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Travel
House

Şahin Yıldız
Travel House
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

DR’nin büyük ayıbı
Danimarka resmi yayın kuruluşu Danmarks
Radio (DR) geçen hafta aldığı bir kararla 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren göçmen dillerinde yaptığı yayınlara son verme kararı aldı.
Karara vatandaşlarımız tepki gösterirlerken
Danimarka’da bulunan Türk dernekleri de
birer bildiri kaleme alarak DR yönetimine
gönderme hazırlığı içine girdiler.

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

Danimarka Ramazan
imsakiyemiz
25. sayfadadır
DANİMARKA

Sosyal demokratlar
seçim startı verdi
Sayfa: 9

Sayfa 10

SPOR

Ceza puanı sistemi uygulaması başladı
Sürücüler dikkat !

1 Eylül’de yürürlüğe giren “trafıkte ceza puanı uygulaması” sürücü belgenizi geçici olarak ya da tamamen kaybetmenize neden olabilir.
Uygulamaya göre bir sürücü bazı belirli trafik kurallarını ihlal ederse ceza puanı alacak ve bu ceza puanı trafikte kaydedilecek.
Üç yıl içinde üç kez ceza puanı alan kişilerin ehliyetleri ellerinden alınacak.
Ceza puanı uygulamasının yanı sıra daha önceden
olduğu gibi bu ihlallere para cezası verilmeye devam edecek.
Üç yıl içinde üç ceza puanı alan sürücünün ehliyeti
şartlı olarak elinden alınacak ve sürücü teori sınavıSayfa 21
na girerek ehliyetini geri alabilecek.

ALEYNA
mobilya & hali

Mağazamız 1 Eylül 2005 tarihinden
itibaren Farum’da hizmetinizdedir

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service

Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

Retortvej 3 (v..Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 76

Yılların tecrübesiyle her marka oto
alım - satım, tamir ve bakım işleri
özenle yapılır.

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz

Valby Biler ApS

Akacietorvet 2 3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544

Gammel Køge Landevej 174
Valby Langgade 54
2500 Valby
Tlf: 36 45 35 75 Fax: 36 45 35 42 Mobil: 22 14 09 37
E-mail: salg@valbybiler.dk
www.valbybiler.dk

Terim’den ulusal aşı
Sayfa: 33

Daha geniş bilgi sayfa 7’de

www.peles.dk
www.mbkebab.dk
ISSN: 9771602-985002
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Teşekkürler

B

u sayımızdaki başyazımızın başlığı sizlere
hitap ediyor. Evet, sizlere büyük bir teşekkür borcumuz var. Nedeni ise, bizim için onur
meselesi olan film festivali. Kopenhag Uluslararası Film Festivali bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Festival hazırlıkları kapsamında Haber gazetesi ile ilişkiye geçen yetkililer bize şu soruyu sormuşlardı, “Bizler Danimarka’da, Kopenhag’da yaşayan Türkleri festivalimizin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz?”
Biz de, yani Sadi Tekelioğlu ve Cengiz Kahraman, “Film seçimini iyi yaparsak, sponsor destekleri de alırsak ve bazı sanatçıları da buraya getirebilirsek bu amacımıza ulaşırız” dedik.
Bahsettiğimiz amaca ulaşıncaya kadar herşey
yolunda gitti. Sponsorlarımız bizi yalnız bırakmadılar, film bağlantılarını da yaptık, yönetmen
ve sanatçılarımız da Kopenhag’a gelmeyi kabul ettiler. Tek şey bekleyip görmekti. Geldik ve
gördük ki sizler bizim yüzümüzü kara çıkarmadınız. Filmlere gösterdiğiniz yoğun ilgi gerçekten güzeldi. Üç yıldır düzenlenen festivalde böylesine bir etkinliğin bu kadar başarıyla sonuçladığına kimse tanık olmamıştı. Evet, filmlere
akın ederek salonları dolduran sizlere büyük bir
teşekkür borcumuz var. Sizlerin yanı sıra sponsorlarımız Butterfly restoranlar zinciri, Tyrkiet Eksperten, Valby Biler, Travel House ve son
olarak özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği teşekkür borçlu olduğumuz
isimler. Sizlerle, filmlerimizle, kültürümüzle gurur duyduk.
Bu güzelliklerin ardından bizim dünyamızdan
bir kapanma haber sizleri olduğu kadar bizleri
de üzdü. Danimarka Radyosu göçmen dillerindeki yayınlara son verme kararı aldı. Böyle bir durumun merkezinde bundan tam bir yıl bizler de
olduğumuz için o haberleri size sunabilmek için
çalışan arkadaşlarımızın durumunu çok iyi anlıyoruz. Bize ilk ve en dokunaklı destek de Haber
gazetesi Politiken bünyesinde kapatıldığı zaman
onlardan gelmişti. Size aşağıdaki satırlada yaptığımız çağrıyı onlar bize zamanında destek oldukları için yapmıyoruz. Bir medyanın kapatılmasını kabul edemediğimiz için yapıyoruz.
Bu konu ile ilgili haberlerimizi iç sayfalarda
okuyabilirsiniz. Burada hemen şunu söylemek
gerekiyor, göçmen dillerinde yapılan yayınlar
birden bire bir kalemde silinip atılacak kadar
önemsiz değildir. Bu ülkeye yeni gelmiş olan,
Dancayı az bilen, hiç bilmeyen, Danca bilse de
bazı haberleri Türkçe olarak okumak isteyen kişilere oldukça yararlıydı. Bu yayınların kaldırılması hem büyük bir eksikliğin ortaya çıkması
açısından hem de içinde yaşadığımız Danimarka
toplumunun bizi nasıl görmeye başladığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ne olur bu
olaya tepkisiz kalmayalım. DR yönetimine tepkilerinizi bildirin, gazetelere okuyucu mektupları yazın.
Evet, biz sizlere cıvıl cıvıl gazeteler yapmaya devam edeceğiz. Sizleri düzeyli güzel, gurur duyacağınız etkinliklerde bir araya getirmeye devam
edeceğiz. Kısaca taklit edilmeye devam edelim.
Yeniden görüşmek dileklerimizle...
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Ela gözlü safdillik
deki küçük bir grubu zalimce cezalandırmaya yöneliktir.
DR’nin, kaynakları hali
hazırda sınırlı bir gruba
aniyönelik, harcamaları kısmarka
ma yoluna gitmesi, yayınRadyosu’nun göçmenlecılık alanında milliyetçi,
re yönelik olarak yaptığı
dar kafalı ve bencil bir
yayınları durdurma katutumun göstergesidir.
rarı kötü sinyaller yayBelki bir noktada etnik
maktadır. Hem DR , Daazınlıklara yönelik yayınnimarka dilini öğrenemeların kaldırılması savunumiş etnik azınlıklardan
labilir, ama Danimarka
oluşan küçük bir grubu
hakkında bilgi ve haber“public service” kapsalere İngilizce yayınlar samında görmediği sinyalini
yesinde ulaşan kişileri de
yaymaktadır. Bu grubun
bu olanaktan mahrum bıDanca öğrenmemiş olrakmak köylü kafası zihmasının çeşitli nedenleri
niyetinden başka bir şey
vardır; Ya 1970, 1980 ya
değildir.
da 1990’larda DanimarDanimarka sadece etnik
ka’ya işgücü olarak gelen
Danimarkalılardan olubu grupla ilgilenilmemiş,
şan bir ülke değildir. Ülbu yüzden bu grup dil öğkede onlarca kültürden
renememiş, ya da çeşitve dilden insanlar yaşali ruhsal ya da travmatik
maktadır. Niçin en azınnedenlerle Danca öğrenedan İngilizce haberlerin
memişlerdir. Göçmenlere
yayınına devam edilmeyönelik yayınların durdumektedir ? Bu şekilde Darulması kararı sadece etnimarka’da olup bitennik azınlıkları cezalandılerden ufku dış dünyaya
ran bir yöntem değil, aynı
açık yaşayan insanlar da
zamanda bu grubun içinŞükrü Ertosun,
Etnik Eşitlik
Konseyi
Başkanı

D

Tartışma

haberdar olabilirler.
Danimarka Radyosunun göçmen dillerindeki yayınlarının alternatifi Danca haber bültenleri
olamaz. Politiken gazetesine demeç veren Manu
Sareen, ”Danimarka Radyosunun göçmen Radyosunun yayınlarına son
vermesi harikadır” demiş.
Bu yaklaşım ela gözlü
bir safdillikten başka bir
şey değildir. Tabii ki Danimarka’da yaşayan göçmenler, haberleri Danca
olarak izleyip daha fazla
Danimarkalı olmayacaklardır. Bu yayınların alternatifi TV2’nin 19.00,
DR1’in 21.00 haberleri
değildir. Alternatif Al-Jazeera’nın yayınlarıdır ve
bu yayınlar da Danimarka’da yaşayan göçmenlerin yurttaşlık bilincini ve
yerel sosyal yaşama katılımını sağlayacak alternatif değildirler.
(Şükrü Ertosun, Etnik
Eşitlik Konseyi Başkanı)

Herkese uygun konut

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

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE

gettolaşmasının önüne geçebiliriz.
Tingbjerg, Mjölnerparken ve merkezi Nörrebro için net bir planım
bulunmakta. Tabii bu daha bir
on 10 yılda Kopenhag’da- başlangıç. Kentimizin diğer semtleri
ki ucuz konut sayısında
için de planlarımız var. Yukarıda adını
gözle görülür bir düşüş gözleniyor ve
saydığım bölgeler için geliştirdiğimiz
normal maaşlı insanlar için bir konut
planlar sadece ev sahibi olma, kiracı
bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
olma konuları değil. Burada belli bir
Bu yüzden önümüzdeki 5 yıl içinde 5000 hedefe yönelik istihdam, iş ve eğitim
konut yapılmasını öngören bir tasarı
planlarına da ihtiyaç var.
geliştirdim. Bu konutların kirası da
Bir çok hemşehrimiz iş piyasasının
5.000 Kronu aşmayacak. Ben hali vakti dışındadır. Belediyede bugüne kadar
yerinde olanların dışındaki insanlara da başlatılan girişimlerin üzerine yenileri
konut inşa edeceğim. Bu siyasi seçimdir eklenerek daha koordineli bir çalışma
ve bunu istiyorum.
ile güzel sonuçlara ulaşabiliriz. BuraŞehrimizin yıpranmış bazı köşeleri
dan hareketle şehrimizde güvenliği
vardır ve buralarda sorunlar çığ gibi
sağlamak için de daha fazla sayıda mabüyümektedir. Ben konut planlarımda
halle karakolu ve gençlere ve çocuklaNörrebro semtinin merkezi ve özellikra yönelik daha etkin boş zamanları
le de Mjölnerparken’e önem veriyorum. değerlendirme aktiviteleri planlıyoruz.
Ben bazı belirli bölgelerinde sorunların
Büyükşehir belediye başkanı olarak
biriktiği bölünmüş bir kent istemiyoherkesin kendine yer bulabileceği bir
rum. Kendilerine çağdaş bir yaşam
kent istiyorum. Bunu da geliştirdiğim
kurmak için bu bölgelerde yaşayan
konut politikası sayesinde gerçekleştire
insanların daha az olanaklara sahip
bileceğimizi düşünüyorum.
olmalarını kabul edemiyorum. Kiracı
ya da ev sahibi olmak isteyenler için
(Ritt Bjerregaard, Sos. Dem. Parti
daha fazla olanaklar bulunması gereKopenhag Anakent Belediye
kir. Ancak bu şekilde zengin ve fakir
Başkan Adayı)
Ritt Bjerregaard, Sos. Dem. Parti,
Kopenhag Anakent Belediye
Başkan Adayı
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BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN
3024 5538’i
ARAYINIZ.

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER
skaber kontakt til
dine kunder
Annonce tlf.:
3024 5538

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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Cazip fiyatlarla kışı ılık yaşayın

www.tyrkieteksperten.dk

3

Kış sezonu başlangıç fiyatları
Alanya
:1.449,Bodrum
:1.649,Tayland
: 5.399,Gran Canaria
: 2.099,Tenerife
: 1.949,-
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Dil araştırmacısından tuhaf iddia:
“İslam şiddet buyuruyor”
Danimarkalı dil araştırmacısı Tina Magaard, İslam dininin terör ve şiddet
buyurduğunu öne sürerek, Kuran’a ve İslam dinine yönelik tuhaf iddialarda bulundu.

K

utsal
kitaplarda
yazılanlar üzerine
araştırmalar yaptığını ortaya süren
Danimarkalı dil araştırmacısı
Tina Magaard, İslam dininin
terör ve şiddet buyurduğunu
ve diğer dinlerden farklı bir
din olduğunu öne sürdü.
Jyllands Posten gazetesinde
yeralan habere göre, üç yılı aşkın zamandır 10 din kitabındaki yazıları analiz ettiğini iddia eden Tina Magaard, İslam
dininin diğer dinlerden farklı
olduğu sonucuna İslam’ın terör ve şiddete buyurduğunu
öğrendikten sonra vardığını
söyledi.
Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde tekstanalizi ve kültürlerarası iletişim üzerine
doktora eğitimi alan Tina Magaard, üç yılı aşkın süredir de 10
din kitabında yazılanlar üzerine
araştırma yapmış.
Kuran’da yazılanların diğer
kutsal kitaplara oranla terör,
savaş ve şiddete ağırlık verdiğini belirten Tina Magaard,
“Kuran’da yazılanlar dikkatli
okunduğunda gayri Müslimle-

rim’e ve İslam dinine yönelik
çirkin iddialar ortaya attı.

re karşı şiddet, saldırganlık ve
doğrudan teröre başvurulması
öngörülüyor. Bu konu İslam dininde uzun süredir tabu halinde
olduğu için kimse bunu yüksek
sesle dile getiremiyor, ama gerçekler böyle. Kuran’da ayrıca
gayri Müslimlere karşı mücadele
edilmesi yönünde yüzlerce ayet,

sure var. Müslümanlar, Kuran’da
yazılanlar Allah’ın sözleridir, bu
yorumlanamaz, formüle edilemez
demeyi sürdürürlerse, önemli bir
sorunla karşı karşıyayız demektir. Kuran’da yazılanların terör
ve şiddet buyurması tartışılamaz
durumda, buna Müslümanlar ne
diyebilir?” diyerek Kuran’ı Ke-

İstenmeyen kıl
ve tüylerden
kurtulmak artık
çok kolay
Danimarka’nın,
en modern
cihazlarla
donanmış ilk Türk
epilasyon
kliniğine gelin!
Cazip fiyatlarımızla,
Türkçe hizmetimizle
istenmeyen kıl ve
tüylerinizden
kurtulun

Yeni hizmetler:
Cilt Bakımı, masaj,
takma tırnak, ağda
Özel gelin ve damat
paketleri için bizi
mutlaka arayın!

Diğer cazip
fiyatlarımız ve
Türkçe hizmet için
bizi arayınız

Manikür, pedikür, cilt
bakımı ve makyaj
tüm bu hizmetleri
isterseniz 150 kr daha
fazla ödemeniz
durumunda evinizde
veriyoruz

İlk seansta % 20
indirim uygulanır.
Erkek ve bayanlara özel seanslar

kampanya !!!
Koltukaltı-bikini
800 Kr.
Fiyatlarımız:
Sırt:
Omuz:
Karın:
Sakal:
Ense :
Yanak :
Ayak :
Boğaz :

2.000
1.100
1.000
1.500
500
500
400
700

Ellipse Exotic
Algade 26, 2 TV, 4000 Roskilde
Tlf: 4637 4660 - Fax: 4637 4664
ee@ellipse-exotic.dk
www.ellipse-exotic.dk

İmamlardan tepki
Danimarkalı imamlar ise dil
araştırmacısı Tina Magaard’un iddialarına sert tepki
gösterdiler. Başkent Kopenhag’da yaşayan İmam Ahmed
Abu Laban ve Abdul Wahid
Pedersen, bu araştırmanın
İslam dinine çamur atmaktan başka bir şey olmadığını
söyledi.
İmam Abu Laban, “Ön yargılarla dolu, dürüst olmayan,
bir delinin bu saçmalığıyla uğraşmaya bile değmez”
derken, Wahid Pedersen de,
“Tina Magaard’ın yaptığı
gibi Kuran’dan bazı yanlış
alıntılar yaparak bir sonuca
varmak çok saçma. Eğer Kuran’da Magaard’un dediği gibi
gayri Müslimlere terör ve şiddet
buyurulsaydı, bugün Müslüman
ülkelerde hiç bir gayri Müslim
kalmazdı. Araştırma adına bir
saçmalık bu. Biz Kuran’ı Magaard gibi anlamıyoruz” dedi.
(Haber)

Türkçe ve
Arapça
resmi dil
olsun
Aarhus Üniversitesi’nden bir araştırmacı,
Türkçe ve Arapça’nın
Danimarka tarafından
resmi diller olarak kabul edilmesini istedi.

A

arhus Üniversitesi araştırmacılarından Helle Lykke Nielsen
Türkçe ve Arapça’nın resmi dil
olarak kabul edilmesini istedi.
Nielsen, halen Faröe dili, Grönland
dili ve Almanca’nın Danimarka’da
resmi statüye sahip olduğunu, oysa
bu dilleri konuşan insan sayısının 30
bini geçmediğini söyledi.
Danimarka’da Türkçe ve Arapça konuşanların sayısının toplam 115 binin
üzerinde olduğunu söyleyen Nielsen,
bu dillerin düşük bir statüye sahip
olarak algılandıklarını belirtti.
Urban gazeteesinin haberine göre
Nielsen, Faröe dili, Gröndlad dili ve
Almanca’nın azınlık dilleri olarak
kabul edilip Avrupa Birliği anlaşmalarınca koruma altına alındıklarını,
Türkçe ve Arapça’nın de bu statüye
sahip olmaları gerektiğini söyledi.
(Haber)

İlaçta domuz ürünleri
Danimarka’da satılan bir çok ilacın içinde domuzdan
türetilen jelatin maddesi olduğu ortaya çıktı. Şimdi
Danimarka’da bu tür ilaçların haram kapsamına girip
girmediği tartışılıyor.

Ü

retilen
hapların
bir çoğunda
domuz’dan
alınmış maddelerin de bulundugu ve müslümanların bunun
farkında olmadan
bu hapları kullandıkları açıklaması
yapıldı.
Urban gazetesinin haberinde,
doktor reçeteleriyle de verilen
hapların bir çoğunda domuz derisiniden türetilmis jelatin maddesi bulunduğu
belirtiliyor.
Göçmenlere ilişkin konularda danışmanlık yapan Fahmy Almajid, doktorların bu
durumu hastalarına bildirmemesini eleştirdi. Tabipler Birliği ise bu eleştiriye sert
tepki gösterdi ve, “Yeter artık. Bu kadar da
olmaz. Hastalar hapların nelerden yapıldığını ya eczaneye sorsunlar yada hapların
neleri içerdiğini gösteren prospektüsleri
okusunlar. Doktorların, hapların nelerden üretildiğini hastalara anlatacak vakti
yok.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Ilac Sanayii de eleştirileri reddediyor ve

bu konuda bir sorun görmediklerini bildiriyorlar.
Tehlikeli gelişme
Uzmanlar ilaç endüstrisinin biçok
hap ve kapsülde
domuzdan türetilen katkı maddeleri kullanılmasının müslümanlar
tarafından
bu
ilaçaların kullanılmayacağı ve
sonuçta ölümlerle
kaşılaşılabileceği
uyarısında bulunuyorlar.
Özellikle ilaç endüstrisinde domuz
ve sığır ürünlerinden elde edilen jelatin
yaygınca kullanılıyor. Kapsullerde vitamin
haplarında jelatin kullanımına sık rastlanıyor. İlaç paketlerinde ve prospektüslerde
jelatin kullanılıp kullanılmadığı belirtiliyor, ancak jelatinin hangi hayvandan üretildiğini görmek ise neredeyse imkansız.
İlaç sanayiinde son yıllarda domuzdan
üretilen jelatin kullanılıyor bunun da
nedeni ise deli dana hastalığının ortaya
çıkması.
(Haber)
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MB KEBAB
FOOD A/S

www.mbkebab.dk

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ
Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Farkımız;
sağlık,temizlik
ve kaliteye
gösterdiğimiz
özende
yatmaktadır

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır.
Mamüllerimiz Sjaelland adasında DANKA Catering
MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND bölgelerinde
ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır
Tüm Sağlık
Kurallarına
Uygun Helal
Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz

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

FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 - Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk
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Halk zeka testinden geçirildi
Cengiz Kahraman

H

iç dikkatinizi çekti mi?
Geçenlerde ulusal televizyon
kanallarından TV2’de “Test Nationen”, yani “ulusu sınav yap” adı altında bir zeka testi yarışması yapıldı. Bu yarışma programının günler
öncesinden her akşam tanıtımı yapıldı.
Danimarka halkının zeka düzeyini
ölçmeyi hedefleyen yarışmada, soruların yanıtlarına ayrılan zaman
dilimi de 10 ile 35 saniye arasında
değişiyordu.
Zeka testi soruları, “Hvem vil blive millionær - Kim milyoner olmak
ister” yarışmasında sorulan sorulara oranla oldukça basitti. Gerçi, bu
yarışmada yüz binler, milyonlar dağıtılmadı, o yüzden soruların biraz
basit olması da doğaldı.
İlkokul öğrencilerine sorulan 1
ile 9 rakamını ardarda getirip toplamının ne olduğu ve benzeri basit sorular bu yarışmada koca koca
adamlara soruldu.
Yarışmaya aralarında park görevlileri, inşaat ustaları gibi altı değişik meslek grubundan insanlar ile
10 tanınmış Danimarkalı katıldı.
Bizler de evimizden oturduğumuz
yerden yarışmaya katılabiliyorduk.

İşin tuhaf tarafı ise bir de psikolog
vardı yarışmada. İnsanların sorulara yanıt verirken süreyi nasıl kullandıklarına açıklık getirmeye çalışıyordu. Test sonunda verdiğiniz
cevaplara göre kültür seviyenizi ve
yorumunu öğreniyordunuz. Örneğin 11 saniyede yanıt verilmesi gereken bir soruya 13 saniyede yanıt
verdiğinizde hata yapma olasılığınız neredeyse sıfıra inerken, 11 saniye sonunda verdiğiniz yanıtta da
hata oranınız artıyordu.
Peki, neden böyle bir ilginç bir yarışma programı yapıldı ve adına da
ulusu sınavdan geçirme gereği duyuldu?
Danimarka halkının zeka düzeyinden bir şüphe duydukları için
mi böyle bir yarışma yapıldı yoksa
tamamen profesyonelce ticari kaygılarla yapılmış bir program mıydı
bu?
En cahilinin bile 9., 10. sınıfı bitirmek zorunda olduğu bu gelişmiş küçük İskandinavya ülkesinde
medyanın insanların zeka düzeyini ölçmeye kalkışması gerçekten ilginç bir durum. Aslında yarışmanın
içeriğinde hiçbir sorun yok, oldukça eğlendirici bir yarışmaydı. Ama

medyada lanse ediliş biçimi ve ulusun zeka düzeyini ölçmek istemeleri çok tuhaftı.
Batılıların daha önce çocuklarımızın zeka düzeylerini ölçtüklerinde çok alınmıştık. Çocuklarımızın
zeka düzeyinden şüphe duyuyorlar
sanmıştık, meğer medya kendi halkının bile zeka düzeyinden şüphe
duyuyor olmalı ki, böyle bir zeka
testi milyonların önünde yapıldı.
Hadi bizler, evlerimizde ekran başında kendi kendimizi değerlendirme durumunda kalanlar neyse,
zeka düzeyimizin ne olduğunu ölçtük ve bunu bizden başka kimse de
bilmeyecek, ama stüdyoda 5 milyon
insan önünde zeka düzeyini göstermek zorunda kalan duvar ustaları,
su tesisatçıları, park bekçileri ve tanınmış simalara ne demeli! Bazıları daha zeki, bazıları da daha aptal
durumuna düştüler.
Ekrandaki zeka testi, televizyonlarda yayınlanan bana bazı reklamları hatırlattı. Örneğin bir telefon şirketi yaptığı reklamlarda sürekli halkı aşağılıyor, Jyllandlıları,
Fynlüleri sürekli aptal yerine koyuyordu.
Yine örneğin bir başka tv kana-

lında “Robinson Ekspedition” adlı
bir programın tanıtımları yapılıyor
sürekli. Bu programda da Kopenhaglılarla Jylandliler karşı karşıya getirilecek. Tanıtım programında Kopenhaglılardan sözedilirken,
Kopenhaglıların aptalca şakalarıyla pazıları güçlü köylü Jyllandlıları alt edip edemeyeceği gösteriliyor.
Takım elbiseli genç bir Kopenhaglı
ile kucağında küçük bir domuzcuk
taşıyan Jyllandlı genç bir adamın
karşılıklı olarak “biz sizi yeneriz”
sözleri tekrarlanıyor ekranda. Kim
daha zeki, kim daha aptal onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Medyanın hemen hemen her dalında bu ve benzeri programları,
filmleri görmeye devam edeceğiz.
İnsanlarla dalga geçilmeye, onları
aptal yerine koymaya devam edilecek. Ardından da benzeri zeka testleri yapılacak. Önce insanlar aptal
yerine konulacak sonra da onlar
üzerinden para kazanılacak.
Burada tek taraflı olarak medyayı
eleştirmek de doğru değil. Her malın bir alıcısı olduğu gibi her programın, her reklamın da bir izleyicisi vardır.
cengiz.kahraman@haber.dk

Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund

Sınırdışı etme kolaylaştırılacak

Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir

İktidardaki Liberal Partili Kopenhag büyükşehir belediye başkanı adayı Sören Pind’in üç kez suç işleyen
yabancının sınırdışı edilmesi şeklindeki açıklamasının
ardından Uyum Bakanı’da sınırdışı kurallarının sertleştirileceğini söyledi.

L
Kliniğimizdeki tüm operasyonlar Pakistan asıllı Plastik
Cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen tarafından
yapılmaktadır.
Frederikssund şehir merkezinde en modern cihazlara sahip
kliniğimizde, kalite ve güvenceden ödün vermeden çok ucuz
fiyata her türlü kozmetik ve plastik cerrahi
ameliyatlar yapılır. Ameliyatlar tecrübeli plastik cerrahlar
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030
Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-12.00
Akşam: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 17.00 - 19.00

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
Kredi temininde yardımcı olunur. Web sitemizden kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk

Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.

iberal Parti Venstreli
Kopenhag
büyükşehir belediye başkanı adayı
Sören Pind’in “İkinci kez
suç işleyen yabancıların
sosyal yardımlarının kesilmesi, üçüncü kez suç işleme durumunda da sınırdışı”
edilmeleri yönündeki önerisinde Uyum Bakanı Rikke
Hvilshöj’dan da destek geldi. Ancak Bakan Hvilshöj,
Sören Pind ile sınırdışı kurallarının sertleştirilmesi
konusunda hemfikir olmalarına rağmen hükümetin
başka bir model üzerinde
çalıştığını söyledi.
Hükümetin üzerinde çalıştığı sınırdışı modelini
açıklayan Uyum Bakanı
Rikke Hvilshöj, suç işleyen
yabancıların sınırdışı edilmelerine ilişkin kuralların
sertleştirileceğini söyledi.
Hvilshöj, ilk kez suç işleyen yabancıya sarı kart
verileceğini, aynı yabancı
ikinci kez suç işlediğinde de
sınırdışı edileceğini belirtti.
Ancak sınırdışı kapsamına
giren suçun türü hakkında

bir açıklama yapmadı.
Pind göçmenleri seçim
malzemesi yapacak
Liberal Partili Kopenhag
büyükşehir belediye başkanı adayı Sören Pind,
Kasım’da yapılacak yerel
seçimler öncesi seçim kampanyasının teması olarak
göçmenler ve suç işleyen
yabancılar üzerine kurmayı hedefliyor. Hatırlanacağı üzere, Pind, Kopenhag’ın

özellikle Nörrebro semtine
beş yüz adet daha fazla
polis verileceğini vaat etmiş ve üç kez suç işleyen
göçmenin de sınırdışı edilmesinin kolaylaştırılması
için çalışacağını söylemişti.
Pind ayrıca, göçmenlerin
yoğun yaşadığı sosyal konut bölgelerine göçmen kiracıların yerleştirilmesinin
durdurulmasını da sağlayacağı sözünü vermişti.
(Haber)
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Türkiye’den ev satın alanlara uyarı
Danimarka Dışişleri Bakanlığı Türkiye’den ev satın
almak isteyen Danimarkalıları uyardı.

T

ürkiye’den ev satın alan Danimarkalıların sayısının
son yıllarda giderek artması üzerine Danimarka Dışşişleri Bakanlığı
Türkiye’den ev satın almak
isteyen Danimarkalıları çok
dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Danimarkalıların Türkiye’den ev satın almadan ve
ödeme yapmadan önce bir
hukukçuya başvurmalarını
öneren Dışişleri Bakanlığı, 2003 yılında çıkarılan
yabancıların Türkiye’den
mülk edinebilmeleri yolundaki yasanın geçtiğimiz bahar aylarında iptal
edildiğini ve yasanın yeniden yürürlüğe konmasına
kadar yabancıların Türkiye’den ev satınalabilmelerinin mümkün olmadığını
bildirdi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükelçiliği internet sitesinden
yayınladığı duyuruda, ev
satın almak isteyenlerin
bir Türk avukata danışmaları çağrısını yaptı ve
gerektiğinde büyükelçiliğin
avukat bulma konusunda
yardımcı olabileceğini de
belirtti.
Öte yandan, Türketiciler
Kurulu da Danimarkalıla-

rın Türkiye’den doğrudan
ev satın almamalarını önerdi. Tüketiciler Kurulu, yeni
yasanın çıkıp, yabancıların
satın alma koşulları değişinceye kadar beklenmesi
çağrısında bulundu.
Danimarka Emlakçılar
Derneği Başkanı Palle Ulstrup da, Türkiye’de yazlık
satın alacak Danimarkalı-

lara dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve, ”Ucuz
olduğu için büyük ilgi var
ama çok dikkatli davranmalılar” diye konuştu.
Yabancıların Türkiye’de
mülk edinebilmelerine ilişkin yasanın yeni yasama
döneminde değiştirilmesi
bekleniyor.
(Haber)

haber

TÜRK KUYUMCUSU

L Age Dor
Jewellery

Bilezik
Cumhuriyet
Reşat

Gerdanlık
Zincir
Bileklik

Her türlü altın
gümüş diğer
takı ve
aksesuar
çeşitleri
bulunur

Nişan
yüzükleri
Kolye
Küpe

Eski altın alınır
Vesterbrogade 20 1620 KBH. V Tlf & Fax : 3325 1212
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AB’nin şamar oğlanı Türkiye
Sadi Tekelioğlu

S

on yıllarda aralarında Danimarka’nın da içinde bulunduğu AB ülkelerinin Türkiye’de mutlaka gerçekleştirilmesini şart koştuğu reformlara
bir bakalım sonra da son yıllarda Danimarka’da uygulamaya konulan bazı
yasa ve kuralları ve özellikle yabancıların ellerinden alınan hakların bir karşılaştırmasını yapalım sonunda da kararımızı verelim kim nereye gidiyor diye.
Geçtiğimiz yıl AB tarafından Türkiye’de kullanılan alfabeye X ve Q harflerinin de dahil edilmesi istenmiş zira
Kürt kökenli vatandaşların çocuklarına
isim verirken zorlandıkları öne sürülmüştü.
Yine Kürt kökenli vatandaşlarımıza
yönelik olarak ana dilde yayın, ana dilde eğitim istekleri dile getirilmişti.
Boşaltılan köylere geri dönüş için,
yani insanlar istedikleri yerde yaşaya-

bilsinler diye yasalar çıkarılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açılmıştı. Türkiye’de azınlık hakları
için yasal düzenlemeler başlığı altında
neler istenmemişti neler. Geçtiğimiz
aylarda Hristiyanlık propagandası yapmak için TV istasyonu kurma hazırlıklarının kaynağında da Danimarka var.
Bu arada Danimarka’da nele oluyor
kısaca gözden geçirelim. İşbaşındaki
hükümet bundan önceki yasama döneminde iktidara gelir gelmez ilk iş olarak anadili eğitimini sona erdirmiş,
yani Türkiye Cumhuriyetine şart koştukları anadilde eğitim hakkını burada
yaşayan azınlıkların elinden almıştı.
Ardından aile birleşimi yasalarına getirilen yerine getirilmesi imkansız şartlar sayesinde köye dönüş yasasına (!)
kendince katkıda bulunmuştu: Türkiye’de insanların istedikleri yerde yaşa-

malarını sağlamak.
Geçtiğimiz yıl soyadını değiştirmek isteyen bir vatandaşımıza seçtiği soyadının Danimarka dili yarım kurallarına
uygun olmadığı gerekçesiyle ret cevabı
verilmişti. Halbuki Danimarka’nın da
dahil olduğu AB azınlıklar çocuklarına istedikleri isimleri verebilsinler diye
Türkiye’den alfabesini değiştirmesini
bile isteyebilmişti.
Ülkede yaşayan 200 bin Müslümanı
dini cemaat olarak kabul etmeyen AB
ülkesi Danimarka’dan bazı dini örgütler Türkiye’de Hristiyanlık propagandası yapmak için TV istasyonu kurma
hazırlığına giriştiler. Tamamen provokasyon kokan bu girişim başladığında
olacak olaylar sonucu Türkiye bir yerlere oturtulmak isteniyor.
Son olarak geçtiğimiz hafta içinde Danimarka Radyosu tarafından ülkedeki

azınlıklara yönelik olarak yapılan yayınların durdurulması kararı alındı.
Gerekçe ise komik: tasarruf önlemleri.
Tüm yukarıda yazdıklarımız ışığında
kararınızı siz verin AB üyesi Danimarka mı daha demokratik, yoksa Türkiye mi? Hem bunları düşünelim hem de
içinde yaşadığımız toplum ve sınırları
içinde bulunduğumuz ülkenin bize bakışını değerlendirelim.
Şimdi şunu hepimizin beynimize kazımamız gerekiyor. Biz göçmen değiliz.
Biz Danimarka’da var olan bir azınlığız. Yani azınlık olmaktan doğan haklarımız var. Bu haklarımızın peşinden
gitmeliyiz. Artık sadece Türk, Müslüman, göçmen, yabancı işçi vs. değil
mutlaka bir isimle adlandırılmamız gerekiyorsa “Azınlık” olduğumuzun altını
çizmeye başlamamız gerekiyor.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır
Her Çarşamba direk Antalya uçuş

1.500 kr

Antalya tek yön

895 kr.

İş görüşmesine mi gideceksiniz, balayınızı mı geçirmek
istiyorsunuz? Seyahat nedeniniz ne olursa olsun, en uygun
fiyatlarla Türkiye’nin her yerinde ister lüks otel, ister apart
otel, isteğinize uygun konaklama seçenekleri
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Ulusal
havayolu
şirketleri ile
dünyanın
her yerine IATA
güvencesiyle
yolculuk.
Seyahat ve uçak
yolculuğu ile ilgili
her türlü,
eksiksiz hizmet.

Travel House ApS

Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

HABER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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Helle Thorning-Schmidt Danimarka’yı karış karış dolaşacak

Sosyal demokratlar seçim startı verdi
Sosyal Demokratların yeni genel başkanı olarak ilk
önemli sınavını 10-11 Eylül tarihlerinde Aalborg’da
düzenlenen parti genel kongresinde veren Helle
Thorning-Schmidt, hükümeti topa tutarken, yaklaşan
yerel seçimler öncesi sosyal demokrat adaylara açık
desteğini göstermek için Danimarka’yı karış karış
dolaşacağını söyledi.
Cengiz Kahraman

A

alborg’da düzenledikleri parti genel
kongresinde ilk
ciddi sınavını veren Sosyal Demokrat Parti
genel başkanı Helle Thorning-Schmidt’in konuşmasında hükümete yüklenerek parti içinden yükselen
eleştirilerin önünü kesmeye
çalışmasıyla dikkat çekti.
Bundan beş ay kadar önce
genel başkanlık koltuğuna
oturan Helle ThorningSchmidt, hükümet ve hükümetin dışarıdan destekçisi Danimarka Halk Partisi ile görüşüp uzlaşmacı bir
genel başkan görünümü çizeceğini açıklamıştı. Ancak
genel başkanın bu tutumu
parti içinde tartışmalara ve
tepkilere yol açmıştı.

Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak yerel seçimlere odaklanan ThorningSchmidt’in konuşmasında
özellikle hükümete yüklenmesinin nedenlerinin başında ise, yerel seçimlerde
büyükşehir belediyelerini
iktidardaki Liberal Parti
Venstre’ye kaptırma endişesinin yattığı geliyor.
Bu seçimler aynı zamanda genel başkan Helle
Thorning_Schmidt’in genel
başkanlık koltuğunda kalıp
kalamayacağının da göstergesi olacak. Sosyal Demokratların ülkenin dört büyük
kenti Kopenhag, Aarhus,
Odense ve Aalborg’da belediye seçimlerini kazanmaları durumunda genel başkanın koltuğu da sağlamlaşmış olacak, aksi taktirde
parti içinde büyük bir kazan

kaynayacak, belki yeni bir
genel başkan arayışı içine
girişilecek. Genel başkan
konuşmasında, adaylara
destek verdiğini göstermek
için ülkeyi karış karış dolaşacağını da söyledi.
Son kamuoyu yoklamaları,
Sosyal Demokratların kan
kaybetmeye devam ettiğini ve partinin oy oranının
yüzde 25’lere gerileyerek
tarihinin en düşük oy potansiyeline sahip olduğunu
gösteriyor.
Kongredeki
konuşmasında üç önemli noktaya
ağırlık veren genel başkan
Helle Thorning-Schmidt,
başta Kasım ayında yapılaFoto: Nana Reimers
cak yerel seçimlerde sosyal
demokratların belediye seçimlerini kazanması gerek- parti olduklarını gösterme- nasıl bir siyaset izleyecekletiğini, iktidardaki Liberal nin zamanının geldiğini ve rini anlattı.
Parti Venstre’den farklı bir iktidar olmaları durumunda
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka’da
eşitsizlik
artıyor

D

animarka’da ekonomik eşitsizlik kendisiyle karşılaştırılarak ölçtüğü ülkelere oranla
daha çok büyük. Danimarka
Radyosu’nun haberine göre,
Birleşmiş Milletler (BM) Gelişme Programı’nın hazırladığı bir raporda, Danimarka
halkının yüzde 9.5’unun elde
ettiği gelirin, orta sınıftaki
bir vatandaşın gelirinin sadece yarısı kadar olduğu
belirtildi.
BM’nin yoksulluk tanımına göre, Danimarka halkının
yüzde 9.5’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor. BM’nin
eşitsizlik listesi, ülkelerdeki
okuma-yazma bilmeyenler,
insanların ortalama kaç yıl
yaşadıkları, uzun süreli işsizlik gibi veriler gözönünde
tutularak hazırlanıyor.
Rapora göre, eşitsizliğin
yüksek olduğu ülkeler listesinde Danimarka 15. sırada
bulunuyor.
Rapora göre, Fransa, Almanya ve Belçika’da eşitsizlik Danimarka’ya oranla
daha az. Listede eşitsizliğin
en büyük olduğu ülkeler
içinde 24 Afrika ülkesi yeralıyor.
En yoksul ülke olarak ise
Nijerya gösteriliyor. Nijerya’da 15 yaşın üstündeki
halkın sadece yüzde 14’ü
okuma-yazma biliyor.
(Haber)

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ
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Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514

THY ile İstanbul ve İstanbul aktarmalı
diğer iller için 14 gün, 35 gün özel fiyatlar.
Ramazan Bayramı, Yılbaşı ve
Kurban Bayramı için rezervazyonlarınızı
şimdiden yaptırın.

Türkiye’nin her yerine tatil rezervasyonları için de bizi arayabilirsiniz
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Türkler DR’yi protesto etmeye hazırlanıyor
Danimarka resmi yayın kuruluşu Danmarks Radio (DR) geçen hafta aldığı bir kararla 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
göçmen dillerinde yaptığı yayınlara son verme kararı aldı. Karara vatandaşlarımız tepki gösterirlerken Danimarka’da
bulunan Türk dernekleri de birer bildiri kaleme alarak DR yönetimine gönderme hazırlığı içine girdiler.

K

apandı kapanacak derken sonunda korkulan oldu ve DR
Danimarka’da
yaşayan göçmenlere yönelik yaptığı yayınlara son
verme kararı aldı. Kültür
Bakanlığı’nın da 1 Ocak
2006 tarihinden itibaren etnik radyo ve tv yayınlarına
sağladığı kaynakları ortadan kaldırmasının ardından Danimarka’da yaşayan
göçmenler kendi ülkelerinden yayın yapan tv ve gazetelerin kucağına itildi.
Kararla ilgili olarak Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi Fügen Ok da DR
genel müdürü Keneth
Plummer’a bir yazı göndererek alınan karardan
duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Fügen Ok’un ayrıca
DR Haber müdürü Lisbeth
Knudsen ve DR yönetimin
kuruluna da aynı tepkileri ilettiği bildirildi. Fügen
Ok mektubunda yayınların Danimarka’da yaşayan
Türkler tarafından büyük
bir ilgiyle izlendiği, yayınların Danimarka’da yaşayan
Türklerin uyumu açısından
gerekli olduğu görüşlerini
öne çıkardığı belirtildi.
Fügen Ok ayrıca göçmenlere yönelik yapılan

yayınların diğer Avrupa ülkelerinde uyum sürecinin
önemli bir parçası olduğunu ve bu yayınların devam
ettiğini belirterek, DR’nin
tutumunu üzüntüyle karşıladığını bildirdi.
Haber’i arayan bir çok
Türk derneği yöneticisi de
önümüzdeki günlerde kapsamlı bir protesto eylemi
başlatacaklarını ve DR’ye
mail, faks ve mektup göndererek kararın gözden geçirilmesini isteyeceklerini
söylediler.
Geçtiğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklanan
ve iki yıl içinde 95 milyon
kron tasarruf hedefleyen planlar çerçevesinde
DR’nin; Türkçe, İngilizce,
Urdu, Arapça, Sırp-Hırvatça, Somali dillerinde yaptığı yayınlara son vereceği
bildirilmişti. 100’ün üzerinde çalışanın işine son
vermeyi düşünen DR Danimarka’daki göçmenler tarafından da ilgiyle izlenen
yayınlara son verecek, internet sayfasındaki yayınlar ve Teletekst yayınları
da son bulacak.
Danimarka Radyosu Haberleri Müdürü Lisbeth
Knudsen, bugün haber bölümü gazetecileri ile yaptığı
toplantıda, yabancı dillerde

yayınların kaldırılmasının
zor bir karar olduğunu ifade etti. Knudsen, ancak
Danimarka Radyosu idarecileri olarak, entegrasyona
ilişkin programların anadilde değil, diğer programlar
içinde, etnik kökeni farklı
gazetecileri çalıştırmak su-

retiyle yapılmasını uygun
gördüklerini belirtti.
Haber Türkiye’deki basında da kendine yer buldu.
Hürriyet ve Sabah gazeteleri internet sayfalarında
da yer verdikleri habere
yazılan okur yorumlarında
Danimarka’ya tepkiler dile
getirildi.

Vatandaşlarımız
tepkili

(Haber)

Danimarka Radyosu’nun göçmen dillerindeki yayınları kapatma kararı sadece radyo haberlerini değil, aynı zamanda internet
ve teletekst yayınlarıyla telefon
haber dinleme servisini de etkiliyor.

Türkçe yayınların DR internet
sitesinde bugünden itibaren
durduralacağı duyuruluyor.
(Solda)

Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag
Büyükelçisi Fügen Ok, DR Genel
Müdürü Kenneth Plummer, DR
Haber Servisi Müdürü Lisbeth
Knudsen ile DR yönetim kuruluna gönderdiği bir mektupta
kapanma kararından duyduğu
üzüntüyü dile getirdi ve kararın
gözden geçirilmesini dilediğini
söyledi. (Üstte)

Haber gazetesini konuştuğu bir
çok vatandaşımız da DR’nin Türkçe haber servisinin kapatma
kararı almasından büyük üzüntü
duyduklarını belirterek, »biz tepkisiz kalmaya devam edersek
böyle şeyler doğaldır« dediler.
(Sağda)

Hasan Hüseyin: “Ben Danimarka’ya ilk
geldiğim yıllarda DR Türkçe Haber Servisi benim için önemli bir haber kaynağıydı. Bugüne kadar izlemeye devam ettim. Kararı kınıyorum. Tepkimizi daha
net ve geniş bir şekilde dile getirmemiz
gerekiyor”.

Hüseyin Özcan: “Açıkçası bu kararı bekliyordum. Biz sessiz kalmaya devam ettikçe daha bir çok hakkımız kaybedeceğiz. Ben o yayınları takip ediyordum.
Umarım, DR kararını tekrar gözden geçirir”.

HABER
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İçindeki girişimci çıksın ortaya

K

openhag’ın Nörrebro semtinde yirmi
yıldır
göçmenlere Danca ve diğer
kurslar vermekte olan, lA,
İndvandreres Dag & Aftenskole (Göçmenler için Gündüz
ve Akşam Okulu)bir çok göçmenin geleceği için faydalı
kurslar düzenleyerek öne
çıkıyor.
Halen 600’ün üzerinde öğrencisi bulunan okulda Danca kurslarının yanı sıra işyeri
stajına dayanan iş kursları ve
fikirlerini yaşama geçirmek isteyen girişimci ruhlu göçmenlere de kurs ve danışmanlık
hizmetleri veriliyor.
Okulda üç ayrı başlık altında verilen kurslardan meslek
kazandırma kurslarına katılan kursiyerlerden gelirlerini
kendilerinin karşılaması şartı
aranıyor. Bu kurslara katılan
kursiyerlerin işyeri ziyaretleri ile bilgi ve becerileri arttırılmaya çalışılıyor.
Kursiyerler örneğin Danimarka Devlet
Demiryolları ve Rigshospital Hastanesinde hem çalışıyorlar hem de gerekli
kursları işyerinde alıyorlar. Kursların
bu şekilde düzenlenmesinin avantajları konusunda HABER’in sorularını
yanıtlayan okul yöneticilerinden Gitte Olsen, işyerinde kurs fikri çok faydalı. Birlikte çalışmaktan ve kültürel
farklılıklardan ve iletişimdeki eksiklilerden kaynaklanan yanlış anlamalar
yerinde çözülüyor. Bu sadece göçmen
çalışanlara yönelik değil, aynı zamanda Danimarkalı çalışanları da bilgilen-

fikir konusunda çalışılıyor ve
ülkesinden Danimarka’ya gelirken belli bir eğitim ve mesleki tecrübeye sahip olan ancak bu niteliklerini kullanamayan göçmenlere yardımcı
olunuyor. Özellikle bu kurs
baştan bir eğitime başlamayı
tercih etmeyenler için cazip
olabiliyor. Bu kurs iki bölümden oluşuyor. Teorik bölümde uluslararası iş hukuku,
pazarlama, uluslararası finansman, şirket türleri İletişim gibi konularda bilgiler
veriliyor.
Pratik bölümde ise kursiyerin yapmak istediği iş merkez
alınıyor. Bu konuda yapılacak piyasa araştırmaları konusunda yardımcı olunuyor.
Halihazırda yapılmak istenen
iş konusunda veya benzer bir
konuda çalışan işyerleri ile işbirliği ortamı yaratılıyor.
dirmek açısından faydalı bir yöntem” Bu projede kurs döneminin yarısı
diye konuşuyor.
teorik yarısı da pratik olarak gerçekleştiriliyor ve kursiyerin yüzde yüz
Okuldaki kurslara katılan kursi- katılımını şart koşuyor. Bu kurslara
katılan kişilere gerektiğinde kısa vayerlere işyeri stajı için yer buldeli işyerinde bulunmaları konusunda
mak, ve iş bulmak konularında
da yardımcı olunuyor. lA’nın sağladığı
da yardımcı olunuyor.
Okulda devam eden bir başka proje- olanaklar konusunda daha fazla bilgi
de ise uluslararası geçmişe sahip olan almak isteyen okurlarımız
göçmenlere beraberinde getirdikleri
kaynakları kullanarak bir mesleki IA
gelecek kazandırmak amaçlanıyor. Hejrevej 26, 5.Sal
“Job Uden Graenser-Sınırlar ötesi iş” 2400 Köbenhavn NV
adını taşıyanve Avrupa Birliği sosyal Tlf. 3888 3233
fonları tarafından desteklenen proje- adresine yazılı olarak ya da telefonla
de kursiyerin geçekleştirmek istediği başvurabilirler.

İşyeriniz yasalara
uygun mu?

1

Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni
bir yasa uyarınca gıda
maddesi ticareti yapan işyeri
sahiplerinin “Naeringsdatabasen” (Gıda Veri Bankası)
adlı kursa tabi tutulmaları
zorunluluğu getirildi.
Daha önce de gazetemizde
bu uygulamanın başlaması ile ilgili olarak yer alan
haberde, kurs zorunluluğunun, öncelikli olarak 1
Temmuz tarihinden itibaren açılan işyeri sahiplerini
kapsadığı belirtilmişti.
Yasa kapsamına giren işyeri sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak da çeşitli
kurslar düzenlenmeye başladı. Bu kurslara katılıp kurs
sonunda yapılacak sınavları
geçemeyenlere Moms kayıt
numarası verilmiyor.
Kopenhag’da bulunan Niels Brock Ticaret Akademisinde Türkçe ve Danca olarak verilen kurslar 4 gün
sürüyor. 3.500 Danimarka
Kronu tutan kurs ücretine
kurs günleri boyunca yemek
dahil olup kurs başlamadan
önce peşin olarak tahsil ediliyor.
4 günlük kurs süresinin ilk
üç gününde, sağlık ve vergi
uygulamaları ile yasaları
konusunda eğitim veriliyor.
Bunun ardından kursa katı-

lanlar sınava dahil ediliyorlar. Kurs sonunda yapılan
sınavda başarılı olamayan
işyeri sahipleri yeniden bir
sınava girmek için fazladan
ücret ödemiyorlar.
Yeni başlayan uygulamanın önemine değinen kurs
öğretmeni Sadık Yıldız,
“Gıda maddesi ticareti yapan bir işyeri 3 bin krondan
fazla para cezası alırsa kurslar sonunda elde ettiği ehliyeti iptal ediliyor ve yeniden
kursa gidip sınavlara girmek
zorunlu hale geliyor. Kursu
bitiren işyeri sahipleri de
kasa raporlarını günlük olarak tutmadıkları veya sağlık
dosyasını düzenli olarak yenilememeleri durumunda da
kurs sonunda aldıkları ehliyeti yenilemek durumuyla
karşılaşabiliyorlar.
İstenildiği taktirde günü
birlik hijyen kursları da verildiğini belirten Sadık Yıldız, bu kurslarda Concorde
C5 yazılım kursu da verildiğini, bu kursların istek olması durumunda firmalar
için özel olarak düzenlenebildiğini, hatta bu kursların
işyerlerinde de verildiğini
bildiriyor.
Genel bilgi ve zorunlu kurs
kayıtları için Sadık Yıldız’ı
2562 8128 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

OBA
REJSER
TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
14 günlük Türkiye fiyatlarımız gelmiştir
Siz müşterilerimizin hizmetinizdeyiz

Tlf: 43 54 24 33

Hayırlı yolculuklar dileriz
SEYAHATİN TEK ADRESİ

OBA REJSER

Yarım saatte dünyanın her istediğiniz
yerine para gönderiyoruz.
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Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks: 43 54 24 65

THY ile
her gün
İstanbul
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Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

H

ABER okuyucularından Ömer
Bey bize şöyle bir soru yönelti-

yor;
Şu anda bir dairem var. Dairemi
bundan bir kaç yıl önce 8 yüz 23 bine
aldım. Dairenin geriye kalan borcu
yaklaşık 7 yüz bin Kron, ve dairenin
bu günkü değeri, belediyenin bize verdiği rakamlara göre, 1 milyon 100
bin Kron. Ben bu dairemi oğluma
uygun bir fiyata satmak istiyorum,
örneğin daireyi aldığım fiyata veya
onun da altında. Ama aynı anda vergi dairesine 2 yüz 75 bin Kron vergi
borcum (restskat) var.
Size sorum; Daireyi vergi vermeden kaç paraya satabilirim? Örneğin
kalan borcum ve vergi borcum olan
(700 000 + 275 000) 975 000 Krona
satabilir miyim? Benim oğlum olduğu için kalan borç karşılığında satabilir miyim, yani 700 000 Kron?
Ömer Bey,
Sorularınız için teşekkürler. Önce
vergi borcunuz olmasıyla dairenizin
olması arasında hem bir bağlantı var
hem de yok, yani bu iki durumu birinden ayrı düşünülebilir. Önce dairenizin bu günkü değeri konusuna bir
açıklık getirmek istiyorum.
Dairenizin belediye tarafından 1
milyon 100 bin Kron olarak değerlendirilmesi, dairenin konut piyasasında
aynı fiyata satılacağı anlamına gelmiyor. Büyük bir olasılıkla dairenizin
piyasa değeri daha yüksektir. Belediyelerin biçtiği değer sadece ve sadece sizin ne kadar mülk vergisi vermeniz gerektiğini belirlemek için biçilen
suni bir değer.
Mülk sahibi olarak tabii ki dairenizi istediğiniz fiyata ve istediğiniz şahsa satarsınız. Örneğin daireyi 5 yüz
bin Krona oğlunuza sattığınızı düşünelim. Alış verişin tamamlanabilmesi
için ve oğlunuzun tapuyu alabilmesi
için önce bankanın veya kredi kuruluşunun alacağı olan 7 yüz bin Kron
ödenmeli. 5 yüz bin Krona sattığınızı
kabul ettiğimizde geriye kalan 2 yüz
bin Kronu siz cebinizden ödemeniz
gerekecektir.

HABER

Aile fertleri Genç işadamımız “IATA”
üyesi olmanın gururunu yaşıyor
arasında
alışveriş
Peki, 700 bine sattığınızı kabul edelim. O halde banka alacağı olan parayı tahsil etmiş olacak, sizin elinize
nakit hiç para geçmeyecek ve oğlunuz
cazip fiyata bir daire sahibi olacak.
Burada siz ‘zarar’ etmiş olacaksınız
çünkü şu ana kadar ödediğiniz paralar size geri dönmemiş oluyor, ama
daireyi oğlunuza sattığınız için önemli değil diyeceksiniz.
Bu durum vergi dairesini rahatsız
edecektir. Direyi kime ve kaç paraya
sattığınız pek önemli olmayacak fakta önemli olan bu alış verişin bilinçli, planlı ve vergi borcunu ödememek
için yapılmış olduğu kanısına varılacak. Böyle bir durumda vergi dairesi ya olayı takibe alır ya da almaz.
Şayet 55-60 yaşlarındaysanız ve ücret gelirinden başka bir geliriniz yaksa (örneğin işletme sahibi değilseniz)
veya başka servetiniz yoksa, yani vergi dairesi vergi borcunuzu ödemeyeceğinize karar verirse, oğlunuza sattığınız daireyi takibe alır. Yani dairenin piyasa değerini araştırır, el altından başka bir para alıp almadığınızı
araştırır ve gerekli görürse alış verişin iptali için mahkemeye müracaat
eder.
Tabii ki daireyi istediğiniz fiyata satıp vergi borcunuzu da taksit taksit
ödeyebilirsiniz. Vergi dairesini 2 yüz
75 bin Kron ödeyebilecek durumda
olduğunuza inandırmanız gerekiyor,
örneğin yaşınız 55-60 arasındaysa
ve düşük ücretli işlerde çalışıyorsanız veya hastalık, işsizlik ve emeklilik gibi maaşlarla geçiniyorsanız vergi dairesi bu vergi borcunuzu taksitle
ödeyemeyeceğinize kanaat getirir.
Kısaca toparlarsak, dairenizi istediğimiz fiyata ve kişiye satabilirsiniz, ama vergi borcunuzu da ödemeden vergi dairesi sizi rahat bırakmaz.
Ama küçük bir çözüm olarak, daireniz olduğu için yeni borç alabilirsiniz.
O parayı da tatil yaparak, eşe dosta
yardım ederek harcamış olursunuz.
Dairenizi de piyasa fiyatına oğlunuza
satarsınız. Bankayla görüşmenizi tavsiye ederim.
tireli@haber.dk

K

ısa adı IATA olan
Uluslararası Hava
Taşımacılık Birliği’nin Danimarka’da bir Türk üyesi de bulunuyor. Bundan bir yıl kadar önce IATA’ya üye olan
başkent Kopenhag’daki Travel House adlı Türk seyahat
acentası Danimarka’daki tek
Türk IATA yetkilisi.
Dünyanın dört bir yanına
bilet satabilme yetkisine sahip olmanın gururunu yaşayan Travel House seyahat
acentası sahibi genç işadamı
Şahin Yıldız, bunu hiçbir devlet yetkilisinden herhangi bir
destek almadan gerçekleştirdiğini söylüyor.
IATA yetkilisi olabilmenin
belirli koşulları olduğunu
ifade eden genç işadamı,

Türk köy ekmeği
tadında pizza
ekmeği ve
diğer fırın
ürünleri
Lyngby Storcenter 83
2800 Lyngby
tlf: 4588 0504
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“Bunların en başında güven
geliyor” diyor.
IATA üyesi olmanın kendisine gerek Danimarkalı gerekse yabancı seyahat acentaları arasında saygınlık kazandırdığını belirten Yıldız,
“Dünyanın neresine gitmek
isterseniz isteyin, biletiniz
bir kahve içimlik zamanda
hazırlanıp teslim ediliyor”
diye IATA üyesi olmanın
farklılığını anlatıyor.
Güvenli ve ekonomik
IATA’yı biraz açıklamasını
sorduğumuzda genç işadamı,
IATA’nın 1945 yılında Küba’nın başkenti Havana’da
uluslararası havayolu şirketlerinin bir araya gelmesiyle
kurulduğunu söylüyor.
“Amaç, havayolculuğunda

güvenilir işbirliğini ilerletmek, dünya vatandaşlarına güvenli ve ekonomik havayolu ile seyahat hizmeti
vermek. Uluslararası hava
taşımacılığı endüstrisi bugün 1945 yılına oranla yüz
kat daha büyük. Bu büyüme dinamizmini sadece çok
az endüstri dalında görebilirsiniz” diye anlatıyor genç
işadamı.
IATA, 1919 yılında uluslararası hava trafiğinin kuruluşunun bugünkü uluslararası
en modern bir hizmeti olarak
da bilinir. Avrupa ve Kuzey
Amerika’da 31 değişik ulustan 57 üyeyle kurulan IATA’nın bugün dünyanın 140
değişik ulusundan 270 üyesi
bulunuyor.

Alışveriş
yorgunluğunuzu
restoran ve
cafelerimizde
giderin
Hørsholm Midtpukt
2970 Hørsholm
Tlf: 4557 1016

Ballerup Center 166
2750 Ballerup
Tlf: 4464 0607

(Haber)

HABER
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DF’i İslam fobisi sardı
dinini bilimsel veya teolojik bir analiz
altında değil, Arap kökenli bir imamın
Ekim’e bir hafta
anlayışından tutun da liseli genç kızkala, Türkiye’nin ların başörtüsü konusunda yorumuna
AB yolundaki du- kadar programa katılan kişilerin yorumunu yazmarumundan göstermeye çalışıyor. Doğmaya karar verdim, bu saatten sonra ru yanlış yok, herkes kendi subjektif
ve bu kadar uzun bir birliktelikten
bilgilerini aktarıyor. Yani yelpaze çok
sonra AB’nin nişan yüzüğünü atacağı- geniş, “fanatik” anlayıştan tutun daha
na inanmak istemiyorum. Hayır, ben “liberal” veya yeni terimiyle de bilinen
optimist bakıyorum. Türkiye-AB iliş“Euroislam” perspektifli anlayışlara
kisi 3. Ekim de müzakere masasında
ve yorumlara kadar uzanıyor.
başlayacak ve umarım güzel bir düPeki böyle her kafadan bir ses çıkğünle sonuçlanacak.
ması tehlikeli mi? Aslında değil. TeAslında bu sayıda ele aldığım konu,
olojik bakıldığında her üç büyük din
islamofobi, Türkiye ile de biraz ya(İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik)
kından bağlantılı, çünkü çoğu Daniiçin geçerli olan bir ikilem. Zaten en
markalılar Türkiye’nin AB üyelinden iyi kim İncili, Tevrat’ı veya Kuran’ı
çekindikleri kadar İslam dininden de
Kerim’i en iyi kim yorumlayabilir diye
korkuyorlar. Bu korkunun ve çekinbirşey olamaz, çünkü böyle bir durum
genliğin temeli ise bilgisizliğe ve öndini politikleştirir. Bu durumda heryargıya dayanıyor. Bunun en iyi örne- kes kendi bulunduğu yerden benim
ği Danimarka Halk Partili milletvekili “yolum” en doğrusu diye propaganda
ve papaz Søren Skarup’un Jyllands
yapıp değişik şeyler vaat edebilir - tıpPosten’un “Danimarka Radyosu Dakı siyasi seçimlerde görüldüğü gibi.
nimarka’dan bu kadar nefret mi ediOnun için dini siyasetten veya siyayor?” başlığı altındaki tartışma yazısı sallaştırmadan ayırmalı, önyargısız
(JP 02/09/05).
tartışabilmeliyiz.
Konu aslında çok ilginç, çünkü salPeki bu mümkün mü?
dırı direk olarak “yabancılara” değil,
Aslında programı hazırlayan editör
Danimarka Radyosu’nun saygın radyo grubunun amacı da buydu. Dini Ahkanalı P1 programına yapılıyor. Nemet ve Ayşe’nin perspektifinden andense bu programın bir kaç haftadır
latmak, yani halkın değişik yorumlaele aldığı “İslamın farklı yüzleri” (Isrını, görüşlerini her haliyle sansürsüz
lams ansigter) programından kaynak- ve yorumsuz sunmak. Bu tarz çıkış
lanıyor. Program 29 Ağustos’ta başla- noktası, sadece dini siyasetten ayırdığı günden beri İslam dinini ele aldı- makla kalmıyor, aynı zamanda da İsğı konularla daha nüanslı bir şekilde
lam dininin “farklı yüzlerini de” ortatanıtmaya çalışıyor. Programda İslam ya seriyor, yani var olan tek yönlü bilYıldız Akdoğan

3

gileri nüanslaştırmakla İslam dininin
sadece fanatik ve teröre yönelik bir
din olmadığını göstermeye çalışıyor.
Bilindiği gibi 11. Eylül’de New
York’ta World Trade Venter’in bulunduğu ikiz kulelere yapılan terör
saldırısıyla başlayan ve Batının başka
ülkelerinde de din adına devam eden
terör saldırıları, ister istemez İslam
dinini karalamaya yetiyor.
Tanınmış Amerikalı politolog Samuel Huntington’un 90’lı yıllarda yazmış
olduğu “medeniyetler çatışması” tezi,
bilimsel eksiklerine rağmen, batıdaki
bazı milliyetçi, muhafazakar ve antiglobalist düşünen kişiler için bulunulmaz bir argüman oldu. Krarup her
defasında İslam dinine saldırırken bu
tarz yaklaşımla bakıyor. Krarup’un
perspektifinde İslam dininin kendisiyle barışık bir din olmamasıyla birlikte, kendi inandığı “evangelisk-luteryan dininin” ne kadar açık ve hoşgörülü olduğu kadar İslam dininin de o
kadar zıt olması.
Krarup’un P1 programının yapımcılarına “Danimarka Radyosu Danimarka’dan nefret mi ediyor” sorusuna, bakıldığında, kişinin dini politize
etmekle birlikte sadece kendi bildiğini
ve var olan nüansları görmek istemediğini açıkça ele veriyor. Bir yazarın
da dediği gibi acaba Krarup ve benzerleri uyumdan mı korkuyor? Zira
gerçekler işimize gelmeyince bilmemek, görmemek, duymamak ve de
tartışmamak en doğrusu. Konu ister
İslam dini olsun ister Türkiye-AB ilişkisi.
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Pia Kjaersgaard:
Sosyal Demokratlarla
hükümet kurabiliriz

D

animarka Halk Partisi genel başkanı Pia Kjaersgaard, Sosyal Demokratlarla hükümet kurabileceklerini söyledi.
Ekstra Bladet gazetesi ile yaptığı bir röportajda bu
şaşırtıcı açıklamayı yapan Kjaersgaard, partisinin hükümet sorumluluğu almaya hazır olduğunu ve bunu da
Sosyal Demorkat lider Helle Thorning Schmidt’in
başbakanlığında kurulacak bir hükümetle deneyebileceklerini söyledi.
Kjaersgaard, “Tabii Sosyal Demokratların nasıl bir
politika izleyecekleri bunda belirleyici olacaktır” diye
konuştu.
Pia Kjaersgaard, ”Helle Thoırning Schmidt’in
başbakan olduğu, Kristian Thulesen Dahl’in Maliye
Bakanı, Peter Skaarup’un da Adalet Bakanı olduğu
bir hükümet neden denenmesin” dedi.
Pia Kjaersgaard Liberal Venstre ve Muhafazakar Parti ile bir hükümet kurmayı reddedeceklerini belirtti.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
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ANKARA/İZMİR 14 GÜNLÜK 2.700.- 35 GÜNLÜK 3.100.KONYA-KAYSERİ 14 GÜNLÜK 2.900.- 35 GÜNLÜK 3.300.-
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Özel/düğün günlerinizde
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Mesele sorunun içini doldurmak
neydoğu’da karşılıklı dökülen kanın durmaması,
Gemlik ve Bozöyük’teki
aşbaçatışmaların ardından
kan
Rum azınlığın AnadoTayyip lu’dan kapı dışarı edildiği
Erdoğan, ağustosta aydın- 6 – 7 Eylül olaylarının yıllarla buluşmasında ‘Kürt
dönümünde Türk milliyetsorunu’nu adıyla sanıyla
çiliğinin diş göstermesine
zikrettiğinden beri AKP
tanıklık ettik. Ve sonunhükümeti için işler başada 12 Eylül darbesinin yılşağı gitmeye başladı. Ama dönümünde Başbakan’a
daha önemlisi Türkiye’de Kütahya’da ‘suikast girişiönü alınamayan ve gideminde’ bulunulmasına varek daha vahimleşen bir
ran tehlikeli bir tırmanışa
gerginlik ortamının hakim ulaştık.
olması.
Yine olup bitenlere haPKK’nın, AB ile müzazırlıksız yakalanmış görükerelerin başlayacağı 3
nüyoruz. Türkiye 1999’da
Ekim’e kadar eylemsizlik AB’ye aday ilan edildiğinkararı filan derken, Güden bu yana toplumsal döCeyda Karan,
İstanbul

B

nüşüm, iç ve dış beklentiler, ABD’nin Irak savaşıyla bölgenin kaderini değiştirme çabası düşünüldüğünde, politika yapıcıların
salt ‘milli birlik ve beraberlik’ sloganıyla yetinmemesi ya da ‘AB ile müzakerelere başlayalım hele’
kolaycılığına kaçmaması
gerekiyordu. Öyle olmadı.
Erdoğan ‘Kürt sorunu’ diyerek ‘malumu ilan
etti’. Ama Türkiye’nin
Özal’dan beri bildiği bu
‘malumu ilan’ artık çok
daha önemli bir dönemece
işaret ediyor. Artık ‘malumu ilanla’ yetinilemeyeceğine...
Erdoğan, ‘Kürt sorunu’

dedi, ama içini dolduramadı. Başbakan ‘suikast girişimine’ varan olaylar sonrasında artık gittikçe kalabalıklaşan ve çeşitlenen
milliyetçi cephe karşısında
bu kez Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışanlara prim vermeyeceklerini
söyleyip, “Bizi birbirimize
bağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Tek
bayrak, tek vatan olmuşuz. Bayrağın kırmızı hilal
olması boşuna değil. Şehit
kanı kırmızı, bağımsızlığımızın simgesi hilal” diyor.
Ama işte artık Süleyman
Demirel’in çok önceden
teslim ettiği ‘Kürt realitesi’ zamanı yaşanıyor. Irak

KÜLTÜR & SANAT
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Kültür takvimi...

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek
eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin
Siz konuklarınızı davet edin gerisini bize bırakın. İster herşey
Salonlarımızda bayanlara özel dahil
fiyatlarımızla eğlencenizi biz
sigara içme odaları ve mescit
düzenleyelim, isterseniz sizin
bulunmaktadır.
isteklerini doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım

Tüm yasal izinlere sahip iki
ayrı salonumuzla, sınırsız
otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde
bizde ağırlayabilirsiniz.

işgali sonrası taşlar yerinden oynuyor. Türkiye
Cumhuriyeti üst kimliğini
kabul etseler de hilal’in altında sarı – yeşil – kırmızı bayraklarıyla duran bir
nüfus var. Bu nüfusun tümünün derdi Öcalan’ı siyaset sahnesine sokmak
değil. Ve onlar ‘milli birlik
ve beraberlik’ sloganıyla
dindirilemeyecek bir noktada. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar
Büyükanıt’ın 30 Ağustos
resepsiyonunda Türkiye
için yaptığı ‘Filistin benzetmesi’ üzerinde durup
ciddi ciddi düşünmek gerekiyor.
Kürt muhalif hareketi
bölük – pörçük, ne yapması gerektiğini bilemeyen bir noktada olabilir.
Ama bunun yanıtı ‘Kürt
sorununu’ ‘terör sorununa’ indirgemek mi olmalı? Öcalan’ın gölgesinden çıkabilmeleri için
Ankara’nın ‘Kürt sorununun’ içini doldurması
gerekiyor. Bunun için de
AB üyeliği sürecinde reformlarla verilen kültürel hakların yetmeyeceği ortada. Kimbilir belki
de Türkiye’yi bugünlerde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaya zorlayan
AB, Türkiye için hazırladığı müzakere çerçeve
belgesine Kürtlerin azınlık olarak tanınmasını da
koymak isteyecek. Çün-

kü ‘Kürt realitesi’nin kendini ifade etme, dilini konuşma, öğretme ve yayma
ile sınırlı kültürel haklarla yetinmesi mümkün görünmüyor. Siyasi hakların
talep edilmesi kaçınılmaz.
Bu da ifade özgürlüğüne,
örgütlenme özgürlüğüne,
basbayağı siyaset yapma
hakkına tekabül ediyor.
Oysa Türkiye’deki manzara ne? Yüzde 10’luk
ülke barajına dayalı seçim
sisteminin parlamentoya
yansıtamadığı, siyaset yapamayan bir kitle! Kürt
oyları Türkiye toplamında yüzde 6 – 7’yi bulurken, Güneydoğu’da yüzde
60’lara ulaşırken, temsil
hakkı ülke barajı yüzünden sağlanamıyor. Türkiye bu gerçekle yüzleşmek
zorunda. Siyaseten kendini ifade edemeyenlerin
şiddete yönelmemelerini
beklemek mümkün mü?
Türkiye’nin Cumhuriyeti’nin baştan beri çözemediği eşitsiz kalkınmanın
yarattığı ekonomik sorunlar ve işsizlikle böylesi bir
kitlenin ‘milli birlik ve beraberlik’ içinde tutulması
mümkün mü?
Bu sorulara yanıt vermedikçe ve çözüm üretemedikçe, AKP hükümeti ‘Kürt sorunu’ ile ‘Türk
milliyetçiliği’ arasında sıkışıp kalacak. Tabi asıl vahimi Türkiye’nin sıkışıp
kalması...

Norveç’te zafer
sol ittifakın

N
MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KÖBENHAVN SV, TLF: 36 305 306 - 23 823 633

orveç’te 12 Eylül’de yapılan seçimleri İşçi Partisi
liderliğindeki sol ittifak kazandı.
Parlamentodaki 169 sandalyeden 88’ini almayı
garantileyerek mutlak çoğunluğu elde eden İşçi Partisi
(Arbeiderpartiet) ve Sosyalist Sol Parti ile Merkez Parti’den oluşan sol ittifak, 2000-2001 yılında başbakanlık
yapan 46 yaşındaki İşçi Partisi lideri Jens Stoltenberg’i
yeniden başbakanlık koltuğuna getirdi.
Muhalefete düşen sağ kanat partilerin parlamentodaki toplam sandalye sayısı ise 81’de kalırken, aşırı sağcı
Fremskridtspartiet (İlerleme Partisi) oylarını yüzde 4.2
oranında artırarak, yüzde 18.8 oranında oy aldı ve parlamentoya 37 milletvekili gönderdi. Böylece Fremskridtspartiet Norveç’in ikinci büyük partisi durumuna geldi.
(Haber)
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Türkiye’nin AB’de bitmeyen zorlu savaşı
BRÜKSEL

Brüksel’deki AB çevreleri 3 Ekim’den sonra başlayacak zorlu süreci şu şekilde açıklıyorlar: “Türkiye’nin artık asıl
sorunu, Avrupa Birliği(AB) ile müzakerelere başlayabilmek değil, ama bu müzakereleri kesintiye uğratmadan sürdürebilmek. Müzakerelerin koşulları oldukça ağır olacak. Sorunlar dağ gibi Ankara’nın önünde durmaya devam ediyor’’.

düşünmüyor.’ İngiltere’nin Newport şehrinvrupa Birli- de yaz tatili sonrası,
ği(AB), son
eylülün ilk haftası ilk
dakikada
siftahı yapan AB Dışişbir aksilik
leri Bakanları, müzakeçıkmazsa, geçtiğimiz relerin ertelenmeyeceği
yıl Türkiye’ye verdiği sözü yerine konusunda aralarında
getirerek, 3 Ekim’de Ankara ile
prensip kararı aldılar.
müzakerelere başlıyor.
Bu sürece gönülsüz yakAncak Brüksel’deki AB çevrelaşan ve son günlerde
leri, bundan sonra başlayacak
çatlak seslerin çıktığı
süreci şu sözlerle açıklıyorlar:
Fransa bile, ses çıkar“Türkiye’nin artık asıl sorunu,
madı. Bunun nedenini
Avrupa Birliği(AB) ile müzakeyorumlayan AB kaynakrelere başlayabilmek değil, ama
ları, ‘Ankara üzerindeki
bu müzakereleri kesintiye uğrat- baskıyı arttırmanın tek
madan sürdürebilmek.’’ Çünkü
yolu müzakereleri başmüzakerelerin koşulları olduklatmak’ sözlerinin altını
ça ağır olacak. Sorunlar dağ gibi
çiziyorlar. MüzakerelerAnkara’nın önünde durmaya de- le birlikte, seksen bin
vam ediyor. Kısacası AB’de Türsayfalık AB müktesebakiye’nin AB sürecine ilişkin ağır
tını Türkiye’nin önüne
bir hava hakim. Türkiye karşıtı
koyacak olan Brüksel, bu süreçte
cephe de boş durmuyor. Fransa
ipleri eline alacak. Bu aynı zave Avusturya’nın başını çektiği
manda önümüzdeki dönemin AnAvrupa ülkeleri, Ankara’nın açıkara açısından nasıl zorlu geçeceğını yakalamak için gözlerini dört ğinin işaretlerini veriyor.
açacak.
Masadaki İlk Sorun
Müzakereler Zamanında
‘Limanlar’ Konusu
Başlayacak
Ancak sorunlar yumağı AnkaÖncelikle, ‘AB, Türkiye ile müza- ra’nın başını ağrıtacak. Nitekim
kereleri, son dakikada kararını
daha müzakereler başlamadan
değiştirmezse tabii, ertelemeyi
Ankara-Brüksel arasında ipleri

kapsamına girip girmediği’ sorun oldu. Ankara’ya
göre, ulaştırma hizmetler
sektörünün bir parçası.
Dolayısıyla GB kapsamında yer almıyor. AB ise bu
tavra sert karşılık vererek, ‘limanlar konusu kırmızı çizgimizdir. Ankara,
GB’nin gereklerini yerine
getirsin.’ uyarısında bulundu. AB, hazırladığı bir
yazılı deklarasyonda da
Türkiye’ye ‘limanları bir
an önce açın.’ uyarısında
bulunma kararı aldı. Limanlar sorununun müzakereler devam ederken
krize dönüşeceği anlaşılıyor.

Duygu Leloğlu, Brüksel

A

Danimarka’nın ilk ocakbaşı
ustası Şahin usta ve Necati
ustanın Taastrup’taki
restorantı Konya Kebap 60
kişilik yeni aile salonu ile
hizmetinizde

Müzakereler Pamuk
İpliğine Bağlı
iyice gererek krize dönüşebilecek AB, Türkiye’de, AB’yi kuran huilk sorun ortaya çıktı bile : ‘Türkukun üstünlüğü, temel özgürkiye’nin hava ve deniz limanları- lükler, demokrasi gibi konularda
nı Kıbrıslı Rumlara açması konu- ciddi bir sapma olduğu takdirde,
su.’ Türkiye ağustos başında im- müzakereleri askıya alma hakzaladığı ‘ek protokol’ ile, Gümrük kına sahip. AB kaynakları uyarıBirliği’ni(GB), Güney Kıbrıs’ın
yorlar: ‘Bu durum, müzakereler
da içinde bulunduğu 10 yeni ülke pamuk ipliğine bağlı olacak’ angenişletme kararını aldı. Ama
lamına gelir. Özellikle Fransa,
hemen akabinde, ‘Türkiye’nin
sadece limanlar konusunu değil,
Kıbrıslı Rumlara ulaştırmada
Ankara’nın açığının bulunduğu
uyguladığı ambargo’nun GB’nin
her konuyu, müzakereleri askıya

KONYA KEBAP
Taastrup’ta Ocakbaşı

Açılış saatleri:
Pazartesi - Perşembe
: 11.00 - 22.00
Cuma - Cumartesi
: 11.00 - 24.00
Pazar ve resmi tatil günleri : 11.00 - 22.00

Østerparken 16-18 2630 Tåstrup

almak için kullanacaktır. ‘Türkiye ile müzakereleri keselim’ şeklindeki AB içi ilk kavga, 9 Kasım
tarihinde AB Komisyonu’nun
İlerleme Raporu ile başlayacak.
Çünkü Türkiye’ye ilişkin son
rapor oldukça eleştirel çıkacak.
Yani müzakereleri sürdürebilmek, Ankara’nın bitmeyen zorlu
savaşı olacak.’’
Müzakereler Nasıl
Yürütülecek?
AB müktesebatının Ankara tarafından uygulanması anlamına
gelen müzakereler, 35 alana bölünmüş durumda. Müzakerelerin
ilk etabını ise, Türk ve AB yasalarının karşılaştırılması demek
olan ‘tarama süreci’ ile başlayacak. Bu sürecin en az bir yıl süreceği belirtiliyor. Ancak 35 alana
yayılacak gerçek müzakerelerden
oluşan iki etaba ne zaman geçileceği henüz kesinlik kazanmadı. Ankara tarama süreci devam
ederken, bir kaç kolay konuda
masaya geçilmesinde ısrar ediyor.
AB’nin bu talebe ne cevap vereceği henüz belli değil. Özellikle
de AB içinde Türkiye karşıtlarının seslerinin çıktığı şu günlerde,
değil masaya oturmak, bu sürece
‘bismillah’ diyerek başlamak bile
bir şans.

Izgara ve kebap
çeşitlerimiz, meşhur Konya
etli ekmeği, mevlanası,
lahmacun ve bol salata
çeşitleri...

Tlf: 43 52 35 23
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Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

M

erhabalar- Bundan böyle bu sayfalarda birlikte olacağız. Hukuksal konularda bilgiler veren yazılarımla
karşınızda olacağım. Önce sizlere kendimi kısaca tanıtmak istiyorum.
Ben Erbil Kaya, 1980 Ankara
doğumluyum. Babam 1984 yılında
Danimarka’ya geldi. ve hemen bir yıl
ardından da annem ve ben onu takip
ettik. Annem ve babam Türkiye’nin
Muş ilinden. Ben Danimarka’ya gelir gelmez ilkokula başladım ve 9.
sınıfa kadar okudum. Ardından Nörre Gymnasium’da başladığım Lise
eğitimimi 1999 yılında tamamladım.
1999 yılında yaz tatilini geçirmek
üzere Türkiye’ye gittim ve geri
döndüğümde Kopenhag Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi’ne kabul edildiğimi
öğrendim. 5 buçuk yıllık bir eğitimin

Merhaba Haber okurları

ardından 2005 yılında Hukukçu
ünvanıyla Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 1 Şubat 2005 tarihinden
beri de Christian Harlang Avukatlık
firmasından Avukat Christian Harlang
ile birlikte çalışıyorum.
En sık karşılaştığım sorulardan biri
Hukukçu (jurist) ile avukat arasında
ne fark olduğudur. Bir kişi 3 yıllık
temel hukuk eğitimini tamamlar
ardından iki yıllık yüksek eğitimi
alırsa hukukçu (cand. jur) ünvanı ile
üniversiteden mezun olur. Hukukçular resmi ya da özel sektörde hukuksal
danışman olarak görev yaparlar. Örnek vermek gerekirse: Tüketici korum
derneği, Yabancılar Müdürlüğü, Mülteciler komisyonu, Sigorta Şirketleri,
Bakanlıklar gibi hukuki bilgi gerektiren mercilerde hukukçular danışman

Eylül 2005

HUKUK KÖŞESİ: Gazeteniz HABER’den yeni bir hizmet. Artık bundan böyle hukuksal konularda merak
ettiğiniz şeyleri sorabileceğiniz, isterseniz size Türkçe olarak da hizmet
sunabilecek bir hukuk danışmanınız
var. Hukukçumuz Erbil Kaya bundan böyle sizlerden gelen soruları

olarak görev yaparlar gelen şikayetleri
değerlendirirler.
Avukatlar ise duruşmalarda
savunmasını üstlendikleri kişiler
için davalara girerler. Bu davaların
kapsamına aslında her türden davalar girer. Bunlar oturma izni verilmeyen bir yabancının davasından tutun
da alınan konut alım-satımında ortaya
çıkan uyuşmazlıklara kadar geniş bir
yelpazeyi içerir.
Avukat olabilmek için bir avukatlık
bürosunda üç yıl kadrolu olarak
çalışmak gerekir. Bu üç yıllık dönem
içinde bulunanlara stajyer avukat (advokatfuldmaegtig) adı verilir. Bu üç
yıllık dönemde avukatlık kurslarına
gitmek, avukatlık sınavını geçmek gereklidir. Sadece bu sınavları geçen
kişiler avukat olarak görev yapabilirler.

cevaplandıracak, sizlere çeşitli
hukuksal konularda bilgiler verecek. Bu sayımızda Erbil Kaya’yı
kendi ağzından tanıyacağız. Erbil
Kaya’ya sorularınızı yöneltmek için
haber gazetesini arayabilir veya
erbil.kaya@haber-dk adresine eposta yazabilirsiniz

Karşılaştırma yapmak gerekirse Türkiye’de hukuk eğitimi 4 yıl
dır. Bunun üzerine 1 yıllık bir stajyer avukatlık dönemi eklenir. Bunun
ardından avukat olarak çalışabilinir.
Bundan böyle sizlere hukuksal konularda bilgilendirici yazılar yazacağım.
Bu konular; tüketiciyi koruma yasaları,
aile birleşimi kuralları, velayet-vesayet davaları vb. olabilecek. Kısaca yasalarla anlaşmazlığa düştüğünüzüz
düşündüğünüz her konuda yazılarım
olacak.
Başlangıçta da değindiğimiz gibi sizler de hukuki konularda bilgi almak
isterseniz rahatlıkla bana yazabilirsiniz. Artık bu köşe bundan böyle sizlere
açık, sizin sorularınıza açık olacak. Bu
köşenin devamı da sizlerden gelecek sorulara bağlı olacak.

Brixtofte’den Refah Partisi Disneyland
Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde adı yolsuzluklara karışan ve halen aklanmayı bekleyen Farum eski Belediye Başkanlarından Peter
Brixtofte, Refah Partisi (Velfærdsparti) adında siyasi bir parti kurdu.

F

arum eski Belediye Başkanlarından Peter Brixtofte Refah Partisi (Velfærdsparti) adında siyasi
bir parti kurdu.
Kasım ayında yapılacak yerel
seçimlere katılmayı hedefleyen
Brixtofte’nin partisi, Vaerlöse Belediyesinin Farum Belediyesi ile
birleşerek Furesö adını aldığı yeni
Furesö belediyesinden yerel seçimlere katılacak.
Partisinin toplumdaki yoksulların haklarını savunacağını belirten
Peter Brixtofte, refah toplumunun
göstergesi olan sağlık, yaşlılık, eğitim, sigorta alanlarına ağırlık vereceklerini söyledi.
Uzun yıllar Farum belediye başkanlığı yapan ve Liberal Parti
Venstre’den milletvekili seçilen
Brixtofte bir dönem Maliye Bakanlığı da yaptı. Farum Belediye

Antalya’da da
açılıyor
Haber, Antalya

Başkanı iken adı bazı yolsuzluklara karışan Peter Brixtofte, Liberal Parti Venstre’den ayrılarak
Merkez Demokrat Parti’ye
geçti ve kısa bir süre
bu partide politika
yaptı.
56 yaşındaki Farumlu
politikacı, Farum’da yaşayan Türkler tarafından seviliyor ve Türk
dostu olarak da biliniyor. Hakkında açılan
yolsuzluk iddiaları
nedeniyle mahkemede aklanmayı
bekleyen Brixtofte,
aynı zamanda Türkiye’de emlakçılık
yapıyor.

B

MW’nin ticari araştırma
şirketi AGL, Türkiye’deki
büyük potansiyeli gördü
ve Euro Disney’in bir benzerini kurmak için harekete geçti.
Walt Disney’in çizgi film karakterlerinden esinlenerek önce
Amerika’da kuruldu. Kısa sürede dünyanın bir numaralı
eğlence merkezi oldu. Bu başarı
üzerine, benzeri Avrupa’da hizmete alındı. Paris’teki Euro
Disney de, ABD’deki kadar ilgi
topladı.
KOSİFLER YAPACAK
Almanya’nın otomotiv devi
BMW’nin ticari araştırma şirketi AGL, Türkiye’deki büyük
potansiyeli gördü ve Euro
Disney’in bir benzerini kurmak için harekete geçti. Ken-

(Haber)

dine, Türk ortak olarak, BMW
bayiliğinin yanı sıra sigorta ve
inşaat alanlarında da faaliyet
gösteren Kosifler firmasını
seçti.
400 MİLYON EURO
Firmanın Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Kosif, GÜNEŞ’e,
merkezin Antalya Kepez’de, 1
milyon metrekarelik araziye
kurulacağını açıkladı. Projenin,
400 milyon euro’luk yatırımla
2 yılda bitirileceğini belirtti.
‘Türk turizmi çağ atlayacak.
Antalya’ya inen uçak sayısı
katlanacak’ dedi.

1001 NAT

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

Selskabslokale
www.1000og1nat.dk
TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, Pilav, Cacık, Salata,
Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, sıcak-soğuk
içecekler, salonkørasi ve masa dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto ve çeşitli mezeler.
Masa dekorasyonları sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi arayınız

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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Faiz yerine gider
Danimarka’nın önde gelen bankalarından Jyske Bank, ülkede yaşayan Müslümanlara faizsiz özel şeriat kredisi vermeye hazırlanıyor.
Faizden elde edeceği geliri de ‘gider’ yazarak elde edecek.

M

üslümanlara faizsiz kredi vermek için kolları sıvayan Jyske Bank, 200 bin krona
kadar faizsiz kredi vermeyi hedefleyerek,
Danimarka’da bir ilki gerçekleştirecek.
Danimarka’da yaşayan bir çok Müslüman kökenlinin İslam dinine göre faiz ödemenin haram
olmasından dolayı otomobil ya da ev satın almak
için Danimarka bankalarından kredi almadığına
dikkat çeken imam Abdul Wahid Pedersen, Müslümanlar için faizsiz kredi verilmesini istedi.
Politiken gazetesinde yeralan habere göre,
Jyske Bank Müslümanlara faizsiz kredi vermeye hazırlanıyor ve faiz yerine gider ve masraf
gösterecek.
Jyske Bank müdürlerinden Hans Barth, “Bir yıldır faizsiz kredi verme çalışmalarını hazırlıyoruz.
Faiz yerine gider yazacağız ve faiz gelirini giderden karşılayacağız” dedi.
BU arada, Danimarka’nın iki büyük bankası
Danske Bank ve Nordea şeriat kredisi vermeyi
düşünmediklerini bildirdi.
Bilindiği gibi, İngiltere’de geçtiğimiz yıl açılan
ilk Müslüman bankasından sonra bir çok banka
da faizsiz şeriat kredisi vermeye başladı.
(Haber)

Ordulular
dernekleşiyor

O

rdu’nun Mesudiye kasabasından gelen ailelerin bu yıl başında kurdukları Mesudiyeliler derneği önümüzdeki günlerde yeni
bir dernek çatısı altında toplanıyor.
Ordulular Derneği olarak isim değişikliğine giden Mesudiyeliler derneğinden yapılan açıklamada, yeni derneğin tüm Orduluları kapsadığı belirtildi. Yeni dernek binası çatısı altında bir araya
gelecek olan Ordulular derneği, burada öncelikli
olarak gençlere yönelik folklör, müzik, edebiyat,
Türkçe kursları gibi kültürel faaliyetlere ağırlık
verecek. Danimarka’ya uyum sağlama gibi bir sorunlarının olmadığına dikkat çeken dernek yöneticilerinden Elvan Taşlıçukur, ”Genç neslin geldikleri kültür ve dillerini unutmamaları gerekir.
Kurduğumuz dernek aracılığıyla gençlerimizin
geldikleri kültürden kopmamalarını sağlayacağız” diye konuştu.
Amaçlarının Danimarka’ya yerleşen Orduluları
bir araya getirmek olduğunu belirten Taşlıçukur,
dernek çatısı altında aileleri biraraya getirmenin
yanısıra gençlerin gidebileceği bir yer olarak da
hizmet vermeyi istediklerini söyledi. Taşlıçukur
ayrıca, dernekte bilgisayar odası, kütüphane, tenis ve bilardo gibi oyun odalarının da olacağını
belirtti.
(Haber)

Bir süpermarket
zinciri daha: LIDL

A

lman süpermarket zinciri LIDL Danimarka’da süpermarketler açıyor.
Ucuz gıda satışlarıyla tanınan Alman süpermarket zincirlerinden LIDL Danimarka’da ilk
süpermarketlerini bu ay içinde açıyor.
15’e yakın süpermarketle Danimarka piyasasına girecek olan LIDL, Danimarka’daki süpermarket sayısını yılbaşına kadar 25’e çıkarmayı
hedefliyor.
İlk süpermarketlerini Jylland bölgesinde açacak
olan LIDL, daha sonra Fyn ve Sjaelland adalarında marketler açacak. LIDL Danimarka’daki Fakta, Netto, Aldi, Rema 1000 gibi ucuz satış yapan
süpermarketlerle rekabet edecek.
(Haber)
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Danimarka ekonomisi doğru yolda

D

animarka’da bütçe görüşmelerinin
başlamasına kısa
bir süre kala yayınlanan ekonomik raporlar,
Danimarka’nın diğer Avrupa
ülkelerine oranla en güçlü
ekonomiye sahip olduğunu
gösteriyor.
Danimarka İstatistik Kurumu’nun yayınladığı ekonomi raporuna göre, ihracat
giderek artarken, işsizlik de
düşük seviyede seyrediyor
ve düşmeye de devam ediyor.
Devlet bütçesi de son bir yıl
içinde 57 milyar kronluk bir
fazlalık verdi.
Tüketim giderek artarken,
faizler en düşük düzeyde seyrediyor ve Danimarka kronu-

nun durumu da oldukça iyi.
İstatistik Kurumu’nun raporunu değerlendiren
ekonomi uzmanları ise, Danimarka
ekonomisinin şimdiye kadar görülmemiş durumda
çok iyi yolda olduğu yönünde açıklamalar yaptılar.
İşsizlik
düşüyor
Bu arada, Danimarka’da her iş dalındaki
işsizlerin sayısı da geçen
yıla oranla gerilemiş görünüyor. İstatistiki veriler, bu yılın
ilk altı ayında işsizlik oranının
yüzde 7.6’dan yüzde 5.5’e düş-

tüğünü gösteriyor.
İşsizlik Kasaları
Birliği’nden yapılan açıklamalara
göre, işsizliğin
gerilediği iş dalı
ise boyacılık. İşsiz boyacıların
üçte ikisi son
altı ay içinde çalışmaya başladı. Boyacılık dalındaki işsizliğin azalmasına
gerekçe olarak da
inşaat sektöründeki
artış gösteriliyor.
Danimarka’da işsizliğin
en az hemşireler arasında
olduğu ve bu alanda işgücü
açığı olduğu kaydediliyor.
(Haber)
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18

haber

HABER

Eylül 2005

BG Bank da Türkçe konuşacak

D

animarka’da göçmenler
giderek cazip bir tüketici
grubu olarak görülmeye
başladılar. Bundan önce
TDC tarafından başlatılan Türkçe müşteri hizmetleri servisinin
ardından şimdi de BG Bank müşterilerine Türkçe hizmet verme
yoluna gidiyor.
BG Bank tarafında yapılan açık-

lamada, bankanın dini kurallara Danimarka’da göçmenlere yöuygun ürünler sunmadığı, ancak nelik pazarlama yöntemi giderek
ekonomi gibi önemli bir konuda tarafların birbirlerini anlamalarının yaygınlaşmaya başladı. BG Bank da
önemli olduğu vurgulanarak müş- Türkçe ve Urdu dillerinde danışmanlık
teri - banka ilişkilerinde diyaloğun hizmeti sunmaya başladı.
önemli olduğu belirtiliyor.
BG Bank’tan Türkçe hizmet al- olanak şimdilik Nörreport Şubesi
mak ve danışmanlık hizmetlerin- ie sınırlı.BG Bank’ın Nörreport Şuden yararlanmak isteyenler için bu besinde işe başlayan Pakistan ve

Türk kökenli çalışanlar sayesinde önceden rezervasyon yaptıran
mudiler isterlerse Türkçe olarak
hizmet alabilecekler.
Bundan önce de bazı büyük
kuruluşlar göçmenlere yönelik
uygulamalara giderek gerek personel alımında, gerekse ürün pazarlamasında farklı girişimlere
imza atmışlardı. Bundan üç yıl

önce TDC mobil Türkçe müşteri hizmetleri servisi başlatmış,
DR Licens de göçmenlere yönelik
kampanya düzenleyerek gazete
ilanlarını Türkçe olarak vermişti.
Geçtiğimiz günlerde de Jyske Bank
faiz yasak olduğu için kredi alamayan Müslüman göçmenler için faizsiz kredi uygulamasına gideceğini
açıklamıştı.
(Haber)

Yeni vatandaşlara
davet

2

005 yılı içinde vatandaşlığa kabul edilen
5.00 kişi eşleri ile birlikte Parlamentoya davet
edilecekler. Vatandaşlık
günü adı altında düzenlenecek gün 23 Mart günü
gerçekleştirilecek.
Müzik, dans ve çeşitli
eğlencelerin düzenleneceği günde yeni vatandaşlar
Parlamento üyeleri ile tanışma olanağı bulacaklar.
Parlamento
başkanı
Christian Mejdahl ”Vatandaşlık günü” hakkında konuşurken,” Umarım
katılım geniş olur ve yani
vatandaşlarımız içinde bu-

lundukları demokrasiyi en
yakından tanıma olanağı
bulurlar, demokrasilerde
haklarla birlikte görevlerin de var olduğunu kendilerine anlatma olanağı
buluruz” dedi.
Benzer bir etkinliği bundan iki yıl önce Kopenhag
Belediyesi
düzenlemiş
2003 yılında Danimarka
vatandaşlığına geçenler
Kopenhag Belediye Binası
salonunda bir davete katılmışlar, Danimarka’nın ulusal marşı “Det er et yndigt
land”i hep bir ağızdan söylemişlerdi.
(Haber)

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
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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mobilya & hali

Yeni modeller !!!

Farum’da
1 Eylül’de
hizmetinize
girdik

Şok fiyatlar !!!

Yeni renkler !!!

Dev mağazamızda
yemek odası, yatak
odası, koltuk takımları,
genç odaları çeşitlerimiz
için mutlaka bizi
ziyaret ediniz.

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN HALI ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

Açılış saatleri

Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Akacietorvet 2 3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544

Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI
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Sanal dedektif tuzağına dikkat!
Son günlerde internet ortamında “sanal dedektifler” kol keziyor. Emniyet yetkilileri, eşi veya sevgilisi
tarafından aldatıldığını düşünenlere hizmet verdiğini söyleyen sanal dedektiflerin hacker’lardan hiçbir farkının
olmadığını söylüyor.

İ

nternet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan
hacker’lardan sonra şimdi de
“sanal dedektifler” hayatımıza -daha doğrusu bilgisayarımızagirdi. Sanal ortamda dedektifliğe
soyunan bazı kişiler “Artık eşler,
sevgililer, partnerler birbirini aldatamayacak” sloganlarıyla tanıtım
mailleri gönderiyor. Normal dedektifler gibi, sizi aldatmasından şüphelendiğiniz kişileri sanal ortamda
takip edip her türlü veriyi aktarmayı vadediyor. Uzakdoğu kökenli yeni bir teknolojiyle takip ettiği
kişiyle ilgili sanal ortamda her
türlü bilgi ve belgeye ulaşacağını
iddia eden sanal dedektifler müşteri arıyorlar. Kendilerini dedektif olarak adlandırmalarına rağmen aslında hacker’lardan farklı
birşey yapmayan bu kişiler bakın
ne tür bilgilere ulaşabileceklerini
vadediyor: Kişisel bilgisayarında ve
online ortamda kullandığı şifre bilgilerine, hard diskindeki her türlü
dosya ve dokümana, e-mail yazışmalarına, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, ICQ gibi chat yazışmalarına, IRC chat odalarında yaptığı

sanal dedektif adıyla ortaya çıkan
kişilerin, hizmet almak isteyen
kişilerden birçok özel bilgi isteyeceğini belirtiyor ve “Özel bilgileri
almakla kalmayıp takip edecekleri
kişinin bilgisayarına bazı programlar yüklemenizi söyleyeceklerdir.
Başka yöntemlerle de teknik olarak bazı bilgilere ulaşabilir ancak
bu çok zor ve çok uzun zaman isteyen bir iştir. Yani dedektiflik için
yapılacak iş değildir” diyor.

chat kayıtlarına, aldattığı kişinin
resim, ses ve sanal kimlik bilgilerine, aldatma içerikli diyalogların
yaşandığı zamanlama bilgilerine...
Tahmin edeceğiniz gibi, kimliğini
gizli tutan sanal dedektifler, vadettiği bu hizmetler karşılığında para
istiyor. Detaylı bilgileri almadan fiyatını açıklamıyorlar ama her zaman pazarlığa açıklar. Peki sanal
dedektiflik yasal mı, vadettiklerini

yapabilelcek teknoloji mevcut mu,
bu kişilerden yardım alınmalı mı,
bilgisayar kullanıcıları bu kişilere
karşı nasıl davranmalı?..
SUÇ İŞLİYORLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği, kendilerini sanal dedektif olarak adlandıran bu kişilerle hiçbir şekilde ilişkiye girilmemesi gerektiğini

söylüyor. Bu kişilerin yasadışı iş
yaptıklarını, edindikleri bilgileri
farklı amaçlarla kullanabileceklerini, hatta şantaj yapabileceklerini belirterek bilgisayar kullanıcılarına uyarıda bulunuyor. Bu
kişilerin “Bilişim suçları” işlediğini vurgulayan emniyet yetkilileri
kendilerine şikayette bulunmasını istiyor. Sabah Gazetesi Yazılım
Geliştirme Müdürü Akif Özkaya,

GÜNCELLEMEYİ
UNUTMAYIN
Akif Özkaya, her ne ad altında
olursa olsun hacker’lara karşı korunmak için neler yapmak gerektiğini de şöyle sıralıyor: “İşletim sistemini güncellemeyi ihmal etmeyin, mutlaka bilgisayarınıza anti
virüs programları yükleyin ve sürekli güncelleyin, casus programları tespit edip devre dışı bırakacak
programlar yükleyin, tanımadığınız e-mail’leri açmadan silin, banka şifreleri gibi gizli bilgilerinizi
bilgisayarınızda saklamayın.”
(Kaynak: Sabah)

Konut sahibi olmak isteyenlere
yüzde 110’lara kadar varan kredi
Hayalinizdeki evi buldunuz, ama tasarruffunuz
yok, size biz yardımcı olalım
% 3.6’dan başlayan uygun faiz dışında hiç bir
ek masraf ya da ödeme yapmanız gerekmez
RKI’de kayıtlı olmanız bile bizim için bir engel
değildir

Herkese yardım etmek istiyoruz
Danca, İngilizce, Farsça ve Türkçe konuşan
personelimizle hizmetinizdeyiz
Siz de başvurun, ücretsiz danışmanlık
hizmetimizden yararlanın
Başvurularınızı en hızlı ve profesyonel şekilde
değerlendirelim

Dansk Ejendomsfinans
Halsskovvej 27, 1. sal. 4220 Korsør Tlf: 70 20 25 41 Fax: 70 20 25 32
www.danskejendomsfinans.dk
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Ceza puanı sistemi uygulaması başladı
Sürücüler dikkat ! 1 Eylül’de yürürlüğe giren “trafıkte ceza puanı uygulaması” sürücü belgenizi geçici olarak ya
da tamamen kaybetmenize neden olabilir.
CEZA PUANI GEREKTİREN TRAFİK SUÇLARI

G

eçtiğimiz 1 Eylül’de
yürürlüğe giren Ceza
Puanı uygulaması
bundan önce sadece
para cezasıyla geçiştirilen trafik suçlarının üç yıl süreyle kalıcı olmasını gerektiriyor. Norveç’te 1,5 yıldır uygulanmakta
olan sistem sürücülerin daha
dikkatli olmalarını ve trafik
suçlarının ve kazalarının azaltılmasını hedefliyor.
Uygulamaya göre bir sürücü
bazı belirli trafik kurallarını
ihlal ederse ceza puanı alacak ve bu ceza puanı trafikte
kaydedilecek. Üç yıl içinde üç
kez ceza puanı alan kişilerin
ehliyetleri ellerinden alınacak. Ceza
puanı uygulamasının yanı sıra daha
önceden olduğu gibi bu ihlallere para
cezası verilmeye devam edecek. Üç yıl
içinde üç ceza puanı alan sürücünün

kursuna girecekler, yazılı ve direksiyon sınavlarını geçmek zorunda
kalacaklar.

ehliyeti şartlı olarak elinden alınacak
ve sürücü teori sınavına girerek ehliyetini geri alabilecek. Teori sınavını
geçemeyenler ise baştan ehliyet sınavı
sürecine başlayacaklar. Yani sürücü

l

Ceza puanı sistemi etkisini gösterdi
Yeni uygulanmaya başlayan trafik
suçlarına ceza puanı sistemi sonuçlarını vermeye başladı. Sürücü ehliyetini kaybetme korkusu nedeniyle
sürücüler trafik kurallarına daha
çok uymaya başladı
Ceza puanı uygulamasının başlamasından önce en az 2000 kişiye
ceza puanı verileceğinin hesaplandığını belirten polis yetkilileri, uygulamanın başlamasından sonra
sürücülerin trafik kurallarına daha
çok uyduklarının gözlendiğini, beklenenden çok daha az ve sadece 1000
kadar sürücüye ceza puanı verildiğini açıkladı.
(Haber)

- İzin verilen hızın yüzde 30 fazlası aşırı sürat yapmak
- Sürüş esnasında öndeki araca aşırı yaklaşmak
- Servis- güvenlik şeridine girmek
- 15 yaşından küçük çocukların emniyet kemerini bağlamamak
- Kırmızı ışıkta geçmek
- Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarını ihlal etmek
- Sollama yasağını ya da kurallarını ihlal ederek sollama yapmak
- Sollanma esnasında süratini arttırmak
- Yaya geçidinde sollama yapmak
- Ters yola girmek
- Sıkışık trafikte sollama yaparak slalom sürüşü uygulamak
- Diğer sürücü ve yayaları içi tehlike arzedecek şekilde yer
değiştirmek
- Diğer sürücülerle yarışa girmek
- Demir yolu üzerinde “dur” ihtarını ihlal ederek geçiş yapmak
- Motosikletlerde 8-15 yaş arası çocuklara kask takmamak

Shawarma maskine

l Shawarma kniv
l Kølerum, fryserum
l Opvaskemaskiner
l Friture

Köle&fryserum med hylder
-for supermarkeder

l Lavasten grill

Köle & fryserum

l Dej maskine
l Brødrister
l Salatbarer
l Køleopsatse
l Kulgrill

HAKAN

Fryseboks

Fryseboks

Tlf: 4072 3358
Nielsens Discount
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Randy Cooper Malmö’de
İSVEÇ

Abdullah Tunçel, Lund

G

eçtiğimiz on yıl
içerisinde uluslararası
düzeyde adından en çok
sözedilen sanatçılardan bir tanesi
olan Randy Cooper, Malmö’de sergi açıyor.
Bir heykel sanatçısı olan Cooper,
yapıtlarında malzeme olarak çok
ince çelik tellerden yapılmış ağ
plakalar kullanıyor, bu plakalara
form vererek gerçek ölçüde insan
vücutları, büstler, hayvan figürleri
yaratıyor. Yapıtların üzerine spot
ışığı verilmesi durumunda ortaya
çıkan gölge siluetleri ise sanat çevreleri tarafından ‘’gizemli bir gölge
oyunu’’ olarak tanımlanıyor.

Cooper’ın bugünkü düzeyine nasıl ulaşmış olduğunun öyküsü ise
oldukça ilginç. Bu öykü, yetenekli
bir sanatçının kendisine uygun bir
malzeme bulması ve durup dinlenmeden çalışarak yeteneği ile deneyimini birleştirebilmeyi başarmış
olmasının öyküsü.
1990 yılına kadar öğretmenlik
yapan ve ortalama bir Amerikan
vatandaşı olarak yaşayan Cooper, 1990 yılında ve 47 yaşında
iken bir rastlantı sonucu olarak
ünlü heykel sanatçısı Wren Prather – Stroud ile karşılaşıyor ve
Strod’un öğrencisi olarak ‘yeni
başlayanlar’ kurslarına kabul
ediliyor. (Bu adım, sekiz yıl sonra
Randy Cooper’ın ‘’1998 yılının en
iyi görsel sanatçısı’’ Albuquerqu-

es ödülünü kazanmasının
ilk adımı olacaktır). Kursların ilerlemesi ile birlikte
Cooper öğretmenlikten istifa ediyor ve tüm zamanı
ile heykel sanatçısı olarak
çalışmaya başlıyor. Önceleri malzeme olarak bronz
kullanan Cooper, bir arkadaşının tel ağ plakalar kullanması önerisini kabul
ediyor, tel ağlarla çalışmaya başlıyor, çalıştıkça malzemenin verdiği olağanüstü potansiyeli yakalıyor ve
kendisini geliştiriyor.
Cooper’ın yapıtları son on yıldır heykeller’ olarak tanımlanan bir – 1 Ekim tarihleri arasında Malsanat dünyasını yalnızca hayran sanat kavramına dönüşmüş du- mö’de Davidhallsgatan 5 adresinbırakmakla kalmış durumda değil. rumda.
deki Galleri Miva’da izlenebilir.
Bu yapıtlar ‘Cooper’ ya da ‘gölgeli Randy Cooper’ın sergisi 17 Eylül
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24 Eylül 2005
NAŞİDE GÖKTÜRK’le

NAŞİDE GÖKTÜRK

Özel gece eğlencesi

23 EYLÜL 2005

Saat: 24.00-05.00
Giriş : 150 Dkr.

SPONSOR ARANIYOR

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN
3024 5538’i
ARAYINIZ.

25 Eylül 2005
Yemekli kadınlar eğlencesi
Saat: 16.00-21.00
Giriş: 150 Dkr.
Müracaat: Sevim Yıldız
Tlf: 2658 5860

SAAT: 19.30
GİRİŞ 150 Dkr.

Sadece 12 yaş üzeri çocuklar
getirilebilir.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2, 1. og 2. sal
(v/Ellebjerg Station)
2450 Köbenhavn SV
Tlf: 36 305306 - 23 464 504 -23 823 633

Eğlence sezonunda
tercih
edeceğiniz
tek adres
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Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER
skaber kontakt
til dine kunder
Annonce tlf.:
3024 5538

Turkport.dk adlı Türk internet
sitesi sponsor arıyor.
İlgilenenler www.turkport.dk

ÖĞRETMEN ARANIYOR
“13 ve 10 yaşlarında olan iki
çocuğuma ders vermek üzere
İngilizce öğretmeni arıyorum.
Türkiye’den gelen öğrenciler
tercihimdir.
Telefon: 21 45 91 93”

SATILIK ARSA
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.
SATILIK ARSA
Antalya Düden’de 280 metrekare arsa müracaat Halim
Erolan: tlf: 2655 6049

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

Hüseyin Özcan ve Grubu

Düğün, nişan, doğum günü,
kına gecesi ve diğer her türlü
eğlencenizde tecrübeli ve tam
teşekküllü orkestramızla
hizmeyinizdeyiz
Istedgade 58

1650 København V

Tlf: (+ 45) 33 22 52 47
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Sınırlar ötesi iş (Job uden grænser)

haber 23

IA TAXASKOLE

Dil ve kültürel beceriye dayanan uluslararası iş olanakları

Yabancılar için taksi şöförlüğü projesi

Etnik becerinizi uluslararası düzeyde kullanmayı hayal ediyorsunuz

Taksi şöförü olmak istiyorsunuz, ama Danca bilginiz
yeterli değil....... İşte lA’nın size bir teklifi var.

Belki beklediğiniz olanağı size IA Erhverv sunuyor !
Job uden grænser
Uluslararası alanda kendine iş dünyasında kariyer yapmayı amaçlayan :
•
•

Kendi dil ve kültürel kaynaklarını kullanarak bir projeyi
gerçekleştirmek isteyen,
Uluslararası alanda çalışan bir şirket ve örgütte proje danışmanı,
asistan, şef veya danışman olarak çalışmak isteyen,

Uluslararası kimliği olan kişilere (yabancılara) yönelik bir eğitim programıdır.
Katılma şartları?
• Geçimini sağlamak için işsizlik parası ya da sosyal yardım alıyor
olmak
• Uzun süreli işsiz olmak (12 aydan fazla)
• Kopenhag veya Frederiksberg Belediyelerinde oturuyor olmak
• Anavatanında lise veya yüksekokul diploması almış olmak
• Ve/veya Danimarka dışında, uluslararası alanda iş tecrübesine
sahip olmak
• Yabancı kültürler hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak
• Danimarka’da yaygın olmayan dillerden birini anadil seviyesinde
biliyor olmak
• Hırslı, istekli, bağımsız ve hareketli çalışma yeteneğine sahip olmak
Nerede ve ne zaman?
Yer
: IA Erhverv, Sprogcenter IA,
Hejrevej 26. 5. sal.,2400 NV
Zaman
: 8.30 – 15.30 Pazartesi-Cuma)
Proje süresi
: 11 ay
Başlangıç
: Eylül 2005

Ücret
Kurs ücretsizdir. Proje ”JOB uden Grænser” Avrupa Birliği Sosyal
Fonu tarafından finanse edilmektedir.
Başvuru formu ve son başvuru tarihi
Aşağıdaki ve adres ve telefon numaralarına başvurarak başvuru
formu edinebilirsiniz. Takip eden haftalarda kursa alınma mülakatları
yapılacaktır. Her başvurucu mülakatlara davet edilecektir.
Başvuru:
IA Erhverv
Hejrevej 26, 5. sal. 2400 København NV
gitte@ioc.dk / Tlf. 38 88 32 33
Görüşülecek kişi: Gitte Karlshøj Olsen

Sprogcenter IA Danca ve taksi şöförlüğü ve teori kursu
düzenlemiştir.

Kurs sonunda yasa gereği zorunlu olan şöförlük kursu taksi
şöförlüğü yazılı sınavı ve belki Danimarka Dili 2. ve 3. derece
yeterlilik sınavını da verebilirsiniz
Direksiyon sınavı kurs kapsamının dışındadır. Kursiyer kendisi
bnu sınava girecektir.
Katılma şartları
•
•
•
•
•

Danca eğitimi 2-3, 4. ve 5. derece düzeyinde Danca
bilgisine sahip olmak.
İyi okuma becerisine sahip olmak
Danimarka vatandaşı olmamak
Kategori B sürücü ehliyetine ya da normal ehliyete sahip
olmak
Sürücülük deneyimine sahip olmak

Kurs yeri
IA Erhverv, Sprogcenter IA, Hejrevej 26, 2. sal, 2400 NV
Zaman
Eylül ayı boyunca kayıt kabul edilmektedir. Haftalık ortalama
ders saati sayısı 16’dır.
Fiyat
Kursa katılmak ücretsizdir (Sürücü kursu sınav giderleri için
1.000 Dkr talep edilmektedir.).
Kayıt ve son başvuru tarihi
Daha fazla bilgi ve başvuru formu için IA’ya 3888 3233
numaralı telefondan başvurabilirsiniz. Tüm başvuranlar
mülakata çağrılacaklardır.

DEN EUROPÆISKE UNUION
Den Europæiske Socialfond

Başvuru
IA Erhverv, Sprogcenter IA,
Hejrevej 26, 2. sal. 2400 NV,
Tlf. 38 88 32 33
E-posta iaerhverv@ioc.dk/ gitte@ioc.dk/

Daha fazla Danca öğrenmek ister misiniz?
1 Ocak 2007`ye kadar kurslar BEDAVA’dır. Acele edin.
İkinci dil olarak Danca kursları Sprogcenter IA`da size uygun
zamanlarda verilmektedir.
Hergün; sabah, öğleden sonra, aksam ve Cumartesi günleri tüm düzeylerde
kurslar vardır.
Daha fazla bilgi için 3888 3233`e telefon ediniz veya
www.sprogcenter-ia.dk internet sayfamıza bir göz atınız.
Kurs hakkında Türkçe bilgi almak isterseniz, ayrıca 3815 8540 numaralı
telefondan Tahsin Karakavukoğlu ile görüşebilirsiniz.
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Berat Kandili’niz
kutlu olsun
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

R

amazan Ayı’nın müjdecisi, Yüce
Allah’ın engin af, mağfiret ve
rahmetiyle dolu çok kutlu ve pek mübarek Berat Kandili’ni bir kez daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 18 Eylül’ü 19
Eylül’e bağlayan gece Berat Kandilidir.
“BERAET” sözünün kısaltılmış şekli olan ve
dilimizde de kullanılan “BERAT” kelimesi, lügatte; Borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan
kurtulmak” anlamına gelir. Dini terim olarak
ise, “Günahlardan arınmak, temize çıkmak,
ilahi af ve rahmete kavuşmak” demektir.
Allah’a kul olmanın manevi zevkine ererek
hata ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tevbe ve istiğfarda
bulunan pek çok Müslüman’ın, ilahi rahmete
kavuşup olup günahlarından arınacakları ümit
edildiği için, bu geceye “BERAT KANDİLİ”
(Kurtuluş Gecesi) denilmiştir.
Bu gece; kulluk görevlerini gereği gibi yerine
getiremedikleri için üzülenlerin; Allah’a yönelme, O’nun engin rahmet ve mağfiretine sığınma imkan ve fırsatına kavuşacakları olağanüstü bir zamandır.
Bu gece; af ve mağfiret gecesi ve günahlarla
kararmış gönülleri tevbe suyu ile yıkama gecesidir. Ancak, öncelikle şunu ifade edelim ki;
Allah’a yönelme, O’nun engin rahmet ve mağfiretine sığınma, gönüllerden geçen arzu ve istekleri içtenlikle Cenab-ı Hakk’a iletme imkan
ve fırsatı her zaman mevcuttur.
Bu gece; aynı zamanda ümit gecesidir. Ne
kadar günahkar olursak olalım, günahlarımızı itiraf edip, kendisine yöneldiğimiz takdirde
Yüce Allah’ın bizi affedeceği hususunda ümit
var olmalı ve vakit geçirmeden bir an önce tevbe etmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Ulu Mevlamız buyuruyor ki; “Şüphesiz Allah kendisine
ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar…”
“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’’.
İnsan olmamız nedeniyle, günahsız, hatasız
ve kusursuz olmamız mümkün değildir. Eğer
durum ve davranışlarımızı İslami ölçülere göre
değerlendirirsek, her gün pek çok günah işlediğimizi görürüz. Ancak kullarına merhameti
sonsuz olan Yüce Allah, hayat tablomuzu karartan günahlardan kurtulmamız için tevbe
yolunu açmış ve bizi bu yola girmeğe çağırmıştır. Nitekim bu hususta Yüce Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır;
“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tevbe
ediniz. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamberi ve O’nunla birlikte
iman edenleri utandırmayacağı günde, sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar…”
Yüce Allah’ın insana takdir ettiği ömür sınırlı olup, nerede, ne zaman ve nasıl biteceği belli
olmadığı için, tevbede acele etmemiz gerektiği,
Kur’an-ı Kerim’de bizlere emir ve tavsiye edilmektedir.
Şu halde, idrak ettiğimiz bu Berat Kandili’ni
eşsiz bir fırsat bilelim ve ömrümüzün son kandili imiş gibi kabul ederek bu ilahi müjdeye gönül ve kulak verip yanlış tutum ve davranışlarımızı terk edelim, Yüce Yaratıcımıza layık kul
olmaya çalışalım.
Bu vesile ile Türk toplumunun ve bütün
Müslümanların Kandillerini tebrik ediyor, nice
Kandillere sağlık ve mutluluk içinde ulaşmalarını diliyorum.

Eylül 2005

On bir ayın sultanı Ramazan
Ramazan, İslam dininin insanlara sunduğu güzelliklerden sadece biri. Bu ay
bize İslam’ın diğer ilkelerini anlamak ve uygulamak için bir rehber olmalı.

B

ilginin peşinde koşan müminlere ne
mutlu!
Bir Müslüman olarak hayatımızı sürdürürken,
bu yaşamı ne kadar bilinçli ve
iradeli kullandığımız önemli.
Çünkü İslam irade dinidir.
İslam her zaman seçenekleri
sunan ve inananlarını bu seçeneklerin karşısında özgür
bırakan bir dindir.
Ramazan ayı bir katalizör
gibi diğer aylardan kalan
yorgunlukları, kırgınlıkları,
hataları alıp götüren bir ay.
Onbir ayda üzerimize yığılmış manevi dertlerden bizi
kurtaran ve gelecek aylara
da daha sağlam adımlarla girebilmemizi sağlayan bir ay.
Böylesine fırsatların sunulduğu, ilahi afların ve bağışlamaların zirveye çıktığı bir
başka ay daha yok. “Merhamet edene, merhamet edilir”
diyerek yaratıcı bizim başta
kendimize, sonra tüm canlılara merhametli olmamızı
istiyor bu ayda.
Oruç tutarak midemize,
iftar vererek dostlarımıza,
Ramazan eğlencelerine katılarak ailemize merhamet
ederiz. Böyle sürer gider bu
zincir.
RAMAZAN İBADETLER
Bu kadar kıymetli bir ayın
değerini iyi bilelim. Ramazan
ayına mahsus olan oruç, sahur, iftar, teravih, zikir, fitre
gibi ibadetlere azami dikkat
gösterelim. Bu ibadetlere ait

bilgilerimizi artıralım. Güncel sorularımız için güncel
cevaplar bulalım. Sadece gazetelerin Ramazan sayfalarıyla yetinmeyelim. Çünkü birkaç sayfada bütün meseleleri
yazmak mümkün değil.
Aklımıza takılan soruları
ve dini bilgilerimizi mutlaka
bilgilerine güvenebileceğimiz
insanlara sorup öğrenelim.
Diyanet İşleri’nin fetva bölümünden istediğimiz cevapları kolayca alabiliriz.
Yine bir İslam ilmihalinden ibadetlere ait dini bilgileri kolayca öğrenebiliriz.
Bu konuda en çok bilinen ve
yararlanılan eser olan Ömer
N. Bilmen’e ait olan İslam il-

mihalini her yerden kolayca bir harf öğretenin kırk yıl kötemin edebiliriz.
lesi olurum”, “İlim Çin’de de
olsa gidip öğreniniz” düsturlaÖĞRETENİN KÖLESİ
rına sahip bir dinin mensupOLMAK
ları olarak bize düşen tek bir
İnsan, milyarlarca canlı ve hedef vardır, her gün bir önuçsuz bucaksız evren içinde cekinden daha fazla okumak,
akıl ve iradeye sahip tek can- gelişmek ve üretmek.
lıdır. Dolayısıyla öğrenmek Bilginin engin dünyasında
onun işidir.
durmadan yol almak hepimiDiğer canlılar sadece doğuş- zin görevidir.
ta kodlanmış bilgilerini tek- Ramazan da buna vesile
rarlayıp dururlar bir ömür olacaksa ne güzel olacaktır.
boyu. Fakat bizler her gün Bilginin peşinden giden ve
yenilenebilir, üretebilir, ge- onu üretime çeviren müminlişebiliriz.
lere ne mutlu. Çünkü onlar
Bu da ancak okuyarak, ince- bunu yaparak Yaratıcı’larının
leyerek, araştırarak mümkün ve Peygamberler’inin rızasını
olacaktır.
ve sevgisini kazanırlar.
(Kaynak: SABAH)
İlk emri “Oku” olan ve “Bana

Helsingör Camii`nin temeli atıldı

D

animarka Müslüman
Göçmenler Teşkilatına bağlı Helsingör
Camii`nin temeli atıldı. 23
Ağustos 2005 Salı günü yapılan temel atma törenine
Helsingör Belediye Başkanı
Per Taersböl, DMGT Federasyonu Genel Başkanı Zeki
Koçer, Kilise papazı Kirsten
Knutzen, Mimar Ole Stens-

bjerg, Torben Östergård ve
çok sayıda davetli katıldı.
Çevre camilerden din görevlisi ve yöneticilerin de katıldığı temel atma töreni havanın
da güzel olması nedeniyle güzel bir ortamda geçti.
Camii Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tokmak, bir konuşma yaparak katılanlara teşekkür etti ve proje hakkında kı-

saca bilgi verdi.
Törende Helsingör Belediye Bakanı Per Taersböl da
bir konuşma yaparak, “Bu
caminin sadece ibadet yeri olmadığını aynı zamanda sosyal
ve kültürel merkez olduğunu
bunun da uyuma olumlu katkı sağlayacağını dolayısıyla
böyle bir mabedin temelinin
atılmasında bulunduğu için

mutlu olduğunu” söyledi.
Daha sonra kürsüye gelen
DMGT Federasyonu Vakıf
Sekreteri Mahmut Aytaç, “40
yıldır Danimarka’da yaşayan
vatandaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla ve meydana
getirdikleri eserlerle asimile
olmadan uyumu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu esere bir kilisenin yanında inşa
izni vererek Danimarka’nın
hoşgörüye ve diyaloğa olumlu katkı sağlayan Belediye
Başkanına teşekkür ettiğini”
ifade etti.
Konuşmaların ardından Camii temeli sembolik olarak
Helsingör Belediye Başkanı
Per Taersböl, Camii Yönetim
Kurulu Başkanı İsa Tokmak
ve Vakıf Başkanı İsmail Hakkı Şahan tarafından atıldı.
Bu arada konuklara ikram
yapıldı. Son olarak Bröndby
Cemiyeti İmamı Osman Altın
tarafından bir dua okunarak
tören sona erdi.
Helsingör Camii yaklaşık
6 milyon Danimarka kronuna mal olacak ve içinde her
türlü ünitenin yer aldığı bir
sosyal kültürel merkez olarak
inşa edilecek.
(Osman Aslan / Kopenhag)
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2. Zekat için nisab miktarõ 80.18 gr altõndõr.
3. Cemaatõn camiye rahatlõkla gelebilmesi için yatsõ ve teravih namazlarõ Ramazan ayõ
süresince imsakiyede gösterilen yatsõ vaktinden 30 daika sonra kõlõnacaktõr.

2. Zekat için nisab miktarõ 80.18 gr altõndõr.
3. Cemaatõn ca
3. Cemaatõn camiye rahatlõkla gelebilmesi için yatsõ ve teravih namazlarõ Ramazansüresince
ayõ
im
süresince imsakiyede gösterilen yatsõ vaktinden 30 daika sonra kõlõnacaktõr.
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miktarı
kişiiçin
için
entuttum,
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DKK’dır.
İsteyen
daha fazla
verebilir.
�FTAR
Allahõm!
Seninbir
rõzan
oruç
sana
iman ettim,
sana güvendim
ve senin
�FTAR DUASI : All
�FTAR DUASI : Allahõm! Senin rõzan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin�FTAR DUASI : Allahõm! Senin rõzan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin�FTAR DUASI : Allahõm! Senin rõzan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin�FTAR DUASI : Allahõm! Senin rõzan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin
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Not: 1. Bu yil fitre
Not: 1. Bu yil fitre miktarõ bir ki�i için en az 100 DKK dõr. �steyen daha fazla verebilir.
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Trier-Vinterberg işbirliği Antalya’da “Bizanslılar Avrupalı mı?” sergisi

4

2. Antalya Altın Portakal Film Festivali
ile eş zamanlı yapılacak olan 1. Ulusla-

rarası Avrasya Film Festi- yer alıyor. Filmin senaryovali’nde, Thomas Vinter- su, büyük usta Lars Von
berg’in önemli filmi ‘Dear Trier’e ait.
Wendy / Sevgili Wendy’ de Bu yıl organizasyon,
Türkiye Sinema ve
Audiovisuel Kültür
Vakfı (TÜRSAK) ve
Antalya Kültür Sanat
Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle 24 Eylül-1 Ekim
tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Senaryosunu Lars
Von Trier’in yazdığı
‘Sevgili Wendy’nin
başrolünde, - ‘Billy
Elliot’ filminde canlandırdığı küçük dansçı rolüyle herkesin beğenisini toplayan- Jamie Bell oynuyor.

İ

stanbul-Bodrum-Kopenhag
üçgeninde
yaşayan Danimarkalı ressam Bente Christensen-Ernst, bu yıl da
başkent Kopenhag’daki
Charlottenborg adlı sergi
salonunda PRO adlı sanatçılar grubunun sergisine katılıyor.
İstanbul’daki
atölyesinden yeni dönen Bente
Christensen-Ernst, konusu “Avrupa Diyalogu”
olan sergiye dokuz tane
Türk portresiyle katılıp
“Bizanslılar Avrupalı mıdırlar?” diye sorguluyor
Charlottenborg’da 3 Eylül’de açılan sergi 25 Eylül’e kadar sürecek.

(Haber)

Foto: Astrid Wirth

���������������������������������
1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca gıda üretimi ve
ticareti yapan işyeri açan veya devralan kişilerin “Næringsdatabasen” adlı
kursa gidip ruhsat almaları gerekmektedir.

(Haber)

NETT

DÆK SERVICE
�����������������

Mağdur duruma düşmenizi engellemek amacıyla Kopenhag’da
bulunan Niels Brock Ticaret Akademisi Türkçe ve Danca olarak
“Næringsdatabasen” kursları düzenlemeye başlamıştır.
4 gün süren kurslar Türkçe ve Danca olup,
- Sağlık ve temizlik
- Vergi yasaları
- Çalışma yasaları

����� Dört adet yeni lastik

®

konularında bilgiler verilmektedir.
Kurslarda ayrıca:
Concorde C5 bilgisayar programı kursu da verilmektedir.
- Kurslar işyeri sahiplerinin isteğine göre düzenlenebilir, ister
işyerinde ister okulda verilebilir. Kurs ücreti, kurs sonunda
yapılacak sınav giderleri ve kurs boyunca yeme-içme dahil 3.500
Dkr. Kurs ücreti peşin alınır.
Günübirlik hijyen kursları için de bizi mutlaka arayınız
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1.000 Dkr’den
başlayan fiyatlarla

Her araba için yeni ve kullanılmış
lastik temin edilir.
Lastik almadan önce bize danışınız

4 yeni lastik, 4 alü. jant
Balans ve montaj

Sadece 3.300 Dkr.

NETT DÆK SERVICE
Ferederikssundsvej 263 A, 2700 Brønshøj
Tlf: 3881 7500 - Mobil: 2030 1725

TANIDIK BİR TAT
D-TRADE APS

www.efes.dk
Pilsener

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

HABER

Eylül 2005

EZGİ BAR
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MOSAİK SELSKABSLOKALER
SUNAR

Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan
Her Cuma - Cumartesi
saat 01.00 - 05.00 arası
fantazi müziğin
Danimarka’daki
kralı Ramazan Kaya
ile eğlence

Kaya

Ramazan
Her Cuma Cumartesi saat
21.00 - 01.00 arası
halk müziğinin
özgün sesi Fahri
Dağ ve Grubu ile
Türkçe - Kürtçe
türküler, özgün
müzik dinletisi

Her Cuma - Cumartesi gecesi eğlencenin tek ve
ideal adresi Ezgi Bar’da nefis Türk yemekleri ve
müzikleri eşliğinde eğlencenin tadına varın. Nişan, Kına gecesi,
doğum günü gibi özel günleriniz için mutlaka bizi arayın. 120
kişilik salonumuzla hizmetinizdeyiz.

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 57 62

HABER’den
yeni bir hizmet daha
»Broşürümü, kataloğumu çok uygun fiyatlarla nerede
bastırabilirim« diye sorun yapmayın.
Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
tasarım ve basım hizmetleri olmak üzere tüm matbaa
hizmetlerini kapsayan zengin bir hizmet sunmaya başladı.

■ Logo tasarımı
■ Katalog, broşür
■ Kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Tasarım
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.
Her türlü reklam ve basım hizmetleri için
mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

MURAT KÜÇÜKAVCI
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Cuma ve Cumartesi geceleri saat 24.00 - 05.00 arası
Mosaik Selskabslokaler
Haydnsvej 2, 1 ve 2. katlar
(v/Ellebjerg Station)
2450 KBH SV
Tlf: 36 305306 - 23 464504 - 23 823 633

Restaurant & Cafe

K
F
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S
L

TYRKISK-GRÆSK RESTAURANT
Türk - Yunan mutfağının seçkin örnekleri

Cuma - Cumartesi geceleri
aileler için Türkü bar
ve oryantal dans gösterisi

100 kişilik restoranımızda
doğumgünü ve benzeri her
türlü eğlenceler için
rezervasyon kabul edilir
Noel yemekleri (Jule frokost) ve yılbaşı gecesi
için rezervasyonlarınız şimdiden yaptırın

Hvidovre Stationscenter 2650 Hvidovre
Tlf: 36 48 15 17
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İki Türk gazeteci Ağustos ayında bir hafta Kopenhag’da kaldılar.
Gazeteciler Kopenhag ve festival izlenimlerini Haber gazetesine
sizler için yazdılar.

Selçuk Kahraman

Yabancı gözüyle
Türkiye’ de trafik

İ

ngiltere (Dışişleri Bakanlığı - Ülke
Tavsiyesi) -30 Nisan 2003. Türkiye’ de
karayolunda seyahat ederken yol ve sürücülük standartları son derece değişiklik gösterdiğinden özellikle dikkatli olmalısınız. Kırsal alanda yol işaretleri sınırlıdır, kentlerde biraz daha iyidir. Sık
sık ciddi trafik kazaları meydana gelir.
Kanada (Dışişleri Bakanlığı -Seyahat
Raporu) -30 Nisan 2003. Her zaman savunmada araba sürünüz. Pervasız, düşüncesiz araba kullanma, zayıf yol standartları ve trafik yoğunluğu sebebi ile
karayolu seyahati tehlikelidir. Türkiye
dünyada en yüksek trafik kaza oranına
(rates) sahip olan ülkelerden birisidir.
Ölümle sonuçlanan kazalar çok sık meydana gelir. Hava karardıktan sonra şehir
içinde araba kullanmayınız.
Avustralya (Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) 30 Nisan 2003. Ciddi ve ölümcül kaza olaylarının yüksekliği nedeni ile
karayollarında seyahat tehlikelidir. Yerel sürücülerin kullanım biçimi, “yetersiz ışıklandırma ve yol işaretleri nedeni
ile, otoyollar dışında, gece seyahat tavsiye edilmez. Avustralya’nın, örneğini, İngiltere ile ilgili seyahat tavsiyelerine bakıldığında, İngiltere için, trafik ile ilgili
hiçbir hususun yer almadığı görülüyor.
Buna karşın Türkiye hakkında trafik
uyarılarının yer almasının nedeni, Türkiye’ de trafik hataları ve kazalarının kabul edilebilir sınırlar dışında çok yüksek
boyutta olması ve kaza olasılığının çok
yüksek olmasıdır.
A.B.D. Dışişleri Bakanlığı 30 Nisan
2003 tarihli A.B.D. Dışişleri Bakanlığı’nın ‘’ Türkiye için Özel Sürücülük Güvenliği’’ başlıklı seyahat tavsiyesi, tam
beş sayfa. Şöyle başlıyor; Türkiye’ de
hayatta kalmak için güvenli araba kullanmanın önemli kuralları şunlardır.
Çok savunmacı şekilde araba kullanınız. Gece araba kullanmayınız. Duyguların, yaptığınızı etkilemesine asla izin
vermeyiniz. Sağdan geçiş, başka bir aracın sağdan geçerek önünü kesmesi, belli
bir neden olmaksızın beklenmedik durma, işaret vermeden dönme, gece, sinyalsiz park etmiş kamyonlar, tam anlamıyla
dikkatsiz sürücüler, yeteneksiz sürücüler, taksi ve diğer araçlarda kötü frenler,
beklenmedik şerit değiştirme, karayollarında geriye giden vasıtalar, gece ışıksız
veya eksik ışıklı araçlar, siz bir arabayı
geçerken sizi geçmeye teşebbüs eden sürücüler ve trafik kuralları ihlali ve yol
standardı ile ilgili daha pek çok nokta
belirtiliyor. Türkiye ile ilgili seyahat tavsiyesinin trafik bölümü, büyük harflerle
şöyle bitiriyor; ARABA KULLANIRKEN
SAVUNMADA OLUN. Tarih 30 Nisan
2003.
İşte ülkemizin en önemli pazarlarını teşkil eden, gelişmiş ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları, resmi mercileri gözünde, ülkemizin trafiği böyle.
Sonuç olarak mesajı şöyle yorumlayabilirsiniz. “Tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorsunuz, kendinizi koruyunuz ”.
selcuk.kahraman@haber.dk

Kopenhag’ı 4’leyelim beyler

B

AŞLIĞA bakıp Dünya Kupası grup maçlarına atfen “Bu
adam Türkiye-Danimarka maçının oynandığını bilmiyor galiba”
dediğinizi duyar gibiyim… Durun
hele… Bu yazı, Kopenhag Film Festivali’yle ilgilidir…
Festivalin üçüncüsünü takip etmek
için kısa bir süre önce, Kopenhag’da,
aranızdaydım… Önce başkent izlenimlerim: Farkında mısınız bilmem
ancak Türkiye’den çok farklı bir ülkede yaşıyorsunuz…
Otopark cezası yememek için araçlarınıza sayaçlar takıyor, en ufak bir
trafik kazasında zorunlu psikolojik
destek alıyorsunuz. “Taksiye bile taksi ile giden” İstanbullular’a ters olarak bisikletlilerin diyarında yaşıyorsunuz… Kötü mü? Yoo... Aksine...
Şehr-i İstanbul’un keşmekeşinden
sonra insana soluk aldıran bir sistemi
var Kopenhag’ın...
Bu sistem içinde kısa da olsa “Türkiye” kokan bir 48 saat yaşama fırsatı
yakaladık: “Festivaldeki Türkler Geliyor” bölümü…
Bugüne kadar birçok festivale şa-

hit olduk... Çoğunun ortak bir
Emre ERGÜL / SABAH
özelliği vardı: ‘Körler sağırlar
birbirine ağırlar’ tadındaydı...
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Türk filmleri gösterilir, Türk
izleyici gelir, Türk eleştirmenler filmleri över (ya da yerer)
ve festival Türk’ün Türk’e
propagandası ile sona ererdi.
Kopenhag’da bunun aksi için
iyimser bir çaba gördük. Müjde Ar’ın peşinden koşan Danimarkalı sinema izleyicileri,
yedi Türk filmini oynatan salonları Türkler’den fazla dolduran Kopenhaglılar...
İşte şimdi hodri meydan zamanı... Başarı, geçmişten ders
çıkartıp önüne bakmakla gelir.
Gelecek yıl festivalin dördüncüsü yapılacak. Üçüncüsünde varlığını hissettiren Yeşilçam, dördüncüsünde damgasını vurmalı. Zaman, bu uğurda
çalışan herkese yardım zamanıdır... Kopenhag’ı dörtleyelim
Meltem Cumbulları, Nurgül Yeşilçaybeyler... Dört dörtlük bir dördüncü
ları televolelerden mi takip etmeyi sefestival... Yoksa siz hala Hülya Avşar- viyorsunuz? O zaman sözüm yok. Suları, Şener Şenleri, Uğur Yücelleri,
sarım...

Tarihle kucak kucağa yaşamak

‘

Kopenhag’a gidiyorum’ dediğimde,
pek çok arkadaşım suratıma ‘Niye
bu kadar heyecan yapıyorsun ki’
edasıyla tuhaf tuhaf bakmıştı. Hani
Paris – Londra desem gam yemeyeceklerdi. Oysa ben gidecek yer diye
bula bula Kopenhag’ı bulmuştum!
Derhal, ‘görülmedik yerden umut kesilmez’ moduna bürünüp, “Kopenhag
Film Festivali’ne gidiyorum. Türk
filmleri de katılıyor” diyerek, üste çıkmıştım. İyi de etmişim.
Kuzey Denizi kıyısındaki bu serin
kent, hele de ağustosta iliklerimle kemiklerimi Türkiye’nin güney sahillerinde ısıttığım bedenime pek bir iyi
geldi. Bilirsiniz memleket yılın bu vakitleri serinlemek bir yana giderek
nemli bir hal alır. Oysa Kopenhag’da
kaldığım dokuz gün boyunca güneş
çoğunlukla sıcak sıcak gülümsedi,
arada sırada ıslatıp geçen bulutlarsa
göz kırpıp durdular...
Ama en mühimi Kopenhag’da geçirdiğim süre içinde AB’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi
gibi kavramları bellemek için niye bu
şirin İskandinav kentini seçtiğini anladım.
İstanbul’dan uçağa bindiğimde kafamda trafik keşmekeşi, korna sesleri, önce ben geçeceğim, park yerini
ben kapacağım hırsıyla ortalığı birbirine katan şoförlerin yüzlerindeki ifade vardı...
Oysa sizin Kopenhag’da yollarda ferah ferah dolaşan, trafik kurallarına
harfiyen uyan, sokak köşelerine 10
metre boyunca park etmeyen, sanki

hayatlarında ‘korna’ diye bir
ikaz aracını duymamış insanla- Ceyda KARAN / Radikal
Gazetesi Dış Haberler Editörü
rın memleketinde yaşadığınızı
gördüm.
Bisiklet yollarına ise vuruldum. Tıpkı İstanbul’da kaç
kez otobüs ve kamyonların altında kalmaktan mucize eseri
kurtulmuş birinin hissedeceği
gibi... Kopenhag Belediyesi’nin
insanlar gezsin görsün diye
her bir yere serpiştirdiği ‘city
bike’ları ise tek kelime ifade
ederdi: Dahiyane!
Sonra Kopenhag sokaklarında gezerken, şehr – i İstanbul’un bakımsız, yıkık dökük
binaları anımsadım. Kimsenin
umursamadığı, koskoca bir tarih barındırsa da yürüyüp geçtiği eski binaları... Ve onlarla
hiç bir uyumu bulunmayan biçimsiz modern apartmanları.
Oysa Kopenhag’ın kapı gibi
vardı ama, Danimarka’nın o lezzetsağlam ve olanca endamıyla ayakta
li yerel biralarının tadına varabilmek
duran taş binalarının yanında, onlamümkün olmuyordu işte!
rı asla aşmayan modern binaları nasıl
Memleketimin 400’e yakın peyniri
da bir ahenk sergiliyordu...
vardı ama Danimarkalılar kadar deThornvaldsen müzesi, Erotika Müğerlerini bilen yoktu..!
zesi, Modern Sanatlar Müzesi, TussaAma, film festivali boyunca ilgiud Mumya Müzesi, şatolar, galeriler
li Türk seyircilerle birlikte izlediğim
vs. vs vardı burada. Vikinglerin mi‘Anlat İstanbul’, ‘İstanbul Hatırarasçıları olmadık konularda olmadık
sı’ gibi filmler yüzünden olsa gerek,
müzeler açmıştı ya... Üzüldüm İstan- Nyhavn limanında dolaşır, kanaldan
bul’da heba ettiğimiz tarih ve kültür esen serin Baltık rüzgarını içime çemiraslarına...
kerken aklıma Boğaz düşüverdi. KoBelki Taksim’deki İstiklal Caddepenhag’ın kanalları güzeldi güzel olsi’nde bütün Kopenhag’dakinin topmasına da ‘Boğaz’ı yoktu’ işte. Nihalamından fazla birahane ve meyhane yet İstanbul kafamda bir gol atmıştı!

YAŞAM
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Kopenhag’da festival coşkusu
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Scandinavian
Emlak Center

Biriken birikimlerinizi en iyi şekilde
değerlendirmek için acele edin, pişman olmazsınız.

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her türlü
şartlarda alınır satılır.
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)

Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

Bir telefonla karşınızdayız

Sadi Tekelioğlu

B

u yıl üçüncü kez düzenlenen Kopenhag Uluslararası film festivali
geçen yıllara oranla
daha görkemli geçti. Festival
kapsamında gösterilen 7 Türk
filmi ise gerek Danimarkalı gerek Türk izleyicilerden büyük
ilgi gördü.
Haber gazetesi ile işbirliği içinde düzenlenen “Türkler geliyor”
adlı özel programda Eğreti Gelin, O Şimdi Mahkum, Karpuz
Kabuğundan Gemiler Yapmak,
Yazı Tura, Crossing the Bridge-Bir İstanbul Hatırası, Anlat
İstanbul, filmleri izleyici karşısına çıktılar.
Festival hazırlık aşamasında
Haber gazetesi ile ilişkiye geçen festival marketing direktörü Richard Georg Engström ve
Festival Program şefi Jacob Neiiendam Kopenhag’da yaşayan

23 Ağustos günü düzenlenen
etkinliklerin en ilgi çekeni ise
kuşkusuz gece düzenlenen
Türk Partisi oldu. 200’ün üzerinde konuğun katıldığı gecede
yemekler yendi, dans edildi.
Filmin yarışmalı kısmı için
Kopenhag’da bulunan jüri üyeleri ile festivalin diğer yabancı
konukları da partiye katılanlar arasındaydı. Konuklar DJ
Adem’in müzikleri eşliğinde 4
saat boyunca bol bol eğlendiler.
Festivale katılan vatandaşlarımız Danimarka’da bugüne kadar böylesine düzeyli bir Türk
partisine katılmadıkalrını söylediler.
Seneye yine birlikteyiz
Anlat İstanbul filmi yönetmeni
Ümit Ünal’ın filmden önceki
sunuş konuşmaları ile Müjde
Ar’ın aynı şekilde Eğreti Gelin
filminden önce yaptığı konuşmalar filmi izlemeye gelenler

zel bir etkinliği yine gerçekleştiririz” dedi. Jacob Neiiendam,
üç yıldır düzenlenen festivalde
en iyi etkinliğin Türk günü olduğunu söyledi.
Sabah gazetesi yazı işleri müdürü Emre Ergül de şaşıranlar
arasındaydı. Ergül gazetesine
geçtiği yazısında “açıkça konuşayım böyle güzel bir etkinlik
beklemiyordum. Türk filmlerine Türkler gelecek, biz çalıp
biz söyleyeceğiz sanmıştım. Danimarkalıların ilgisini görünce
burada bu düzenlemeleri yapanların doğru yolda olduğu sonucuna vardım” diye yazdı.
Müjde Ar: “Haber benim
çocuğum”
Müjde Ar Park Bio’da gösterilen
filminden önce yaptığı konuşmada filmi kısaca tanıttıktan
sonra, “Buraya iki yıl önce Haber gazetesinin yayın hayatına
başlaması nedeniyle verdikleri

İsmet Avcı
Korelioğlu
+90 533 492 56 16
Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

Tlf: +90 242 512 06 47 Faks: +90 242 512 22 79
www.scandinavian-bolig.com info@scandinavian-bolig.com
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

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün
bir çiçek aldınız mı?

Türkleri festivalin bir parçası
yapmak istediklerini belirterek
Türk filmlerini özel bir başlık
altında toplamak istediklerini
bildirdiler.
18-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festival için ünlü
yıldız Müjde Ar, Anlat İstanbul
filminin yönetmeni Ümit Ünal,
ve bu filmde rol alan Yelda
Reynaud, Kopenhag’a geldiler.
23 Ağustos Salı günü Türk sinemasının festival gündeminde öne çıktığı gün oldu. Park
Bio bitişiğindeki Park Cafe’de
düzenlenen panelde Türk sineması tartışıldı ve vatandaşlarımız paelin ardından film
yıldızları ve yönetmenleri ile
sohbet etme ve fotoğraf çektirme olanağına sahip oldular.
Festivale Türk basını da ilgi
gösterdi. Sabah gazetesi, yazı
işleri müdürü Emre Ergül ile
festivali izlerken, Radikal gazetesi dış haberler müdürü Ceyda
Karan da festivali izlemek üzere
Kopenhag’a geldiler.

tarafından büyük ilgi ve sevinçle karşılandı.
Türk filmlerine gösterilen ilgi
karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen festival yetkilileri
önümüzdeki yıl da aynı şekilde
Türk filmlerini festivalin bir
parçası yapmak istediklerini
söylediler. Festival program şefi
Jacob Neiiendam, “Bu kadar ilgi
beklemiyordum. Umarım önümüzdeki sezonda da bu kadar
güzel filmler yapılır da böyle gü-

davet için gelmiştim. Aradan geçen süre içinde gazete bazı zorluklar yaşamış. Ama yayınına
devam ediyor. Sadece yayınına
devam etmekle kalmıyor, böyle
güzel işlere de imza atıyor. Bu
gazetenin yayın hayatına başladığında yelkenlerine hava üflemiştim. Bundan sonra da devam
edeceğim Haber artık benim bir
çocuğum gibi” dedi.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır
Düğün,
nişan
ve özel
günlerinizde
çiçek, buket
ve çelenk
verilir

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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En değerli hazine

B

ir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde
ülkelerden birinde Hasan, Osman,
Ali isimlerinde üç kardeş ve babaları yaşarmış. Bir gün sohbet ederlerken babaları:
- Ben gençken tüm ülkeyi dolaşmıştım.
Gezdiğim, gördüğüm yerleri hiç unutamadım. Aradan bunca zaman geçti. Neler değişti, neler aynı, çok merak ediyorum, demiş.
Hasan:
- Biz de hep kasabamızın dışındaki yerleri merak edip duruyoruz. İzin verirsen
üç kardeş ülkemizi gezip görelim, sana
gördüklerimizi anlatırız.
- Sizden ayrı kalmaya dayanamam ki, demiş babaları.
- Eğer üçümüz de ayrı yönlere gidersek,
altı ay içinde tüm ülkeyi gezer döneriz
demiş Ali.
Babaları oğullarının heyecanla baktığını
görünce, isteklerini kabul etmiş. Yolculuk hazırlıklarına başlamışlar. Yanlarına
biraz altın, biraz da yolluk yiyecek almışlar. Babalarının elini öperken “Altı ay
sonra mutlaka döneceğiz” demişler. Atlarına binerek köyden çıkmışlar. Yol ayrımına geldiklerinde Hasan kuzeye, Osman doğuya, Ali de batıya yönelmiş.
Aradan bir ay geçmiş. Babaları bahçede
odun kırarken Osman’ı karşısında bulmuş bir anda:
- Hoşgeldin gözümün bebeği hoşgeldin,
çok da tez geldin demiş.
- Hoşbuldum beybabam. Az dolaştım çok
buldum. Bir sandık altınla döndüm.
Babası başka bir şey sormamış, sandığı
alarak bir odaya kilitlemiş. Aradan bir
ay daha geçmiş, bu sefer Hasan eve dönmüş. Babasının elini öpüp başına koymuş. Babası:
- Hoşgeldin gözümün bebeği hoşgeldin
çok da tez geldin, demiş
- Seni özledim, erken döndüm. Gelirken
de bir sandık elmas getirdim. Babası birşey sormadan elmasları da altınların yanına kapatmış.
Aradan dört ay geçmiş. Babaları ve abileri her gün Ali’nin dönmesini bekliyorlarmış. Babaları bir gün iki oğlunu yanına
çağırmış:
- Oğullarım, siz evden ayrılmanızdan
bu yana iki mevsim geçti. Siz döndünüz
ama Ali dönmedi. Ondan bir haber de
çıkmadı, demiş.
Hasan:
- Ben yola çıktığımda yollarda haramiler
vardı. Atımı hep kuytuda sürdüm. Gündüz saklandım gece dolaştım. Bir sandık
hazine bulunca da eve döndüm. Belki
Ali’yi haramiler yakalamıştır, demiş.
Osman ise:
- Benim gittiğim yönde ise bir ejderha
nam salmıştı. Halktan çaldığı altınları

sarayına kilitler, yakaladığı insanlara
türlü işkenceler edermiş. Ben birgün bir
sandık elmas bulunca, ejderha yakalar
diye korktum hemen eve döndüm. Belki
de Ali’yi ejderha yakalamıştır, demiş.
Babaları sessizce düşünmekteymiş. İşte
tam o sırada kapı vurulmuş, gelen Ali
imiş. Babasının elini öpmüş, ağabeyleriyle sarılmış.
- Bunca zaman ne yaptın anlat hele, demişler. Ali anlatmaya başlamış:
- Yola çıktığımda yolumu bir harami çetesi kesti. Tüm varımı yoğumu, atımı aldılar. Eve dönmeye karar verdim. Yolda
bir kuyudan su çekerken kuyuda
haramilerin hazinesini buldum. Onları
çıkarttım. Eve getirecektim ama haramilerin onları halktan çaldığını anlayınca,
en yakın köye gittim. Köylülerin yardımı ile hazineyi taşıdık ve halka dağıttık.
Beni baş asker seçtiler. Sonra haramilere savaş açtık, onları yendik. Kazandığımız hazineleri aramızda paylaştık.
Komşu şehirlerden bir haber geldi; bir

ejderha halkın parasını toplayıp sarayında
saklamakta ve halk
yoksulluktan inlemekteymiş. Onlara yardım
etmeye karar verdik.
Komşu şehirle güçlerimizi birleştirdik. Ejderha bizi karşısında
kalabalık görünce, hepimizle başa çıkamayacağını anladı, sarayı
bıraktı kaçtı. Saraydaki hazineleri de halka
dağıttık. Sonra ben eve
dönmeye karar verdim. Ama halk beni
bırakmadı. ‘Sen bizim beyimiz ol’ dediler. Ben de sizi görmeye gelebilmek için
bir hafta müsaade istedim.
Üç gündür yoldayım. Yarın sabah dönmek için yola çıkmam gerekiyor.
Ali anlatmayı bitirince Osman ayağa
kalkmış:
- Baba müsaaden olursa benim getirdi-

Sevimli fok balığı oynayacağı topa
ulaşamıyor, ona yardım eder misiniz?

ğim hazineyi de bizim kasabadaki yoksullara dağıtalım, demiş.
Hasan:
- Benim getirdiğim elmasları da dağıtalım herkese, diye eklemiş.
Babaları evlatlarına bakmış:
- Hazine sadece altın, elmas değildir. Sizler gibi oğulları olması, bir baba için en
büyük hazinedir, demiş.

FIKRALAR
Hepsi bu kadar mı?
Küçük Aylin’e teyzesi bir milyon lira
vermişti. Küçük kız bir şey demeden
parayı cebine attı. Bunun üzerine annesi söze karıştı.
-Aylin, teyzene ne demen lazım?
Aylin cevap vermedi. Anne bunun
üzerine yardım etmek istedi.
-Baban bana para verdiği zaman ben
ne diyorum?
Birden gözleri parlayan Aylin:
-Hepsi bu kadar mı? diye atıldı.

Baba
Birinci sınıfa başlayan çocuklara
öğretmen, babalarının mesleklerini
soruyordu:
-Söyle bakalım Tuna, baban ne iş
yapıyor?
Tuna:
-Otobüsleri kaldırıyor efendim, dedi.
Bir sıra önde oturan bir çocuk
yanındaki arkadaşına yavaşça sordu:
-Pek iyi anlayamadım, neymiş
babası?
Arkadaşı büyük bir saflıkla cevap
verdi:
-Vinçmiş, vinç!

Haydi çocuklar! B resmindeki yedi eksiği bulabilecek misiniz?

A

B
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Türkçe rap artık
kıvamını buldu

Dr. Orhan Bulut

Genç HABER
İhsan Başoda

genc@haber.dk

MC Kenan ile röportaj

Bebeklerin dişleri
fırçalanmalı mı?
Bir okurumuz mektubunda evlerine gelen sağlık
hemşiresinin dokuz aylık olan kızlarının dişlerinin fırçalanmaya başlanmasının gerekli olduğunu söylediğini yazıyor. Okuyucumuz bu yaştaki
bir bebeğin iki üç dişinin mutlaka fırçalanmasının gerekli olup olmadığını sorduktan sonra, eğer
bu anne-babaların görevi ise nasıl yapabiliriz diye
mektubunu bitiriyor.

S

evgili okurumu bebeklik yaşta diş fırçalanmaya başlanmasından amaç her şeyden önce çocuklara yaşamlarının ilk yılında böyle bir sağlıklı alışkanlığı kazandırmaktır. Ayrıca dişler temiz
tutulur ve florlu diş macunu ile de diş gelişimine
olumlu katkıda bulunulmuş olur. Bu durum özellikle çocuklar normal beslenmeye geçince daha
önem taşımaktadır. Çünkü şeker kalıntıları dişlerin arasında birikerek yerleşmeye başlar ki bu
plak oluşumunun ve gelecekte de çürüklerin gelişiminin ilk adımları arasındadır. Diş-dişler başlangıçta su kullanılarak fırçalanır ve ancak çocuk
yaklaşık bir-bir buçuk yaşlarına geldiğinde diş
macunu kullanılması önerilmektedir. Diş fırçalama işleminin bebeklerde mutlaka akşam yatma
zamanında yapılmasına da gerek yoktur. Bebeğin
daha canlı ve uyanık olacağı saatler seçilebilinir.
En önemlisi erişkinlerde olduğu gibi plak denilen
dişler arasındaki birikintilerin temizlenmesidir.
Yararını yukarıda belirttikten sonra bu işin en
zor yanına gelecek olursak; bunu nasıl yapabiliriz?
İşe diş fırçasının rengi ile başlayacak olursak,
fırçanın renginin bebeğin dişini fırçalayacak olan
ebeveyninin diş fırçası ile aynı renkte olması ilk
adımdır. Bebekle döşemeye veya başka bir yere
oturulur ve bir büyük taş veya banyo lavabosuna
ağız çalkalandıktan sonra macun kalıntıları, tükürük vs. dökülür. Bebeğin bunları görmesi önemli
çünkü oyun tarzında yapılırsa tekrarlama isteği
duyacaktır. Eğer bebek sizleri diş fırçalarken görmeye alışkınsa, oda fırça ile sanki dişlerini fırçalıyormuş gibi yapmaya çalışır. O zaman siz bebeğe kendinizin dişlerini fırçalama fırsatı veya şansı
verirseniz bu oyunun devamı olarak siz de onun
dişlerini fırçalama şansını kolayca elde edebilirsiniz. Eğer bu oyun işlerse o sizin dişlerinizi fırçalamaya çalışırken sizde onun dişini fırçalamayı denersiniz ve bu böyle sürer gider. Temel kural bebeğin ağzını açacağı her fırsatın yaratılmasıdır.
Bebek bir yaşına yaklaşırken alt ve üst çenede
dişleri çıkmaya başlar. O zaman kucakta tutularak lavaboda aynanın karşısında yine bir oyun
tarzında fırçalama işleminin yapılmasına devam
edilir.
Okuyucumuzun da yazdığı gibi bebeklerin dişlerini fırçalamak kolay bir iş değil ve bu nedenle de
her zaman tamamen kurallarına uygun olarak yapılması beklenemez. Her ne kadar çocuk bunu severek de yapsa 8-10 yaşlarından önce dişlerini gerektiği gibi tekniğine uygun biçimde fırçalayamaz.
Bu nedenle sık sık uygun fırçalama tekniğinin
gösterilmesi gerekir. Ayrıca küçük çocuklarda doğal olarak bunu tam yapabilacek kasların motor
gelişimi de daha henüz tamamlanmamıştır. Son
olarak okuyucumuza kolay gelsin demekten kendimi alamıyorum.

orhan.bulut@haber.dk
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on yıllarda değişik stili ile
Türk müziğine ayrı bir renk
katan Türkçe rap, gençlerimiz
arasında hızla büyümeye devam ediyor. Cino G, MC Erbi ve Ergi
G’den sonra şimdi sizlere MC Kenan’i
tanıtıyoruz.

beni rahatsız ediyor.

adımı lekelemeye çalışsanız da sizlerde insansınız sonuçta, bu yüzden size
Yeni nesil gençlerin bir çoğu artık pek diyecek bir kelime bulamıyorum.
Türkçe rap dinliyor, bu artışı neye Benim sevenlerim 5 kişi olsun, ama yebağlıyorsun?
ter ki sevsinler, onların sevgisi bana en
Bu artış artık Türkçe rap’ın kıvamına büyük destektir..
oturduğu demektir. Ben ve diğer rapçı dostlarımda Türkçe rap’ın artışında Genç HABER olarak bize zaman ayırTürkçe rap yapmaya ne zaman ve na- destek veriyorsak ne mutlu bize.
dığın için biz de teşekkür ederiz ve müsıl başladın?
zik kariyerinde başarılar dileriz.
Türkçe rap yapmaya bundan bir sene Şimdi kimlerle çalışıyorsun?
Ben de bu fırsatı verdiğiniz için sizleönce başladım ve genellikle Dj Akman Şuan yalnız çalışıyorum.
re teşekkür ederim, MC Kenan.
feat Son nefes ya da Ceza gibi rapcıler
dinleyerek bu fikri elde ettim.
Müzikseverlere nasıl ulaşıyorsun?
www.mckenan.com sitemizi sevenleNeden Türkçe rap?
rimiz ziyaret ediyor ve msn adresimi
Türkiye benim doğup büyüdüğüm yer ekliyor tabii bazı dostlarım da benim
ve Türkçe rap’a biraz da olsa faydam tanıtımlarımda başrolü oynuyor.
veya desteğim dokunuyorsa ne mutlu
bana.
Bu piyasada ne kadar yükselmeyi hedefliyorsun?
Örnek aldığın veya hoşuna giden rap- Benim gözüm yükseklerde değil. Saçıler var mı?
dece adimin MC Kenan olarak Türkçe
Ceza, Kartel, Sagopa Kajmer, ve Tu- rap’ı destekleyen
pac.
bir şahıs olarak duyulması hoşuma gidiyor ve bu da beni mutlu ediyor. Bu
Türkçe rap camiasının artıları ve eksi- sevgi ise şan şöhrete bedel.
İsim: MC Kenan
leri nelerdir sence?
Doğum yeri: Danimarka
Herkesin MC olabilmesi beni ve herke- Diğer gençlere iletmek istediğin bir
Doğum tarihi: 22.08.1987
si gururlandırıyor, çünkü Türkçe rap’a mesaj var mı?
Meslek: Tûrkçe rap
Tuttuğu takım: Galatasaray
ne kadar çok destek verilirse o kadar Hepsini çok seviyorum. Beni sevenHedef: Profesyonel futbolculuk ve
Avrupa’da Türkçe rap’ın adının duyul- lerime ve beni destekleyen herkese
okuyup meslek edinmek.
masında fayda olur, fakat insanların candan teşekkür ediyorum. Beni çeWeb Sitesi: www.mckenan.com
şarkı söylemeyi fazla anlayamaması kemeyen kişilere de bir duyurum var,

PROFİL

Bisiklete binen
erkekler dikkat!
A
BD’de yapılan bir
araştırma otomobil
yerine bisikleti tercih
eden erkeklerin daha seyrek ereksiyon olduğunu,
bisiklet üzerinde oturma
süreleri uzadıkça, ereksiyon süresinin kısaldığını
gösterdi.
‘Journal of Sexual Medicine’ dergisinde yayımlanan araştırmada bisikletli

polis timiyle diğer polisler
karşılaştırıldı.
Durumdan bisikletin selesinin ince uzun biçimli
olması sorumlu tutuluyor.
Dergide daha önce yer
alan pek çok araştırmada,
pedal çevirmenin genital
bölgeye kan ve oksijen
akışını kestiği iddia edilmişti.
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‘Kuralsızlık’ öldürdü

Y

aşamlarının ilkbaharındaydı ikisi
de... Umutları vardı, beklentileri,
sevdikleri... Belki Spor Akademisi’ne gideceklerdi. Belki günün birinde
Türkiye’nin Armstrong’ u, Redgrav ‘ı
olacaklardı. Kim bilir! Belki GAP Şenliği onlar için yeni bir yaşama atılacak
adım anlamı taşıyordu! Önce koşacaklar, yüzecekler ve bisiklete binip Güneydoğu Anadolu’nun ‘’demir adamları’’ ünvanını yakalacaklardı.
Ne yazık ki bu ülkenin ‘’arabesk’’ kuralları, onları bir pazar sabahı GAP’ın
soğuk sularında ölüme sürükledi. Üstelik gencecik iki fidanın son soluklarını
tükettikleri sıralarda arkadaşları altın

için, gümüş için, bronz için kulaç sallıyordu. Çünkü gözünü hırs bürümüş yöneticileri için ‘’ölüm’’ sıradan bir şeydi.
Şenlikler durdurulamazdı!..
Evet, Türkiye kuralların ülkesi olsa
bugün Ali de Menderes de yaşayacaktı büyük olasılıkla! Şimdi bölge valisi çıkıp da ‘’Belki kalpleri durdu, belki kramp girdi, belki akıntı yoğundu’’
diye kendini savunmasın. Biliyoruz ki
bu çocuklar ‘’idareten’’ aldıkları doktor
raporlarıyla bu yarışa katıldı. Büyük
olasılıkla triatloncu lisansları da idareten verilmişti. Zorlu etapları kaldıracak
denli iyi yüzme de bilmiyor olabilirlerdi ve GAP’a belki de triatlon için değil,

duatlon (koşu, bisiklet) amacıyla gelmişlerdi.
Yarışın teknik komite üyesinin sorduğu, ‘’Yüzme biliyor musunuz?’’ sorusuna, kafa sallamışlardı o kadar yoldan
gelip yarış dışı kalmama adına. Evet,
bu sorulara birileri ciddi yanıtlar vermeli. Özellikle de Triatlon Federasyonu
ile fiziksel yeterliliklerini sınıyan teknik komite! Ve artık valilerimiz bu tür
spor organizasyonlarında, ‘’Ben yaptım
oldu’’ deyip olayın şov yönüne kaçmamayı öğrenmeli! Niçin akıntının
en âlâsının olduğu İstanbul Boğazı’ndaki Olimpiyat Şenliği’nde böyle
ölümler olmuyor da GAP’taki görece

durgun suda insanlar yaşamını yitiriyor? Niçin İstanbul’daki, Antalya’daki
triatlona yüzmeyi, yüzücü kadar iyi bilmeyenler alınmıyor? Niçin mi? Çünkü
TMOK’nin başında da, Antalya’daki
ulusulararası organizasyonun tepesinde de hep spor adamları var. Onlar bu
işi kuralına göre oynuyorlar. Evet, eylül ayı başında 2
sporcu GAP şenlikleri sırasında boğularak yaşamını
yitirdi. Ve bu yazı o hüzünlü son üzerine kaleme alındı.

Arif Kızılyalın

Terim’den ulusal aşı

Karan, Gerets’i
yine kurtardı

E

rsun Yanal’ın Türkiye ulusal takımının başından ayrılmasının ardından göreve gelen başarılı teknik adam Fatih Terim Türkiye’yi adeta
yeniden diriltti. 2002 Dünya Kupası’ndan
bu yana somut bir başarıya imza atamayan Ay-Yıldızlılar, tecrübeli teknik adamla
2006 Almanya yolunda önemli bir adım
attı. İlk olarak Danimarka karşısında İstanbul’da alınan beraberliğin ardından
Kiev deplasmanındaki Ukrayna galibiyeti
grup ikinciliği yolunda Türkiye’ye büyük
avantaj sağladı. Ersun Yanal döneminde
patlak veren Hakan Şükür Krizi’nin önüne geçen Terim, Alpay, Fatih Akyel, Hakan Şükür gibi tecrübeli isimlere yeniden
forma vererek ulusal bir uyanış gerçekleştirdi. Ayrıca Ersun Yanal döneminde
forma yüzü görmeyen Tümer Metin de
iki maçta attığı iki golle takımına hayat
verdi. Ulusal takım Arnavutluk ile son
maçını oynayarak grup mücadelelerini
tamamlayacak.

G
Halil Almanya’nın en iyisi

T

ürkiye ulusal takımının Altıntop kardeşlerinden Halil, Bundesliga’da ayın oyuncusu seçildi.
Attığı 7 golle Almanya’da gol
krallığında ilk sırada yer alan
genç yıldız Makaay, Kuranyi
gibi isimleri de geride bıraktı. Geçtiğimiz sezonlarda fazla varlık gösteremeyen Halil
bu yıl tam anlamıyla zirve
yaptı. Takımının değişmez
isimi olan Halil, Kaisersla-

utern taraftarlarının da en
çok ilgi gösterdiği oyuncu
oldu. Özellikle antremanların ardından taraftarlarına
imza dağıtmaktan takım
otobüsünü bile kaçırma noktasına gelen Halil bu ilgiden
oldukça memnun.
Hamit ise Schalke takımında defansa yönelik oynatıldığı
için geçen yıllarda attığı golleri özletiyor. Takımının değişmezleri arasında yer alan

Hamit, ulusal takımın son iki
maçında da sahadaki yerini
aldı. Hamit, Türkiye ulusal
takımının kampında kardeşi
Halil’in performansıyla ilgili olarak, ‘’Başta ben olmak
üzere ailecek Halil’in böyle
bir performans göstermesini
beklemiyorduk. Tüm arkadaşlarımızı yanılttı. Ancak
ortaya koyduğu performans
da gözler önünde’’ diye yorum yaptı.

alatasaray’ın başarılı forveti
Ümit Karan takımını sırtlamaya devam ediyor. Geçen sezon
ortasında teknik direktör Hagi ile anlaşamadığı gerekçesiyle Ankara Belediyespor’a kiralanan başarılı forvet bu
sezon Sarı-Kırmızılı takımdaki performansıyla Eric Gerets’i sevindiriyor. Bu
yıl Galatasaray formasıyla attığı 7 golle
hem takımının hem de Türkiye Süper
Ligi’nin en golcü ismi olan Ümit Karan,
özellikle kritik dakikalarda sahne alarak takımına hayat vermesiyle dikkat
çekiyor. Son olarak Sivasspor karşısında Gerets’in ilk 11’de şans tanımamasına rağmen maçın son bölümlerinde
oyun 0-0’ken sahaya sürüldü ve iki golle
takımını galibiyete taşıdı. Ancak Ümit
Karan son hafta yedek kaldığı için Eric
Gerets’e sitem etti. Çok formda olduğunu dile getiren Karan, ‘’Bence Hakan,
Necati ve ben birlikte sahada yer almalıyız. Neden yedek kaldığımı anlamış
değilim. Ancak ben gollerimi atmaya devam edeceğim’’ diye konuştu.

Şike futbolun zirvesinde

T

rabzonspor Kulübü Başkanı Atay
Aktuğ, Gökdeniz’in PFDK’da
söyledikleri hakkında bilgi
sahibi olmadıklarını belirterek, ‘’Gökdeniz’in kime
ne dediğini bilmiyoruz.
Belki bize söyleyemediklerini PFDK’da söylemiştir.
(Oynadım) dediyse bunun
bir karşılığı, bir cezası vardır’’ dedi.
Aktuğ, yaptığı açıklamada, geçen sezonun 27.
haftasındaki Akçaabat Se-

batspor, Kayserispor maçı
öncesi yaşanan yasa dışı
bahis olayının ardından
Futbol Federasyonu Şike
Araştırma Kurulu’nun
raporu doğrultusunda
PFDK’ya sevk edilen ve
dün kurul tarafından dinlenen Gökdeniz’in kurula
anlattıkları konular hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Gökdeniz’in PFDK’da
söylediklerinin önemli olduğunu vurgulayan Aktuğ, ‘’Gökdeniz’in kime ne

dediğini bilmiyoruz. Belki
bize söyleyemediklerini
PFDK’da söylemiştir. (Oynadım) dediyse bunun bir
karşılığı, bir cezası vardır.
Ona göre hareket edeceğiz.
Olayı netleştirmeden bir
şey söylemem doğru değil’’
diye konuştu.
Yıldız oyuncunun hem
kendileri hem de Milli Takım için çok önemli olduğunu dile getiren Aktuğ,
‘’Belki bize söyleyemediklerini PFDK’da söylemiştir.
Kendisiyle konuşacağız.

Ne dedi, ne demedi şu aşamada bilmiyoruz’’ şeklinde
konuştu. Aktuğ, PFDK’nın
‘’Ulaşılan delil durumuna
ve görülen lüzum üzerine
Futbol Disiplin Talimatı’nın 51. ve 52. maddeleri
gereği’’ Gökdeniz hakkında verdiği tedbir kararının bazı çevrelerce
bu futbolcuya 3 ay
ile 1 yıl arasında
ceza verileceği
şeklinde yorumlanmasının çok
yanlış olduğunu

GÖKDENİZ:
»Sadece oynadım«

G

eçen yılki Akçaabat SebatKayserispor maçındaki anlaşmalı bahis skandalı olayına
adı karışan Trabzonlu Gökdeniz karadeniz, “Beni
kurban ettiler. Suçum
sadece oyun oynamak.
Ama cezamı çekmeye
razıyım” diye konuştu.

haber Bulmaca
Bulmacamızın doğru çözümünü HABER, Borgmester Jensens Alle 25C, 3.3 2100 København Ø
adresine posta ile gönderin Pele Global Møbler’den 200 kronluk hediye çekilişine siz de katılın.
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Sertab Erener Kopenhag’a geliyor
Bu yıl ellinci kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına bu güne
kadar katılan şarkılar
arasından seçilen ve
22 Ekim Günü Kopenhag’da yapılacak özel
yarışmada yarışacak 14
şarkı arasında Sertab
Erener’in “Every Way
That l Can” adlı şarkısı
da bulunuyor.
30 ülkede canlı yayınla-

nacak olan son 50 yılın
eurovision yarışmasına
yarışmayı TV,de izleyenler telefon ve sms
oylarıyla katılabilecekler. Böylelikle son 50 yılın en iyi eurovısıon şarkısı belirlenmiş olacak.
DR tarafında n naklen
yayınlanacak yarışmada
katılan şarkıların kazandıkları yıllara ait klipler
gösterilecek.

“Congratulations” (Tebrikler adlı yarışma Kopenhag’da bulunan
Spor, sergi ve fuar salonu Forum’da yapılacak.
Avrupa ülkelerinde Eeurovision Şarkı Yarışması
sevenlerinin oylarıyla seçilen 14 şarkı şunlar:

”Nel Blu Di Pinto di Blu” - Domenico Modugnos (1958)
İtalya
”Poupée de Cire Poupée de Son” - France Gall (1965) Lüksemburg
”Congratulations” - Cliff Richards (1968) İngiltere
”Eres Tu” - Mocedades (1973) İspanya
”Waterloo” – ABBA (1974) İsveç
”Save Your Kisses for Me” - Brotherhood of Man (1976)
İngiltere
”What’s Another Year” - Johnny Logans (1980) İrlanda
”Ein Bisschen Frieden” - Nicole (1982) Federal Almanya
”Hold Me Now” - Johnny Logan (1987) İrlanda
”Ne Partez Pas Sans Moi” - Céline Dion (1988) İsviçre
”Diva” - Dana International (1998) İsrail
”Fly on the Wings of Love” – Olsen Kardeşler (2000) Danimarka
”Everyway That I Can” – (I2003) Sertab Erener Türkiye
”My Number One” - Helena Paparizou (2005) Yunanistan

CANBALON

© Abdullah Tunçel

ÇUVALDIZ
YENİ İSTEKLER
Avrupa Birliği, Türkiye’nin
üye olabilmesi konusunda
Ankara’ya yeni istekler içeren bir liste yolladı. Biz de
bu listeyi ele geçirdik, yayınlıyoruz:
1) Galatasaray maçlarında
‘’cim - bom - bom’’ diye bağırılmayacak. ‘’Bom - bom’’
sesleri teröristleri kışkırtıyor.
2) Kadın budu, imam bayıldı, vezir parmağı, hanım
göbeği gibi yemek ve tatlı
isimleri Avrupa kültürüne
uymuyor. Doğru dürüst
isimler bulun. Örneğin Danimarka’daki gibi, tatlılardan birine ”gåsebryst – kazgöbeği’’ diyebilirsiniz.
3) İstanbul’un Avrupa yakasına ‘Avrupa yakası’ denmeyecek, ‘İkinci Asya yakası’ denecek.
4) Antalya, Alanya, Bodrum
gibi yörelerdeki hava sıcaklığı Avrupalı turistleri rahatsız ediyor. Bu yörelerde
sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkmayacak. Yoksa AB’ye
üye falan olamazsınız.
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
(Aşağıdaki telefon konuşması iki yıl önce Haber’de
yayınlanmıştı. Güncelliği
nedeni ile düzenleyip yeniden yayınlıyoruz.)
-Aloo, Haber Gazetesi. Benim annem Tekirdağ’lı
(Yani Avrupalı oluyor), babam da Konya’lı (Yani Asya’lı oluyor), annem beni
Kadıköy - Karaköy vapurlarından birinde denizin
ortasında doğurmuş. Şimdi
ben Avrupalı mıyım Asyalı
mıyım?
-Aloo, Mazlum, gönderdiğin
bilgiler yetersiz. Eğer annenin seni doğurduğu saati
ve dakikayı, doğduğun vapurun ismini ve kaptanın
hangi burçtan olduğunu
bize
bildirirsen, uzman
astrologumuza
danışıp sana yanıt verebiliriz.

Abdullah Tunçel

