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Acilen göçmen
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Danimarka’da göçmen nüfusunun artması ile doğru
orantılı olarak herhangi bir nedenle ailelerinden devamlı
ya da geçici bir süreyle alınan çocuk sayısı da artıyor. Bu
çocuklara bakacak göçmen kökenli aile bulmakta güçlük
çeken yetkililer ne yapacaklarını bilemiyorlar ve çok yoğun bir çabayla göçmen kökenli koruyucu ve bakıcı aile
bulmak için çalışıyorlar.
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Haber sizlerle
büyüyor
S

izlere üçüncü sayımızda da merhaba demenin sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Hemen be-

lirtelim ki gazetemiz ilk sayısının yayınlandığı Kasım ayında sizlere 28 sayfa olarak ulaşmıştı. Aralık
ayında 32 sayfaya çıktık, şimdi de 36 sayfalık cıvıl
cıvıl bir gazete ile karşınızdayız. Sayfa sayımızı arttırmamızın en önemli nedeni gazetemizde yer alan
reklam sayısının artması tabii ki. Hal böyle olunca
sizlere okuyacak malzeme de sunmak istedik kuşkusuz. Yani hem bize reklam vererek destek olan
işyeri sahiplerine hem de siz sayın okurlarımıza
büyük bir teşekkür borçluyuz.

***
Yeni yılla birlikte tüm Dünya Güneydoğu Asya ülkelerini vuran deprem ve tsunami felaketi ile sarsıldı. Bu felaket sadece o bölgede yaşayan halkı
vurmakla kalmayıp tatillerini geçirmek için dünyanın dört bir yanından oralara giden değişik uluslardan bir çok ailede de mutsuzluklara neden oldu.
Yaraların sarılması uzun sürecek ve dünya kamuoyunun desteğiyle umarız bu hızla gerçekleşir. Biz
de sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket ederek Red
Barnet örgütü ve Danimarka Kızılhaçı’nın yardım
kampanyası bannerlerini internet sayfamıza hiçbir
ücret beklemeden ve almadan yerleştirdik.

***

Bu sayımızda yer alan haberlerden bazılarından
bahsetmek istiyoruz. Hem Danimarka Kızılhaçı,
hem de Kopenhag Belediyesi bizlerin de katkıda
bulunması gereken girişimlerden sizleri haberdar
etmemizi istediler. İlki; çeşitli nedenlerle aileleri
yanında barınamayan çocukları barındıran aileler
konusu. Yetkililer göçmen kökenli çocukların da
bu talihsizliğe kapıldıklarını ve bu çocukların yine
en iyi şekilde uzun süreli ya da geçici olarak göçmen kökenli ailelerin yanında barınabileceklerini
ilettiler. Bu konudaki yazımızı 4. sayfamızda okuyabilirsiniz.

***
İkast’ta bir grup genç vatandaşımızın başlattığı ve
yabancılar yasasının ayrımcı maddelerinin değiştirilmesini sağlamaya yönelik imza kampanyası ise
devam ediyor. 2200 imza toplayan gençlerimiz demokratik kurallar dahilinde tepkilerini gösteriyorlar, kendilerine destek olmak hepimizi ilgilendiren
bu konuda görevimiz olmalıdır. Yaşam sağlık sayfamızda ise yine bir sıcak girişimle ilgili yazımız
var. Yalnızlık çeken ve günlük yaşamında birlikte
olabileceği kimsesi olmayan göçmen sayısı artmakta. Kopenhag Kızıl Haç yetkilileri aralarında bizim
vatandaşlarımızın da bulunduğu yabancılara yönelik gönüllü ziyaretçilik hizmeti vermeye başladı. O
kadar kalabalık içinde yalnız yaşanmamalı diye düşünerek bu çalışmaya da destek verdiğimizi buradan duyurmak istiyoruz.

***
Evet size Ramazan Bayramında merhaba demiştik,
Kurban Bayramında da devam ediyoruz. Kurban
Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu daha nice
bayramlar geçirmenizi diliyoruz.
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İsveç formülünün sonu
Danimarka’daki sert yabancılar
yasasını delmek amacıyla, İsveç’e
yerleşen ve AB serbest dolaşım
kurallarından yararlanarak Danimarka’ya yerleşmeyi düşünen
çiftlerin durumu önümüzdeki
aylarda daha da zorlaşacak.

U

yum Bakanlığı
AB kurallarına
getirdiği
yeni
bir yorumla İsveç’ten Danimarka’ya yerleşecek çiftleri engellemeyi
amaçlıyor.
Bundan böyle İsveç’te
oturuyor görünmek yeterli
olmayacak, Danimarka’ya
yerleşmek isteyen yabancılardan İsveç’te çalışıyor olmaları şartı aranacak.
Formüle göre 24 yaş sınırı
ve bağlılık şartı gibi kurallar
nedeniyle Danimarka’dan
oturma izni alamayacağını
düşünen çiftler adreslerini İsveç’e taşıyorlar, ancak
Danimarka’da oturmaya
devam ediyorlardı. Uyum

Bakanlığının yeni yorumuna göre bu durumdaki çiftler kaçak olarak
Danimarka’da yaşıyor
durumuna düşecekler,
zira hükümet İsveç’te
adres gösteren kişilerin
orada çalışıyor olmaları
şartını ileri sürmeye hazırlanıyor.
Danimarka Uyum bakanlığının bu şart konusunda İngiltere’den esinlediği belirtilirken hukukçular, Almanya’nın
bu serbest dolaşım yasalarını farklı yorumladığı
görüşündeler.
Bu konuda AB nezdinde
açılmış herhangi bir dava
bulunmazken Irkçılık ve

Ayrımcılık enformasyon ve olmak şartının uzun sürebelgeleme merkezi hukuk- dir işlerlikte olduğunu beçuları AB ülkelerinde otur- lirtiyorlar.
(HABER)
ma izni almak için çalışıyor

Haydi ayrımcılığı belgeleyelim
Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Aile birelşimi başvurusu
reddedilen kişilerin durumunu ve acıklı uygulamanın boyutunu
gözler önüne sermek için bir “Beyaz Kitap” hazırlığında.

D

animarka İnsan Hakları Enstitüsü yürürlükte olan yabancılar
yasasındaki kurallar
nedeniyle aile birleşimi başvurusu kabul edilmeyen kişileri bir katalogda toplayacak.
Yurtdışından Danimarka’ya
getirmek istediği eşine Danimarka’da oturma çalışma izni
verilmeyen ya da Danimarka’daki oturma izni süresi yabancılar yasası gerekçe gösterilerek reddedilen kişiler yabancılar müdürlüğünden kendilerine gönderilen mektubu ileterek
katalogda yer alabilecekler.
Danimarka insan Hakları
Enstitüsü, Sınırlar ötesi evlilikler (Ægteskab uden grænser) ve
Ayrımcılık Belgeleme ve Enformasyon Merkezi (DRC) işbirliği
ile yürütülecek belge toplama
işlemi Mart ayına kadar devam
edecek.
Yabancılar yasasında bulunan
24 yaş sınırı, bağlılık şartı, konut şartı, 28 yaş sınırı, ve anlaşmalı evlilik iddiaları gibi ge-

rekçelerle aile birleşimi başvurusu reddedilen kişiler bunların
belgeleri ile birlikte Danimarka
İnsan Hakları Enstitüsüne başvurabilecekler. Toplanan belgeler yayın gerçekleştikten sonra
imha edilecek ve katalogda yer
verilen kişiler gerçek isim ve
adresleri ile değil, anonim olarak yer alacaklar.
Danimarka İnsan Hakları
Enstitüsü’nden Maria Ventegodt Liisberg, Haber’e yaptığı
açıklamasında girişimin amacının yabancılar yasasının uygulanmasında yetkililerin yasaları
nasıl yorumladıkları konusunda
bir fikir sahibi olmak ve reddedilen başvuruların hangi gerekçelerle reddedildiğini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Ayrıca Danimarka halkının da aile
birleşimi başvurularına verilen
red cevapları konusunda bilgi
sahibi olmalarının sağlamanın
amaçlandığı kampanyada hangi
kural nerede nasıl yorumlanıyor konusunu da açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor.

DRC adına Haber’e konuşan
Niels Erik Hansen de, geçtiğimiz yaz aylarında hükümet tarafından yasaların nasıl yorumlandığı konusunda bazı açıklamalar yapıldığı, ancak bu açıklamaların yasanın üzerindeki
ayrımcı damgasını kaldırmaya
yetmediğini söyleyerek, “Umarım bir çok kişi kendi durumunu açıklayan belgeleri gönderir,
böylelikle yasanın kimleri nasıl
vurduğu daha net ortaya çıkar
“ dedi.
Liisberg Haber okuyucuları
arasında da aile birleşimi başvurusuna olumsuz yanıt alan
kişilerin red mektubu ile birlikte kendilerine başvurmalarını istedi.
(Haber)

HABER, aile birleşimi başvurusu
kabul edilmeyen tüm okurlarını
kampanyaya katılmaya davet
ediyor. Daha fazla bilgi almak için
Maria Ventegodt Liisberg’i 32 69
88 11 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Müslüman
mezarlığına
saldırı

K

imliği belirsiz kişiler,
Kopenhag’da
bulunan Vestre
Kirkegaard’daki
mezarlığındaki
Müslüman mezarlığını tahrip
ederek bir çok
mezar taşını kırdılar ve devirdiler.
Polisten yapılan açıklamada,
mezarlıktaki tahribatın geçen pazar sabahı farkına varıldığı, ancak tahribatların
hafta sonundaki
fırtınadan devrilen ağaçlardan
değil, bilinçli olarak kişiler tarafından yapıldığı
açıklandı.
Müslüman mezarlığında yaklaşık 100 mezarın
tahrip edildiği
bildirildi.
(Haber)

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

ANTALYA

(Kastrup, Billund ve
Ålborg'dan)
1/4-30/10 arasõ
1 hafta
Her Per�embe
2 hafta
3 hafta
Her Salõ
4 hafta
Tüm yõl
5 hafta
Her Pazar
Açõk

ANKARA
KONYA
KAYSERI

�ZM�R

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

(Kastrup&Billund'dan

Her

Per�embe
Pazar

DALAMAN
M�LAS

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

(Kastrup&Billund'dan

Her
Cuma
Cumartesi
Pazar

�STANBUL
(Kastrup'dan

Hergün

Nisan

Mart
arasõ
1900
2200
2500
2700
2800
3300

Mayõs
1800
2100
2400
2600
2700
3600

Haziran

2+4
7+9

1900
2400
2700
2600
2800
3600
ANKARA

Haziran

(Kastrup&Billund'dan

Her
Çar�amba
Per�embe
Cuma

Aralõk

2005 UÇAK F�ATLARI - 1

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

8

14+15

3050
2900 3100
3300 3500
Nisan

Mayõs
1700
2000
2300
2600
2700
3400
Mayõs

2+5
1900
2400
2700
2600
2700
3500

2+3+4
Nisan 5+9+10
1800
1900
2100
2400
2400
2700
2600
2600
2700
2800
3600
3600
1/11-1/3-2005 arasi

Eylül

16+17
23+24

26+28
30+31

Ekim

Temmuz
1+2+3 15+16+17 27+28
1
2
6+7
8+9+10 22+23+24 29+29 6+7+8
9
3100
3300
3300
3150
3250
3350
3350
3200
2950
3300
3400
3400
2900
3500
3400
3600
3600
3600
3300
Haziran
Temmuz

Haziran

Temmuz
1
8
3250
3300
3350
3500
Eylül

9-12
16+19
1900
2800
2400
3000
2900
3100
3200
3300
3200
3300
3600
3500
Haziran
11+12
18+19
16+17
23+24
1900
2900
2400
3100
2900
3200
3200
3400
3300
3400
3700
3600
1/4-06/06 arasõ

24+28+31
2650
2750
3250
2950
2950
3350

2550
2650
3150
2850
2850
3400

23+24+28
30+31
2750
2850
3350
3050
3050
3450

Ekim
2450
2550
3050
3150
3250
3300
Eylül

A�us.
2650
2750
3250
2950
2950
3500

Ekim
2550
2650
3150
3250
3350
3400

11+12+14
5+16

2000
2500
2800
2700
2900
3700

18+19+25
26+30

2900
3100
3200
3400
3400
3600

21+23
28

2+3+5
7+9+10

2800
3500
3000
3450
3100
3400
3300
3550
3300
3550
3500
3700
KONYA

12+14
19+21

3500
3700
3700
3600
3600
3700

2800
3300
3400
3100
3100
3500

Haziran

Temmuz
29+30
22+23
3100
3150
3200
3500

A�us.

Temmuz

23+25+30
2600
2700
3200
3350
3350
3600

+3
3400
3350
3300
3450
3450
3600

7+10
3500
3550
3400
3500
3500
3600

25
1+2+3
30
2700
3500
2800
3450
3300
3400
3450
3550
3450
3550
3700
3700
07/06-18/7 arasõ

7+8
9+10
3500
3700
3700
3600
3600
3700

14+17+21
2700
2800
3300
3000
3000
3400
Temmuz
14+15+16
17+21+22
2800
3300
3400
3100
3100
3500

2750
2650
2850
2750
3350
3250
3050
2950
3050
2950
3450
3500
KAYSER�
16
23

3200
3250
3500

30

3250
3300
3350
3500
A�us.

2550
2650
3150
3250
3350
3400

19/07-31/10 arasõ
2950
14 günlük
2300
2300
3400
35 günlük
3000
2400
3650
3 aylõk
3600
3100
4200
6 aylõk
3800
4200
KI�-YAZ TEK YOL VE KAMPANYA FIATLARIMIZI TV 2- TEKST TV SAYFA 540 ' DAN TAKIP EDEBILIRSINIZ.
BILLUND VE ÅLBORG'DAN UCACAK YOLCULARIMIZDAN 50 DKK ILAVE ALINIR

ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 400,- DKR. 2-12 YA� ARASI %25 �ND�R�M.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 150 dkk'dõr
10/6 tarihinden evvel giden, 18/7 tarihi ile 20/8 tarihleri arasõnda dönen yolcularõmõzdan 200 dkk alõnõr. Ankara, Kayseri, Konya ve Istanbul ucaklari için geçerli de�ildir
Bu fiat listesi 20/11-2004 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir. Hiçbir �ekilde iki indirim birle�tirilemez.

Biletlerini 1/1-2005 tarihinden evvel satin alanlara 200 Dkk indirim yapõlõr.(Istanbul hariç)

KOPENHAG

Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf : 33 93 41 00

Telefon : 70 108 100

KASTRUP HAVAALANI

Kastrup Lufthavn Termõnal 2
2770 Kastrup
Tlf : 33 13 64 00

BILLUND HAVAALANI

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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Acilen göçmen aile aranıyor
Danimarka’da göçmen nüfusunun artması ile doğru orantılı olarak herhangi bir nedenle ailelerinden devamlı ya
da geçici bir süreyle alınan çocuk sayısı da artıyor. Bu çocuklara bakacak göçmen kökenli aile bulmakta güçlük
çeken yetkililer ne yapacaklarını bilemiyorlar ve çok yoğun bir çabayla göçmen kökenli koruyucu ve bakıcı aile
bulmak için çalışıyorlar.
Sadi Tekelioğlu

B

aşkent Kopenhag’da bulunan
koruyucu-bakıcı aile koordinasyon merkezi yetkilileri ailelerinden zorla veya ailenin
rızası ile devamlı ya da geçici olarak
uzaklaştırılan çocukları barındıracak
aileler arasında göçmen kökenli aileler
de görmek istediklerini bildirerek bu
konuda yoğun çalışma başlattıklarını
bildirdiler.
Ailesinden zorla veya ailenin rızası ile
uzun süreli ya da geçici olarak alınan
çocuklar da Danimarkalı ailelerin yaşadıklarına benzer sorunlar nedeniyle
bu duruma düşüyorlar diye konuşan
merkez çalışanlarından Lone Jensen,
“Bir çocuğun ailesinden uzaklaştırılması en son başvurulan çaredir, bunun
altını özellikle çizmek istiyorum” diyor.
Göçmen kökenli bir çocuk ailesinden
alındığı zaman aile yaşantısından uzak
kalmaması için başka bir ailenin yanına
en kısa zamanda yerleştirilmesi tercih
ediliyor. Başka bir ailenin koruması ve
bakımı altında bulunan göçmen kökenli çocukların ise kültürlerini, dillerini
unutmamaları onların gelecekleri açısından çok önemli, zira çocuklar belli
bir süre sonra şartlar düzeldiği zaman
tekrar kendi ailelerine geri dönüyorlar,

veya bu amaçlanıyor. İşte bu gibi durumlarda çocukların ailelerin dışında
geçirmiş oldukları sürede çeşitli yeni
kültürel alışkanlık edinip daha önceden sahip oldukları bazı özellikleri de
kaybetmemeleri büyük önem taşıyor.
Bu yüzden göçmen kökenli ailelerin de
koruyucu-bakıcı aile olmak için başvurmasını istiyoruz.
Lone Jensen, çoklukta anne-babadan
kaynaklanan sorunlardan dolayı çocukların ailelerinden uzaklaştırıldıklarını bildiriyor.Bu sorunlar arasında
psikolojik rahatsızlıklar, uyuşturucu ve
alkol bağımlılığı, cinsel taciz, şiddet ve
diğer suç unsurları sayılabilir.
Bakıcı–koruyucu aile
Ailelerinden alınan çocuklara kurumlar
ve aileler bakıcı olarak hizmet veriyor.
Bu aileler ise ikiye ayrılıyor.Koruyucu
aileler çocukları devamlı olarak evlerinde barındırıyorlar ve onlara kendi
çocukları gibi bakıyorlar. Bu durumlarda ailelerin masrafları karşılanıyor,
belli bir ücret ödeniyor ve çocuk için
aileye ev kirası, yiyecek parası, ve elbise için de ayrıca bir ödenek sağlanıyor.
Çocuğa bakacak çiftlerden biri işinden
ayrılıp devamlı evde olması gerekiyorsa
bu kişiye tam gün maaş da ödeniyor. Ayrıca bu ailelere bu görevlerini daha iyi

yapabilmeleri için kurs ve danışmanlık
olanakları da sunuluyor. Bakıcı aileler
ise çeşitli kurularda veya başka ailelerin
yanında kalan veya kendi ailesi yanında
kalırken de arada bir değişik ortamda
kalmasının uygun olacağı düşünülen
çocuklara hafta sonunda barınma ve
birlikte olma olanağı sunuyorlar.
Koruyucu ailelerde aranan şartlar arasında Danca bilmeleri, küçük çocuk sahibi olmamaları, evlerinde fazladan bir
odaları bulunması, sorunlu bir çocuğa
ayırabilecek zaman ve güçlerinin bulunması gerekiyor. Ayrıca ailenin çocuğu n
ailesi ve yetkililerle ilişkileri yürütebilecek yeterlilikte olmaları gerekiyor.
Koruyucu başvuru aile olmak için Kopenhag’da bulunan 15 yerel sosyal büroya veya bulunan koruyucu-bakıcı aile
koordinasyon merkezine başvuruda bulunmak mümkün. İlk başvurunun ardından çeşitli görüşmeler ve aile ziyaretleri
ile bir ailenin koruyucu-bakıcı aile olup
olmadığına uygun olup olmadığına aile
ile birlikte karar veriliyor.
Lone Jensen, halihazırda anlaşmalı
oldukları hiç göçmen aile bulunmadığını ve kendilerine başvuracak göçmen
ailelerin ortaya çıkması durumunda çok
memnun olacaklarını söyledi.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Daha geniş bilgi almak için:
Köbenhavns Kommune
Den Koordinerende Familieplejeenhed
Torvegade 27, st.tv
1400 Köbenhavn K
Tlf: 3317 2204
Mail: familieplejen@faf.kk.dk

Mesudiyeliler de örgütleniyor
Sadi Tekelioğlu

O
Kuşak çatışması, cinsellik
ve mizah.Alman-Türk
sinemacıları göçmen ve
geleneksel Alman
kültürü arasındaki ilişkiye
yeni bir bakış açısı
getiriyorlar. Aralarında
Thomas Arsian’ın ’Dealer’
ve Fatih Akın’ın ödüllü
’Getürk’ filmlerinin de
bulunduğu 8 filmi
kaçırmayın.
25 Ocak günü yönetmen
Ayşe Polat, 11 yaşında
bir kızla bir Türk şarkıcının tuhaf karşılaşmasını
anlatan ’Die Auslandstournee’ (Yurtdışı Turnesi)
adlı filmi tanıtıyor.

rdu’nun Mesudiye kasabasından
gelerek Danimarka’ya yerleşmiş
olan aileler de kendi derneklerini kuruyorlar.
“Danimarka’da 250’ye yakın Mesudiyeli var , birbirimizden habersiz yaşıyoruz.
Bir araya gelsek birbirimizin sevincinden,
tasasında haberdar olsak ne güzel olur.”
diye düşünen Elvan Taşlıçukur Ordu’nun
Mesudiye köyünden gelerek Danimarka’ya
yerleşmiş aileleri bir araya getirmek için
10 arkadaşı ile birlikte kolları sıvamış.
“Dernek tüzüğünü yazıp belediyeye gönderdik ve onay geldi” diyen Elvan Taşlıçukur önümüzdeki günlerde kurucu genel
kurul düzenleyerek dernek faaliyetlerine
başlayacağını söyledi.

Mesudiyelilerin çok iyi uyum sağlamış
bir grup olduğunu söyleyen Taşlıçukur,
özellikle gençler arasında yüksek eğitimli, başarılı gençler bulunduğunu belirterek
şöyle konuştu, “ Danimarka’ya uyumda sorun yok, ama kendi dillerini, kültürlerini
unutmamaları gerekiyor genç neslin. Biz
de kurduğumuz dernek aracılığıyla gençlerimize folklor, saz, bilgisayar Türkçe dil
kursları düzenleyerek onların geldikleri
kültürden kopmamalarını sağlayacağız”
Mesudiyelilerin kuracağı dernekte ilk
etapta girişimci olarak şu isimler bulunuyor; Dursun Karataş, Cevat Öztürk, Yusuf Öztürk, Sefa Yıldırım, Seyitalı Karataş, Necati Karataş, Recai Kaymak, Gülbey Mesudiyelilerin örgütlenmesi için başı çeken isimlerden biri olan Elvan
Taşlıçukur, “Kuracağımız dernekte özellikle çocuk ve gençlere yöneOkumuş, Erdoğan Arslan.
sadi.tekelioglu@haber.dk

lik olarak eğitim çalışmaları yapacağız ve özellikle onların kültürlerini
yaşatmayı amaçlayan faaliyetler yürüteceğiz “ diyor.

İmza kampanyası devam ediyor

G

eçtiğimiz ilkbaharda yabancılar yasasındaki
sert kuralların
değişmesini sağlamak için
İkast’ta yaşayan bir grup
genç tarafından başlatılan
imza kampanyası devam
ediyor.
Gazetemizin geçtiğimiz
sayısında toplanan 2200
imzanın radikale Venstre
Partisi başkanı Marianne
Jelved’e teslim edildiği haberinin yer alması üzerine

gazetemizi arayan Ahmet
Ümit Şahin imza kampanyasının sona ermediğini,
tüm hızıyla devam ettiğini
söyledi. Şahin, “Vatandaşlarımız imzaların teslim
edildiğini okuyunca kampanyanın sona erdiğini
düşünebilirler, böyle bir
durum yok biz ,imza toplamaya devam ediyoruz” diye
konuştu.
Ahmet Ümit Şahin topladıkları imzaların sayısının
istedikleri kadar yüksek ol-

madığını bildirerek, “Bu hepimizin sorunu, sadece 100
kişi kendi çevresinden imza
toplasa hatırı sayılır bir sayıya ulaşırız” dedi.
İkast’ta toplanmaya başlanan imzaları geçtiğimiz
ay Radikale Venstre Partisi
Başkanı Marianne Jelved’e
sunan Ahmet Ümit Sezgin,
önümüzdeki bahar aylarında da imza kampanyasında
toplanana son imzaların
teslimini de bir mitingle
birleştireceklerini ve bir

protesto gösterisi düzenlemek istediklerini söyledi.
Kampanyanın internet
üzerinden de devam ettiğini söyleyen Şahin imza vermek ve toplamak isteyenlerin kendisine müracaat
edebileceklerini söyledi.
İkast’ta yaşayan Kenan
Öztufan, Ahmet Ümit Şahin, Ayşegül Şahin, Harun
Arslan ayrımcı olarak nitelendirdikleri maddelerin kaldırılması için 2200
imza toplamışlar. Gençler,

başlattıkları kampanyada
topladıkları imzaları geçtiğimiz ay Radikale Sol Parti
başkanı Marianne Jelved’e
teslim etmişlerdi.
(Haber)

Ahmet Ümit Şahin’e
ulaşmak için 5188
9706 telefon numarasını arayabilir veya
www.imza.webbyen.dk
adresinden imzanızı verebilirsiniz.

KURBAN
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Tüm Müslüman kardeşlerimizin
Kurban Bayramını kutlarız

*

Dana:
30 kr/kg

Değerli Müslüman kardeşlerimiz
Kurban kesiminde
12. YILIMIZDAYIZ.
Bu yıl da kurbanınızı gönül
rahatlığıyla kesebilmeniz için
tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
İsteyenler kurbanlığını canlı
görüp kesebilirler. Bayramın
birinci ve ikinci günü kesim
yapılacaktır.
Dana kesimleri (HERLUFMAGLE
MEZBAHASINDA) yapılacaktır.
Saygılarımızla

Tüm Sağlık
Kurallarına Uygun
Helal Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz

Farkımız; sağlık,
temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende
yatmaktadır.

MB KEBAB FOOD A/S
Korskildeeng 3, 2670 Greve
E-mail:info@mbkebab.dk

Tlf: 5761 9502 - Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk

Design: KAST MEDIA I/S

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz Sjaelland adasında
MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır.
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Siesta, Fiesta ve Döner Kebap…
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Cezalar yine artıyor

Ö

nce kuralları ve yasaları sertleştirmek, sonra göçmen kökenli vatandaşları takibe almak
ve bunların en küçük yanlışlıklarını bile cezalandırmak, hem bu hükümetin hem de bundan önceki Sosyal Demokrat liderliğindeki hükümetin temel
göçmen politikası olduğunu artık hepimiz gördük ve
öğrendik. Bu günkü yazıda gene ’aynı telden’ çalmak zorunda kalıyorum, çünkü yasalar gene keyfi
bir biçimde ve ilkel bir ’intikam’ duygusu temelinde
sertleşiyor.
Neler, nasıl değişiyor?

’Kaçak insan çalışmak’ her zaman olduğu gibi yasak. Şimdiye kadarki uygulamalara göre, kaçak çalışan bir insan işsizlik parasını ve işsizlik kasasına üyelik hakkını kaybediyor, alınan sosyal yardım
veya işsizlik parasını geri ödüyordu. Yeni çıkarılan
ve önümüzdeki yaz aylarında yürürlüğe girecek yasaya göre, bu cezalara yenisi, ve belki daha etkileyicisi ekleniyor. Buna göre kaçak çalışan bir kişi sürekli oturma ve çalışma iznini, artık 7 yıl değil, 10
yıl sonra alacak. Eğer bu kişi bir den fazla kaçak
işte çalışmış ve yakalanmış ise bu süre 15 yıla çıkaracak. Bu durum görüldüğü gibi en fazla Danimarka’ya görece yeni gelmiş (belki bu yüzden kaçak çalışmaya çok daha gerek duyan) kişileri etkileyecek.
Kaçak çalışanlara para cezası da var. Kaçak çalışırken yakalanmış bir kişi, kaçak çalıştığı ilk ay için
bin Kron, daha sonraki aylar içinse 500 Kron para
cezasına çarptırılacak. Örneğin 4 ay kaçak çalışmış
bir insan 2 bin 5 yüz Kron para cezası ödeyecek
(tabi buna ek olarak alınan işsizlik parası ve sosyal
yardımı da geri ödenecek).
İşverenler de cezalandırılacak. Danimarka’da çalışmak isteyenlerin çalışma izni olması gerekir. Bu
kural Avrupa Birliğine üye ülkelerden gelenleri, İskandinavya’dan gelenleri, evlenerek Danimarka’ya
gelenleri ve buna benzer grupları kapsamaz. Turist
olarak gelenler ikâmet edebilir fakat çalışamazlar.
Aynı şekilde iltica için başvurmuş fakat müracaatı
sonuçlanmamış insanlar için de bu durum geçerlidir. Bu kişilerin çalışma izni yoktur.
Artık yeni yapılan düzenlemeye göre Danimarka’da çalışacak insanların hem oturma hem de çalışma izni olmalıdır. Böylece işyerinde kontratlı olarak
ve yasal yollarla ücret ödenen bir ’turist’ veya henüz
çalışma izni olmayan fakat müracaatı sonuçlanana
kadar oturma izni olan bir ’ilticacıyı’ çalıştırmak yasak. Neden? Çünkü oturma veya çalışma (dikkat ikisi birlikte değil) izni olmayan insanlara ücret ödeyerek, onlara çalışacakları bir mekan göstererek bu
kişilerin Danimarka’da ’kaçak’ olarak kalmalarına
veya çalışmalarına dolaylı ya da doğrudan yardımcı olmuş oluyorsunuz da ondan. Aynı şekilde bu durumda olan insanlara kalacakları yer sağlamak, işyerine gelebilmesi için araba veya herhangi bir taşıt
aracı temin etmek de yasak.
Bu durumda olan işverenler 2 yıla kadar hapis
veya para cezasına çarptırılır. Para cezasının ne kadar olacağı henüz kararlaştırılmamış, ama söylentiler kaçak çalıştırılan ilk ay için 2 bin Kron ve ondan
sonraki aylar için de bin Kron olarak geliyor.
Fakat burada dikkat edilecek bir husus ’kasıt’ meselesi. İşverenler kasıtlı olarak, yani çalıştırdığı işçinin oturma ve çalışma izni olmadığını bildiği halde
işyerinde çalıştırıyorsa, bu iki yıllık suç kapsamına
girecek. Çalıştırılan insan oturma ve çalışma izni olduğunu işverene söyleyebilir, bir başkasına ait (resimsiz) kimlikle müracaat etmiş olabilir vs. vs. Böyle
durumlarda ’kasıt’ yoktur.
1 Haziran’da yürürlüğe girecek bu yasa maalesef
bir çok sendika ve kuruluş tarafından destekleniyor.
Onların hepsine burada değinmek zor. Yasaya karşı
çıkanlara değinmek çok daha kolay. Karşı çıkanlara
iyi bir örnek Kopenhag Integrationsråd olabilir.
tireli@haber.dk

Cengiz Kahraman

M

allorcalılar kadar
keyiflerine düşkün
insanlara çok sık rastlanmıyor. Ne
kadar rahatlar bir görseniz. Kendim
de bir Akdenizli olmama rağmen bazen pes doğrusu, bu kadar rahatlık da
fazla dediğim oldu. Bizde, ‘Fazla rahat
insana batar’ diye bir söz vardır. Orada gördüğüm insanlara rahat inanın
batmıyordu.
Mallorca, İspanya’ya bağlı Akdeniz’deki Balear adalarının en büyük
adası. Balear adı da, Mallorca,
Menorca ve İbizi adalar topluluğuna verilen ortak bir ad.
Danimarka’nın Noel ve yılbaşı stresinden uzaklaşmak için
kendimizi attığımız Balear
adalarından Mallorca’da, Balear
halkı gibi ben de 10 gün stresten uzak bir tatil geçirdim.
Mallorca’da kaldığımız otelin
resepsiyoncusundan öğrendiğimiz ilk şey, İspanyolların bizdeki gibi kahvaltıya fazla düşkün
olmamalarıydı. İspanyollar kahvaltılarını bir fincan kahve ve
kruvazan (içi boş pohça) ya da
benzeri küçük bir tatlı ile geçiştiriyorlarmış.
Sabah saat 9-10 gibi işlerinin yolunu tutanlar, işlerine
gitmeden önce kentin içindeki
irili ufaklı kafelerde kruvazan
eşliğinde bir taraftan sabah
kahvelerini yudumlarlarken,
diğer taraftan da günün gazetelerini okuyorlar. Dikkat
edin, göz gezdiriyorlar demiyorum, saatlerce okuyorlar. Otomobilleri ile işlerine gidenler kafenin
önüne park yasağı işaretlerine aldırış
etmeden araçlarını park edip, kafeye
dalıyorlar. Bu sabah kahvesi içme ve
gazete okuma ritueliyle kentin hemen
hemen tüm kafeteryalarında karşılaşıyorsunuz. Ama öğle saatlerinde bütün
dükkanlar, mağazalar birer birer, taa
saat akşamın beşine kadar kapanıyor.
Bunun adına İspanyollar Siesta diyorlar. Bu Siesta yazları çok sıcak olmasından kaynaklanıyormuş ve iş yeri

sahipleri de sıcakta çalışamadıkları
için öğle istirahatına çekiliyorlarmış.
Ama bu yaz geleneği yılın 12 ayında
da devam etmeye başlamış.
Bir de Fiesta var, yani bizdeki dini
bayram günleri. Bu Fiesta da çok ilginç. Örneğin, bir Fiesta Pazar gününe denk geliyorsa, Pazartesi günü de
Fiesta yapılıyor, çünkü bayram günü
Pazar gününe denk geldiği için Pazar
tatili yapamadıkları için onun için pazartesi gününü de Pazar günü yerine
tatil yapıyorlar.
Hani İspanyollarda da maşallah fiesta
var. Yılın neredeyse yarısı Fieste, bir
yarısı da Siesta ile geçiyor. Bizim gibi

günde üç öğün yemek yemeye alışık
olanlar için oldukça zor. Geriye burgercilerle kebapçılar kalıyor. Onların
Siesta ya da Fiesta yaptıkları filan yok.
Bizi de kaldığımız 10 gün boyunca açlıktan kurtaran döner kebapçılar oldu
dersem hiç yalan olmaz.
Danimarka’da en büyük göçmen
grubunu oluşturmasına ve 30-40 yıldır bu ülkede hayat sürmelerine rağmen Türkler döner kebabın adını Danimarkalılara bir türlü öğretemediler.

Mallorca gibi, hem de hiçbir Türkün
yaşamadığı (belki birkaç tane vardır,
ama ben rastlamadım) bir adada dönere buradaki gibi shawarma denmemesi
beni inanın oldukça sevindirdi. İspanyol dükkanlarının arasında üzerilerinde döner kebap yazan dönercileri
görünce nasıl sevindim bir bilseniz.
Hem bu dönerciler ya İspanyol ya da
Faslıydı. Pitta ekmeğinin içini yarıp da
biraz marul, iki domates dilimi ve yoğurtu doldurup da satmıyorlar.
Döneri, bildiğimiz somun ekmeğinin
içine koyuyorlar, mübarekler döner değil de İskender sandviç satıyorlar sanki.
Mallorca’nın tabii ki, siestasından ve
fiestasından başka anlatılacak
çok şeyi var. Mallorca, Menorca
ve İbizi adalar topluluğunundan
oluşan Balear adaları İspanya’nın Akdeniz’deki en önemli
turizm merkezlerinden biri.
Mallorca’nın merkezi sayılan
Palma kenti, palmiye ağaçları,
portakal, limon, badem, zeytin
bahçeleri, beyaz, sarı badanalı,
geniş balkonlu apartmanları,
daracık sokakları, geniş merdivenleri, katedralleri, kiliseleri,
denizi, sahili ile tarihle modernliğin iç içe geçtiği tam bir Akdeniz şehri.
Bu adalar topluluğuna Balear
adı verilmesi ise taa milattan
öncelere dayanıyor. M.Ö. 123
yılında Romalı Konsul Quintis
Metellus adayı ele geçirdiğinde
Roma imparatoru tarafından
Balearico ünvanıyla ödüllendirilmiş. Romalılar 500 yıl adalara hükmetmişler. Ancak adalara
hakim olmaya çalışan Müslüman
Arap kavimlerini adalardan atmak için seferber olan Bizans ve
Roma imparatorluğu adalara Haçlı seferleri düzenlemişler. İtalyan ve Katalonlardan oluşan 70 bin asker Papa’nın
da emriyle adaya saldırıya geçip önlerine çıkan Müslümanı öldürmüş, canlarını zor kurtaran Müslümanlar da
adaları terk etmişler.
Hani olur da, tatilinizi bu yaz Türkiye’de değil de İspanya’daki adalarda geçirmek istiyorsanız, bilmeniz de
yarar var.
cengiz.kahraman@haber.dk
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Hani Noel Baba Demreliydi?
İrfan Kurtulmuş,
Rovaniemi

H

ıristiyan
alemin
kutsal bayramı Noel, dünyanın her yerinde çeşitli şekilde
kutlanıyor.
Kimileri bizdeki gibi bayramını evinde, kimileri yurt
dışında tatil yaparak değerlendiriyor.
Bu Noel tatilinde bir görev
nedeniyle Finlandiya’nın kuzeyinde, başkent Helsinki’ye
695 km. uzakta bulunan ‘Santa Claus Village” adlı parkıyla
ünlü Rovaniemi kentinde bulundum.
Noel babanın gerçek vatanı Türkiye. Ama gelin görün
elin oğlu ne zahmetlere katlanarak kutuplara yakın, yalan
Noel Baba turizmine nasıl akın
akın rağbet ediyor. Hıristiyan
dünyasında bir inanışa göre,
Noel Baba kuzey kutbunda
yaşamı sürdürecek yiyecek
olmaması nedeniyle Lapland’ı
evi olarak seçmiş.
Finlandiya’nın Lapland bölgesinde bulunan, bölgenin can
damarı, her tarafı karla kaplı,
bembeyaz, ısının en soğuk zamanda -30 olduğu Rovaniemi
nüfusu çevresi dahil toplam
62 bin. Rovaniemi’de toplam
otel yatak kapasitesi 3 bin.
Bir de kayak merkezlerinde

dağ eteklerinde odundan yapılmış ‘Kabin’ dedikleri evler
var. Turizm sezonu Aralıkta
başlıyor, Nisan ayında bitiyor.
Aralık ayı en yüksek sezon Bu
ay içinde her gün komşumuz
Yunanistan başta olmak üzere,
Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, İrlanda, İskoçya, Portekiz
ve Japonya’dan binlerce turist
Noel’i yaşamaya, doğayla iç içe
olmak için geliyor. Her gün
bu ülkelerden sayısız charter
uçakları peş peşe Rovaniemi
havalimanına iniyor. Finnair’in başkent Helsinki’den,
Rovaniemi’ye günlük defalarca
yaptığı normal uçak seferleri A
321 tipi Airbus’larla gerçekleşiyor. Uçaklarda yer bulmak
oldukça zor. Bir de yer numarası verilmiyor. Uçağa alınırken, önce çocuklu ailelerin
binmesi anons ediliyor.
Kent merkezine 8 km. uzakta
bulunan, ‘Santa Claus Village”
(Noel Baba Parkı), Arctic Circle (Kutupta buzlarda 0 nokta
turu ve piknik), Huskey köpekleri ya da Ren geyiklerin çektiği kızaklarla gezmek, Snowmobile Safarisi, buzdan evler,
restoranları Rovaniemi’nin
turistleri çeken özelliği. Birde, Rovaniemi’nin dışında bulunan çeşitli kayak merkezleri
tam bir doğa harikası.
Günlük 15 bin kişinin turist
olarak uğrayıp gittiği bu kent
Hıristiyanlar tarafından dünyanın kutsal sayılan yerlerin-

den biri. Aralık ayında Noel
tatili nedeniyle gelen turist
sayısı 150 bin. Otel fiyatları
80-180 Euro arası değişiyor.
Turizm şirketleriyle gelen ve
kabin evler kiralama fiyatları
yerine ve süresine göre belirleniyor.
İnsanın gıptayla baktığı böyle
turist çekme olayını, biz niye
Noel Babanın hakiki memleketi olan Türkiye’de gerçekleştiremiyoruz acaba? AB’ye üye
olmak için verdiğimiz mücadelenin ekonomik boyutları herkes için oldukça büyük. Her
şeyin ekonomiye dayandığı
global dünya da Türkiye’de bu
alanda atılım yapmalı. Turizm
ülkesi Türkiye, sadece Meryem
Anayla Hıristiyanların dikkatini çekmekle kalmamalı.
Buralara bir kere Turizm
Bakanı Erkan Mumcu gelsin sistemin nasıl çalıştığını,
herkesin rant beklemeden
şehirleri için sağlıklı rekabet
ortamında hizmet verdiğini,
her tarafın nasıl pırıl pırıl olduğunu görsün.
Bizim bunlardan hiçbir eksiğimiz yok. Hakiki Noel Babanın ülkesinde, neden Hıristiyanlar hem tatil yapıp hem
de dini vecibelerini yerine
getirmesin. Kış sezonunda
Uludağ, Palandöken, Erciyes,
Sarıkamış gibi doğa harikasına sahip Türkiye Noel babanın doğduğu ülke olarak bunları niye yapmasın?

haber

7

8

HABER

haber

TANIDIK
BİR
TAT

Ocak 2005

Hoş geldin YTL

Ceyda Karan, İstanbul

2

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

Pilsener
Design: KAST MEDIA I/S

004 yılına veda eden Türk halkı
için belki de en heyecanlı gelişme
altı sıfır atılmış Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçiş oldu.
31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yeni
yıl eğlencelerinin heyecanına heyecan katan bu gelişme kimi merkezde pek çok insanı bankalarının ATM makinaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya itti.
1 Ocak sabah saatlerindeyse Türk halkının büyük çoğunluğu için artık ceplerindeki milyonlar yerini tek ve çift haneli kağıt banknotlarla, metal kuruşlara
bırakmıştı. Başbakan Tayip Erdoğan da
bu gelişmeye eşlik ederken, 00.45 sıralarında Ankara’daki Ziraat Bankası’ndan
600 YTL (600 milyon TL) çekip, “Türk
lirasının itibarını iade edebildiğimiz için
mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.
Artık Türk halkının bu yeni paraya alışması için bir yılı bulunuyor. Yetkililere
bakılırsa bir iki ay içinde herkes duruma
alışacak. Bankalar da eski paraları toplamaya başladı zaten.
Çok sıfırlı TL’den YTL’ye geçiş yurt çapında büyük ölçüde sorunsuz gerçekleşti
denilebilir. Bankaların çoğu 1 Ocak sabahı kredi kartları ve banka kartları bazında
YTL’ye geçmişti bile. Yine de halkın bir
kısmı sıfırlardan arındırılmış bu paraları
yabancılarken, bir kısmı da hemen benimsedi. Örneğin 100 milyon liraya denk gelen 100 YTL ile 50 milyona denk gelen 50
YTL biraz yabancılardı. Ev hanımları 50
YTL’nin turuncu rengini pek beğenmedi
ve ‘çamaşır suyuna batırılmış’ yorumları
yaptı. Bir kısım vatandaş eskiden milyoner gibi hissederken, şimdi ‘fakirleşildiği’
yorumu yaptı. Ama bol sıfırların manasızlığına dikkat çekenler de hiç de azımsana-

cak gibi değildi.
Yaşanılan zorluklar ise özellikle kuruşların hesap edilmesinde düğümlendi. Eskiden 300 bin lira olan ekmeğe
artık 30 YKR ödenirken, 5 (50 bin) ve
10 kuruşların (100 bin lira) ne manaya
geldiğini bir türlü çözemeyenler hiç de
azımsanacak gibi değil. Yine kredi kartıyla alışveriş edenler, özellikle kuruşun
bulunduğu küsurlu rakamları pür dikkat
incelemeyi ihmal etmiyor. Bu konuda ilk
mağduriyetler de ortaya çıkmaya başladı.
İzmir’in Bornova ilçesi Mersinli semtinde
ve Menemen’de iki akaryakıt istasyonu
bulunan Hasan Karakaya’nın çalışanları
kredi kartıyla yapılan ödemede akaryakıt
bedellerini YTL yerine kuruş olarak tahsil etti. Bu durum Karakaya’ya Karakaya
460 YTL’ye (460 milyon lira) mal oldu. Bu
külfete, kredi kartının geçirildiği POS makinalarına milyon liraların karşılığının sadece altı sıfır atılarak yazılıp kuruş hanesine eklenmemesi yol açmişti. 50 YTL’lik
(50 milyon) akaryakıt alan müşterinin
kredi kartı pos makinasından geçirildikten sonra 50.00 yerine sadece 50 yazılınca
50 YKR’lik işlem gerçekleşti. Böylece 50
milyonluk akaryakıt alan müşteri sadece
500 bin lira ödemiş oldu. Bir diğer sorun
kendini önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde gösterdi. Burada bir esnaf dış kısmı
gümüş, iç kısmı sarı renkte olan madeni 1 YTL’nin Atatürk portresi bulunan
iç kısmını çıkarıverdi. İlk sahte banknot
ise Ereğli’de ele geçirildi. Üç adet sahte
20 YTL ile yakalanan iki kişi gözaltına
alındı.
Türk halkı kağıt paraların tıkıştırıldığı
paralar yerine bozuk para cüzdanları piyasaya sürüldü. Kısacası bozuk para kültürünün de önümüzdeki aylarda canlanması bekleniyor.
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Türkiye açıkça
tartışılmalıdır

AB ülkeleri vatandaşları arasındaki isteksizlik ve şüpheye karşın üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları geçtiğimiz Aralık ayında yaptıkları
toplantıda Türkiye ile üyelik görüşmelerine başlanmasına karar verdiler.
Artık sıra ”Avrupalı Türkiye”yi satmaya geldi. Yapılan bir kamuoyu araştırması bunun imkansız olmadığını gösteriyor.
Yıldız Akdoğan

D

animarka Sanayi Odası (DI) tarafından Epinion adlı kamuoyu
araştırma şirketine yaptırılan
bir araştırmada her 10 Danimarkalıdan 7’sinin kriterlere uyan bir Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı olmadıkları ortaya çıkıyor. Bu
geçtiğimiz yıl içinde zirve öncesinde yapılan kamuoyu
araştırmalarının neredeyse hepsinde yaygın bir şüphenin ortaya çıktığı gözönüne alındığında şaşırtıcı bir
sonuçtur.
Bu tutum değişikliğine şaşırmak gerekebilir. Bu yğüzden tartışmanın nasıl yapıldığına bakmak bu konuda
bize bir fikir verebilir. Bundan önceki aday ülkelerin
aksine Türkiye hassas bir konu halindeydi. Bu yüzden
Türkiye hiç bir aday ülkenin tartışılmadığı bir şekilde
tartışıldı, analiz edildi ve eleştirildi.
Danimarka’daki tartışmalarda ”Ortaçağ ülkesi”, ”Şeriatçı”, ”baskıcı”, ve ”barbar” sözcükleri Türkiye tarafından cömertçe kullanıldı. Bunların yanı sıra bir tartışma
dalgası daha oluştu. Bu dalgada ise Avrupa Hareketi
başkanı erik Boel, Radikale Venstre Partisi AP milletvekili Anders Samuelsen, TRIEU.dk girişim grubu,
Sosyal Demokrat milletvekili Claus Larsen-Jensen
gibi isimler tartışmayı daha sağduyulu bir platforma
çekmeyi başardılar. Bunu da Türkiye’deki gelişmelere
yoğunlaşarak ve Türkiye’nin AB’ye yapacağı katkıları
dile getirerek gerçekleştirdiler.
Türkiye tartışmalarında ortaya çıkan bir talihsizlik
ise Danimarka halkının bu konudaki bilgisizliği oldu, ki
bu da Danimarka’da yaşanan uyum sorunları ve İslam
tartışmaları ile Türkiye’nin AB üyeliği konusunu bağdaştıran karşıtların işini kolaylaştırdı. Bu yüzden detaylı bir tartışmaya ihtiyaç duyuluyor bu isteniyordu.
Yanlış sonuçlar
Epinion tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının
öne çıkardığı bir başka nokta ise kamuoyu araştırmalarının gerekliliği ve önemi idi. Zirve öncesinde yapılan
araştırmalara göre Danimarka halkının çoğunluğu Türkiye’nin üyeliğine karşı gözüküyordu. Bir çok noktada
ise bu anlaşılabilir, zira Türkiye şimdilik birçok açıdan
üyeliğe hazır değil. Ama buna karşın AB Komisyonu
Türkiye’nin kriterleri yerine getirdiği ve üyelik görüşmelerine başlayabileceği inancında idi. Yine de kamuoyu araştırmaları zaman faktörü ile görüşmeler süreci dikkate alınmadan yapılıyordu. Sorular da üyeliğe
”Evet” mi ”Hayır” mı diye soruluyor sanki Türkiye hemen şimdi üye olacakmış gibi bir imaj yaratılıyordu.
Yönlendirici sorular ve Türkiye hakkındaki bilgisiz
doğal olarak ”Hayır” sonucunu gösterecekti. Ancak
yüzde 72’lik bir grubun Türkiye gerekli olan siyasi ve
ekonomik reformları yaptığında üye olabilir demesinin
başka bir anlamı var. Soru ve cevaplar birden bire netlik kazanıyor, Türkiye’nin üyeliğine en çok karşı çıkan
Danimarka Halk Partisi’ni seçmen kitlesinin bile yüzde
42’si Türkiye’nin üyeliğine ”evet” diyordu. Diğer partilerin seçmenleri arasında da cevaplar şüpheye yer bırakmayacak türden. Sosyal Demokratların yüzde 79’u
Liberallerin yüzde 69’u reformları gerçekleştirmiş bir
Türkiye’nin üyeliğinden yana görüş bildiriyorlar. Her
ne kadar Danimarka Halk partisi milletvekili, şüpheci
Peter Skaarup araştırmayı inandırıcı bulmadığını dile
getirse de Türkiye’nin dini ve kültürel olarak Avrupa’ya (Yani Jyllands Posten) gazetesine ait olmadığını
dile getirse de Epinion tarafından yapılan araştırma
halkın ne istediğini ortaya koymaktadır. Reformları
tamamlamış bir Türkiye Avrupalıdır. Sonuçta bu tarihi
bir adımdır ve açık tartışmanın önemini bir kez daha
öne çıkarmaktadır.

MERAM
REJSER
Türk Hava Yolları Yetkili Acentası
Artık uzaklar daha yakın

Türkiye’nin her yerine haftanın 7 gün seferlerimiz var
31/03-2005 tarihinden önce biletlerini alan yolcularımıza 200 kron indirim yapılır

THY’nin tarifeli direk Konya ve Kayseri seferleri 23/05-2005’te başlıyor

RENT A CAR/OTO KİRALAMA
YAZ SEZONU
İÇİN
ERKEN ÖDE
AZ ÖDE

UÇAKTAN İNİN
ARACINIZA BİNİN

Bütün dost ve müşterilerimizin Mübarek Kurban Bayramını kutlarız
Bekir Yıldız
Vester Farimagsgade 6 1606 København V
Tlf: 3393 3178 Fax: 3393 3175 Mobil: 4053 1514 - 2293 7731

www.meramrejser.dk E-mail: o.cetin10@balbo.dk
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Onlar her ülkenin vatandaşı!
Kuşların milliyeti var mıdır? Türkiye’nin ilk kuş fotoğrafları albümünü hazırlayan Dr. Serhan Oksay’a göre,
“kuşların bir milliyeti yok, çünkü göç yolunda konakladıkları her ülke onların vatanı!...” Oksay ile “kuş
fotoğrafçılığı, kuşlar ve uluslararası çalışmaları” üzerine konuştuk.
Aslı Dede, İstanbul

F

otoğrafçılık serüveni ne
zaman başladı?
»1981 yılında üniversite
döneminde başladı. Babam Dubai’ye gidiyordu, “sana oradan ne getireyim?”
diye sordu, ben de fotoğraf makinesi istedim. O günden sonra fotoğraf
makinemi elimden bırakmadım.
Bütün öğrenciliğim boyunca çektim, iş yaşamında yurtdışına toplantılara gittiğimde, toplantı aralarında çıkıp binaların çatılarından
şehirleri çekerdim. Makinem hep
yanımdadır. Yıllardır bu konuda
okuyorum ve uyguluyorum.»
Neden özellikle “kuş fotoğrafları”
çekmeye başladınız?
»Kuş merakımın etkisi ile “kuş fotoğrafları” çekmeye başladım. Kuş
serüveni daha eskiye dayanıyor.
İngilizce öğrenmem için ilkokulu
bitirdiğim yaz, babam beni İngiltere’ye gönderdi. Yaz okuluna giderken bir İngiliz ailenin yanında
kalıyordum. Evin bahçesinde bir
kuş arkadaşım olmuştu. Bu kuş
bahçeye geliyor, dala konuyor, gittikçe bana yaklaşıyordu. O zamana kadar serçe, güvercin ve martı
dışında kuş çeşidi tanımıyordum.
Yaşadığım evin hanımı ilgimin farkına varmış, bana “Birds of Britain” (İngiltere’nin Kuşları) isimli,
içinde kuş resimleri olan bir kitap
hediye etti. Çevremde gördüğüm
kuşları kitaptan inceleyerek tanımlamaya başladım.
Türkiye’ye dönünce bazı kuşların
kitapta olmadığını farkettim. Daha
fazla bilgi bulunan başka kitaplar
buldum. Kuşların Türkçe isimlerini toplamaya başladım. Türkçe’de
bulunmayan kuş isimlerini Türkçeye çevirdim. Kuşların belirleyici
renk ve davranışlarından yola çıkarak onlara Türkçe isimler verdim. Böylece 436 tür için bir liste
oluşturdum. Türkiye’de bu konuda
çalışan birkaç kişi biraraya gelip
1996 yılında listeleri birleştirdik.
Doğal Hayatı Koruma Derneği bu
çalışmayı “Türkçe Kuş İsimleri
Listesi” olarak yayınladı. Şimdi
aynı çalışmayı kelebekler için yapıyorum.«
Türkiye’nin ilk kuş fotoğraf albümünü hazırladınız? Bu albümden
sözeder misiniz?
»2001 yılında, “Zümrüd-ü Anka’yı

Ararken” isimli Türkiye’nin ilk kuş
fotoğrafları albümünü yayınladım.
Albüm, dünyanın çeşitli yerlerindeki vahşi ve oluşturulmuş yaşam
ortamlarında çekilen kuş fotoğraflarından oluşuyor. Her fotoğrafın

isimleri listesi” de yer alıyor.
Zümrüd-ü Anka bir masal kuşunun adı, o bir “hayal kuş”, aslında
onu bulmak mümkün değil. Ama
onu ararken bütün kuşları bulabilirsiniz. Benim de arayışım devam

arkasında fotoğraftaki kuşu tanıtıcı bilgiler (Türkçe ve İngilizce) ve
illüstrasyonlar bulunuyor. Albümün arkasında, uzun çalışmalar
sonucunda hazırlanan “Türkçe kuş

ediyor. Albümün ikincisi de hazır
basmak için sponsor arıyorum.«
Kuşlarla ilgili uluslararası çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
»1985-1996 yıllarında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik yaptım. Türkiye’yi Avrupa
Konseyi, Naturopa toplantılarında
ulusal delege olarak temsil ettim.
Türkiye’de kuşların konakladığı
alanların “Ramsar sözleşmesi”
kapsamında koruma altına alınması için çalıştım.
2004 yılında, bu işe gönül vermiş
insanlarla birlikte “Kıtalararası
Kuş Göçlerini İzleme Derneği”ni
kurduk. Türkiye “kuş göçleri” için
önemli bir konumda, Avrupa ve
Asya yönlerinden göç hareketleri
var. Türkiye, Ortadoğu üzerinden

Afrika’ya bir geçiş oluyor. Mevsimsel olarak ters yönde de bir hareket bulunuyor. Amacımız, Türkiye
üzerinden göçeden kuşları, ne kadar kuşun, hangi rota üzerinden
göçettiğini kayıt altına almak. Bu
alanda uluslararası etkinlik gösteren kuruluşlarla bağlantılarımız
var. Birleşmiş Milletler’den, “Afrika-Avrasya Göçmen Su Kuşları
Anlaşması”na Türkiye’nin dahil
edilmesi konusunda yardım önerisi aldık.
Göç yollarının korunması için de
dernek olarak çalışıyoruz. Kuş göç
yollarının uçak rotaları ile çakışmaması gerekiyor. Bu konu hem
can hem de mal emniyeti açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’de
kuş gözlem turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Boğaziçi
Çamlıca’da bir “Göç Gözlem Kulesi” yapmayı planlıyoruz.
Bütün bu çalışmalarda uluslararası kuruluşlarla bağlantı içindeyiz. Çünkü “kuşların bir milliyeti
yok!...” Bunlar Türk veya Alman
Kuşu değil ki, kuşlar bugün Türkiye’de, yarın İsrail’de, ertesi gün
Mısır, ertesi gün Kenya’da, sonra
dönüp İngiltere’ye kadar gidiyorlar. Orada oturduğu sürece İngiliz
vatandaşı, arada Türk vatandaşı
oluyor, sonra da Kenya vatandaşı. Kuşlar dünyanın bize bıraktığı
miras!... Göçü kayıt altına almak
uluslararası bir iş, çünkü çıkan veriler tüm ülkeleri ilgilendiriyor.«
İletişim ve bilgi için:
web site: www.serhanoksay.com
e-mail: bilgi@serhanoksay.com

Dr. M. Serhan Oksay kimdir?
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Master ve Doktorasını tamamladı, Westminster

Üniversitesi’nde Lisansüstü eğitimi aldı. Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nda çalıştı, Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı olarak Londra’da diplomatik
misyonda yer aldı. 2001 yılından
bu yana Kadir Has Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğretim üyesi olarak çalışmalarını
sürdürüyor.
Türkiye’nin en büyük doğa fotoğrafları arşivine sahip fotoğrafçısı olan Oksay, özellikle kuş,
kelebek, çiçek ve gezi fotoğrafları
konusunda uzmanlaştı. 1996 yılında “Türkçe Kuş İsimleri Listesi”ni
hazırladı. 50 fotoğraftan oluşan ilk
kişisel sergisini (Dünyanın Kuşu)
1998 yılında Fuji Fotoğrafevi’nde
açtı. Türkiye’nin ilk kuş fotoğraf
albümü olan “Zümrüd-ü Anka’yı
Ararken”’ 2001 yılında yayınlandı. Shell Doğal Yaşam Fotoğrafları yarışması da dahil olmak üzere
fotoğraf yarışmalarında pek çok
ödül kazandı. Fotoğraflı makaleleri Voyager, Skylife, Sealife,
Hi-Sky, Mercedes gibi dergilerde
yayınlanıyor.
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Anadilde eğitim geliyor

SAHİL AUTO

Her türlü oto tamiri,
bakımı ve servisi yapılır.

Aarhus Belediyesi kendisine bağlı okullarda tüm
okul süresince iki dilde eğitim vermek için Eğitim Bakanlığına izin başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

A

arhus Belediyesi
Arap kökenli öğrencilerine iki dilde eğitim vermeye
hazırlanıyor. Anadili eğitimi
olarak düşünülmeye n yeni
formüle göre öğrenciler 0-9.
sınıf arası dönemde dersleri
hem Arapça, hem Türkçe
okuyacaklar.
Belediyenin başlatmak istediği uygulama ile ilgili olarak konuşan Okullar konseyi başkanı Torben Brandi

Nielsen, göçmen kökenli
öğrencilere verilen eğitimin
onların ihtiyacına cevap
veremediğini ve okullarda
verilen eğitimden yeteri kadar faydalanamadan bir çok
öğrencinin eğitimine devam
ettiğini söyledi.
Nielsen ayrıca göçmen kökenli öğrencilerle ilgili yapılan çalışmaların son yıllarda
onları değişik okullara eşit
oranda dağıtma esası üzerine yoğunlaştığını bunun da

bir hata olduğunu söyledi.
Yeni uygulamanın önemli
özelliği ise önceki dönemde verilen anadili eğitimine
benzememesi, zira yeni uygulamada öğrenciler bütün
dersleri iki dilde alacaklar.
Belediyenin
gerçekleştirmek istediği yeni uygulamanın esin kaynağı ise
ABD’de 15 yıl süreyi kapsayan ve 200 bine yakın öğrenci üzerinde yapılan bir
araştırma. Bu araştırma sonuçlarına göre iki
dilde eğitim alan
öğrenciler
okul
dönemlerinden
mümkün olan en
fazla faydayı elde
ediyorlar.
Danimarka’da
işbaşında bulunan
hükümet 2002 yılında iktidara gelir gelmez anadili
eğitimi için belediyelere sağladığı
desteği kaldırmış,
bunun üzerine de
bir çok belediye
anadili eğitimine
son vermişti.
(Haber)

Harun Doğan
Følager 5 plads 1
2500 Valby
Tlf: 3630 4830
Mobil: 2073 0116

AHS DÆK

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

Danimarka’nın en büyük
Türk lastik ve oto servisi
Roskildevej 376,
2630 Tåstrup
www.ahsdaek.dk

Tlf.: 4352 0022
Fax: 4352 3022
ahs@get2net.dk
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DİN SOHBETİ

Kurban Bayramı Mesajı
Mehmet Emin Bayar,
Din Hizmetleri Müşaviri

2

0 Ocak 2005 Perşembe günü Kurban Bayramının başlangıcıdır. 15 asırdan beri milletimizin ve bütün müslümanların
aynı inanç ve heyecanla kutladığı Dini bayramlarımızdan
Kurban Bayramı’na bir kere
daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bize bu
mübarek bayramları lütfeden
Yüce Allah’a sonsuz şükürlerimizi arz ediyoruz.
Kurban Bayramı; adını, kurban ibadetinden almaktadır.
Bilindiği gibi, “yaklaşmak, yakın olmak” anlamlarına gelen
kurban kesilmesi, dinen “Allah’a yaklaşmak, O’nun rızasına ermek niyetiyle kesilen
hayvan” demektir.
Akıllı, hür, yolculukta bulunmayan ve dinen zengin sayılacak kadar serveti bulunan
müslümana; kurban kesmek
vaciptir. Müslüman Allah’ın
hoşnutluğunu kazanmak
ümit ve niyetiyle kurbanını
kestiği takdirde, hem manen
Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta,
hem de kurban kesemeyenlere yardımcı olması sebebiyle
halkla yakınlık kurmaktadır.
Görülüyor ki; bu bayramın
ruhunda yakınlık, Hak ve
halk yolunda fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Zaten
gerektiğinde Allah yolunda ve
insanlığın mutluluğu uğrunda can ve maldan cömertlik
ve fedakarlıkta bulunmak, olgun mü’min olabilmenin gereklerindendir.
Dinimizde önemli mal ile
yapılan ibadetler arasında
yer alan Kurban; Hak dostu
Hz. İbrahim (a.s.)’in çok sevdiği biricik oğlu Hz. İsmail’i
ilahi bir işaretle Allah yolunda kurban etme isteğinin ve
Yüce Allah’a şeksiz ve şüphesiz boyun eğmenin bir ifadesidir.
Müslüman; kestiği kurbanıyla Yüce Allah’ın kendisine
verdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmiş olmanın mutluluğuna
kavuşmakta, benliğinde bulunan aşırı mal hırsını frenlemekte, bencillik ve cimrilik
illetini içinden atarak cömertlik ve hayır- severlik özelliğine ve güzelliğine yönelmektedir.
Bu bayramda kesilen kurbanlarla bazı çevrelerin iddialarının aksine ekonomik
gelişme ve hayvancılık teşvik edilmiş olmakta, yılda bir
kere bile olsa evine ve çoluk
çocuğuna et götürmeyen fakir, bu nedenle tıbbın “insan
için lüzumlu” dediği et gıdasından yararlanma imkanına
kavuşmakta, derileri ve bağırsakları ile bir çok muhtaç

insan ve hayır kuruluşu ekonomik destek bulmaktadır.
Kurbanın ve bayramın kişi
ve toplum üzerindeki bu
olumlu etkileri yaratabilmesi
için keseceğimiz kurbanlarımızı ve yapacağımız ibadetleri içtenlik ve ihlasla yerine
getirmemiz gerekir. Çünkü,
dinimize göre gösteriş için yapılan ibadetlerden fazilet ve
sevap namına bir şey beklenemez. Nitekim Yüce Allah
bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Onların (kurbanların) ne
etleri, ne de kanları Allah’a
ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır...” (Hac:
37).
Bayramların kişi ve toplum
üzerindeki faydaları ve etkileri herkes tarafından bilinmektedir. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı
bayramlar; eşin, dostun, akrabanın, hastaların, büyüklerin ziyaret edildiği; yetimlerin, mahzun ve buruk gönüllerin tamir edildiği; fakirfukaranın aranıp gözetildiği; muhtaçlara yardım elinin
uzatıldığı; çocukların sevindirildiği; dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği; af, hoşgörü ve kardeşlik duygularının tuğlaştığı; yardımlaşma
ve dayanışmanın pekiştiği;
mü’minlerin daha çok Yüce
Allah’a manevi yakınlık sağladığı; Allah’a el açıp, gönül
bağlayıp af ve mağfiret dilediği; mazlumlara dua edildiği
ve zulmün lanetlendiği günlerdir.
Bu güzellikler yaşandığı, kötülükler terk edildiği, müslümanlar kendilerine çeki düzen verip İslam’ın istediği şekilde mü’min olmaya yöneldikleri zaman, gerçek manada bayramlarımız kutlanmış
ve Allah’ın hoşnutluğu kazanılmış olacaktır.
İslam alemi; ilim, çalışma
ve güzel ahlakı emreden dinimizin gösterdiği istikamete yönelmediği, müslümanlar
dinlerini ihmal edip, dünyalarını da imar edemedikleri için bugünkü sıkıntılar ve
perişanlıklar yaşanmaktadır.
Şu halde, bugünkü perişanlıktan topyekün kurtulmak
için, bu bayramları başlangıç
kabul edip kabalığı, çirkinliği, yobazlığı, geriliği, cehaleti
terk edelim, ilme, irfana çalışmaya, güzelliğe ve fazilete
yönelelim.
Bu duygu ve düşüncelerle
yüce milletimizin, Danimarka’daki vatandaşlarımızın,
soydaşlarımızın ve tüm müslümanların mübarek Kurban
Bayramı’nı yürekten kutluyor, bu bayramın tüm insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Yüce Allah’tan
diliyorum.
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Kutsal topraklardalar
151 kişilik hacı adayı ve 6 görevliden oluşan Hac kafilesi 4 Ocak
Salı günü başkent Kopenhag’dan yola çıktı.

D

iyanet İşleri Başkanlığı
Hac Organizasyonu tarafından organize edilen
151 kişilik hacı adayı ve 6
kişilik görevliden oluşan Hac kafilesi kutsal topraklara yapılacak
“Hac” ibadeti için başkent Kopenhag’dan yola çıktı. Hacı adayları
Kopenhag Kastrup havalimanında aileleri ve yakınları tarafından
uğurlandı.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği’nde görevli Din Müşaviri Mehmet Emin Bayar da hac adaylarını
uğurlamaya gelenler arasındaydı.
Kopenhag Kastrup Havalimanı’nda kafileye yolculuk öncesi bir
konuşma yapan Din Müşaviri Mehmet Emin Bayar, hacı adaylarımızın dünyanın değişik ülkelerinden
gelen hacı adaylarıyla birlikte ola-

caklarını, bunun da hac ziyaretini
sıkıntılı bir hale getireceğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Yüce milletin büyük evlatları,
ilahi davete icabet ederek Allah’ın
evi Kabe’yi tavaf etmek, Arafat’ta
vakfa durmak böylece haccı yerine getirerek yüce Allah’ın alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa’yı (s.a.s) ziyaret edeceksiniz.
Şunu hiçbir zaman unutmayın ki,
hac ibadeti sıkıntılı bir ibadettir.
Hac ibadetinde dünyanın muhtelif yerlerinden gelen insanlarla
bir arada olacaksınız. Yüce Türk
milletini temsil ettiğinizi hiçbir zaman unutmayınız. Türklük gurur
ve şuuru İslam ahlak ve fazileti ile
hareket ediniz. Temsil ettiğiniz

yüce milleti tenkide vesile olabilecek her türlü davranıştan uzak
kalınız. Gerek yolculuk esnasında
gerekse Suudi Arabistan’da bulunduğunuz süre içerisinde birbirinize
karşı iyi davranınız. Kırıcı davranışlardan ve çirkin sözlerden uzak
durunuz.”
Sözlerini Yunus Emre’nin mısralarıyla tamamlayan Bayar,
“Yunus’un da ifade ettiği gibi, Bir
gönül kırdın ise bu yaptığın hac değil, 72 millet dahil elin yüzün yumaz değil. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı yolculuklar
diliyor, kutsal beldede devletimiz,
milletimiz ve tüm insanlık için dua
etmenizi, sağlık ve afiyet içerisinde ailenize kavuşmanızı diliyorum”
dedi.
HABER

Küçükken her şey serbest,
büyüdükçe pek çok şey yasak
Durmuş Emin Bilge,
Sjaellands Privatskole
Müdürü

Bu yazımda, ailede
eğitimle ilgili bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bildiğimiz gibi toplumun temeli ailedir, aile ne kadar sağlam
olursa, toplum da o kadar sağlam olur.
Çocuk eğitiminde ailenin önemi çok büyüktür. Çocuklar ilk
eğitimini ailede alırlar. Özellikle
annenin eğitim durumu çocuğun
yetişmesinde çok çok önemlidir,
onu daha iyi yönlendirir. Çocuk,
anne ile daha yakın ilişkide olduğu için annenin etkisi babadan
daha fazladır. ’’Beşik sallayan
el dünyayı yönetir.’’ sözü çok
anlamlıdır.
Çocukla ilgili kararlarda annebaba fikir birliği içinde olmalılar.
Çocukların nasıl yetiştirilmeleri
konusunda ortak karar alıp ve
doğru kararlarında ısrarcı olmalılar. Kararları alırken yaşına
uygun olarak çocuğun da görüşünün alınması faydalıdır. Her olay
karşısında fikir değişikliği, okul
değişikliği hoş değildir. Her ev
değişikliğinde okul değiştirmek
ileride düzeltilmesi zor zararlara
yol açmaktadır. Ev değiştirirken
çocukların okul durumlarını da
düşünerek karar vermeliyiz. Bir
tanıdığımın çocuğu 9 yılda 6 okul
değiştirdi ve sonunda da başarı-

lı olamadı. Pek çok şeyde olduğu
gibi okul değiştirirken de en yakını değil, en iyiyi seçmeliyiz. Anne
babadan birinin çocuğu şımartıp
diğerinin okşaması doğru değildir. Hele hele, çocuğun sıkıştığı
zaman büyükanne ve büyükbabalara sığınması çok çok yanlıştır.
Büyükanne ve büyükbabaların
çocuklara yakınlık göstermeleri,
onlara sevgi ve güven vermeleri çok iyidir ama, anne-babanın
kararlarını bozmaları hiç de hoş
değildir. Bu tip
olaylarda çocuk iki yüzlülüğe ve
yalan söylemeye alışır.
Biz Türklerde, bana göre yanlış
bir metot olan ’’çocuğa küçükken her şeyin serbest, büyüdükçe
her şeyin yasak’’ uygulaması çok
yaygındır. Danimarka terbiyesinde ise küçükken bazı kısıtlamalar
var ve büyüdükçe çocuk serbestleşir. Çocuk yetiştirirken aşırı korumacılık da yanlıştır. Çocuk bazı
olayları ve hayatı düşüp kalkarak öğrensin. O zaman ayakları
yere daha sağlam basar. Hayat
merdivenlerini ağır ağır çıkar
ama, çıktığı yerde kalıcı olur.
Hayata daha sağlıklı bakar ve
kendine güveni artar.
Çocuklarımız geleceğimizdir.
Çocuğumuzla gerekli şekilde
ilgilenirsek onların bize karşı sevgi ve saygı bağları gelişir.Yarınlarımızı onlar kuracaklar ve bizleri onlar yönetecekler.
Yarınki dünyayı onlar şekillendi-

recekler. Halimizden memnun,
yarınımızdan emin olmak için
onlara iyi yatırım yapmalıyız.
Yarınlarımızın aydınlık, geleceğimizin sağlam, sağlıklı olması
için çocuklarımızı güzel eğitmeliyiz. Özellikle yaşadığımız ülkede
eğitim konusunda çocuklarımıza
adeta sonsuz imkanlar sunulmuştur.Her çocuk her haktan yararlanabilir. Belediye kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde hepimiz için çok çok faydalı eserler
vardır. Ayrıca günümüzde internet denen bilgi ağından azami şekilde yararlanmalıyız. İnternette,
her konuda olduğu gibi çocuklar
için de ’’yok, yoktur’’
Gerekli gereksiz her zaman ceza
ve ödül vermemeliyiz. Ceza verirken de, ödül verirken de ölçüyü
kaçırmamalıyız.Övgü ve yergilerimizde tutarlı olmalıyız. Tepkilerimizi çok hassas ayarlamalıyız
ve ona göre davranmalıyız. Onlara verdiğimiz sözü mutlaka ve
ama mutlaka yerine getirmeliyiz,
yapamayacağımız sözleri vermemeliyiz.
Verdiğiz disiplin korkuya dayalı olmasın, sevgiye dayalı olsun.
Çocuğumuzun bizi sevmesi, dediklerimizi yapması bizden korktuğundan değil, bizi sevdiğinden
olmalı.
Son söz :
’’İyi bir çocuk yetiştirmek, hazineler dolusu servetten daha değerlidir.’’ Salzmann
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TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Tüm Müslüman aleminin
Kurban Bayramını kutlarız

Türk Hava Yolları ile 24 Mayıs’tan itibaren direk
KONYA, ANKARA ve 31 Mayıs’tan itibaren de
direk Kayseri seferlerimiz başlıyor.
(Not: 1 Mayıs’a kadar biletini alanlara net 100 kron indirim uygulanır)

Türk Hava Yolları
ile haftanın
yedi günü Türkiye’ye
uçuşlarımız vardır
Hidayet Hatipoğlu
Yarım saatte dünyanın her istediğiniz
yerine para gönderiyoruz.

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

THY ile
her gün
İstanbul
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CHP’de sular durulmuyor
Ceyda Karan, İstanbul

A

KP iktidara geldiğinden bu yana bir türlü göz doldurucu bir
muhalefet yapamayan
CHP sonunda dağılma yoluna girdi. Aslında
epeyce süredir ‘kaza geliyorum’ diyordu.
Deniz Baykal’ın yerel seçim sınavındaki
başarısızlığı sonrasında geçen yaz boyunca
liderlik yarışında gittikçe önlere çıkan Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, parti tabanını da, tavanını da yoklamaya başlamıştı.
Ama yeni yılla birlikte gelişmeler zembereğinden boşaldı.
2004 sonlarına doğru Baykal, Sarıgül’ün
‘önlenemez yükselişi’ karşısında tek çareyi

Sarıgül hakkında pek de sağlam temellere
dayandığı söylenemeyecek bir yolsuzluk
dosyasıyla sahneye çıkıp onu partiden ihraç ettirmeye çalışmakta bulmuştu. Yolsuzluk dosyası basında tartışıldı duruldu.
Ama sökmedi. 2005’le birlikte sıra CHP
Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) geldi ve
kurul dosyanın çok da ciddiye alınamayacağına hükmedip ihraç talebini 6’ya karşılık
9 oyla reddetti.
Fırtına da koptu.
Ve bugün artık Türkiye, Atatürk’ün partisinde belki de geçmişte bu kadarı yaşanmayan bir kapışmaya sahne oluyor. Baykal,
Sarıgül’ü ihraç etmeyen YDK üyelerini rüşvet almakla suçladı. CHP liderine bakılırsa
Sarıgül savunmasını vermeye giderken, YDK’nın
Cafer Dursun ve
Engin Baba gibi
üyeleri aracılığıyla
diğer üyelere torbalar dolusu para
göndertmişti. Tabi
bu da ispatlanamıyor. Üstelik Baykal işe AKP’yi de
bulaştırdı. Baykal,
Sarıgül’ün bilgisi
dahilinde başkan
yardımcısının 250
bin dolar rüşvet aldığının belgelendiği
ama İçişleri Bakanlığı’nın harekete
geçmediğini savundu. Baykal, bunun

üstüne bir de Sarıgül’ün yerel seçim öncesi
Başbakan Erdoğan’la buluştuğunu söyleyince “Baykal benden medet ummasın” yanıtını
alıverdi.
Hem Baykal’a hem Sarıgül’e soğuklar
İşte Baykal, sonunda rüşvet gerekçesiyle
parti olağanüstü kurultayı toplayan lider
olarak tarihi geçiyor. 29 Ocak’ta CHP
kurultayı toplandığında dananın kuyruğu
kopacak. Şimdilik Baykal dışında öne çıkan lider adayı Sarıgül tabi. Onun dışında
sol kanatta Zülfi Livaneli’nin adı geçse de
üçüncü aday çıkması kolay değil. Üstelik
bu seçimin CHP’yi parçalanmaktan kurtarabileceği de pek tartışmalı. Çünkü Kemal
Derviş’e yakınlığıyla tanınan Fikret Ünlü,
Memduh Hacıoğlu, Zeynep Damla Gürel ile
lider adayları arasında adı geçen Zülfü Livaneli’ye yakınlığıyla tanınan Nürettin Sözen,
Hakkı Akalın, Nejat Gencan, Mehmet Kesimoğlu, Hasan Fehmi Güneş, Abdülkadir Türkiye’nin AB’yle müzakerelerini sosyal
Ateş gibi önde gelen muhalifler hem Bay- demokratların yürütmesini de sağlayacak.
kal’a hem de Sarıgül’e soğuk bakıyor.
Ama tabi nasıl ve hangi sosyal demokrasi
anlayışıyla, işte o tartışılır.
Trajedi yaşanıyor
CHP yıllardır, eskinin söylemiyle adeta
Liderlik yarışı 29 Ocak’ta nasıl sonuçlana- idare edip gelişen toplumsal sorunlar, uluscak bilinmez ama rakipler arasında uçuşan lar arası ilişkilerde değişen konjonktür karsözler CHP ve Türkiye’deki sosyal demokra- şısında yeni fikirler üretemeyen bir parti.
si adına yaşanan trajediyi yansıtıyor. Hırsı CHP kadroları, lideri, ideolojisi sorun yubitmek bilmeyen ve lider sultasından geri mağı haline gelmiş bir parti.
adım atmayan Baykal, Sarıgül’ü partiyi Değişime öncülük edip, devlet örgütlenmebölmeye çalışmak, Türkiye’de sosyal de- si, sendikacılık, yeni uluslararası konjonkmokrasiye vurulmak darbenin payandası türün kavranıp açılımlar üretilmesi yerine
olmakla suçluyor. Sarıgül de Baykal’ı lider Kıbrıs ve laiklik gibi konulara saplanılması
sultasıyla… Şişli halkının oylarının yüzde bunun ispatı. Belki de Fransa, Britanya, Al65’ini alan ama Türkiye çapında ne yapabi- manya ve İspanya’da hala iktidar olan ya da
leceği pek meçhul görünen Sarıgül’e bakılır- iktidara oynayabilen sosyal demokrat partisa CHP’yi iktidara getirmekle kalmayacak, lere dönüm bir bakılması gerekiyor.

Paslanmaz
büyük mutfak
eşyaları
Lavabolu
çalışma
masası
Davlumbaz
Kömürlü
mangal
Davlumbazlı
kömürlü
mangal
Çalışma
masası
Dolaplı
çalışma
masası
Raflar
Servis
arabaları
Raf
sistemleri
Servis
vagonları

Bakkal, manav ve çiçekçiler
için raflar, vagonlar ve
korkuluk sistemlerini ölçü
üzerine imal ediyoruz.
Paslanmaz
çelikten yapılan
lavabolu, dolaplı
çalışma masaları, davlumbaz,
davlumbazlı kömürlü
mangal, raf sistemleri, servis
arabaları ve daha bir çok sanayi mutfak
eşyalarını ölçü üzerine imal ediyoruz.
Barlar, kafeteryalar ve
dönerciler için de, bardak asma
rafları, ayaklıklar,
döner imalat sehpaları,
kebap şişleri imal ediyoruz.
Ayrıca özel sipariş
üzerine de
imal ediyoruz.

er-teknik aps
inventar systemer

Erden Tekeli

Meyva,
sebze
arabaları

Çiçek
arabaları

Pencere,
kapı
korkuluğu

Duvar tipi
modelleri

Værkstedvej 4, 2500 Valby Tlf: 2091 9535 Fax: 3617 9535 E-mail: erteknik@get2net.dk
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FIBULA

Güvenli bir uçuş için bizi seçin

MOBİLYA & HALI

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

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

Tüm Müslüman
aleminin Kurban
Bayramı kutlu olsun
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BALINLI hakiki
deri sofa
3+2+1 kişilik
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2.9 9
:2
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SANTAROSA
hakiki deri

3+2+1 kişilik

DEĞİŞİK MODELLER
VE UYGUN
FİYATLARIMIZLA
SİZİ BEKLİYORUZ
TAŞINMA
NEDENİYLE
BÜYÜK UCUZLUK
DEVAM EDİYOR

KARYA

Eski fiyat : 17.999

*
Şimdi:
7.999 Uden
madras

MAĞAZAMIZI
BOŞALTIYORUZ,
ACELE EDİN.

Tüm Müslüman
aleminin
Kurban Bayramını
kutlarız
Türk Hava Yolları ile 23 Mayıs’tan
itibaren KAYSERİ, KONYA, ANKARA
direk seferlerimiz başlıyor.
Türk Hava Yolları ile haftanın yedi
günü İstanbul seferlerimiz vardır
Ahmet Avcı
Vejlebrovej 80 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 73 6161
Cep tlf.: 40 30 81 79
Faks: 43 53 98 71
E-mail: info@ozmeram.dk
www.ozmeram.dk

STILO

Eski fiyat : 18.999

*
Şimdi:
11.999 Uden
madras

Türk köy ekmeği tadında pizza ekmeği ve diğer fırın ürünleri

ELVAN

Lyngby Storcenter 83
2800 Lyngby
tlf: 4588 0504

Hørsholm Midtpukt
2970 Hørsholm
Tlf: 4557 1016

Ballerup Center 166
2750 Ballerup
Tlf: 4464 0607
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JOOST LAGENDİJK:

»RUMLARI ‘LİGHT’ TANIMAK GEREK«
gerekliydi.’ diyerek bunu
Ankara açısından kötü bir
sonuç doğurmayacağı görüBMM ve şünde.
Avrupa
ParlaZirvenin genel anlamdaki
mentosu- sonucunu nasıl buluyorsu(AP) arasında köprü görevi nuz?
gören Karma Parlamento “Bence Türkiye açısından
Komisyonu(KPK) eş başka- çok olumlu. Bu konuda, on
nı Joost Lagendijk, AB Zir- üzerinden sekiz veriyorum
vesi’nin sonucu Türkiye için ben.”
‘10 üzerinden 8 sekiz’ olumlu olduğunu düşünüyor.
Sonucun hangi unsurları
Zirvenin sonuçları değer- olumlu?
lendiren Lagendijk, Tür- “Kesin bir tarihin alınmış
kiye’nin Kıbrıs Rumlarını olması.
dolaylı tanıyacağı yönünde -Tam üyelik konusunda
verdiği söz konusuna iliş- AB’nin söz vermesi
kin, ‘Rumları ‘light tanıma’ -Kıbrıs’a ilişkin yapılan antDuygu Leloğlu,
Brüksel

T

laşma
-Daimi kısıtlama konusunda
son anda eklenen açıklama
cümlesi. Açıklamanın yapılmış olması, Ankara’yı oldukça rahatlattı.
Ben hala, Türkiye’de bu
zirvenin zaferle sonuçlanıp
sonuçlanmamadığı konusunun tartışılmasını, hayretle
karşılıyorum. Bence Türkiye, elde edebileceğinin en
fazlasını bu zirve ile almış
oldu. 25 üye ülkeyi rahatsız
etmeden, bundan fazlası alınamazdı.”

lirtilmesi beni rahatsız etti.
Tabii ki, bu sözleri, bazı hükümetleri, kendi kamuoyuna karşı rahatlattı. Gerçi,
bununla da yaşanır. İkinci
kırık puan ise, ‘Eğer aday
ülke, üyeliğin getirdiği zorunlulukları karşılayamazsa, o zaman Avrupa yapısına
çok güçlü bağlarla bağlanır.’
Bu ifadeler, Türkiye ile üyelik yerine imtiyazlı ortaklık
isteyenlerin sözlerinin yankısıdır. Ancak, bu iki konu
da bence çok önemli değil.
Eğer Türkiye, ne istediğini
bilirse, o zaman zaten ortada
İki puanı nereden kırdınız? hiç bir sorun çıkmaz. Türki“AB ile müzakerelerin ‘ucu ye, bu zirveden on üzerinaçık’ bir süreç olduğunun be- den on zaten elde edemezdi.

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1
Adana kavurma, Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava Çerez,
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,
Sünnetlerde meyve, düğünlerde pasta

Kişi başına Dkr. 160.-

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

Nişan, doğumgünü ve
diğer özel günlerinizde
hizmetinizdeyiz.

750 kişilik salon (500+250), salon
kirası, masa dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak
üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik ve
meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca
sınırsız miktarda kahve, çay. 200
kişinin üzerindeki rezervasyonlarda
kişi başına fiyat:

100 Dkr.

En güzel gününüzü spor
salonunda değil, düğün
salonunda yaşayın

1001 NAT SELSKABSLOKALER
HÖJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
2860 SÖBORG
TLF:
3966 6560
2675 1290

PARK YERİ
SORUNU
YOKTUR

Kişi başına Dkr. 200.-

KINA GECESİ
Pazartesi-Cuma günleri
arasında düzenleyeceğiniz
kına geceleri kişi başına

100.- Dkr.
Kına gecesi menüsü:
Adana kavurma, Pilav, Cacık,
Salata, Ekmek, Baklava, Çerez.
Tüm davet boyunca istediğiniz
kadar meşrubat, sıcak soğuk
içecekler

O zaman AB tarafı
mutsuz olurdu.”
Kişilere daimi kısıtlamaların uygulanabileceği konusuna
ilişkin ne iyileştirme
saptadınız?
“Daha önceki taslak
belgelerde sadece, kişilerin serbest dolaşımına daimi kısıtlama
getirebileceği söyleniyordu. Bu ifadelerden de, Türklerin hiç bir zaman AB’de serbest dolaşım
hakkına sahip olamayacakları anlaşılıyordu. Ancak son
dakikada eklenen bir cümle,
gerçekten de böyle bir kastın
olmadığını açıklığı ile ortaya koyuyor.
Zirvenin sonuç bildirgesine eklenen cümleye göre,
‘herhangi bir AB ülkesine,
istediği zaman, ülkesinde,
Türklerin serbest dolaşımına ‘geçici kısıtlama’ getirme hakkı tanınıyor. Ancak bu hakkın kullanılması için, AB Komisyonu’nu,
kendi ülkesindeki ortak
pazarın ve rekabetin işleyişine zarar verdiğini ikna
etmesi gerekiyor. Eğer
Komisyon ikna olursa, bu
hak geçici bir şekilde kullanılabilir. O sürenin sonunda, tekrar yeni geçici süre
talep ediliyorsa Komisyon
tekrar ikna edilmeli. ‘Daimi’ kelimesi, istenildiği
zaman bu hakkın kullanılabileceği anlamında.

sınız. AB’nin, Rumlara da
baskı yapacağı gözardı edilmemeli. Zirvede olanlar gibi.
Zirve sırasında, Rumlar istediklerinin hepsini elde edebildiler mi? Hayır.”
Kıbrıs’ta barış için zamanlama iyi mi?
“Bilmiyorum. Ama en önemlisi, mart ayında referandum
başarısızlıkla sonuçlandı.
İkinci defa başarısızlığı kimse kaldırmaz. Bence, Türkiye müzakereler başlamadan
Kıbrıs’ı ‘light’ tanırsa, müzakereler sürecinde 2-3 yıl
içinde, bu sorun çözülür.
Bence AK Parti hükümeti
için de bu sorunu çözmek
çıkarına.”

Rumlara AB içinde büyük
baskılar var mı?
“Önümüzdeki aylarda, Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin başlatılması konusunda, Rumlara yapılan baskıların arttığına tanık olacağız.
Hiç bir ülke, sürekli veto
ederek, kendisini izole etKıbrıs konusunda, gelinen meye cesaret edemez.”
durum nedir?
“Türkiye, Kıbrıs Rumları- Rum lideri Tassos Papanı, ‘coca-light’ gibi, ‘light dopoulos Türkiye ile süreci
tanıma’ gerçekleştireceği istediği zaman veto etebilir
sözünü vermiş oldu. Hol- mi?
landa Dışişleri Bakanı “Türkiye, uyum protokolünü
Bernard Bot son olarak imzalamazsa, müzakerelere
Hollanda televizyonuna başlanması hukuki açıdan
çıkıp, Ankara Antlaşması- mümkün görünmüyor. Ama,
nın protokolla genişletmesi Ankara bu protokolü imzadurumunda, bunun resmi larsa, Rumların veto etmek
bir tanınma olmayacağına için hiç bir bahanesi kalmadair Ankara’yı ikna etmek yacak. Hukuki açıdan böyle
için Erdoğan’a, uluslara- bir adım atmak çok zor. Mürası hukuk kitaplarını gös- zakereler sırasında da Rumterdiklerini söyledi. Bu da ların Türkiye’yi veto etmesi
demektir ki, Türkiye, ‘light çok zor. Her müzakere alatanımayı’ kabul ederek nı pazarlık edilirken, eğer
Rumlara biraz daha yak- müzakerelerin kapatılmasılaşmış oldu. Onun dışında nı veto etmek istiyorlarsa,
değişen bir şey yok. Ama bunun nedenini herkese
müzakereler
sırasında, açıklamak durumundalar.
Kıbrıs sorunun mutlaka Veto etmek için, ‘Türkiye’yi
çözülmesi gerekli. “
istemiyorum.’ diyemezsiniz.
Ben, önümüzdeki müzakereKıbrıs sorunu kim üstele- lerin ilk yıllarında, kimsenin
necek? AB mi yoksa BM veto yetkisini kullanacağını
mi?
sanmıyorum.“
“Bence önümüzdeki dönemde, AB çok daha fazla Üyelik 2014’den önce gerçekrol üstelenecek bu soruna leşir mi?
ilişkin. Ama Birleşmiş Mil- “Türkiye, üye olmaya 2014
letlerden(BM) de yardım yılında hazır olursa, bence
alacak.”
iyi bir başarı. Çünkü müzakereler zor geçecek. Bütün
Kıbrıs’ın üyesi olduğu AB, yasaları uygulamaya gebu konuda objektifliğini çirmek sanıldığından daha
sağlayabilir mi?
zor. Üstelik Türkiye, hazır
Unutmayın, AB’de herkes olsa bile AB’nin ona verecek
aynı görüşte değil. Rumla- parası yoksa, yine beklemek
rın görüşü ile İngilizlerin zorunda kalır. Bence en ergörüşünü aynı tutamaz- ken 2015’de üye olur. “
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İSVEÇ

İnsanlar ve parazitler

Abdullah Tunçel, Lund

U

çaklar iniyor İsveç’e.
Tayland’dan. Tsunami
sonrası anne ve babalarını ‘bulamamış’ olan
çocukları, çocuklarını ‘bulamamış’ olan anne ve babaları taşıyan
uçaklar. Havaalanlarının bekleme
salonlarında, yakınları ile kavuşma sevincini yaşayan, güler yüzlü,
ellerindeki küçük bayrakları sallayan insanlar yok. Ambulanslar,
helikopterler, kriz uzmanları, psikologlar, din görevlileri karşılıyor
yolcuları. Helikopterler ve ambulanslar hemen yola çıkıp yaralıları
İsveç’in çeşitli bölgelerindeki hastanelere taşıyorlar. Fiziksel yarası
olmayan fakat şok geçirmekte olan
yolcular ise hemen kontrola ve bakıma alınıyor.
Şimdi bir kaç gün geriye dönelim:
İsveç toplumu, yaşanılan ilk şokun
ardından demokratik bir refleksle
eyleme geçiyor. Felaketi izleyen
saatlerde gönüllü yardım eylemleri başlıyor ve insanlar, devlet
mekanizmasını da etkileyerek ‘ne
yapmalıyız’ sorusunu soruyor ve
ardından yardım kampanyaları
örgütlüyorlar ya da Kızlılhaç’ın
hemen başlattığı kampanyaya gönüllü olarak katılıyorlar. Hükümet,
böylesi bir durumda bir hükümetin
yapabileceğinin en iyisini yapmaya
çalışıyor. Çocuklar kendi aralarında grup grup konuştuktan sonra
anne-babalarına gidip “Bu yılbaşın-

da çok fazla havai fişek atmayalım.
Kutlamayı sınırlı yapalım, paranın
bir kısmını Güney Asya’ya gönderelim!” diyorlar.
Bir genç adam, Tayland’dan döner dönmez telefona sarılıp eşini
dostunu arayarak Tayland’daki
yoksul bir yayla köyünün insanları için yardım toplamaya başlıyor.
Çünkü o köyün insanları, yaklaşmakta olan felaketi farkeder etmez
hem bu genç adamı hem de eşini
ve iki çocuğunu tsunami’den kurtarıyorlar, köylerinde konuk edip,
yoksulluklarına aldırmadan ve herhangi bir çıkar gözetmeyi akıllarına
getirmeden bu insanların karınlarını doyurup dinlendiriyorlar, sonra
da şehre indirip yardım ekiplerine
teslim ediyorlar. İşte bu nedenle genç İsveçli de, bu güzel yayla
köyünün güzel insanlarına yardım
elini uzatmaya karar veriyor.
Yaşanılan felaketin en kötü etkilerinin yıllarca süreceğini ve bazı
yaraların hiçbir zaman tam olarak
kapanamayacağını farkeden İsveç
toplumu, mükemmel bir dayanışma örneği göstererek, elinden
geleni yapmaya çalışıyor. Resmi
ve özel TV kanallarının yardım
kampanyası amaçlı düzenledikleri
programlarda birkaç saat içerisinde
350 milyon Kron bağışta bulunuyor
İsveçliler.
İşte böylesi bir insanlık için, Behçet Necatigil’in bir şiiri vardır:
“Ümitsizsiniz
Demek ümit sizsiniz

Çaresizsiniz
Demek çare sizsiniz.”
Parazitler
.....Fakat başka insanlar(!) da var.
Örneğin, tsunami’nin hemen ardından felaket bölgelerinde ilk beliren ve çalabilecekleri ne varsa çalıp ortadan kaybolanlar: hırsızlar.
Örneğin, 150 bin kişinin ölümüne
yolaçan felaketten yalnızca birkaç
gün sonra Bangkok caddelerinde
ve barlarında akıl almaz bir vurdumduymazlık ve boşvericilik ile
yılbaşını kutlayanlar. Örneğin,
ölüm dalgalarının parçalamış olduğu tekne ve iskele kalıntılarının hemen yanıbaşında kumsala
uzanmış, güneşlenmekte ve gülümsemekte olanlar. Yani, Nazım
Hikmet’i ‘Akrep Gibisin Kardeşim’
şiirini yazmak zorunda bırakan
yaratıklar. Bu ‘akrep gibiler’ tarih
boyunca varoldular. Bugün de varlar, yarın da varolacaklar. Fakat insanlık tarihini yaratan ‘insanların’
arasında olmadılar hiçbir zaman.
Zaten eğer onlar tarihi yazmış olsalardı, insanlık muhtemelen binlerce yıl önce yok olmuş olacaktı. Bu
yaratıkların fotoğraflarına bakarken iğrenmek, hakkımızdır. Fakat
umutsuzluğa kapılmak hatasına da
düşmeyeceğiz. Çünkü umut, yılbaşı gecesi havai fişek atmak zevkini
seve seve feda edecek kadar yaşadığının bilincinde olan çocuklarındır.
Ve güzel bir dünyada yaşamak da
haklarıdır o çocukların.

haber

“24 saat geciktik!”

T

sunami felaketinin ardından İsveç’te yaraları sarıp normal yaşama geçebilmek için olağanüstü bir çaba
sürüyor. Çabaların yanısıra kriz
sonrası gösterilen resmi tepkiler
konusunda da yoğun bir tartışma
başlamış durumda.
Tartışmaların odak noktası, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere
hükümetin olaya geç el koymuş
olması. Depremi izleyen günlerde
her gün basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu aydınlatmış
olan hükümet de bu gerçeği kabul ediyor.
Hem Başbakan Persson hem
de Dışişleri Bakanı Freivald “24
saat geciktik!” diyerek özeleştiri
yaptılar. Fakat kamuoyu hükümetin özeleştirisini yeterli bulmadı. Çünkü depremin olduğu
gün İsveç’in Bangkok Büyükelçiliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na
gönderilmiş olan ve “şiddetli bir
deprem yaşandığı, büyük miktarda can kaybı olmasından endişe
edildiği” bilgisini veren faks mesajının, o gün Stockholm’de hiçbir
yetkili tarafından okunmadığı ortaya çıktı. Ayni gece Dışişleri Bakanı’nın tiyatroya gittiği, Başbakanın da geceyi ailesi ile birlikte
geçirdiği, felaketin büyüklüğünden ancak ertesi sabah haberdar
oldukları kamuoyuna yansıdı.
Freivald’ın felaketten hemen
sonra deprem bölgesine gidip inceleme yapmış olması ve yardım
çalışmalarına aktif katılmış olması, hükümetin de –böylesi olağa-

nüstü bir durumda- elinden geleni
yapmaya çalışıyor olması da kamuoyunu tatmin etmekten
uzak kaldı.
İkinci tartışma, ‘kayıplar’ ve
‘aranmakta olanlar’ın isimlerini
kapsayan listelerin kamuoyuna
yansıtılıp yansıtılmayacağı konusu üzerinde yaşandı. Bu konuda
hükümet, listelerin yayınlanmamasını kararlaştırdı ve Estonia felaketinden sonra yaşanmış olanları gerekçe gösterdi (Estonia Feribotu batıp yüzlerce İsveç’li öldüğünde isim listeleri yayınlanmış
fakat yaşamını yitirmiş olanların
bazılarının konutları da hırsızlar
tarafından talan edilmişti!).
Karşı görüşte olanların şiddetli
eleştirilerine karşın kararından
vazgeçmeyen hükümet, konuyu
Emniyet Müdürlüğü (Rikspolisstyrelsen) ve Dışişleri Bakanlığı
işbirliği ile çözmeyi kararlaştırdı.
Listeler Bakanlık tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne verildiler ve
oradan da ülke içi gruplama yapılarak Belediyelerin oluşturmuş
olduğu kriz merkezlerine iletildiler. Böylece,Tayland’dan dönüş
yapamayan insanlar nedeni ile
yaşanacak olan fiziksel ve psikolojik olayların üstesinden gelmeye çalışmak görevi hem merkezi
yönetim hem de yerel yönetimler
tarafından paylaşılmış olacak.
“24 saat gecikmiş olmanın” faturasının ise kimler tarafından
ve nasıl ödeneceği konusu henüz
açıklık kazanmadı.
(Abdullah Tunçel, Lund)

2005 yılı sizin için yeniliklerle dolu
havayolları ile ANKARA ve İSTANBUL’DAN
sonra, şimdi de direk
ANTALYA ve İZMİR uçuşlarına başlıyoruz.
Sizlerin desteğiyle ayrıca
4 Haziran’dan itibaren direk
KONYA uçuşlarına başlıyoruz.
Hayırlı olsun
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FAVORİT BAKLAVA
İMALATTAN HALKA
Nişan, düğün vb. her türlü
toplantılara yemek, börek,
meze çeşitleri ile hakiki
Türk baklavası, kadayıf ve
tatlı çeşitleri verilir.

haber 19

Pascal
DÜĞÜN SALONU
En güzel günlerinizi 500 kişilik salonumuzda yaşayın.

HAKİKİ TÜRK
BAKLAVASI
Bizi tercih edin,
konuklarınızın rahatını en iyi şekilde sağlayın.

Selahattin Mersin
Slagtehusgade 7 C, (Kødbyen)
1714 København V

Tlf : 33 26 25 75
Cep : 26 50 34 46

Fiyatlarımıza yemekler,
orkestra ve müzik,
video çekimi dahildir.
Türk ustanın ellerinden
muhteşem Türk usulü
düğün pastası.
Zevkinize uygun masa
dekorasyonları.

Konuklarınızla birlikte rahatça, doyasıya
eğlenebilmeniz için
çocuklara video köşesi.

Düğün salonumuza
bitişik restaurant-bar,
dörder adet bayan,
erkek ve bir adet özürlü
tuvaleti.
Salonumuzda
ibadetini aksatmak
istemeyen konuklarınız
için mescit de
bulunmaktadır.

Restaurant

ZORBAS

Yunan Aile Restoranı
Her Cuma ve
Cumartesi
gecesi Yunan,
Türk, Kürt ve
Balkan
ezgileri ve
dansları

Her Çarşamba
Pazar
günleri arası
zengin Yunan
mutfağının
özgün
örnekleri

Zeki Sadık ve Grubu

Her hafta birbirinden değerli sürpriz sanatçıları ile Cuma
ve Cumartesi günleri saat 20.00 - 24.00 arası Yunan
24 Aralık
günü
müziği
veCuma
halk
dansları, gece saat 00.30’dan sabah 4.30’a
kapalıyız
kadar
da
25 Aralık Cumartesi Türk, Kürt ve Balkan türküleri
akşamı canlı müzik

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günleri ve benzeri her türlü
eğlencelerinizde 150 kişilik yerimizle hizmetinizdeyiz. Eğlence, müzik ve
kusursuz servisimizle aile restorantımız sizleri bekliyor.

Jagtvej 171

2100 København Ø

Tlf: 39 29 18 30

İtfaiyeden onaylı, 500 kişilik salonumuza ulaşım kolay olup park yeri sorunu yoktur.

Restaurant Pascal - Düğün Salonu
Stamholmen 149, 2650 Hvidovre
Tlf: 3677 6802- Fax: 3677 6803
Ziya Deveci: 2822 9101 - Mehmet Uğur: 2670 9908
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Gazeteniz HABER artık bayilerde
Değerli Haber okuyucuları,
Danimarka’nın her köşesindeki vatandaşımıza
ulaşabilmek için aşağıdaki dağıtım seçeneğini de
hizmetinize sunuyoruz.
Bundan böyle Türk gazetelerinin satıldığı her bayide
HABER gazetesini de bulabileceksiniz.
Yakınınızda Haber gazetesinin ücretsiz olarak
dağıtıldığı bir merkez bulunmuyorsa aşağıdaki
listeden size en yakın bayii bulabilirsiniz.
Ancak, bayilerden HABER almak isteyen okurlarımız
5 kron ödemek durumundalar.
Ödeyeceğiniz bu 5 kron Haber gazetesinin geliri olmayacak, sadece ve tamamı bayi ve dağıtımcı
masraflarını karşılamak için kullanılacaktır. Anlayışla
karşılayacağınızı umuyoruz.
Gazeteniz HABER’i ayrıca Kopenhag Belediyesi’ne
bağlı kütüphanelerde de bulabilirsiniz.
Size en yakın bayii aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Bayi

Adres

Posta kodu

Bayi

Adres

Posta kodu

D.S.B. Kiosk
B.T.Centralen
DSB Kioskmarked
Telegramhallen
DSB Kiosk
DSB Kioskmarked
Prima
BT Centralen
Bladsalget
B.T.Kiosken
B.T.Centralen
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Vejle Turistkiosk
Kiosken Midt-I
HOKI Købmanden
B.T.Centralen
DSB Kiosken
Jydske Kiosk

Banegårdspladsen
Boulevarden 1
J.F.Kennedys Plads
Nygade 21
Banegårdspladsen
Banegårdspladsen
Houmeden 5
Store Torv 7
Banegårdspladsen
S›ndergade 2
S›ndergade 3
Andreas Stenbergs Plads
Banegårdspladsen
Dæmningen 48
Kongensgade 25
Kongensgade 75
Gothersgade 4
Banegårdspladsen

9800 Hjørring
9000 Aalborg
9000 Aalborg
6950 Ringkøbing
8800 Viborg
8900 Randers
8900 Randers
8000 Århus
8000 Århus
8600 Silkeborg
8700 Horsens
8700 Horsens
7100 Vejle
7100 Vejle
6700 Esbjerg
7000 Fredercia
7000 Fredercia
6000 Kolding

Jernbanegade 52
Storegade 23
Østerstationsvej 27
Klosterplads 8
Klosterplads
Jernbanegade 46

6000 Kolding
6200 Åbenrå
5000 Odense
5000 Odense
5700 Svendborg
5700 Svendborg
3600 Frederikssund

Torvegade 5
Banegården
Birkedalsvej 21
Nørrevej 93
Banegården
Slotsarkaderne 21
Stationsvej
Banegården
Algade 50
Banegården
Nørre Boulevard 45
Tinggade 11
Banegården
Sct. Mortensgade 1 B
Østergade 29

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3070 Snekkersten
3400 Hillerød
3400 Hillerød
3050 Humlebæk
4000 Roskilde
4000 Roskilde
4300 Holbæk
4600 Køge
4100 Ringsted
4200 Slagelse
4700 Næstved
4800 Nykøbing F

Politikens Telegramhal
Centerkiosk
Scandic Hotel
City Marked
Store Hus Servicekiosk
Centerkiosk
Blad & Tobak
Blad & Tobak
D.S.B. Kiosk
DSB Kiosken
DSB Vesterport
Kiosk Niki
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Hørsholm Center Kiosk
DSB Kiosken
7 Eleven
Kendi Kiosk
Stadion Kiosk
DSB Sjælør
DSB Kiosken
Aviskiosken
Bladsalget
Center Kiosk
Hydro Texaco
Femvejens Kiosk
Bladsalget
DSB Kiosken
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Sankt Annæ Kiosk
Global News & Books
Inter Kiosk
Nørreport S
7 Eleven Butik
Select Service Partner
Welcome Souveniers
Dagrofa S/E
Magasin Du Nord

Søndergade 3
Sellsmosevej 2
Vester Søgade 6
Vesterbrogade 19
Sadelmagerporten 2
Glostrup Center
Vanløse Station
Glostrup Station
Hvidovre Station
Albertslund Station
Vesterport Station
Ishøj Østergade 8
Banegården
Ishøj Station
Hørsholm Midtpunkt
Banestrøget
Falkoner Alle 11
Falkoner Alle 61
Østerbrogade 158
Sjælør Station
Brøndby Strand Station
Østerport Station
Svanemøllen Station
Ballerup Centret
Farumgade 4-6
Femvejen 1
Banegården
Herlev Station
Ballerup Station
Bagsværd Station
Store Kongensgade 40
Københavns Lufthavn
Hovedbanegården
Nørreport Station
Banegårdspladsen
Kiosken Transithallen
Amagertorv 1
Bryggervangen 7-11
Kongens Nytorv 13

4900 Nakskov
2630 Tåstrup
1601 København
1620 København
2650 Hvidovre
2600 Glostrup
2720 Vanløse
2600 Glostrup
2650 Hvidovre
2620 Albertslund
1612 København
2635 Ishøj
3520 Farum
2635 Ishøj
2970 Hørsholm
2630 Tåstrup
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2100 København
2500 Valby
2660 Brøndby
2100 København
2100 København
2750 Ballerup
2200 København
2920 Charlottenlund
2800 Lyngby
2730 Herlev
2750 Ballerup
2880 Bagsværd
1264 København
2770 Kastrup
1570 København
1356 København
1570 København
2770 Kastrup
1160 København
2100 København
1050 København

Admiral Hotel

Toldbodgade 24

1021 København

Strøg-Butikken
Politikens Telegramhal
InterKiosk
B.T.Centralen
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Torvets Kiosk
DSB Kiosken
SuperBest
Snekkersten Billetkiosk
DSB Kiosken
Kiosk BIEN
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Havanahuset
DSB Kiosken
Thor Kiosk
Bladcentralen
DSB Kiosken
Chokoland
City Kiosken

Skt. Knuds Kirkestræde 15
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DANİMARKA’da İşletmecilik
Enkeltmandsfirma
(Şahıs İşletmesi)

edilecek firma açma formu doldurulur (startblanket) ve vergi
numarası (SE nr./CVR nr.) alınır,
ahıs İşletmesi, en basit işlet- böylece firma açılır.
me türü olup, tek bir kişinin
hem şirketin varlıklarının sahibi I/S: Interessentselskab
olduğu, hem de şirketin yüküm- (Çok Ortaklı İşletme)
lülüklerinden tek başına sorumlu olduğu bir yapıdır. Firma için
ok Ortaklı İşletme iki veya
alınacak tüm borçlar firmanın kadaha fazla gerçek ya da tüzel
panması durumunda, sahibi olan kişinin bir anlaşma çerçevesinde
şahıs tarafından ödenir. Firma ortaklaşa kurup yönettiği ve şirsahibinin geliri yok ise eşi tara- ketin yönetimini, kârını/zararını
fından ödenir.
paylaştığı bir işletme çeşididir.
İşletmenin sahibi şahıs, işin ge- Böyle bir işletme ortaklık taraflarektirdiği kadar çalışanı işe alarak rın hak ve yükümlülüklerini içeçalıştırma hakkına sahiptir.
ren yazılı bir anlaşmayla kurulabi• Getirdiği Yükümlülükler
lir fakat bu bir şart değildir.
Şahıs İşletmesi sahibi, şirketin •Getirdiği Yükümlülükler
yükümlülüklerinden kişisel ola- Çok Ortaklı İşletmede ortaklar
rak sorumludur. İşletme sahibi, işletmenin yükümlülükleri nedeşirketin arz ettiği riski sınırlama niyle sınırsız şahsi sorumluluk
şansına sahip değildir.
taşırlar. Diğer bir deyişle ortak• Vergilendirme
ların yükümlülükleri, koydukları
Vergilendirmede Şahıs İşletmeleri sermaye veya işletmenin varlıklaayrı bir işletme olarak değerlen- rıyla sınırlı değildir. Bu yapı içindirilmez. Bunun yerine işletme de her ortak işletmeyi tek başına
sahibi kişisel vergi beyanname- temsil etme ve diğer ortakları
sine işletmenin kâr veya zararını bağlayıcı akitlere girme yetkisine
ekleyerek vergilendirilir. Kişisel sahiptir. Her bir ortak işletmenin
vergi oranı, firma sahibinin yıllık borçları ve yükümlülükleri nedegelirine göre, yaklaşık % 39 ila niyle, ya da diğer bir ortağın aldı60 arasında değişmektedir. İşlet- ğı bir kararın neticesinden fertler
me devreye girdikten bir müddet şahsen ve aynı zamanda birlikte
sonra tahmini kâr, yerel beledi- sorumludur.
yenin vergi dairesine bildirilerek, • Vergilendirme
ödenecek vergi aylara taksim edi- Çok Ortaklı İşletme tüzel bir
lir. Ödenecek vergi B-skat olarak şahıs olarak kabul edilmesine
adlandırılır.
rağmen, vergilendirme açısından
Şahıs işletmesi kurmak için en kendi başına vergi vermez. Bunun
yakın Told & Skat veya Erhvervs yerine ortaklar işletmenin elde et& Selskab Styrelsen’den tedarik tiği kârın/zararın kendi paylarına

Ş

Ç

düşen kısmını (bu kârı/zararı fiilen almış/karşılamış olmasalar
dahi) şahsi vergilerinde beyan
ederler.
Çok Ortaklı İşletme, Told & Skat
veya Erhvervs & Selskab Styrelsen’den tedarik edilecek firma
açma formu doldurularak (startsblanket) ve vergi numarası (SE
nr./CVR nr.) alınarak açılır.

ApS: Anpartsselskaber

Ş

tır. Ortakların bu ana sermaye dışındaki (125.000 DKK) özel kişisel
sermayeleri tamamen sorumluluk
dışındadır.
Şirketin idari sorumluluğu atanacak bir müdüre (direktør) devredilir. Denetimi yönetim kurulu
üstlenir. Yönetim kurulu toplantıları için tutanak tutulur.
Ana sermaye ibraz edildiği takdirde, ApS Şirketini kurmak için
Erhvervs og Selskabstyrelsen’den
tedarik edilecek form doldurulur.
Bununla birlikte şirketin tüzüğü,
müdürü, yönetim kurulu ve muhasebecinin kim olacağı da ibraz
edilir.
• Vergilendirme
Senelik işletme vergisi olarak
sene sonu kazancından %30
(selskabsskat) vergi ödenir.

• Vergilendirme
Senelik işletme vergisi olarak sene
sonu kazancından %30 selskabsskat ödenir. Şahıslar şirketin sermayesinden, maaş ve kununların
öngördüğünün haricinde bir şey
alamaz.

Sonuç:
Hangi tür bir işletmeyi tercih edeceğiniz, yapacağınız işin büyüklüğüne ve türüne bağlıdır. Yapılacak
işin büyüklüğünün, işletmenin iflası durumunda, işletme sahibinin üstlenmek zorunda olduğu
yükümlülüklerle orantılıdır. Çok
masraf ve yatırım isteyen işletme
türleri için daha çok ApS veya
A/S türü bir işletme tercih edilir. Şunu da hatırlatmakta fayda
var, ApS veya A/S şeklindeki bir
işletme kurma tercihi yalnızca
iflas durumunda ortaya çıkacak
A/S: Aktieselskaber
yükümlülüklerden sıyrılmak için
ktieselskab (A/S) için geçerli olmamalıdır.
Çok ortaklı/hissedarlı bir işletme
olan koşullar/yükümlülükler
düşünülüyorsa genelde Aps veya
Anpartsselskaber (ApS) için geçerli olanlarla benzerlik arz eder. A/S türünden işletme tercih edilir.
Zira Çok Ortaklı İşletmelerde (I/
Fakat A/S için gerekli sermaye
miktarı 500.000 DKK olarak be- S Interessentselskab) ortaklardan
birinin ayrılması veya yeni ortak
lirlenmiştir. Bu sermaye aynı
alınması durumunda vergi kanunApS de olduğu şekliyle, para
veya eşya olarak (örneğin: taşıt, ları oldukça karmaşıktır.
bilgisayar ve depoda bulunan
Daha geniş bilgi ve
mallar) beyan edilir. Kuruluş
danışmanlık için:
şekli ApS ile aynı şekildedir.
KVIK Gruppen ApS
• Getirdiği Yükümlülükler

irket en az bir kişi veya birden fazla hissedar ile açılır.
Şirket tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket ortakları hissedar olarak geri
bir planda rol oynamakla birlikte
kişisel olarak şirket yükümlülüklerinden sorumlu değildir.
Şirket iki önemli organına dayandırılır. Bu organları aracılılığı
ile şirket faaliyet gösterir. Müdür
(direktør) şirketi dışarıya karşı
temsil etmekle yükümlüdür. Diğer
ikinci organ olan ortaklar kurulu/
yönetim kurulu (anpartshaver/
bestyrelsesmedlemmer) ise şirket
politikası hakkında temel kararlar almakla yükümlüdür. Ayrıca
bu organ tüzük değişikliğine de
gidebilir.
ApS için gerekli sermaye miktarı
125.000 DKK olarak belirlenmiştir. Bu sermaye para veya eşya
olarak da (örneğin: taşıt, bilgisayar ve depoda bulunan mallar)
gösterilir.
• Getirdiği Yükümlülükler
Ortakların ana sermaye dışınOrtakların kişisel sorumluluğu daki (500.000 DKK) özel kişisel
şirket kuruluşu için öngörülen sermayeleri tamamen sorumluana sermaye ile sınırlandırılmış- luk dışındadır.

A

Rugvænget 56
2635 Taastrup
Tlf: 4371 4232
Fax: 4371 4233
e-mail: info@kvikgruppen.dk

KVIKGRUPPEN ApS
ARTIK PARA KAZANMAK ÇOK KOLAY
FIRSAT ELİNİZDE !

Size bir telefon kadar yakınız : 43 714 232
üDükkan alım/satım işleri
üFinansal konularda uygun kaynak temini
üEn çabuk ve uygun fiyata ApS veya A/S şirket kurma işlemleri
üYatırımcı kişi ve kuruluşlarla ilişki kurma
üHisse senedi tanzimi ve satış işlemleri
üİthalat/İhracat konularında danışmanlık
üVergi ile ilgili konularda danışmanlık
üMuhasebe ve mali müşavirlik
KVIK Gruppen ApS
Rugvænget 56
üEmlak alım/satımında yardım
DK-2630 Tåstrup
Tel.: (+45) 4371 4232
üReklam ve broşür hazırlama
Fax: (+45) 4371 4233
üve diğer her türlü ticari konularda danışmanlık
E-mail:info@ kvikgruppen.dk
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Yeni Dankort
sinir ediyor

Kopenhag’da bir Köşk

Danimarka’daki en yaygın ödeme aracı olan dankortlardan
yeni yılda kullanım başına 50
kuruş komisyon alınmaya başlanması tüketicilerin tepkilerine
neden oluyor.

Cengiz Kahraman

D

animarka’daki en yaygın ödeme aracı olan
dankortlardan yeni yılda kullanım başına 50
öre komisyon alınmaya başlanması tüketicilerin tepkilerine neden oldu.
Dankortlarda daha önceki manyetik şerit yerine chip
ile kullanılabilmeleri için değişikliğe gidilmiş, ancak
yeni kartların provizyon bekleme süresi uzun olunca
bir çok işyeri chipli kartları kullanmayı reddetmişti.
Fiyasko olarak nitelenen bu uygulamanın getirdiği
maddi külfeti tüketicilere yıkan yetkililer ise alışveriş
başına 50 kuruş komisyon alarak zararı kapama yolunu seçmişlerdi.
Yeni dankorta tepkiler artarak devam ederken tüketiciler kart yerine nakit para kullanmaya teşvik
ediliyorlar.
Tüketicileri Koruma Derneği (Forbrugerraadet) tüketicilerden, komisyon isteyen mağazalardan alışveriş
yapmamalarını isteyerek kısa zamanda bu mağazaların
listesini kamuoyuna açıklamayı planlıyor.
Komisyon nedeniyle halkın cebinde nakit para taşıamaya başlayacağını bildiren polis yetkilileri de hırsızlık, gasp ve yankesicilik olaylarında artış gözlenebileceği endişesini taşıdıklarını belirtiyorlar.
Şikayetler artıyor
Tüketicileri Koruma Derneği’nin gelen şikayetler
üzerine yaptığı “yeni dankortları kullanmayın” çağrısı halkın dankort kullanımının yarıyarıya düşürdü.
Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve diğer partiler,
dankortların yeniden değişmesi ve 50 öre kesilmesi
uygulamasının kaldırılması için bankalara baskı yapmaya başladılar.
Dankort kullananlardan 50 øre kesilmesine ilişkin
gelen yoğun şikayetler üzerine Ekonomi Bakanı Bendt
Bendtsen, Dankort siyasi anlaşması içinde olan siyasi
partilerle bir toplantı düzenledi.
Danske Bank ise, yeni cipli dankortu işlemleri geciktirmesinin suçunu alışveriş merkezlerine yükledi.
Danske Bank, yeni cipli kartların kullanımındaki 4
saniyelik gecikmeli olmasının makul olduğunu öne
sürdü ve kartla ödeme işlemlerinin daha uzun zaman
almasının ise işyerlerinin gereken sistemi kurmamış
olmalarından kaynaklandığını öne sürdü.
Danske Bank Genel Müdürü Peter Straarup ayrıca,
yeni cipli dankorta ilişkin masrafların müşterilere değil
işyeri sahiplerine fatura edildiğini belirtti. Peter Straarup, alışveriş merkezlerinin yeni cipli dankortların
faturasını müşterilere ödettirdiğine dikkat çekti.
(Haber)

B

aşkent Kopenhag’da
yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Köşk
Kebap’ı bildiğini, yine bir çoğunun da oraya gidip yemek
yediğini tahmin ediyorum. Kopenhag’ın Kreuzberg’i niteliğindeki kozmopolit Nörrebro’nun tren istasyonuna 200
metre mesafede bulunan Köşk
restorana ilk kez bundan bir
yıl kadar önce gittiğimde kendimi birden Türkiye’deymiş
gibi hissetmiştim.
Kapıdan içeri girer girmez,
üzerinde onlarca şişin bulunduğu kocaman bir mangaldan
yayılan baharatlı güzelim kızarmış et, köfte kokuları,
lavaşlar insanın burnunun
direğini sızlatıyor. Tok bile
olsanız, mangaldaki şiş ke- Köşk Restoranın sahibleri Ferit Hamid (sağda) ve kardeşi Cengiz
bapları, adana köfteleri, biberleri, et ve tavuk dönerleri görünce, “Sen de biliyorsun köşklerimiz çok 1987 yılından beri Danimarka’da yadayanamayıp acıkıyorsunuz.
meşhur. Köşkleri de çok severim, bu şayan 33 yaşındaki genç girişimci Ferit
İçi çok mütevazı bir şekilde döşenmiş yüzden Köşk koydum adını. İnanın Hamid, Kerküklü Türkmen bir ailenin
olan restoranın duvarlarından birisi bana Anadolu’nun her yöresinden bir 10 çocuğundan biri. Köşk Kebap, aileKopenhag’ın parlamento binasının da motif getirip koydum buraya” diyor nin bir çok ferdinin geçimini sağladığı
yandan göründüğü kocaman bir kanal Ferit Hamid.
gibi, aynı zamanda bir çok yabancıya
yağlıboya tablosu ile kaplanmış.
Özellikle Nörrebro semtini seçmesin- da iş olanağı sağlıyor.
Doğunun mistik havası, Anadolu mo- deki nedeni de bu bölgede göçmenlerin Mangalın başında kendilerinin durtifleri, baharat ve pişmiş et kokusu Ko- çok yaşamasını gösteriyor ve “Sıcak duklarını söyleyen Ferit Hamid, kalite
penhag kentinin güzelliğinin sergilen- bir aile ortamında, helal ürünlerden ve titizlik konusunda ısrarcı olduklarıdiği kocaman bir duvar resmi ile içinde hazırlanmış, damak zevklerine uygun nı, Türk mutfağının seçkin örnekleriyaşadığımız ülkeyi çok güzel bir şekilde yemekleri bulmak için çok uzaklara ni hiç abartıya kaçmadan hem vatanyansıtıyor.
gitmelerine gerek kalmasın diye dü- daşlarımıza hem de Danimarkalılara
Batı dillerine Kiosk olarak geçen şündük. Türk mutfağının lezzetini sunmaktan mutluluk duyduklarını
Türkçe’deki Köşk sözcüğünü özellikle Danimarka’ya taşıdık” diye anlatıyor belirtiyor.
cengiz.kahraman@haber.dk
seçmiş restoranın sahibi Ferit Hamid. Ferit Hamid.

SATILIK/KİRALIK
Ringsted şehrinde
4000m2 alanında 450m2
depo, 100m2 frostrum,
70m2 kølerum
sahibinden satılık veya
kiralık.Catering, kasap, ve
toptan satış yeri
açmak isteyenler için
büyük fırsat
İşyeri açacaklara büyük
fırsat Mezopotamya
Kebab Produktion
ApS’deki %50 hissemi
çok uygun bir fiyata
satmak istiyorum.
Yüksel Meric
tel: 2246 5542

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.

İş, arkadaş,
eleman, kiralık, satılık konut mu arıyor sunuz?
Ya da kullanmadığınız eşyalarınızı satmak, veya değiştirmek
mi istiyorsunuz. Her türlü kısa ilanınızı ücretsiz yayınlıyoruz.
İlanlarınızı mail ile haber@haber.dk
adresine gönderebilirsiniz.
ELEMAN ARANIYOR
Ezgi Bar’da çalışacak
bayan eleman aranıyor
Müracaat:
Tlf. 2082 9131

Nordsjaelland’da çalışacak, acilen, dolgun ücretle oto tamircisi aranıyor.
Tlf: 4826 0171

SATILIK BUZDOLABI
Büyük, dört kapılı
buzdolabı, az kullanımış
ve iyi çalışır durumda
satılıktır.
TlF. 2855 4053
4355 2356
EVLENMEK İSTİYORUM

39, yaşında 70/168
ölçülerinde dul bir
beyim. dindar bir bayanla
evlenmek istiyorum.
Çocuklu da olabilir.
Tlf: 2684 9533

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

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

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt
til dine kunder

22 74 82 26’yı
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
22 74 82 26

Anadolu Kød
HELAL

Kurban
siparişleriniz İslami
usüllere göre itina
ile kesilir

Kurban fiyatları:
- Kuzu: 50,00 kr./kg.
- Dana: 32,00 kr./kg.

Tüm Müslüman
aleminin Kurban
Bayramını
kutlarız

KURBANINIZI
Siz seçin, biz keselim

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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FERHAT BİNGÖL
ferhat.bingol@haber.dk

Enayi Pokeri
TV’de gaza getirilmeye
çalışıldığımız Poker
maçları sizin de midenizi
bulandırmıyor mu?

N

oel’den birkaç gün önce samimi bir
arkadaşımla oturmuş TV izliyorduk.
Kanalları gezerken bir poker karşılaşmasına denk geldik. Ruhunda kumarbazlık olan tipler oturmuş 30 bin 30 bin pot
arttırıyordu. Arkadaşım, kendisini İnternet’te oynadığını söyledi. Nerede oynadığını sorduğumda abuk subuk Türkçe bir web
sitesi adresi söyledi. Siteye girdik. Sitenin
hiçbir yerinde güvenliğiyle ilgili hiçbir bilgi
yok. Sitenin yöneticileri hakkında da bilgi
yok. Tümüyle Türkçe. Giriyorsunuz kredi
kartınızla kredi yüklüyorsunuz ve başlıyorsunuz oynamaya. Karşınızda gerçek olduğu
iddia edilen insanlar arttırıyor. Arkadaşıma
gayet kaliteli bir tuzağın ortasına düşmediğinden nasıl emin olduğunu sordum. Cevabı
ilginçti, zaman zaman kazandığını söyledi.
Toplamda karda mı zararda mı olduğu sorusuna ise muhakkak yakında toparlayacağını belirtti. Yani, bana söylenmek istemeyen bir miktarda kaybetmiş durumda.
İnternet’te kumar yeni değil, yaklaşık 5
senedir arkadaşım gibi, tabiri caizse enayilerle karşılaşıyorum. Üzülmemek elde değil.
Kumarhanelerde yüz yüze oynanan oyunlarda bile hile yapılmadığından emin değilken bir insan İnternet’te tümüyle dijital oynanan bir oyuna nasıl güvenir? Hile olduğunu fark etse dahi kime şikayet edebilir?
Televizyondaki bombardıman ise ayrı bir
karmaşa. Birkaç TV kanalı Dünya Poker
Federasyonundan aldığı parayla pokerin bir
spor olduğunu yutturmaya çalışan tanıtım
programlarını neredeyse gözünüzün içine
sokar bir şekilde gösteriyor. İzleseniz sanırsınız, satranca yeni bir rakip geldi. Dünyanın en iyi oyuncusu, blöfçüsü gibi sıfatlarla
ortaya çıkartılar tipi kaymış tiplerle yaratılmaya çalışan atmosfer oldukça tedirgin edici. İnsanları kumara yönlendiren bu saçmalıkta Danimarka’nın bir de bayrağı var. Geçen senenin dünya şampiyonu bir Danimarkalı. Onunla yapılan röportajlar ve nasıl 1
milyon dolar kazandığı da eklenince istenen
gaz sanırım verilmiş oluyor.
Bu A.B.D. merkezli dünya poker federasyonun ilk saldırısı değil, ama bu sefer oldukça iyi hazırlanmışlar gibi görünüyor.
Ünlü oyuncular oldukları söylenen kişiler
birer birer ekrana çıkıp bir kitap alıp, tekniklerini geliştirip en kısa zamanda parasına oynamaya başlamamızı öğütlüyor. Hatta turnuvalara nasıl gireceğimiz anlatılıyor.
Bu da yetmiyor 60 yaşında bir oyuncu çıkartılıp, bu yaşta hentbol oynayamayacağını ama poker sporunu(!) rahatlıkla yapabildiği söyletiliyor.
Tüm bu bul karoyu al parayı tuzağının arkasında bizi kumar dünyasına sokmaya çalışan iğrenç bir oyun var. Gösterilen istikamet ise ‘İnternet oyuncusu’ olmak. Poker
gerçekten eğlenceli bir kart oyunu. Arkadaşlar arasında fişleri eşit dağıtarak oynadığımız oyunlarda çok eğleniyorum, ama bize
şu an TV’den ve İnternet’ten yutturulmaya
çalışılan şey bence poker değil. Aklıma gelen tek sıfat var o da “Enayi Pokeri”…
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Yardım Edin!

Yaşanan deprem ve Tsunami’den geriye kalanlara üzülmemek içten değil ama
sadece üzülmek çok şeyi çözmüyor. Şimdi yardım zamanı…
Bu ay, yılbaşından önce yaşadığımız korkunç depremin yaralarını sarmak için
İnternet’te nerelere bağış yapabileceğimize baktık. Danimarka için durum çok
başarılı. Türkiye üzerinden yardım etmekte mümkün…

Danks Røde Kors
www.redbarnet.dk

D

animarka Kızılhaç Merkezine
İnternet üzerinden kolayca bağışta
bulunabiliyorsunuz.
Dankort ya da Nordea
online bankacılık sistemiyle bu bağışı göndermek mümkün. Diğer
yandan cep telefonunuzdan kısa mesajda
geçerek anında 100
kron bağışlayabilirsiniz. Web sitemizde bu
adrese direkt bağlantı
bulunuyor.

T

www.drk.dk

R

ed Barnet
çocuklara
yardım
için para topluyor. SMS ile
anında 50 kron
bağışlayabilirsiniz. Deprem
sonrası ailesini
kaybetmiş binlerce çocuk için
bu yardım çok
önemli. Siteden
online bağışda
yapabilirsiniz. Haber.dk si- sayfada en altta gerekli fortesinden ulaşacağınız direkt mu bulabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti
Kopenhag Büyükelçiliği
ürkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği de
Güneydoğu Asya’yı vuran deprem ve tsunami felaketinden mağdur olanlara yardım
amacıyla Danimarka’daki Türk-

Red Barnet

Kızılay
www.kizilay.org.tr

lerin katılabilecekleri bir yardım
kampanyası düzenledi. Bilgi alürkiye Kızılay’ı olmak isteyenler www.haber.dk
dukça iyi organize
adresine girerek soldan Daniolmuş durumda. Web
marka bağlantısı tıklayarak bil- sitesinden yardım edebilecegi alabilirler.

T

Internet İnternet’te 24soru.com

B

ir süredir ben de takıntı olmuş bir oyun var. Türkiye’nin önde gelen İnternet Fikir Geliştiricisi EBİ
tarafından hazırlanmış bir yarışma olan 24Soru,
bilgisayarınıza yükleyeceğiniz ufak bir programlar size
günde 24 soru soruyor. Bilenlerin oranına göre hesaplanan puanlarla listede bir yukarı bir
aşağı oynuyorsunuz. Tabii, bilgisayar
başında çok vakit geçirenlerin şansı
daha yüksek. Özellikle iş yerinde
bana zor anlar yaşatan bu hastalıktan henüz kurtulamadım. Her saat
belirsiz bir anda aniden gelen soruyu cevaplamak için 30 saniyeniz var.
Cevabınızın doğru olup olmadığını bir
sonraki soruyla birlikte gelen açıklama yazısında buluyorsunuz. Patronunuz fazla ‘patron’ bir tip değilse bence
bir deneyin. Tabii ilk 8’e girerseniz
bazı ödüllere kazanabileceğinizi de
ekleyeyim.

ğiniz banka hesap numaralarını tam liste bulabilirsiniz.
Ayrıca online bağış yapmakta mümkün.
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RESTAURANT SOFRA COPENHAGEN’DE USTA AŞÇILARIMIZIN ELLERİNDEN ÇIKMIŞ, HELAL
ÜRÜNLERLE HAZIRLANMIŞ, TÜRK MUTFAĞININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ AİLENİZLE BİRLİKTE
HUZUR İÇİNDE YİYEBİLİRSİNİZ. 60 KİŞİLİK RESTORANIMIZDA AİLE SALONUMUZ MEVCUTTUR.

BUYRUN SOFRA’YA

Kuzu tandır, İskender, İçli köfte,
Kadınbudu köfte, Sarma, Mantı,
Sigara böreği, Pizza-Pide çeşitleri,
Yoğurtlu patlıcan salatası
VESTERBROGADE 68,

1620 KÖBENHAVN V

Baklava, Kadayıf, Fırın sütlacı,
Portakal peltesi, Muzlu dondurma, kahve çeşitleri ve her
türlü meşrubat
TLF: 3331 0064

WWW.SOFRA.DK
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Danimarka-Türk Şiir Gecesi 11 yaşında
Selçuk Kahraman

Tarteli okeyli keyif

A

ntalya yakınlarında, ağırlıklı olarak
Danimarka vatandaşlarının kaldığı
bir siteye ziyarete gittiğim sırada, çok
ilginç bir tablo ile karşılaştım, ki ne ilginç!
Site bulunduğu mevki ve konum olarak gayet güzel, geniş alan ve her türlü
ihtiyaca talep edebilen bir site. Bu site
içerisinde çok sık göremesem de Türkler de var. Şöyle böyle İngilizce, Danca,
Türkçe, tarzanca derken kendi aralarında diyaloğu sağlamış, güzel dostluk
görüntüleriyle dolu bir site.
Danimarka’da fırtınalar koparken,
Endonezya’daki sel felaketleri ve Avrupa’da kötü hava koşulları yaşanırken,
Antalya’da hava sıcaklığı gayet yüksek,
güneşli ve dışarıda bulunup temiz hava
koklayabilecek kadar hoş. İşte zaten
bütün olay burada kopuyor. Acaba Danimarkalılar mı Türkleşti, yoksa sitede
bulunan Türkler mi gitgide Danimarkalılara benzemiş bu sitede onu anlamak mümkün değil.
Dediğim gibi hava güzel, 4–5 büyük
çaplı masa kurulmuş. Danimarka usulü “Tarteler” hazırlanmış. Türk usulü
okey oyun masaları kurulmuş. Çaylar,
kolalar, Danimarka Tuborg’u ve Türk
Efes Pilsen biraları, Türk tulumba tatlıları arada giden küçük rakılar bir de
anlamakta zorlandığım bir dil. Nasıl
anlatsam bilmiyorum, ama ben buna
“tarzanca” diyorum ve öyle de deniliyor
diye biliyorum. Yani işin özü’ keyif mi
ne keyif, daha nasıl anlatılır orada yaşananlar bilmiyorum.
Tarte ile rakı içerlerken “skaal” seslerini duymak, tulumba tatlısı yerken
“koçum benim işte okey dışı, oyun biter” seslerini işitmek hiç de zor değil.
Türkiye’de kış zamanı pek alışkın olmadığımız bir manzaraya karşı yaşanan tepki de aynen şu: “Ya kış günün
de dondurma mı yenir, sizler kuzeyde kala kala üşümemeyi öğrenmişiniz,
ya biz hasta olursak” diye çıkan sesler,
bunların en ilginç olanı.
2005 yılına girdik. Savaşlar halen devam ediyor. Tsunami felaketi Güney
Asya’yı yerle bir etti.
Bunca acıların yaşandığı bir dünyada, yaşanan şu küçük zaman diliminde
kurulan böyle güzel dostlukları dilimin
döndüğünce aktararak sizlerle paylaşmak istedim.
Yazı da geçen yiyecek, içeceklerde farkında olmadan gizli reklam yaptıysak
affola ve yine yazıda geçen yiyecek ve
içeceklerden canı isteyen olursa tekrar
affola. Ve yine yazı da geçen hava şartları ile ilgili bir kusur yaptıysak bu konuda af yetmeyecek sanırım. Sizin kabahatiniz değil, sakın üzülmeyin, Danimarka için hava şartları böyle uygun
görülmüş.
Umarım 2005 yılında da AB sürecinde, “tarteli okeyli” manzaraları Danimarka ve Avrupa ülkelerinde de görürüz.

selçuk.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

D

animarka’da artık gelenek haline gelen Danimarka-Türk Şiir
Gecesi etkinlikleri bu yıl 11. yılını doldurdu.
Geçtiğimiz Salı akşamı başkent Kopenhag’da 11. kez düzenlenen şiir gecesine
Türkiye’den ozan Kadir Bilgin katıldı.
Danimarkalı ve Türk şiir severlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, geceyi düzenleyen eğitimci Hüseyin Duygu’nun yaptığı
açış konuşmasının ardından ozan Kadir

Bilgin şiir üzerine bir konuşma yaptı.
Bilgin, etkinliğe katılmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdikten sonra dünyadaki siyasi gelişmelerin pek iç açıcı olmadığını, ancak insanların ruhlarının güzelleştirmenin yolunun sanat ve bilimden
geçtiğini söyledi.
Bunun da küresel olarak kültürlerarası
etkinliklerle yapılması gerektiğini ifade
eden ozan Bilgin, katıldığı şiir gecesini
buna küçük bir örnek olarak gösterdi.
Ozanımız gecede beş şiirini okudu.
Türkçe ve Danca şiirlerin okunduğu

gecede ayrıca, Danimarkalı ozanlar Peter Poulsen, Marianne Larsen, Maj-Britt
Willumsen, Sara Stinus, Niels Hav ve
genç şairlerden Ivan Maria da şiirlerini
okudu.
Danimarka edebiyatından bir çok ozanı
Türkçe’ye kazandıran ve aynı zamanda
bir çok ozanımızın eserini de Danimarka
diline kazandıran Danimarka’da yaşayan
çevirmen ve ozan Murat Alpar da ozanların şiirlerinden yaptığı çevirileri okudu.
cengiz.kahraman@haber.dk

Cinemateket’te Türk-Alman film günleri
Başkent Kopenhag’daki Cinemateket’te Ocak ayı içerisinde Almanya’da yaşayan Türk yönetmenlerinin filmleri gösterilecek. Gösterimde, ”Duvara Karşı” filmiyle geçen yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan Fatih
Akın’ın filmleri de bulunuyor .
Serhan Mersin

B

ağımsız ve sinema tarihine mal
olmuş yapımları gösteren Cinemateket’te Ocak ayı içerisinde
Almanya’da yaşayan Türk yönetmenlerinin filmleri gösterilecek. Yönetmenler arasında en tanınanı ”Duva-

ra Karşı” filmiyle geçen yıl Berlin Film
Festivalinde Altın Ayı ödülünü kazanan
Fatih Akın.
Fatih Akın’ın biri belgesel diğeri kısa
film olmak üzere iki filmiyle izlemek
mümkün olacak. Filmleri gösterilecek
diğer Türk kökenli yönetmenler ise Sinan Akkuş, Kutluğ Ataman, İdil Üner,

Aysun Bademsoy ve Ayşe Polat. Filmler
Almanca orijinal dilinde ve İngilizce altyazıyla gösterilecek.
Filmler hakkında detaylı bilgi Danimarka Film Enstitüsünün web sayfasından
edinilebilir:
(http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/
cinemateket/index.asp?pid=20)

Filmlerin programı
FİLM, YÖNETMEN, GÜN,SAAT
’Dealer’
Thomas Arsian, 1999 18.01.2005 19:00
29.01.2005 16:30
’Denk ich an Deutschland - Wir Haben
vergessen zurückzukehren’
Fatih Akın, 2000 18.01.2005 16:30
27.01.2005 21:45
’Deutsche Polizisten’
Aysun Bademsoy, 1999 19.01.2005 21:30
25.01.2005 19:15
’Die Auslandstournee’
Ayşe Polat, 1998 19.01.2005 16:45
25.01.2005 21:30
’Die Liebenden vom Hotel von Osman’
İdil Üner, 2001 19.01.2005 21:30
25.01.2005 19:15
’Getürkt’
Fatih Akın, 1997 18.01.2005 16:30
27.01.2005 21:45
’Lola und Bilidikid’
Kutluğ Ataman, 1998 21.01.2005 21:30
25.01.2005 16:30
’Sevda heisst Liebe’
Sinan Akkuş, 1999 18.01.2005 19:00
29.01.2005 16:30

Geçen yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan Fatih Akın’ın ’Duvara Karşı’ filminden bir sahne.

¶ STAR DÜĞÜN SALONU
Dünya evine STAR’da girin

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet,
Düğünlerinizde isteğe bağlı
doğum günü ve benzeri her türlü olarak limousine temin edilir.
toplantılarınızda 1000 kişilik salonumuz
ve 300 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Müzik, kamera, yiyecek-içecek,
çerez, düğün pastası, meyve ve masa
dekorasyonları firmamız tarafından
temin edilir. Çocuklar için mini sinema
salnomuz da vardır.Siz konuklarınızı
davet edin, onları rahat ettirmek
bizim görevimiz.

Amager’deki
300 kişilik
salonumuzda
da her türlü
toplantılarınızda
hizmetimizi
sürdürüyoruz.

►

►

►

►

►
►

X

Njalsgade 101
2300 København S
Tlf: 25 88 65 66

Hammerholmen 9

2650 Hvidovre

Tlf. : 25 88 65 66
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Soğuk akciğer iltihabı (kold lungebetændelse)
Dr. Orhan Bulut

G

eçtiğimiz aydan beri akciğer hastalığının görülme sıklığında bir artmanın söz konusu olduğunu gerek basında ve gerekse hastane çevresinde
duymaktayız. Eldeki verilere göre özellikle soğuk akciğer iltihabı bu yıl neredeyse salgın hastalık düzeyine ulaşmaktadır. Böyle salgınlar tipik olarak
4-8 yıllık aralıklarla ortaya çıkarlar ama
salgınların görülmediği dönemlerde de
özellikle yaz sonundan kış mevsiminin
bitişine kadar hastalığın görülme şansı çoktur. Çocuklar ve gençler, özellikle okul çağındaki çocuklar hastalığa sık
yakalanırlar. Bu akciğer iltihabına soğuk denilmesinin nedeni çok yüksek
ateşin olmayışıdır. Hastalığın etkeni
mycoplazma pneumoniae denilen özel
bir mikrop ( bakteri ) türüdür. Bu mik-

robun özelliği de hücresinin (diğer bakterilerin aksine) duvarının olmayışıdır.
Bundan dolayı da penisiline karşı dirençli olup, başka türlü antibiotiklerle
tedavi gerektirir.
Hastalık bütün dünyada yaygın olup
sadece insanlarda görülür. Solunum
yolları ve yakın temasla bulaşır. Bulaşma olduktan sonra hastalığın ortaya
çıkması için geçen süre yaklaşık 2-4 hafta arasında olup daha çok aile içinda
yayılım gösterir. Boğazda hafif akıntı ve
kuruluk hissi gibi silik, belirsiz belirtilerle başlar ve giderek soğukalgınlığını
andıran bir durum gelişir. Ateşin ortaya çıkışı sınırlıdır. Kısa bir süre sonra
kuru ve gıcıklayıcı bir öksürük başlar
ve bu öksürük yatınca daha da artar.
Bazı hastalar öksürükle birlikte göğüs

kemiğinin arkasında yanıcı bir ağrıda şikayet ederler. Çok nadiren yüksek
ateş görülür ki buda hastalığın bilinen
zatürre denilen esas akciğer iltihabına
dönüştüğünün göstergesi olabilir.
Bu hastalığın tanısını koymak kolay
olmayabilir. Çünkü belirtileri çok şiddetli değildir ve kolayca diğer solunum
yolları hastalıklarına benzetilebilir.
Hastanın balgamından veya tükrüğünden alınacak örneklerin incelenmesiyle tanıya gidilebilir. Bundan başka kan
tahlilleri yapılarak mikroba karsı vücudun savunma proteinleri oluşturup
oluşturmadığı bulunarak da tanı konulabilir. Çektirilecek akciğer röntgeni filmlerinde her zaman hastalığın görülmesi mümkün olmayabilir. Tedavide daha önce yukarıda da değindiğimiz
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��������������������������������������
çocuğun yiyecek-giyecek
masrafları devlet
uzun süreli olmak üzere ailelerinden başka�������������
������
�������bir���������
��� �������
yerde�������
veya başka
ailenin yanında
kalmak����������������������������������������
tarafından karşılanır. Koruyucu ve yardımcı
��������������������������������������
�������
������
���� �������� �������� �������
zorunda
kalabiliyorlar.
ailelere kurslar ve danışmanlık hizmetleri
������������
Etnik kökeni���������������������������������
farklı olan çocukların, da aileler-�������������������������������
verilir.
������
���������
����������
��� ���������
inden başka
ailelerin
yanında
kalacakları za�����������
��������������
��� gözönüne
�����
man dilleri,������
kültürleri
ve dinlerinin
����������
�����������
����
����������
�����������
��
alınması önemlidir.
Biz kimiz?
����������
Zor durumdaki göçmen çocuklar için koruyucu�����������������������������������������
Kopenhag Belediyesi yeni bir kombine aile
��������
����������
��������
������
����
����������zamanı
�������
���������olan
���� aile-������
aile olabilecek,
ve olanakları
bakım
ünitesi
kurmuştur.
Devamlı
olarak kor���������
��������
�������������
�������������������������
����������������
ler veya yalnız yaşayan göçmen
kökenli kişiler���������
uyucu aileleri
kurslar,
bilgilendirme
toplantıları
���������������������������������������������
�������������������������������������������
arıyoruz.
ve diğer toplantılara davet ediyoruz.
������
�����������������������������
Kopenhag Belediyesi faklılıkları zenginlik olaKoruyucu aile olmak, çocuğun devamlı�������������������������������������������
rak kabul eder. Bu yüzden, bu iş başvurusuna
������ �����
�������
��
��������������������
veya belli bir süre sizin���������������
yanınızda yaşaması�������
yaş, cinsiyet,
ırk ve���
etnik
kökeni ���
ne olursa
ol������������ ���� ��������� ���� ��� �����
����������������������������������������
anlamına gelmektedir. Böylelikle çocuk oku- sun herkesin başvurmasını dilemektedir.
������� ��� ������� ������ ��������� �������
������������������������������ ����������
luna veya kreş ve yuvasına devam edebilir.
��������������������
����������������������������������
Daha fazla bilgi için
���������
Yardımcı aile olmak ise kendi ailesi ile yaşayan Koordinerende Familieenhed ved koordi���������������������
çocuğun iki haftada bir haftasonlarında sizin nator
�������������� ������������������ ���
��������� ����� ������ ���� ������ ������� ���
yanınızda kalması anlamına gelmektedir.
Lone Jensen, tlf: 3317 2208
������������������������ ���� ���������
������������������������������������������
�������� ������ ���������� �������� ��������
Koruyucu aile olmak için aranan şartlar:
Başvurunuzu aşağıdaki adrese gönde��������������������������������
������������
● Konut yer durumu müsait olmalı
riniz:
�������
● Çocuk ve gençlerle ilgili tecrübe
Den Koordinerende Familieplejeenhed
�����������������������������������
���������������������������������
Torvegade 27,
sahibi
olmalı
�������������
������st.tv.
����������������������
●
Çocuğa
güvenli
ve
düzenli
bir
günlük
1400
København
���������������� K
��������������������������������
yaşam
sunabilmeli
eller familieplejen@faf.kk.dk
�����������������������������
�������� ��� ���������� ������� �������� ������
������
���������

orhan.bulut@haber.dk

Yalnızlık
paylaşmaya ne
dersiniz?

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

BİR
ÇOCUK VE AİLESİNE YARDIMCI
������������������������������
OLMAK
İSTER MİSİNİZ?
��������������������

gibi penisilin isimli antibiotik ilacının
diger tipteki akciğer iltihaplarının tersine pek etkisi yoktur. Bunun için erythromycin veya tetracyclin denilen diğer
başka türlü antibiotikler verilir. Ancak
bu tedavi ile hastalıktaki ateş ve akciğerin iltihabi durumu ortadan kaldırılabilir. Öksürüğü kesici veya azaltıcı bir
etkisi pek olmaz. Çünkü alt solunum
yollarında hastalık nedeni ile ortaya çıkan zedelenmenin tamiri daha çok zamana bağlıdır.
Soğuk akciğer iltihabına karşı bir aşı
henüz geliştirilememiştir. Koruyucu
olarak yapılacak tek şey diğer birçok
konuda olduğu gibi genel sağlık kurallarına titizlikle uymak olmaktadır.

Y

etişkin ve yaşlı göçmenler arasında
günlük sosyal çevresini kaybedip
yalnız bir yaşama mahkum olan
kişilerin sayısında büyük bir artış
gözleniyor. Aile üyeleri ve arkadaşları dostları tarafından artık aranmamaya başlayan
kişiler için Danimarka Kızıl Haç teşkilatı
tarafından uzun yıllardır devam eden bir
uygulamaya şimdi etnik kökenliler de dahil ediliyor.
Herhangi bir nedenle gündelik yaşamında diğer insanlarla ilişki kuramayan kişilere Kızıl Haç tarafından ziyaretçi arkadaş
bulunuyor ve ziyaretçi arkadaş olan kişiler
yalnızlık çeken kişilerle haftada en az iki
saat olmak üzere buluşup onlarla sohbet
edip onların hoşça vakit geçirmelerine, dünyadan elini eteklerini çekmelerine engel olmaya çalışıyorlar.
Başkent Kopenhag’da bulunan merkezde
günlük yaşamında bir arkadaş, dost, dert
ortağı edinmek isteyen yabancılara için de
yeni bir hizmet başlatıldı. Çeşitli ülkelerden gelen yabancılara yine yabancı gönüllü
ziyaretçiler bulunuyor. Halen hazırlık aşamasında olan hizmet için her dil grubuna
bir koordinatör belirlenecek bu koordinatörler, ziyaret arkadaşı olmak veya ziyaret
arkadaşı edinmek isteyen kişileri bir araya
getirecekler.
Kimler ziyaret edilir?
Günlük yaşamında eş dost çevresi hiç olmayan ya da çok dar olan kişiler, yakınlarını
kaybetmiş ya da çeşitli nedenlerle onlarla
ilişkisini kesmiş olanlara bu hizmet veriliyor.
Ziyaret arkadaşı ne yapar?
Gönüllü ziyaret arkadaşlığı yalnız yaşayan
kişilere haftada 1.2 kez olmak üzere ziyarette bulunarak onlarla gezilere çıkar, evde
sohbet eder, onlara gazete, kitap okur alışverişlerinde yardımcı olur, resmi makamlarla ilişkilerinde yardımcı olur. Herhangi bir
ücret alınmaksızın gönüllü olarak verilen
bu hizmet Danimarkalılar arasında 6000
gönüllü ziyaretçiyi kapsıyor.

Danimarka Kızılhaç Teşkilatı gönüllü
ziyaretçi hizmetlerinde etnik koordinatörlük yapan Shayeste Berahman, son yıllarda göçmen kökenli kişilerin de kendilerine
gönüllü ziyaretçi olmak için başvuruda
bulunduğunu, ancak böyle bir hizmetten
haberdar olmayan günlük yaşamında yapayalnız kişilere ulaşmakta zorluk çektiklerini bildirerek sınırlı bir kampanyayla bu
uygulamayı göçmenler arasında da yaymak
istediklerini söyledi.
Uygulama hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, gönüllü ziyaretçi olmak
veya ihtiyacı olan bir kişiye bu olanaktan
bahsetmek isteyen okurlarımız daha fazla
bilgi için aşağıdaki adrese başvuruda bulunabilirler:
Dansk Røde Kors
Hovedstadens Afdeling
Nordre Fasanvej 224, 4. Sal
2400 Köbenhavn NV
Tlf: 3833 6400
e-posta: sh@drk.dk
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ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN YENİ YERİMİZDE YENİ OLANAKLARIMIZLA HİZMETİNİDEYİZ

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet ve diğer her
türlü özel günlerinizde hizmetinizdeyiz.

®
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ı
K ları iç
IN !!!
fiyat İZİ ARAY
B

Salonlarımızda
mescit ve
bayanlara özel
sigara içme
salonumuz da
bulunmaktadır.

Düğün için
gerekli herşeyi
kapsayan uygun
fiyatlarımızı
duymadan kararınızı
vermeyin !!!

Tüm yasal izinlere
sahip iki ayrı
büyüklükteki
salonumuzda sınırsız
otopark imkanlarımız
mevcuttur.

MOSAİK SELSKABSLOKALER
Haydnsvej 2 (Ved Ellebjergvej)
2450 København SV
Tlf: 36 305 306 - 23 823 633

30

ÇOCUK

haber

Ocak 2005

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Turan Özaltın

Saatin akrep ve yelkovanı
niçin sağa doğru döner?
S
aatin akrep ve yelkovanı
niçin sağa doğru döner?
İlk olarak Eski Mısırlılar güneşin her gün düzenli bir hareketle doğup, belirli zamanlarda
gökyüzünün aynı noktalarında
bulunup, battığını gözlemlediler
ve bunu bir günü zaman
parçalarına ayırmada kullanılabileceğini keşfettiler.
Böylece güneşin
bu
hareketinden yararlanarak ilk
güneş saatini yaptılar.
Bu
saat,
açık bir alana
yüksek bir taş
koymak ve güneşin
hareketi sırasında, bu
taşın gölgesini takip etmekten
ibaretti.
Mısır, kuzey yarım kürede, fakat ekvatora da yakın bir ülke
olduğundan, güneş doğduğun-

dan, gölge hemen tam batıda
oluşuyor, güneş yükseldikçe
gölge kuzeye, yani sağa doğru
hareket ederek, güneş batışında doğu yönüne ulaşıyordu.
Yani gölge bugünkü tüm saatlerin akrep ve yelkovanında olduğu gibi soldan sağa doğru
dönüyordu.
Daha sonraları,
pendulumlu,
pilli saatlerde
de yön değişmeli, hatta
sağa doğru
dönüşler ‘saat
yönüne dönüş’ diye adlandırılır oldu.
Avustralya gibi
ekvatorun güneyindeki ülkelerde, güneş
doğarken taşın gölgesi güneye düşer ve güneş yükseldikçe sola doğru dönüş yapar. İlk
saat orada keşfedilseydi, bugün
akrep ve yelkovan ters yönde
dönüyor olabilirdi.

Köpekler niçin dilini çıkartır?

K

öpek, sıcaklık duygusu çoğalınca ve özellikle koşunca, dilini
dışarıya çıkartır. Bu, onun terleme ve serinleme tarzıdır. Köpek, ağzındaki tükürüğün buharlaşmasıyla serinler.

Eskimolar
Nerede Yaşar?

H

İ

lk olarak Eski Mısırlılar güneşin
her gün düzenli bir hareketle doğup, belirli zamanlarda gökyüzünün
aynı noktalarında bulunup, battığını
gözlemlediler ve bunu bir günü zaman
parçalarına ayırmada kullanılabileceğini keşfettiler. Böylece güneşin bu
hareketinden yararlanarak ilk güneş
saatini yaptılar.
Bu saat, açık bir alana yüksek bir taş
koymak ve güneşin hareketi sırasında, bu taşın gölgesini takip etmekten
ibaretti.
Mısır, kuzey yarım kürede, fakat ekvatora da yakın bir ülke olduğundan,
güneş doğduğundan, gölge hemen tam
batıda oluşuyor, güneş yükseldikçe
gölge kuzeye, yani sağa doğru hareket
ederek, güneş batışında doğu yönüne
ulaşıyordu. Yani gölge bugünkü tüm saatlerin akrep ve yelkovanında olduğu
gibi soldan sağa doğru dönüyordu.
Daha sonraları, pendulumlu, pilli saatlerde de yön değişmeli, hatta sağa
doğru dönüşler ‘saat yönüne dönüş’
diye adlandırılır oldu.Avustralya gibi
ekvatorun güneyindeki ülkelerde,
güneş doğarken taşın gölgesi güneye
düşer ve güneş yükseldikçe sola doğru
dönüş yapar. İlk saat orada keşfedilseydi, bugün akrep ve yelkovan ters yönde
dönüyor olabilirdi.

Haydi Arkadaşlar! Aşağıdaki resimlerden
(B)’deki beş hatayı bulabilecek misiniz?

(A)

Televizyon, konsantrasyon
ve kemirilen tırnaklar...

(B)

FIKRALAR
Biletimi Yırtıyor

S

inemaya girip, filmi
seyretmek
istiyodu.
Gişeden biletini aldı. Birkaç dakika sonra gelip bir
tane daha aldı. Sonra bir
bilet daha, bir daha...
Gişedeki görevli dayanamadı;
“Karaborsa yapıyorsun
galiba. Bu kaçıncı bilet
alışın?”
Deli; “İçeride bir deli var.”
dedi.
“Tam kapıdan girince biletimi yırtıyor. Bende gelip
yenisini almak zorunda kalıyorum!”

ani bazı alışkanlıklar vardır, yerine getirildiği
zaman kendimizle, eğer bunu yapan çocuğumuz
ise onunla gurur duyarız. Mesela bu yemekten önce
ya da sonra ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması
gibi. Hatta biraz daha ileri giderek diğer kardeşleri
de etkilemek için;
-Bak ablan gibi sende ellerini yıka, temiz ve sağlıklı
ol, gibi telkinlerde bulunuruz. Burada ki amaç olumlu alışkanlıkları olan çocukları öne çıkararak, onların
birer örnek kişi olmalarını, kardeş/arkadaş gurubunu
olumlu etkileyerek, olabilecek kötü alışkanlıkları zamanında engellemektir.
Her anne ve baba çocuklarını yetiştirirken özenle
üzerinde durdukları konulardan bir tanesi, çocukların hijenidir. Yani sağlık ve temizliktir. Bu otomatik
işleyen bir mekanizmadır. Küçük çocuklar ( 1-3 yaş
arası ) konuşma, anlama-anlatma yeteneklerinin bu
dönem içerisinde tam gelişmediği için, eğitim genelde gösterme ve tekrarlama ile gerçekleşir. Yani önce
baba ellerini yıkar, daha sonra çocuğun bunu tekrarlaması istenir.
Fakat bazı alışkanlıklar vardır ki, çocuklar bunları kesinlikle evde öğrenmezler. Mesela tırnak yemek
gibi. Genelde okul çağında olan çocuklarda karşılaştığımız bu sorunun çıkış nedeni kesinlikle bilinmemektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, sorunun fiziksel olmayıp psikolojik olduğu yönündedir. Bazı çocuklar tırnak yerken kesinlikle bunun farkında olmayıp,
bunu bilinç dışı yapmaktadırlar.
Televizyon seyrederken ve ders çalışırken yoğunluk
kazanan tırnak yeme, arkadaş gurubu içerisinde çok
çabuk yayılan bir alışkanlıktır. Eğer zamanında farkına varıp önlem alınmazsa, ileri ki dönemlerde bundan kurtulmak oldukça zor. Eğer sorun erken teşhis
edilirse eczaneden alınan özel tırnak ojesi ( bu bilinen ojelerden olmayıp, tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için özel yapılmış acımsı bir tadı olan şeffaf
ojedir) bu sorunu çözebilmekte. Bu konu üzerine piyasada bir çok malzeme bulunmakta. Daha geniş bilgi için her hangi bir eczaneden de bilgi alabilirsiniz.
Tırnak yiyen çocuğa yardımcı olmanın en iyi yolu
karşılıklı konuşmadır. Azarlama ya da cezalandırma
ile bu sorun kesinlikle çözülmez. Sabırlı olmak, çocuğa sevgi ile yaklaşmak sorunun yüzde otuzunu çözmek demektir.
Esen kalın.
turan.ozaltin@haber.dk

Haydi çocuklar!
Aşağıdaki resimi boyayın

YAŞAM
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YILIN KONSERİ

İBRAHİM TATLISES

..ve Türkiye’den sürpriz
sanatçılar

24 Mart 2005, Perşembe
Saat: 17 - 24.00
Bröndby Hallen

Sponsorluk müracaatları kabul edilir
Organizasyon: Best Sport, Fields Shopping Center
-Hacı Osman Pekerman güvencesiyle-

Yakında Kopenhag ve Aarhus'ta

G.O.R.A şimdi
de Köge Bio ve
Ringsted Kino
sinemalarında
gösterimde

Telefon: 3262 2729 - 2085 2729

EZGİ BAR

Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

KONSER

21 Ocak Cuma ve
22 Ocak Cumartesi
günü

Bağlama
Ruhi Yükçü

RAMAZAN KAYA

Piyanist
Umut Yılmaz

Her Cuma - Cumartesi gecesi zengin müzik
programı, zengin meze ve ızgara çeşitlerimizle
hizmetinizdeyiz.
Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 57 62
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PAS TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENEN MUSTAFA DENİZLİ FUTBOL ELÇİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Türkiye,İran’ın Brezilyası
D

enizli, ‘’Beni tanıyanlar bilir. Hep büyük
hedefler için çalışmışımdır.
Şimdi de öyle. Türkiye’de
Avrupa’da başarı hedefini
ilk koyanlardanım, şimdi
de Doğu’da başarı ve iki
ülkenin yakınlaşması için
Pas’tayım’’ diye konuştu.
İran Birinci Ligi’nin köklü
takımı Pas’la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan ulusal takımlar eski teknik direktörü
Mustafa Denizli, iki komşu
ülke arasında, dostluk, kültür ve futbol elçiliği misyonu

üstlendiğini açıkladı.
Altay’daki futbol yaşantısı
sonrası Galatasaray başta
olmak üzere Allemania Aachen, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisa Vestel ve ulusal
takımlarda teknik direktörlük yaptığını anımsatan Denizli, ‘’Beni tanıyanlar bilir.
Hep büyük hedefler için çalışmışımdır. Şimdi de öyle.
Türkiye’de Avrupa’da başarı
hedefini ilk koyanlardanım,
şimdi de Doğu’da başarı ve
iki ülkenin yakınlaşması
için Pas’tayım’’ diye konuş-

tu. Mustafa Denizli, soruları Türk futbolu onlar
şöyle yanıtladı:
için Brezilya futbolunun önünde. Ama
Niçin İran’ı seçtiniz?
ödemeler şu an için
Türkiye ile İran iki komşu Türkiye’nin altında
ülke. Kültür olarak, tarih- olduğu için ısrarcı
sel altyapı olarak örtüşen değilim.
toplumlar. Ama birbirinden
uzaklar. Futbol olarak da Oradaki misyonubirbirine yakın değiller. Ama nuz ne?
İran’a baktığınız zaman bir Lig şampiyonluğu
pozitiflik var. İnsanları sı- şansı az. 2 hedeficak, yaklaşımları sıcak. İlk miz var İran Kupası
teklif menajerlerden geldi.
ve Asya Kupası. 14
Sonra başkan yardımcıları yıl önce Asya şamBay Acurlu aradı. Israrla ça- piyonu olmuşlar. Bu
ğırdı. Tahran’a giderken, “Bu heyecanı yeniden
kenti test etmeye gidiyorum. tatmak istiyorlar.
Beğenmezsem kabul etmem” Grubumuzda Karat
diye düşündüm. Ama alana takımı ile sanıyoilk inişimden sonra müthiş rum çekişiriz. Eğer
bir ilgi vardı. Başkanların- ilk maçı gol yemeden
dan, halka kadar herkes, kazanırsak yolumuz
‘Denizli’ diyordu. Elimi bir açılır.
an olsun bırakmadılar. Şart- Pas takımı İran’ın
larda da orta noktayı bulduk 3 büyüklerinden. Şu
ve anlaştık.
an için fazla taraftarları yok ama MusCiddi bir paraya imza attı- tafa Denizli için Perğınız söyleniyor.
sepolis ve İskender
Hayır. Sonuçta İran fut- takımlarının tarafbolundaki maddi dengeler tarları maça gelmeTürkiye’nin gerisinde. Elbet- ye söz verdiler. Asıl
te bizler profesyoneliz ama misyonum Türkiye
beni tanıyanlar bilir, hiçbir ile İran arasındaki Bundan önce Milli Takım, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Manisaspor’u da çalıştıran
zaman maddi çıkar ön plan- ilişkiler. İki ülke Mustafa Denizli artık futbola İran’da hizmet edecek.
da olmamıştır. Eğer bir şey- futbolu
arasında
ler yapabileceğime inanma- bence çok iyi bir ilişsam Pas’a imza atmazdım. ki başladı. Bu işin odak nok- ışıl ışıl. Bana kentin merke- an 11.’lik civarındalar. Taİran basını da Türk basını tasında da ben varım. Elçilik zinde bir ev tahsis ettiler, bir kım iyi ama sorunlar yaşada bir şeyler yazıyor ama görevi üstlendim. Bir kapıyı de araç. Kent trafiği çok yo- mış belli ki. İlk maçı 5-1 kaöyle değil.
açtık. Arkasından gelen olur ğun. Onun dışında dünyanın zandık. Sonradan öğrendim
Türkiye’den oyuncu götüre- diye düşünüyorum.
çeşitli mutfakları hizmet ve- ki oynamayan 2 çocuğu ilk
cek misiniz?
riyor. Tahran’da yaşayama- 11’de sahaya sürmüşüm.
Yabancı transferi şart. Türk Tahran’da yaşam nasıl?
yacağımı hissetsem imzayı İlerleyen haftalarda diğer
futbolunu da her şeyin öte- Ben genelde İstanbul’da atmazdım.
oyuncular da oynar ama
sinde tutuyorlar. Almanya, otururum. Çünkü bu kenti
önemli olan Asya KupaFransa, Brezilya dururken bilir ve severim. İran’da da Takımın durumu nasıl?
sı’nda hedefe yürümek.
Türkiye’yi örnek alıyorlar. durum pek farklı değil. Etraf Geçen yılın şampiyonu. Şu

Lubos Michel ve Cüneyt Çakır Hakem...

F

utbol dünyasının günah
keçileri. Kimi zaman acımasızca eleştiririz, kimi
zaman forvetin kaçırdığı pozisyonun, kalecinin ıskaladığı topun, teknik direktörün verdiği
yanlış taktiğin, kulüp başkanının yaptığı hatalı transferin
faturasını onlara ödettiririz.
Hatta düdüğünü duvara astırttığımız, mahkeme kapılarında
dolaştırttığımız hakemler bile
vardır.
Yerden yere vururken her
dünya kupası ve Avrupa şampiyonası öncesinde de ‘’Yine finallere hakem yollayamadık’’
diye birilerini suçlamaktan da
geri kalmayız.
Peki, Türkiye niçin üst düzey
maçlara hakem yollayamıyor
diye düşündük mü acaba?
Evet... Eski yılı yeni yıla bağlayan gece boyu bu soruya ya-

nıt aradık. Ama karşılığı yoktu.
Çünkü Türkiye FIFA’ya yolladığı 7 kişilik listede yine ‘tanıdık’ , ‘bildik’ , ‘yorgun’ , ‘orta
yaşlı’ isimlere şans tanımıştı.
Maç bile verilmekten çekinilen Mustafa Çulcu başta olmak
üzere kızağa çekilen Selçuk Dereli , Kuddusi Müftüoğlu ve diğerleri yerini korumuş, 34 yaşındaki Dr. Metin Aydoğan ‘la
39 yaşındaki avukat Cem Papila listeye dahil edilmişti.
Ve ne yazık ki FIFA listesinin yaş ortalaması 30’ların çok
ama çok üstündeydi. Sözün
özü, bugünden itibaren UEFA
Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde görev almaya
başlasa bile -ki yönetmelikler gereği olası değil- bu hakem
arkadaşların 2006’ya çağrılma
olasılıkları sıfıra yakın.
Peki, bu ülkede genç, dil bi-

len, soğukkanlı hakem yok mu?
Var. Ama eğitimci Sabri Çelik’le sağlıkçı Muhittin Boşat ,
herhalde son 1 yıldır ‘ayın hakemi’ , ‘yılın hakemi’ seçilen
Cüneyt Çakır ‘ı, Fırat Aydunus
‘u göremedi. Diyelim ki Fırat’ın
yönetmelik gereği daha 6 ayı
var. Peki, Cüneyt Çakır’ın günahı ne! Babasının adının ‘Serdar’ , soyadının da ‘Çakır’ olması mı kesti eğitimli bu Türk
gencinin yolunu? Üstelik bu
MHK göndermemiş miydi 27
yaşındaki genç kardeşimiz Cüneyt’i en zor maçlara? İstanbul-Fenerbahçe, Mersin-Göztepe demeden tüm zorluk derecesi yüksek maçlarda başkaları
mı düdük çalmıştı son 2-3 yıldır? Yoksa kolejli Cüneyt, İngilizceyi mi unutmuştu 5-10 hafta içinde?
Bu sorulara Sabri Çelik ve
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Muhittin Boşat yanıt vermeli.
Eğer resmiyetini yitiren görev
süreleri ligin 2. yarısını görmeye yeterse! Şimdi sakın, ‘’Listeyi biz 8 kişi belirledik, FIFA
Çakır’ı eledi’’ demesin kimse...
Bu camiada bilinir ki elenecek
isim en alta yazılır, FIFA da teamüllere göre hareket eder.
Evet, ne yazıktır ki Türkiye
ikinci bir Lubos Michel’ i (*)
dünya piyasasına sürme şansını bu ‘derme çatma’, ‘rica-minnet’ hazırlanan FIFA listesiyle
yitirmiştir. Eğer biz 27’lik Cüneyt’i Avrupa’ya atabilsek, belki 2006’da, belki 2008’de bizim
de bir Michel’imiz olur, Avrupa’nın zorluk derecesi yüksek
maçlarına Türk yardımcılarıyla
atanırdı. Ama fırsat kaçtı. Hem
de UEFA başkanlığına hazırlanan Şenes Erzik’in,
Arif
‘’Genç hakemleri liste-

ye almazsanız Türkiye büyük
maçlara hakem gönderemez’’
uyarısına karşın... Demek ki
yıllarca FIFA ve UEFA Hakem
Komitesi Başkanlığı yapan Şenes Erzik değil, tartışmalı maçların tartışmalı (eski) hakemi
Muhittin Boşat’la yakın çevresinin ricalarını kıramayan Sabri Çelik Hoca daha
iyi biliyor ‘dünya standardında’ hakem seçmeyi!
(*) Lubos Michel, Slovakya’nın
dünya futboluna kazandırdığı
bir hakemdir. 26 yaşında FIFA
hakemi olan Michel
(36), Leeds-G. Saray
dahil pek çok önemli maçı yönetti.

Kızılyalın
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İsveç süper liginde
ilk yabancı takım
Türkiye’den 1970’li yıllarda İsveç’e göç eden Süryanilerin
kurduğu ‘Assyriska Foreningen’ (Asurlar Derneği) futbol
takımı Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdi.

haber 33
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
Tel :2127 5146

atilakahraman@mail.dk

www.eak-design.com

Rådet for Dansk Tyrkiske Studerende

İsveç Süper Ligi’ne çıkan Süryanı takımının iki yöneticisi ve iki başarılı oyuncusu görünüyor.

İrfan Kurtulmuş, Södertalje

İ

sveç 2. liginde mücadele eden ve bu sezonu
lig 3.sü olarak bitirerek süper lige çıkmak
için play-off maçı oynayarak çıkma şansını
yitiren Süryanilerin kurduğu yabancılardan
oluşan Assyriska, İsveç futbol Federasyonun verdiği kararla Süper lige yükseldi.
Önümüzdeki sezon itibarıyla İsveç Süper ligi
‘Allsvenskan’ da Malmö, Göteborg, Hammarby,
Helsinborg gibi devlerle boy ölçüsecek olan Assyriska’da büyük sevinç yaşanıyor.
1971 yılında kurulan Asurlar derneği, başkent
Stockholm’un 35 km dışında bulunan Södertalje
kasabasında bulunuyor. Burada 18 bin Süryani
asıllı ile birçok Türk oturuyor. Dernek başkanı
iki dönemdir İsveç parlamentosunda hükümet
partisi Sosyal Demokrat milletvekili Yılmaz Kerimo. 2 bin üyesi bulunan derneğin İsveç süper
liginde mücadele edecek futbol takımın bütçesi
15 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3.5 trilyon TL)
Dernek, futbol, kadınlar, kültür ve gençlik bölümleriyle 4 dalda hizmet veriyor. 12 yıl önce
futbolun başına iş adamı Zeki Bisso başkan olarak getiriliyor.
Profesyonel anlayışla işleri yürüten Zeki Bisso, takımın menajerliğine kardeşi Melek Bisso’yu getirerek başarıdan başarıya koşuyor.
İlk kez 1974 yılında bölge liginde mücadele etmeye başlayan takım 1977 yılında basamakları
bir bir çıkmaya başlıyor ve 1990 yılında İsveç
3.ligine yükseliyor.
1996 yılında 2. lige yükselen Asurlar takımı bu
sezon en parlak döneminin yaşıyor. Üçüncü olarak bitirdiği 2. lig’den Süper lige çıkmak için süper lig ekiplerinden Örgryte ile yükselme play- off
maçı oynayan Asurlar, ilk maçı kendi sahasında
2-1 kazanıyor. 7 Kasım günü deplasmanda uzatmada 92.dak. yediği şanssız bir golle Süper lig
hayallerini Göteborg deplasmanında

Bırakan Asurla r hüngür hüngür ağlayarak
Stockholm’un yolunu tutuyor.
Ertesi günü, İsveç Futbol Ferederasyon’un ülke
futboluna bomba gibi düşen ve tüm elektronik
medyadan anında yayınlanan ‘Örebro kulübü,
ekonomisi son 3 yıldır kötü olduğu halde, düzeltmek için hiçbir şey yapmadığından dolayı
süper ligden düşürüldü.
Onların yerine önümüzdeki sezon Allsvenskan’da Assyriska mücadele edecek’ açıklamasıyla bir gün önce yaşanan hüsran ve hüznün yerini
sevinç gözyaşları ve çığlıklar alıyor.
Tüm medyanın açıklamanın yapıldığı andan itibaren cemiyet binasına akın etmesi ve TV’lerin
canlı yayın yapmaları hem yabancıları hem de
Södertalje beldesini mutlu ediyor. Kısa bir süre
önce Örebro kulübünün yaptığı itiraz ret edilince
Assyriska takımının İsveç Süper Ligine yükselişinin önünde hiçbir engel kalmıyor.
Türkiye’den göç eden Süryaniler doğup büyüdükleri Türkiye’yi unutmayıp forma renklerini
kırmız, beyaz ve lacivertten yaparak sırtında taşıyor. Dernek başkanı Yılmaz Kerimo, Takımın
tüm dünya da yaşayan Süryanilerin milli takımı,
İsveç’te yaşayan tüm yabancıları temsil eden bir
takım olduğunu belirtiyor.
Kadrosunda Türk, Iraklı, Sırp, Afrikalı, İsveç’li,
Süryani gibi çeşitli ülkelereden futbolcular barındıran Assyriska, İsveç Süper liginde kalmak için
yeni antrenör ve en az 4 futbolcu transferi için
harıl harıl çalışıyor.
Södertalje belediyesi kasabalrında Assyriska
için 100milyon krona mal olacak 10 bin kapasiteli yeni bir stat için karar almış durumda. 16
Ocak’ta dernekte yapılacak genel kurultayda futbol takımı dernekten ayrılarak özerk olacak.
Assyriska, İsveç Süper Liginin 2005-2006 sezonun ilk açılış maçını başkent Stockholm’de bulunan İsveç’in Milli arenası Rasunda stadında
10 Nisan günü Hammarby’ye karşı yapacak. Bu
maça 30 bin seyirci bekleniyor.

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.
SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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Mükemmel,
kusursuz 
Dilenciye
verilen para

Uzakl›k
anlat›r

Dolafl›m,
dönme

Ulam,
kategori
Özyap›,
seciye



Bir nota
Ek çizgisi

Eski
M›s›r’da 
günefl
tanr›s›
Jeloz
Avrupa
Parlamentosu
(K›saca)

‹syan eden
Bir
seslenme
ünlemi





Eski bir
uygarl›k













Ö¤e, unsur

Tasnif,
s›n›flama

Bir tür
cetvel
Suçu
ba¤›fllama





‘...
Barrymore’
(Aktris)

Astronomi,
gök bilimi





Finlandiya’da bir göl

Kar›fl›k
renkli
‹sim





Bir nota
‘Demir ...’
(fiark›c›)

‹laç, deva



Bir
gezegen
Baskül



Nezif



Kas›k
Müsabaka,
karfl›laflma

‘... Ünsal’
(fiark›c›)
Baston





‹sviçre’de
bir nehir
‹ntikam

Uça¤›n
izledi¤i yol

Nezir
En k›sa
zaman





Genifllik
Bir tür
pamuk


‘Jean ...’
(Aktör)


Pasak
Tasa, kayg›



Amaç,
erek
Nikel
(Simge)



Bir zaman
ölçüsü
birimi

‹nleyen

Bir müzik
terimi

Bay›nd›rl›k

HABER

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

Kavram,
mefhum
Bir ilimiz







Kemik ucu
Sodyum
(Simge)

Buhran
Kokulu bir
tür kavun

Bir
aktris





Mühür,
damga

Geri
çevirme,
kabul
etmeme



‘Hiçbir
zaman’
Serüven

Zeka
Mitolojik
kiriflli çalg›

Üst karfl›t›
Kas

Evren
Izgara

Akci¤er
San
Marino’nun
plaka imi

Yüzy›l
(K›saca)
Stil, üslup



‘Harry
Potter’
oyuncusu

Su (Eski dil)
Letonya 
baflkenti





Bir genç
aktör
Ece, kraliçe
‘Yaflar ...’
(Yazar)
Devinim

Tesadüf
Bir aktör
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Türk filmleri Danimarka’yı sevdi
G.O.R.A’dan sonra şimdi de ’Büyü’
ve ’Gönül Yarası’ filmleri Kopenhag’da seyirci karşısına çıkmak için
yolda. Her iki film de Şubat ayında
Danimarka’da gösterime giriyor.

G

eçtiğimiz ilkbahar
ayında
Kopenhag’da gösterime
girmeye başlayan
Türk filmleri serisi devam
ediyor. Şubat ayında iki
yeni Türk filmi daha Kopenhag ve Aarhus’ta gösterime giriyor. Geçtiğimiz
hafta içinde Türkiye’de
gösterime giren ve bu ay sonunda Avrupa ülkelerinde
gösterilecek olan ve başrollerinde Şener Şen ve Meltem Cumbul’un oynadıkları
“Gönül Yarası” filmi Şubat
ayı ortalarında Kopenhag ve
Aarhus’ta sinemaseverlerin
karşısına çıkacak. Yine aynı
zamanlarda çekimleri aşamasında bir çok uğursuzluklarla karşılaşılan “Büyü”
filmi de Danimarka’da gösterimde olacak
Seri Vizontele Tuuba ile
başladı
Geçtiğimiz Nisan ayında “Vizontele Tuuba” ile başlayan
Türk filmleri serisi “Hababam Sınıf” ve “Neredesin
Firuze” filmleri ile devam
etmişti. “Vizontele Tuuba”

ve “Hababam Sınıfı” Danimarka’daki Türklerden büyük ilgi görürken “Neredesin
Firuze” filmi ise fazla seyirci toplayamamıştı. Yaz aylarında düzenlenen Kopenhag
Uluslararası Film Festivali’nde ise “Mustafa Hakkında Her şey” ile “Okul” filmleri gösterilmişti.
G.O.R.A. İsveç yolunda
Kopenhag ve Aarhus’ta geçtiğimiz hafta sonunda gösterimden kalkan ve Köge
ile Ringsted’de gösterimine devam edilen G.O.R.A.
Stockholm ve Göteborg’da
gösterime giriyor.

GÖNÜL YARASI. Türkiye’de bundan 8 yıl önce gösterime giren ve rekorlar kıran “Eşkıya” filminin
yönetmeni Yavuz Turgul uzun bir aradan sonra yeniden sinemaya döndü. Yine Şener Şen’le.

Sinemacılar memnun
Kopenhag’daki Park Bio ve
Aarhus’taki Öst for Paradis
sinemaları yetkilileri Türk
seyircileri ağırlamaktan ve
bu güzel filmleri onlara gösterme olanağı bulmaktan
çok memnuniyet duyduklarını bildirerek bundan böyle programlarında devamlı
Türk filmi bulunduracaklaBÜYÜ. Yakında Danimarka’da gösterime girecek olan ’Büyü’ adlı Türk filmi, geçtiğimiz yıl gösterime
rını belirttiler.
(Haber Kültür) giren ’Okul’ adlı filmden sonra Türk sinemasının ikinci orijinal korku filmi olarak biliniyor.

CANBALON

© Abdullah Tunçel

ÇUVALDIZ
KAYIP ARANIYOR
31/Aralık/2004 gecesi saat 24:
00’te dünyayı teslim alması gereken ‘2005’ adındaki yaramaz çocuk ortadan kaybolmuştur. Son
olarak 23:50’de dünya üzerinde
uçarak dolaştığı görülen ve “Gelmiyorum işteee! Ben deli miyim
beee! Böyle dünyada bir yıl boyunca sorumluluk mu alınırmıış?
Bu gezegenin altını üstüne getiren ben değilim kiii! Ne haliniz
varsa görüüüün!” diye bağırdığı
duyulan 2005, aranmaktadır.
Sorumluluğu teslim edememiş
olan zavallı yaşlı adam 2004,
sinir krizi geçirip tımarhaneye kapatılmıştır. Çocuğun üzerinde kısa pantolon, kısa kollu
gömlek ve göğsünde “2005” yazılı bir kurdele bulunmakta olup,
Venüs, Neptün veya Merih gezegenlerinden bir tanesine iltica
etmek niyetinde olduğu ihbar
edilmiştir.
Görenlerin veya yerini bilenlerin bana bildirmeleri önemle
rica olunur. Doğru bilgi verenlere Bağdat’ta mobilyalı bir ev
tahsil edilecek ve bir yıl boyunca bütün konaklama masrafları
tarafımızdan karşılanacaktır.
Hatta valilik veya milletvekilliği
bile verebiliriz. (İmza: Vaşington’dan Buşt.)
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sevgili okuyucularım. Hepinizin
eski yılınız için “geçmiş olsun!”
dileklerimi iletirim. Bugüne kadar olduğu gibi 2005 yılında da
her fırsatta sizi şaşırtıp durmaya
devam edeceğimi, bazen kibarlaşıp bazen azgınlaşacağımı, özellikle Corc Buşt, Toni Belayer,
Fok Kazmussen, Piya Kaşargot,
Bertel Karttır, Tayyiyip Zordoğan ... vb. önemli zevatın enselerini sürekli olarak pişireceğimi şimdiden bilgilerinize sunar,
yeni yılınızı kutlarım.
Bu sayıda ‘2005 Yılı Falınızı’
size sunacaktım ama, valla dilim varmadı. Bilmem anlatabildim
mi? Saygılarımı
sunuyorum ama
almasanız da olur
yani. Şimdilik bu
kadar.
Abdullah Tunçel

TÜM DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN
KURBAN BAYRAMINI KUTLARIZ

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

