pratik hayatta uygulamak mümkün değildir. Günde cemaatle kılınan beş vakit namazın, haftada bir kez ifa edilen
cumanın, yılda iki kez kılınan bayram namazlarının, hayatta en az bir defa yapılan hac ibadetinin, Yüce Yaratan’a kulluğu ifa etmek yanında; sosyal bir boyutu ve toplumsal bir
fonksiyonu vardır.
İslam’da “ibadet” kavramı belli zamanlarda yerine getirilen
belirli “ritüellerle” sınırlı olmayıp; bireysel ve toplumsal yararı olan her türlü davranışı içine alacak biçimde geniş kapsamlı tutulmuştur. Hz. Muhammmed (s.a.v.) “insanların
en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisi şerifleri,
İslam’da ibadet kavramının namaz, oruç, haç ve zekat gibi
İslam’ın beş temel esası olarak bilinen ibadet biçimleriyle
birlikte, insanlığa faydası olan her çeşit eylem ve davranışı
kapsayacak biçimde geniş tutulduğunu ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda kendi işini ve görevini güzel bir biçimde yapan
ve başkasına faydalı olan herkes aslında birer ibadet yapmış
sayılmaktadır.
Sevgili peygamberimiz (s.a.v.) başka bir hadislerinde de
“Müslümanı, başkalarıyla iletişim kuran ve başkalarının da kendisiyle iletişim kurduğu insan” olarak tanımlamaktadır. Bu hadisten iki anlam ve sonuç çıkmaktadır.
Birincisi bir müslüman içinde yaşadığı toplumdan soyutlanarak, kendi halinde yaşayamamalı, sosyal hayata katılarak
sahip olduğu yeteneklerle insanlara ve topluma faydalı olmaya çalışmalıdır. İkincisi Müslüman başkalarıyla kendi arasına bir sınır, bir rezerv koymadan, güler yüz, tatlı dil, örnek
ahlak ve davranışlarla başkalarına yakın durmalı, davranışlarında soğuk itici, dışlayıcı değil; sıcak, kucaklayıcı ve kuşatıcı olmalıdır. Sonuç olarak diğer insanlar onunla okul ve iş
hayatında, komşuluk ilişkilerinde ve sosyal hayatın başka biçimlerinde rahatlıkla diyalog ve iletişim kurabilmelidirler.
Görüldüğü gibi İslam açısından Müslümanın toplumsal hayata katılarak, başka insanlarla sosyal ilişkiler içinde olması,
sadece beşeri ve toplumsal bir görev değil; aynı zamanda ibadet boyutu olan dini bir ödevdir. Diğer bir hadisi şeriflerinde de peygamber efendimiz (s.a.v) “insanın toplum içine
karışarak bazı sıkıntılara katlanmasının, toplum hayatına katılmadan kendi halinde yaşamasından daha
hayırlı” olduğunu haber vermektedir.
Bu hadisi şerife göre insanın önünde iki seçenek vardır. İnsan ya; toplum hayatına katılarak sahip olduğu bilgi, kültür
ve tecrübeyle insanlara hizmet eder; ya da toplum hayatına
karışmadan kendi halinde, izole olmuş bir biçimde günlerini
geçirir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Müslümanlardan birincisini, yani toplum hayatına katılmayı ve yerine
göre bir takım sıkıntılara katlanarak topluma hizmet etmeyi
istemektedir. Bu noktada insanın yapmaya gücü yettiği halde yapmadığı veya yapmaktan kaçındığı işlerden de sorumlu
olduğu anlaşılmaktadır.
Hepimizin bu toplumda çalışkanlık, doğruluk, dürüstlük,
yardımseverlik, misafirperverlik gibi sahip olduğumuz güzel
değerlerimizle toplum hizmetine katılmamız; içinde yaşadığımız toplumda gerek bireylerle, gerekse toplumsal kurum ve
kuruluşlarla yakın bir ilişki içinde olmamız; hem sosyal bir
faaliyet olarak “insancıl”, hem de “toplumsal” bir görevdir.
kuyucuoglu@gmail.com
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İ ot, insan vücuy

FİYATI/PRİS
5 kr.
dunda az
miktarda
bulunan ancak normal büyüme
ve gelişme, vücut ısısı ve enerjisinin denetimi için gerekli olan
troid hormonlarının yapımı ve
beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için
önemli bir maddedir.
Yetişkin bir kimsenin vücudunda ortalama olarak 20-30
mg kadar iyot bulunur. Bunun
büyük bir kısmı troid bezinde
bulunur ve buradan salgılanan
hormonların yapısına girer. Bu
hormonlarda vücudun bazal
metabolizma hızının denetiminde görev almaktadır. Bu hormonların yetersizliği veya fazlalığı durumunda vücudun bazal
metabolizma hızı etkilenir.
Eğer hormonların yetersizliği
durumu oluşursa bazal metabolizma hızı düşer ve kilo alımı görülür. Bu durumda kişi-

nin kilo vermesi çok zordur ve
mutlaka hormon tedavisi görmesi gerekir. Aksi durumda da
yani troid hormonlarının fazla
olması durumunda, bazal metabolizma hızı artar ve kilo kaybı görülür. Bu kişilerde de kilo
alamama problemi ortaya çıkmaktadır.
İyot vücuda su ve besinlerle
alınmaktadır. En iyi iyot kaynağı deniz ürünleridir. Balıkların yenilebilen 100 gramında
yaklaşık olarak 30 mikrogram
iyot vardır ve yapılan araştırmalarda yetişkin bir kişinin
günde kilogramı başına en az 2
mikrogram iyot alması gerektiğini göstermiştir. Su ve toprağında yeteri kadar iyot bulunmayan bölgelerdeki yetersizlik
sorunu, dünyanın birçok bölgesinde halkın her gün kullandığı sofra tuzunun iyotla zenginleştirilmesi ile çözülmüştür. Bu
nedenle sofralarda ve yemeklerin yapımında kullandığımız tuzun iyotlu olasına dikkat etmemiz gerekmektedir.

HABER

SAĞLIK-BESLENME

İyot yetersizliği durumunda
bebek ve çocuklarda büyüme
geriliği, zeka gelişiminde yetersizlik ve cücelik, gebelerde ise
düşük ve ölü doğum görülür.
İyot yetersizliği sonucu guatr
gelişmektedir. Ancak yapılan
araştırmalarda guatrın tek sebebinin iyot yetersizliği olmadığı, genetik yapı ve beslenme
durumunun da bunda etkili olduğu saptanmıştır. Guatr yapıcı özelliği yüksek olan karnıbahar, turp ve lahana gibi besinlerin fazla tüketildiği bölgelerde guatr görülme sıklığının
arttığı saptanmıştır. İyotlu tuz
tüketimi ile iyot yetersizliğine
bağlı sorunlar önlenebilir, ancak guatr için tedavi edici değildir. Guatrın büyümesini ve
hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.
Unutmayalım ki bilinçli, doğru ve dengeli beslenme sağlıklı
yaşamın birinci kuralıdır...
elahattin.topcu@haber.dk

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

www.haber.dk

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

Sağlık çalışanları ve hastalar
arasındaki dil problemleri
Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

D

animarka’da yaşayan bazı
Türk vatandaşlarımızın
Danca ile sorunları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu da hastanelerde, aile hekimlerinde ya da
eczanelerde iletişim sorunlarına
yol açmaktadır. Bu sorunlar da
sıklıkla teşhis ve tedavide hatalara sebep olmaktadır. 2006 yılında Dansk Patientsikkerhedsdatabase lisan sorunlarından
kaynaklanan 29 hatayı kaydetmiştir.
İletişimin önemini hepimiz bilmekteyiz. Sağlık kuruluşlarında
meydana gelen hataları önlemenin en önemli yollarından biri
de iyi iletişim kurmaktır. Bu
yüzden, hangi ilaçları ne miktarlarda aldığınızı bilmenizde çok
büyük yarar vardır. Aile doktorunuzda, hastanede veya eczanede hangi ilaçları kullandığınızı anlatabilmeniz önemlidir.
Sağlık sektöründe hataların
büyük kısmı, hasta ile doktor
arasında iletişimi sağlayabilecek
profesyonel bir çevirmen bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Aile mensuplarından ya da
arkadaş çevresinden birini çevirmen olarak kullanmak da, etik
açıdan doğru değildir. Birazdan
vereceğimiz örnek, çocukların
çevirmen olarak kullanılmasının ne kadar sakıncalı olduğunu
göstermektedir:

Bir bayan hastanın CT taramasında, taramadan önce hastanın 10 yaşındaki oğlu çevirmen olarak kullanılmıştır. Doktor, alerji, hastanın adet düzeni,
hamilelik durumu ya da aldığı
ilaçlar hakkında tam olarak bilgi edinememiştir ve bu nedenden araştırma sonuçlandırılmamıştır.
İlaçlarınız hakkında neleri
bilmelisiniz?
Aldığınız ilaçları tanımanız size
sağlık sektöründe atacağınız her
adımda yardımcı olacaktır ve
güvenliğiniz için çok önemlidir.
- İlacınızı hangi hastalığa karşı
alıyorsunuz ve vücudunuzda nasıl etkisini gösteriyor?
- İlacınızı hangi yoldan alıyorsunuz?
- Dozları nelerdir, kullanmanız
gereken süre nedir?
- Adları nedir, kaç miligramdır?
- Yan etkileri nelerdir?
- Kullanırken özellikle dikkat
edeceğiniz şeyler var mıdır?
- İlaçlarınızı kullanırken kullanmamanız gereken başka ilaçlar
veya yememeniz gereken belirli
besin tipleri var midir?
İlaçlarınızın prospektüslerinde hangi yan etkileri gösterebileceklerini bulabilirsiniz. Bu yan
etkilerin çoğu, çok nadir görülür. İlaç prospektüsleri ilaçları-

nız hakkında birçok bilgi içerir
ve ilk bakışta karmaşık görünebilir. Kafanızın karışması ya da
ilacınız hakkında şüpheye düşmeniz olasıdır. Sorularınız veya
şüpheleriniz varsa, bunlar hakkında doktorunuzla ya da eczane çalışanları ile konuşmanız
çok önemlidir.
İlacınızı almayı hatırlıyor
musunuz?
İlacınızı almayı sıklıkla unutuyorsanız veya kasıtlı olarak almıyorsanız bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini unutmayın:
Bir bayan hasta, hamilelik zehirlenmesi sebebi ile sezaryenle
doğum yapmak üzere hastaneye
yatmıştır. Operasyondan önce,
yüksek olan kan basıncını düşürmesi için verilen ilaçları almadığı için operasyondan bir
sonraki gün aşırı derecede tansiyonu yükselmiş ve yoğun bakim ünitesine alınmıştır!
Profesyonel çevirmen
kullanın
Sağlık kanunlarına göre, doktorunuz teşhis ve tedavi aşamasında çevirmen kullanmanızı gerekli görüyorsa profesyonel çevirmen ücretsiz temin edilebilir.
eczane@haber.dk
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HÜNKAR RESTAURANT

yüzde 100 Helal ürünlerle hazırlanmış, Türk-Osmanlı mutfağının
en güzel, en lezzetli örneklerini Hünkar Restaurant’ta
tadabilirsiniz.
Aileniz ve misafirlerinizle huzur içinde yemeğinizi
yiyebileceğiniz restoranımızda çocuklar için oyun odası ve şark
köşesi bulunmaktadır.

HÜNKAR RESTAURANT
DİGET 30-36
2600 GLOSTRUP
TLF: 4344 1015

www.hunkar.dk

Canlı müzik eşliğinde eğlence
Grup Dolunay ile Hünkar
Restaurant’ta her Çarşamba,
Perşembe ve Cuma akşamları
eşsiz müzik ziyafeti
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Kopenhag’da Park Bio (tlf: 3538 3362)
Aarhus’ta Öst for Paradis (tlf: 8619 3122)
Sinemalarında
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Necati Gezen’in Kürtçe-Türkçe
eserlerden oluşan

haber 29

KONSER

Özel Dans
Grubu
ile

“Edi Bese Were”

albümü şimdi Danimarka’daki
Türk müzik marketlerinde

ismail

dj Adem
ve
sürpriz
sanatçılar

29.02.2008
Biletler Fona veya
www.billetlugen.dk’dan
temin edilebilir.

Adres:
Musikteatret
Albertslund
Saat: 19.00

Bilet fiyatları:
Ocak ayı: 200 kr.
Şubat ayı: 250 kr.
Kapı: 300 kr.

İletişim:
22 76 22 52

ANKARA PALADS
RESTAURANT & TAVERNA

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.

Murat Küçükavcı
Danimarka’nın parlayan
yıldızı

Kopenhag’da
müzik
ve
eğlencenin
doğru
adresi

������������
���������������

Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 22.00-05.00 arası
Halk, Fantazi ve Sanat müziğinin ünlü isimleri sizlerle.
Jagtvej 171 2100 København Ø

Tlf: 39 29 49 02 Mobil: 27 42 05 44 / 31 98 38 40
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Yeni kitaplar...

Hazırlayan: Muttalip Abat

BLEKINGEGADEBANDEN – Blekinge Sokağı Çetesi . 2 cilt.
Gazeteci – Yazar Peter Øvig Knudsen. Yayımlayan Gyldendal Yayın Evi. 1. cilt 249
kr., 2. cilt 229 kr. 2 cilt birarada 449 kr.

MED GUD I HÆLENE – Arkada Tanrı Korkusuyla. Gazeteci.Yazar Lasse
Ellegaard. Yayımlayan Gyldendal Yayın Evi. 320 sayfa. 299 kr.

K

ir süre Türkiye’de
yaşayan bu arada
bir Türk kadınla evlenen
Gazeteci-Yazar Lasse Ellegaard, Türkiye’deki ve
Orta Doğu ülkelerindeki
anılarını bir kitapta topladı. Uzun bir süre Türkiye’den ve Orta Doğu
ülkelerinden JyllandsPosten gazetesine haberröportajlar yollayan Lasse
Ellegaard, şimdi Information gazetesine yazıyor.
Lasse Ellegaard, MED
GUD I HÆLENE – Arkada Tanrı Korkusuyla
kitabında, yaşadığı Orta
Doğu ülkelerindeki anılarını, bu ülkelerin insanları ve olayları konularında
yaptığı röportajlarını ve
bunların siyasi-toplumsal
yansımalarını, kendi kişisel deneyimleriyle birleştirerek okuyucusuna
sunuyor. Lasse Ellegaard, bu ülkelerde Müslümanların, Yahudilerin ve
Hıristiyanların günlük
yaşamlarını keskin ve yalın bir anlatım biçimiyle
dile getiriyor. Ayrıca, bu
insanların oluşturduğu

openhag’da Købmagergade Postanesi 1988 yılında
soyulmuş ve soyguncular genç
bir polis memurunu da öldürmüştü. Aradan 19 yıl geçtikten sonra şimdi gazeteci Peter
Øvig Knudsen, gerçekleştirdiği büyük araştırmalar sonucu
bu olayın ayrıntılarını ortaya
koyan bir belgesel yapıt ortaya koydu. Ne var ki, Købmager Postanesi Soygunu Tarihi
diye de tanımlanan bu kitap
yalnızca postane soygununu
anlatmaktan öte, iç ve dış politika ve polisiye olaylarının
yanısıra dış politika, savunma
hatta bunun da ötesinde Danimarka’ya yönelik olası bir terörü bile gündeme getirdi.
Kitap, postane soygunu ile
ilgili olarak 1960’lı yılların
sonlarına kadar geri gidiyor.
Bu yıllarda, iki komünist
Godfred Appel ve Ulla Hauton bir gurup genci bir araya
getirerek bir gurup kurmuş
ve Filistin Kurtuluş Halk
Cephesi PLFP’nin askeri eğitim kampında eğitime göndermişti. Kitaba göre, ”ElmalarAppels” adlı bu gurup, daha
70’li yılların ortasında yasa
dışı bir hücre olarak, yasa dışı

FEM ÅR AF MIT LIVYaşamımın Beş Yılı.
Yazarlar Murat Yılmaz
ve Helmuth Kuhn.
Almanca’dan çevirenHans Jørgen – Birkmose.
Yayımlayan Klim Forlaget Yayın Evi. 216
sayfa. 229 kr.

A

lmanya’da Bremen
kentinde doğan ve
büyüyen Murat Kurnaz
2001 yılı Ekim ayında Pakistan’a gider ve burada
bir güvenlik kontrolü sı-

yollardan Filistinlilere silah
ve para sağlamak için Danimarka’da bir dizi soygunlar ve
vurgunlar yapmış, ancak bu
olaylar polis tarafından hiç
bir zaman aydınlanmamıştı.
”Elmalar-Appels” adlı bu gurubun Danimarka hücresinin,
aralarında Alman Baader-Meinhof ve Kızıl Tugaylar hücrelerinin de bulunduğu uluslararası bir örgüt ile bağlantılı
olduğu ve Holger Jensen’nin

rasında gözaltına alınır.
Gözaltına alınan Murat
Kurnaz, 3000 dolar mükafat karşılığında Afganistan’daki Amerikan birliklerine teslim edilir.
Kısa bir süre Afganistan’da gözaltında tutulan
Murat Yılmaz daha sonra,
terör sanıklarının kapandığı Küba’daki Amerikan
Quantanamo Kampı’na
götürülür. Murat Kurnaz,
kampa
gönderilmeden
önce Afganistan’da gözaltında tutulduğu süre içinde ağır işkence gördüğünü

IDENTITET og VOLD: (Kimlik ve Şiddet) Yazar Amartya Sen. İnformations Forlag
Yayın Evi. 184 sayfa. 248 kr.

H

indistan kökenli Filozof ve
1998 yılında ekonomi dalında Nobel Ödülü almış olan
Harvard Üniversitesi’nde profesör Amartya Sen; ” Farklılıklarımız, tam hegemonyayı kabul
eden yapay tek düze bir sisteme
indirgendiği zaman insanlık büyük tehdit altına sokulur.” tezini
savunuyor.

de Danimarka hücresinin lideri olduğu belirtiliyor.
Gazeteci-Yazar Peter Øvig
Knudsen, bu kitabını yazarken polisin ve Gizli Haber
Alma Servisinin arşivlerini
inceledi. Yazar ayrıca konuyla
ilgili bir dizi kişiyle konuştu.
Bu incelemeler sonucu Peter
Øvig Knudsen ” Blekingegadebanden” adlı, tarihi belgesel
iki kitap yazdı. Kitaptan dolayı yazar Knudsen 2008 yılı
Cavling araştırmacı gazetecilik ödülüne layık görüldü.
Kitaplar kamuoyunda büyük
tartışmalara yolaçtı. 80’li ve
90’li yıllarda Dışişleri Bakanlığı yapan Uffe Elleman Jensen de şimdi bu kitaplarda
yeralan, 1983 yılında yapılan
Lyngby’deki, para taşıyan
bir aracın soyulması olayının polisin aydınlatmasının
Adalet Bakanlığınca büyük
bir gizlilik içinde engellendiği iddialarının gün ışığına çıkarılması isteminde bulundu.
Adalet Bakanı Lene Jespersen
de, bu iddiaların ve Uffe Ellemann Jensen’den gelen bu
istemin incelenmesi için gerekli işlemleri başlatmış bulunuyor.

anlatıyor kitabında.
Ancak,
Amerikalılar
Murat Kurnaz’ın suçsuz
olduğunu kısa bir süre
içinde
anlamışlardır.
Buna rağmen Murat Kurnaz, ağır işkence altında
1600 günden fazla daha
Quantanamo Kampı’nda
ömür tüketmiştir. Murat
Kurnaz, ancak 2006 yılında serbest bırakılır. Alman makamları uzun bir
süredir Murat Kurnazın
suçsuz olduğunu bilmelerine rağmen herhangi bir
girişimde bulunmamış ve

Prof. Amartya Sen, Kimlik ve
Şiddet kitabında, gerek bugün yaşanmakta olan gerekse geçmişte
yaşanmış çatışmaların ve şiddetin
kültür, din yada medeniyet farklılıklarından kaynaklanmadığını
savunuyor. Amartya Sen, tam
tersine, halkların, kendilerini
diğerler halklardan ve guruplardan farklı gören tek bir kimliğe
sahipmiş gibi görmelerinden, ”
BİZ ve ONLAR” ayırımı yapmalarından ileri geldiğini anlatmaya
çalışıyor.
Amartya Sen, bugün, dünyanın
dinlere göre cephelere bölündü-

B

Murat Kurnaz’ın Almanya’ya iadesi için bir çaba
göstermemiştir.
Bu süre içinde Murat
Kurnaz’ın hangi ülkeye ait
olduğu konusunda Türk ve
Alman makamları arasında da büyük çekişmeler
olmuş, Murat Yılmaz bu
çekişmelerin de adeta bir
kurbanı olmuştur. Belki de
bu nedenle Murat Kurnaz
gereğinden çok daha uzun
bir süre bu cehennem hayatını yaşamıştır.
Gerek ailesinin gerekse
avukatlarının büyük ça-

Orta Doğu toplumlarındaki bireylerin, inançlarının katı gelenekleri, dinlerinin emirleri ve bölgenin değişemeyen siyasi ve
askeri uzlaşmazlıklarının
etkisi altında yoğrulmuş
düşlerini ve umutlarını,
sevdalarını, aşklarını ve
evliliklerini anlatıyor.
Lasse Ellegaard, kaçamak yapmadan doğrudan
ve yalın bir dille, modern olmayan bir çağda
yaşadığını belirttiği modern
bir Müslüman
kadınla yapmış
olduğu evlilik
yaşamından
edindiği deneyimlerini
de
açıklıyor. Yazar,
kitabında Orta
Doğu anılarını
anlatırken, sık
sık kendine ve
Danimarka’ya
da
dönüyor.
Danimarka
hükümetinin
”Teröre karşı
savaşı”na
da
değiniyor.

baları sonucu serbest bırakılmasından sonra bu
olay Almanya’da büyük bir
hukuk mücadelesi süreci
başlatmış ve Almanya’nın
gerek şimdiki Dışişleri
Bakani Walter Steinmeier
gerekse zamanın Dışişleri
Bakanı Joschka Fischer,
Murat Kurnaz olayının sorumluları olarak bu hukuk
mücadelesinin baş isimleri
olmuşlardır.
Bu kitabı okumanızı
tavsiye ederiz demek bile
gereksiz.ada görüş ortaya
koymuyor.

ğünü iddia etmenin popüler hale
geldiğine dikkati çekiyor.Amartya
Sen buna, kötü ruhlu olarak tanımladığı bazı kişilerin ortaya çıkıp ” Ben .... kadar milyon yada
milyar Hıristiyan / Müslüman
adına konuşuyorum” şeklindeki
açıklamalarını örnek gösteriyor.
Amartya Sen, her insanın bir
çok farklı guruplarla ortak kimlik
taşıdığını ve bu kimliklerin din,
sosyal statü, cinsiyet, meslek, dil,
ahlak, siyasi görüş ve daha pek
çok alanda olabileceğini anlatıyor
ve açıklıyor. Bu ortak kimlikleri
bazen insanların kendilerinin

MaviGün

www.sinema.dk

Gazetecilik
mesleği
gereği Orta Doğu’nun
kaderinde rol oynamış
kişiliklerle görüşmeler
de yapan, işgalci Yahudilerin, Hizbullah askerlerinin, Hristiyan Arapların ve Müslümanların
arasına karışarak büyük
izlenimler edinen Lasse
Ellegaard’un MED GUD
I HÆLENE – Arkada
Tanrı Korkusuyla kitabı
çok sürükleyici.

seçtiğini, bir çok durumda da insanların belirli kimliklerle doğduğunu belirtiyor. Amarty Sen tüm
bunları duygusal bir üslupla ve
çok kültürlülük, sömürgecilik öncesi dönem, kökten dincilik, terör,
globalleşme ve daha bir dizi konuda yaptığı ayrıntılı araştırmalarına dayanarak okuyucuya sunuyor. Ve bu konuların globalleşen
dünyada tartışılmasının önemli
olduğunu vurguluyor.
Prof. Amartya Sen, 184 sayfalık
kitabında, 20 sayfayı da İslam Tarihi’ne ayırmış.

Etkinliklerin adresi

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

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

www.club-alaturca.dk
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VEST
MØBLER
&
TÆPPER
Bizim farkımız keyifli ve sağlıklı bir konfor sunmaktır

haber 31

Evlenecek olanlara ya da yeni ev kuracak olanlara
MÜJDE!!!
Açılış indirimi
mobilya, yatak ve
yemek odası takımı

Yatak odası takımı

AÇILIŞ
KAMPANYASI

Üçü birlikte
açılış kampanya fiyatı
27.990,- kr.
normal fiyatı: 39,990,- kr.

Mobilya takımı
1+2+3

Yemek odası takımı

VEST Mobilya geniş ürün yelpazesi ve üstün kalite anlayışıyla koltuk modellerini sizlerin beğenisine
sunuyor. Salon takımları, yemek odası, yatak odası, genç odası takımları ile hizmetinizdedir.

HAYALLERİNİZİ AYAKLARINIZA SERİYORUZ

Düz ve oymalı halılarda açılış indirimi
Metrekaresi 250,- Kron’dan başlayan fiyatlarla değişik model ve ebatta..

40 bin krona
kadar
anında
kredi

Çeşitli renk ve
modellerdeki
mobilyalarımızı
mutlaka
görünüz

Açılış indirimi
ALBERTO koltuk takımı
3+2+1
11.990,- kr.

Mesut & Ergin Yüksel
Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby
Tlf: 43 96 70 80
AÇILIŞ SAATLERİ:
Haftaiçi : 10.00 - 18.00 Cumartesi: 10.00-16.00

Açılış indirimi
SOFIE koltuk takımı
3+2+1
11.990,- kr.

TÜRKİYE FACEBOOK'TA ÖNDE
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Alexa istatistiklerine göre Facebook dünyanın en fazla ziyaret edilen ilk on sitesinden
biri. En fazla ziyaret edilen siteler sıralamasında Kanada, Güney Afrika ve Norveç'te birinci sırada yer alırken, İngiltere ve İsveç'te ikinci, Mısır ve Panama'da üçüncü, ABD,
Avustralya ve Türkiye'de ise beşinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin sanal ağı üzerinden
kayıtlı kullanıcıların sayısı bir milyonun üzerinde. Facebook'a olan ilginin, ülkemizde fazla olması, sitenin Türkçe dil seçeneği sunması talebini doğurdu. Bu yönde verilen çabalar da kısmen sonuç verdi. Artık internette arama motorları sayesinde bulabileceğiniz bir
eklenti yazılım sayesinde site Türkçe dilinde kullanılabiliyor.
İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Mustafa Akgül'e göre, Türkiye'de teknoloji
ve kültürün kaynaşma süreci hızlı yaşanıyor. Facebook'un arkadaşlık ortamının yanı
sıra iş bulma gibi işlevlerine de dikkat çeken Akgül, "Özellikle Türkiye'de bu tür modalar çok daha hızlı yayılabiliyor. Cep telefonu, MIRC kanalları gibi akımlarda önde
olmamızın sebebi sanırım bu tür teknolojilerin kendi kültürümüze çabuk adaptasyon
sağlayabilmeleri. Facebook'u hızlı özümsedik" diyor. Sitede "rakı sofrası" gibi Türk usulü
uygulamaların yanında pek çok eğlenceli iletişim uygulamaları mevcut. Facebook'ta
siyasal, sanatsal ya da sadece eğlence için kurulan grupların yanında "causes" adı verilen
sosyal platformlar da yaratılıyor. Böylece dikkat çekmek istediğiniz toplumsal sorunları
gündeme getiriyor ve çeşitli yardım kuruluşları ve derneklere site üzerinden bağış yapabiliyorsunuz. Her üye karşılığında sponsorlar da bu kuruluşlara destek sağlıyor. Ayrıca,
çeşitli armağanlar gönderebileceğiniz sitede büyük bir pazar oluştuğunu söylemek
mümkün. İşte bu yüzden Facebook şirketlerin iştahını da kabartıyor.

Facebook internet kullanıcılarının ilk soluklandıkları
ve yeni bir bağımlılık türü yaratan site olmaya başladı. Bir aidiyet göstergesi olarak da kullanılan sitede
isimler gerçek. Bu, siteyi daha "gerçek" kılsa da mahremiyetler iptal ve ihlal ediliyor...

Sanal cemaat
D

ünya ikiye ayrılmaya başladı: Facebook'a üye olanlar ve
olmayanlar... Facebook'un
estirdiği nostalji rüzgârı, Türkiye'de de etkisini hissettiriyor. İnternet sayesinde eski arkadaşlarıyla
tekrar buluşma fırsatı yakalayanlar mutlu; ancak bazı araştırmacılar bu tür siteler
nedeniyle bireyin sanal dünyaya hapsolduğunu savunuyor. Birçok işyerinde yasaklanan site, yarattığı bağımlılık nedeniyle
eleştiriliyor.
Facebook, internet ortamında iletişim
ve bilgi alışverişi sağlayan sosyal ağlardan yalnızca biri. Bu kadar çok popüler
olmasının nedeni ise, üyelerinin genellikle
gerçek adlarıyla kayıtlı olması; dolayısıyla
izi kaybedilen eski arkadaşlara kolaylıkla
ulaşılabilmesi. Kısacası, unutulmayanların
izi artık Facebook'ta sürülüyor; ancak teknolojinin kullanımı konusunda uzmanlar
özellikle gençleri uyarıyor.
Iowa Devlet Üniversitesi Greenlee Gazetecilik ve İletişim Okulu Müdürü Michael
J. Bugeja, Chronicle adlı internet sitesinde
yazdığı makalede yeni kuşaklara kişilerarası zekâyı aşılayıp, teknolojinin nerede
uygun olup olmadığını ayırt etme becerisini kazandırmak gerektiğini vurguluyor. 25
bin 741 öğrencili Iowa Devlet Üniversitesi'nin Facebook'ta 20 bin 247 kayıtlı üyesi
bulunduğuna dikkat çeken Bugeja, sitenin
teknoloji alışkanlıklarının simgesi haline
geldiğini belirtiyor. Bugeja, New Mexico
Üniversitesi'nde Facebook'un yasaklandığına işaret ederek, okullardaki tabloyu şu
örnekle çiziyor: "Colorado Üniversitesi'nde
görev yapan Prof. Michael Tracey, sınıfta

öğrencilere dün gece kaç kişinin PBS'deki
haberleri izlediğini ya da New York Times
gazetesini okuduğunu soruyor. 140 kişilik
sınıfta bir çift el kalkıyor. Öğrencilerden
biri 'Kaç kişinin Facebook kullandığını sorun' demesi üzerine Tracey soruyor ve sınıftaki herkes elini kaldırıyor".

söyleyemiyor.
Sitenin yüzde 1.6'lık hissesini 240 milyon
dolar ödeyerek satın alan Microsoft'un
yaptığı yatırımın gelecekte ne kazandıracağı ise şimdilik meçhul. Tony Neate'nin
yürüttüğü başka bir araştırma ise Facebook gibi sosyal ağa dayanan internet

FACEBOOK NASIL KURULDU
Facebook'un adı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversitelerinde okulların öğrencilerine, öğretmenlere ve çalışanlara doldurduğu onları tanıtan bir form olan "paper facebooks"tan geliyor. 4 Şubat 2004'te Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından
öncelikle Harvard öğrencileri için kuruldu. İlk sene içerisinde ABD'deki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Kullanıcılar önceleri sadece ilgili okulun e-mail adresiyle üye olabiliyordu. Daha sonra ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006'da ise Facebook tüm e-mail adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Dudak uçuklatan rakamlar
kazanan Zuckerberg ise sınıf arkadaşları tarafından fikir hırsızlığıyla suçlandı, karşılıklı açılan davalar henüz sonuçlanmadı.
GEÇİCİ BİR MODA MI?
ABD'de 23 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları ise oldukça ilginç. Araştırmaya göre kadın üyelerin yüzde 91'i,
erkek üyelerin ise yüzde 90'ı bir yıl sonra
Facebook hesabını kapatmayı düşünüyor.
Neden olarak sitenin bağımlılık yapması,
güvenlik ve işyerinde yasaklanması gibi
sorunları gösteriyorlar. ABD'de halen sitenin geleceği hakkında ipuçları veren araştırmalar sürse de, kimse kesin bir sonuç

sitelerini kullananların yüzde 29'unun
eski sevgilileriyle ilgili bilgi edinmek için
arama yaptıkları. Üçte birlik bir kesim
ise, patronları, iş arkadaşları veya iş başvurusu yapanlar hakkında bilgi edinmek
amacıyla arama yapıyor. Kansas Devlet
Üniversitesi'nin Facebook'un sosyal etkileri üzerine yaptığı araştırma ise, üyelerin
yüzde 53.9'unun siteyi günde ortalama 30
dakika kullandıklarını, yüzde 29.3'ünün
30 dakika ile bir saat arasında, yüzde
12.7'sinin bir- iki saat, yüzde 3.1'inin iki-

haber
www.haber.dk

üç saat kullandıklarını ortaya koyuyor, üç
saatten fazla kullananların oranı ise, yüzde 1.1. Bu kapsamlı araştırmaya göre, ilgi
duymadığı için yüzde 69.5, geçici bir moda
olduğunu düşündüğü için yüzde 44.1, yeterince zamanı olmadığı için yüzde 33.3,
siteden haberi olmadığı için yüzde 5.6,
arkadaşları kullanmadığı için yüzde 4.0,
internete kişisel bilgilerini koymak istemediği için yüzde 37.3'lük bir kesim Facebook'a üye olmayı reddediyor.
Facebook'ta hiç arkadaşı olmayan üyelerin yanı sıra arkadaş sayısı 1800'e kadar
çıkan üyeler de var. Harvey Jones ve Jose
Hiram Soltren'in Facebook'daki gizlilik
üzerine yaptığı araştırmada ise ABD'deki
öğrencilerin henüz okula kaydolmadan Facebook üzerinden okullarına yönelik hesap
açtıklarını ortaya koyuyor.
Yine aynı araştırmaya göre, Facebook
üyelerinin büyük bir kısmı gizlilik ayarlarını kontrol altında tutabilme olanaklarına karşın kişisel bilgilerini diğer kişilere
açıyorlar. Bu bilgilerin, dolandırıcılar için
yeterli kaynak oluşturduğu savunulurken,
bunların belli şirketlere satıldığı iddiası
da endişe yaratıyor. Sitenin üyelik sözleşmesinde geçen maddelerden en dikkat
çekici olanı da bilgi paylaşımı konusunda.
Bu maddeye göre site, kişisel bilgilerin diğer üyelerle paylaşımını sınırlandırmanıza
izin veriyor; ancak bu bilgiler, üyeliğinizi
iptal etseniz bile Facebook tarafından belli bir süreliğine kullanılmak üzere yedek
dosyalarda saklanıyor

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

(Kaynak:Cumhuriyet)
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Salon turnuvası ile uyum başarısı

S

lagelse Belediyesi Uyum Komisyonu
22.Aralık günü Aktif Uyum Turnuvası adı altında bir salon futbol turnuvası
düzenledi..
7 Türk, 3 Danimarka, 3 Arap ve 2 Boşnak
takımın katıldığı salon turnuvasına ayrıca Viet
Nam’lı gençlerden oluşan bir takım katıldı.
Uyum komisyonu tarafından bu yıl ilk kez
düzenlenen turnuvanın amacı ise farklı yaşam
alışkanlıkları olan çeşitli grupları bir ara getirmek ve centilmenliğin önemini öne çıkarmak
olarak açıklandı.
Söndermarkshallen salonunda gün boyu devam eden ve büyük bir coşku içinde geçen karşılaşmalar sonunda Viet Nam ekibi centilmenlik
ödülünü kazanırken turnuvanın galibi Boşnak/
Danimarka takımı oldu.
İkinci ve üçüncü sıraları ise sırasıyla Team All
Star ve Galathea adlı Türk takımları aldılar.
150’nin üzerinde seyircinin izlediği ve baştan
sona centilmenlik ve dostluk havası içinde geçen turnuvanın sponsorluklarını ise Arbejdernes Landsbank, Nordea, bank Trelleborg ve
Max bank yaptılar.
Uyum komisyonu başkanı
Ali Yavuz, turnuvanın amacına ulaştığını belirtti ve
�������������������������������
başarı ile sona erdirilen bu
��������������������������������
turnuvanın önümüzdeki yıl������������������������������������������
larda da benzer çalışmalara
esin kaynağı teşkil ettiğini
��������������������
söyledi.

İrfan Kurtulmuş

Yeni yılda yeni umutlar

2

008 yılının ilk yorumunu biraz ‘light’ olarak ele almak istedim.
Öyle futbol yorumundan çok, ümitlerin, beklentilerin, olur
mu, olmazların hayal edildiği bir yazı yazmaya karar verdim.
Bu yılı Türkiye ve Türk futbolu açısından birçok beklentinin
ve umutların yılı olarak algılayabiliriz..
Mesela, G.Saray 8 yıl aradan sonra yine bir UEFA Kupası
finali oynayıp, kupayı tekrar müzesine götürebilir mi? Bunu
hayal etmek, gerçekleşmesini umut etmek hoş bir duygu
olmaz mı?
Niye olmasın..?
2000 yılı 17 Mayıs günü Kopenhag Parken Stadında Arsenal’i
UEFA Kupası finalinde penaltılarla yenerek Türk futbol
tarihinde ilk kez G.Saray UEFA Kupasını ülkeye getirmedi
mi?
Bunun şimdi bir hayal olduğunu düşünebilirsiniz, ama
hayalsiz yaşanmaz değil mi?
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi finali oynamasını hayal
etmek kötü mü olur? Neden olsun!
Bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi Kupasını tarihte ilk kez
Türkiye’ye getiriyor ve dünyada yer yerinden oynuyor..Bunu
hayal etmek, ümitlenmek her futbolseverin hakkı değil mi?
Futbol, favorilerin her zaman kazanamadığı ve sürprizlerle
dolu olduğu için dünyanın en çok ilgi gören sporu değil mi?..
Türk Futbol Milli Takımı’nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonu
olmasını hayal etmek, umutlanmak her Türk insanın hakkı
olduğu kadar insanı mutlu etmez mi?
Türkiye, 2002 Dünya Kupasında hiç kimsenin ümit etmediği
Dünya 3. lüğünü elde etmedi mi?
2008 Avrupa Şampiyonu niye olmasın? Türkiye, Avrupa
Futbol Şampiyonasında İsviçre, Portekiz ve Çek Cumhuriyetli
gruptan kağıt üzerinde bir üst tura çıkacakmış gibi
gözüküyor.. Bunu başarırsa önü açık ve parlak olur ve finale
kadar gidebilir.
Unutmayalım ki, 1992 Avrupa Futbol Şampiyonasına
Sırbistan yerine son anda iştirak eden Danimarka Futbol
Milli Takımı futbolcuları plajlardan toplandıktan sonra
İsveç’ten Avrupa Şampiyonu olarak Kopenhag’a geri
dönmemiş miydi?
Kim Danimarka’nın Avrupa Şampiyonu olacağını hayal edip
umut etseydi herhalde herkes gülerdi.
Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonasında Türk Futbol Milli
Takımı, Şampiyonlar Liginde F.Bahçe ve UEFA’da G.Saray,
3 kulvardan oluşan Avrupa’nın önemli arenalarında
verilecek zorlu sınavlardan geçmek hiçte kolay olmayacak....
Türkiye Türkcell Süper Ligi Şampiyonu olacak takımında işi
kolay gözükmüyor.
Anadolu’nun zengin olmayan kulüpleri bu sezon kendi öz
kaynakları, yetiştirdiği birbirinden değişik yıldızlarıyla 3
büyüklere kök söktürüyor..
Sivasspor ilk yarının Şampiyonu olarak bileğinin hakkıyla
ligin zirvesine oturmadı mı? Bu oturuş herhalde 3 büyükleri
iyice düşünceye yöneltmiştir.
Belki Sivasspor yada bir başka Anadolu takımı Lig
Şampiyonu olmayabilir(Her ne kadar gönlümüz oradan
bir şampiyonun çıkmasından yana olsa da) ama onların
kısıtlı maddi imkanlar ellerindeki sınırlı kadroyla verdikleri
mücadeleye şapka çıkartmaktan başka bir şey yapılamaz.
Onları lige verdikleri renkten, her konuda kendilerinden kat
kat güçlü ve üstün olan 3 büyüklere kök söktürdüklerinden
ötürü alkışlamak gerekli...
Birde, Sonbaharla birlikte 2010 Dünya Kupası elemeleri
ilk maçları start alacak.. Avrupa’da Türk Milli Takımı ve
kulüplerin elde edecekleri başarının vereceği moralle bu
elemelere büyük bir başarıyla başlangıç yapabiliriz..
Olmaz mı...? Yeni yılda yeni umutlar bunlar olsa gerek....

����������������������������������

ELEMAN ARANIYOR

Glostrup’ta kuaför salonunda
çalışacak Danimarka’da kuaförlük
eğitimi almış, 20-30 yaşlarında
kuaför aranıyor.
Müracaat
Tlf: 20 22 72 04
PAMUKKALE’DE SATILIK
ARSA, BAHÇE ve EV

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

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

Sudoku çözüm

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

irfan.kurtulmus@haber.dk
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DLÆSNING

Nielsens Discount
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ÇUVALDIZ
ÇAMUR SAVAŞI
ABD’nin yeni başkanını belirleyecek olan süreç son
aşamasına giriyor. Şimdi
geriye yalnızca iki aday kalacak, ve berbat bir savaş
izleyeceğiz: Önce bir tanesi
diğerine okkalı bir çamur
atacak, öbürü de kafasına
gelen çamuru ikiye katlayıp geriye yollayacak, sonra
her ikisi de atabildikleri her
türlü çamuru kovalar ve küreklerle birbirlerine atacaklar.... sonuç olarak da, en
iyi çamur atan aday Başkan
olacak ve dünyaya ‘demokrasi, insan hakları, özgürlük’ gibi konularda dersler
verecek. Yersek tabii!

SOLDAN SAĞA
1) Kabadayı gibi
2) Yokluk
3) Bisiklet sürmek için kullanılan bisiklet parçası-kabıyla birlikte
tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
4) Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey-Bir bağlaç-Çok
karşıtı
5) Tersi dize-kesin
6) Dini tören
7) Türk alfabesinin onbeşinci harfinin okunuşu-İsteklisi bulunmak
8) Güven güvenç-dört tarafı suyla çevrili kara parçası
9) Sıvı maddeleri koymakta kullanılan bir eşya
10) Anlam-Fakat lakin
YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Anamalcılık
2) İnsanlık
3) Estetik yönü ağır basan güzellikler-dan e kadar
4) Fakat lakin-Yaratılmış tüm canlılar
5) Bir organımız-Tanrı
6) Dünyamızın uydusu-Dayak kötek
7) Gereğinde kullanılmak üzere fazladan bulundurulan
8) Verme Ödeme-Donanma
9) Tersi bir çalgı-insan
10) Toprak-çocuk dilinde kötü çirkin

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 arka sayfada

Aranan sözcükler
AFYON
ANKARA
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
ERZURUM
HATAY
ISPARTA
KARAMAN
KARS
KASTAMONU

CANBALON

© Abdullah Tunçel

ZENGİN ‘ADAM’
Discovery Channel tarafından hazırlanan “Dünyanın
En Zenginleri” belgeseline
giren üç Türk’ten bir tanesi, lezzet ustası Hüseyin
Özer. Kendisi ile yapılan
söyleşide Özer “Paralı adam
heykeli görmedim hiç meydanlarda! Zengin olmayı değil adam olmayı istiyorum
yalnızca!” demiş.
Bu isteği dile getirebilmek
Hüseyin Özer’in ‘adam’ olduğunun kanıtıdır, bu biiir! İkincisi, hiç kimse onun
karşısına geçip ‘Paran kadar
konuş!’ diyemeyecek, çünkü
parası da var! Sayın Özer’in
bu sözleri dünyadaki pek
çok kişiyi (Not: ‘Adamı’ demiyoruz, ‘Kişiyi’ diyoruz)
huzursuz edecektir.
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Aloo, redaksiyon! Danimarka’da konut fiyatları hızla
düşüyor. İnsanlar panikte.
Hükümet de panikte fakat
pek çaktırmıyor. Şimdi ben
Türkiye’den iki bin tane alıcı bulsam, bu insanlar peşin parayı bastırıp burada
iki bin konut satın alsalar...
bunlara ve ailelerine oturma izni alabilir miyim?
-Yahu Mazlum, ne yapmaya
çalışıyorsun sen?
-Danimarka ekonomisine
katkı yapıyorum abi! Adresimi kaydediverin:
Veveve.uyanikmazlum.deke

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

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

Pele’yi tanımayan zarardadır
KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK, GECE
KIYAFETİ VE HEDİYELİK EŞYALARIMIZI GÖRMEDEN VE FİYATLARIMIZI DUYMADAN
KARAR VERMEYİN

Yeni
adresimizde
hizmetinizdeyiz

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

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

Pele´s Møbler

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