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Bayramınız kutlu olsun

Türklerden lobi girişimi
Aralarında akademisyen, öğren- göstererek, tartışma toplantıla- hakkında var olan önyargıları
ci, ve işadamlarının bulunduğu rı vb. düzenleyerek Danimarka kırmayı hedefliyor. Halihazırda
bir grup Danimarkalı Türk, Tür- toplumunda Türkiye ve Türkler birçok kişinin gönüllü olarak kakiye’nin Avrupa
tıldığı grup yeni
Birliği üyeliği yoaktif üyeler beklunda Danimarliyor. İnsiyatif
ka kamuoyunu
grubu her türlü
etkilemek için
siyasi, dini, ideharekete geçolojik görüşten
ti. Tyrkiet i EU
uzak, kar ama(Avrupalı Türkicı gütmeyen bir
ye) adlı insiyatif
yöntemle çalışgrubu oluşturan
mayı hedefliyor.
vatandaşlarımız
Sayfa 4
medyada boy

Türk işadamına yılın ödülü
Kopenhag Belediyesi bu yılın
işadamı ödülüne İbrahim Kaya
adında genç bir Türk girişimciyi
layık gördü.
Sadolin boya fabrikaları ve dünyaca ünlü gemi dizel motor fabrikası Burmeister Wain (BW)
gibi iki dev adayla yarışan İbrahim Kaya’nın ‘Stefanos Delikatesse’ adlı şarküteri şirketi, rakipleri arasından birinci seçilerek yılın en iyi işadamı ve iş yeri
ödülünü aldı.
Sayfa 18

DANİMARKA
Cinayet sanıklarına ağır
ceza
Sayfa 7

AVRUPA
Hollanda’da film yönetmeninin öldürülmesinin
ardından
Müslümanlara yönelik
saldırılar
arttı
Sayfa 13

KÜLTÜR
Duvara Karşı:
Aşk ve ayakta kalmanın
hikayesi
Sayfa 23

spor
Ersun Yanal:
Ümit Davala’yı kadroya
alabilirim
Sayfa 23
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Türk dostu Peter’e plaket
Cengiz Kahraman

Sadi Tekelioğlu

Yoğun istek üzerine

S

izlerle Haziran ayının sonundan beri görüşemedik. Bu, ne bizim uzun bir tatile çıkmamızdan,
ne de sizin bizden vazgeçmenizden kaynaklanıyor. Politiken gazetesi ekonomik nedenlerle “HABER” projesinden ayrılmaya karar verdi ve haziran
ayının sonunda yayınımıza son verdik.
Aradan geçen sürede başladığımız görevi yarıda bırakamayacağımızı düşündük. Gazetenin yine eskiden
olduğu gibi Cuma günleri evinize konuk olabilmesi
için çalışmalarımız devam ediyor büyük bir ihtimalle
yeni yılın ilk haftalarından eskiden olduğu gibi sizlerle birlikte olmaya başlayacağız.
Yayınlanmadığımız sürede bile bizi arayan, bize
desteklerini ifade eden, bizden herhangi bir konuda
bilgi almak isteyen bir çok okurumuz vardı. Yolda
karşılaştığımız bir çok vatandaşımız kapanma kararına ne kadar üzüldüklerini, en kısa zamanda tekrar
gazetelerine kavuşmak istediklerini söylediler. Hatta
bizi hala cep telefonumuzdan arayıp da gazetemize
abone olmak isteyen vatandaşlarımızla konuşuyoruz.
Peki bu nedir? diye elinizdeki gazeteyi soracak olursanız:
Politiken gazetesi projeden ayrılma kararı aldıktan
sonra gazetenin isim ve yayın haklarını biz, iki yazı
işleri müdürü Sadi Tekelioğlu ve Cengiz Kahraman
devraldık. Gazeteniz bundan sonra da aynı kadro,
aynı sayfa düzeni, aynı içerikle yayınlanmaya devam
edecek. Bu kez fark, gazetenizin evinize postayla gelmeyecek olması ve sizden bir ücret talep etmeyecek
olmamız. Yani artık gazeteniz bedava ve aylık olarak
yayınlanacak.
Yeniden yayın hayatına atılmamız için gerekli olan
ekonomik temele ulaşmamızda gazetemizin okura
ulaşması için dağıtımda destek sözü veren Efes Pilsen Danimarka distribütörü Sayın Bekir Yıldız’a, seyahat bürosu Tyrkiet Eksperten sahibi Gündüz Doğusoy’a, Anadolu Köd genel müdürü Sayın Mustafa
Şahin’e, Jacobs Full House yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Durmuş, Nasip Gazier ve Hasan
Solaklı’ya, MB Kebap Food’un sahipleri Bilal Bıyık
ve Mustafa Muhçu’ya sonsuz teşekkürlerimizi ifade
etmek istiyoruz. Ayrıca reklam vererek de bu gazetenin yaşaması gerektiğini dile getiren tüm işyeri sahiplerine de ayrıca teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.
Bu arada, gazetemizin yazarları Türkiye muhabirimiz Ceyda Karan, Spor Editörümüz Arif Kızılyalın,
Brüksel AB muhabirimiz Duygu Leloğlu, Kültür ve
Gençlik haberleri yazarımız Selçuk Kahraman, Doktorunuz Orhan Bulut, Sosyal Danışmanımız Üzeyir
Tireli, küçük kardeşlerimizle her hafta sohbetler yapan Turan abimiz, Turan Özaltın, İnternet sayfamızın editörü Ferhat Bingöl yine sizlerle birlikte olacaklar.
Evet, hala buradayız ve biz bizeyiz. Bundan böyle de sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız olmaya devam
edeceğiz.
Ve artık sadece Türkçe karşınızdayız.
Tekrar görüşmekten duyduğumuz mutluluğu tekrarlarken bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Sizleri özlemişiz…
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk

İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermek amacıyla
kısa bir süre önce bisikletiyle
Danimarka’dan Ankara’ya pedal çevirerek giden Peter Kjaer Steffensen’e Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi Fügen Ok tarafından plaket verildi.
Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan,
kendi iradesiyle çok sevdiği Türkiye’nin
AB tam üyeliğini destek vermek için 15
gün içinde bisikletiyle 3.125 km. yol kat
ederek misyonunu başarıyla tamamlayan Danimarkalı Türk dostu Peter Kjaer Steffensen’e, bu katkısından dolayı
büyükelçi Fügen Ok tarafından ortasında padişah turası bulunan gümüş bir
plaket hediye edildi.
Kopenhag’da bulunan büyükelçilik binasında Steffensen’in onuruna düzenlenen törende tüm elçilik mensupları
hazır bulundu. Steffensen’de, büyükelçi
Ok’a kendi geldiği Mön şehrine ait olan
‘Mön Damlası’ adında meşhur camdan
yapılma bir küçük heykeli kendi ve
kentinin adına hediye etti.
Büyükelçi Fügen Ok, Steffensen onuruna yaptığı konuşmasında, “Danimarkalı olarak ortaya çıkıp Türkiye’nin AB
üyeliğini desteklemek için katkıda bulunman kıvanç verici bir durum. Bunun
kamuoyuna aksetmesi yaptığın misyonun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu adımınla, hükümet dışı kuruluşların Türkiye’ye yönelik desteklerinin
artacağı ve hareketlendireceğini ümit
ediyoruz” dedi.
Steffensen ise, bundan sonra ki amacının ‘Tour de France’ (Fransa Bisiklet
Turu) benzeri bir olayı Türkiye genelinde gerçekleştirmek çalışmalarına
başladığını belirtti. Steffensen, amacının tüm Türkiye’yi bisikletiyle gezerek
Anadolu’nun tanıtımını Danimarka ve
diğer Avrupa ülkelerine tanıtmak olduğunu ifade etti.
Türk dostu Steffensen, Danimarka ga- Danimarka’dan Ankara’ya pedal çevirerek giden Peter Kjaer Steffensen’e Türkiye’nin Kopenhag
zetelerine projesine maddi ve manevi büyükelçisi Fügen Ok tarafından plaket verildi.
destek vermeleri amacıyla yazılı müracaatta bulunduğunu vurguladı. Steffen- tarihi verilmesi durumunda bu projenin göreceğine inandığını belirtti.
sen, 17 Aralıkta Türkiye’ye müzakere Danimarka medyası tarafından destek

Kurs var, kalite yok
D

animarka’ya yeni gelen yabancılar için verilen Danca dil kursu
saatleri diğer Avrupa ülkelerine
oranla daha fazla olmasına rağmen dil
kurslarındaki eğitim kalitesinin kötü
olması yabancıları bu kurslardan soğutuyor.
Uyum Bakanlığı’nın yaptırdığı bir
araştırma, diğer Avrupa ülkelerine
oranla iki bin saat daha fazla dil eğitimi alan Danimarka’daki yabancıların yüzde 43’nün en fazla bir buçuk
yıl sonra dil kurslarını terk ettiklerini
ortaya koydu.
Bakanlığın araştırması, 2003 yılında
aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya
yeni gelen 265 yabancı üzerinde yapıldı.

Mellemfolkeligt Samvirke adlı yardım kuruluşunun yayın organı Etcetera’ya bir açıklama yapan Danimarka
Pedagoji Üniversitesi öğretim görevlisi
Christian Horst, araştırma sonucunun
eğitim kalitesinin düşük olduğunu gösterdiğini belirterek, “Eğitim kalitesinin
kötülüğü, yabancıların motivasyonunu
bozuyor” dedi.
Kurs asmanın cezası 30 bin kron
Bu arada, hükümet dil kurslarını tamamlamayan yabancıların ekonomik
olarak cezalandırılması yönünde bir
yasa tasarısı hazırlıyor. Yasa tasarısının onaylanması halinde dil kurslarına devam etmeyen yabancılar 30
bin kron’a kadar varan para cezacı

ödeyecekler.
Buna göre, yeni gelen bir yabancı altı
aşamalı olan Danca dil kursunun, örneğin sadece bir aşamasını tamamlamasa
bile o aşamayı yarıda bıraktığı için beş
bin kron para cezası ödeyecek.
Hükümet bu para cezasının, yabancının aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya gelirken bankada gösterdiği 50
bin kronluk banka teminat garantisinden kesileceğini açıkladı.
Hükümet, bu yasa tasarısıyla yabancıların Danimarka dilini bir an
evvel öğrenerek çalışma piyasasına
atılmalarını, uyumu kolaylaştırmayı
hedefliyor.
(Haber)
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Türkler boş durmuyor Sıra kime geliyor?
Y

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

T

ürkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliği ile ilgili olarak belirleyici bir döneme girilmesi, bu
konu ile ilgilenen bir çok kesimi harekete geçirdi. Avrupa ülkelerinde
Türkiye’nin üyeliğine karşı olanlar ve
taraftar olanlar çeşitli imza kampanyaları başlatırken Danimarka’da yaşayan
Türkler de boş durmuyorlar.
Yeni oluşturulan bir girişim grubu
Danimarka toplumunu Türkiye’nin AB
üyeliği konusunda etkileyebilmek için
çalışmalara başladı. Haber gazetesinin
de içinde yer aldığı oluşumda ilk etapta
bir internet sitesi oluşturuldu. Bu sitede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin
faydalanabilecekleri çeşitli linkler, girişimci grubunun amaç ve planladıkları
aktiviteler gibi bilgiler yer alıyor.
‘Tyrkiet i EU’ adını alan grup adına
konuşan Muharrem Aydaş, Danimarka
toplumunda Türkler ve Türkiye hakkında yoğun bir önyargı bulunduğunu
bu önyargıların doğallıkla, bilgi yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek,
“Amacımız Danimarka toplumuna

Türkleri ve Türkiye’yi olduğu şekilde
anlatabilmek, karar mekanizmalarında yer alan kişileri etkilemektir.” diye
konuştu.
Girişim grubu, çeşitli medya organlarında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği
yönünde konuşmalar yapabilecek, tartışmalara katılabilecek kişileri aralarında görmek istiyor. Grubun çalışmaları
arasında siyasi partiler, komisyonlar,
çeşitli dernek ve kurumlara yönelik bilgilendirme çalışmaları da bulunuyor.
Girişim grubunun herhangi bir ulusal,
dini, ideolojik yapısı bulunmadığı gibi
ekonomik çıkarlar da gözetilmiyor. Girişim grubunda yer almak isteyen kişiler
grup üyelerinin tavsiyesi ve çoğunluk
kararıyla gerçekleşiyor.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini
destekleyen ve girişim grubunun prensiplerini destekleyen herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Muharrem
Aydaş ilk etapta 20 kişinin kayıt yaptırdığını, girişim grubunda yer almak
isteyen kişilerin internet sitesindeki
kayıt formunu doldurarak bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi.

www.trieu.dk adresli internet sitesinde girişim grubu hakkında bilgi alabilir, çalışmalarda aktif olarak yer almak
isteyenler de ne gibi katkıda bulunabileceklerini belirterek kayıt formunu kullanarak grupta yer alabilirler.

abancılar haricinde hiçbir
konuda doğru dürüst bir
politikası bulunmayan Danimarka Halk partisi hükümeti esir almaya devam ediyor. 2005
bütçe yasa tasarısına mültecilerin sınırdışı edilmelerinin kabul edilmesi
durumunda evet oyu vereceği görüşünde ısrar eden parti bu amacına
ulaştı. Irak ve Afgan sığınmacıların
Danimarka’dan gönderilmesine başlanıyor.
Yaz aylarında Avrupa Komisyonu,
İnsan Hakları Komiseri Alvaro GilRobles’in sert eleştirilerine kulak tıkayan hükümet şimdi de Danimarka Halk partisiyle vardığı anlaşma
nedeniyle eleştirilere uğrayacak gibi
görünüyor.
İç savaşın bütün hızıyla sürdüğü Irak ve çetelerin terör estirdiği
Afganistan’dan Danimarka’ya sığınan mültecilerin geri gönderilmesine başlanıyor.
Hükümetle Danimarka Halk Partisi arasında varılan anlaşmaya göre
sığınma başvuruları reddedilen kişilerin ülkelerine geri gönderilmelerine başlanacak.
Hükümete dışarıdan destek veren
Danimarka Halk Partisi’nin bütçe
görüşmelerinde evet oyu vermek
için sığınma başvuruları kabul edilmeyen Irak ve Afgan mültecilerinin

geri gönderilmelerini şart koşmuştu.
Geçtiğimiz hafta başında varılan
anlaşmaya göre, geri gönderilen
mültecileri kabul etmeyen ülkelere
yapılan ekonomik yardım da askıya
alınacak.

Danimarka’da yaşamakta olan diğer yabancılara gelmesi gerektiği
görüşünü dile getirmişti..
Geri gönderme tartışmaları geçtiğimiz hafta yine alevlenmiş Uyum
Bakanı Bertel Haarder az gelişmiş
ülkelerden gelen mültecileri ”Davar
çobanı” olarak nitelendirerek bu kişilere en iyi şekilde kaçtıkları ülkeSıra göçmenlere de gelebilir
Danimarka Halk partisi yaz ayla- lere yakın yerlerde yardım edilebilerı başında başlattığı deportasyon ceğini kaydetmişti.
kampanyasında ilk galibiyetini elde
etmiş görünüyor. Parti, öncelikli Irkçılık suçlamaları sürüyor
olarak mültecilerin gönderilmeye Danimarka Yabacılar yasasındaki
başlanmasını ardından da sıranın uygulamalar uzun süredir çeşitli

uluslararası platformlarda eleştiriliyor. Bunların en ağırı Avrupa
Komisyonu İnsan Hakları Komiser
Alvaro Gil-Robles tarafından yaz
aylarında gündeme getirilmişti.
Gil-Robles, Danimarka yabancılar
yasasındaki 24 yaş sınırı ve bağlılık
şartı uygulamasını insan haklarına
aykırı ve ırkçı olarak nitelendirmiş,
hükümetten bu uygulamalara son
vermesini istemişti.
Gil-Robles’e bir mektup yaan Bertel Haarder, yasayı savunmuş ardından da Gil Robles’in kendisini
anlayışla karşıladığını kamuoyuna
açıklamıştı.
Hil Robles ise eylül ayı başında
yaptığı yeni bir açıklamayla Danimarka yabancılar yasasının ayrımcı
ve insan haklarına aykırı unsurlar
içerdiği görüşünde ısrar etmiş, Danimarka’nın yasayı değiştirerek uygulamalara son vermemesi halinde
Danimarka hakkında dava açacağı
tehdidinde bulunmuştu.
Danimarka yabancılar yasasına bir
eleştir de geçtiğimiz hafta sonunda
yapılan Avrupa Birliği zirve toplantısı esnasında İsveç Başbakanı Göran Persson’dan geldi. Persson da
Danimarka’nın insan haklarını
çiğnemekle suçlayarak Danimarka
yabancılar yasasını ırkçılık olarak
nitelendirdi.

HABER
Haberciliğin zevkli dünyasına HABER’de adım atın!
Haber, gazetecilik mesleğine
merak duyan okurlarına sayfalarını açıyor!
nDijital kameranız varsa
nİnternet kullanıyorsanız
nHaberciliğe 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.

Tüm vatandaşların mübarek Ramazan Bayramını kutlarız

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır.

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz Sjaelland Adasında MEGA HOUSE,
DANKA CATERİNG, FYN ve JYLLAND bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır.

TÜM SAĞLIK KURALLARINA UYGUN HELAL
MAMÜLLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

MB KEBAB FOOD A/S, Korskilde eng 3, 2670 Greve Tlf: 5761 9502

Fax : 4361 0131
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Battal Tanrıverdi:

”Ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız önemli”
Danimarka’da anadili eğitiminin mimarlarından ve yerel siyasette tanınan isimlerden Battal Tanrıverdi bugünlerde
çok farklı bir dünyada yine insanlarımızla iç içe.
Sadi Tekelioğlu

İ

nsanların yaşamında hiç unutamadıkları anlar, hiç unutamadıkları ve unutamayacakları yüzler vardır. Bu anlar ve
yüzler insanların yaşamının alacağı
yolu belirler. O anlar yaşanmasa,
o yüzlerle karşılaşılmasa yaşam
daha farklı olabilirdi diye düşünebiliriz hep.
İşte bu satırların yazarı için unutulamayacak yüzlerden biridir
Battal Tanrıverdi. Battal Hocam
1988 yılının Kasın ayında benim
o tarihten sonra yaşama nasıl de-

vam edeceğimin belirlenmesindeki
en önemli insandır. 1987 yılında
geldiğim Danimarka’da iş bulup
tutunamayacağımı
düşünmeye
başlamıştım. Ciddi ciddi Türkiye’ye
geri dönmeyi düşündüğüm bir anda
karşıma çıkıp beni öğretmen olarak
kadroya almıştı. İşte böyle, o olmasaydı bu satırlar olmayacaktı belki
de. Bu yazıyı okuyan ve tanıştığımız
bir çok Danimarkalı Türkle de tanışmamış olacaktık.
1978 yılında başlamış Battal
Tanrıverdi’nin Avrupa yaşamı. O
yıl Hollanda’ya eğitim müşaviri
olarak atanmış, bir yıl ardından
Danimarka’ya gelmiş. Eğitim müşaviri olarak görev yaparken Eğitim
Bakanlığı’ndan bir görevli anadili
eğitimini vermesi teklifinde bulunmuş Tanrıverdi’ye. 1984 yılına
kadar Türkçe öğretmenliği yapan
Tanrıverdi, bu tarihten sonra da
Kopenhag ve çevresinde Anadili
eğitiminin koordine edilmesinden
sorumlu olmuş. 1989 yılında da
Sosyal Demokrat Partide yerel siyasetle uğraşmaya başlamış ve üç
dönem Kopenhag Belediye Meclisi
üyeliği görevini yürütmüş. Belediyenin, Danimarka’da öğretmenlik
diploması alma şartını öne sürmesi
üzerine de öğretmenlik görevinden
ayrılmış Battal Hoca.
Şimdilerde ise daha önce yaptıkla-

”Mektubunu kapan bana geliyor”
İnsanlarla içiçe olmayı, onlar için bir
şeyler yaparak çalışmayı temel ilke edinen Battal Hoca bu
görevini de burada
gerektiği şekilde yerine getirdiğini söylüyor, “Mektubunu alan bana geliyor. Konut, vergi, emeklilik, sosyal
yardım gibi konularda anlamadıkları mektupları olursa gelip bana
okutturuyorlar. Onlara ne yapmaları gerektiğini, nereye müracaat
etmeleri gerektiğini anlatıyorum.
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Kısaca burada çok mutluyum.”
Battal Tanrıverdi’nin en çok içini
ısıtan anlar ise eski öğrencilerinin
şimdi karşısına müşteri olarak çıkmaları. Çoğu beni görünce çok seviniyorlar. Hatta bir çoğu gelip sarılıp, benimle sohbet ediyorlar.

Battal Tanrıverdi’ye bakanlık
koridorlarında, Belediye meclisi
salonlarında çalışmanın ardından
böyle bir dünyaya adım atmanın
nasıl olduğunu soruyorum. Hiç
düşünmeden sanki uzun süre hazırladığı bir cevabı veriyor gözleri
parlayarak, “Sadiciğim
ne yaptığın önemli değil,
nasıl yaptığın önemli” diyor. Hangi işi yaparsak
yapalım önemli değil,
ama hakkıyla ve zevk
duyarak yapalım. Benim
öğrencilerim beni burada görünce şaşırıyorlar.
‘Nasıl olur da bizim öğretmenimiz burada çaycılık’ yapar diye düşünüyorlardır herhalde. Ben
okul yaşamları boyunca
onlara; her zaman, her
işi yapmaya hazır olabilecek insanlar olarak
kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini anlattım.
Bunun en güzel örneği
de ben olmalıyım herhalde”
Burası Battal Tanrıverdi için son durak değil
ve olmayacak da. Onun
daha şimdiden bir çok
projesi var. Eminiz onları da gerçekleştirecektir.
Bir süre sonra hiç ummadığımız bir anda ve
yerde, hiç ummadığımız
bir işi yaparken görebiliriz belki onu. Bizler de
karşılaştığımız her yüzü
yaşadığımız her anı ciddiye alalım. Kimbilir
yaşamımızın geri kalan
kısmının belirleneceği
anlarla ve yüzlerle karşılaşmışızdır.
sadi.tekelioglu@haber.dk
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Cinayete hapis ve sınırdışı cezası
19 yaşındaki İtalyan bir turisti öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki Türk genci ağır hapis
ve ardından sınırdışı cezalarına çarptırıldılar.

G

rının çok uzağında bir
iş yapıyor Battal Tanrıverdi. Kopenhag’ın
Vesterbro semtinde
bulunan Jacobs Full
House Toptan Gıda
satış merkezindeki
kafeteryayı çalışıyor,
“Çok sıcak ve düzenli
bir yaşam bu. Sabah
oğlumla evden çıkıyorum. O okuluna, ben
buraya. Burada çay
kahve, çorba, çörek
vs. yapıyorum. Vatandaşlarımla iç içeyim” diyor.
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eçtiğimiz yıl Ağustos ayında
19 yaşındaki bir İtalyan turisti bıçaklayarak öldürmek
suçuyla yargılanmakta olan iki
Türk gencine ağır cezalar verildi.
19 ve 17 yaşlarındaki iki yeğen nedeni hala anlaşılamayan bir tartışma sonucu Kopenhag’ın Nörrebro
semtinde Antonia Curra adlı turisti bıçaklayarak öldürmüşlerdi.. Bir
yıldır hazırlıkları süren duruşmalar geçen Pazartesi günü başladı ve
geçtiğimiz Salı günü iki genç suçlu
bulunarak hapis ve sınırdışı cezasına çarptırıldılar.
Öldürücü bıçak darbelerini kendisinin vurduğunu kabul eden yeğenlerden 19 yaşında olanı 10 yıl hapis
cezasına çarptırılırken, 17 yaşındaki diğer genç 8 yıl hapis cezası aldı.
Türk vatandaşı olan iki genç cezalarını çektikten sonra sınırdışı edilecekler ve bir daha Danimarka’ya
giremeyecekler.
Kararın ardından cezayı ağır
bulan, sanıkların avukatları Jane
Raum ve Ulrik Rasmussen kararı
temyiz edeceklerini söyledi. Jane
Raum ”bundan daha ağır bir ceza
olamazdı, umarız yargıtay karara başka gözlerle bakar” derken

Ulrik Rasmussen ise hapis ve sınırdışı kararlarını ”acıklı” olarak
nitelendirdi.
Öldürülen Antonio Curra’nın
anne babası ve diğer akrabalarının
yanı sıra, Nörrebro semtinden bir
çok genç de duruşmayı izlediler.
Kararın okunmasının ardından 19
yaşındaki sanık ”Sübyancı millet”,
”Fahişeler Ülkesi” diye bağırarak
mahkemenin kararını protesto
ederken, 17 yaşındaki sanık da
mahkemedeki izleyicilere dönerek
”İçiniz rahatladı mı?” dedi.
Mahkemenin sona ermesiyle birlikte Nörrebrolu gençlerle polisler
arasında mahkeme koridorlarında
kavga ve arbede yaşandı.
İki Türk gencine verilen cezalar
sadece cinayet suçunu kapsamıyor.
19 ve 17 yaşlarındaki gençler, gasp,
hırsızlık, haraç ve ölümle tehdit gibi
suçlardan da ceza aldılar.
2003 yılının 9 Ağustos gecesi
Nörrebro’daki Blaagaardsgade sokağında kaşılaşan Antonio Curra
ve Türk gençleri bilinmeyen bir
nedenle tartışmaya başlamışlar,
çıkan kavga esnasında Curra aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Çevreden olayı seyredenlerden

HERGÜN ÇİÇEKLE ANILIYOR. Kopenhag’ın Nörrebro semtinde Aaboulevarden ile Blaagaardsgade caddelerinin kesiştiği noktada
çıkan kavgada İtalyan turist Antonio Curra bışaklanarak öldürülmüştü.-Foto: HABER

kimsenin kavgayı ayırmaya veya
Curra’ya yardım etmeye yeltenmediğinin ortaya çıktığı olay sonunda
Antonio Curra kurtarılamayark hayatını kaybetmişti.

Curra’nın ölümünün ardından olayının ardından polis yetkilileri
günler süren anma toplantıları bıçak taşıyan gençleri engellemek
yapılmış, Antonio Curra’nın ailesi- için kampanya başlatmıştı.
(Haber)
nin de İtalya’dan gelerek katıldığı
ayinler düzenlenmişti. Bıçaklama

MERAM REJSER

Yeşeren umudunuz, biten hüznünüz,
gülen yüzünüz, susmayan yüreğiniz,
sevgi ilacınız, bilgi kaynağınız, dua
ilhamınız, Ramazan Bayramınız
mübarek olsun... Bekir YILDIZ
14 günlük İstanbul, Ankara, İzmir, Ramazan Bayramı
özel indirimimiz başlamıştır. Geniş bilgi için Acentamıza
başvurmanız menfaatinizedir.

Vester Farimagsgade 6 1606 København V
www.meramrejser.dk E-mail: meram@meramrejser.dk

24 saat açık telefonlar: 4053 1514 - 2293 7731
Acenta tel: 3393 3178 Faks: 3393 3175

HABER

88 haber
haber

TANIDIK
BİR
TAT

Kasım
2004
Kasım
2004

GAZETENİZ HABER’İ ÜCRETSİZ OLARAK EDİNEBİLECEĞİNİZ
ADRESLERDEN BAZILARI AŞAĞIDADIR.
GAZETENİZİ AYRICA DERNEKLERİNİZ ARACILIĞIYLA VE CAMİ, ÇEŞİTLİ TÜRK
MARKET VE MANAVLARINDA DA BULABİLİRSİNİZ.
AŞAĞIDAKİ LİSTEYE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİ ADRESLER
EKLENECEKTİR. İŞYERİNİZDE YA DA SPOR KULÜBÜ VE DERNEK
LOKALLERİNİZDE GAZETENİZİ GÖRMEK İSTİYORSANIZ VEYA GAZETENİZİ
VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRMAK İSTERSENİZ haber@haber.dk
ADRESİNE BİR MAİL YAZMANIZ YETERLİDİR. MAİLİNİZ BİZE ULAŞIR
ULAŞMAZ ADRESİNİZ LİSTEMİZE EKLENECEKTİR
NEVIN REJSER
Nybrogade 24
1203 København K
MERAM REJSER
Vester Farømagsgade 6
1606 København V
TYRKIET EKSPERTEN
Vester Farimagsgade 1
1606 København V
JACOBS FULL HOUSE
Halmtorvet 15
1700 København V
DANSK&TYRKISK
KULTURFORENING
Istedgade 60
1658 København V

T.C KOPENHAG
BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİ
Vestagervej 16
2100 København Ø
SİVAS OCAKBAŞI
Istedgade 8
1658 København V
ÇOBANOĞLU
Istedgade 42
1652 København V
FRUGT 60
Istedgade 60
1650 København V

AURO FRUGT & GRØNT
Herlev Bygade 27
2730 Herlev
AHS DÆK
Roskildevej 376
2630 Taastrup
FIBULA MØBLER
Akaciatorvet 2
3520 Farum
OBA REJSER
Vejlebrovej 82. st.
2635 Ishøj
ANADOLU KØD
Hassellunden 11 B
2765 Smørum

MB KEBAB FOOD
Korskilde eng 3
2670 Greve
ÖZMERAM REJSER
Vejelbrovej 80 st.
2635 Ishøj
REGNBUEN
Torvegade 57
6700 Esbjerg
TÜRK HAVA YOLLARI
Kastrup Havalimanı
Terminal 2, 2. kat
2770 Kastrup

Yabancılar Danimarka’yı
terkediyorlar
Danimarka İstatistik Enstitüsü rakamları, rekor sayıda
yabancının Danimarka’yı terk ettiğini ortaya koydu.
Danimarka İstatistik Enstitüsü rakamları, rekor sayıda
yabancının Danimarka’yı
terk ettiğini ortaya koydu.
Danimarka’yı terkeden yabancıların sayısı bu yıl rekora
ulaştı. Enstitünün istatistik
tutmaya başladığı 1980 yılından bu yana Danimarka’dan
ayrılan yabancı sayısı en üst
seviyeye ulaştı. Danimarka’yı
terkeden yabancıların oranı
geçen Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarında 5.597’ye
ulaştı. Bu sayı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
10.8’lik bir artış gösterdi.
Bu yılın ilk altı ayındaki
göstergeler de geçen 2003
yılına göre artış gözlendiğini
gösteriyor. İstatistik Enstitüsünün rakamları yaban-

cıların
Danimarka’yı terk etmelerinin nedenleri konusunda herhangi bir bilgi vermezken Kopenhag’da bulunan Irkçılık
Belgeleme ve enformasyon
Merkezi, Danimarka’ daki
yabancılar tartışmasından
rahatsızlık duyan göçmen
sayısında hatırı sayılır bir
artış gözlendiğini bildirdi.
Merkez bugünlerde Danimarka’ya çalışmak için gelmiş olan araştırmacı, doktor
ve mühendisler arasında yaptığı bir araştırmayı tamamlamak üzere bulunuyor.
Irkçılık Belgeleme ve Enformasyon Merkezi müdürü
Niels-Erik Hansen ayrımcılığın işyerlerinde yaşanmadığını, ancak genel tartışmada ve

medyada yabancılara biçilen
rolün göçmenleri rahatsız etmeye başladığını bildirdi.
Niels-Erik Hansen konuyla
ilgili ilginç bir açıklamada bulunarak şunları söyledi, ”En
az uyum sağlayanlar ortalıkta rahatsızlık duymadan dolaşıyor, uyum sağlamış olan
ve medyada tartışmanın nasıl devam etmekte olduğunu
bilenler ise provoke oluyorlar” dedi.
Danimarka’nın
nüfusu
5.408.716’ya ulaşmış bulunuyor. Göçmenler ise 450.250
gibi bir sayıyla Danimarka
nüfusunun yüzde 8.3’ünü
oluşturuyorlar.
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AB’den tartışmalı
ortak eylem planı

A

B üyesi ülkelerin
adalet ve içişleri
bakanları, ortak
iltica, göç ve hukuk kurallarının oluşturulması
için 5 yıllık bir eylem
planını onayladılar. Bu
plana göre, 2005 yılının
Nisan ayından itibaren
AB üyesi ülkeler, AB’nin
bu kurallarını yürürlüğe
koyacaklar.
Planla, ortak vize politikası oluşturulması,
Avrupa Polis Teşkilatı
Europol’un yetkilerinin
artırılması ve terör saldırılarına karşı kriz yönetimi işbirliğinin yürürlüğe
girmesi hedefleniyor.
5 Kasım’da gerçekleşen
liderler zirvesinde onaylanan paket, göç politikasında oybirliği aranması
şartını da ortadan kaldırıyor. Son genişleme dalgasıyla 25 üyeye sahip
olan birliğin daha kolay
karar alabilmesi için,
ulusal vetoları devreden
çıkaran nitelikli çoğunluk ilkesinin yürürlüğe
girmesi bekleniyor.
Birlik üyesi ülkeler arasında, özellikle, göç ve iltica konularında önemli
fikir ayrılıkları ortaya

çıktı. Alman ve İtalyan
hükümetleri, göçmen ve
mültecilerin AB’ye ayak
basmadan, Kuzey Afrika’da kurulacak kamplarda barındırılmasını
ve iltica taleplerinin bu
kamplarda ele alınmasını istediler.
Bu uygulamanın, birlik
ülkelerinin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelere
aykırı olduğunu belirten
İspanya ve Fransa hükümetleri ise, teklife soğuk
baktılar.
İngiltere, İrlanda ve Danimarka gibi Schengen
sistemine bağlı olmayan
ülkeler ise, ortak vize ve
iltica mekanizmaları ile
sınır güvenlik teşkilatı
oluşturulması tekliflerine, ulusal bağımsızlığın
zedeleneceği gerekçesiyle
karşı çıkarken, organize
suç olaylarıyla AB’nin
ortak mücadele kararını
onay verdiler.
Planın
tamamında
yeralmak Danimarka
hükümeti,
izledikleri
yabancılar politikasını
şimdilik değiştirme niyetinde olmadıklarını
bildirdiler.
(Haber)
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TÜRK BASININDAN
Kürşat Başar

B

azıları açıkça söylemese de Avrupa kamuoyunda ‘nasıl olup
da Türkler bizimle aynı değerleri paylaşacak?’ duygusu var. Çünkü
birçok yerde sıradan bir Avrupalı’nın,
bizi ikinci sınıf insan olarak gördüğüne
kuşku yok. Yasal düzenlemelerin yapılması hatta uygulamada sorunların çözülmesi de bu durumu kolay kolay değiştirmeyecek bence.
Yine de geçenlerde Finlandiya’dan
gelen bir televizyoncuyla konuşurken
bana, ‘Sizce gerçekten Türkler Avrupa’ya uyum sağlayabilir mi?’ sorusunu
duyunca şaşırdım.
Çünkü biz hiçbir zaman kendimizi Asyalı, Ortadoğulu, Akdenizli diye tanımlamadık. Bizim için Türkiye zaten bir
Avrupa ülkesi...
Cumhuriyet’in ardından gelen devrimler Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi yapmayı amaçlıyordu. Her Türk çocuğu
okula başladığı andan itibaren ‘muasır
medeniyetler seviyesi’ne yükselmenin
en önemli amaç olduğunu okudu. ‘Muasır medeniyet’ Avrupa uygarlığını tanımlıyordu. Pozitif bilimin ışığında, aydınlanma felsefesiyle donanmış, dinde
reform geçirmiş, aklın yol göstericiliğine inanmış bir uygarlık olarak tanımlanıyordu Avrupa.

Biz Avrupalı mıyız?
Türkiye kendisini hiçbir zaman ‘İslamiyete dayalı’ bir devlet olarak da nitelemedi.
İslam ülkeleriyle ilişkileri hiçbir zaman
gelişmedi. En yakın komşularıyla bile
önemli sayılacak bağları olmadı. Türk
insanı herhangi bir konuda bir örnek
göstereceği zaman hep gelişmiş Avrupa
ülkelerinden örnek verdi.
1959’da AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu)’ye girmek için başvurulduktan sonra buna karşı çıkan ilk görüş
Türkiye İşçi Partisi’nden gelmiş ve bu
ortaklığın yalnızca Türkiye’yi sömürme amacı taşıdığı savunulmuştu. Ama
daha sonra, yaklaşık 30 yıl boyunca en
açık biçimde Avrupa Topluluğu’na karşı çıkan görüş Necmettin Erbakan liderliğinde, farklı isimler altında partileşen Milli Görüş oldu.
70’li yıllarda, AT’yi, ‘Katolik birliği’
olarak niteleyen Erbakan, Ortak Pazar’ı, üç katlı bir eve benzetip, ‘en üst
katta siyonist sermayedarlar oturur,
orta katında Avrupalılar memur olarak onların hizmetkarı durumundadır,
en alt katta da uşak ve hizmetçi olarak
Türkiye bulunacak...’ diyordu.
Milli Nizam Partisi’yle başlayıp Milli Selamet Partisi ve daha sonra Refah
Partisi çizgisi bu görüşü her zaman ko-

rudu. İlginç ya da çelişkili olan şey, bugünkü Başbakan’ın, Avrupa Birliği yolunda Türkiye’nin üyeliği için bugüne
kadar belki de en çok çaba harcayan ve
istekli görünen Tayyip Erdoğan’ın bu
çizgiden, bu okuldan yetişmiş olması...
Bu durum bir çelişki, bir takiye olarak da görülebilir, Türkiye’nin değişiminin çok çarpıcı bir göstergesi de sayılabilir.
Unutmayın ki birçok Avrupa ülkesinin
aksine Türkiye’de halk, birliğe katılmak için büyük bir hızla yapılan değişikliklere çoğunlukla itiraz etmiyor.
Avrupa Birliği üyeleri Türkiye’nin katılımını yalnızca bizim ricalarımız karşısında yerine getirecekmiş gibi görünüyor ama aslında gerçek böyle değil.
Türkiye’nin birliğe katılımı onlara yalnızca coğrafi bir açılım getirmeyecek.
Aynı zamanda medeniyetler çatışması açısından önemli bir kırılma noktası
oluşturacak.
Son kapalı rejimlerin Türkiye’yi merakla izleyen genç kuşakları için üyeliğin reddi, yıllar önceden beri gelen
önyargıları besleyecek ve Avrupa Birliği’ni Müslümanlar için her zaman sömürgeci, emperyalist bir Katolik örgüt
olarak kutuplaştıracak.

SİVAS OCAKBAŞI

(Haber)

Olası Türk göçü AB’yi korkutuyor

H

DOĞAN FOREIGN TRADE APS
www.efes.dk
Slagtehusgade 20
1715 København V
Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

ollanda merkezli yapılan bir araştırmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği
üyeliği halinde, 2 milyon 700
bin kişinin AB ülkelerine göç
edeceği öngörülüyor. Ancak
konuyla ilgili Ankara’da hazırlanan raporda ise, AB’nin
kaygılarının haklı görülmeyeceği belirtiliyor.
Avrupa Birliği, Türkiye’nin
olası göçünden yaşanabilecek
göç dalgasından endişe duyuyor. Ruud de Mooij ve Paul
Tang isimli araştırmacıların hazırladığı 2003 yılında
yayımlanan Hollanda merkezli çalışmada, Türkiye’nin

üyeliği halinde, 2 milyon 700
bin kişinin AB ülkelerine göç
edeceği öngörülüyor.
Raporda, “Türkiye 2010 yılında tam üye olursa, sonraki 15 yıl içinde bu ülkeden
AB merkezindeki ülkelere
2,7 milyon kişi göç edecek.
Aynı sürelerde eski Doğu
Bloku ülkelerinden göç edecek kişi sayısı ise 2.9 milyon”
deniliyor.
Yine AB Komisyonu’nun
hazırladığı bir başka raporda
da, toplam göç miktarının AB
nüfusunun yüzde 1’ini bulacağı belirtiliyor.
Ancak konuyla ilgili Başbakanlık’ta hazırlanan rapor-

da, AB’nin kaygılarının haklı görülmeyeceği belirtiliyor.
AB’den gelen göçle ilgili tahminlere karşılık, yetkililer
sadece 20 yıl sonraki kadın
ve erkek nüfusunun tahminine dayalı verilerden hareket
edebildiklerini söylüyor.
Öte yandan vasıflı olarak
adlandırılan bilişim, hizmet
ve sağlık sektöründen birliğe
yaşanabilecek göç dalgasının
Türkiye açısından ciddi sıkıntılar yaratabileceği, vasıfsız
işgücünün de AB tarafından
istenmediği kaydediliyor.
(Haber)

TÜM MÜŞTERİLERİMİZİN MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMINI KUTLARIZ

Yüzde 100 helal etle yapılmış etli pide, kebap, köfte ve çorba
çeşitlerimizi mutlaka tadınız
TEKİN ÇAĞLAYAN - EROL BARDAK
Istedgade 8, 1658 Københvn V

Tlf.: 3321 3538
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Verginin alkollüsü

Abdullah Tunçel, Malmö

Kiracı hakları

K

iraya kaldığımız evlerden taşınmak istediğimizde bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların başında geleni evin tamiri ve bunun için ödememiz gereken para olabilir. Ev sahibi evi ’kırıp döktüğümüzü’ ve tamir yapılması gerektiğini iddia ederek
bizden büyük tazminat isteyebilir. Kiracılar du durumda ne yapabilir ve hangi hakları vardır? Burada
bu konuya değinmek istiyorum.
Bilindiği gibi iki tip kiralık konut vardır. Bunlardan ilki ’özel’ konutlar – Dancasıyla ’private boliger’, ve diğeri ’sosyal konutlar’, gene Dancasıyla ’almene’ ya da ’sociale boligbyggerier’. Ne tür bir evde
kalındığı kira kontratında belirtilmiştir.
Şahsi konutlarda kalanlar, evden taşındıktan veya
anahtar tesliminden en geç iki hafta sonra hangi tamiratları yapılmaları ve ödemeleri gerektiğini bildiren bir yazı alırlar. Şayet ev sahibi böyle bir yazıyı
iki hafta geçtikten sonra gönderirse hiç bir geçerliliği olmaz, çünkü ev bu dönemde başkasını kiraya verilmiş diye düşünülebilir.
Sosyal konutlarda kalanlar için durum biraz daha
farklı ve bürokratik: Evden taşındıktan gene en geç
iki hafta sonra boşaltılan evde bir görüşme yapılır.
Bu görüşmede şirketin yetkili kişisi evdeki kırık döküğü ve eksiklikleri not eder. Taşınmış kiracı da hazır bulunur. Bu görüşmenin amaçlarından biri de
evden taşınmış kiracıya, hangi tamiratların yapılacağını karara bağlamadan önce, söz hakkı vermek,
görüş belirtmek ve verilecek tamir kararlarını etkileme fırsatı sağlamaktır.
Böyle bir görüşmeden en geç iki hafta sonra şirket
evde hangi tamiratların yapılacağını ve giderlerin ne
kadarını taşınmış şahsın ödemesi gerektiğini bildirir. Özel konutlarda olduğu gibi bu iki haftalık süreden sonra gelecek tamir talepleri kabul edilmez.
Hem özel konutlarda hem de sosyal konutlarda kalanlar yükümlü oldukları tamir ve bakımın dışında
herhangi bir bakım ve tamir için para ödemek zorunda değildir. Kiracı olarak hangi tamir ve bakım
yükümlülüğümüz olduğu gerek Kiracılar Yasasında
gerekse yapılan kira kontratında yazılıdır, ama genel olarak hiç bir ev sahibi (özel veya şirket) evin genel standardının yükseltilmesini isteyemez, örneğin
ev kiraya alındığında boyasız, bakımsız, banyosuz
olduğunu düşünürsek, kira sonunda ev sahibi evin
boyalı, bakımlı ve banyolu teslim edilmesini talep
edemez.
Ama özel konutlarda kalanlar, şayet ev yeni boyanmış ve tamir edilmiş olarak almışlarsa, bunlardan ev
tesliminde evi yeni boyanmış ve tamir edilmiş olarak teslim etmeli istenebilir. Ama böyle bir durumda bile önce evin iç bakımı için ayrılmış paranın kullanılması ve yetmemesi halinde kiracıdan para talep
edilmesi gerekir.
Kiracıyla ev sahibi hangi tamirlerin yapılacağı,
neyi kimin kırıp döktüğü veya neyin önceden kırık dökük olduğu konusunda hemfikir olmayabilir.
Böyle durumlarda gidilecek iki şikayet mercii vardır. Şahsa ait (privat) konutlarda kalanlar veya kalmış olanlar şikayetlerini Kira Kuruluna (Huslejenaevnet) götürebilirler. Sosyal konutlarda kalanlar da
Kiracılar Şikayet Kuruluna (beboerklagenaevnet) gidebilir. Her belediye’de bir Kira Kurulu ve Kiracılar
şikayet Kurulu vardır ve Kopenhag’da ikamet edenler için adres:
Huslejenævnet
Beboerklagenşvnet
Larslejstræde 2,
1451 København.
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sveç’te alkollü içki satış tekelini elinde tutan
devlet kurumunun adı
“Systembolaget”. İçinde en fazla yüzde 3,5 oranında alkol bulunan biranın
dışındaki tüm alkollü içkiler
Systembolaget mağazalarında satılır.
İsveçliler, bu kuruma kısaca “sistem” derler ve kendi aralarında konuşurlarken de “Akşam yemeğinde
konuklarım var, Sistem’e
uğramam gerekli” diye konuşurlar. Sözünü ettiğimiz
“sistem” kısaltmasının nedeni, kurumun adını kısa olarak söylemek midir yoksa bir
“sistem”i vurgulamak mıdır,
doğrusu bu ya, bilmiyoruz.
Fakat İsveç’te onyıllardır etkili olan bir içki satış tekelinin, bir “sistem”in varlığı da
yadsınamaz.
“Sistem” bugünlere değin
bir tekel konumunda olduğu için, fiyat politikasından
satılacak içkileri seçme politikasına kadar her türlü
politikayı kendi içerisinde
kararlaştırabilmek yetkisini
ve gücünü kullanabildiği
için, ekmek elden, su gölden
yaşayıp gidiyordu.
Baltık ülkeleri ve Polonya
üzerinden İsveç’e gelmekte
olan kaçak içki akışından
da çok fazla etkilenmiyordu.

Derken, Avrupa Birliği’nin
alkollü içki ithali kararları
gündeme geldi. Bu yetmedi,
İsveç’in komşusu Danimarka, içki satışlarındaki vergileri indiriverdi ve Danimarka’daki içki fiyatları (zaten
Systembolaget’in fiyatlarından daha düşüktüler) birdenbire İsveç içki fiyatlarından yüzde 40 - 60 ucuz
oluverdiler..... ve İsveç’te
kıyamet koptu.
Rüşvet de almışlar
Kıyamet koptu, çünkü içki
fiyatlarının aşırı yüksekliği, “Sistem”in karar verme gücü vb. zaten İsveç’te
yıllardır bitip tükenmeyen
tartışma konularından bir
tanesi idi. Danimarka’daki
fiyat indirimi yüzünden Öresund Bölgesi’nin İsveç kana-

DANİMARKA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU

Bir imza da sen ver
Aleviler inanç ve Cemevlerini
yasallaştırmak için imza topluyor
17 Aralık 2004’te Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye üyelik
tarihi vermesi beklenen zirvesi öncesi, Türkiye ve
Avrupa’daki Alevi Federasyonları olarak, Aleviliği
kendine özgü bir inanç olarak kabul ettirmek ve
Cemevlerini yasal statüye kavuşturmak için TC ve AB
yetkililerine vermek üzere, imza kampanyası başlattık.
Alevilik, insanı merkeze koyan, bin bir çiçeğin mozaiği,
kendine özgü bir inançtır ve Cemevleri Alevilerin
inanç merkezidir. Yüzyıllardır Aleviler Alevilik inancı
üzerinde süren inkar ve yasaklara son vermek için tüm
Alevi canları, aydın, demokrat, ilerici ve
hümanist tüm insanları 10 Aralık’a kadar sürecek olan
imza kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz.
İmza kampanyamız hakkında ayrıntılı bilgi ve imza
formlarını www.alevi.dk internet sayfamızdan,
dabf@alevi.dk mail adresimizden ve üye
derneklerimizden elde edebilirsiniz.

DANİMARKA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
haber@haber.dk

Kopenhag’ın AB kaygısı

İ

talya’nın başkenti Roma’da geçtiğimiz ay sonunda imzalanan Avrupa
Birliği’nin ilk anayasasını referanduma götürecek ülkelerden Danimarka’da hükümet, halk anayasayı
onaylamazsa AB üyeliğini de referanduma sunacak.
Parlamentoda partiler arası uzlaşma
yolları arayan hükümet, Sosyalist Halk
Partisi’nin de (SF) AB anayasasına onay
vermesini istedi. Ancak Sosyalistler AB
Anayasasına destek için bazı şartlar öne
sürdüler. SF lideri Holger K. Nielsen,
anlaşmayı SF’in desteklemesi için yapılacak olan halkoylamasında Danimar-

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

dı (yani Malmö-Helsinborg
kuşağı) hemen etkilendi ve
bu kanattaki Systembolaget
satışları müthiş düşüşler
yaşadılar. Bazı mağazaların
kapatılmaları kararlaştırıldı, bazılarında personel sayısında azaltmalara gidildi...
Derken bir de rüşvet skandalı patladı! İçki pazarlama
firmalarının Sysytembolaget’in çok sayıda sorumlusuna rüşvet verdikleri ortaya
çıktı. Çok sayıda kişiye işten
el çektirildi, büyük davalar
açıldı, yargı süreci işlemeye
başladı. Bu arada “Sistem”in
satışlarındaki düşüşler de artarak sürdü.
Bunca kar nereye gitti?
Basına en son yansıyan haberlere göre ise Systembolaget yetkilileri, kurumun
geleceğini kurtarabilmek
için içki vergilerinde en
az yüzde 40’lık bir indirim
önermişler. Bu indirim gerçekleşir ise “Sistem” kendisini toparlayabilirmiş.
En az yüzde 40’lık vergi
indirimi? Affedersiniz ama,
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ka’nın şartlarıyla, anlaşmanın birleştirilmemesini istedi.
Geçtiğimiz hafta sonunda konuyu ele
alan Sosyalist Halk Partisi, parti içinde
AB anayasasını oylamaya sundu. Parti
üyelerinin az bir çoğunlukla evet demesi
hükümetinin endişelenirini şimdilik bir
ölçüde giderdi. Ancak Aralık ayında parti üyelerinin ‘Hayır’ diyebileceği kaygısı
hala sürüyor.
Dışişleri Bakanı Per Stig Möller, “Halkımız ‘Hayır’ derse ikinci bir planımız
yok. Seçenekler arasında, AB üyeliğinin
referanduma sunulması da var” dedi.
Möller, tüm üyelerin desteklediği bir

anlaşmayı sadece Danimarka halkının
bloke edeceğini sanmadığını da söyledi.
AB’nin ortak kararlarına hep soğuk bakan Danimarka, ortak savunma, adalet
gibi konulardan muaf durumda. Maastricht Anlaşması’na 1992’de ‘Hayır’ diyen, sonra da yoğun bir kampanyanın
ardından bir yıl sonraki referandumda Maastricht’e ‘Evet’ oyu veren halk,
2000’de de para birimleri Kron’dan vazgeçmeyip Euro’yu reddetmişti.
AB’ye üye 25 ülkeden sadece birinin
dahi anlaşmaya karşı oy kullanması durumunda anlaşma kabul edilmiyor.

eğer bir sistem, satış vergilerinde yüzde 40’lık bir indirim
yaptıktan sonra “yaşamını
sürdürebiliyor ise”, yetkililere sormazlar mı “Kardeşim
siz bunca yıl ne kadar kar
yaptınız ve bu kar nereye
gitti?” diye! Gene sormazlar
mı “Eğer yüzde 40’lık vergi
indirimi ile gene ayakta durabiliyorsanız, fiyat düşürmek
için ille de Danimarka’nın
kendi fiyatlarını düşürmesini mi bekleyecektiniz?” diye!
Son olarak da, sormazlar mı
“kendi fiyat politikanızı bunca yıldır savunup dururken
kendi halkınıza yalan mı söylüyordunuz?” diye! Sorarlar
tabii. Sorarlar sormasına da,
malı alıp götüren de alıp götürmüş olur.
Görünen o ki, İsveç vergi
sistemindeki “alkolden alınmakta olan vergi” bölümünde esaslı bir düşüş yaşanacak. Verginin ‘alkollü’ bölümü kaybolacak. Bu durumda
İsveç vatandaşları, ödemekte
oldukları vergilerin ‘alkolsüz’
bölümlerindeki artışları gözden kaçırmasalar iyi olur!
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Bir tek buz parçası tatilinizi zehir edebilir
Türkiye, Tayland veya başka bir egzotik ülkeye tatile gidecekseniz Hepatit A diye bilinen bulaşıcı akciğer iltihabına
karşı aşı olmanız gerekmektedir.
Hastalık, su yoluyla, buz parçacıkları, salatalar, deniz ürünleri ve kötü hazırlanmış yiyecekler yoluyla bulaşır.

Hepatit A bulaştıktan sonra, bunun tedavisi bir yıl kadar
sürebilir.
Havrix’le hem tatiliniz mahvolmaz, hem de uzun yıllar bu
hastalığa karşı kendinizi korursunuz. Havrix’in ilk aşısı sizi
bir yıl, ikinci aşısı ise yirmi yıl Hepatit A’ya karşı korur.

(Haber)

Bayram sohbeti

Bayram, sevinç ve
mutluluk günüdür
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

S

evgili vatandaşlarım!
Bayram, sevinç ve mutluluk
günüdür. Haklı olarak sevinebilmek için yoksulları, yetimleri ve çaresizleri sevindirmemiz gerekmektedir. İşte o zaman yüzümüz de özümüz de gülecektir.
Bayram, dargınlıkların ve kırgınlıkların giderildiği bir gündür. O halde dargın olanlar barışmalıdır.
Bayram, ziyaret ve karşılıklı tebrikleşmelerin
yapıldığı bir gündür. Öyle ise büyükler, hastalar
ve dostlar ziyaret edilmelidir.
Bayram, Allah’ın kullarına, kulların da birbirlerine ikram günüdür. Allah’ın manevi ziyafetine ermekle ne kadar mutlu isek, din kardeşlerimizi ağırlamak suretiyle o kadar memnun olalım.
Bayram, birlik ve beraberlik günüdür. O halde
elele, gönül gönüle vererek bir araya gelerek birlikteliğimizi gösterelim. “Birlikte dirlik vardır” ilkesini hiçbir zaman unutmayalım.
Benliğimizi oluşturan ve karakterimizi şekillendiren milli ve manevi değerlerimizin zayıflamaya
yüz tuttuğu zamanımızda aile, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını bayram ziyaretleri ile
güçlendirelim. Özellikle umudumuz ve istikbalimiz olan çocuklarımıza bu mübarek günlerin
önemini anlatalım. Küçükler büyükleri ziyaret
ederek saygılarını, büyükler küçüklere sevgilerini göstermeli, hastalarımızı, problemi ve sıkıntısı olan kardeşlerimizi arayıp gözetmeliyiz.
Bilindiği gibi, sevinçler paylaşılınca büyür,
üzüntü ve sıkıntılar paylaşılınca küçülür.
Türkiye de bulunan 70 milyon kardeşimiz, bayram sabahı saba makamında okunan ezan ile
uyunacaklar, camilere gitmeleri gerekenler abdestini alıp tekbir sesleriyle gidecekler, namazlarını kılıp yine tekbir sesleriyle evlerine dönüp
aile fertleri, yakın akrabaları ve dostlarıyla bayramlaşarak mutluluğun ve sevincin zirvesine
ulaşacaklar.
Danimarka da bulunan bizler bu şansa sahip
değiliz, zira burada ne aile efradımız var, ne de
gidebileceğimiz ulu mabetler var.
Çevremizde bulunan insanlarla birlikte olacağız, bu insanların bizim sevincimizi ve mutluluğumuzu paylaşması mümkün değil, zira dinleri,
dilleri ve kültürleri farklı.
İşte bu duygu ve düşünceler altında gariplik
ve gurbet hissediliyor. Türkiye’de bulunan kardeşlerimiz belki sevinç gözyaşı dökecekler, bizler de gözyaşı dökeceğiz. Fakat bu göz yaşında
biraz sevinç, biraz hüzün, biraz da aşk ve sevgi
bulunacak. Bu göz yaşları Türkiye’den ve Türk
milletinden ayrı bulunmanın gözyaşları, milletimize ve devletimize bağlı olmanın aşk ve sevgisi
olacak.
Bizler gurbetteyiz, fakat ruhen milletimiz ile
beraberiz.
Bu duygu ve düşünceleri hissedebildiğimiz an
gerçek anlamda bayramı kutlamış olacağız.
Bu vesile ile, Danimarka da bulunan vatandaşlarımızın, dünyanın muhtelif yerlerinde bulunan
soydaşlarımızın ve tüm müslümanların bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum.
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Yapılacak en büyük hata ‘toz pembe hayaller kurmak’
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Ceyda Karan

T

ürkiye,
40 yıllık
Avrupa
rüyasında önemli bir dönemece sancılar içerisinde giriyor. Avrupa Birliği’nin 17 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştireceği liderler zirvesinde, 1999’da
aday ilan edildiğinden beri An-
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Hollanda’da Müslümanlar hedefte
Hollandalı sinema yönetmeni ve yapımcı Theo van Gogh’un öldürülmesi, yeni bir sağcı siyasi parti kurulmasının önünü açarken,
ülkede camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar da yoğunlaştı.

kara’nın dört gözle beklediği bir
karar verilecek.
AB liderlerinin çok büyük bir
olasılıkla zirve sonunda Türkiye
ile tam üyelik görüşmelerine başlanmasına hükmetmesi bekleniyor. Buraya kadar her şey güzel.
Ama verilecek kararda müzakerelerin nasıl ve hangi koşullarda yürütüleceği sorusu kritik bir
önem taşıyor.
AKP 3 Kasım 2002’de iktidara

geldiğinden bu yana AB üyeliğini
en önde gelen hedefi olarak ortaya koydu. Ankara’da devletin geleneksel kurumsal yapısını temsil eden ordu ve bürokrasi gücü
karşısında bu yola baş konulması stratejik bir önem taşıyordu.
AB’ye uyum için iki yılı aşkın reform sürecinde pek çok badireler atlatıldı. Başörtüsü sorunu,
zina konusu gibi AKP’nin İslami kökenlerine atıf yapılacak hemen her konuda kıran kırana bir
mücadele yaşandı. Kıbrıs gibi 40
yıllık ‘devlet politikaları’ yavaş
yavaş değiştirildi. Hem Türkiye’ye hem de Avrupa ve dünyaya
AKP’nin ‘Müslüman Demokrat’
ideolojik çizgide bir gelişim içinde olduğu mesajları verildi. Tüm
bunlar yapılırken AKP kamuoyuna sürekli AB üyeliğini birinci
hedef seçtiği fikrini zerk etti.
AKP için konjonktür de çok uygundu doğrusu. 11 Eylül saldırıları sonrası Müslüman dünya ile
Hıristiyan dünya arasındaki çatışma tezleri almış yürümüşken,
modern, Müslüman ama laik
Türkiye’nin ‘model ülke’ olduğu
konuşulup duruldu.
Velhasıl, AKP ite kaka bugünlere geldi. Şimdi AB yolunda ektiklerini biçmek istiyor. Bu yüzden de AB liderlerinden Türkiye’nin üyelik arzusu için net mesajlar bekliyor.
Ancak kritik zirve yaklaştıkça Avrupa’dan çıkan sesler,
AKP’nin çabalarının tam karşılığını alamayacağına işaret ediyor.
Bu yolda en sarsıcı mesajlar
Avrupa’nın sınırlarını yoğun olarak tartışan Fransa’dan geliyor.
Türkiye’nin AB üyesi olmasına
karşı olduğu anketlerle ortaya
konulan Fransa’da büyük kamu-
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ollanda’da İslamiyeti eleştiren filmin yönetmeni Theo van
Gogh’un öldürülmesi
ülkede yeni sağcı bir siyasi parti
kurulmasının yolunu açarken, ülkede Müslümanlara ait kuruluş ve
camilere saldırılar patlak verdi.
Fas kökenli Hollandalı Muhammed Bouyeri tarafından İslamiyeti eleştiren van Gogh’u öldürülmesi ardından Geert Wilders radikal
İslamcı tehditle göçmenlere karşı
bir parti kuracağını ilan etti.
Bu parti 2002’de öldürülen göçmen karşıtı politikacı Pim Fortuny’nin destekçileriyle hareket
edecek. Wilders, liberal VVD’den
Türkiye karşıtlığı yüzünden istifa
etmişti.

oyu baskısı altında kalan Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, daha
geçen hafta baklayı ağzından kaçırdı. Chirac, Türkiye’nin uzun
– 15 yılı bulacağı düşünülüyor –
üyelik müzakerelerinin ardından
bile Avrupa değerlerini kabul
etmeyebileceği ihtimalinin göz
önünde tutulması gerektiğini belirterek bağları koparmadan Ankara ile ‘özel bir ilişki’ kurulması
gerektiğini söyledi. Chirac’ın 17
Aralık’taki AB zirvesinin sonuç
bildirisine de bu tür seçeneklerin
dışlanmayacağı yönündeki ifadelerin konması için bastıracağı
haberleri geliyor Avrupa’dan.
Aynı söylemi bir ay öncesine
kadar Almanya’da ana muhalefet konumundaki Hıristiyan Demokrat dillendirmişti. Hıristiyan
Demokratların liderleri, Türkiye’ye karşı samimi olunması ve
AB’ye üyelik yerine ‘imtiyazlı
ortaklık’ kurulması gerektiğini
söyleyip durmuştu.
AB ülkeleri içinde solun ikti-

darda olduğu Almanya ve İspanya, ABD’nin sıkı müttefiki Britanya ve İtalya, Portekiz ve Finlandiya gibi ülkeler Türkiye’ye
müzakereler konusunda açık
destek veriyor. Yine de Avrupa
Komisyonu’nun 6 Ekim’de açıkladığı ve liderlerin de göz önünde tutacağı İlerleme Raporu, ortaya ‘ucu açık’ bir süreç koyuyor.
Yani 2005 içinde er ya da geç AB
ile üyelik müzakerelerine başlanacak. Ama sonrası…sonrası ‘allah kerim’.
Bu arada Türkiye’yle yakınlaşma içinde olsa da Kıbrıs ve Ege
sorunları konusunda veto kartını
elinde tutan Yunanistan ve Rum
Yönetimi’ni de unutmamak gerekir. Görünen o ki, bu ikili, Türkiye’ye destek çıkmak için kendileri için önem taşıyan tavizler talep edecekler.
Yani 17 Aralık zirvesi öncesi
yapılabilecek en büyük hata herhalde ‘toz pembe hayaller kurmak’ olabilir.

1001 NAT

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
fiyat:
100 Dkr.

HABER

Kasım 2004
Kasım 2004

Selskabslokale
www.1000og1nat.dk
TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma, Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, sıcak-soğuk
içecekler

Kişi başına Dkr. 135.-

Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez

Kişi başına Dkr. 160

Menü 3:
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto ve çeşitli mezeler

Kişi başına Dkr. 200

Fiyatlar 250 kişinin üzerindeki rezervasyonlar için
geçerlidir

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
2675 1290

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

Camiye ve okula bomba
İslamiyette kadının rolünü eleştiren filmiyle tepki çeken yönetmen
van Gogh’un öldürülmesinin ardından ülkede Müslüman kuruluşlara
ve camilere karşı saldırılar yoğunlaşmaya başladı. Eindhoven kentindeki Tarık İbni Ziyad İslam Okulu
bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda
ölen ya da yaralanan olmazken, binanın girişi tamamen yıkıldı, çevredeki binaların da camları kırıldı.

Eindhoven Belediye Başkanı Alexander Sakkers, ‘olayın bir kendini
bilmezin işi olduğunu’ belirtirken
halka sükûnet çağrısı yaptı. Sakkers, intikam saldırılarının önüne geçmek için Müslümanlara ait
kurumları polis korumasına aldı.
Breda ve Rotterdam kentleriyle
Huizen kasabasında da camiler
kundaklandı. Her üç camide çıkan
yangınlar büyümeden söndürüldü.
Huizen’deki Faslılara ait Nasr
Camii’nin kundaklanmasıyla ilgili
üç kişi, Rotterdam’daki saldırıyla
ilgili de bir kişi gözaltına alındı.
Amsterdam’da ise bir caminin duvarlarına Müslümanlar ve yabancıları hedef alan yazılar yazıldı.
Ayrıca başta Lahey olmak üzere
yabancıların yoğun yaşadığı kentlerde Müslümanlara ait işyeri tacize uğradı.
Geçen hafta Utrecht’te yine bir
cami yakılmak istenmiş, Asmterdam’da bir caminin avlusuna torba içinde kesik bir domuz başı bırakılmıştı.
‘Hoşgörüyü yitirdiler’
RTL Nieuws’ın Gogh’un ölümü
sonrası yaptığı ankette Hollandalıların yüzde 47’sinin, nüfusun
altıda birini oluşturan Müslüman

azınlığa karşı hoşgörüyü yitirdikleri
belirlendi.
Bir başka anket Türkiye ve
Fas’tan göçün tamamen durmasını isteyen yabancı düşmanı harekete desteğin yüzde 12’ye yükseldiğini
ortaya koydu.
Hatırlanacağı gibi, bu ay başında
Hollanda’da, İslamiyet’te kadının
rolünü konu alan film yapan Hollandalı film yönetmeni Theo van
Gogh, 26 yaşındaki Fas asıllı
Hollandalı Muhammed B
tarafından silahla ateş
edilerek ve bıçaklanarak öldürülmüştü.
Van Gogh’u öldüren Faslı Muhammed Bouyeri’nin ceset
üzerinde bıraktığı tehdit notunda
Devlet Bakanı Rita
Verdonk ve
Somali kökenli vekil
Ayan Hirsi
Ali ile birlikte parlamenter
Geert Wil-

AHS DÆK

ders’in de adları bulunuyordu.
Müslüman örgütler de cinnayeti kınamıştı
Zorla evlendirilen Müslüman bir
kadının eşinden gördüğü şiddeti
konu edinen ‘İtaat’ filminin ağustosta Hollanda televizyonundan
gösterilmesiyle tehditler alan van
Gogh’un Amsterdam’da öldürülmesi halkı sokağa dökmüştü.
Gösteriye binlerce kişi katılırken
Müslüman örgütler de cinayeti
kınamıştı.
Film yönetmeni Theo Van
Gogh’u öldüren kişi ise, olaydan
kısa bir süre sonra polisle giriştiği
silahlı çatışma sonucu yakalanmış ve zanlı cinayeti işledikten
sonra Theo Van Gogh’un üzerine bir de mektup bırakmıştı.
Cinayetten önce de gizli istihbarat birimlerince
izlenen katilin bir atom
reaktörüne ve Hollanda’daki bir havaalanına terör eylemleri
planlamaktan suçlanan bir grup ile de
ilişkisi olduğundan
şüpheleniyor.
(Haber)

OBA REJSER

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Tüm Müslüman aleminin
mübarek Ramazan Bayramı
kutlu olsun
- Oto lastikleri
- Rot-Balance ayarı
- Jant, Akü, Egzoz
- Kaporta tamiratı
- Araba freni

Danimarka’nın
en büyük Türk
lastik ve oto servisi

Tüm vatandaşlarımızın
mübarek Ramazan Bayramı
kutlu olsun
VATANDAŞLARIMIZIN
DİKKATİNE !

1 Kasım’dan
itibaren hergün Türkiye
uçuşlarımız başlamıştır

Hidayet Hatipoğlu
Roskildevej 376, 2630 Tåstrup
Tlf.:4352 0022
www.ahsdaek.dk

Fax : 4352 3022
ahs@get2net.dk

Vejlebrovej 82 st.
2635 Ishøj
Danmark

Tlf.: 43 54 24 33
Cep tlf.: 40 74 37 18
Faks: 43 54 24 65
E-mail: obarejser@hotmail.com
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Dönüşü olmayan uzun ince bir yol
Yıldız Akdoğan

T

ürkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) giriş süreci bana hep ünlü ozanımız
Aşık Veysel’in “Uzun ince bir
yoldayım/Gidiyorum gündüz
gece…” sözlerini çağrıştırıyor.
Türkiye’nin AB yolu taa 1963
yılına uzansa da, aslında AB ile
ilk yakın temas 1995 yılında Ortak Pazar anlaşmasıyla başladı, fakat anlaşma AB tarafından
“sadece” ekonomik bir işbirliği
olarak değerlendiriliyordu.
Asıl adımlar 1999 yılındaki Helsinki zirvesinde atıldı; AB, Türkiye’yi aday ülke olarak kabul
etmekle politik ve sembolik bir
yaklaşımda bulundu.
O zamanki hükümet, Başbakan
Ecevit ile büyük bir başarıyı elde
ettiklerine inansa da, AB ülkeleri henüz panik içinde değillerdi, çünkü Türkiye’nin önüne çok
büyük şartlar koymuşlardı. Bunlar, başta insan hakları, hukuk
sistemi, kültürel haklar, ordunun rolü gibi bir çok alanda reformlar yapılmasını gerektiriyordu. Bu alanlar Kopenhag kriterlerine dahil olan siyasi kriterler
olarak da biliniyor ve AB gözüyle

bakıldığında gerçekleşmesi uzun oylarına yanlış bilgiler veriliyor. li bir nokta da ”işgücünün seryıllar gerektiren adımlardı.
Başta Fransa, Avusturya ve Da- best dolaşımının” engellenmesi
İlginç olan, Ecevit hükümeti
nimarka gibi Türkiye’ye olumlu ihtimaliydi. Bu kural şu an yeni
yıkılma riskine rağmen, ilk rebakmayan bazı AB üyesi ülkeler, üye ülkeler için 7 yıl, yani şuanform paketini, iki yıl sonra, yani her defasında “Türkiye’nin büda Polonya AB’ye üye olsa da,
2001 yılında parlamentodan geyük bölümünün Avrupa’ya daPolonyalı bir vatandaş diğer AB
çirmeyi başarmıştı. Yeni AK Par- hil olmadığını, nüfusunun çok
ülkesinde istediği gibi çalışamıti hükümeti de reform yolunve yoksul olduğunu, ayrıca Tür- yor. Böyle bir şart Türkiye için
da devam etmeye kararlıydı ve
kiye’nin Avrupa’dan farklı dede geçerli olacak; müzakereler
2002 yılında başlayıp kimsonunda belki 7-10 yıl, belki
senin tahmin edemeyeceği
de “permanent stop” ihtimali
reformları ardı ardına gerdoğabilir.
Hiç kimse, Türkiye’nin uzun vadede
çekleştirdi. Bu durum başBu şartların varlığı ‘mesagetireceği ekonomik ve işgücü kazancına
langıçta AB’yi çok şaşırttı.
feli’ AB ülkelerini sakinleşdeğinmiyor. Tam tersi, Türkiye’nin üye olaAyrıca Kopenhag’daki zirtireceği yerde, aksine halen
rak kısa vadede AB’ye ne kadar pahalıya
ve toplantısında, o zaman‘korkutuyor’. Fransa’da yaki Başbakan Abdullah Gül, patlayacağı öne sürülüyor.
pılan bir kamuoyu yoklamaAB’den bir söz almayı bile
sı halkın yüzde 75’nin Türkibaşarmıştı: AB’nin büyükye’nin üyeliğine karşı olduğuğerlere sahip olduğunu” vurguleri, eğer Türkiye 2004’te siyasi
nu
gösteriyor.
luyorlar. 1963 yılında imzalanan
kriterleri gerçekleştirmeyi başa- Ankara Anlaşması’ndan bu yana
Korku ve tepki
rırsa, gecikmesizin müzakereleAvrupalılar Türkiye’nin coğrafTabii başta özellikle popülist
rin başlayacağına dair söz veryasını, nüfus artışını ve de ”farkpartiler tarafından ortaya atılan
mişti. Sekiz reform paketinden
lı değerlere sahip” yani diğer bir
sonra Türkiye gerçekten de siya- kavramla, Müslüman bir ülke ol- önyargılı bir yaklaşım var. Hiç
kimse, Türkiye’nin uzun vadesi kriterleri yerine getirmeye ba- duğunu gayet iyi biliyordu.
de getireceği ekonomik ve işgücü
şardı.
6 Ocak 2004 yılında çıkan en
kazancına değinmiyor. Tam terson Komisyon raporunda, AB
si, Türkiye’nin üye olarak kısa
Kim kazançlı çıkacak?
kendisini garantiye almak için
vadede AB’ye ne kadar pahalıya
Komisyon raporu öncesi üye ülbelirli şartlar da koymuştu. Bunpatlayacağı öne sürülüyor.
kelerdeki tartışmalara bakıldılardan birisi, eğer Türkiye’de
Bir çoğu, Türkiye’yi Avrupa’da
ğında çok ilginç bir manzara orreformlar devam etmezse müyaşayan göçmenlerden ya da gittaya çıkıyor. Hala o, eski, bildik
zakerelerin durdurulması şartikleri tipik tatil yerlerinden tahaberler tekrarlanıyor ve kamutıydı. Türkiye için diğer önemnıyorlar. Çok az insan Türki-

KOPENHAG’DA YILBAŞI EĞLENCESİ

2005 Yılına Beraber Girelim

ye’nin ekonomisinin şuanda dünyada en hızlı gelişen ekonomisi
olan Çin’i geçtiğini biliyor. Türkiye’de yüksek eğitimin hızla yayıldığını ve Komisyon raporunda
da vurgulandığı gibi bu genç nüfusun, almış olduğu eğitimle birlikte 10-15 yıl sonra AB nüfusuna çok önemli katkıda bulunacağını maalesef AB halk bilmiyor.
Aslında kamuoyundaki tartışmalara bakıldığında AB her genişlediğinde felaket senaryoları
hazırlanıyor ve tepkiler oluşuyor. Ama her defasında beklenen
göç korkusu veya ekonomik kayıp olmadı, tam tersi hep AB ve
üye olan ülke (ler) kazandı. Gerçi, Türkiye’nin konumu biraz
özel, çünkü önyargılar daha çok,
ayrıca tarihe dayanılan bir korku var.
İşte bu sebepten dolayı ”Bizi istemiyorlar, biz neden halen AB
kapısını çalıyoruz?” gibi duyarlı yaklaşımlara kapılmamak gerekir. Ayrıca önemli bir noktayı
unutmamak gerekir; AB Türkiye’ye çok şey kazandırdı ve kazandıracak da - üye olan tüm ülkelerdeki gelişmeler bunu gösteriyor.

HABER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ
Haber’e ulaşmak için

*

TAŞINMA NEDENİYLE BÜYÜK UCUZLUK !

REZERVASYON İÇİN MÜRACAAT:
2924 2761
En son başvuru ve ödeme tarihi
15 Aralık 2004
Fiyatı:
Büyükler 300 kr.
0-12 yaş arası çocuklar 100 kr.

Adres:

1001 NAT SELSKABSLOKALE
Høje Gladsaxe Center
Gladsaxevej, 2860 Søborg

haber@haber.dk

AKACIETORVET 2, 3520 FARUM
TLF: 4499 8555 FAX: 4499 8544

Şimdi:
13.499

Düzenleyen :
İRFAN KURTULMUŞ ZEKİ SADIK

www.haber.dk

MOBİLYA & HALI

Eski fiyat : 18.999

Ünlü kemancı Zeki ve Grubu eşliğindeki
müzik eşliğinde çok zengin açık büfesi,
hoşgeldiniz içeceği, gece saat 00.00’da
patlatılacak 2005’e giriş şampanyası,
Kransekage’si, gece yarısı çorbası ve
şabkası ile Kopenhag’da daha önce hiç
yaşanmamış bir yılbaşı organizasyonu
sizleri bekliyor. 500 kişilik mükemmel
lokalimizde gönlünüzce, doyasıya
eğlenerek yeni yıla girin.
Bu yılbaşı eğlencesi sadece aileler için
düzenlenmektedir. Bekarlar katılamaz.

haber@haber.dk

FIBULA

STILO
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TÜM DOST VE
MÜŞTERİLERİMİZİN
RAMAZAN BAYRAMINI
KUTLARIZ
99
2.9
:2
t
a
999
i fiy
14.
Esk

*
di:
Şim

ACELE EDİN. İNDİRİMLİ FİYATLARIMIZDAN
YARARLANIN. SINIRLI SAYIDAKİ KAMPANYA
ÜRÜNLERİMİZDEN BİRİ SİZİN OLSUN

*

Eski fiyat : 17.999

*
Şimdi:
11.499

*

CASANLI

3+2+1 kişilik

BALINLI
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:
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*
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Eski fiyat : 18.999

Şimdi:
12.999

di:
Şim

3+2+1 kişilik

MERIC
KARYA

99
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a
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i fiy
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DEĞİŞİK RENK VE
MODELLERDE KOLTUK
AKIMLARIMIZI MUTLAKA
GÖRÜNÜZ

SANTAROSA

3+2+1 kişilik

BİLİŞİM & INTERNET
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HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
haber@pol.dk

u ay mutlu bir olay yaşıyoruz. Kısa bir süre ara
verdiğimiz yayın hayatımıza kaldığımız yerden tekrar
başlıyoruz. Bu süre içersinde bir çok plan yapıldı ve bir
bölümünde ben de bulunuyorum. Umarım yakın bir
zaman da size bu planlarımızı sunabileceğiz.
HABER Bilgisayar ve İnternet eskiden olduğu gibi
belirli başlıklar altında bu-

Internet

lunduğumuz günlerin önemli BT (Bilişim Teknolojileri)
olaylarını veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz
konuları sunacak.
Bu giriş yazısında ne yazmak istesem konu dönüp
dolaşıp bu yüzden gelecek
sayıya kadar yazmak istediğim gelişmelere yer kalması
için görüşmek üzere diyorum !…
ferhat.bingol@haber.dk

Kısa kısa...
Doom filmi üretim sürecine giriyor

oom filmine
ilişkin söylentilere son: Yapımcısı
olan Universal Pictures kuruluşu sitesinde yaptığı açıklamada, sevilen birinci-kişitetikçi (FPS) oyununu temel
alan filmin üretim sürecine
girildiğini ve filmin 5 Ağustos 2005’te gösterime gireceği
bildirildi.
Tomb Raider ve Final Fantasy’nin ayak izlerini izleyen
Doom, sahnelere aktarılan
üçüncü bilgisayar oyun eseri
olacak. Universal Pictures’ın
dediğine göre “Doom”un galası
5 Ağustos 2005’te yapılacak ve
aynı ay içinde diğer ülkelerde
de gösterime girecek.

haber
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MIT Open Course Ware
ocw.mit.edu

Ü

niversite eğitimi
almış ya da almamış olabilirsiniz.
Ya da sadece bir konuda
üst düzey eğitime ihtiyacınız olabilir ve buna
zamanınız olmayabilir.
Dünyanın en iyi üniversitesi kabul edilen MIT
geçtiğimiz sene uzun bir
süredir hazırlığını sürdürdüğü online ücretsiz
eğitim sitesini hizmete
açtı. Site MIT’de ders
veren eğitmenlerin derslerde bizzat kullandıkları
ders notlarından gerektiği

zaman interaktif yöne de
kayan içeriğe sahip. Site
tartışmasız bu listemin
en iyisi ancak anlatarak
bitmeyecek kadar fazla
özelliğe sahip bu yüzden
siteyi ziyaret ilgilendiğiniz konuların alt başlıklarına bakma işlemini
size bırakıyorum. Ekleyeceğim son not eğer
bundan sonraki iki siteyi
görüpte MIT’de bunların
olmadığını sanmamanız
için Çince, Almanca, İspanyolca ve Japonca harika ders setleri olduğu.

Kısa açıklamaların bize gösterdiğine göre film “son
derece hareketli, kamikaze tarzında” olacak ve “tümüyle gerçek ve karanlık bir gelecekete”
bizleri gökadanın (galaxy) uzak
köşelerine taşıyacak. Öykü en
son sürüm olan “Doom 3”ten
alınacak.
Dave Callahan’ın yazdığına
göre film Lorenzo di Bonaventura ve John Wells tarafından
yapılacak. Oyuncular ise belli
değil, ama yine de söylentilerde The Rock (“The Scorpion
King”, Akrep Kral) ve Karl
Urban’ın (“Chronicles of Riddick”, Riddick’in Kayıtları) adı
geçiyor.

Google ve Yahoo arasındaki savaş
cep telefonlarına da sıçradı

G

eçtiğimiz Çarşamba günü, rakibi Google’dan sadece bir kaç
hafta sonra, Yahoo cep telefonları için arama özelliğini duyurdu. Google SMS sonuçları göstermek için sadece yazıdan
oluşan bir mesaj kullanırken, Yahoo’nun yeni cep servisi yöresel sonuçlar, haritalar ve tıklanabilir internet sayfası ikonları
da sunuyor.

AMD “diğerleri” için bilgisayar üretti

A

MD dün kurumsal adı “Kişisel İnternet İletişimcisi” olan,
“Emma” adındaki, düşük bedelli internet erişim aygıtını
tanıttı. Beklendiği gibi PIC; “Windows XC” tabanlı (aslen Windows CE), AMD Geode GX500 işlemci, 128MB DDR SDRAM
ve bir adet 10GB sabit disk sürücü içeren, dört USB, fare, klavye ve modem girişleri bulunan bir bilgisayarımsı. Yanında bir
adet 15” ekranla geliyor.

Çift yüzlü DVD yazma 8x hızına ulaştı

J

HABER

AYIN KONUSU : İNTERNET’TE EĞİTİM

BBC Languages
www.bbc.co.uk/languages/

D

Kasım Kasım
2004 2004

BİLGİSAYAR & INTERNET

HABER yeniden !

B

Kasım Kasım
2004 2004

aponya’daki World PC Expo konferansında DVD+RW ortaklığı 8x yazma hızına kadar ulaşabilen yeni DVD+R DL
aygıtlarını sergiledi.

G

ördüğüm en başarılı site. Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca
başta olmak üzere Japonca, Çince,
Portekizce ve Yunanca dersleri içeriyor. Ayrıca bu saydıklarımda dahil olmak üzere 30
dilde tatilde sizi rahat ettirecek cümleleri
derlemişler. Ayrıca Birleşik Krallığın içinde
yer alan artık yok olmaya yüz tutmuş diller
konusunda da bir başlangıç yapabilirsiniz.
Örneğin, İrlandaca, Welsçe ve İskoç Gaelik
dilleri mevcut. Ben İspanyolca kısmını kullandığımı için buradan örnekler vermek istiyorum. Öncelikle daha önceden bir İspanyolca bilginiz varsa test bölümüne girerek
seviyenizi ölçebiliriniz. İçerik bölümünde görebileceğiniz gibi başlangıç dersleri, sesli ve
görüntülü çalışmalar da mevcut. ‘For Work’
bölümü tabii ki iş konusunda İspanyolca’ya
ihtiyaç duyuyorsanız güzel bir bölüm ancak
benim en çok beğendiğim bölüm şu an için
tatil başlığı altındaki örnekler, çünkü gerçek hayattan alıntıları içeriyor. Ayrıca, site
yöneticileri eğitimi eğlenceli hale getirmek
için her türlü fikri deniyor. Örneğin Beckham hakkında İspanyolca yayınlanan haberlerin başlıklarını tahmin ederek güncel
magazin ve spor bilginizi keyifli bir şekilde
bir dil çalışmasına dönüştürebiliyorsunuz.
Tabii, buradaki dersleri BBC Learning kanalındaki derslerle birleştirip daha hızlı
ilerlemek de mümkün.

Donanım

Creative Rhomba NX

M

P3 çalar pazarında, üst
seviye
ürünlerden
oluşan geniş ürün
yelpazesiyle karşımıza çıkan
Creative, bu defa Rhomba
NX ile müzik iştahımızı kabartıyor. Rhomba NX, Creative’in diğer mp3 çalar modellerinden farklı özelliklere
sahip bir ürün. Bunlardan en
önemlisi üzerinde bulunan entegre FM radyodan direkt olarak
mp3 kaydı yapabiliyor olması. Tabii
ki yalnızca FM radyodan değil dilerseniz CD çalar veya walkman gibi
başka bir harici müzik çaları Rhomba’nın Line-in girişine bağlayıp di-

rekt olarak mp3 kaydı yapabiliyorsunuz. Direkt mp3 kodlama özelliği
ürünün 128MB veya 256MB’lık kapasitesini oldukça efektif bir biçimde

değerlendirme imkanı sağlıyor. 2
adet ince kalem pil ile çalışan
ürün USB 2.0 arabirimini
destekliyor ve tak çalıştır
olması nedeniyle herhangi
bir pc’den kolayca dosya
transferi yapabilmenize
olanak tanıyor. Taşınabilir
bellek olarak da kullanılabilen Rhomba’nın üzerinde
bulunan LCD ekranı sayesinde kullanımı da oldukça rahat.
Öyle görülüyor ki Creative, Rhomba NX gibi çok fonksiyonlu ve kullanımı kolay ürünler ürettiği sürece
dijital müzik tutkunlarının da sayısı
hızla artacak-

10 Aralık’tan itibaren Kopenhag’da Park Bio ve Aarhus’ta Øst for Paradis sinemalarında
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Türk işadamına yılın ödülü
İrfan Kurtulmuş

D

animarka’da, başkent Kopenhag Belediyesi bu yılın işadamı ödülüne İbrahim Kaya adında genç bir
Türk girişimciyi layık gördü.
Kopenhag Belediyesi Ticari Kurulu, bu yılın en iyi işyeri ve işadamını belirlemek için ikisi Danimarkalı, biri Türk olan 3 firmayı aday
gösterdi. Sadolin boya fabrikaları
ve dünyaca ünlü gemi dizel motor
fabrikası Burmeister Wain (BW)
gibi iki dev adayla yarışan İbrahim
Kaya’nın ‘Stefanos Delikatesse’
adlı şarküteri şirketi, rakipleri arasından birinci seçilerek yılın en iyi
işadamı ve iş yeri ödülünü aldı.
Genç girişimci İbrahim Kaya’nın,
Kopenhag’ın ‘Nörrebro’ semtine faaliyet gösteren iki iş yerinin
kısa zaman içinde bölgeye getirdiği canlılık ve sağladığı katkı nedeniyle yılın en iyi iş adamı ve iş yeri
ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
İbrahim’e yılın işadamı ödülü olarak ünlü Danimarkalı heykeltıraş
‘Björn Nörgaard’ın yüz kilo ağırlığında özel olarak yaptığı değeri 150
bin kron şehirde yaşayan insanları
simgeleyen bir heykel ile diploma
verildi.
Kopenhag’da açtığı İtalyan şarküteri ve Pizza dükkanında 12 kişi
çalıştıran İbrahim Kaya’nın Dani-

İş, arkadaş,
eleman, kiralık,
satılık konut mu
arıyor sunuz?
Ya da
kullanmadığınız
eşyalarınızı satmak,
veya değiştirmek
mi istiyorsunuz.
Her türlü kısa
ilanınız ücretsiz
yayınlanıyoruz.
İlanlarınızı mail ile
haber@haber.dk
adressine gönderebilirsiniz.

KOLTUK

3 kişilik gri renkli kumaş koltuk,
uzunluk 220cm, Fiyatı: 2.000 kr

YEMEK MASASI

marka’da ilk kez bir Türk olarak
başkentte yılın işadamı seçilmesi
ülke medyasının büyük ilgisini çekti. 39 yaşındaki genç işadamı İbrahim Kaya, bu ödülün kendisine

daha çok moral verdiğini belirtti.
Bir yıl önce açtığı şarküteri dükkanın çok popüler bir yer olması,
kalite ve ekolojik maddeye verdiği
önemle ödüle layık görüldüğünü

belirten İbrahim, “Danimarka’da
bir Türk olarak iki dev şirket arasından ödüle layık görülmem, azminin neler yapabileceğinin göstergesidir” dedi.

animarka’ya aile birleşimi yoluyla gelen yabancıların sayısı son 10 yılda 50 bin arttı.
Danimarka İstatistik Kurumu rakamlarına
göre, Danimarka’ya Avrupa dışından gelen yabancıların
yüzde 44’ünü aile birleşimi yoluyla gelenler oluşturuyor
ve aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya gelen yabancılar
arasında başı Türklerle Taylandlılar çekiyor.

animarka’da1990 yıllarda düşüş
eğilimne giren yıkılan aile sayısı
yeniden artışa geçti. Danimarka
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan yeni rakamlara göre 2003 yılı 15
767 boşanma vakası ile en çok boşanmanın gerçekleştiği yıl oldu. 1980’lerde

D

(Haber)

D

THY’den her gün uçak

ürk Hava Yolları (THY) Kopenhag
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın 1 Kasım
2004 tarihinden itibaren Kopenhag-İstanbul seferlerine Salı günlerini de dahil ederek seferlerini haftada yedi güne çıkardığı
bildirildi.
Yeni uygulama ile ilgili olarak bir açıklama
yapan THY Kopenhag Müdürü
Eser
Ciddi, Danimarka’daki vatandaşlarımıza haftanın yedi günü
hizmet vermekten gurur duy-

duklarını söyledi.
Eser Ciddi, “Yolcularımız, 1700 kron ve
vergiden başlayan sevilerdeki gidiş-dönüş
biletlerini THY’nın Kastrup Havaalanı satış bürosundan, internetteki www.thy.com
sitesinden temin edebilecekleri gibi biletlerimizi satmaya yetkili Meram, Özmeram, Nevin ve Oba Seyahat acentelerinden ve tüm
IATA
seyahat acentelerinden temin edebilirler” dedi.
(Haber)

Kadın çalışanlara düşük ücret
Danimarka’da yapılan bir araştırma, kadın çalışanların erkek meslektaşlarına oranla daha düşük ücretle çalıştıklarını ortaya koydu.

D
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Ahorn marka koltuk sehpası,
genlişlik: 80 cm, uzunluk: 130 cm
Fiyatı: 900 kr

Danimarkalılar boşanmada şampiyon

animarka’da kadın
çalışanlar hala erkek
meslektaşlarından
daha düşük ücret alıyor. Kadınların, aynı iş için daha az
ücret alma durumunun hem
kamu sektöründe hem de
özel sektör de söz konusu
olduğu bildirildi.
Kamu ve özel sektörde, 1
milyon çalışanın ücretleri

HABER

SATILIK EV EŞYALARI
SEHPA

Aile birleşiminde başı çekiyoruz

T
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üzerinde yapılan bir incelemenin sonuçlarına göre, kadınlar, aynı işi yapan erkek
meslektaşlarından ortalama
yüzde 20 daha az ücret alıyor.
Araştırmanın ortaya koyduğu diğer bir sonuca göre, özel
sektörde çalışan kadınlar ve
erkekler, yapılan aynı tür bir
iş için kamu sektöründe çalı-

şanlardan biraz daha yüksek
ücret alıyor.
Kadınların genelde erkeklerden daha düşük ücret almalarının, eğitimdeki farklılıklardan, vasıf farklılıklarından ve kadınların genelde
daha düşük ücretin ödendiği
meslekleri seçmelerinden ileri geldiği belirtiliyor.
(Haber)

de büyük artış gösteren boşanma oranı 90’lı yıllarda düşüşe geçmiş, ancak
2000’li yıllarda tekrar tırmanış göstermeye başladı. 90’lı yıllara oranla boşanan çift sayısının 2-3000 civarında arttığı bildiriliyor.

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

(Haber)

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt
til dine kunder

21 27 17 44’ü
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
21 27 17 44

Ahorn marka yemek masası, genişlik: 90 cm, uzunluk: 150 cm,
Fiyatı: 1000 kr.

DERİN DONDURUCU
Yeni, az kullanılmış derin
dondurucu satılıktır.
Fiyatı: 800 kr.
Tlf. 5189 4845

KUŞ KAFESİ
90 cm x 35 cm büyüklüğündeki kuş kafesi satılıktır.
Fiyatı: 100 kr
Tlf. 21 27 51 46

SATILIK ARSALAR
PAMUKKALE YOLU
ÜZERİNDE SATILIK ARSA
PAMUKKALE yolu
üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta,
benzin istasyonu karşısında
1308 m2 arsamız sahibinden
satılıktır.
Arsamız her türlü iskan ve ticari amaca müsaittir.
Fiyatı : 220.000 dkr.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü
arayın.

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

ANTALYA’DA SATILIK
DAİRELER
GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde satılık veya
kiralık otel, pansiyon, daire, dükkan
ve arsalar
Tel: 0090 242- 311 42 88
0090 532- 254 34 77

ANADOLU VE PERSONELİ TÜM MÜSLÜMAN
VATANDAŞLARIN RAMAZAN BAYRAMINI
YÜREKTEN KUTLAR,
HAYIRLI BAYRAM TEMENNİ EDER

- Kemikli Süt Dana Tüm : 25 kr. / kg.
- Kemikli Süt Dana But : 30 kr. / kg.
- Kemiksiz Süt Dana
: 45 kr. / kg.
- Tüm Kuzu, Taze
: 45 kr./ kg.
- 4 kg. Kıyma 10% Yağlı: 100 kr
- Hazır Pişmiş Kebab : 50 kr / kg.

SATILIK ARABA

OPEL Astra 1.6 i
1991 Model, 5 kapı
Nysnyet (Nisan)
Fiyatı: 22.500 kr
Tlf. 2127 1744

Hasselunden 11 B - 2765 Smørum
Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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Türk Günleri’ne büyük ilgi
Selçuk Kahraman

Nerede kalmıştık

D

eğişen bir şey yok. Ben uzaklardayım, Danimarka ise soğuk ve yağmurlu. Türkiye
de artık Avrupa Birliği’ne bir adım daha yakın. Bu sıcak bir yakınlık, aynı Antalya sıcağı gibi.
Bizler HABER’i özlemişiz. Ben taa buralarda, Antalya’da duydum, sizlerin de gazetenizi
çok özlediğinizi.
Geriye bizden HABER’i çıkarmak kalıyor?
Haber’in malzemesi nedir?
Yazar-çizer, haberci kadrosu, yazı işleri sorumluları, bol miktarda kâğıt, yazı yazabilmek
ve çıktı alabilmek için bilgisayar, matbaa, dağıtacak firma ve okuyacak insan…
Kadro, yani bizler kırmızı ışıkta bekliyorduk,
şimdi yeşil ışık yandı ve HABER geçti elinize.
Bu kez arkasında artık Politiken ya da başka
bir medya kuruluşu yok. Bütün yük sadece iki
kişide. Artık bu yükü paylaşma zamanı geldi.
Yükün neresinden tutarsanız, HABER sizin
sesiniz, gözünüz, kulağınız olmaya ve sizinle
yaşamaya devam edecektir.
Aradan geçen zaman içinde yazacak o kadar
çok konu buldum ki, “Bu haberi yazmalıydım”
dediğim oldu hep kendime. Okuyanlar eminim
çok sevinirdi. O kadar çok konu başlığı atmışım ki kenara, şimdi nereden başlasam, hangisini ele alsam, hangisini yazsam diye düşünmeden edemiyorum. Sanırım, sadece kendi
adıma konuşmamalıyım. Benim gibi diğer yazan arkadaşlarım da yazdılar birçok konu, attılar kenara ve hep bu günü beklediler. Onlara
da kolay gelsin.
Bu haftayı meşgul eden, haftalar öncesinden
Türkiye’de biletleri tükenen Cem Yılmaz’ın
değimiyle “bu bir mafya pardon, bu bir uzaylı
filmidir” dediği G.O.R.A.’nın vizyona girmesine sayılı günler kala, Türk sinemasının kültleşmiş fantastik filmlerini hatırlayalım istedim.
“Dünyayı kurtaran adam”, “Turist Ömer
uzay yolunda”, “Klinik İstanbul’da”, “Süpermen dönüyor” ve “Badi”. Hollywood sinemasının gözde konsepti olan “bilim-kurgu” sinemaya, Yeşilçam da yıllar önce değinmişti ve o
zamanlar çok beğenilmişti bu filmler. Şimdiyse G.O.R.A var. Bir komedi ustasının elinde
yoğrulmuş ve gülmeniz için sinemalarda sizleri bekliyor.
Ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın filmi Anadolu’nun turistik bir kentinde tüccarlık yapan
iyi yürekli ve de uyanık kahramanımızın uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlıyor. Farklı
bir gezegende tutsak olan kahramanımızın artık tek hedefi oradan kaçıp dünyaya dönmek,
ama işler hiç de sandığı gibi kolay gelişmiyor.
Sonunda, gezegenin idaresini ele geçirmeye
çalışan ve dünyalılardan nefret eden uzaylı komutanla mücadele etmek zorunda kalıyor.
G.O.R.A yakında KAST Media I/S ve HABER’in girişimleriyle Danimarka sinema salonlarında da sizlerle buluşacak. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Sakın kaçırmayın.
Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
selçuk.kahraman@haber.dk

Danimarka Kraliyet Kütüphanesi’nin Türk kültürünü tanıtmak amacıyla geçtiğimiz günlerde düzenlediği “TÜRK GÜNLERİ” etkinliklerine Danimarkalılar büyük ilgi gösterdi.
Cengiz Kahraman

A

vrupa’nın kapısını epeyce aralayan Türkiye, artık Danimarkalıların ilgi odağı olmaya başladı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
ilişkilerinde yeni bir döneme girmesiyle
birlikte Danimarkalılar, Türkiye’yi ve
Türk halkını daha yakından tanımak
için kolları sıvadılar.
Danimarka Kraliyet Kütüphanesi, geçtiğimiz günlerde “Türk Günleri” adı altında
Türk kültürü ve sanatını tanıtan bir dizi
etkinlikler düzenledi.
Kraliyet Kütüphanesi’nin Başkent Kopenhag’daki Den Sorte Diamant (Kara Elmas) adlı yeni binasında düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk edebiyatından,
sinemasına, Türk müziğine ve mutfağına
kadar Türkiye’nin bir çok yönü tanıtıldı.
“Türk Günleri” etkinlikleri, ünlü yazar
Orhan Pamuk’un eserlerini Danimarka
diline kazandıran Danimarkalı çevirmen
Henning Goldbaek’in Türk edebiyatı ve
özellikle Orhan Pamuk üzerine yaptığı bir
söyleşi ile başladı.
Etkinliklerin Türk müziği bölümünde
ise, Türk müzisyen Yüksel Işık ve Danimarkalı müzisyen Claus Mathiesen,
Kraliyet Kütüphanesi kafeteryasında

B

Şeker gibi ”Dudu Dudu”
Bayram eğlencesi
Kopenhag’da Şeker Bayramı
Türk Müzik Eğlence Gecesi
Turkuaz Turkish Musik Club tarafından
organize edilen eğlencede İstanbul müzik
ve eğlence dünyasından hareketli güzel
müzikler dinletilecektir. Gecede Şeker
Bayramı geleneğimizin gereği tatlı ve şeker
ikram edilecektir.
Tarih: 20 Kasım Cumartesi, saat 22.00
Adres: Fuego Restaurant
Holbergsgade 14, 1057 KBH. K.
Kongensnytorv - Kgl. Teater Metrosu
Daha geniş bilgi için
Sms club Turkuaz: 4068 0260
E-mail: Turkuazdk@hotmail.dk
Flyer : www.turkuazist.webbyen.dk

Etnic.dk yayınları tam gaz….

Kopenhag’da Türkçe TV
M
osaik TV tarafindan
üretilen ve Kanal
København üzerinden yayin yapan etnic.dk,
Türkçe yayın yapan gazeteler dışında tv ekranından da
vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyor.
Bu sezon oldukça kapsamlı
ve konu seçimi açısından çok
yönlü bir yayın gerçekleştiren etnic.dk Türkçe yayını
AB-Türkiye, AB-Göçmenler, Konut Politikaları ve
Dil kullanımı gini konulara
yer veriyor.

Etnic.dk’nun bundan sonraki yayını gazeteci İrfan
Kurtulmuş’la AB-Göçmenler
başlığı aı altında yapılan bir
röportajın yeniden yayınlanması olacak. Bu program 17
Kasım Çarşamba günü saat
15.30’da yayınlanacak.
24 Kasım günü saat
15.30’da Taner Yılmaz’la
konut politikaları konusunda bir söyleşi yayınlanacak.
Bu programın tekrarı ise 1
Aralık 2004 tarihinde olacak.
Son olarak “dil engeli” konusunun tartışılacağı program-

da eğitmen Ümran Germen
ile gazetemiz İdari sorumlusu Sadi Tekelioğlu bir sohbet
gerçekleştirecekler. Bu program da 8 ve 15 Aralık tarihlerinde yayınlanacak.
Program sorumlusu Savaş
Noredin yayınlar ve konu seçimi ile ilgili olarak Haber’in
sorularını yanıtlarken, “Danimarka medyasi yetersiz
ve taraflı bir görüntü çizmektedir.
Etnic.dk, Türk resmi yetkililerin görüş ve bilgilerine
tek satır ayırmadan, Türki-

ye’nin AB üyeliği konusunda
önyargılı ve yanlı Danimarka
medyasının da aynı zamanda hatalarını düzeltmektedir.” diye konuştu. Noredin,
”İzleyicilerden aldığımız tepkiler de üzerimize aldığımız
bilgilendirme görevini iyi bir
şekilde yerine getirdiğimizi
gösteriyor” dedi.
(Haber)

Soru ve yorumlarınız için
Program yapım ve sunucusu
Savaş Noredin’i 2215 8747
ondan arayabilirsiniz.

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık

Kopenhag’da yaşayan müzisyen Yüksel Işık, Danimarkalı müzisyen Claus Mathiesen’in klarneti
eşliğinde sazı ve sözüyle Danimarkalı dinleyicileri Türkü yolculuğuna çıkardılar. - Foto: HABER

düzenlenen küçük bir konserle Türk
müziğini ve Türk geleneksel sazlarını
tanıttılar. Müzisyenler seslendirdikleri
çeşitli eserlerle kökenleri Balkanlardan,
İran ve Arap yarımadasına kadar uzanan
Türk müzik geleneğini anlattılar. Etkinliğe çok sayıda Danimarkalının ilgi göstermesi dikkat çekti.
”Türk Günleri” etkinliklerin sinema

tegoride 2003-2004 yılına
damgasını vurmuş olayların resmedildiği 63.093 fotoğraf arasından seçilen 62
fotoğraf sergileniyor.
Politiken gazetesinin işbirliğiyle düzenlenen sergide ayrıca yine 2003-04 yıllarında Danimarka’daki olayların resmedildiği ”Öjenvid-

Kültür takvimi

haber
21 21
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eak-design.com

cengiz.kahraman@haber.dk

Ödüllü Türk filmi Danimarka’da
Duvara Karşı filminden bir sahne. -Foto: Marcofilm

Duvara Karşı:
Aşk ve ayakta kalmanın hikayesi

ner” (Görgü şahitleri) adlı
sergi de yer alıyor.
1 Aralık tarihine kadar
açık kalacak sergi giriş ücretleri 50 Kr. Yağmurlu bir
günde ne yapacağınızı nereye gideceğinizi bilemiyorsanız bu sergiyi öneririz.

Kültürel ve sanatsal ürünlerinizi ve etkinliklerinizi
önceden haber verin kültür takvimimiz de duyuralım. Kültürel ve sanatsal
etkinliklerin yanısıra dernek faaliyetlerinizi de haber verin yayınlayalım.
Gönderdiğiniz duyurularla birlikte yer, tarih, saat
ve konusu ile ilgili bilgileri
yazmayı unutmayın.
Duyurunuzu mail ile
haber@haber.dk adresine gönderebilirsiniz.

D

(Haber)

Kültür takvimi
Sevgili okurlar

Tel :2127 5146

E-mail: atilakahraman@mail.dk
www.eak-design.com

bölümünde ise İtalya’da yetişmiş Türk
yönetmen Ferzan Özpetek’in geçtiğimiz
yıllarda yaptığı ve daha önce Danimarka’da sinemalarda ve televizyonlarda da
gösterilen ”HAMAM” adlı filmi gösterildi. İzleyiciler, filmden sonra ayrıca Türk
mutfağının seçkin yemeklerinin tadına
bakma fırsatı da buldular.

Dünya Basın
Fotoğrafları
Kopenhag’da
aşkent
Kopenhag’ın Vesterbro
semtinde bulunan
Öksnehallen sergi
salonunda 5 kasım günü
World Press Photo (Dünya
Basın Fotoğrafları) sergisi
büyük ilgi görüyor.
Bu yıl yedinci kez düzenlenen sergide 10 ayrı ka-
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Kültür takvimi

ünyanın saygın film festivallerinden 54. Berlin Film Festivali’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve kadın
oyuncu dallarında Altın Ayı ödüllerini
toplayan Türk asıllı Alman yönetmen
Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” (Gegen
Die Wand) adlı filmi nihayet Danimarka’da da sinemaseverlerle buluşuyor.
‘Duvar karşı’, Almanya’yı temsilen
23 filmin arasında yarışmıştı. Film
her ne kadar bir Alman yapımı olsa da
Türk sinemasından beslenen bir film.
Almanya’dan başlayıp İstanbul’a uzanan bir süreçte, alışılmadık yollardan
aşkı bulan iki kişinin hayatını anlatan
bir film.
Arabasıyla duvara çarparak bir intihar girişiminin ardından psikiyatrik tedavi gören alkol ve uyuşturucu bağımlısı Cahit, 40 yaşlarında Türk kökenli
bir Almandır. Doktoru ona “İntihar,
hayatına nokta koymanın tek yolu değildir” dediğinde yaşama yeniden başlaması gerektiğini anlar. Yine bir Türk
olan Sibel, genç ve güzel bir kızdır ve

tutucu ailesinin baskısı onu da intihar Duvara Karşı, ön yargısız, çok trajik
denemesine sürüklemiştir. Sibel ölmeyi bir öykü ve yönetmen Fatih Akın da bu
denemek yerine başka bir kurtuluş yolu öyküyü beyaz perdeye çok gerçekçi bir
getirir aklına: yeni tanıştığı Cahit’ten biçimde aktarıyor.
(Haber)
onunla evlenmesini ister.
Hayatına biraz olsun anlam katmak,
biraz da kıza yardım etmek isteyen Cahit bu teklifi kabul eder. İlk başta tek
paylaşımları, birlikte oturdukları küçük daire olan ikili arasında duygusallık başlar. Ama sürprizler ve sorunlar
da peşlerini bırakmaz ikilinin ve onlar
hem sevginin hem de ayakta kalmanın
mücadelesini verirlerken, kaderin cilvesiyle karşılaşırlar.
Konusu: Dram
Gösterim tarihi: 26 Kasım’dan itibaren
Grand (Kopenhag), Øst for Paradis (Århus)
ve Biffen (Ålborg) sinemalarında
Yönetmen: Fatih Akın
Senaryo: Fatih Akın
Yapım: Almanya, 120 dk.
Oyuncular:
Birol Ünel (Cahit), Sibel Kekilli (Sibel), Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Herman Lause,
Catrin Stribeck

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiklerinize
çiçek vermek için
her zaman bir
gerekçeniz vardır
Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri
bulunur.
Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Sevdiklerinizi mutlu edin !

YAŞAM & SAĞLIK
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Dünya nüfusu 2300 yılında 9 milyar!
Dünya nüfusunun 2300 yılında 9 milyarı bulacağı belirtilirken, ortalama ömür
süresi 95’e çıkacağı, Japonya’da ise bu sürenin 106’ya ulaşacağı bildirildi.

Dr. Orhan Bulut

Bulaşıcı sarılık
A-tipi viral hepatit

S

evgili okuyucularımız elimizde olmayan nedenlerden dolayı vermek zorunda kaldığımız uzun
bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olmanın sevinci içerisindeyim. Sağlık yazılarına ayırdığımız bu
köşemizde sizlerin sorunlarına ve güncel konulara daha önce de olduğu gibi, anlaşılabilir bir şekilde
açıklık getirmeğe çalışacağız.
Bugün bulaşıcı sarılığın özel bir tipini ele almamızın nedeni bunun çok ciddi sonuçlara yol açabilecek
bir halk sağlığı sorunu olması yanında özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan yada az gelişmiş ülkelerde
zaman zaman salgınlar halinde kendisini göstermesidir. Hastalık çok büyük ölçüde içilen sular ve yenilen yiyeceklerle bulaşır. Hijyenik kurallara uyulmadığı özellikle kalabalık ortamlarda yenilen yiyecekler, bulaşmış süt ve suların içilmesi, midye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarının dikkatsizce yenilmesi durumunda hastalık ağız yoluyla alınır. Hastalığa
bireysel yakalanmanın yanında aile içi yayılmalar
yada okullar, çocuk yuvaları gibi yerlerde yüzlerce
kişide salgın şeklinde ortaya çıkabilir. Başlangıç döneminde sarılık görülmez. Bu dönemde hastalar, soğukalgınlığına benzer bir tablo ile yani ateş, baş ağrısı, halsizlik ve çabuk yorulma gibi genel belirtilerle
hekime baş vurabilirler.İştahsızlık erken bir belirtidir. Karaciğer bu devrede büyük ve ağrılıdır. Daha
sonra idrar rengi koyulaşmaya başlar ve sarılık hızla
gelişir. Sarılığı kaşıntı izler ise de, bu genellikle bir
haftadan fazla sürmez. Bu dönem 2-4 hafta devam
edebilir. Daha sonra sarılık giderek geriler, karaciğer küçülür ve normal büyüklüğüne döner. Hasta
kendini iyi hissetmeye başlar. Bu dönem de 1-2 hafta devam eder. Kan testleri ile de izlenebilecek bir
tam iyileşme 6 ayı bulabilir.
Normal şekilde seyretmekte olan hastalığın özel
bir tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle durumu
ağırlaşan yaşlı hastaların hastaneye yatırılarak tedaviye alınması söz konusu olabilir. Hastaların kendilerini yormayacak sakin bir ortamda dinlenmeleri
gerekmektedir. Bulantı ve kusmalara neden olmayacak şekilde yüksek kalorili yiyeceklerle beslenmeleri
ve eğer bu mümkün olamazsa damardan serum verilmesi önerilmektedir. Hastalığın tanısı konulduğu
andan itibaren ellerin yıkanması, hastanın kullandığı çatal.kaşık benzeri şeylerin ayrı tutulması gibi
sıkı hijyenik kuralların uygulanması aile içinde ve
çevreye yayılmaması için çok ama çok önemlidir.
A tipi viral hepatit (bulaşıcı sarılık) geçiren normal
sağlıklı kişilerde tam iyileşmeden sonra karaciğerde
bir kalıcı bozukluk meydana gelmez. Ancak yaşlı ve
bunun yanında kalp, şeker, kanser ve benzeri gibi
ağır kronik hastalıkları olan kişilerde karaciğer yetmezliğine gidiş görülebilir.
İşte burada birçok hastalıkta olduğu gibi bir kez
daha korunmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Virüslerle bireyin temas etmesinden önce yada bulaşma
olmuşsa hastalık tam ortaya çıkmadan aşı yoluyla
koruyucu İmmunglobulin verilerek hastalığın önlenmesi mümkün olmaktadır. Risk altında bulunan kişilere (örneğin sağlık kuruluşlarında çalışanlar, salgın dönemlerinde okullar ve benzeri yerlerde görevli
olanlar) yada hastalığın sıkça rastlandığı gelişmekte olan ülkelere, tropikal bölgelere seyahat edecek
olanlara koruyucu aşı (İmmunglobulin) verilmesi
önerilmektedir.
haber@haber.dk
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M tarafından açıklanan rapora göre, Hindistan, Çin
ve ABD’nin 2300 yılında da
dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkeler olmaya devam edeceğine dikkat çekilirken, Afrika’nın
nüfusunun dünya nüfusu içindeki payının ikiye katlanarak yüzde 25’e ulaşacağı ifade edildi.
Ortalama her kadının iki çocuk doğuracağının tahmin edildiği BM raporunun uzun dönemli nüfus projeksiyonlarında bir azalma olduğu gözlenirken, BM’nin daha önce yaptığı
tahminlerde aynı dönem için dünya
nüfusunun 12 milyarı bulacağını kaydettiği hatırlatılıyor.
Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar
her yıl ortalama 57 milyon artacağını
öngören yeni rapora göre, bu artışın
önemli kısmı dünyanın az gelişmiş
bölgelerinde olacak. Tahminlere göre,
dünya nüfusu 2050 yılına kadar büyük çoğunluğu Afrika’da olmak üzere
yüzde 47’lik artış göstererek 8.9 milyara ulaşacak. 2300 yılında ise Afrika’nın dünya nüfusu içindeki oranı
4’te 1’e yükselecek.
ORTALAMA ÖMÜR SÜRESİ 95’E
YÜKSELECEK
Aynı tahminlere göre, dünyada ortalama ömür süresi 95’e yükselirken, Japonya’da bu süre 106’yı bulacak. Yani
ortalama ömür 26 ila 50 yıl arasında
yükselecek. Hindistan’ın nüfusunun
Çin’i geçeceği belirtilirken, Hindistan,
Çin ve ABD, dünyanın en fazla nüfusa
sahip ülkeleri olmaya devam edecek.
Genç nüfusun hızla azalarak dünya
nüfusu içinde ortalama yaşın 80’i bulacağının belirtildiği raporda, nüfus

A

artış trendlerinde küçük değişikliklerin bile bu tahminlerde büyük sapmalara yol açacağı belirtiliyor.
Doğurganlık oranının 1.85’de istikrara kavuşması durumunda dünya nüfusunun 2.3 milyar azalacağı, 2.35’e
yükselmesi durumunda ise 36.4 milyarı bulacağı ifade ediliyor.
DANİMARKALI KADINLAR
YENİDEN DOĞURGAN OLDU
Bu arada, uzun yıllar görülen düşüşlerden sonra yeniden çocuk doğuran
Danimarkalı kadınların sayısında da
artış olduğu gözlendi.

Ekonomi Bakanı Bendt Bendtsen’in
verdigi bilgilere göre, 2003 yılında Danimarkalı kadınların doğurduğu çocuk
sayısı 2002 yılına göre yüzde 5 oranında arttı.
Bendt Bendtsen açıklamasında, buna
karşılık göçmen kadınlar arasındaki
doğum oranlarında ise, aynı dönemde
yüzde 1.5 oranında azalma olduğunu
belirtti.
Verilere göre, 2003 yılı itibarıyla Danimarkalı kadınların ortalama çocuk
doğurma oranı yüzde 1.7, göçmen kadınların ise yüde 2.3.
(Haber)

(Haber)

Foto: Haber

Yabancı dil bilmek beyni koruyor

İ

ve yaşlı 154 kişi üzerinde yapılan algılama testlerinde, iki dil bilenlerin
daha başarılı olduğu görüldü.
Yaşlandıkça bir konu üzerinde yoğunlaşma yeteneğinin azaldığını belirten araştırmacılar, yabancı bir dil

bilmenin beyni bu etkiye karşı koruduğunu söyledi. Araştırmacılar, hayatlarının büyük bölümünde yabancı
bir dil bilen ve bunu kullananların,
bu açıdan en avantajlı grubu oluşturduğunu belirtti.

(Haber)

haber 23

Kasım 2004

GALİLE KİMDİR, BİLİYOR MUSUNUZ ?
Sevgili arkadaşlar, sizlere bu sayımızda teleskopu, mikroskopu,
termoskopu icat eden, bir çok başka buluşa da öncülük eden ve dünyanın
güneşin etrafında döndüğünü kanıtlayarak bilime çok büyük katkıları olan
İtalyan bilimadamı, matematikçi Galileio Galile’yi ve buluşlarını
tanıtmaya çalışacağız.

G

da şeker hastalığı riski
yüzde 29, erkeklerde
de yüzde 27 oranında azaldı.
Kahve tüketimi
arttıkça
hastalık
riskinin azaldığının
gözlendiği araştırmada günde 10 fincan
kahve içen kadınlarda
riskin yüzde 80, erkeklerde de yüzde 55 oranında azaldığı gözlendi.

ki dil bilen insanların yaşları ilerledikçe daha az zihinsel gerileme
yaşadıkları ortaya çıktı
Toronto’daki York Üniversitesi’nin
araştırmasına göre, bazıları tek dil,
bazıları da çift dil bilen orta yaştaki

26 haber

alileio Galilei, İtalya’nın
Pisa kentinde 1564’de
dünyaya geldi. Öğrenimini bu kentte tamamladı. Çok erken yaşlardan itibaren
matematikte başarılıydı. İtalya’nın
öndegelen matematikçilerinden biri
oldu. Hayatı boyunca mekanik bilimi, mercekler ve astronomiyle ilgi-

Günde 3-4 kahve
şekerden koruyor
raştırmalar, günde 3-4
fincan kahve içmenin,
şeker hastalığı riskini
büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu
Dünyanın en çok kahve içilen
ülkesi Finlandiya’da yapılan bir
araştırmada, günde 3-4 fincan
kahvenin şeker hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığı ortaya
çıkarıldı.
14 bin 600 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, günde
3-4 fincan kahve içen kadınlar-
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Kasım 2004

kaptaki sıvı, tüpün içinde belli bir
yüksekliğe ulaşıyordu.

şaşırmıştı. Onların, diğerleri gibi birer yıldız olduğunu düşündü. Ertesi
akşam yine Jüpiter’i gözlemledi. 3
küçük yıldız bu kez Jüpiter’in batısına geçmiş ve gezegene daha fazla
yaklaşmıştı. O zaman bunların yıldız değil, Jüpiter’in etrafında dönen
gezegenler olduğunu anladı. Sonra
bu gezegenlerin bir dördüncüsünü
daha keşfetti. Böylece Jüpiter’in ilk
4 uydusu keşfedilmiş oldu. Dönemin
öndegelen astronomlarından Simon
Marius, Kasım 1609’da, yani Galilei’den enaz 5 hafta önce 4 uyduyu
keşfettiğini öne sürdü. Ama daha
önce hiçbir açıklama yapmadığı için
bunu kanıtlayamadı. Bilim dünyası,
Jüpiter’in 4 uydusunu Galilei’nin
keşfettiğini kabul eder. Ancak bu
uydulara isimlerini 1614 yılında Simon Marius verdi. Uydulara mitolojiden alınan, Io, Europa,Ganymede
ve Callisto adları verildi.

lendi, birçok icatlar yaptı. Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin
etrafında döndüğünü savunduğu
için başı Kilise’yle derde girdi. Sonunda Kilise yetkilileri, Galilei’yi
yargıladı. Ünlü bilim adamı suç- MİKROSKOP
Galilei teleslu bulundu. Görüşlerinin yanlış
koptan daha
olduğunu açıklayarak canını zor
küçük ölçülerkurtardı. Ancak tarih Galilei’nin
de bir silindire
yanındaydı. Dünyanın Güneş’in
etrafında döndüğünü bugün artık
yine mercekler
herkes biliyor. Bir zamanlar Galiyerleştirerek
lei’yi yargılayan Kilise bile bu ger“occhialino”
adını verdiği
çeği kabul etmiş durumda.
mikroskopu yaptı. 1619 - 1624 yılları arasında bu aletten çok sayıda
TELESKOP
Aslında mercekleri kullanarak üretti.
uzağı gören aletler Galilei’den
daha önce yapılmıştı. Ancak bu TERMOSKOP
aletleri, yıldızları ve gezegenleri Galilei, 1597 yılında sıcağı ve soğuinceleyecek kadar güçlü hale geti- ğu ölçmek için
ren o oldu. Silindirin göz dayanan bir alet yaptı.
kısmına ve diğer ucuna mercekler Termoskop
yerleştiren Galilei teleskopu bul- adını verdiği
muş oldu. 1609 yılında yaptığı te- bu alet, ince
leskopla birçok astronomik gözlem ve uzun bir
gerçekleştirdi. Bunların arasında tüp şeklinde
Ay’ın yüzeyindeki kraterlerin ilk boynu olan,
kez tespit edilmesi de vardı.
yumurta büyüklüğünde
cam bir şişeydi. Şişenin
tüp şeklindeki
boynu , içinde
sıvı olan başka bir kaba
konuluyordu.
JÜPİTER’İN UYDULARINI
Yumurta şekNASIL KEŞFETTİ?
Galilei 7 Ocak 1610 yılı akşamı, lindeki kısmı
kendi yaptığı teleskobuyla Jüpiter’i da elle ovuşincelerken, gezegenin yakınında 3 turarak ısıtıküçük ve parlak yıldız gördü. Böy- lıyordu. Eller
le birşey beklemediği için bir hayli çekildiğinde

SARKAÇLAR VE SAATLER
Galilei’nin sarkaçlar üzerinde yaptığı incelemeler modern saatin ortaya
çıkmasına katkıda bulundu. Bunun
ilginç bir öyküsü vardır. Galilei çocukluğunda birgün kiliseye gider.
Ayin sırasında uzun boylu bir
adamın başı bir kandile çarpar ve
kandil ileri geri sallanmaya başlar.
Kilisede canı sıkılan ve ayinle fazla
ilgilenmeyen küçük Galilei kandilin, yavaşlasa bile
hep aynı
süre içinde ileri ve
geri gittiğine dikkat eder.
Ünlü bilim adamı
hayatının
daha ilerki dönemlerinde de,
sarkaçların, yani
ipe bağlı ağırlıkların sallanması
üzerine incelemeler yaptı. İplerin
uzunluğu aynı olduğu zaman, bütün ağırlıkların sallantılarını aynı
zamanda tamamladıklarını tespit
etti. Eskiden saat yapımında en
büyük sorun kendini yineleyen ve
hep aynı uzunlukta olan bir hareket
bulmaktı. Galilei’nin sarkaçlarla ilgili tespiti saatlere uygulanırsa bu
sorun aşılacaktı. Bunu daha sonraki yıllarda Hollandalı bilim adamı
Christian Guhens başardı ve “tik tak, tik - tak” diye çalışan, bildiğimiz modern saati yaptı.
SU POMPALAMA MAKİNASI

Galilei, Padua kentinde 1594 yılında bir su makinası için patent hakkı
almıştı. Ne yazık ki bu aletin nasıl
çalıştığına dair ayrıntılı bir bilgi elimizde yok. Kayıtlarda makina için
şu ifade kullanılıyor: “Suyu almak
ve toprağı sulamak için, kullanması
kolay ve çok ucuz bir alet. Pompaları sadece bir atın yardımıyla çalıştırıyor ve toprağı sürekli olarak
suluyor.”

Kaynak: Çocukça/Bilim Köşesi

Turan Özaltın

Yine bayram geldi...

E

ski bayramlar şimdiki bayramlardan çok
farklıydı. Bayram programı itina ile yapılır,
ziyaret edilecek aile büyükleri önceden planlanır
ve uygulanırdı. Eğer bayram yaz tatili dönemine denk
geliyorsa anne veya babanın memleketine yapılan ziyaret ise olayların en büyüğü idi.
Bayram yaklaşırken toplumun her kesiminde bir
hareketlenme görünürdü. Çarşı- pazar alış verişinin
yanı sıra, özellikle çocukların sevinmesi için alınan
yeni giysiler, ve bu giysilerin bayram sabahından önce
kullanılmaması için çıkan tartışmalar (kirlenmemesi için ) ise bayram telaşının zevkli yanlarından biriydi. Annemin bana aldığı bayramlık kösele ayakkabı
ile dört gece sabırsızlıkla nasıl uyuduğumu hala
hatırlarım.
Bayram namazından sonra yapılan kahvaltı ( mutlaka sucuklu yumurta olurdu ) günün ilk yemeği
olduğundan yavaş yavaş yenir ve sohbet edilirdi.
Kahvaltıdan sonra bayramlıklar giyinir ve apartmandaki komşular ziyaret edilir, bayramlaşılırdı.
Çocukların severek yaptığı bu ziyaret, genellikle
bayram harçlığı ile ödüllendirilirdi.
Kahvaltıdan sonra bayramlıklar giyinir ve apartmandaki komşular ziyaret edilir, bayramlaşılırdı.
Çocukların severek yaptığı bu ziyaret, genellikle
bayram harçlığı ile ödüllendirilirdi.
Bakkaldan alınan patlayıcılar mantar, komşu kovalayan ve füzeler bayram harçlığının büyük bölümünün
kullanıldığı yerlerden biriydi.
Bisikletçi Yaşar amcanın, 1 lira karşılığında kiralanabilen bisikletlerine binmek, bayram nedeni ile ekstra
tura izin vermesi, Yaşar amcanın dükkanının önünde
uzun kuyruklara neden olurdu.
Semtte kurulan lunapark ise akşamları ailece gidilen eğlence yerlerinin başında gelirdi. Elektrikli arabalar, atlı karınca ve zincirli dönme dolap en popüler
olanlarıydı.
Evet, bayram anıları anlatmakla bitmez. Hepimizin
dileği bayramların barış ve dostluk getirmesidir. Hepinize iyi bayramlar.
Esen kalın

Aşağıdaki resimde rakamları numara
sırasına göre birleştirin, bakalım ne çıkacak!
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TEŞVİK PRİMİ, ANLAŞMALI MAÇ, YASAL OLMAYAN BAHİS VE ŞAİBE İDDİALARI DIİKKATE ALINMIYOR

Türk futbolu karartılıyor
Arif Kızılyalın

T

ürk futbolu nereye gidiyor?’ Bu
soru, son günlerde sıkça tartışılmaya başladı.
1990’lı yıllardan sonra gelişip Avrupa’ya açılan, 2000’li yıllarda gelen uluslararası zaferlerle varlığını hissettiren ve 2002
Dünya Kupası’ndaki üçüncülükle de ’’tavan’’
yapan Türk futbolu, son yıllarda önemli bir
’’kirlenme’’ sürecine girdi.
Organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı başta olmak üzere Sedat Peker , Hollandalı
Sedat , Ali Fevzi Bir ve diğer birçok ismin futbolcu, yönetici, hakem ve amigolarla kurduğu
ilişkiler, yasal olmayan müşterek bahis, anlaşmalı maç iddiaları, şike söylentileri ’’şaibeyi’’ beraberinde getirirken, dünya futbolunu
yöneten iki önemli kuruluş UEFA’yla FIFA,
artık Türkiye’ye ’’güvenilirliği azalan ülke’’
gözüyle bakmaya başladı.
Polis kayıtları, ifadeler, gazete manşetleri
ve TBMM’ye yansıyan tartışmalara karşın
’’temiz eller’’ operasyonunun başlatılamaması ise Türkiye’nin ’’ayıbı’’ olarak gösteriliyor.
Levent Bıçakcı Başkanlığındaki yeni Futbol
Federasyonu’nun geçmiş döneme yönelik
başlattığı incelemenin ise, göz boyamaktan
öteye geçmeyeceği belirtiliyor. Federasyon
Başkanvekili avukat Şekip Mosturoğlu ’nun,
’’Türk futbolu dışarıdan bakıldığında Kolombiya gibi algılanıyor’’ açıklaması ise ülkenin
geldiği konumu gösteriyor.
Tehdit, istifa, baskı...
Futbol dünyasındaki kirlenme süreci
1990’lı yılların sonunda başladı. Dönemin
Futbol Federasyonu başkanvekillerinden
Hadi Türkmen ’in tehditler sonucu istifaya zorlandığı, yine o yıl gerçekleşen federasyon genel kurulunda Alaattin Çakıcı ve
adamlarının bazı delegeleri baskı altına aldığı iddiaları gazete sütunlarına taşınmakla
kalmadı, mahkeme tutanaklarına da geçti. Çakıcı’yla adamlarına karşı o dönemin

İçişleri Bakanı Mehmet Ağar devreye girmiş,
Sheraton Oteli’nde ’asayiş’ sağlanmış ve o sürecin sonunda da Haluk Ulusoy federasyon
başkanlığına seçilmişti.
Çakıcı da itibar kaybetmeme adına Haluk
Ulusoy’a haber gönderterek Eyüp Sultan’da
40 koyun kestirtmesini istemiş, eski federasyon başkanı adağı yerine getirmişti. Alaattin
Çakıcı’nın futbolla bağlantısının sonraki yıllarda da sürdüğü kayıtlara geçti. Çakıcı’ya,
Beşiktaş Kulübü’nün antetli kağıdıyla İtalya
(schengen) vizesi alınırken, o dönemin menajeri Sinan Engin de olayların ortasındaki
isim olarak kayıtlarda yer almıştı.
2000 Dünya Kupası grup eleme maçlarında dönemin federasyon yöneticilerinin ’en
iyi ikincilik’ adına diğer gruplardaki bazı
takımlara (Macaristan) teşvik primi vaat bul ettiremediği kulaktan kulağa dolaşırken,
ettiği ortaya çıktı.
2002 Dünya Kupası’nda da S.Ç. adlı Türk
yetkilinin Brezilya-Kostarika maçı öncesi
Kostarika’yı yenmeleri için Brezilyalılara
2002 Dünya Kupası’ndaki üçüncülükle ’ta- para önerdiği iddia edilmişti.
Futbol dünyasının önceki yıllarda yaşadıvan’ yapan Türk futbolu, son dönemde kir- ğı bir önemli sıkıntı da sanal ortamda oylenme’ sürecine girdi. Alaattin Çakıcı, Sedat nanan müşterek bahislerin başlangıç tarihi
Peker, Ali Fevzi Bir’in futbolcu, yönetici, ha- olan 2001’de yaşandı. Hakem Sadık İlhan ,
suç örgütü lideri Ali Fevzi Bir, Sedat Peker
kem ve amigolarla kurduğu ilişkiler, yasal ol- ve Dilek adlı bir hayat kadını pazarlayıcısı
mayan müşterek bahis, anlaşmalı maç iddia- arasındaki telefon görüşmeleri; önce emları, şike söylentileri Türk futbolu üzerindeki niyet, sonra adli makamlara yansıdı. Olay
tutuklamaya kadar varırken, bazı maçların
’şaibe’yi de beraberinde getiriyor. Yaşanan sonuçlarının ’istenildiği gibi’ bittiği iddiaları
süreç, dünya futbolunu yöneten iki önemli ise doğrulanamadı.
Bir sonraki yıl küme düşme hattındaki
kuruluş UEFA’yla FIFA’nın Türkiye’ye bakıtakımlar arasında yaşanan olaylar ise daha
şını değiştiriyor. Bu iki kuruluş artık Türkiürkütücüydü. Altay’ın küme düştüğü sezon
ye’ye ’güvenilirliği azalan ülke’ gözüyle bak- Bursa-Gençlerbirliği, Diyarbakır-Elazığ ve İstanbul-Altay maçları üzerine çeşitli yorummaya başlıyor.
lar yapıldı. Altay’ın şike yapıldığı yolundaki
başvurusu, İstanbulsporlu futbolcuların Bursa’dan teşvik primi aldığı iddiaları, Futbol
2003’ün Kasım’ında Letonya’yla oy- Federasyonu Şike Tahkik Kurulu’nca ’kayda
nanacak baraj maçı öncesi bir Türk değer’ bulunmadı.
yetkilinin karşılaşmanın Fransız hakemi Gil- Geçen sezonun son haftalarında da benzeles Veressie ’ye para teklif ettiği, ancak ka- ri şike iddiaları ortaya atıldı. Küme düşme
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hattındaki takımlardan Rize- A.Sebat maçı
sonrası, Sebat kalecisi Metin ’in, ’’Sağolsun
Rizeli arkadaşlar fazla sıkmadı. Biz zaten
dostuz’’ demesi, yine Rize-Beşiktaş maçının
hakemi Mustafa Çulcu ’ya karşılaşma öncesi
’tehdit’ mesajlarının gitmesi ve Bursaspor’un
son 5 maçtan 15 puan çıkarmasına karşın
küme düşmesi, çokça konuşulmuştu.
Bu yıl ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
başlattığı Kelebek Operasyonu kapsamında
suç örgütü lideri Sedat Peker’in telefon konuşmalarında bazı maçların ’anlaşmalı’ olduğu yolunda delillere rastlandı. D.BakırBeşiktaş, Samsun-D.Bakır maçlarının ifade
edildiği kayıtlar üzerine Futbol Federasyonu
soruşturma başlattı.
Dönem dönem alevlenen şike iddiaları, eski
FIFA kokartlı hakem Ali Aydın ’ın D.Bakır- Elazığ maçı için yaptığı açıklamalar ve
yine aynı maçın gözlemcisi Sadık Deda ’nın
o karşılaşmayla ilgili çelişkili ifadeleri medyada geniş biçimde yer buldu. Ali Aydın’ın,
’’Hakemlik yaparken bir yönetici (D.Bakırsporlu olduğu iddia edildi) bir kese altınla
bana geldi, kovdum’’ demeci de Türk futbolundaki şaibeyi belgeler nitelikteydi.

meyen Rüştü, daha sonraki maçlarda
ise rakip oyuncuları durduramadı.
Rüştü,
takımının
İngiltere’de
Manchester United ile yaptığı karşılaşmada 6 gol yerken, İstanbul’da
Olimpique Lyon maçında 3 gol yedi.
Gruptaki iki maçta 9 gol yiyen
Rüştü,
Şampiyonlar
Ligi’ndeki son maçında Olimpique
Lyon karşılaşmasında yine rakip forvetleri durduramadı ve bu sefer kalesinde 4 gol gördü.

H

akan Şükür... Tartışmasız, Türkiye’nin son 10 yılda yetiştirdiği
en büyük 3-4 futbol emekçisinden biri. Sakat sakat oynaması, en kritik maçları kurtaran golleri atması, pasları, hücum presi..
Ne var ki son günlerde Hakan Şükür
hep kriz malzemesi olarak karşımıza
çıkıyor. Önce Ersun Yanal’ın kadrosunda yer bulamayışı, ardından Danimarka maçı başta olmak üzere birçok
karşılaşmada hissedilen yokluğu, ardın-

dan sırf Hakan sevgisi yüzünden ay-yıldızlı takıma cephe alan futbolsever kafamızda soru işaretleri yarattı.
Tam Hakan olayı küllendi diyorduk ki
Galatasaray’ın Diyarbakır önünde aldığı “beklenmedik” (ki bizce bekleniyordu çünkü takım Akçaabat Sebat maçında hakem desteğine karşın zorlanmıştı)
yenilgi yeniden bu futbolcuyu gündeme
getirdi. Çünkü Hakan, son 10 yıldır olduğu gibi yine bir Ramazan döneminde
düşüşe geçmiş, golleri atamamış, ayağı-

Ligde Daha Başarılı
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 13 gol
yiyen Rüştü, Birinci Süper Lig’de ise
daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.
Türkiye’ye dönüşüyle birlikte Akçaabat
Sebatspor maçıyla kaleyi Volkan’dan

Arif Kızılyalın

’’Tom Cruise kadar olamadım’’

D

animarka Birinci liginde kalma
mücadelesi veren, 21 yaşındaki
Türk savunma oyuncusu Polat
Bozkurt’un kulübü B 93, bu yıl
ekonomik nedenlerden dolayı zor günler geçiriyor. Ancak Polat Bozkurt, takımının zor
günler geçirmesine ve antrenörler da dahil
hiç kimsenin para almadan oynamasına rağmen kulübünü terk etme niyetinde değil.
“Daha 15-16 yaşlarındayken Gençlerbirliği’nde iki hafta idmana çıktım. Benim
için büyük bir deneyim oldu. Ardından G.Antep Spor’un paf takımına
gittim, ancak geç kaldığım için takıma giremedim. Kısa bir süre önce
de Danimarka’nın AB takımında idmana çıktım, ama orada da antrenör
istemedi. Fakat bunların hepsi benim için büyük tecrübe oldu. B 93 benim yuvam
sayılır. Altı yaşımdan beri
bu kulüpte oynuyorum” diyen genç oyuncu, her gün
yeni tecrübeler kazandı-

ğını söylüyor.
Bu sezon başından beri oynadıkları 14
maçta 90 dakika forma giyen Polat Bozkurt, “Hocalarım sürekli beni beğendiklerini söylüyorlar. Bu da beni yüreklendiriyor.
Sahanın her tarafında oynadım ve hala gerektiğinde oynarım da. Yapmadığım bir şey
kaldı, o da kalecilik”
Danimarka liglerinde futbol oynayan Türk
gençlerinden biri olan Polat Bozkurt bir ara
Danimarka Milli Takımı genç seçmelerine de çağrılmış. Genç oyuncu sürati
ve çalımdaki becerisi ile dikkat çekiyor. Halen lise son sınıfında okuyan genç oyuncu okulu bitirince ne
yapacaksın? Yönündeki sorumuza,
“Gelecekte ne yapmak istediğime henüz bir karar vermedim” diyor,
ama gönlünde futbol yatıyor
ve en büyük hayali Roberto
Carlos gibi büyük ve başarılı bir futbolcu olmak.
(Haber)
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belirtilmişti.
Real Madridli yöneticiler ise Del Bosque’nin
sözlerinden ’’üzüntü duyduklarını’’ ve teknik
adama kapılarının her zaman açık olduğunu
ifade ederek; ’’Del Bosque istediği ve dilediği
her zaman tribüne davet edilir’’ dediler.

Royal Lig başladı
İ

TROMSÖ

IFK GÖTEBORG

ROYAL LiG GRUP 3

BRANN BERGEN

eşiktaş Teknik Direktörü
Vicente Del Bosque’nin,
eski takımı hakkında,
’’Tom Cruise’u tribüne
davet ediyorlar, beni etmediler’’
şeklinde sitemde bulunmasına Real
Madrid’ten ’’üzüntü verici sözler’’
yanıtı geldi.
Hollywood’un ünlü yıldızlarından
sinema oyuncusu Tom Cruise’un
geçen hafta Santiago Bernabeu Stadı’nda İngiliz futbolcu David Becham ve eşi Victoria ile birlikte Real
Madrid-Getafe maçını izlemesi, Del
Bosque tarafından eleştirildi.
Real Madrid’te 1973-84 yılları arasında futbol oynayan
ve 1999-2003 sezonları arası teknik
direktörlük yapan Del Bosque’nun,
basında yer alan demeçlerinde, ’’1
yıl Madrid’teydim, anlayamıyorum,
bir gün bile olsun beni tribüne davet
etme nazikliğini göstermediler, ama
Tom Cruise’u davet ediyorlar. Beni
atmaları beni rahatsız etmiyor ama
Makalele’yi gönderirlerken de (10
adım bile atamıyor) demişlerdi;
Redondo giderken kanserdi; Querioz yıprattılar ve ben giderken daha modern
ve teknik kapasiteli birini istiyorlardı; en
iyilerinden biri olan Hierro gibilerine karşı
nazik olamadılar. 35 yıl bu kulüpte kaldım
ve böyle muameleye layık değilim’’ dediği

İskandinavya’nın en iyi takımları katılıyorlar

(Haber Spor)

Rüştü’nün ligde oynadığı maçlar:
A. Sebatspor-Fenerbahçe:
1-4
Fenerbahçe-Malatyaspor:
3-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe:
1-2
Fenerbahçe-Denizlispor:
2-0
Gaziantepspor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-Sakaryaspor:
6-0
Beşiktaş-Fenerbahçe:
2-1
Fenerbahçe-B.Ankaraspor:
1-0

Ama doğru ya yaz aylarında deniz,kum
güneş.. Şimdi orucumu tutar, iki gol kaçırır, belki de takımımın 100. yıldaki
şampiyonluğuna mani olurum
ama yaz tatilimden de ödün
vermem!

’’Yapmadığım bir
B
kalecilik kaldı”

ROSENBORG

LİGDEKİ MAÇLARI

nın altından topları kaçırmıştı.
Ama Diyarbakır, 27 yıl sonra Galatasaray’ı yenince Hakan yeniden sorun
adam oluverdi. Eleştiriler haksız değildi. Çünkü futbolcular birer profesyonel,
birer ağır işçiydi ve kritik noktalardaki
insanların da işlerini aksatmaya hakları yoktu inançları yüzünden. Kimsenin
inancını sorgulayacak ya da yargılayacak değiliz ama adam gibi maçlarınızı
oynayıp ibadeti yaz aylarına bırakmak
sanırız tanrı katında da “itibar” görür.

Del Bosque:

ROYAL LiG GRUP 1

teslim alan Rüştü, ligdeki 8 maçta sadece 5 gol yedi. Ligde forma giydiği ilk
3 maçta 3 gol yiyen Rüştü, son 5 maçta
ise sadece 2 gol yedi ve form grafiğini
yükselttiğini gösterdi.

25
haber25
haber

Hakan, Hakan, Hakan...

Polat Bozkurt:

Rüştü Türkiye’de
daha başarılı
spanya’da umduğunu bulamayan
ve Barcelona’dan Fenerbahçe’ye
geri dönen Rüştü, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde yediği gollere
rağmen Birinci Süper Lig’de rakip
oyunculara kalesini kapatma başarısı
gösterdi.
Barcelona’dan kiralık olarak dönen ve
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Akçaabat Sebatspor karşısında çıkan Rüştü,
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 13
gol yerken, Birinci Süper Lig’de 8
maçta kalesinde sadece 5 gol gördü. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yediği gollerle eleştirilen
tecrübeli kaleci, lig maçlarında ise başarılı bir performans ortaya koydu.
Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin
Sparta Prag ile yaptığı ilk maçta gol ye-
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sveç, Norveç ve Danimarka’dan 12 takımın katıldığı
Royal Lig bu hafta başladı.
Hazırlık aşamasında UEFA tarafından eleştirilen turnuva,
bazı büyük Avrupa kulüplerinin
hazırlık içinde oldukları Atlantik
Ligi’ne İskandinav takımlarının
alınmasına sıcak bakmamaları
sonucunda doğdu.
Turnuvaya İsveç’tan Malmö
FF, Göteborg IF, Djurgaarden,
Halmstad, Norveç’ten Brann,
Rosenborg, Tromsö ve Valerenga, Danimarka’dan ise Bröndby,
FC KOpenheg, Esbjerg ve Odense
Boldklub takımları katılıyorlar.

Royal Lig turnuvası iki devreden oluşacak. Noel öncesi devrede
dörder takımlı üç gruba ayrılan
takımlardan maçlar sonunda ilk
iki sırayı alan 6 takım ikinci tura
geçecekler. İkinci turda da iki
greuba ayrılarak mücadele eden
takımlardan, gruplarında ilk sırayı alanlar 26 Mayıs tarihinde
final maçına çıkacaklar.
Turnuva’nın sponsore gelirlerinin en büyük bölümü naklen
yayın ihalesi sonucunda elde edilirken turnuvadan elde adilecek
gelirin yarısı katılımcı kulüplerin
ülkelerindeki altyapı çalışmaları
için kullanılacak. Turnuva ile ilgi-

li olarak Danimarka Futbol Federasyonu, DBU’dan yapılan açıklamada, turnuvanın amacının
İskandinav kulüplerinin uluslararası alanda rekabet gücünü
arttırmak olduğu belirtildi. Royal
Lig maçları Danimarka’da Kanal
5 televizyonu tarafından naklen
yayınlanacak. Turnuvanın ana
sponsorluğunu stlenen Kanal
5’in yanı sıra çeşitli sponsorlar
da turnuvaya destek veriyorlar.
Diğer sponsorların ise bugğnlerd
eaçıklanması bekleniyor.
(Haber Spor)

26 haber
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Bizi arayın, yolda kalmayın !

Ersun Yanal:

Türk Hava Yolları ve diğer tüm tarifeli hava yolları ile en uygun fiyatlar

”Davala’yı kadroya alabilirim”
M

illi Takımlar Teknik
Direktörü Ersun Yanal, 2006 Dünya Kupası grup elemelerinde 17 Kasım
Çarşamba günü grup lideri ile
karşılaşacaklarını
belirterek,
’’Ukrayna maçının sonucu, grup
maçları sonundaki durumu belirlemeyecek, ama kazanırsak
hedefe biraz daha yaklaşırız’’
dedi.
Yanal,
Ukrayna’nın
eski
Sovyetler
Birliği’nin
futbol
kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, ’’Çok iyi savunma ve hızlı
hücum yapıyorlar. Rakibi bozmaya yönelik sert oynuyorlar. Liderliği almak ve gruptaki hedefimize
ulaşmak için galip gelmek istiyoruz. Galibiyet önemli bir avantaj
olur. Ama puan kaybedersek, bu
matematiksel olarak bir şey değiştirmez’’ diye konuştu.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda
Kazakistan maçındaki gibi güzel
bir seyirci kitlesiyle oynamak istediklerini kaydeden Ersun Yanal, bayram sevincini milli maçta
da yaşamak istediklerini söyledi.
’’Oruç İnce Bir Çizgi’’
Yanal, milli oyuncuların oruç tutup, tutmayacağıyla ilgili ’’Bizler
çok ağır işçi sınıfındayız. Bu mesleği yapmak önemli bir yükü kaldırmakla eşdeğer. Dinimizin izin
verdiği kuralların belirlendiği çerçevede bütün oyuncuların kendi
vicdanlarıyla, sorumlu oldukları
milli takımı da düşünerek, karar
vermesinden yanayım’’ dedi.
Bu uygulamanın hoşgörü, kişinin vicdanı ve sorumluluk alanıyla ilgili olduğuna inandığını
vurgulayan Ersun Yanal, ’’Oruç
ince bir çizgi. Hem milli takımdan

’’Rakip 10 kişi kaldı, ama bizim
kazanmayı ne kadar istediğimiz
görüldü. İçerde de dışarıda da
aynı futbolu oynayacak bir takım
yaratmak istiyoruz. Bunu hem
Yunanistan hem de Danimarka’da
hissetmeye başladık.
Saha ayrımı yapmadan kazanmanın koşullarını her yerde
sunabilen bir amacımız var. Kiminle nerede oynadığımızdan çok
nasıl kazanmamız gerektiğine
bakmalıyız. Kazanabilecek güçte
bir takımımız ve yaratıcı oyuncularımız var. Yunanistan maçı
da burada zor geçecek. Ama öyle
şartlar olur ki o maçlarda 1 puan
size yeter. Bu bir puan mücadelesidir. Puan mücadelesinde önemli
olan kaybetmemektir.
Ukrayna, Yunanistan ve Danimarka ile berabere kaldı. Grupta
alacağımız kadar puan almalıyız’’. Yanal, yeniden milli takım aday kadrosuna çağrılan
Yıldıray Baştürk’ün son lig maçlarını izlediğini, son 4 maçtır takımında oynayan bu oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.
Sakatlık problemi olmayan Yıldıray’ın durumunu görüp, oynayıp oynamayacağına bakacaklarını dile getiren Ersun Yanal,
’’Yıldıray’ın diğer oyunculardan
farkı olmamalı. O da geldiğinde en
iyisini verebileceği zaman oynamalı. Her oyuncunun yerine oynayabilecek oyuncumuz olmalı. Türkiye bugün 11 futbolcu çıkarmada
sorun yaşamamalı’’ dedi. Yanal,
konuştu.
bol kalitesini rakibe kabul ettiren Ümit Davala’nın da takımında oyve sonuca giden bir futbol olduğu- namaya başladığını, bu oyuncuyu
da önümüzdeki kamp döneminde
’’İçerde Ve Dışarda Aynı Fut- nu anlattı.
Danimarka maçında bunun değerlendirebileceklerini söyledi.
bolu Oynamak İstiyoruz’’
Ersun Yanal, oynamak istedikleri net bir biçimde görüldüğünü ifafutbolun, kazanmaya yönelik, fut- de eden Yanal, şöyle devam etti:
Foto: HABER

beklentileri olan insanların hem
de kendisi için artılarla sonuçlanması gerektiği düşüncesindeyim.
Oyuncular yapmaları gereken sorumluluklara kendi vicdanlarında
karar vermeleri gerekiyor’’ diye
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haber Bulmaca
Bir ilimiz
Ferzan
Özpetek
filmi

2

fiöhret
Kad›ns›
erkek



Bir tür
flapka
Bir
manken







Nefleli
Raks eden 
kad›n





Ö¤retim ve
e¤itim
sistemi
Tutsak





Amerikan
pamu¤u



Buluflup
görüflme,
münasebet

"... yar›fl›"
(Ralli)
Bo¤az,
g›rtlak



Boy
bak›m›ndan
büyüme



Entrika
Simgesi
"La" olan
element

Kati
Yönetimsel
Mu¤la ilçesi




Do¤um
hemfliresi





Elekten
geçirmek
‹flsiz, aylak

Bo¤aziçi
ABD’de bir
Üniversitesi
eyalet
(K›saca)

Hicap,
utanma



Bitkisel
Alt›n
elementinin
Latince ad›

Satrançta
bir tafl
Birim









"... Laçin"
(Aktris)
Madeni ip

Saka¤›
Öte karfl›t›

Kuflatma,
çevirme



Çünkü,
flundan
dolay›
Saçs›z





Baflkas›n›n
yapt›¤›
zarar›
ödeme

Oylumlu



Maç›n
say›sal
sonucu
Merhem

‹lave

Karfl›l›ks›z
yap›lan
yard›m


Bafl, kafa
Erteleme

Jeneratör
Emme,
so¤urma



(Haber Spor)



Delikli bir
tür kumafl



Buyru¤a
uyma
Sevimsiz,
so¤uk

‹stavrit
bal›¤›n›n
küçü¤ü

Berkelyum
(Simge)
Bir Hint
çalg›s›


Tirsi bal›¤›
Az tavl›

Hatay’da
bir ova



Bir ilimiz
Yerme,
yergi

Bir tembih
sözü
fiehvani



Peru’nun
plaka imi
Karbonatl›
kumtafl›

Eksikli¤i
duyulmak
Radyum
(Simge)

Çocu¤u
olan kad›n

Rengarenk
kareli
kumafl

Duyumsa- 
mazl›k



Cemiyet
Döflem

Grubundaki ilk dört maçtan 6 puan çıkaran Ay-Yıldızlı ekipte moralsiz ve sakat
futbolcular teknik direktör
Ersun Yanal’ı zor durumda
bıraktı. Yanal, maça kadar
oyuncularından toparlanmalarını istedi.



Bir nota
Ayak
(Eski dil)




Yafll›,
ihtiyar

Genifllik
Bofl ve
yarars›z,
saçma
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ADAY KADRO
Rüştü Reçber, Volkan Demirel, Ümit Özat, Servet Çetin, Deniz
Barış, Tuncay Şanlı (Fenerbahçe), Bülent Korkmaz, Cihan
Haspolatlı, Necati Ateş, Hasan Şaş (Galatasaray), Tolga Seyhan,
Hüseyin Cimşir, Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke (Trabzonspor),
Kürşat Duymuş (Çaykur Rizespor), Okan Buruk, İbrahim Üzülmez,
İbrahim Toraman (Beşiktaş), Ömer Çatkıç (Gençlerbirliği), Emre
Belözoğlu (İnter), Yıldıray Baştürk (Hertha Berlin), Nihat Kahveci
(Real Sociedad), Halil Altıntop (Kaiserslautern), Hamit Altıntop
(Schalke 04)

Salg›n
hastal›k
fiark›





Milliler
Ukrayna’ya
hazırlanıyor

006 Dünya Kupası Grup
Eleme maçında, 17 Kasım Çarşamba günü Ukrayna ile Fenerbahçe Şükrü
Saraçoğlu Stadı’nda karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul’da
sürdürüyor.

Ondal›k
Cezayir
müzi¤i
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Foto: Veysel Balkaya
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HABER

28 haber

Kasım 2004

G.O.R.A Geliyor….

S

enaryosunu Cem Yılmaz’ın
yazdığı, yönetmenliğini
Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği film ‘G.O.R.A.’10
Aralık’ta Kopenhag ve Aarhus’ta
gösterime giriyor.
Film Kopenhag’da Park Bio, Aarhus’ta ise Öst For Paradis sinemalarında gösterilecek. G.O.R.A’nın Danimarka’daki gösterim haklarına,
geçtiğimiz Nisan ayında Vizontele
Tuuba filmini Danimarka’ya getiren KAST Media sahip bulunuyor.
Kast Media’dan yapılan açıklamada
10 Aralık’ta iki kopya ile gösterime
girecek olan film bir hafta sonra
daha sonra belirlenecek iki sinemada daha gösterime girecek.
Filmde, kaynanasından intikam
almak isteyen Komutan Logar

ÇUVALDIZ
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Hey, redakşiyonen. Size çok
kızgınım, tamam mı? Gazetenin
yeniden çıkacağını berbere traş
olmaya gittiğimde öğreniyorum.
Bana haber veremez miydiniz?
-Hey, Mazlum. Seni her tarafta
aradık, bulamadık. Nerelerdeydin arkadaş?
-Amerikan başkanlık seçimlerini
yakından izliyordum.
-Vaşington’da mı izliyordun seçimleri?
-Yok canım! Bacanağımın İshöy’deki restoranında izliyordum. Telefon edemez miydiniz?
- !?!
ÜÜRÜPEİSKA UNYON
Avrupa Birliği, geçen hafta yaptığı çok gizli bir toplantıda Türkiye’nin üyeliği konusunda gizli
bir karar aldı. Bu kararı ele geçirdik, yayınlıyoruz: “Avrupa’da
yaşamakta olan bütün Türkler
geri dönüş yapıp Türkiye’de en
az beş yıl yaşayacaklar. Bu süre
içerisinde sanki Avrupalıymışlar
gibi yaşarlar ise AB, 2010 yılında bir toplantı yapıp Türkiye ile
üyelik müzakerelerine hangi yıl
başlanacağına karar verecek.
Geri dönüş yapmış olan Türklere turist vizesi almaları için ayrıcalık tanınmayacak.”

dünyalıları kaçırarak onlara işkence etmektedir. Antalya’nın turistik
kasabalarından birinde halıcılık,
rehberlik, fotoğrafçılık, kısaca her
işi yapan Arif uzaylılar tarafından
kaçırılır ve onların gezegenine götürülür. Arif gezegenden kaçıp
kurtulmak için sapık komutan
Logar’a karşı mücadele etmek zorundadır….
Cem Yılmaz’dan 4 Rol
Filmin iki başrolü ve iki de yan rol
Cem Yılmaz tarafından canlandırılıyor. Komedi / bilim kurgu filmi
‘G.O.R.A.’ 12 Kasım’da tüm Türkiye’de rekor sayıda kopyayla (215),
toplam 420 sinema salonunda seyirciyle buluşacak. Filmin, yarattığı ‘efsane’ nedeniyle, seyirci rekoru-

na koşacağı öngörülüyor.
Film, çok yakında Fransa, Belçika,
Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İngiltere ve İsveç’te de 125
kopyayla gösterime girecek.
‘G.O.R.A.’da Cem Yılmaz iki farklı
başrol karakterinin (Arif ve Komutan Logar) yanı sıra, ‘Erşan Kuneri’
ve ‘Komutan Kubar’ adlı karakterlere de can veriyor.
Filmde rol alan başlıca oyuncular
Özge Özberk, Ozan Güven, Şafak
Sezer, Rasim Öztekin, Erdal Tosun,
Cezmi Baskın, Muhittin Korkmaz,
Engin Günaydın, İdil Fırat ve Özkan Uğur.
Yapımcılığını BKM Film, prodüksiyonunu Böcek Yapım, müziklerini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği film, dekorları, kostümleri

ve post prodüksiyonu ile “ilklerin
filmi” olma özelliği taşıyor.
Antalya’da Bir Gezegen
‘G.O.R.A.’ için Antalya Film Platoları’nda “bir gezegen” inşa edildi;
8000 metrekarelik alana yayılmış
24 farklı mekan yeniden yaratıldı.
2 ve 3 boyutlu görsel efektler kullanıldı. Cem Yılmaz’ın Star Grubu’na
sipariş üzerine yaptığı, ancak gruba
ihtiyati tedbir kararı uygulanması
nedeniyle gösterime giremeyen
‘G.O.R.A.’ filminin gösterim hakkını, 2 milyon dolara BKM Film
Şirketi almıştı.

(Haber Kültür)

TÜM DOST VE
MÜŞTERİLERİMİZİN MÜBAREK
RAMAZAN
BAYRAMINI KUTLARIZ

HALMTORVET 15, 1700 KØBENHAVN V
Tlf: 3323 4246 Fax: 3322 4818
www.jacobsfullhouse.dk

KASIM AYI FALINIZ
(Bütün burçlar için)
Yıldızınız gene yörüngesini şaşırıp gitti başka yıldıza çarptı.
Doğacak başka gün bulamadınız
mı yani? Sonra da falınız kötü
çıkıyor diye bize kızıyorsunuz.
Vaşington, Bağdat, Kopenhag,
Brüksel, Ankara gibi şehirleri
aklınıza getirmemeye çalışın.
Çünkü tansiyonunuz yükseliyor.
Bu ay fazla yağlı şeyler yemeyin,
geceleri kötü rüyalar
görebilirsiniz. Venüs
yıldızı size göz kırpıyor. Biz bu Venüs’ü
iyi biliriz, aman dikkatli olun!
Abdullah Tunçel

