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animarka İnsan Hakları 
Merkezi tarafından haf-
ta içinde yayınlanan bir 
raporda Danimarka’nın 

uluslararası insan haklarını ihlal 
ettiği sonucuna varılıyor. Raporda 
ele alınan 46 davadan 7’sinde Dani-
marka hükümeti kusurlu bulunur-
ken, yabancılar müdürlüğünün var-
dığı sonuç nedeniyle eşlerini Dani-
marka’ya getiremeyen kişilere dava 
açma çağrısı yapılıyor.

Danimarka İnsan Hakları Merke-

zi Ulusal masa şefi Birgitte Kofod 
Olsen, “incelediğimiz davalarda ya-
bancılar müdürlüğü yetkililerinin 
kurallara aykırı olarak yasaları uy-
guladığı sonucuna vardık. Bu yüz-
den umuyoruz ki bu yasadan olum-
suz etkilenen kişiler dava açarlar ve 
hukuksal yollardan da bu ayrımcılık 
tescil edili” dedi. Gazetemizin yayı-
na hazırlandığı saatlerde kamuoyu-
na açıklanan raporda bağlılık şartı 
ve ekonomik şartların ayrımcılık 
olarak nitelenebileceği belirtiliyor. 

Yabancılar yasası avukatları der-
neği başkanı Helge Nörrung, Dani-
marka İnsan Hakları Merkezi’nin 
dava açma çağrısına uyabilecekle-
rini belirterek, “Hükümet raporda 
adı geçen dava dosyalarını yeniden 
ele almazsa dava açma yoluna gide-
biliriz” dedi.

İnsan hakları merkezinin raporun-
da yer alan saptamalara göre sosyal 
yardım alan kişilere aile birleşimi 
hakkı tanınmaması ekonomik ne-
denlerle yapılan ayrımcılık tanımı-

na giriyor. Aynı şekilde Danimarka 
vatandaşlığına geç girdiği için bağlı-
lık şartını yerine getiremeyen kişi-
lerin de Danimarkalılara uygulan-
mayan bir nedenden dolayı mağdur 
edildikleri için ayrımcılık yapıldığı 
saptanıyor.

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj ra-
porda yer alan görüşler ve saptama-
larla ilgili olarak gazetemiz yayına 
hazırlandığı saatlere kadar herhan-
gi bir açıklamada bulunmadı.

(Haber)
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295 krondan başlayan 
fi yatlarla kış ve yaz Billund 

ve Kopenhag’dan  direk 
Antalya`ya uçak

Türkiye’nin 42 yıllık AB rüyası so-
nunda gerçekleşti. Türkiye için 3 
Ekim’den itibaren yeni bir perde 
açıldı.  
Avrupa Birliği (AB) kendi üyeleri 
arasında ve Ankara ile otuz saati 
aşkın süren pazarlıkların ardından, 
sonunda 4 Ekim sabaha karşı Tür-
kiye ile tam üyelik müzakerelerine 
başlama kararı aldı.  Türkiye’de bir 
çok alanda kapsamlı değişiklikler 
bekliyor.  

Artık Avrupalıyız
DANİMARKA 

Uyum Bakanlığına dava açın
Danimarka İnsan Hakları merkezi 46 aile birleşimi davasını mercek altına aldı ve Danimar-
ka’nın Uluslararası İnsan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. 46 davadan 7’si uluslararası 
kurallara aykırı olarak sonuçlandırılmış. Mağdurlar dava açmaya çağrıldı.

Haberle ilgili yazı ve yorumlar:  Başyazı sayfa 2, 8, 12, 15
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E
ge Tektstil ve Kon-
feksiyon İhracatçı-
lar Birliği’nin dü-
zenlediği iki gün-

lük Türk Moda Fuarı  baş-
kent Kopenhag’da yapıldı. 

Başkent Kopenhag’daki 
Marriott Hotel’de 28 fir-
manın katılımıyla 2006 
ilkbahar/yaz kumaş moda-
sının tanıtıldığı moda fuarı-
nın açılışını T.C Kopenhag 
Büyükelçisi Fügen Ok, Ege 
İhracatçılar Birliği Başkanı 
Jak Eskinazi, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İhracatçılar  
Genel Müdürlüğü  başkan 
yardımcısı Ziya Altunyal-
dız yaptı. 

Ege Tektstil ve Konfeksi-
yon İhracatçılar Birliği baş-
kanı Jak Eskinazi yaptığı 
açış konuşmasında, Türki-
ye’nin dünyada en çok giyim 
ihracat eden ülkeleri arasın-
da yeraldığını söyledi. 

Türkiye’nin Avrupa’ya en 
çok giyim ihraç eden ikinci 
büyük ülke olduğunu vurgu-
layan Eskinazi, Türk moda 

tasarımcılarının ürünleri-
nin, Türk markalarının Pa-
ris, New York ve Londra’da 
sergilenmeye başladığını 
belirtti. 

1997 yılında kurulan Ege 
Tektstil ve Konfeksiyon 
İhracatçılar Birliği’ne üye 
800 firma bulunuyor. Üye-
lerinin yılda toplam olarak 
945 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiklerini vur-
gulayan Eskinazi, bu raka-
mın giderek arttığını söy-
ledi. Eskinazi ayrıca, gerek 
Türkiye’den katılımcıların, 
gerekse Danimarka’daki 
alıcıların ilgisi bakımından 
Kopenhag’da iki gün süren 
fuarın çok önemli olduğunu 
vurguladı.

Dış Ticaret Müsteşarlı-
ğı İhracatcılar Genel Mü-
dürlüğü başkan yardımcısı 
Ziya Altunyaldız da, Türk 
ihracatının yüzde 30’unu 
tekstil, konfeksiyon ve gi-
yimin oluşturduğunu belir-
terek, Türkiye’nin dünyada 
10 büyük, Avrupa’da da 4 

büyük tekstil üreticisi ve 
ihracatçısı arasında bulun-
duğunu söyledi. 

Büyükelçi Fügen Ok da, 
Danimarka’ya yapılan 
Türk tekstil ve giyim ih-
racatının 340 milyon dolar 
düzeyinde olduğunu Tür-
kiye’nin Danimarka için 
ikinci büyük ihracat ülkesi 
olduğuna dikkat çekerek, 
bu alanda iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin son 
yıllarda artış gösterdiğini 
belirtti. 

(Haber)
 

Avrupa Birliği ile Türkiye, nişanlılık dönemi 42 yıl 
süren bir görücü usulü evlilik gerçekleştirmek 

üzereler. 42 yıl nişanlılık için yeter de artar bile.
Geçtiğimiz hafta sonunda Avrupa Birliği Dışişleri 

Bakanları zirvesinde Türkiye tartışıldı. Sonuç aslında 
ne olursa olsun Türkiye’nin yararına olacaktı. Zira 
AB Türkiye için tek alternatif değildi. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği dışında da sınırsız siyasi ve ekonomik 
alternatifleri vardır. Piyasa ekonomilerinin hakim 
olacağı, daha demokratik bir Ortadoğu, keşfedilmeyi 
bekleyen Orta Asya pazarı, ve tek başına Türkiye’ye 
yetecek olan bir Rusya pazarı ve tüm bunların yanı 
sıra Türkiye’yi kendi kendine yeter kılan doğal kay-
naklar ve tarım potansiyelini eklemeyi unutmayalım.
AB Türkiye’yi reddetmiş olsaydı küresel bir güç 

olma olanağını elinin tersiyle itmiş, gelişmekte olan 
Çin ve Hindistan ekonomileri karşısında geriye düş-
müş olacaktı.
Peki bunları Batıda oturan ve AB üyeliğine şüphey-

le yaklaşan bizler mi görebiliyoruz sadece? Türk ve 
Avrupalı politikacıların nişanı bozmamak için uykulu 
geceler geçirmesi zaman israfından başka bir şey de-
ğil miydi? Tabii ki hayır. Milyonlarca Türk artık önü-
müzdeki dönemde olup bitecek şeyleri sabırsızlıkla 
beklemeye başlamıştır.
AB’nin Türkiye ile üyelik görüşmelerine başlama 

kararı alması 70 milyonluk Türkiye’de bugüne kadar 
her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi engel-
lemiş olan psikolojik engelleri ortadan kaldıracaktır. 
Nedir bu engeller? Türkiye’nin üniter devlet yapısı-
nın zarar görmesi, laik demokratik cumhuriyetin teh-
likeye girmesi ve ülkenin bölünmesi.Bundan sonraki 
süreç Türkiye’de demokrasinin kendisini de koruya-
bilecek şekilde geliştirilmesi sürecini başlatacaktır.
Avusturya dışındaki 24 üye ülke liderlerinin çaba-

larında samimi oldukları görüşünden hareket etmek 
istiyoruz.Tabii ki Avusturya Dışişleri Bakanı Plass-
nik’in muhalefetinde yalnız olmadığı iddiasını da 
gündemde tutmak hakkını saklayarak. Plassnik bazı 
iddialara göre Merkel, Sarkozy ve Anders Fogh Ras-
mussen başta olmak üzere Türkiye karşıtlarının söz-
cülüğünü, piyonluğunu yapmıştır. Zirve toplantısın-
dan daha bir kaç gün önce Türkiye’nin üyeliğinin 
gündemden düştüğünü söyleyen Anders Fogh Ras-
mussen zirvenin ardından hala Türkiye’nin üyeliği 
konusunda ne düşündüğü yolundaki bir soruya evet 
ya da hayır cevabı verememiştir.

AB’nin çıkarı nedir?
AB 70 milyonluk bir Türkiye pazarına doğrudan so-
runsuz giriş yapmıştır. Yatırımlar ve buna paralel 
olarak Avrupa’da istihdam artacaktır. İlk etapta elde 
edilenler bunlardır. Türkiye üye olursa 70 milyon 
Türk Avrupa’ya akın edecektir yalanı maalesef Tür-
kiye karşıtları tarafından sık sık dile getirilmiştir. Bu 
gerçekleşmeyecektir.
Ayrıca Türkiye üye olursa AB Ortadoğu’daki sancılı 

bölgelere komşu olacaktır korkusu da yıllarca pompa-
lanmıştır. AB’nin kriz bölgelerine komşu olması fela-
ket değil tam aksine bir olumlu puandır. ABD Irak’ta 
çamura saplanmıştır. Bundan sonra Irak’ta AB daha 
güçlü ve daha faydalı politikalarla ABD’nin niyet etti-
ğinden daha fazla barış ve refah sağlayabilir.
Türkiye’nin AB’ye üye olması Avrupa’da 4 milyon 

Türk’ün figüran olduğu göçmenler tartışmasına da 
olumlu etki yapacaktır. Avrupalı üye devletlerin ba-
zılarının sorun olarak gördüğü Türk gençleri artık 
bundan böyle bir kaynak olarak kullanılmaya başla-
yacaktır. Belki bu süreç en azından Türk göçmenler 
açısından yabancılar yasasının daha da sertleştirilme-
sini engelleyebilir, hatta bazı yumuşamalara da gidi-
lebilir. Türkiye-AB evliliği başarıya ulaşacaktır, an-
cak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bunu fırsat 
bilenlerin engellenmeleri durumunda bu gerçekleşe-
bilecektir.
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Kış sezonu başlangıç fi yatları 
Alanya :1.449,-
Bodrum                              : 1.649,-
Tayland                                                : 5.399,-
Gran Canaria                                      : 2.099,-
Tenerife                                               : 1.949,- 

Cazip fi yatlarla kışı ılık yaşayın

www.tyrkieteksperten.dk
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M
orgenavisen Jyllands 
Posten gazetesi, In-
ternet sayfasında 
Danimarka’daki 

Müslümanları inciteceği kadar 
tehlikeli gelişmelere de yol aça-
bilecek bir uygulamaya gitti ve 
Danimarkalı sanatçıların fanatik 
dincilerden korktukları için oto-
sansür uygulamaya başladıkları 
iddiasıyla karikatüristlere Haz-
reti Muhammed’i tasvir eden 
iğrenç portreler çizdirdi.

Gazete, ‘Danimarkalı çizerle-
rin otosansüre karşı çıkmalarını 
teşvik’ için gittiği uygulama-
da, internet sayfasında bazı 
Danimarkalı çizerlerin çizdik-
leri Hazreti Muhammed’i tasvir 
eden çizimleri yayımladı. Yazının 
yanına iliştirilen bir linkte 12 ka-
rikatürcüye Hazreti Muhammed 
portresi çizdirildiği görüldü. 

Tamamen ciddiyetten yoksun 
bir yaklaşımla çizildiği yönünde 
eleştiriler alan karikatürlerin İs-
lam kültürü ve Hazreti Muham-
med’le alay etmeye yönelik olduğu 
belirtiliyor. Danimarka’da yaşayan 
Müslümanlardan tepkiler alan uy-
gulama, geçtiğimiz günlerde bir 
çocuk kitabında Hazreti Muham-
med’in resmini çizecek olan bir çi-
zerin, aşırı dincilerden korktuğu 
için ismini açıklamak istememe-

siyle başladı.
Jylland Posten’ın “kol-

leksiyonuna” katkıda bula-
nan çizerler şunlar: Claus 
Siedel, Kurt Westergaard, 
Lars Refn, Jens Julius, 
Annette Carlsen, Bob Kat-
zenelson, Füchsel, Peder 
Bundgaard, Abild Sören-
sen, PEP, Arne Sören-
sen, Rasmus Sand Höyer.

Türkiye haberi Ha-
ber’den aldı
Türkiye’deki Haber 
ajansları ve önde gelen 
günlük gazeteler tarafından 
da habere yer verilmesinin 
ardından Jyllands Posten 
gazetesine tepki yağmaya başladı. 
Habere Türkiye’de Cumhuriyet, 
Sabah, Radikal, Milliyet ve Hür-
riyet gazeteleri yer verirken Anka 
ajansı da Haber’deki yazıyı kaynak 
göstererek basın kuruluşlarına ha-
beri geçti. Haber ayrıca Star Tele-
vizyonu ana haber bültenlerinde 
de yer aldı.

Müslümanlardan protesto 
yağıyor
Özellikle Arap kökenli 
Müslümanların devam ettikleri 
camilerde verilen vaazlar cema-
atten Jyllands Posten’a tepki gö-

stermeleri istenirken Aarhus’taki 
bir caminin ilan tahtasına karika-
türlerin asıldığı bildirildi. Ayrıca 
Aarhus’ta başlatılan bir sms zin-
ciri yoluyla Müslümanlardan Jyl-
lands Posten gazetesini protesto 
etmeleri istendi. Yine Jyllands 
Posten gazetesini telefonla araya-
rak tehditte bulunan 17 yaşındaki 
bir genç gözaltına alındı.

Müslümanları Jyllands Posten 
gazetesine duydukları tepki bazı 
Hıristiyan din adamları tarafından 
anlayışla karşılanıyor. Viborg Böl-
gesi piskoposu Karsten Nissen, 
“Danimarka gibi açık tartışma ve 

özgürlüklerin bol olduğu 
bir ülkede bu tür şeyler 
normal karşılanabilir, an-
cak bu Müslümanlara çat-
mak ve onların hoşgörü 
sınırlarını denemek 
amacıyla yapılıyorsa ne 
kadar akıllıca olduğu da 
iyi düşünülmelidir” dedi.

Jyllands Posten gaze-
tesi sorumlu yazı işleri 
müdürü Carsten Ju-
ste çizimleri yayından 
kaldırmayı akıllarının 
ucundan bile geçirme-
diklerini düşündüklerini 
söylerken, dava açılması 
durumunda tavırlarının 
ne olacağı yönündeki bir 

soruya ise,”sükunetle karşılarız1 
yanıtını verdi.

Diyanet Vakfından kınama
Danimarka Türk Diyanet Vakfı 
Başkanı ve Din Hizmetleri 
Müşaviri Mehmet Emin Bayar da 
Jyllandsposten gazetesinde Hz. 
Muhammed’i tasvir eden çizimleri 
kınayan bir açıklama yaptı. 

Bayar açıklamasında şunları dedi: 
“İslam inancına göre ilahi kitapları 
getiren bütün peygamberlere inan-
mak, iman esaslarındandır. Bütün 
peygamberler Allah’ın elçisi olup 
Allah’tan aldıkları buyrukları 

insanlara tebliğ etmişlerdir. Hz. 
Muhammed (S.A.S) de Allah’ın 
insanların gönderdiği son pey-
gamberdir. Bugün yeryüzünde 
Hz. Muhammed’in peygamber 
olduğuna inanan bir buçuk milyar 
Müslüman bulunmaktadır. 

Müslümanlar Allah’ın gönderdiği 
bütün peygamberlere inanır ve 
saygısızlık yapılmasına gönül-
leri razı olmaz. Demokratik bir 
toplumda yaşayan tüm fertle-
rin Müslümanların peygamberi 
olan Hz. Muhammed’e saygılı 
olmalarını biz de istiyor ve be-
kliyoruz. Jyllandsposten gaze-
tesini ve bu gazetede karikatür-
leri ile sevgili peygamberimiz Hz. 
Muhammed’e saygısızlık edenleri 
60 bin Müslüman Türk toplumu 
adına kınıyor, Müslümanlardan 
özür dilemelerini bekliyoruz. 
Aksi taktirde hukuki yollara baş 
vurulacağını bilinmesini rica 
ediyoruz”.

Okurlardan tepki
Jyllands-posten gazetesinin inter-
net sayfasında düzenlediği ankette 
“Gazetemizin Hz. Muhammed çi-
zimleri yayınlamasını doğru bu-
luyor musunuz? sorusuna gazete 
okurlarının yarıdan fazla “hayır” 
cevabı verdi. 

(Haber)

Jyllands-Posten ateşle oynuyor
Danimarka’da ifade özgürlüğünün ardına sığınarak yabancılara yönelik saldırı ve hakaretler politikacıların 
demeç ve makalelerinden sonra medyada da yer almaya başladı.

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

www.travelhouse.dk

Travel House ApS

TRAVEL HOUSE
Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

Antalya tek yön 
895 kr.

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Ulusal
havayolu 

şirketleri ile 
dünyanın 

her yerine IATA 
güvencesiyle 

yolculuk. 
Seyahat ve uçak 
yolculuğu ile ilgili 

her türlü, 
eksiksiz hizmet. 

Her Çarşamba direk Antalya uçuş 
1.500 kr

İş görüşmesine mi gideceksiniz,  balayınızı mı geçirmek 
istiyorsunuz? Seyahat nedeniniz ne olursa olsun, en uygun 
fi yatlarla Türkiye’nin her yerinde ister lüks otel, ister apart 

otel, isteğinize uygun konaklama seçenekleri

Son dakika 
fi yatla

rı için
 

mutlaka b
izi ara

yın

Mutlu bir Ramazan, iyi bir 
bayram dileklerimizle
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www.mbkebab.dk www.mbkebab.dk

MB KEBAB 
FOOD A/S

Korskildeeng 3, 2670 Greve                                                 Tlf: 5761 9502  -  Fax : 4361 0131
E-mail:info@mbkebab.dk  www.mbkebab.dk

 FOOD A/SMB KEBAB

Tüm Sağlık 
Kurallarına 
Uygun Helal 

Mamüllerimizle 
Hizmetinizdeyiz

Farkımız; 
sağlık,temizlik 

ve kaliteye 
gösterdiğimiz 

özende yatmaktadır 

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz 
Sjaelland adasında DANKA Catering  MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND 

bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan 
ayını kutlar, şimdiden iyi bayramlar dileriz

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 
Kasaplara 
toptan et 

ürünleri satışımız 
devam ediyor

Pişmiş kebap, 
hjemmelavet 

burger
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Y
ıllarca oryantal dansözlük 
yaptıktan sonra politika-
ya atılan Danimarka Halk 
Partisi’nden milletvekili ve 

Kopenhag Anakent Belediye başkan 
adayı Louise Frevert, Danimarka’da 
yaşayan Müslüman gençleri katil ve 
ırz düşmanı olarak niteleyip, onlar-
dan kurtulmanın yolunun onları Rus 
hapishanelerine tıkmak olduğunu 
bildirdi.

Louise Frevert kendine ait sitede 
yayınladığı ve Politiken gazetesi ta-
rafından ele alınması üzerine siteden 
kaldırdığı bir yazıda, Danimarka’da 
yaşayan bazı Müslüman gençlerin 
fanatik dinci hocalar tarafından be-
yinlerinin yıkandığını, bu gençlerden 
kurtulmanın yolunun onları burada 
hapse tıkmak olmadığını, zira Dani-
marka hapishanelerinin dolu olduğu-
nu, bu yüzden bu gençlerin, Rus hü-
kümetine günlük 25 kron ödeyerek 
Rusya’daki hapishanelere gönderil-
mesi gerektiğini yazıyor. Yazıda ayrı-
ca ‘Bizim yasalarımız suçluları öldür-
memizi engelliyor, bu yüzden onları 
hapse tıkabiliriz” deniliyor.

Yazıdan haberi yokmuş!
www.Louisefrevert.dk adlı sitede 
“Kimsenin yayınlamak istemediği ya-
zılar” linki altında yer alan yazı Poli-
tiken gazetesinin internet sayfasında 
yayınlanmasının ardından siteden 
kaldırıldı, ancak yazının tamamını 
Politiken gazetesi kendi sitesinde ya-
yına koydu.

Yazının sitede yayınlanmasından 
sonra hakkında ırkçılık yaptığı ge-
rekçesiyle suç duyurusunda bulunu-
lan Louise Frevert, yazının kendisi-

nin de haberi olmadan sitesini yapan 
webmasteri tarafından yazıldığını 
iddia etti.

Bu ilk değil
Bu arada, Louise Frevert’in web si-
tesinde yayınlanan, ancak kendisine 
ait olduğunu sonradan inkar ettiği 
Müslümanlara karşı ifadelerinin bir 
benzerinin bundan sekiz ay önce ya-
yınladığı bir kitabında da kullandığı 
ortaya çıktı. 

Frevert’in Şubat ayında yapılan 
genel seçimler öncesi yayınladığı 
“Louise Frevert - Kort og godt” adlı 
kitapta Müslümanlara yönelik aynı 
düşmanca ve fanatik ifadeler yer alı-
yor. Kitapta ayrıca, Danimarka Halk 
Partisi’nin yabancılar ve hukuk poli-
tikasının izlenmemesi halinde Müslü-
manlar nedeniyle ülkenin iç savaşa ve 
silahlı çatışmaya yöneleceği ifadeleri 
yeralıyor.

Bunu da webmasteri yazmış
Önce, kitabında yazılı tüm ifadelerin 

arkasında durduğunu söyleyen Louise 
Frevert, bu kitapta da Müslümanları 
hedef alan makalenin ortaya çıkması 
üzerine, diğer yazısını inkar ettiği gibi 
kitaptaki makalenin de webmasteri 
tarafından yazıldığını iddia etti.  Fre-
vert, Danimarka Radyosu televizyonu 
DR ikinci kanalı Deadline’de kitapta-
ki ifadeleri kendisinin yazmadığını ve 
web sitesini hazırlayan emekli deniz 
subayı Ebbe Talleruphuus’dan alıntı 
yaptığını öne sürdü. 

Louise Frevert, hakkında suç du-
yurusunda bulunulmasından sonra 
Kasım ayında yapılacak belediye se-
çimleri sonuçlanıncaya kadar parla-
mentodaki görevinden izine ayrıldı. 
Frevert’in milletvekilliğinden izine 
ayrılmasına ise kendi partisinden 
destek gelirken, diğer partilerden 
sert tepkiler geldi. Siyasetçiler, Fre-
vert’in parlamentodaki görevini yap-
mayıp seçim kampanyası yürütmesi 
için izine ayrılan Frevert’i kınayan 
açıklamalar yaptılar.

(Haber)

HABER

Yıl 2005. Aylardan Ekim, Yer, Türkiye’ye dayatı-
lan şu meşhur kriterlerin anavatanı, hani şu; Av-

rupa Birliği, Avrupa Komisyonu, NATO, OECD, BM 
gibi saygın bir çok uluslararası kuruluşlara üye olan 
sosyal refah sistemli, insan haklarına saygılı, demok-
ratik, adaletli, eşitlikler ülkesi Danimarka. 
Afrika’dan, Latin Amerika’dan, Asya’dan, Ortado-

ğu’dan belki Avrupa’nın içinden de gıpta ile bakılan 
beş kusur milyonluk şu küçücük İskandinavya ülkesi 
Danimarka. Kendinden olanları birinci sınıf vatandaş 
olarak görüp, diğerlerine ikinci sınıf vatandaş mua-
melesi yapan, ifade özgürlüğünün ardına sığınarak 
yabancılara yönelik saldırı ve hakaretlerin hat safha-
ya ulaştığı (uygar?) bir ülke.  
Yazdıklarımı anlayabilen ve bir çok konuda da göç-

menlerin insan haklarına uygun ortamlarda yaşama-
sı gerektiğini düşünen bazı Danimarkalı dostlarımız 
belki bana alınacak ya da kızacaklardır, ama alınma-
sınlar, kızmasınlar. Sözüm onlara değildir. Sözüm bu 
ülkeyi bu hale getirenlere ve buna göz yumanlara, 
sessiz kalanlaradır. 
Bu ülkenin bu hale gelmesinde sadece onların değil, 

tabii ki göçmenlerin de büyük payı olmuştur. Ama bu 
var olan bir gerçeği değiştirmez. Sonu hiç de iyi ol-
mayacak bir yolda ilerliyor bu güzelim ülke. 
Tek tip insan görmek isteyenler var bu ülkede. Her 

türden, her etnik kökenden, her dinden insanların 
varolduğunu görmek istemeyenler, çoğulculuğu, fark-
lılığı hazmedemeyenler var.
Müslüman kökenli olanları ortaçağ zihniyetli, şüp-

heli terörist olarak niteleyenler var. Öküzün altın-
da buzağı arayanlar var. Müslüman ülkelerden gelen 
göçmenleri hedef göstermekten, onları aşağılamak-
tan geri kalmayan, onların diniyle, inançlarıyla alay 
edenler var. 
Gazetecilikte oto sansüre karşı çıkmak adına, bir 

çok Müslüman’ı incittiğini bile bile gerçekle hiçbir 
alakası olmayan Hz. Muhammed’i tasvir eden çirkin 
portreler çizdirip yayınlamaktan geri kalmayan bir 
medya var. 
Göçmenlerin Danimarka’nın göbeğinde ortaçağ zih-

niyetinde yaşadıklarını söyleyen ve onların varlığın-
dan rahatsızlık duyduğunu parti kongresinde yüksek 
sesle kürsüden dile getiren bir Kültür Bakanı var.  
Bile bile ırkçılık yapan, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine 

karşı çıktığı için başbakana fes giydirmekten, Roskil-
de katedralinin mihverine hilal takmaktan geri kal-
mayan bir parti var. 
‘Bizim yasalarımız suçluları öldürmemizi engelliyor, 

bu yüzden onları hapse tıkabiliriz” diyerek, Müslü-
manlara küfür edip onları Rus hapishanelerine gön-
dermek isteyen ve ortaya çıktığında da suçu başkası-
nın üstüne yıkıp, sonra da seçim kampanyalarına za-
man ayırabilmek için milletvekilliğinden izine ayrıla-
bilen milletvekili var. Danimarkalıların çocuk yapma-
malarına gerekçe olarak Müslümanların çok çocuk 
yapmalarını gösterebilen Avrupa Parlamentosu üyesi 
olan bir politikacısı var. 
Eşitsizliği ve bunun ülkede dinamizm yarattığını sa-

vunan bir Sosyal İşler Bakanı var. 
Daha saymaya gerek var mı? 
Bu tür konuları konuştuğumuz Danimarkalı dostla-

rımız, gelişmeler karşısında korkuya kapılıp kapılma-
dığımı, bu ülkedeki geleceğime endişe ile bakıp bak-
madığımı soruyorlar. Ben de onlara, “Ben  ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığının Danimarka’da devlet politika-
sı haline gelmekte olduğunu hissettiğim anda geldi-
ğim ülkeme geri dönerim. Ama sizin gidecek yeriniz 
yok. Bugün bana yapılan saldırının sırası size de ge-
lecek. Siz ne yapacaksınız?” diyorum. Artık sorun ya-
bancıları hedef almaktan çıkıp, Danimarka devlet ve 
toplum yapısını tehdit eden bir noktaya doğru ilerle-
mektedir. Bize düşen görev çevremizdeki Danimarka-
lı dostlarımızın da gözünü açmaktır. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Ben ülkeme dönerim, 
ya siz ne yapacaksınız?

Danimarka’da toplu taşıma bilet 
fiyatları yine artıyor. Başkent 
Geliştirme Kurumu HUR’dan 

yapılan açıklamada, yılbaşından itiba-
ren  otobüs, metro ve tren fiyatlarına 
zam yapılacağı belirtildi. 

Başkent Kopenhag ve çevresinde iki 
zonlu şehir içi otobüs ve tren fiyatları 
yılbaşından itibaren 18 kron olacak. İki 
zonlu  mavi klippekort’un fiyatı da 115 
krona çıkacak.  

Öte yandan, Kopenhag’da toplu 
taşıma araçlarında emeklilere verilen 
hizmetin de iyileştirileceği bildirildi. 
Buna göre, emeklilerin öğleden sonra 
otobüs ve trenleri kullanabilmelerine 
ilişkin zaman sınırlaması kaldırılıyor 
ve yaşlıların “mimrekort” adı verilen 
ucuz aylık kart alabilme yaşı d 65’e 
indiriliyor. 

(Haber)

Toplu taşıma 
araçları yine 
zamlanıyor

 

Türkiye AB yolunda - Ne olacak şimdi?
Tartışmaya siz de katılın

Konuşmacılar:
Steen Gade, Nyt Europa, Milletvekili (Sosyalist Halk Partisi)

Anders Ladefoged, Şef danışman (Dansk Industri)
Sadi Tekelioglu, Redaktør (HABER) 

Helene Lund, AB Bölgesel Komite üyesi ve Farum Belediye Meclisi üyesi

Panel yöneticisi: 
Cengiz Kahraman, Redaktør (HABER)

Panel katılımcılarının 10’ar dakikalik konuşmalarının ardından yarım 
saatlik ara verilecektir. 

Daha sonra sorular bölümüne geçilecektir. 
Düzenleyen: Haber, SF-Furesø ve AB Bölgesel komitesi

DEN EUROPÆISKE 
UNION

Regionsudvalget

27 Ekim Perşembe, Saat: 19.30-22.00
Stavnsholtskolens Kantine, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum Toplu taşıma araç fiyat-

larına yılbaşından itiba-
ren yine zam geliyor. 

Eski dansöz Müslümanları hedef aldı
Yıllarca oryantal dansözlük yaptıktan sonra siyasete atılan eski dansöz 
ve Danimarka Halk Partili milletvekili Louise Frevert, kendine ait si-
tesinde yayınlanan ve sonra siteden kaldırdığı bir yazıda, Danimar-
ka’da yaşayan Müslüman gençleri birer katil ve ırz düşmanı olarak nite-
leyerek, ‘Bizim yasalarımız suçluları öldürmemizi engelliyor, onlardan 
kurtulmanın yolu onları Rus hapishanelerine tıkmaktır” dedi. 
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Eski altın alınır

TÜRK KUYUMCUSU

Vesterbrogade 20    1620 KBH. V   Tlf  & Fax : 3325 1212

L� Age D�or 
Jewellery

Bilezik 
Cumhuriyet 

Reşat 

Gerdanlık 
Zincir 

Bileklik 

Nişan 
yüzükleri

Kolye 
Küpe

Her türlü altın 
gümüş diğer 

takı ve 
aksesuar 
çeşitleri 
bulunur

Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-12.00

Akşam: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 17.00 - 19.00

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030

Kredi temininde yardımcı olunur. Web sitemizden kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.
www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk

Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.

Frederikssund şehir merkezinde, en  modern cihazlara sahip 
kliniğimizde,  kalite ve güvenceden ödün vermeden çok ucuz fi yata 

her türlü kozmetik ve plastik cerrahi  ameliyatlar  yapılır. 

Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir

Kliniğimizdeki tüm operasyonlar Pakistan asıllı tecrübeli Plastik 
Cerrahi mütehassısı  Dr. Hayee Tareen tarafından yapılmaktadır.

Ameliyattan önce Ameliyattan sonra 

Ameliyattan önce Ameliyattan sonra 
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Sadi Tekelioğlu

Bundan yıllar öncesi soğuk bir Cuma gecesi, Kopen-
hag’da bir Türk restoranındayız Yanımızda Dani-

markalı dostlarımız var. Birlikte Türk yemekleri yiyecek 
sohbet edeceğiz. Bizler mutfağımızın güzel örneklerini 
dostlarımıza göstereceğimiz için heyecanlıyız. 
Yemeklerimiz geliyor, biz her yemeğin hikayesini Da-

nimarkalı dostlarımıza anlatıyoruz. Kebaplar, salatalar, 
cacıklar ve diğer mezeler gelip gidiyor. Bir anda Restora-
nın ışıkları söndürülüyor masaların üzeri boşaltılıyor ve 
gümbür gümbür bir darbuka solo eşliğinde hareketli bir 
göbek havası hoparlörlerden yayılmaya başlıyor.
Mutfağın kapısında pırıl pırıl parlayan kostümleri ile 

bir dansöz beliriyor, dansöz kadın süzülerek masalar 
arasında gezinmeye başlıyor. Herkesin gözünde bir he-
yecan, bu yılan gibi masalar arasında süzülen kadını iz-
lemeye başlıyorlar. Müzik hızlandıkça dansözün üzerin-
deki şallar da sağa sola savruluyor, dansöz gittikçe daha 
da soyunuyor.
Restoranda bulunan konuklar da ortrama alışmışlar, 

alkışlayarak dansöze katılıyorlar, kimileri ise parmak-
larını omuzlarını oynatarak oturdukları yerde dansözü 
taklit etmeye çalışıyorlar.  Ben ise, hem dansözü izliyor 
hem de dansözü izleyenleri izliyorum. Yeni geldiğim Da-
nimarka’da Danimarkalı bir kadının nasıl bu şekilde gö-
bek dansına merak duyduğunu, bu dansı nasıl ve nerede 
öğrendiğini düşünüyorum.
Dansözümüz işini iyi biliyor. Hangi masanın önünde 

daha fazla kıvırtacağını çok iyi kavramış. Salonun ücra 
bir köşesinde iki erkek oturuyor. Sohbet edip yemek yi-
yor rakılarını içiyorlar. Dansöz ise o masanın yanında 
birazdan olacakları biliyormuşçasına biraz daha uzun 
süre kalıyor, kıvırtttıkça kıvırtıyor. Ve beklenen oluyor 
iki erkek müşteri ceplerinden çıkardıkları 500’lük bank-
notları dansözün külotuna, sütyenine sıkıştırmaya başlı-
yorlar. Kısa süren gösteri sonunda dansözümüz yine be-
lirdiği mutfak kapısından çıkıp kayboluyor. Biraz sonra 
elindeki spor çantasıyla üzerini değiştirmiş ve gecenin 
hasılatını toparlamış olarak rstorandan ayrılıyor.
Dansözümüzün adı Louise Frevert. Evet nereden nere-

ye. Louise frevert son yıllarda Danimarka’da yabancıları 
istemeyenler korosuna katılıyor. Yabancıların Danimar-
ka’dan defolup gitmesini isteyenlerle birlikte saf tutu-
yor.
Bundan bir kaç yıl önce de cinsel etercihini lezbiyen 

olarak açıklayan meşhur dansözümüz Danimarka Par-
lamentosuna da seçiliyor, Kopenhag Belediye Meclisine 
de. O dansöz geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan si-
tesinde yer alan bir yazı yüzünden gündeme geldi. Loui-
se Frevert’in kendi adını taşıyan sitesindeki yazıda. Da-
nimarka’da yaşayan Müslümanların hepsi katil ve ırz 
düşmanı olarak gösteriliyor. Frevert yazısında Danimar-
ka’da idam cezası olmamasından duyduğu üzüntüyü dile 
getirdikten sonra bu “Müslüman katil ve ırz düşmanla-
rına” ne yapılması gerektiği konusunda bir öneride bu-
lunuyor.  Günlük 25 Danimarka Kronu karşılığında Rus 
hapishanelerine göçmenleri tıkmak. Aynı korodan biri 
de bundan bir kaç yıl önce Müslüman kadınların Urugu-
ay’a satılmasını önermişti, hatırlayanlarınız varsa.
Bu yazının gündeme gelmeye başlamasının ardından 

dansözümüz tepe aşağı yuvarlanmaya başlıyor ve son 
anda parlamentodan izine ayrılarak kendini başka işle-
re veriyor.
Hakkında bir kaç kişi ve kurum tarafından ırkçılık ve 

yabancı düşmanlığı suşlamasıyla şikayette bulunuluyor.
Evet, nereden bilebilirdim ki o zamanlar Türk Resora-

nında, Türk erkeklerinin külotuna ve sütyenine para sı-
kıştırdığı bu kadının böyle hallere geleceğini. 
Sen kalk Türkler arasında yaşamını kazan, Türk res-

toranlarında her gece göbek at, sonra da çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu koskoca bir grubu Rus hapishan-
lere tıkılmasını iste.
Yapma be kadın...hatırı kalacak bir fincan kahvemizi 

de mi içmedin...
sadi.tekelioglu@haber.dk

Dansözümüzün pulları 
dökülmeye başladı

Sosyal İşler Bakanı Eva Kjer 
Hansen’in “Danimarka toplu-
munda eşitsizlik daha da fazla 

olmalı” şeklindeki çıkışından sonra 
Sosyal İşler Bakanı ve hükümet topa 
tutuldu. Muhalefet partileri, bakanın 
Jyllandsposten gazetesinde sarfettiği 
sözlere sert tepki gösterirken, hükü-
meti dışarıdan destekleyen Danimar-
ka Halk Partisi lideri Pia Kjaersgaard 
da, “Hükümet eşitsizliğin artmasın-
dan yana ise hükümete verdiğimiz 
desteği hemen çekeriz” uyarısında 
bulundu. 

Başbakan Anders Fogh Rasmussen 
yaptığı açıklamada ise, Sosyal İşler 
Bakanı’nın görüşlerine katılmadığını 
ve açıklamanın hükümeti bağlamadı-
ğını söyledi.

Rasmussen, “Bakanla aynı fikirde 
değilim. Ekonomik ve sosyal olarak 
farklılıkların giderek azaldığı bir top-
lumdan yanayım. Amacımız toplum-
da eşitsizlikler yaratmak olmamalı, 
çünkü eşitsizlik bana göre dinamizmi 
ortaya çıkarmaz. Amaç, çalışmanın 
karşılığı olmalı ve toplumun zayıf ke-
siminin de durumu iyileştirme olma-
lıdır” diyerek bakanının görüşlerini 
paylaşmadığını açıkladı.  

Başbakanın uyarısından sonra geri 

adım atan Bakan Hansen, bir hü-
kümet krizi yaratmak istemediğini 
söyledi.

Hansen: “Eşitsizliği sorun ola-
rak görmüyorum”
Hatırlanacağı üzere, Jyllandsposten 
gazetesine verdiği demeçte ”Danimar-
ka toplumundaki eşitsizlik daha da 
fazla olmalı” diyen Sosyal İşler Ba-
kanı Eva Kjer Hansen, ”Eşitsizlik 
zaten var ve bu giderek büyümeli 

ki, toplumdaki dinamik ortaya çık-
sın. Bütün gücümüzü zenginlere 
karşı mücadele etmekten, zengin ile 
fakir arasındaki farklılığı gidermek 
için kullanmaktan vazgeçelim artık. 
Zenginler bırakın zengin olsunlar. 
Ben, eşitsizliği bir sorun olarak gör-
müyorum. Dinamik, toplumun zayıf 
kesimine bir güç olarak dönmeli” 
demişti. 

(Haber)

Sosyal İşler Bakanı geri adım attı
Sosyal İşler Bakanı Eva Kjer Hansen’in Danimarka’da eşitsizliğe daya-
nan bir toplumdan yana olduğunu açıklaması başbakanla bakanı karşı 
karşıya getirdi. Başbakan Anders Fogh Rasmussen, bakan Hansen’in 
görüşlerini hükümet olarak paylaşmadıklarını söyleyerek, bakanı uya-
rınca Bakan Eva Kjer Hansen geri adım attı.  

Yıldız Akdoğan

3 Ekim’de müza-
kerelerin başla-
masıyla Türkiye 

AB’ye bir adım daha 
yaklaştı. Yaklaşmasına yaklaştı ama 
Türkiye’nin önünde daha yapılması 
gereken reformlar, yürürlüğe girmesi 
gereken bir yığın yasalar ve katledi-
lecek uzun bir yol var. 

Kısacası her şey daha yeni başladı.
Geçen yazımda, “Umarım AB, mü-

zakere oyununu hilesiz ve kuralları-
na göre oynar ve müzakereler başlar” 
demiştim.

Aslında oyun tam kurallarına göre 
oynanmadı. Örneğin Avusturya’nın 
son anda, “Türkiye ile müzakerelere 
başlanacaksa Hırvatistan da olsun 
yoksa olmaz” şeklinde komik bir çı-
kış yapması oyunu bozdu. 

Bu tarz anlamsız durumlardan ve 
tatsız tartışmalardan sonra AB dö-
nem başkanlığını yapan İngiltere, son 
anda bir çare bulup 25 üye ülkenin 
dışişleri başkanlarının desteğiyle mü-
zakerelerin başlamasına katkıda bu-
lundu. Kısacası AB verdiği sonunda 
söz yerine getirdi. 

Peki bundan sonra neler olacak?
Genelde AB kriterleri üçe ayrılır: 

politik, ekonomik ve yasal. Bunlar 
Kopenhag kriterleri olarak da bilini-
yor. Bir ülkenin müzakerelere başla-
ması için başta siyasi kriterleri yerine 
getirmesi gerekir.

Bilindiği gibi, komisyon geçen yılki 
ilerleme raporuyla Türkiye’ye yeşil 
ışık yakmıştı. Ekonomik kriterlere 
gelince çoğu zaten yerine getirilmiş 
durumda, Türkiye 1996 yılından bu 
yana Gümrük Birliği üyesi olduğu 

için çoğu yasalar AB’ye göre uyar-
lanmış durumda. Türkiye’nin şu an 
en büyük görevi AB’nin yasal kriter-
lerini yerine getirmesi. 

Bu aslında en zor iş ve en uzun 
dönem. Yeni üye olan 10 ülke bunu 
ancak yaklaşık 10 yıl içinde gerçek-
leştirebildi. 

Genelde görüşmelerin başlamasıy-
la birlikte aday ülkeler AB yasalarını 
kendi yasalarına uyarlamak zorunda. 
Bu yasalar da 80 bin sayfanın üstün-
de. Bunların hepsi sırayla yapılması 
gerekiyor. 

Şu an Türkiye’yi tam 35 müzakere 
başlığı bekliyor. Örneğin malların ve 
iş gücünün serbest dolaşımı, kamu 
ihaleleri, bilgi toplumu, medya, ta-
rım, gıda güvenliği, hayvancılık, ba-
lıkçılık, ulaşım, enerji, vergi, ekono-
mik ve mali konular, sosyal politika, 
iş piyasası, sanayi politikası, bilimsel 
araştırma, eğitim, kültür, çevre, tü-
ketim, sağlık politikası, dış güvenlik, 
savunma ve daha bir çok başlıklar sa-
yabiliriz. Tabii bu ülkenin konumu-
na göre başlıklardaki öncelikler de 
değişebilir. 

Şu an AB için hassas olan iki konu 
var; bunlar “tarımda yapılanma po-
litikası ve iş gücünün serbest dola-
şımı”. Tarım konusu çok pahalı bir 
proje olduğu için hiçbir ülke bu konu-
da  sesini fazla yükseltmiyor. AB’de 
önümüzdeki dönemde yapılacak büt-
çe reformlarından sonra belki bunlar 
masaya konulabilir. Diğer başka has-
sas konu da, zaten üye ülkelerdeki 
tartışmalara bakıldığında Türkiye 
karşıtlarının argümanı olan “70 mil-
yonun bir anda AB’ye göç etmesi?”. 
Gelişmelere göre, Türkiye üye olsa 
bile serbest dolaşımın engellenebil-

mesi söz konusu olabilecek. Bazı ül-
keler kendi çapında ekstra kriterler 
koyabiliyorlar, bunun en iyi örneği 
de Danimarka. Şu an üye ülke bir 
olmasına rağmen Polonyalı bir işçi 
istediği gibi Danimarka’ya gelip ça-
lışamıyor.

Böyle durumlar Türkiye için de ge-
çerli olabilir ve olacak da. Yani önü-
müzdeki dönemde Türkiye’nin ve 
AB’nin sindirebileceği eğitim, araş-
tırma, çevre ya da sağlık politikası 
gibi “soft” konular ele alınacak.

Bir bakımdan bu Türkiye için de 
en sağlıklı olanı. Zira Türkiye tarım 
konusunda AB’ye oranla çok geride 
olduğu için, daha uzun zamana ihti-
yacı var. Çoğu konuda Türkiye’nin 
de olacak radikal değişimlere hazır-
lıklı olması gerekiyor ve bunun için 
de zamana ve doğru stratejilere ih-
tiyacı var.

Hangi perspektiften bakılırsa bakıl-
sın, Türkiye’yi ve de AB’yi büyük gö-
revler ve sorumluluklar bekliyor.

AB bundan sonraki gönderdiği sin-
yallere dikkat etmesi gerekirken, 
Türkiye’nin de ciddi anlamda kendi-
ni değişimlere hazırlaması gerekiyor, 
çünkü tüm gözler artık Türkiye’de 
olacak. Bana “Türkiye bu işin altın-
da kalkabilir mi” diye sorulduğunda, 
“neden kalkamasın ki” diyorum. So-
nuçta diğer 10 ülke altından kalktı. 

10-15 yıl ileriye baktığımızda Tür-
kiye’ye ciddi anlamda hem ekonomik 
hem de güvenlik açısından ihtiyaç 
olacak. Yani Weekendavisen genel 
yayın yönetmeni Anna Knudsen’in 
de yazdığı gibi “Asıl soru, 10-15 yıl 
sonra Türkiye’yi istiyor muyuz değil, 
Türkiye bizi isteyecek mi olacak (7-
13 Ekim). 

Türkiye bu işin altından kalkar
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Vesterbrogade 130 A, Kopenhag V

Anatolien Rejser

Sonbahar Türkiye fiyatları

 Alanya/Side
Gidiş Hotel  1 hafta   2 hafta
05/11     3*    1695      2295
12/11     3*    1695      2395
19/11     3*    1795      2495 
26/11     3*    1895      2595
03/12     3*    1995      2695
10/12     3*    1995      2695
17/12     3*    1995      2695
 Kahvaltı dahil

 Belek Lüks Otel
Gidiş Hotel  1 hafta   2 hafta
05/11     5*    4295      7595
12/11     5*    4295      7595
19/11     5*    4395      7695 
26/11     5*    4495      7795
03/12     5*    4595      7995
10/12     5*    4595      7995
17/12     5*    4595      7995
 Herşey dahil

 Kemer Lüks Otel
Gidiş Hotel  1 hafta   2 hafta
05/11     5*    2795      4195
12/11     5*    2795      4295
19/11     5*    2895      4395 
26/11     5*    2995      4595
03/12     5*    2995      4595
10/12     5*    2995      4595
17/12     5*    2995      4595
 Herşey dahil

Fiyatlara havaalanından otele / otelden havaalanına ulaşım da dahildir. 
Kalkış Kopenhag ve Billund

Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, şimdiden iyi bayramlar dileriz

ANTALYA
Tek yön

başlayan 
fi yatlarla

295,-
ANTALYA
Tek yön

başlayan 
fi yatlarla

395,-
ANTALYA
Tek yön

başlayan 
fi yatlarla

495,-

www.anatolienrejser.dk

33
21
 21
13

Tlf:

A
n

at
ol

ie
n

 R
ej

se
r

Ellipse Exotic
Algade 26, 2 TV, 4000 Roskilde
Tlf: 4637 4660 - Fax: 4637 4664    

ee@ellipse-exotic.dk    
www.ellipse-exotic.dk

    Danimarka’nın, 
 en modern 

cihazlarla
donanmış ilk Türk 

epilasyon 
kliniğine gelin!

 
     Cazip fi yatlarımızla, 

 Türkçe hizmetimizle 
   istenmeyen kıl ve 

tüylerinizden 
kurtulun

İstenmeyen kıl 
ve tüylerden 

kurtulmak artık 
çok kolay

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

Diğer cazip 
fi yatlarımız ve 
Türkçe hizmet için 
bizi arayınız

Fiyatlarımız:

Sırt:  2.000
Omuz:  1.100
Karın:  1.000
Sakal:  1.500
Ense :     500
Yanak :    500
Ayak :     400 
Boğaz :    700

kampanya !!!
Koltukaltı-bikini 

800 Kr.

    Yeni hizmetler: 
 Cilt Bakımı, masaj, 
takma tırnak, ağda

Özel gelin ve damat 
paketleri için bizi 
mutlaka arayın!

Manikür, pedikür, cilt  
bakımı ve makyaj
tüm bu hizmetleri 

isterseniz 150 kr daha 
fazla ödemeniz 

durumunda evinizde 
veriyoruz

Yeni dükkan mı aldınız?
Yeni iş yeri mi açıyorsunuz?

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.

4 gün süren kurslar Türkçe ve Danca olup,

- Sağlık ve temizlik
- Vergi yasaları
- Çalışma yasaları

konularında bilgiler verilmektedir.

Kurslarda ayrıca:
Hijyen (Hygiejnekursus) 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.

Kurslar Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde adresinde bulunan 
Slagteriskolen´de verilmektedir. Kurslara katılmak için veya daha 

fazla bilgi almak için 
2562 8128 numaralı telefondan Sadık Yıldız’ı arayabilirsiniz

Günübirlik hijyen kursları için de bizi mutlaka arayınız

O halde ilk işiniz bizi aramak olmalıdır.
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Danimarka yetkili disribütörlüğü
Hayat & Saka Su

Midtager 2 
2605 Brøndby

TLF. 3325 1292,   FAX. 3252 7434

Tüm dost ve müşterilerimize 
sağlıklı ve mutlu bir 
Ramazan ayı diler,

 Bayramınızı kutlarız
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OBA REJSER
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj,  Danmark

       Tlf.: 43 54 24 33
    Faks: 43 54 24 65

THY ile 
her gün 
İstanbulYarım saatte dünyanın her istediğiniz 

yerine para gönderiyoruz. 

Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, şimdiden  
iyi bayramlar dileriz

Hayırlı yolculuklar dileriz
Tlf: 43 54 24 33

SEYAHATİN TEK ADRESİ

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASITÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
OBA REJSER

Sadi Tekelioğlu, Cengiz Kahraman

Ö
sterbro’daki evinde Ha-
ber gazetesini konuk 
eden Ritt Bjerregaard, 
Danimarka genelinde 

olduğu gibi başkent Kopenhag’da 
da göçmen kökenli vatandaşların 
uyum sorunu olduğunun öne sü-
rüldüğünü belirterek bu konuda 
yapılması gereken en önemli şeyin 
göçmenlerin kentte kendilerine yer 
bulabilmelerine olanak sağlamak 
olduğunu söyledi.

Bjerregaard, göçmenlerin varlığı-
nın sorun olmadığını, ancak kent 
yaşamına katkıda bulunamayan 
veya kentin sağladığı olanaklar-
dan yararlanamayan grupların 
uzun vadede sorunlar yaratabile-
ceğine işaret etti.

Seçilir seçilmez ilk işinin 5 bin 
ucuz kiralık konut inşa etmek ola-
cağını söyleyen Bjerregaard, “aile-
ler çağdaş şartlara uygun ortam-
larda yaşamazlarsa sorunlar baş 
gösterir” dedi. Ucuz konut sağla-
manın yanı sıra çağdaş ortamlar 
yaratmanın öneminde de değinen 
Bjerregaard, bazı semtler gerçek-

ten yaşanmayacak halde. Özellikle 
Nörrebro ve Nord Vest semtlerin-
de kapsamlı bir yenileme ve güzel-
leştirme çalışmalarının başlataca-
ğını söyleyen Ritt Bjerregaard, 
“Güzel ortamlarda yaşayan insan-
lar kötü şeyler düşünemezler” diye 
konuştu. Kapsamlı konut projesi 
için Nordhavn ve Sydhavn bölge-
lerindeki alanların kullanılacağını 
söyleyen Bjerregaard, inşa etmeyi 
planladığı konutların kira ücreti-
nin aylık 5 bin kronu aşmayaca-
ğını belirtti.

“Özel okullara karşıyım”
Uyumu geciktiren başka bir önem-
li sorunun da okullarda yaşandı-
ğını söyleyen Bjerregaard, “İyi 
bir eğitim almadan okullardan 
çıkan gençlerin kendi ayakları 
üzerlerinde duramadığını, Kopen-
hag’daki bir çok okulda okul-aile 
diyaloğunda önemli sorunlar ya-
şandığına dikkat çekti.

 “Öncelikle okul-aile arasındaki 
diyaloğu geliştirmemiz gerekiyor” 
diyen Bjerregaard, özellikle anne-
lerin dil kursları yoluyla güçlendi-
rilmesi gerektiğini, zira öğrencile-

rin günün büyük bir bölümünde 
anneler ile muhatap olduklarını 
belirterek, okuldaki pedagog ve 
öğrenciler anneler ile iletişim ku-

ramadıkları zaman kaybeden öğ-
renciler oluyor” dedi.

Din ve milliyet esasına göre ku-
rulan özel okullara karşı olduğunu 

söyleyen Bjerregaard, göçmenlerin 
uyum sağlayabilmesinin en iyi yo-
lunun Danimarka Halk Okulla-
rından geçtiğini, son yıllarda çok 
sayıda göçmen öğrencinin halk 
okullarından alındığını belirterek, 
bundan memnuniyet duymadığını 
söyledi. Bu konuda ne yapmayı 
düşündüğünü sorduğumuzda ise 
Bjerregaard,” halk okullarının ka-
litesini yükselterek göçmen öğren-
cileri okullarda tutabiliriz” dedi. 

Aileler güçlendirilmeli
Uyum sorununda önemli bir unsu-
run da işsizlik olduğunu söyleyen 
Bjerregaard Ortadoğu’dan gelen 
göçmen ailelerde özellikle babanın 
işsiz olduğu durumlarda, hem baba 
kendine ve topluma olan güvenini 
kaybediyor, hem de çocukları onu 
iyi bir örnek olarak alıp ciddiye al-
mıyorlar. Bu yüzden ailelerin sos-
yal anlamda güçlendirilmelerinin 
çocukların uyumu açısından da 
hayati önemde olduğunu söylüyor 
Bjerregaard.

sadi.tekelioglu@haber.dk 
cengiz.kahraman@haber.dk

”Konut sorunu uyumu engelliyor”
Ritt Bjerregaard: 

Önümüzdeki ay yapılacak Belediye başkanlığı seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti’den Kopenhag Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Ritt Bjerregaard Haber’in sorularını yanıtladı. Bjerregaard çarpıcı 
açıklamalar yaptı.



       Ekim 2005haber12   Ekim 2005 13   haber

Ceyda Karan, İstanbul

Lamı cimi yok! 
Türkiye için 3 
Ekim’den iti-

baren yeni bir perde 
açıldı. Evet AB ile 

müzakereler belki sancılı başladı, 
Türkiye’nin bu süreçteki ‘yol ha-
ritasını’ çizen Müzakere Çerçeve 
Belgesi’nde sorun yaratacak bir 
dizi ‘olumsuzluk’ şu veya bu bi-
çimde yer aldı. Ama en nihayetin-
de AB ile hukuki anlamda bir yola 
girildi. Bu yolun sonu tam üyelik 
mi olur, başka bir şeyler mi tartı-
şılır belki. Ama mevzu eğer AB yo-
lunda Türkiye’de yaşayan insanla-
rın yaşam alanlarını genişletmek, 
iyileştirmek, hakkını hukukunu 
tam manasıyla teslim etmek ve 
ekonomik refaha kavuşturmaksa, 
en azından önümüze bu türden he-
defler konulan bir yola girdik hep 
birlikte. Velhasıl, sıra bu yolun ge-
reklerini yerine getirmekte. Ve bu 
yolun daha iyi bir toplumsal düze-
ne, daha rahat çalışma koşullarına, 
refahımızın artmasına hizmet et-
mesini sağlamaya çalışmakta…

Kanımca, bu noktada asıl sorun 
Türkiye’de bugün neler yaşandığı, 
ne gibi sorunlar bulunduğu, bun-
ların nasıl çözüme kavuşturula-
cağı… Çünkü AKP hükümeti, 3 
Ekim öncesinden başlayarak ‘gül-
lük gülistanlık’ bir tablo çiziyor. 

Ama kazın ayağı öyle mi? 
Öyle olmadığını çok değil kısa 

süre sonra 9 Kasım’da AB’nin 
icra organı Avrupa Komisyonu, 
Türkiye’nin İlerleme Raporu’nu 
yayımladığında anlayacağız. Ve 
bu rapor ‘güllük gülistanlık’ çi-
zilen tabloyu sarsacak. Elbette 
‘görünen köy kılavuz istemez’, AB 
raporlarına ne hacet! Ama malum 
sorunlar ancak Batı penceresinden 
idrak edilebiliyor!

AB yolunda bizimle sürekli ha-
şır neşir olmakla yükümlü Avru-
pa Komisyonu’nun genişlemeden 
sorumlu temsilcisi, Finli komiser 
Olli Rehn, 3 Ekim’de müzakerele-
re başlamamızdan birkaç gün son-
ra soluğu Türkiye’de aldı. Anka-
ra’da resmi temaslarda bulundu, 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün 
memleketi Kayseri’ye gidip Ana-
dolu’yla kaynaştı. Son durağı da 
İstanbul oldu. Sıcak mesajlar ver-
di Rehn, “Reformlara asılın” dedi, 
“İnsan hakları, hukukun üstünlü-
ğü, din özgürlüğü, sendikal haklar 
ülkenin her yerinde geçerli olmalı. 
Artık AB ile müzakere eden ülke-
siniz, Avrupa halkları tarafından 
yakından izleneceksiniz” dedi. 

Ama tabi ‘dakika bir gol bir’ mi-
sali 3 Ekim’e çeyrek kala yazar 
Orhan Pamuk ve gazeteci  Hrant 
Dink’in  ‘Türklüğü tahkir ve tezyif 
etmek’ suçlamasıyla yargılanması, 
hatta Dink’in bilirkişi raporunun 

görüşü hilafına altı ay hapis ceza-
sına çarptırılması söz konusuydu. 
Dink’in cezası ertelense de ceza al-
mış olması dahi hükümetin ifade 

özgürlüğü iddiasını gölgelemeye 
yetiyor. 

Pamuk, bir röportajında, “Bu 
topraklarda 1 milyon Ermeni, 

30 bin Kürt öldürüldü’ ifadele-
rini sarf etmiş, Dink ise, Ermeni 
milliyetçiliğini Türk milliyetçili-
ğiyle ilgili özlü deyişleri ters yüz 
ederek ironik biçimde eleştirmeye 
kalkışmıştı. Ermeni milliyetçiliği-
ne ağır eleştiriler yöneltip, şöyle 
demişti: “Türküm, doğruyum, ça-
lışkanım söyleminin doğruyum ve 
çalışkanım yanını çok seviyorum. 
Bağıra bağıra söylüyorum. Tür-
küm bölümünü de Türkiyeliyim 
diye söyleyerek algılamaya çalışı-
yorum” demişti.

Herkesin hoşuna gidecek sözler 
değildi. Ama işte ifade özgürlüğü 
de böylesi bir şey değil mi?

Rehn’in de, İstanbul ziyaretin-
de en önemli durağı Pamuk’un 
evi oldu ve çıkışta, “AB’ye girecek 
herhangi bir ülkenin en önemli 
ilkelerden biri olan fikir ve ifade 
özgürlüğüne saygı duyması gere-
kir. Herkesin her zaman Orhan 
Pamuk ve onun gibi düşünenlerin 
görüşlerine katılması gerekmiyor. 
Ama ötekilerin de medyada çalı-
şanların da düşüncelerini ifade 
etmeleri gerekir” dedi. 

Rehn’in verdiği mesaj çok netti. 
Bu mesaj 9 Kasım’daki İlerleme 
Raporu’na ve Katılım Ortaklığı 
Belgesine’de yansıyacak. Ama 
Türkiye için daha önemlisi fikir 
ve ifade özgürlüğünü salt AB için 
değil, kendi vatandaşları için ha-
yata geçirmesi olacak. 

15 Kasım’da yapılacak yerel se-
çimlerde oy pusulasını elinize 
aldığınız zaman sadece göç-

men isimlerine takılıp kalmayın, 
artık Danimarkalı adayların ismi-
ni de inceleyin. Her ne kadar Lars 
Rasmussen ismi, olabileceği kadar 
da Danca olsa da Lars bizlerden 
biri. Lars Ankaralı bir baba ile Da-
nimarkalı bir annenin oğlu. Eği-
tim Fakültesi öğrencisi olan Lars 
Rasmussen seçilmesi halinde toplu 
ulaşım araçlarının daha ucuz hale 
getirilmesi, Kopenhag’daki spor te-
sislerinin yenilenip, genişletilmesi, 
göçmen kökenli öğrencilerin okul-
larda daha eşit  dağılımının sağlan-
ması, yeni toplu konutlar inşa edil-
mesi, ve Kopenhag’daki Halk okul-

larında okuyan öğrencilere günlük 
ücretsiz, sağlıklı yemek verilmesi 
gibi konularda çalışacağı sözü veri-
yor. Rasmussen ayrıca genel politi-
ka alanında da Türkiye’nin Avrupa 
Birliği yolunda Danimar-
ka’da geçerli olan 
olumsuz 
imajı 
değiştir-
mek için 
çalışaca-
ğını be-
lirtiyor.

(Haber)

HABER

Lyngby Storcenter 83 
2800 Lyngby 

tlf: 4588 0504  

Ballerup Center 166 
2750 Ballerup 
Tlf: 4464 0607 

Hørsholm Midtpukt 
2970 Hørsholm 
Tlf: 4557 1016 

Türk köy ekmeği 
tadında pizza 

ekmeği ve 
diğer fırın 
ürünleri

Alışveriş 
yorgunluğunuzu 

restoran ve 
cafelerimizde 

giderin

Lars Rasmussen’i tanıyor musunuz?

İfade özgürlüğü, Türkiye için...

BAY AB PAMUK’U ZİYARET ETTİ. 3 Ekim’de müzakerelere başlamamızdan bir-
kaç gün sonra soluğu Türkiye’de alan Finli komiser Olli Rehn, yazar Orhan Pamuk’u 
ziyaret etti.

K
openhag Belediye 
Meclisi üyesi Fas kö-
kenli Hamid El Mo-
usti’nin Türk kökenli 

yerel politikacıları ”tembellikle” 
suçlamasına Hvidovre Belediye-
si’nin Sosyal Demokrat Partili 
üyesi ve Sosyal Demokrat Parti-
li Etnik Belediye Meclisi üyelerin 
başkanı Ömer Kuşçu sert tepki 
göstererek, “kendisini kınıyo-
rum” dedi. 

Kuşçu, yaklaşan yerel seçim-
ler öncesi Hamit El Mousti’nin 
Türk kökenli belediye meclisi 
üyelerini karalamasını kınadığı-
nı belirterek, “Hamit El Mousti 
Türk kökenli meclis üyelerinin 

çalışmalarını yakından takip et-
mediği için neler yaptıklarımızı 
da bilmiyor. Etnik kökenli Sosyal 
Demokrat Partili belediye mecli-
si üyeleri toplantılarımıza Türk 
kökenliler üyeler her zaman ka-
tılıyor, ama diğer gruplar katıl-
mıyorlar. Hamit El Mousti’nin 
böyle bir açıklama yapmadan 
önce benimle konuşmasını bek-
lerdim. Yüzümüze karşı çok fark-
lı konuşup, arkamızdan da böyle 
çirkin suçlamalarda bulunmasını 
inanın çok tuhaf karşıladım. Bu 
yüzden, kendisini kınıyorum. Ha-
mit El Mousti’nin bu tavırlarını 
parti üst yönetimine bildirmeyi 
de düşünüyorum” dedi. 

Kuşçu ayrıca, yaklaşan yerel 
seçimler öncesi vatandaşlarımı-
zın duyarlı olmasını ve oylarını 
kullanarak demokratik hakları-
nı kullanmaları çağrısında bu-
lundu. 

Hatırlanacağı üzere, Kopen-
hag Belediye Meclisi üyesi Fas 
kökenli Hamit el Mousti gazete-
miz Haber’in internet gazetesi 
www.haber.dk ’ya yaptığı açık-
lamada, Türk kökenli yerel poli-
tikacıları ”tembellikle” suçlamış 
ve Türk kökenli belediye meclisi 
üyelerinin seçildikleri platform-
lardaki tartışma ve politikaya 
etki etme yetkilerini kullanma-
dıklarını söylemişti. 

Mousti Türk politikacıları kızdırdı 
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Kültür takvimi...

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek 
eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. 

Bizim cazip fi yatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin

Tüm yasal izinlere sahip iki 
ayrı salonumuzla, sınırsız 
otopark olanaklarımızla 

konuklarınızı en iyi şekilde 
bizde ağırlayabilirsiniz.

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır.

Siz konuklarınızı davet edin ge-
risini bize bırakın. İster herşey 

dahil fi yatlarımızla eğlencenizi biz 
düzenleyelim, isterseniz sizin 

isteklerini doğrultusunda 
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)

2450 KÖBENHAVN SV, TLF: 36 305 306 - 23 823 633

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan ayını 
kutlar,  iyi bayramlar dileriz

200 kişiden başlayan salon kapasitemizle düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, 
doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. 

Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan karar vermeyin.

Tüm yasal izinlere sahip 650 
ve 550 kişilik iki ayrı 
salonumuzla sınırsız 

otopark olanaklarımızla 
konuklarınızı en iyi şekilde

 bizde ağırlayabilirsiniz. 

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

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır. 

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)

2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306 

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
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Abdullah Tunçel, Lund

İ
sveç’te İş ve İşçi Bulma Ku-
rumu (AF) aracılığı ile bulunan 
işlerin sayısında ve oranında sü-
rekli bir düşüş yaşanıyor. AF’in 

iş piyasasına katılım oranı son 10 yıl içerisinde 
yüzde 10 gerilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl piya-
sadaki boş işlerin yalnızca yüzde 29’u işverenler 
tarafından AF’e bildirildi.

AF’in piyasaya katılım oranındaki düşmenin 
çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi 
(AF’in kendi açıklaması) işsizlik oranının yük-
sek, iş arayan personel sayısının da çok olması. 
Bu durumda işverenler personel almak için AF’e 
başvurmak yerine kendi ilişki ağlarından yar-
arlanarak iş arayan kişiler ile direkt bağlantı 
kurmayı yeğliyorlar. Fakat bu açıklama gerçeği 
tam olarak yansıtmaktan uzak. Örneğin 1994 
yılında İsveç’te işsizlik oranı rekor düzeyde iken 
AF’in iş piyasasına katılım oranı yüzde 40 idi!

Bir başka açıklamaya göre, işçi aramakta olan 
işverenler AF’e resmi başvuru yapmaktansa ku-
rumun internet sayfasına girip personeli kendi-
leri seçip sonra direkt bağlantı kuruyorlar. Oysa 
ki İş ve İşçi Bulma Yasası’na göre her işveren 
işçi aramakta olduğunu AF’e bildirmekle ya-
sal olarak sorumlu. Fakat yasanın bu bölümü 
bugüne değin bir kez bile uygulanmış değil. 
İşverene verilecek olan ceza yalnızca küçük bir 
para cezası ile sınırlı. Ayrıca bu konuda bugüne 
değin İsveç’in hiçbir yerinde herhangi  bir dava 
açılmamış.

AF’in etkisizleşmekte olmasının ana ne-
denlerinden bir tanesi, “geçici”, yani zaman 
sınırlaması olan işlerin giderek olağan duruma 
gelmeleri. Bu da “normal ve sabit” iş ortamına 
önemli biçimde zarar veriyor. Örneğin yalnızca 
geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sunulan işlerin 
yüzde 73’ü “geçici” statüde işlerdi ve bu işlerin 
yalnızca beşte birlik bir oranı AF kanalı ile piya-
saya duyuruldu.

İş ve işçi bulmak konusunda uzmanlaşmış 
olan özel kuruluşların piyasadaki etkisini de 
unutmamak gerekiyor. Bu kuruluşlar hem 
işverenlere AF’in sunduğu koşullara yakın 
koşullar ile hizmet veriyorlar hem de, onlar 
kanalı ile bulunan “işlerde” işverenin “istihdam” 
konusundaki yasaları tam uygulaması da gerek-
meyebiliyor.

Nedenlerden hangisinin gerçeği ne kadar 
yansıtmakta olduğunu bir yana koyarsak, AF’in 
iş piyasasındaki etkisinin azalmakta olduğu da 
yadsınamaz biçimde ortada. Sorunu çözebilmek 
için düşünülen yöntemlerden bir tanesi de AF’in 
özel iş ve işçi bulma kuruluşları ile daha yakın 
işbirliği yapmasının ortamının yaratılması.  

HABER

İSVEÇ

İş ve İşçi Bulma  
Kurumu 
etkisizleşiyor

Geçtiğimiz günlerde bazı 
gençlerin 24 kuralından 
muaf tutuldujklarının 

ortaya çıkmasının ardından baş-
layan tartışma anlaşmayla sona 
erdi. 

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj,  
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı ne-
deniyle evlenip de aile birleşimi 
gerçekleştiremeyen bazı yüksek 
öğrenim kurumlarında okuyan 
öğrencilerin durumlarını kolay-
laştıracak hafifletmeleri öngören 

bir yasa tasarısı hazılamış, tasarı 
tartışılırken, bakanın önerisinin 
son iki yıldır uygulamada olduğu 
belirlenmişti.

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj 
TV2’ye yaptığı açıklamada, hü-
kümet içinden ve Danimarka 
Halk Partisi’nden hafifletme 
önerisine sıcak bakılmadığını, 
bu yüzden yasa tasarını geri çek-
mek zorunda kaldığınıaçıklamış, 
ancak daha sonra Uyum Bakanı 
ve danimarka Halk partisi sözcü-

sü arasında yapılan görüşmenin 
ardından uygulamanın devam 
edeceği açıklanmıştı.

Hükümetin dışarıdan destek-
çisi Danimarka Halk Partisi’nin 
yabancılar sözcüsü Jesper Lang-
balle, söz konusu uygulamadan 
faydalanan kişi sayısının 10’u 
geçmemesi nedeniyle öneriye 
destek verdiklerini söyledi. 

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj 
geçen gün yaptığı açıklamada, 
24 yaş sınırındaki  hafifletmeye 

neden olarak bu dallarda eğitim 
gören kişilerin evlilik nedeniyle 
yurtdışına taşınmaları nedeniyle 
ortaya çıkan beyin göçünü engel-
lemek olduğunu açıklamıştı. 

Geri çekilen 24 yaş sınırı ve 
bağlılık şartını kolaylaştıracak 
hafifletme uygulamasının as-
lında bundan iki yıl önce kabul 
edildiği, ancak bu uygulamanın 
parlamentodan gizli tutulduğu 
ortaya çıktı. 

(Haber)

2002 yılından bu yana Danimarka’da gündeme damgasını vuran ve bir çok gencin 
evlilik hayallerini yıktığı gibi bir çok evli çiftin de birbirinden ayrı kalmasına neden 
olan 24 yaş kuralında küçük de olsa geri adım atılmaya başlandı. 

24 yaş kuralında hükümet insafa geliyor
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Duygu Leloğlu, Brüksel

A
vrupa Birli-
ği(AB) kendi 
üyeleri ara-
sında ve An-

kara ile otuz saati aş-
kın süren pazarlıkların ardından, 
sonunda 4 Ekim sabaha karşı Tür-
kiye ile tam üyelik müzakerelerine 
başlayabildi. Ancak AB’de uzlaşma 
hiç kolay olmadı. Pazarlıkların ne-
deni, AB ülkelerinin, Türkiye’nin 
yol haritasını ortaya koyan ‘müza-
kere çerçeve belgesini’ son daki-
kada kendi istekleri yönünde de-
ğiştirmek istemeleriydi. Özellikle 
Avusturya ve Kıbrıs Rum Yöne-
timi, AB’yi uğraştıran ülkelerdi. 
AB’nin dönem başkanı İngiltere 
ise, taraflar arasında yürüttüğü 
mekik diplomasisi sayesinde, son 
dakika krizini önleyerek, Ankara 
ile müzakereleri başlatabildi. An-
cak yine de bu süreç Türkiye’ye 
yüzde yüz güven vermiyor. AB 
yolu uzun olacak. 2014 yılından 
önce üyelik mümkün görünmüyor. 
AB yolunda, krize dönüşebilecek, 
bitmeyen baş ağrısı ‘Kıbrıs’ konusu 
olarak öne çıkıyor. 

1.Birinci Sorun: Avusturya’nın 
Israrı
AB’yi pazarlıklar sırasında en 

uğraştıran ülkesi Avusturya’ydı. 
Nitekim Avusturyalılar, çerçeve 
belgesinde, Türkiye’nin üyeliğini 
sulandırılmasında ısrar ettiler. 

Ülkeye ‘üyelik yerine başka bir al-
ternatif önerilmesinde’ direttiler.

İngilizler, Avusturya’yı tatmin et-
mek için metinde son dakika de-
ğişikliği yapmayı sonunda kabul 
ettiler. Buna göre, ‘Türkiye’nin 
üyeliği bu müzakerelerin ortak 
hedefi olarak kalmaya devam ede-
cek. Ancak Türkiye’nin üyeliği 
öncesinde, AB’nin hazmetme ka-
pasitesinin değerlendirilmesi ‘şart’ 
haline getirildi. 

2. İkinci Sorun: Rumlar Veto 
Edilmeyecek Endişesi
AB’de müzakerelerin başlayabil-
mesi önünde yaşanan bir diğer 
sorun ise, metnin 7 maddesinden 
kaynaklandı. Bu maddede, ‘Tür-
kiye’nin AB ülkelerinin uluslara-
rası organizasyonlara katılımını 
engellememesi gerektiği’ yolun-
da ifadeler yer alıyordu. Ankara, 
dolaylı olarak, ‘NATO ve benzeri 
uluslararası kurumlarda Rum yö-
netimine veto hakkınızı kullana-
mazsınız.’ telkini, veto gücünü 
kaybetmek istemeyen Ankara’da 
büyük rahatsızlık yarattı. 

Bu sorun, hem AB’nin kendi için-
de, hem de Brüksel-Ankara arasın-
da gerginliğe sebep oldu. Bu sorun 
da, AB adına dönem başkanı İn-
giltere’nin, Türkiye’yi rahatlatan 
bir yazılı açıklama yapması ile at-
latıldı. Bu açıklamada, uluslararası 
organların özerkliğinin bulunduğu 
ve AB’nin bu organların kararla-
rını etkileme yetkisinin olmadığı 

hatırlatıldı. 

BUNDAN SONRA NE 
OLACAK?
Türkiye’nin AB yolculuğu çok 
uzun olacak. AB’nin dün onayladı-
ğı, Türkiye’nin yol haritasını çizen 
müzakere çerçeve belgesi, oyunun 
kurallarını belirledi: 
■ 2014’den önce üyelik söz konusu 
olmayacak.
■ Müzakerelerin gidişatı Türki-
ye’nin ilerlemesine bağlı olacak.
■ Müzakerelerin paylaşılan hedefi 
üyelik olacak. Ancak üyelik önce-
sinde AB’nin hazmetme kapasitesi 
değerlendirilecek. 
■ AB Komisyonu, her yıl hazırla-
yacağı raporlarla Türkiye’nin iler-
lemesini değerlendirecek.
■ Eğer Türkiye’de demokrasi ve 
insan hakları alanında bir sapma 
olursa, müzakereler askıya alına-
bilecek. 
■ Üyelik süreci, ucu açık bir süreç 
olacak. Yani otomatik gerçekleş-
meyecek. Bunun için AB’nin bü-
tün üyelerinin kararı gerekecek 
ve üyelik Ankara’nın yükümlü-
lüklerini yerine getirmesine bağlı 

olacak.
Müzakerelerin İlerlemesi 
Dört Şarta Bağlı
AB, müzakerelerin ilerlemesini 
ise dört şartın yerine getirmesine 
bağladı:
1- Kopenhag Kriterleri’nin yeri-

ne getirilmesi,
2- Komşuluk ilişkileri. Burada, 

Türkiye’nin Yunanistan ve Erme 
nistan’la sorununun çözülmesin-
den bahsediliyor.
3- Kıbrıs’la ikili ilişkilerin nor-
malleştirilmesi: Rum yönetimi ile 
ilişkilerin normalleştirilmesi açık 
cümlelerle ifade edilmiyor.
4- Türkiye’nin ödevlerinin açık-
ladığı, katılım Ortaklığı’ndaki 
Belge ve Gümrük Birliği’ni(GB) 
Rumlara da genişleten ek proto-
kolün gereklerinin yerine getiril-
mesi.

Müzakereler Nasıl İşleyecek?
Tarama Süreci:AB ile müzakere-
lerin ilk etabını oluşturacak olan 
tarama sürecinde, müzakerelerin 
yapılacağı 35 alanda Türkiye ve AB 
hukukları karşılaştırılacak. AB Ko-
misyonu’nun başlangıç olarak 20 
Eki tarihini belirlediği bu sürecin, 
1 yıl sürmesi bekleniyor.

Gerçek Müzakere Süreci: AB 
istediği takdirde, tarama sürecini 
bitirdiği bölümlerde gerçek mü-
zakerelere başlayabilir. Gerçek 
müzakere sürecine ne zaman ge-
çileceği henüz belirlenmedi. Ancak 

AB’deki hava, müzakere masasına 
geçilmesi için Ankara’dan, ek pro-
tokolü eksiksiz yerine getirmesi is-
teneceği yolunda. Yani Türkiye’nin 
hava ve deniz limanlarını Rumlara 
açmadan gerçek müzakere süreci-
ne girilmeyeceği inancı hakim. 

Müzakereler Hangi Alanlarda 
Başlayacak: Komisyon, tarama sü-
recini ilk olarak 9 alanda başlatma-
ya karar verdi.İlk olarak Bilim ve 
Teknoloji, Eğitim ve Kültür olmak 
üzere en kolay olarak seçilen iki 
bölümde müzakerelerin başlaması 
öngörülüyor.

Oybirliği Şartı
Müzakerelerin açılması veya kapa-
tılması için AB’nin 25’li düzeyde 
oybirliği ilkesi geçerli olacak. Buna 
göre, müzakereler boyunca, AB’nin 
toplam 71 veto hakkı olacak. 

‘En Büyük Sorun Kıbrıs’
Brüksel’e göre bu müzakereler, 
Kıbrıs sorunu tekrar patlak vere-
ne kadar yavaş yavaş ilerleyecek. 
Ancak 2006’un en büyük sorunu-
nun, Gümrük Birliği’nin(GB) Rum 
Yönetimi’ne de genişleten ek pro-
tokolün eksiksiz uygulanması ko-
nusunda yaşanacağı belirtiliyor. 
Buna göre Brüksel, Türkiye’nin 
hava ve deniz limanlarını Rumla-
ra açması gerektiğini belirtirken, 
Ankara, bu adımı atmadan önce 
AB’nin Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
ekonomik ve sosyal izolasyonu kal-
dırmasını istiyor. 

HABER
BRÜKSEL

Bu yol uzun olacak
Türkiye’nin 42 yıllık rüyası sonunda 
gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) 
kendi üyeleri arasında ve Ankara ile 
otuz saati aşkın süren pazarlıkların 
ardından, sonunda 4 Ekim sabaha 
karşı Türkiye ile tam üyelik 
müzakerelerine başlama kararı aldı.

KONYA KEBAP
Taastrup’ta Ocakbaşı

İftarınızı bizde açın!
Danimarka’nın  ilk ocakbaşı 
ustası Şahin Usta’nın çorbalı, 
pirinç pilavlı köfte menüleri-
nin, çoban salatası ve katmer-
lerinin tadına mutlaka bakınız.

Izgara ve kebap 
çeşitlerimiz, meşhur Konya 

etli ekmeği, mevlanası, 
lahmacunu ve bol salata 

çeşitleri ile hizmetinizdeyiz

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                                            Tlf: 43 52 35 23 

Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, 
şimdiden iyi bayramlar dileriz.

Taastrup’taki 
restorantımızda 

60 kişilik yeni aile 
salonumuz ile 

hizmetinizdeyiz.
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*
PİCASSO

Koltuk takımı

3+2+1: 15.999

*
OLİMPİYAT

Köşe koltuk takımı 

çek-yatlı: 
10.499,-

*
KASSERİA

Koltuk takımı 

3+2+1: 16.499,-

*
GOLDY

Deri k
oltuk takımı 

3+2+1: 14.999,-

*ARGOS KANEPE 

3.399,-

*FANTASY Kanepe 

double çek -yatlı  

3.699,-

*
FANCHAIR 

koltukları 

tanesi: 5
99,- 

*
RAPİDO

Yatak odası t
akımı

18.999,-

*
RAPİDO

Yemek odası t
akımı

17.500,-

*
MIDAS

Yatak odası t
akımı

14.900,-

*
MİDAS

Yemek odası t
akımı

14.500,-

Tüm dost ve müşterilerimizin 
mübarek Ramazan ayını kutlar, 
şimdiden  iyi bayramlar dileriz.
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Her renk ve desen değişikliği 
isteğinize göre yapılır

CENTERPARKEN 34
2500 VALBY 

TLF: 36 45 24 53

NDR. RINGGADE 63
4200 SLAGELSE 
TLF: 58 50 60 18

DAMVEJ 1A
8471 SABRO 

TLF: 87 48 63 03

15 dakikada 40.000,- Krona kadar 
KREDİ İMKANI 
Nordea Finans,
Handels Finans, 
Accept Finans 

ŞİRKETLERİ HİZMETİNİZDEDİR. 

Pazartesi - Perşembe 10-18 
Cuma........................  10-19 
Cumartesi.................. 10-16

Açılış saatleri

Merinos ve Saray halıdan 
zengin seçenekler
mağazalarımızda

Bizi arayın eviniz için 
en uygun mobliya 

çözümlerini 
birlikte  üretelim 

İstikbal, Bellona ve Çilek 
mobilyaları yetkili satış bayisi

*
  VENETO

Koltuk takımı

3+2+1: 16.499,-

*
  ALFA 

KANEPE

 2,900,-

*
  BEST

KANEPE

3,800,-

*
  COMBİNA

Kanepe

3,000,-

BELLONA MÖBLER
VEJLE BAZAR

Dandyvej 5, 7100  Vejle
TLF: 75 72 00 44

*
  SAFRAN 

Yatak odası t
akımı

10.500,-

*
  İMPULS

Yatak odası t
akımı

8.500,-

*
  MODEL 108 

Deri 

Koltuk takımı

*
  MODEL 113

Deri 

Koltuk takımı

FÅSEVAGEN 4
21457 MALMÖ

TLF: +46 40 84  544
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Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

Herhangi bir dava için hukuksal yol-
lara başvurmak hem davacı olarak 

hem de davalı olarak birçok masrafları  
da beraberinde getirir.
  Avukat ücretleri ve vergileri, Dava gi-
deri, Şahitlere ödenecek ücretler, Keşif 
bedelleri, Keşif uzmanlarına ödenecek 
ücretler dava kaybedilmesi durumunda 
karşı tarafa ödeme yapmak da gündeme 
gelebilir.

Ücretsiz dava hakkı demek, dava gi-
derlerinin resmi makamlar tarafından 
ödenmesi demektir. Bu hak dava sonun-
da taraflardan birinin ödemesine karar 
verilen cezayı kapsamaz. Ayrıca ücret-
siz dava hakkı dava mahkemeye çıkma 
ücretlerini de kapsamamaktadır. Sade-
ce davacılar ve davalılara ücretsiz dava 
hakkı tanınabilir. Ücretsiz dava hakkın-
dan yararlanabilmek için, örneğin avu-
kat aracılığıyla başvuruda bulunulabilir. 
Bu hak otomatik olarak verilmez. Ücret-
siz dava hakkı elde etmek için yapılacak 
başvuru  davanın açılacağı hukuk böl-
gesinin ait olduğu il yönetimine (Stat-

samt) yapılır. Bu başvuruda bulunmak il 
yönetimine  herhangi bir gider ödemek 
gerekmemektedir. Başvuruyu ele alan İl 
yönetimi ücretsiz dava hakkı verilip ve-
rilmeyeceğine karar veren mercidir. Yani 
mahkemeler veya hakimler ücretsiz dava 
hakkı başvurularında karar verme yetki-
sine sahip değillerdir.

Danimarka’da halen 14 il yönetimi bu-
lunmaktadır. Danca olarak bu mercile-
rin adları şöyledir:

Københavns -, Bornholms -, Frede-
riksborg -, Fyns -, Nordjyllands -, Ribe -
, Ringkjøbing -, Roskilde -, Storstrøms -, 
Sønderjyllands -, Vejle -, Vestsjællands 
-, Viborg -, og Århus Statsamt, samt i 
Københavns Kommune: Københavns 
Overpræsidium. 

İl yönetimleri başvuruda bulunan ki-
şinin veya tarafın ekonomik durumuna 
ve davanın niteliğine göre ücretsiz dava 
hakkı başvurularını ele alır ve karara 
bağlar. Ücretsiz dava hakkı genellikle 
aşağıdaki durumlarda verilir.
-Ekonomik şartlar yerine getirilmelidir 

(Belli bir miktardan fazla gelire sahip ol-
mamak gerekmektedir)
- Davayı kazanma şansının yüksek olma-
sı gerekmektedir.

İl yönetimleri bir başvuruyu ele alacak-
ları zaman içinde bulunulan yıldan iki 
yıl öncesinin gelirlerine bakarlar. Yani 
2005 yılında yapılan bir başvuru, başvu-
ran kişinin 2003 yılı vegi beyannamesin-
deki verilere göre ele alınır.

2005 yılında karar için çıkış noktası 
olarak kabul edilen rakamlar şöyledir.
- Yalnız yaşayan kişiler için yıllık gelir 
236.000 Kronu aşmaması,
- evli ya da kayıtlı beraberlikte yaşayan-
lar için yıllık gelir 300.000 kronu aşma-
ması gerekmektedir

Başvururlarda bakmakla yükümlü olu-
nan, 18 yaşından küçük çocuk başına 
41.000 Kron daha ekleme yapılır.

Ekonomik şartların yerine getirilme-
diği durumlar da da ücretsiz dava hak-
kı elde etmek mümkündür. Bu da ancak 
davanın prensip değeri olmasından, yani 
türünün ilk örneği olması açısından de-

ğerlendirilebilir. Veya kamuoyunu ilgi-
lendirmesi açısından veya başvuruda bu-
lunan kişinin sosyal ve mesleki durumu 
açısından önem arzetmesi durumunda 
ücretsiz dava hakkı ekonomik şartlar ye-
rine getirilmese de verilebilir.

Davacı olarak ücretsiz dava hakkından 
yararlanmak için, dava açılmadan önce 
veya dava açmanın gerekli olduğuna ka-
rar verilmesinden hemen sonra başvuru-
da bulunulmalıdır

Davalı olarak ücretsiz dava hakkın-
dan yararlanmak için mahkeme celbi ve 
ekli belgeler ulaşır ulaşmaz başvuruda 
bulunmak gereklidir. İl yönetimi (Stat-
samt) ücretsiz dava başvurusuna olum-
suz yanıt verirse bu karar Medeni Hak-
lar Müdürlüğüne (Civilstyrelsen) temyiz 
edilir. Temyiz başvurusu da İl yönetimi-
ne gönderilmelidir. İl yönetimleri tem-
yiz başvurusunu Medeni Haklar Müdür-
lüğüne iletirler. Medeni Haklar Müdür-
lüğüne yapılacak temyiz başvurusu için 
herhangi, bir ücret talep edilmez.

HUKUK KÖŞESİ: Gazeteniz HA-
BER’den yeni bir hizmet. Artık bun-
dan böyle hukuksal konularda merak 
ettiğiniz şeyleri sorabileceğiniz, ister-
seniz size Türkçe olarak da hizmet 
sunabilecek bir hukuk danışmanınız 
var. Hukukçumuz Erbil Kaya bun-

dan böyle sizlerden gelen soruları 
cevaplandıracak, sizlere çeşitli hukuk-
sal konularda bilgiler verecek.  Er-
bil Kaya’ya sorularınızı yöneltmek 
için haber gazetesini arayabilir veya 
erbil.kaya@haber-dk adresine e-posta 
yazabilirsiniz

Ücretsiz dava

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

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

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

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

cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF:
3966 6560
3122 5222

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Konut sorunu her geçen gün büyük 
bir sorun olmaya devam ediyor. 

Özellikle göçmen kökenli olanlar için bu 
sorun daha da büyük. Küçük çocukları 
olmasına rağmen evi olmayan ve geçici 
olarak sağda solda kalan insan sayısı az 
değil. Belediye’ye ev vermesi için müra-
caat edildiğinde ise çoğu zaman çaresiz 
geri dönülmekte. 

Bu her zaman böyle değildi. Bundan 
yaklaşık 10-15 yıl önce belediyeler evsiz 
kalan ailelere yardım eder, ev bulurdu. 
Belediyeden görece daha çabuk ev alın-
dığını bilen göçmen kökenli aileler ise 
zaman zaman oturdukları evi küçük ya 
da pahalı olduğu için ve ev kirasını öde-
meyerek veya yeni evlenmiş çocuklarına 
‘dışarı attım’ belgesi vererek belediyeden 
ev alırlardı.

Örneğin 1 yıllığına (şahsi konutlarda) 
ev kiralayanlar ve bu sürenin sonunda 
kontratlarını yenileyemeyenler belediye-
nin bu yükülüğünden yararlanamazlar, 
ondan sığınak bulmasını isteyemezler, 

çünkü acil bir durum söz konusu değil-
dir. Bu durum kendi istekleriyle evlilik-
lerine son veren çiftler için de geçerlidir. 
Belediye şöyle mantık yürütecektir: Kira 
kontratınızın 1 yıllık olduğunu biliyor-
dunuz, bu süre içinde kendinize başka 
ve sürekli bir konut bulmalıydınız veya 
neden taşınacak bir yer bulmadan bo-
şandınız diyecektir. 

Peki hangi durumlar beklenmedik du-
rumlarda konutu kaybetmeye örnek 
olabilir? Örneğin evde yangın çıkması, 
sel basması, deprem sonucu çöküntü ve 
benzeri durumlar beklenmedik anlarda 
konutunu kaybetmeye örnek gösterilir. 

Evi olmayan bir şahıs veya aile herşey-
den önce kendi olanaklarını kullanarak 
ev bulması gerekir. Bu şahsın kendisi ev 
aramalı, ekonomik durumu iyiyse satın 
almalı, bulduğu konutu da iyi kötü de-
meden kabul etmeli, eşine dostuna sor-
malı, barınaklara, otellere gitmeli. Doğal 
olarak ekonomik durumu iyi olmayan-
lar, sosyal yardım, işsizlik ve hastalık 

parası gibi ödenekleri alanlar, konut sa-
tın alamayacağı gibi otel ve benzeri yer-
lerde de uzun vadeli kalamayacaklarına 
göre, bu şahıslar bu koşulu yerine getir-
miş olurlar. Ayrıca göçmen kökenliler 
de bir taraftan konut şirketlerine yazılıp 
aktif olarak hem özel konut piyasasın-
da hem de kamu konut piyasasında aktif 
olarak konut aramalı, fakat diğer taraf-
tan da bu alanlarda var olan ayrımcılığa 
dikkati çekerek, kendi olanaklarıyla ko-
nut bulmanın güç olduğunu ve bu yüz-
den de aktif konut arama kuralını yeri-
ne getirdiklerinin altını çizmeli. 

Peki hangi durumlar belediyenin konut 
bulmasında öncelik sağlar? Herşeyden 
önce evin herhangi bir doğal afet sonucu 
ikâmet edilemez duruma geldiği anlar, 
kocası tarafından ‘kapı önüne bırakılmış 
anneler’ (veya babalar), küçük çocukları 
(örneğin 10 yaşın altında) olan anne-ba-
balar, dışardan ve içerden tehdit sonucu 
evini terk etmek zorunda kalmış anne-
babalar veya yalnız şahıslar belediyenin 

bu yükümlülüğünde öncelik tanınacak 
kişilerdir. 

Daha önce belirtildiği gibi belediyeler 
geçici sığınak bulmakla yükümlüdür-
ler. Daha geniş, kirası daha ucuz, daha 
sağlığa uygun konutlar bu kapsama gir-
mez. Belediye bu olanaktan yararlanma-
yı hak etmiş insanlara, eğer bakmakla 
yükümlü oldukları çocukları varsa müm-
kün olduğu kadar çocuğun okulundan 
ve arkadaşlarından fazla uzak olmayan 
geçici oteller, misafirhaneler veya bele-
diyenin konutlarına yerleştirirler. Bura-
da hemen belirtelim ki artık belediyele-
rin elinde fazla konut kalmamıştır, ama 
yarı özel yarı kamusal olan konut şir-
ketlerinin yüzde beşlik gibi bir oranının 
kimlere verileceğine karar verme hakkı 
vardır. Dolayısıyla konut verildiğinde bu 
kuraldan yararlanılır. Yalnız yaşayan şa-
hıslar ise (bunların önceki evliliklerin-
den çocukları olsa bile) genellikle 5-10 
kişinin kaldığı barınaklar da yatak ve-
rilir. 

Sosyal konutlar

Sosyal Hizmet Yasasına göre genel kural şöyle: Belediyeler değişik ne-
denlerden dolayı evini kaybetmiş aile veya yalnız yaşayan şahıslara para 
karşılığı ve geçici olarak sığınak, barınak bulmakla yükümlüdürler. 
Belediyenin bu yükümlülüğü yerine getirebilmesi için herşeyden önce 
acil bir durum söz konusu olmalı, yani sözü geçen aile veya şahıs içinde 
yaşadığı evi birden bire kaybetmiş olması gerektiği gibi,  kelimenin tam 
anlamıyla, başını sokacak hiç bir yeri olmaması gerekir. 
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New York’ta Birleşmiş Milletler toplantısında Kanadalı meslektaşı ile 
bir araya gelen Danimarka Dışişleri Bakanı Per Stig Møller, Kuzey 
Atlantik denizinde bulunan ve Danimarka ile Kanada arasında dip-

lomatik krize yol açan kayalık Hans adası ile ilgili olarak “Adada 
bayrak dikme savaşına son vermeliyiz” dedi ve, “Kanada-

lı meslektaşımla hem fikir olmadığımız konusunda 
hemfikiriz” diyerek adanın kime ait olduğu konusunda 
krizin aslında devam ettiğini yineledi. 

Jyllandsposten gazetesine verdiği demeçte Danimarka toplumunda eşit-
sizliği savunan Sosyal İşler Bakanı Eva Kjer Hansen, ”Eşitsizlik zaten 
var ve bu giderek büyümeli ki, toplumdaki dinamizm ortaya 
çıksın. Bütün gücümüzü zenginlere karşı mücadele etmekten, 
zengin ile fakir arasındaki farklılığı gidermek için kullanmak-
tan vazgeçelim artık. Zenginler bırakın zengin olsunlar. 
Ben, eşitsizliği bir sorun olarak görmüyorum. Dinamizm 
toplumun zayıf kesimine bir güç olarak dönmeli” dedi. 

BAKAN EŞİTLSİZLİKTEN YANA’’HEMFİKİR OLMADIĞIMIZ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ’’

28 Ekim’den itibaren Kopenhag Park Bio’da
Rezervasyonlarınız için tlf: 35 38 33 62

Danimarka’da uyum geriye doğru gidiyor. 
Catinet Analiz Enstitüsü’nün Dani-
marka İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

LO’nun haftalık yayın organı A4 için yaptığı bir 
araştırmaya göre, ülkede yaşayan bir çok yabancı 
kendilerini toplumdan dışlanmış olarak gördüğü 
için Danimarka medyası yerine daha çok kendi 
ülkesinin medyasını takip ediyor. 

Araştırma sonuçları, geçen yıl yüzde 50 oranında 
yabancının iş piyasasındayken bu oranın bu 
yılın haziran ayında yüzde 43’e düştüğünü gö-
steriyor. Her beş yabancıdan biri bundan iki 
yıl önce ayrımcılığa uğradığını hissederken, 
geçen yıl her dört kişiden biri ayrımcılığa maruz 
kaldığını düşünüyor. Araştırmaya göre, kendile-
rini Danimarkalı olarak hisseden etnik köken-
lilerin sayısını da giderek azalmaya başladığını 
gösteriyor. 

Araştırma sonuçları, dil bakımından zorluk çe-
kenlerin oranının her beş kişiden her dört kişiye 
çıkarak arttığını ortaya koyarken, kendi ülkesinin 
televizyon kanallarını izleyen yabancı oranının da 
yüzde 6’dan bir yıl içinde iki katına çıkarak yüzde 
12’ye yükseldiğini gösteriyor. 

Danimarka Etnik Eşitlik Derneği, etnik köken-
lilerin Danimarka’da vatandaş oldukları hissini 
yitirmeye başladıklarını söylerken, Radikal Sol 
Partili milletvekili Nhaser Kader de, 11 Eylül 
ve Londra’daki bombalama olaylarından sonra 
giderek daha çok sayıda yabancının kendisine 
potansiyel şüpheli olarak bakıldığını hissettiğini 
belirtiyor. Khader, yabancıların kendi ülkele-
rinin yayınlarını takip etmesini de kendilerini 
dışlanmış hisseden yabancıların giderek içlerine 
kapanmalarını gerekçe gösteriyor. 

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj ise eleştirileri red-
dederek, “ Durum tabii ki memnun edici değil. 
Ama önce göçü durdurmak istedik. Bundan son-
ra sorunlarla uğraşmaya zamanımız olacak” diye 
konuştu.

(Haber)

Uyumda 
geriye doğru
Danimarka’da yapılan kamu-
oyu yoklamaları, toplumda 
yabancılara karşı hoşgörünün 
artmaya başladığını ortaya ko-
yuyor, ancak ülkede yaşayan 
bir çok yabancı kendisini Dani-
marka toplumunun bir parçası 
olarak görmüyor, kendilerine 
ayrımcılık yapıldığı görüşünde 
ve iş bulmakta zorlanıyor. 
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İsveç’in Malmö kentin-
deki İslam Merkezi’nin 
bulunduğu cami geçen 

ay molotof atılarak kundak-
landı. Cami’nin penceresin-
den atılan molotof kokteyl 
sonucu caminin içindeki bazı 
halılar yanarken, caminin bir 
kısmında da hasar meydana 
geldi. 

Kundaklanmaya erken mü-
dahale eden Malmö itfaiyesi 
yangını büyümeden söndür-
dü. Olay yerinde inceleme 
başlatan polis, camiye içi 
benzin dolu bir şişe molotof 
kokteyl atılarak yangının 
çıktığını bildirdi. Kundak-
lama hakkında kendilerine 
herhangi bir ihbarın yapıl-
madığını belirten polis yetki-
lileri, olayın soruşturulduğu-
nu açıkladı. 

İslam Merkezi başkanı 
Beyzat Becirov da, moloto-
fun kimler tarafından atıl-
dığını bilmediklerini söyledi. 
Sürekli mektup ve telefonla 
tehditler aldıklarını belirten 
Becirov, “o kadar çok tehdit 
alıyoruz ki, hangi birini şika-
yet edeceğimizi bilmez hale 

geldik. Yangını kimin çıkar-
mak istediğini bilmiyorum” 
diye konuştu. Cemaatin ca-
minin nöbetçi ile korunması 
önerisine ise Beyzat Becirov, 
“Eli silahlı nöbetçilerle cami 

korunmaz” diyerek öneriye 
karşı çıktı.  

Hatırlanacağı gibi Mal-
mö’deki İslam Merkezi’nin de 
bulunduğu cami 2003 yılının 
Nisan ayında da kundaklan-

mıştı. Yangında can kaybı ol-
mazken, camide büyük hasar 
meydana gelmişti. 

(Haber)

HABER

Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri 
Müşaviri

Değerli Vatandaşlarım!
30 Ekim 2005 pazar gününü-

31 Ekim 2005 Pazartesi gününe bağlayan 
gece Kadir Gecesidir.
Yüce Allah’ın Müslüman kullarına lütfettiği 

en feyizli ve en bereketli gece Kadir gecesidir. 
İki cihan saadetinin rehberi ve hidayet kayna-
ğı olan Kur’an-ı Kerim bu gece de indirilmeye 
başlamıştır.
Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin önemini 

ve özelliğini şu şekilde belirtmektedir.
“Doğrusu, Biz Kur’an-ı kadir gecesinde in-

dirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen 
bilirmisin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 
Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniy-
le her türlü iş için inerler. O  gece, tan yeri-
nin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir 
Sûresi: 97/1-5)
Yüce Rabbimizin bildirdiğine göre, kadir ge-

cesinde yapılan ibadetlerle elde edilecek se-
vap, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda 
elde edilebilecek sevaptan daha çok ve daha 
hayırlıdır. Başka bir ifade ile bu gece bir ömre 
bedeldir. Bir mü’min için bundan daha büyük 
bir lütuf ve eşsiz bir fırsat olabilir mi? 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadisi 

şeriflerinde; “Kim faziletine inanarak ve kar-
şılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini 
ibadetle gecirirse geçmiş günahları bağışlanır” 
buyurmuşlardır. 
Öyle ise bizler de, Peygamberimizin bu müj-

desine nail olmak, geçmiş günahlarımızdan 
arınmak için, bu gece, Yüce Allah’a tam bir 
teslimiyet, samimiyet ve ihlas içerisinde iba-
det etmeliyiz. Bu geceyi değerlendirmemi-
ze mani olacak ve bizleri gaflet ve tembelliğe 
sevk edecek her türlü davranıştan uzak kal-
malıyız. Bu gecede; namaz borcumuz var ise, 
namazlarımızı kaza etmeli, yoksa nafile na-
maz kılmalıyız. Peygamber efendimize salat-ü 
selam getirmeliyiz. Nefis muhasebesi yapma-
lı, günahlarımızın bağışlanması için Rabbimi-
ze yalvarıp yakarmalı, tövbe ve istiğfarda bu-
lunmalıyız.
Aile fertlerine bu gecenin önemini anlatma-

lı, bu konuda onlara örnek davranışlar sergi-
lemeliyiz. Ana, baba ve yakınlarımızın kan-
dillerini tebrik etmeli ve dualarını almalıyız. 
Müslüman kardeşlerimizle tebrikleşmeli, on-
ların gönüllerini almalı, kırgınlıkları, dargın-
lıkları gidermeliyiz. El ele gönül gönüle vere-
rek birlikteliğimizi göstermeliyiz. Çevremizde 
bulunan fakir ve muhtaçlara yardım eli uzat-
malıyız. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, ülke-
miz ve bütün müslümanların esenliği ve mut-
luluğu için bol bol dua etmeliyiz.
Peygamber efendimizin bu geceye mahsus 

olarak bizlere öğrettiği “Allah’ım, sen afedici-
sin, afetmeyi seversin, beni de afeyle” duasını 
sık sık tekrarlamalıyız. 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmeli ve aile 

fertlerine öğretmeliyiz. Kur’an’ın emretti-
ği şeyleri yapmalı, yasaklarından kaçınmalı, 
kur’an ahlakı ile ahlaklanmalı, onu kendimi-
ze rehber edinmeliyiz.
İşte o zaman Kadir gecesini çok daha iyi an-

lamış ve değerlendirmiş oluruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Danimarka’da ya-

şayan vatandaşlarımızın, dünyanın muhtelif 
yerlerinde bulunan soydaşlarımızın ve bütün 
İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor, 
nice kandillere sağlık ve mutluluk içerisinde 
ulaştırmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum.

DİN SOHBETİ

En bereketli gece: 
’’KADİR GECESİ’’ 

Malmö’de cami kundaklandı
İsveç’in Malmö kentindeki İslam Merkezi’nin bulunduğu cami geçtiğimiz 
ay kundaklanarak yakılmak istendi. Cami bundan iki yıl önce de 
kundaklanmıştı.

Sevgili vatandaşlarım!
Bayram, sevinç ve 

mutluluk günüdür. 
Haklı olarak sevinebilmek 
için yoksulları, yetimleri ve 
çaresizleri sevindirmemiz 
gerekmektedir. İşte o zaman 
yüzümüz de özümüz de gü-
lecektir.

Bayram, dargınlıkların ve 
kırgınlıkların giderildiği bir 
gündür. O halde dargın olan-
lar barışmalıdır.

Bayram, ziyaret ve karşılıklı 
tebrikleşmelerin yapıldığı bir 
gündür. Öyle ise büyükler, 
hastalar ve dostlar ziyaret 
edilmelidir.

Bayram, Allah’ın kullarına, 
kulların da birbirlerine ikram 
günüdür. Allah’ın manevi zi-
yafetine ermekle ne kadar 
mutlu isek, din kardeşleri-
mizi ağırlamak suretiyle o 
kadar memnun olalım.

Bayram, birlik ve beraber-
lik günüdür. O halde elele, 

gönül gönüle vererek bir 
araya gelerek birlikteliğimi-
zi gösterelim. “Birlikte dirlik 
vardır” ilkesini hiçbir zaman 
unutmayalım.

Benliğimizi oluşturan ve 
karakterimizi şekillendiren 
milli ve manevi değerlerimi-
zin zayıflamaya yüz tuttuğu 
zamanımızda aile, akrabalık, 
komşuluk ve dostluk bağları-
nı bayram ziyaretleri ile güç-
lendirelim. Özellikle umu-
dumuz ve istikbalimiz olan 
çocuklarımıza bu mübarek 
günlerin önemini anlatalım. 
Küçükler büyükleri ziyaret 
ederek saygılarını, büyükler 
küçüklere sevgilerini göster-
meli, hastalarımızı, problemi 
ve sıkıntısı olan kardeşlerimi-
zi arayıp gözetmeliyiz.

Bilindiği gibi, sevinçler 
paylaşılınca büyür, üzün-
tü ve sıkıntılar paylaşılınca 
küçülür.

Türkiye de bulunan 70 mil-

yon kardeşimiz, bayram saba-
hı saba makamında okunan 
ezan ile uyunacaklar, cami-
lere gitmeleri gerekenler ab-
destini alıp tekbir sesleriyle 
gidecekler, namazlarını kılıp 
yine tekbir sesleriyle evleri-
ne dönüp aile fertleri, yakın 
akrabaları ve dostlarıyla bay-
ramlaşarak mutluluğun ve se-
vincin zirvesine ulaşacaklar.

Danimarka da bulunan biz-
ler bu şansa sahip değiliz, 
zira burada ne aile efradımız 
var, ne de gidebileceğimiz ulu 
mabetler var.

Çevremizde bulunan in-
sanlarla birlikte olacağız, bu 
insanların bizim sevincimizi 
ve mutluluğumuzu paylaşma-
sı mümkün değil, zira dinleri, 
dilleri ve kültürleri farklı.

İşte bu duygu ve düşünce-
ler altında gariplik ve gur-
bet hissediliyor. Türkiye’de 
bulunan kardeşlerimiz belki 
sevinç gözyaşı dökecekler, 

bizler de gözyaşı dökeceğiz. 
Fakat bu göz yaşında biraz 
sevinç, biraz hüzün, biraz da 
aşk ve sevgi bulunacak. Bu 
göz yaşları Türkiye’den ve 
Türk milletinden ayrı bulun-
manın gözyaşları, milletimize 
ve devletimize bağlı olmanın 
aşk ve sevgisi olacak.

Bizler gurbetteyiz, fakat ru-
hen milletimiz ile beraberiz.

Bu duygu ve düşünceleri 
hissedebildiğimiz an gerçek 
anlamda bayramı kutlamış 
olacağız.

Bu vesile ile, Danimarka da 
bulunan vatandaşlarımızın, 
dünyanın muhtelif yerlerin-
de bulunan soydaşlarımızın 
ve tüm müslümanların bay-
ramını tebrik ediyor, bu mü-
barek günlerin bütün insan-
lığa hayırlar getirmesini Yüce 
Allah’tan diliyorum

Saygılarımla.
(Mehmet Emin BAYAR

Din Hizmetleri Müşaviri)

Başkent Kopenhag’daki Bella 
Center kongre salonunda topla-
nan Danimarka’daki Müslüman 

örgütleri, “Güvenlik ve İşbirliği” adı al-
tında bir konferans düzenlediler. 

Aralarında Dansk Islamisk Råd, Det 
Islamiske Trossamfund ve Muslimer 
i Dialog adlı örgütlerin de bulunduğu 

Danimarka’daki sekiz Müslüman ör-
gütünün gerçekleştirdiği konferansta, 
Danimarka’nın teröre hedef olmaması 
için yetkililerle ortak çalışma yapılması 
kararlaştırıldı. 

Danimarkalı yetkililere olası teröre 
karşı işbirliği çağrısında bulunan Müs-
lüman örgütleri, Londra’daki terör olay-

larının benzerinin Danimarka’da da ger-
çekleşmesini istemediklerini ve işbirliği 
yapmaya hazır olduklarını açıkladılar. 

Ritzau haber ajansına göre, Müslüman 
örgütlerin yakın bir gelecekte Danimar-
ka’da bir Müslüman Komisyonu kurma-
yı da hedefledikleri öğrenildi. 

(Haber)

Müslüman örgütlerinden yetkililere işbirliği çağrısı
Müslüman örgütleri Danimarkalı yetkilileri olası teröre karşı işbirliği 
çağrısında bulundu. 

Birlikten dirlik doğar Bayram mesajı
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Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00 
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Açılış saatleri

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN HALI ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

ALEYNA
mobilya & hali

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

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI

Yeni modeller !!! Yeni renkler !!!

Tüm dost ve 
müşterilerimizin

 Mübarek Ramazan 
ayını kutlar, şimdiden 
iyi bayramlar dileriz 

Dev mağazamızda  
yemek odası, yatak 

odası, koltuk takımları,  
genç odaları çeşitlerimiz 

için mutlaka bizi  
ziyaret ediniz. Cazip fi yatlar !!!

               ILIN...HAYATA                ’LA
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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

İş, arkadaş, eleman, kiralık, satılık konut mu 
arıyor sunuz? Ya da kullanmadığınız eşyalarınızı 

satmak, veya değiştirmek mi istiyorsunuz. 
Her türlü kısa ilanınızı ücretsiz yayınlıyoruz. 

İlanlarınızı mail ile haber@haber.dk 
adresine gönderebilirsiniz. 

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE 

BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE 

REKLAM VERMEK 

İÇİN

3024 5538’i 
ARAYINIZ.

HABER
 til dine 

annoncer

HABER 
skaber kontakt 
til dine kunder

Annonce tlf.: 
3024 5538

Vælg 

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve 

parselli arsamız satılıktır.

Tlf.  2292 7512

PAMUKKALE YOLU 
ÜZERİNDE SATILIK 

ARSA 
PAMUKKALE yolu 

üzerinde ve Pamukkale’ye 
yaklaşık 2 km uzaklıkta, 

benzin istasyonu karşısın-
da 1308 m2 arsamız 
sahibinden satılıktır. 

Arsamız her türlü iskan 
ve ticari amaca müsaittir. 

Fiyatı : 220.000 dkr.

SATILIK ARSA

Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk 
ya da 2127 1744’ü 

arayın.

Danimarkalı bir çift özel 
dersler alarak Türkçe 

öğrenmek istiyor. 
Müracaat:
 2621 0289

ÖĞRETMEN ARANIYOR

SATILIK EV EŞYASI

BUTIK EXPERTEN
KØB/ SALG AF                           UDARBEJDELSE AF
PIZZERIA                                     KØBEKONTRAKT
KEBAB BUTIKKER,                     ALKOHOLBEVILLING
RESTAURANTER,                      GÆLDSBREVE
CAFEER OG LIGN.                     PANTEBREVE

SALG AF MASKINER
NYE OG BRUGTE 

MULIGHED FOR FINANSERING ELLLER LEASING

BUTIKS EXPERTEN                    www.butikexperten.dk
HALMTORVET 46 Kld.  1700 Kbhvn. V      Fax.+45 33 24 7974  
Tlf.: +45 33247979     Mobil: +45 20 61 48 00 /+45 28 44 94 16  

Üç tane Türk halısı: 1.500 kr
Ocak: 500 kr, Yemek masası 

ve 8 tane sandalye (üç ay 
kullanılmış): 1.000 kr. 

Büyük kardolap: 500 kr
Buzdolabı: 300 kr, Koltuk 

takımı 3+2+1: 4000 kr, 
Masa: 300 kr, Lamba: 300 kr 

Tlf: 38 71 44 58

H
epatit hastalığın çeşitleri, bulaş-
ma yollar, korunma ve tedavi 
yöntemleri konusunda bilgiler 
vermek amacıyla Hepatit Mü-

cadele Derneği tarafından bir Türk kam-
panya görevlisi işe alındı.

Kampanya dolayısıyla “HEPATİT NERE-
DEN GELİYOR? “  adlı Türkçe broşür de 
yakında yayınlanacaktır.

Kampanya yoluyla Danimarka’da yaşa-
yan Türklere yönelik olarak Türkçe bilgi-
ler verilecek, Türkiye’de bu konuda çalışan 
dernek, kuruluşlar ile işbirliği olanakları 
araştırılacak.

Hepatit Mücadele Derneği Genel Başkanı 
Erling Olsen başlattıkları girişimlerle ilgili 
olarak bilgi verirken dünya genelinde 350 
milyon kişinin hepatit hastası olduğunu ve 
bu hastalık yüzünden dakikada 1.2 kişinin 
öldüğünü belirtti. Türklere yönelik olarak 
kampanya başlatmalarının bu grubu hastalık 

taşıyıcısı olarak 
gördükleri anla-
mına gelmemesi 
gerektiğinin altı-
nı çizen Olsen, bu 
hastalık konusun-
da Danca bilme-
yen ve Danimarka 
sağlık kuruluşları 
ile ilişki kurmakta 

güçlük çeken büyük bir göçmen grubunun bil-
gilendirmesinin önemine dikkat çekti. “Burada 
yaşayan Türkler tatil ve seyahate çıktıklarında,  
bunu bir yurtdışı seyahati olarak  görmeliler. 
Bu nedenle  buralıymış gibi davranmalı, kendi 
ülkelerini ziyaret ettiklerinde, bulaşma riskini 
ve aşı olanaklarını araştırmalılar.

Olsen, Hepatit hastalığının bir karaciğer has-
talığı olduğunu ve birçok Hepatit türü oldugun-
dan A,B ve C olarak adlandırılan 3 türün daha 
sık görüldügünü söyledi. Olsen, Hepatit A ve 

B’den aşı olunarak korunmanın mümkün 
olduğunu belirtirken Hepatit C’nin aşısı-
nın bulunmadığını söyledi.

Kampanya için özel olarak kadro temin 
edilirken Türklere yönelik kampanyayı 
Perihan Özata Fırat yürütecek. Fırat 
daha şimdiden Türkiye’deki Saplık ba-
kanlığı yetkilileri ile yazışmalar başladığı-
nı belirterek, “Bu hastalıkla mücadele için 
Türkiye’de uzun süredir kapsamlı çalışma-
lar yürütülüyor. Onların da deneyimlerin-
den faydalanmak istiyoruz. Danimarka’da 
vatandaşlarımızın örgütlendiği dernekler, 
Ev-Okul hemşireleri, Camiler aracılığı ile 
mümkün olan en çok sayıda vatandaşımı-
zı Hepatit dernegi olarak bilgilendirmeyi 
amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bu hastalığın dünyada en yaygın hasta-
lık olduğunu belirten Fırat, bu konudaki 
bilgisizlik nedeniyle bulaşma riskinin de 

yüksek olduğunu söylüyor. Perihan Özata Fı-
rat, “Kampanyayla vatandaşlarımızı korkutma-
yı değil bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

Daha fazla bilgi icin:
Hepatitis Foreningen
Vesterbrogade 43, 1.
1620 Köbenhavn V
 Tlf. 43628821
www.hepatitisforeningen.dk

(Haber)

Hepatit hakkında ne biliyorsunuz ?
Göçmenlere yönelik olarak düzenlenen kampanyalar bir yenisi daha eklendi. Hepatitle Mücadele Derneği 
(Hepatitis Foreningen) tarafından Türklere yönelik olarak bir kampanya  düzenlendi. 

İştah kaybı, yorgunluk, göz akında 
sarılık, idrar renginin koyulaşması 
şeklinde varlığını gösteren hastalık 
için aşı olunarak korunabileceği 
belişrtiliyor. Hepatit A aşısı kişiyi bu 
hatalığa karşı 15-20 yıl korurken, B 
aşısı ise 20 yıl koruyor. C için ise aşı 
bulunmuyor.

Nasıl bulaşır?
Hepatit A: 
Hepatit A özellikle dışkıdan ve hi-
jyen ihmalinden bulaşır. yemek, taze 
meyve, ve buzparçaları bulaşma 
kaynağıdır. Mesela, el sıkışmayla, 
seks ve tuvalet ziyareti sonucu bile 
hastalık bulaşabilmektedir.
Hepatit B: 
Kan, sperm sümük ve diğer vücut 
sıvıları yoluyla bulaşır. Bu yüzden ge-
nellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir 
hastalıktır.

Hepatit C: 
Kandan kana ilişki yoluyla bulaşır. 
Dünya genelinde 180 milyon kişinin 
Hepatit C hastası olduğu sanılıyor. 
Hepatit C ye karşı aşı bulunmaması 
nedeniyle bu hastalıktan korunmanın 
en iyi yolunun bulaşma kanalları 
hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Hepatit nasıl teşhis edilir?

Hepatit Mücadele Derneği Genel Başkanı Erling Olsen (ortada), 
Türklere yönelik kampanyayı yürüten Perihan Özata Fırat (sol tarafta 
ayakta) ve Hepatitle Mücadele Derneği  danışmanı Susan Christen-
sen vatandaşlarımıza Hepatit’ten korunmak için aşı olmaları çağrısın-
da bulundular. 

Danimarka’da yeni bir liberal parti kuruldu. 
İktidardaki Liberal Parti Venstre’nin izlediği 
liberal politikadan hoşnut olmayan ve kendi-

lerini gerçek liberalist olarak tanımlayan 30 liberal 
tarafından kurulan parti adını Liberalistler olarak 
açıkladı. 

Venstre’nin seçmenlerini hedef alan yeni parti, aynı 
zamanda hali hazırda Liberal Parti Venstre’de siyaset 
yapan bazı siyasetçileri de partiye davet etti.

Venstre’nin liberal bir parti olmaktan çıkıp merkezde 
daha çok sosyal demokrat politikalar izlediğini öne sü-
ren yeni liberal parti yöneticileri, amaçlarının devleti 
daha da küçült-
mek ve vergi-
leri düşürmek 
olduğunu be-
lirtiyorlar. 

Gelecek genel seçimlerde parlamentoya girmeyi hedef-
lediklerini belirten partinin genel başkanı Torben Mark 
Pedersen, Liberalistler’in Venstre partisine bir tepki 
olarak doğduğunu ve Venstre’nin izlediği politikaya 
tepkili olan seçmenlerin oylarını alacaklarını söyledi. 

“Venstre’deki bir çok politikacı liberal görüşlerini 
açıkça söylemekten çekiniyor. Bireye daha çok özgür-
lük verilmesinden yana olan bu politikacılara aramıza 
katılmaları çağrısı yapıyorum” diyen parti başkanı Pe-
dersen, “Siren Pınd, Jens Rohde ve Sosyal İşler Bakanı 
Eva Kjer Hansen gibi Venstre’nin aşırı liberal olarak 
tanınan politikacılarına doğrudan aralarına katılma 
çağrısında bulundu. 

(Haber)

Danimarka’da yeni bir 
liberal parti

Danimarka’da 100 bine yakın iş çalışanları bekliyor. 
Danske Bank ve Jobindex’in yaptığı bir araştırma-

ya göre çeşitli alanlarda 100 bin işin  çalışacak eleman 
beklediğini ortaya koydu. 

Danimarka firmalari özellikle hizmet sektöründe işçi 
açığı olduğunu bildirdiler. Çalışma Bakanı Claus Hjort 
Frederiksen, işsizlik parası alma kurallarının sertleşti-
rilmesi halinde işsizlerin daha kısa sürede iş piyasasına 
gireceğini söyledi. 

Danimarka’daki işsiz sayısının ise 190 bin civarında 
olduğu sanılıyor. 

(Haber)

100 bin iş çalışanını bekliyor
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HABER’den 
 yeni bir hizmet daha 

■ Logo tasarımı 
  ■ Katalog, broşür
    ■ Kurumsal kimlik 
      ■ Interaktive CD
        ■ Reklam fi lmleri 
          ■ Tasarım
            ■ Grafi k
              ■ Web tasarımı vb.

»Broşürümü, kataloğumu çok uygun fi yatlarla nerede 
bastırabilirim« diye sorun yapmayın.

Gazeteniz HABER  artık en uygun fi yatlarla  
tasarım ve basım hizmetleri olmak üzere tüm matbaa 

hizmetlerini kapsayan zengin bir hizmet sunmaya başladı.

Her türlü reklam ve basım hizmetleri için 
mutlaka bizi arayın

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

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup  Tlf: 43 45 57 62

EZGİ BAR

Her Cuma - Cumartesi gecesi eğlencenin tek ve 
ideal adresi Ezgi Bar’da nefi s Türk yemekleri ve 

müzikleri eşliğinde eğlencenin tadına varın. Nişan, Kına gecesi, 
doğum günü gibi özel günleriniz için mutlaka bizi arayın. 120 

kişilik salonumuzla hizmetinizdeyiz.

Ramazan 

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 Kayaİ

skandinavya ülkele-
rinden Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 
Türkiye Büyükelçiliği 

Turizm ve Kültür müşaviri 
Vahit Karaali ile THY mü-
dürü Eser Ciddi’nin ortak 
çalışması sonucu ‘Denmark 
meet Turkey’ (Danimar-
ka Türkiye buluşması) adı 
altında ilk kez bir tanıtım 
toplantısı düzenlendi. 

TÜRSAB, THY, Turizm 
ve Kültür Bakanlığı’ndan 
yetkililerin konuşmacı ola-
rak katıldığı toplantıya ilgi 
büyüktü.

Danimarka’dan bu yıl Tür-
kiye’ye gelen turist sayısın-
da yüzde 40 artış olduğunu 
belirten İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu genel mü-
dürü Handan Boyce, ‘Tür-
kiye’ye gelen turist sayısın-
da yüzde 40 artış gösteren 
Danimarka’da ülkemizin 
daha kapsamlı tanıtımını 
yapmaktan daha doğal bir 
şey olmadığını’ belirtti. 

Tanıtım toplantısına, Tür-
kiye ile işbirliği yapan bir 

çok Türk ve Danimarkalı 
turizm şirketi yetkilileri ve 
medya mensupları katıldı. 
Türkiye’nin, tarih, mimari, 
sanat, kültür, ve turistik 
yerlerin gösterildiği sine-
vizyon gösterisi Tarkan’ın 
‘Hüüp’ parçasıyla başladı.

TÜRSAB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Günnur Özalp,  
genel Türk turizmi üzerine 
bir konuşma yaptı. Özalp, 
Türk turizminin son yıllar-
da kat ettiği aşamayı slayt 
gösterilerle destekleyerek 
katılımcılara anlattı.

THY Kopenhag müdürü 
Eser Ciddi, THY tarihçesi-
ni anlatarak girdiği konuş-
masına, THY’nin bugünkü 
geldiği konumu rakamlar 
vererek anlattı. 2004 yılın-
da 106 Uçuş noktasına 12 
milyon yolcu ve 134.850 ton 
kargo taşındığını söyleyen 
Eser Ciddi, THY bünyesin-
de 73 uçak bulunduğunu ve 
44 Avrupa kentine uçuşlar 
olduğunu belirterek, ulus-
lararası  hava taşımacılık 
istatistiklerine göre, en az 

bagaj kaybı ve zamanında 
kalkmanın THY’ye ait ol-
duğunu söyledi.

Kongreler ve festivaller 
şehri İstanbul
İstanbul Turizm Tanıtım ge-
nel müdürü Handan Boyce 
de, İstanbul’u her yönüyle 
anlatan bir konuşma yaptı. 
Boyce, İstanbul’un kongre-
lerde dünya sıralamasında 
26. olduğunu belirterek, 
dünyanın seyahat edilebi-
lecek en güzel ve güvenli 8. 
kent olduğunu söyledi. 

Boyce,  İstanbul’da dü-
zenlenen, birçok uluslara-
rası kültür, sanat festivali 
ve kongrelerin Avrupa’nın 
henüz birçok şehrinde ger-
çekleştirilmediğini belirtti. 
Katılımcılara İstanbul’un 
sadece turistik değil, kül-
tür, tarih, sanat, mimari, 
sosyal açıdan da çok önem-
li bir dünya kenti olduğunu 
vurgulayarak, İstanbul’u ve 
tabii ki Türkiye’yi görmele-
rini önerdi.

(Haber)

Türkiye’yi tanıtım atağı
Türkiye, bu yıl turizmde yaptığı büyük patlama ne-
deniyle Avrupa’da yeni bir tanıtım atağına geçti. 

Başkent Kopenhag’daki Marriot otelde yapılan Türkiye’yi tanıtım toplantısına  çok sayıda seyahat acentası 
yetkilisi ve tur operatörü katıldı. 

Yabancıya iş verene ödül
Kamu kurumlarında yabancılara iş 

veren personel müdürleri ve bölüm 
şefleri bonus sistemiyle ödüllendi-

rilecek. 
Maliye Bakanlığı, Danimarka’da yaşayan 

işsiz yabancıları işe alan kamu kurumları 
yöneticilerini ödüllendirme kararı aldı. 

Hükümet, devlet dairelerinde ve kamu 
kurumlarında çalışan yabancı sayısı 
oranının en az yüzde 4’e çıkarılmasını 
istiyor. Bakanlıklarda çalışan yabancı 
sayısının yüzde 4 oranına ulaşmamasına 
dikkat çeken Devlet Personel Dairesi, yöne-

ticileri ödüllendirerek bu orana çıkabilmeyi 
umduklarını bildirdi. 

Göçmenlerin iş piyasasına uyumu için 
mücadele eden “Foreningen Nydan-
sker” ödüllendirme yönteminden umutlu 
olduklarını belirtirken, iktidarın dışarıdan 
destekçisi Danimarka Halk Partisi, yöne-
ticilerin ödüllendirilmesine, ülkeye ge-
len göçmen sayısının sınırlandırılması 
koşuluyla destek vereceğini bildirdi. 

Bu arada, İngiltere’de benzeri ödüllendir-
me yönteminin uygulandığı ve çok başarılı 
olduğu öğrenildi. 

Ezgi Bar, Ramazan’dan sonra 
her Cuma ve Cumartesi gecesi 
Banu Kalender ve başka bir çok 
sürpriz sanatçıyı sunmaktan 
gurur duyar
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Slagtehusgade 20
1715 København V

Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

www.efes.dk www.efes.dk 
D-TRADE APS

TANIDIK BİR TAT

Pilsener

Danimarka’dan sonra şimdi İsveç de 
Türkçe yayınlara son verme kararı 
aldı. 

İsveç radyo yetkililerinin açıklamaları ise 
tuhaf olduğu kadar da komik. 

Gerekçe olarak, en eski göçmen grup olan 
Türklerin artık bu yayınlara ihtiyaç duyma-
ması ve İsveç’te ikinci dili Türkçe olan Sür-
yani ve Kürt grupların Türkçe yayını dinle-
mekten rahatsız olabileceği gösterildi. 

Karar uyarınca 15 Ocak 2006 tarihin-
den itibaren Türkçe programlar tama-
men kaldırılacak ve Kürtçe yayınlar artı-
rılarak günlük yayınlar haline getirilecek. 
  Danimarka’dan sonra şimdi de 28 yıldır 
İsveç’teki Türklere yönelik yayınlar yapan 
İsveç Devlet Radyosu, 15 Ocak 2006 tari-
hinden itibaren Türkçe yayınlarının kaldı-
rılmasına karar verdi.  

Göçmen dillerinde yapılan yayınların 
daha verimli hale getirilmesi gerekçesiyle 
alınan kararlar uyarınca Türkçe’nin yanı 
sıra İspanyolca yayınlara da son veriliyor.
Radyo yetkilileri kapatma kararına gerekçe 
olarak, Türklerin İsveç’te yaşayan en eski 
göçmen gruplarından biri olduğu ve radyo 
kaynaklarının bundan böyle yeni göçmen 
gruplar için harcanmasının istendiğini gös-
terdiler. 

Yetkililer, Türkçe’nin yerine, başta Kürt-
ler olmak üzere diğer göçmen gruplara 
daha fazla kaynak ayıracaklarını bildir-
diler. Kürtçe yayınlarla Türkçe’nin karşı 
karşıya konulduğu izlenimi yaratan İsveç 
Radyosu’nun yayın politikası, Türkler ara-
sında huzursuzluk yarattı. İsveç’teki Türk-
ler ise, kararın siyasi olduğu görüşündeler. 

Siyasi olduğu izlenimi yaratan gerçekçeler 
arasında İsveç’teki gündemden haber almak 
yerine dillerin korunup geliştirilmesi, kay-
naklarına uzaklık gibi saçma gerekçeler öne 
sürüldü. İngilizce göçmen dili olarak kabul 
edilirken, “Türkler kırk yıldır İsveç’te yaşı-
yorlar, İsveççe öğrenselerdi” deniliyor.

Türkçe’den rahatsız oluyorlarmış
Yönetimin yayınlarla ilgili raporunda, İs-
veç’te ikinci dili Türkçe olan Süryani ve 
Kürt grupların Türkçe yayını dinlemekten 
rahatsız olabileceği görüşüne de yer veril-
di ve bu dilde yayının, bu kişiler üzerinde 
olumsuz etki yapabileceği, bu nedenle kal-
dırılması gerektiği öne sürüldü. 

Karar uyarınca 15 Ocak’ta Türkçe prog-
ramlar tamamen kaldırılırken, Kürtçe ya-
yınlar artırılarak günlük yayınlar haline 
getirilecek. 

İsveç radyosu, Türklerin en eski göçmen 
grubu olduğunu ve topluma uyum sağ-
lamış olması gerektiğini karara gerekçe 
olarak gösterirken, istatistikler, Türklerin 
İsveç toplumuna en az uyum sağlayan ve 
İsveççe’ye en az hakim olan göçmen grubu 
olduğunu gösteriyor. 

DR’de Türkçe haberleri kaldırıyor
Hatırlanacağı üzere, Danimarka resmi ya-
yın kuruluşu Danimarka Radyosu (DR) de 
geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla 1 
Ocak 2006 tarihinden itibaren aralarında 
Türkçe’nin de bulunduğu göçmen dillerinde 
yaptığı yayınlara son verme kararı almıştı.

(Haber)

Danimarka’dan sonra İsveç Radyosu da Türkçe yayınlara 
son veriyor

Komik gerekçelerle 
kapatılıyor

İnsanoğlu keşfediyor dünyayı
güneş dünyamızı yutacak bir gün
bu gidisin sonu pek parlak değil
deryayı denizi yakacak bir gün

İnsanlar şeytanlar cinler periler
birleştiler, dünyayı kirlettiler
gökten ucun büyük kayalar
inan tepemize düşecek bir gün

Depremler tufanlar girdi bir sıraya
derman bulunmuyor bir çok yaraya
derya tasdi deniz vurdu karaya
canlı ile cansız şaşacak bir gün

Uzaydan güneşten kopmuş dünyamız
en çok su bulunan yasam küremiz
bize hayat veren oksijenimiz
Nuhun tufanına dönecek bir gün
Hayat gezegeni arıyor NASA

çarmıhtan göklere süzüldü İsa
volkanlar dağları indirir düze
toprak alev yanacak bir gün

Nemrutla fi ravun (?) oldu hükümet
gökte hakimiyet dünya bir hikmet,
böyle gitmez bir gün kopar kıyamet
zehir satan zehir yutacak bir gün

Bulut olup sis kaplarsa dünyayı
seçemezsin dünya ile semayı
bilinmezki güney ile kuzeyi
uçakta rotada şaşacak bir gün

Tüzün sesim, bülbül çalıyor sazım
çok gezdim düyayi karıştı izim
bana ışık tutan su iki gözüm
ağlayı ağlayı solacak bir gün.
           
 (Hasan Tüzün, 6700 Esbjerg)

BİR GÜN

Sizden gelenler... Sizden gelenler...

Kültürel ve sanatsal ürün-
lerinizi ve etkinliklerinizi 
önceden haber verin kültür 
takvimimiz de duyuralım. 
Kültürel ve sanatsal etkin-
liklerin yanısıra dernek faa-
liyetlerinizi de haber verin 
yayınlayalım. 
Gönderdiğiniz duyurularla 
birlikte yer, tarih, saat ve ko-
nusu ile ilgili bilgileri yazma-
yı unutmayın. 
Duyurunuzu mail ile 
haber@haber.dk adre-
sine gönderebilirsiniz.

Sevgili okurlar

an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir hey-
bet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatârâbân ölür

şarabın gazabından kork
çünkü fena kırmızıdır
kan tutar / tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür

an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset 
meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür

son umut kırılmıştır
kaf dağı’nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları

evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar bâkî
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-lâ ilâhe illallah-
kanunî süleyman ölür

görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa / korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek-
saatlı bir bombadır patlar
an gelir
Attila İlhan ölür

Ü
nlü şair ve 
yazar At-
tila İlhan 
vefat etti. 

İstanbul Maçka’daki 
evinde evinde haya-
tını kaybeden 80 ya-
şındaki İlhan, 50 yılı 
aşkın süreyle Türk 
edebiyatına şiir, ro-
man ve deneme gibi 
eserleriyle hizmet 
verdi. 

İlhan, ‘Ben Sana 
Mecburum’, ‘Ayrılık 
Sevdaya Dahil’ gibi 
ünlü şiirleriyle ede-
biyatla ilgilenen, ilgi-
lenmeyen geniş kitle-
lerin gönlünü kazandı. 

Ünlü oyuncu Çolpan İlhan’ın ağabeyi 
İlhan, İzmir’in Menemen ilçesinde 1925 
yılında doğdu. İlhan, ilk ve orta öğrenimi-
nin büyük bölümünü İzmir ve babasının 
işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde 
tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi 1. sını-
fındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı 
Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanmasıyla 
1941 yılında 16 yaşındayken tutuklanan 
İlhan, okuldan uzaklaştırıldı. 

Üç hafta gözetim altında kalan İlhan, iki 
ay hapiste yattı. İlhan, ‘Türkiye’nin hiçbir 
yerinde okuyamayacağına’ dair belge veri-
lince, eğitim hayatına ara vermek zorun-
da kaldı. İlhan, Danıştay kararıyla 1944 
yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve 
İstanbul Işık Lisesi’ne yazıldı. 

İlhan, lise son sınıftayken ‘CHP Şiir Ar-
mağanı’nda ‘Cebbaroğlu Mehemmed’ şii-
riyle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi 
geride bırakarak aldı. 

İlk şiir kitabı 
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne kaydolan İlhan’ın bu yıllarda 
‘Yığın ve Gün’ gibi dergilerde ilk şiirleri 
yayınlanmaya başladı. 

İlhan, 1948’de ilk şiir kitabı ‘Duvar’ı 
kendi imkanlarıyla yayınladı. 1949 yılın-
da üniversite ikinci sınıftayken ‘Nazım 
Hikmet’i kurtarma hareketine’ katılmak 
üzere ilk kez Paris’e giden İlhan, 1951 
yılında ‘Gerçek’ gazetesinde bir yazısın-
dan dolayı kovuşturmaya uğrayınca yine 
Paris’e gitti. Yurda döndükten sonra 
Hukuk Fakültesi’ne devam eden, ancak 
son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla be-
raber öğrenimini yarıda bırakan İlhan’ın 
sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde 
1953’te Vatan Gazetesi’nde sinema eleş-
tirileri yazmasıyla başladı. 

Sekiz yıl İzmir’de kaldığı dönemde ‘De-
mokrat İzmir’ gazetesinin başyazarlığını 
ve genel yayın yönetmenliğini yürüten İl-
han, 1973’te Bilgi Yayınevi’nin danışman-
lığını üstlenerek Ankara’ya taşındı. 

Başkentte 1981 yılına kadar kalan İl-
han, ‘Fena Halde Leman’ adlı romanını 
tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 
Burada gazetecilik serüvenine Milliyet ve 
Gelişim Yayınları ile devam eden İlhan, 
bir süre de Güneş ve Meydan gazetele-
rinde yazılar yazdı. İlhan, 1996 yılından 
itibaren de köşe yazılarını Cumhuriyet 
gazetesinde sürdürdü. 

Atilla İlhan’ı kaybettik
Türk edebiyatının usta kalemi Atilla İlhan, 80 yaşın-
da hayatını kaybetti.

AN GELİR
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Milliyet gazetesi Danimar-
ka temsilcisi İrfan Kur-

tulmuş geçtiğimiz günlerde 50 
yaşına bastı. 

Ailesinin hazırladığı sürpriz 
bir partide ailesi ve dostlarıyla 
doğum günü kutlanan Kurtul-
muş, şaşkınlığını gizleyemedi. 

Sürpriz doğum günü parti-
sinde, Kurtulmuş’un kızları ve 
eşi tarafından hazırlanan bir 
sinevizyon gösterisinde İrfan 
Kurtulmuş’un hayatı resimler-
le anlatıldı. 

Gösteride, ünlü gazetecinin Ro-
naldinho, Bülent Ecevit, Morten 
Olsen, Anders Fogh Rasmussen 
ile çekilmiş fotografları da ye-
raldı. 

Ailesi ve dostlarıyla hoş 
bir gece geçiren Kurtul-
muş, gazetecilik ya-
şamı 
boyunca yaşadı-
ğı ilginç anılar-
dan bir demet 
sundu. 

(Haber)

YAŞAM

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

atilakahraman@mail.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak 
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında 

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar 
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her türlü 

şartlarda alınır satılır. 
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
Korelioğlu

+90 533 492 56 16

Tlf: +90 242 512 06 47 Faks: +90 242 512 22 79

Emlak Center Emlak Center 
Scandinavian

Bir telefonla karşınızdayız

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

www.scandinavian-bolig.com  info@scandinavian-bolig.com

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

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya 

Østerbrogade 62, 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !
PINAR Lygteskov Blomster

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

 Düğün, 
nişan 

ve özel 
günlerinizde 
çiçek, buket 
ve çelenk 

verilir

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman 
bir gerekçeniz vardır 

  Mağazamızda her 
zaman uygun

fi yatlarla 
çeşit çeşit, 

rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek 

çeşitleri bulunur

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün bir 

çiçek aldınız mı? Gelin gökten indi

17 Eylül 2005 günü Avedö-
re’de Müslüm Alakuş ve 
Nazlı Alakuş’un düğünü 

için bir araya gelen davetliler, 
heyecanlı bir bekleyiş içindey-
diler. 

Geçtiğimiz yıl babasını kay-
beden Müslüm Alakuş’un dü-
ğünü yakın aile çevresinin el-
birliğiyle görkemli bir şekilde 
gerçekleşti. 

Aile dostları kameraman Ha-

san Kalkan’ın çektiği görün-
tülerle ölümsüzleşen düğün 
töreninin en güzel sürprizi ise 
Müslüm’ün yeğeni, Ördekoğlu 
Orhan Alakuş tarafından temin 
edilen helikopter idi. Gelinle da-
mat Kopenhag semalarında bir 
gezi yaptıktan sonra düğün sa-
lonunun önündeki alana indiler. 
Resimler çekildi, halaylar tutul-
du ve genç çift düğün salonuna 
giydiler.   

Helikopter sürprizini ger-
çekleştiren Ördekoğlu Orhan 
Alakuş, “Müslüm’ü çok seviyo-
rum. Ona bir sürpriz yapmak 
istedim. Benzer şekilde sürpriz 
yapmak isteyenler bundan böy-
le beni arasınlar, onlara yardım-
cı olmaya hazırım” dedi. 

Biz de Haber gazetesi olarak 
Müslüm ve Nazlı bir ömür boyu 
birlikte mutluluklar diliyoruz.

(Haber)

Usta gazeteci 50 yaşında

Geçtiğimiz yıl başlayan 
Türk filmleri gösteri-
leri tüm hızıyla devam 

edecek. Ekim ayından itibaren 
başlayacak film gösterileri için 
Dağıtımcı firmalarla anlaşma-
larını tamamlayan Kast Media 
ilk olarak 28 ekim’den itibaren 
“The İmam” filmiyle sezonu 
açacak. Gazetemizin arka say-
fasında bu filmle ilgili bilgileri 
okuyabilirsiniz.

Kasım ayında ise Hababam 
sınıfı kadrosunun yer aldığı 
Maskeli 5’ler filmi gösterime 
girecek. Bu filmde bir yetiştir-

me yurdunda kalan ve kimse 
tarafından evlat edinilmeyen 5 
gencin hikayesi mizahi bir dille 
anlatılıyor. Başrollerde Mehmet 
Ali Alabora, Şafak Sezer’in yanı 
sıra Hababam Sınıfı filmlerinin 
kadrosundan tanıdığımız bir 
çok ünlü oyuncu yer alıyor.

Hababam Sınıfı 3,5 ise Ocak 
ayında gösterimde olacak. Bu 
filde geçtiğimiz yılın yapılan 
ilk iki filmin devamı niteliğin-
de olacak. Bu filmde konuk 
oyuncular ise Serdar Ortaç ve 
Seda Sayan.

Ocak ayının en büyük sürp-

rizi ise Cem Yılmaz ve Yılmaz 
Erdoğan’ı bir araya getiren 
“Organize İşler” filmi olacak. 
İstanbul’da birbirine rakip iki 
otopark mafyası çetesinin sa-
vaşının tabii ki mizahi bir dille 
anlatıldığı film yeni bir rekora 
imza atmaya hazırlanıyor.

Şubat sonunda ise Tüm Tür-
kiye’yi ekran başına kilitle-
yen “Kurtlar Vadisi” dizinin 
sinema versiyonu karşımızda 
olacak. Çekim çalışmaları baş-
lamak üzere olan film de yine 
Danimarka’da izleyebileceğimiz 
filmler arasında.

Sinemaseverlere müjde
Kurtlar Vadisi, Hababam Sınıfı, Organize İşler ve Maskeli 
5’ler Danimarka’da gösterime girecek. Kast Media bu fi lm-
lerin Danimarka’da gösterim anlaşmalarını şimdiden yaptı. 
Sinema sayısının arttırılmasının da düşünüldüğü yeni yılda 
Odense’de de bir sinema ile anlaşma yapılması planlanıyor
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B
ir zamanlar dünyanın en güzel 
sarayına sahip bir hükümdar 
varmış. Fakat, sahip olduğu 
güzelliğin farkına varmayan 

talihsiz biriymiş bu hükümdar. Sarayı-
nın aynı güzellikte bir de bahçesi var-
mış ki, ucu bucağı görünmezmiş. En 
güzel çiçekler ekiliymiş orda. 

Halkın arasında konuşulanlara ba-
kılırsa bahçeden daha güzel olan şey, 
o bahçenin içinde yaşayan bir bülbül-
müş. Öyle güzel bir ötüşü varmış ki 
bülbülün, şöhretini duyanlar uzak ül-
kelerden bile onu görmek için oraya 
gelmek istermiş.

Bu bülbülün ünü hükümdarın kula-
ğına kadar gelmiş. İşin garip yanı ise, 
hükümdarın bu bülbülden haberinin 
olmamasıymış. Bu yüzden, çok sinir-
lenmiş hükümdar. Vezirini çağırıp; “Bu 
ne demek oluyor şimdi?” demiş, “Benim 
sarayımın bahçesindeki bülbülden be-
nim niye haberim yok?”

Vezir cevap veremmiş. Çünkü 
bülbülden onun da haberi yok-
muş. Hemen bahçıvanı çağır-
tıp; “Söyle bakalım” demiş, “sa-
raydan bütün dünyanın duy-
duğu bir bülbül varmış. Neden 
benim haberim yok? 

Bahçıvan; “Bağışlayın efen-
dim!” 

Vezir: “Çabuk onu bulun 
bana!” diye bağırmış.

Bahçıvan, her yeri aramış 
taramış, herkese sormuş ama 
bülbül bulamamış.

Vezir çare olarak, hükümdara 
“Bu birilerinin uydurduğu bir 
şey olsa gerek” demiş. 

Hükümdar daha da hiddet-
lenmiş ve “Hayır, bu olamaz! 
Bunu bana güvendiğim birisi 
söyledi. Hemen bülbülü bulun, 
yoksa hepinizi cezalandırırım” 
demiş. Sarayın mutfağında ça-
lışan bir kız bahçıvana gelip; 
“Aradığınızı burada bulamaz-
sın!” demiş “ama isterseniz ben 
sizi onun yanına götürürüm.”

Buna çok sevinen saray gö-
revlileri hemen bülbülün yaşa-
dığı ormanını yolunu tutmuş-
lar. 
Bülbülün yaşadığı yere gelince; 
“Küçük bülbül!” diye bağırmış 
kız. Bülbül bir ağacın dalında 
görününce, “Hükümdar, seni 
görmek ve sesini duymak isti-
yor. Bizimle gelmezsen hepimi-
zi cezalandıracak” demiş. 

Bülbül bunu kabul edince, 
yolda onun sesinden şarkılar 
dinleyerek birlikte saraya dön-

müşler.
Hükümdarın huzuruna çıkarılan bül-
bül, güzel sesiyle şakıya başlamış. Öyle 
yanık ötmüş ki, hükümdar hem duy-
gulanıp gözlerinden yaşlar akıtmış, 
hem de çok mutlu olmuş. Bülbüle “dile 
benden ne dilersen!” demiş. Bülbül “en 
güzel hediye, sizi mutlu görmek” diye 
cevaplamış onu.

Bütün herkesin sevgisini kazanan 
bülbül, saraydakilerin baş tacı olmuş. 
Bundan sonra sarayın bahçesinde ya-
şamaya, zaman zaman da güzel sesiyle 
hükümdara şarkılar söylemeye başla-
mış. Bütün ülke halkı, bülbülün şarkı-
larını dinlemek için sarayın çevresine 
toplanırlarmış orada bir.

Günlerden bir gün hükümdara bir 
hediye sandığı gelmiş. Açtıklarında 
içinden mücevherler ile değerli taşlar-
la süslenmiş oyuncak bir bülbül çık-
mış ortaya. Bir kurma kolu varmış bu 
camdan yapılmış oyuncak bülbülün 

üstünde. Bunu ayarladığınızda gerçek 
bir bülbül gibi ötmeye başlıyormuş. Bir 
zaman sonra, gerçek bülbül hükümda-
rın bu oyuncak bülbül geleli kendisiyle 
ilgilenmediğini görünce üzülmüş ve bir 
fırsatını bulup saraydan kaçmış.

Her gün güzel sesiyle ötmeye devam 
eden oyuncak bülbül ise, günün birinde 
bozul vermiş. Hükümdar bülbülün se-
sini öylesine alışmış ki, o zaman gerçek 
bülbülün eksikliğini farketmiş ve ona 
haksızlık ettiğini anlamış. Üzüntüsün-
den hasta olup yataklara düşmüş. Hü-
kümdar günden güne daha da kötüleş-
miş ve halk onun durumuna çok üzül-
müş. Onu yatağında çaresiz şekilde gö-
rünce, artık iyileşmeyeceğini düşünüp 
yeni bir hükümdar seçmek istemişler 
hemen.
Hükümdarın hastalığı ve yeni hüküm-
dar seçileceği haberleri saraydan kaçan 
bülbüle kadar ulaşmış.

Hükümdarın sevgisini ve pişmanlığını 

öğrenen bülbül, ona yardımcı olmaya 
karar vermiş. Hemen gelip hükümda-
rın yattığı odanın penceresine konmuş 
ve güzel sesiyle tekrar tekrar şarkılar 
söylemeye başlamış.

Hasta yatağında bülbülün sesini du-
yan hükümdar, kendine gelmeye başla-
mış. Nihayet sabaha yakın, hükümdar 
iyileşip ayağa kalkmış. Kendisini iyileş-
tirenin bülbülün sesini duymak oldu-
ğunu biliyormuş. Hükümdar bundan 
sonra onu hep seveceğine; bülbül de 
ona, arada bir gelip şarkı söyleyeceğine 
söz vermiş.

Sabah saraydaki herkes hükümdarı 
ayakta görünce hem çok şaşırmış, hem 
de sevinmiş.

Hükümdar sonraki hayatını sarayın 
bahçesindeki güzellikleri doya doya ya-
şayarak ve bülbülün tatlı nağmelerini 
dinleyerek geçirmiş.

Ç O C U K

Bülbül ile hükümdar MASAL

Haydi çocuklar!  B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

Aşağıda, sol taraftaki çizimdeki savaş uçağımızı savaş gemisine indirebilir 
misiniz? Sağ taraftaki çizimdeki noktaları birleştirin, bakalım ne çıkacak! 

BA
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Ramazan ayınızı kutlar, iyi bayramlar dileriz 
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Geçenlerde poliklinikte karşılaştığım ka-
lın bağırsak kanseri için ameliyat ede-

ceğim bir hastanın yakını kendisinin de en-
dişe içinde olduğunu belirterek kanserden 
korunma yollarının olup olmadığını ve eğer 
varsa nasıl korunabileceğini sordu. Neler 
yaparak korunabileceğini daha doğrusu 
kanser oluşma riskini nasıl azaltabileceğini 
kısaca dilimin döndüğü ölçüde anlatmaya 
çalıştım. Konu her zaman güncel olduğu ve 
okurlarımızın da ilgisini çekeceğini düşüne-
rek aşağıda özetliyorum.

Kanserle ilgili birçok risk faktörü  (örne-
ğin beslenme şekli, hareketli bir yaşam sür-
me, tütün içme gibi) daha çok yaşam şek-
li ile ilgilidir. Bundan başka yaşam şekli-
nin bir sonucu olarak ortaya çıkan örneğin 
kalp damar hastalıkları durumu biraz daha 
karmaşık hale getirmektedir.

İstatistiklere bakacak olursak bir toplu-
mun yaklaşık üçte birinin yaşamlarının bir 
döneminde kansere yakalandığını. Buna 
karşılık ise 45 yaşın altındaki erişkin in-
sanların ancak beşte birinde kanser has-
talıklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu 
şunu göstermektedir  kalıtsal geçiş yani ai-
leden gelebilecek bir kanser hastalığının 
ortaya çıkma şansı normal koşullarda çok 
yüksek değildir. Çoğu kanser hastalıkla-
rı  bu nedenle 60 ve 70 yaşın üzerinde gö-
rülmektedir. Günümüzde kanserden teda-
vi edilen hastaların hepsi kanserden ölme-
mekte ve hatta yaklaşık yarısı başarı ile te-
davi edilebilmektedir. Kanserin nasıl tedavi 
edilebileceği konusunda bir normal insanın 
fazla yapabileceği şey yok ama ne yapabile-
ceği konusunda yukarıda da değindiğimiz 
gibi yapılabilecek çok şey var. Bunları şöyle 
kısaca aşağıda özetleyebiliriz.

- Ani kilo kaybı, tuvalet alışkanlıkların-
da değişme, makattan kan gelmesi gibi du-
rumlarda uyanık olarak zaman geçirmeden 
doktora başvurmak.
- Temel bir sağlık bilgisine sahip olmak 

yanında akraba ve sülalenin sağlık yönün-
den geçmişi hakkında ilgi duymak.
- Sağlıklı beslenmenin önemine inanmak 

ve bunu yaşamında uygulamak örneğin  
aşırı yağ, tuz ve şekerli yiyeceklerden ka-
çınmak ve bol miktarda sebze ve meyve ye-
meye ağırlık vermek.
- Bağımlılık yapıcı zararlı alışkanlıklardan 

kaçınmak örneğin sigarayı, alkollü içecekle-
ri bırakmak ve belirli ölçüde spor yapmak.
- Sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek ( bura-

da yalnızca cinsel yolla bulaşabilecek has-
talıkları kastetmiyorum bu durum özellikle 
rahim boynu kanserleri için çok önemli).
- Gereksiz ve yersiz hormon ilaçlarının 

kullanmamak.
- Kanser oluşumuna yol açtığı bilinen et-

ken  (örneğin aşırı güneş ışığına maruz kal-
ma) ve faktörlerden ( örneğin arsenik ve 
asbest gibi maddelerle temas) kaçınmak.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Kanserden 
korunabilir miyiz?

686 yöneticiye sorularak varılan so-
nuca Danimarka Sanayiciler Der-
neği’i (DI) genel başkan yardım-

cısı Bolette Christensen tepki gösterdi. 
Christensen, işyerlerinin sigara içenlere 
karşı ayrımcılık yaptığı iddialarına katıl-
madığını açıklayarak, “Eğer işyerleri bir 
sigara politikası güdecekse bunu işbirliği 
kurullarında tartışmalı. Vasıflı bir kişi-
yi sadece sigara içiyor diye işe almamak 
firmalar için akıllıca bir durum olamaz. 
Onları işe almamak yerine sigara içebile-
cekleri yer göstermeleri daha uygun olur” 
şeklinde konuştu. 

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Yö-
neticiler Derneği’nden çevre danışmanı 
Hans Hjerrrild de, sigara içmenin iş bul-
mada engel olarak öne sürülmesinin doğ-
ru olmadığını belirterek, “Ürkütücü bir 
gelişme. Önemli olan işe başvuranın va-
sıflı olması gerekirken, sigara içmeyenler 
daha az vasıflı olmalarına rağmen tercih 

edilebili- yor” dedi. 
Hans Hjerrild’in 

yorumlarına 
Kanserle Müca-
dele Derneği yöneti-
cilerinden Niels Them 
Kjaer de katıldı. 

“Sigara kullanmanın iş bu-
lamamaya neden olması 
üzücü bir durum. Sigara 
içmeyip de sigara içenlerle 
birlikte olmanın pasif tir-
yaki durumuna düştüğü 
yönündeki tartışmanın 
bu boyutlara ulaşmasına 
üzüldüm. Sigara içilme-
yen işyerleri yaratma-
ya çalıştık ama sigara 
tiryakilerini de zorda 
bırakmak niyetimiz de-
ğildi. Biz sigara dumanına 
karşıyız, içenlere değil” diye 

konuştu. 
Bu arada, her yıl 47 kişinin işyerinde 

pasif tiryaki olması yüzünden 
öldüğü, bin pasif tirya-

kinin de hastalandığı 
belirtildi. 

(Haber)

Sigara tiryakilerine iş yok
İş görüşmelerinde sigara tiryakileri tercih edilmiyor. İş görüşmesine çağrılan 
kişiler arasında sigara tiryakileri ikinci planda tutuluyor. Kanserle Mücadele 
Derneği’nin Yöneticiler Derneği için yaptığı bir araştırma sonuçlarına göre, 
yöneticiler sigara içenleri vasıflı olsalar bile işe almayı tercih etmiyorlar. 

Yıldız Akdoğan

A
yda bir kez bile olsa da kadınla-
rımız artık bir araya gelip ken-
di aralarında eğlencenin tadını 
çıkarıyorlar. 

Glostrup’ta bulunan Ezgi barda topla-
nan kadınlarımız, kendi aralarında ge-
cenin geç saatlerine kadar eğlenip dans 
ettiler. 

Bundan iki hafta önce de benzeri bir 
eğlence düzenlenmiş, kadınlarımız doya 
doya eğlenme olanağı bulmuşlardı. Bu 
kez katılım düğünlerin ve nişanların 
sıklığından olmalı ki, biraz az oldu, ama 
herkes ortamdan gayet memnundu. Ha-
laylar çekip, Mastika oynadılar. Kopen-
hag’dan Kirsten, Grinsted’den Nazmiye, 
Skovlunde’den Sebahat gönüllerince can-
lı müzik ve Dj müzik eşliğinde dans edip 
eğlendiler. 

Ayın bir gününü ”Kadın Günü” ilan 
eden organizatör Perihan Fırat Özata, 
böyle bir imkanın olmasının kadınlar için 
çok önemli olduğunu vurguluyor ve, ”Ay 
da bir kez de olsa kadınlarımızın kendi 
aralarında eğlenebilecek bir yeri olması 
çok önemli, ben de böyle ortamlar yarat-
maya çalışıyorum” diyor. 

Kızları ve Danimarkalı bayan arkadaşı 
ile ilk kez kadın gününe katılan Sebahat 
hanım da projeyi desteklediğini söylüyor 
ve, ”Böyle bir ortamın yaratılması kadın-
larımız için gerçekten çok iyi. Kadınlar 
için eğlence yerleri maalesef yok, o konu-
da erkekler daha şanslılar. Fakat bu bir 
başlangıç ve umarım devam eder” diye 
geceyi anlatıyor. 

Tarih öğrencisi olan Evin Çılgın da 
arkadaşlarıyla eğlenmeye gelenlerden. 
”Bence kadınlarımız eğlenmeyi hak edi-
yorlar. Onun için bu tarz projeleri kesin-

likle destekliyorum” diyen Evin Çılgın, 
”belki bazı kadınlarımız böyle eğlenceler-
den çekinebilirler, tanımadıkları ve bil-
medikleri için. Ama umarım bu zamanla 
değişir ve daha geniş kitlelere ulaşır. Or-
tam güzel, üstelik canlı müziğin olması 
daha hoş bir hava yaratıyor”. 

Kadınlar özel eğlence gecesi ayda sade-
ce bir kez yapılıyor. Ramazan ayı olması 
nedeniyle kadın gecesinin bundan sonra 
Aralık ayında yapılması düşünülüyor. 
Gecede müziğin yanısıra değişik yarış-
malar ve hediye çekilişleri de yapılıyor. 
Kadınlarımızın rahatça eğlenebilmesi 
için kapılarını  bir gün için başka müş-
terilerine kapalı tutmalarından dolayı 
Ezgi bar sahiplerini de kutluyoruz ve 
aynı hoşgörüyü servislerinde de göster-
melerini umuyoruz. 

Ayda bir kez de olsa…
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Türk Futbol Milli Takımı, Fatih Terim’in 
yeniden göreve gelmesiyle yeni bir yapı-

lanma sürecine girdi.
Yıllardır eskilerden vazgeçilmez olgusu 

öyle gösteriyor ki, bundan sonra değişecek. 
Gerçi, “Terim de eskilere yönelmedi mi?” 
diyeceksiniz. Evet, doğru ama, bu yönel-
me kısa vadede Türk ulusunun beklentisi-
ni, arzu ve isteğine cevap vermek için yapı-
lan bir seçim olarak görülmeli. Çünkü daha 
önce yapılan yanlışlar, 2006 Dünya Kupasın 
elemelerinde kaybedilen lüzumsuz puanla-
rın ardından ve elemelerde geriye kalan son 
3 maçta Terim’den mucize yaratmasını bek-
lemek biraz haksızlık olurdu. Bu faktörlerin 
böyle tecrübeli emektarlar ve gençler karışı-
mı seçimine Terim’i ittiğini düşünüyorum.
Fatih Terim kahin mi? değil... Futbol,  be-

cerinin yanı sıra biraz da şansa bağlı bir 
spordur. Terim milli takımın başına geldi-
ğinden beri bu iki faktör onunla birlikte gi-
diyor.
Biraz geriye gidelim. 2002 Dünya Şampi-

yonasında üçüncü olmuş bir Türkiye yapı-
lan hatalar nedeniyle 2004 Avrupa Şampi-
yonasında yoktu. İngiltere’de 1996 yılında 
yapılan Avrupa Şampiyonasına 40 yıl ara-
dan sonra ilk kez katılan Türkiye’nin başın-
da Fatih Terim teknik patrondu. Aradan ge-
çen yıllar içinde Terim kariyerinin zirvesine 
ulaştı. 2000 yılında Kopenhag’da Arsenal’i 
penaltılarla yenerek UEFA şampiyonu olan 
Galatasaray’ın başında yine Terim vardı. 
Milan gibi dünyanın sayılı devinde kısa sü-
rede olsa teknik direktörlük görevi onu zir-
veye oturttu. Şimdi, Fatih Terim’in yeniden 
Türkiye’nin başında hem de nasıl, ateşten 
gömlek giyerek...
Burada amacımız Terim’i övmek değil. 

Onun üstlendiği görevi her babayiğidin bu 
şartlarda zor kabul edeceğini ortaya koy-
mak. Fatih Terim’i yakından tanıyan biri 
olarak şunu söyleyebilirim, futbol bilgisinin 
yanı sıra insani yönleri dört dörtlük olan, 
vatanını çok seven bir Türk evladıdır. Onun 
yeniden başarılı olacağına inananların ba-
şında gelenlerden biriyim.
Terim’in, Milli Takıma gelmesiyle Türkiye 

futbolda yeni bir ivme kazanmıştır..
İtalya’da gördüğü profesyonel anlayışla 

eksik olan yönünü tamamlamış bir teknik 
adam olmuştur.
Kulüp rengi gözetmeden gerek Türkiye 

içinde gerekse Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de Türk gençlerini bulup yetiştirmeleri ve 
Türk futboluna kazandırmaları için kadro-
sunu seferber etmiştir. İlk gençleştirme ic-
raatını Almanya’nın Dortmund takımın-
da forma giyen 17 yaşındaki Nuri Şahin’i 
A Milli kadroya alarak başlatmıştır. Hem 
de Nuri Şahin’in futbol topuna vurmayı öğ-
rendiği Almanya karşısında cesurca forma 
giymesini sağlayarak bunu yapmıştır. Bura-
da, geleceğin yıldızı Nuri Şahin’i Almanya 
gibi bir futbol devine ilk maçında attığı o şık 
golü nedeniyle kutlarım.
Artık, Türk Milli Takımında Fatih Terim 

ve ekibiyle yeni bir dönemin başlamış ol-
masıyla birlikte, yetenekli gençlerin Milli 
Takım formasını giyme yönünde yollarının 
açıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz... 

İrfan Kurtulmuş

Fatih Terim ve 
Milli Takım

Nevzat Dindar

T
ürk futbolunun 
son yıllarda aşa-
ma kaydetmesin-
de Almanya’da 
futbol eğitimi alan 

oyuncularımızın katkısı büyük 
oldu. 1980’li yıllarda Erdal Ke-
ser , Uğur Tütüneker ve Er-
han Önal ‘la başlayan ‘Alman 
akımı’ , Türk futbolunun önü-
nü açtı. 90’lı yıllarda Türkiye 
Ligi’nde boy göstermeye baş-
layan gurbetçi futbolcuların 
sayısı daha da arttı. 

Önceki gün Panzerlere karşı 
forma giyen Yıldıray Baştürk 

, Hamit ve Halil Alıntop ‘la 
Nuri Şahin ‘in de Almanya’da 
yetişmesi ve futbol yaşantıla-
rını bu ülkede sürdürmeleri il-
ginç bir tesadüf... Şimdilerde 
2006 Dünya Kupası’na ev sa-
hipliği yapacak Almanya eski 
günlerini ‘mumla’ ararken, 
kaçırdıkları Türk yıldızlara 
yanıyor. Aslında yetkililerin 
Almanya’daki değerlerimizi 
keşfetmesinde Mehmet Scho-
ol ‘ün etkisi büyük. Bayern 
Münihli yıldızın Ay - Yıldızlı-
lar yerine Almanya’yı seçmesi 
Türk yetkilileri uyandırdı. Son 
örneğini de Nuri Şahin’de ya-
şadık. 17 yaşındaki Nuri, Bun-

desliga’da forma giyen en genç 
futbolcu olarak tarihe geçti. 17 
Yaş altı Dünya Futbol Şampi-
yonası’ndaki performansıyla 
Nuri Şahin, Chelsea ve Ar-
senal gibi devlerin dikkatini 
çekti. Almanya Futbol Fede-
rasyonu da gurbetçi futbol-
cumuzu kendi ulusal takımla-
rında oynatmak için her yola 
başvurdu. 

Almanya’nın planları altüst 
oldu 

Ancak burada Ulusal Takım 
Teknik Direktörü Fatih Terim 
devreye girdi. Almanya’ya gi-
derek Nuri’nin ailesini ikna 
eden Terim, genç yıldızın 

Peru’dan Almanya’ya geçme-
sine izin vermeyerek olası bir 
oyunun önüne geçti. Tecrübe-
li teknik adam, Nuri’yi önceki 
günkü maçın son dakikaların-
da da oynatarak Almanya’nın 
tüm planlarını altüst etti. 

Evet... Almancı futbolcuları-
mıza Hertha Berlin’li Yıldıray 
Baştürk, Schalke’li Hamit Al-
tıntop, Kaiserslautern’li Halil 
Altıntop’tan sonra B.Dortmu-
nd’lu Nuri Şahin de katıldı. 
Hamit’in Almanya maçı sonra-
sı ZDF TV’sine yaptığı açıkla-
ma aslında her şeyi anlatıyor... 
‘’Almanya’yı kendi silahı olan 
disipliniyle vurduk.’’ 

YILDIRAY, HAMİT VE HALİL ALTINTOP’TAN SONRA YENİ GÖZDEMİZ DE BİR GURBETÇİ: NURİ ŞAHİN 

Futbolda ‘Almancı’ dönemi 

D
ünyanın hiç bir ülkesin-
de böyle bir kıyım ya-
şanmadı. Süper Lig’de 
8 haftada hocaların ya-

rısı kovuldu. Hala görevinde ka-
lanların da bir çoğu yarınından 
habersiz. Bu şartlarda istikrar 
ve başarı da hayli zor

Çok erken pes ettiler 
Süper Lig’in henüz 8. haftası ge-
ride kaldı ama tam 9 hoca bugü-
ne kadar çalıştıkları takımlardan 
gönderildiler. Turkcell Süper Li-
gi’nde mücadele eden 18 takım-
dan 9’unun hocası daha ilk ya-
rının yarısında görevi bırakmak 
zorunda kaldılar. Bu da takım-
larımızın ne kadar istikrarsız ve 
başarıya bağımlı bir sistemle yö-
netildiğini en iyi şekilde ortaya 
koyuyor.

Baskıya dayanamadılar 
Geçen sezon Sakaryaspor’da elde 

ettiği başarılarla adını duyuran 
Şaban Petek, Samsunspor’da 
umduğunu bulamadı ve görevi 
bırakan ilk kişi oldu. Malatyas-
por’dan Feyyaz Uçar, G.Birliği-
’nden Ziya Doğan, Çaykur Ri-
ze’den Metin Yıldız, Trabzons-
por’dan Şenol Güneş ve Vestel 
Manisa’dan Levent Eriş daha 
ilk yarı bitmeden görevini bırak-
mak durumunda kaldılar.

Hocasız takımlar var 
Malatyaspor, Feyyaz Uçar’ı gön-
derirken Ziya Doğan’la yoluna 
devam etme kararı aldı. Trab-
zonspor Vahid Halilhodziç’i, 
A.Güca Saffet Susiç’i, Samsun 
Erdoğan Arıca’yı, G.Birliği ise 
Mesut Bakkal’ı göreve getirdi. 
En ilginci ise çok başarılı bir yö-
netim göstermesine rağmen Le-
vent Eriş’in V.Manisa’dan gön-
derilip yerine Ersun Yanal’ın 
getirilmesi oldu. 

8 haftada 9 kurban 

Gelenler 
*Vahid Halilhodziç (Trabzonspor)
* Gelen yok (Denizlispor)
* Gelen yok (D.Bakır)
*Saffet Susiç (A.Gücü)
*Erdoğan Arıca (Samsun)
*Mesut Bakkal (G.Birliği)
*Ersun Yanal (V.Manisa)
* Gelen yok (Rizespor)
* Ziya Doğan (Malatya)

Gidenler 
*Şenol Güneş (Trabzonspor)
*Giray Bulak (Denizlispor)
*Hüseyin Kalpar (D.Bakır)
*Adnan Öztürk (A.Gücü)
* Şaban Yıldırım (Samsun)
* Ziya Doğan (G.Birliği)
* Levent Eriş (V.Manisa)* Metin Yıldız 
(Rizespor)
* Feyyaz Uçar (Malatya)
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Pele s̀ Global Møbler

Pele´s Global Møbler
Sadelmagerporten 2 (v/Avedøre Station) - 2650 Hvidovre

Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk50.000 krona kadar nakit kredi 

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir

50.000 krona kadar nakit kredi 

MOBİLYADA 14 YILLIK TECRÜBE !
 Mobilya, ev eşyası ve çeyizlikte büyük ucuzluk

 Bu büyük ucuzluktan siz de yararlanın !

*
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B
aşkent Kopenhag’daki 
Park Bio’da gösterilecek 
olan filmde İmam Hatipli 
kimliğini saklayarak ya-

şamayı seçen, laptop bilgisayar ve 
Harley Davidson motosiklet kulla-
nan bir gencin öyküsü anlatılıyor.

Senaryosu, Deliyürek’in senarist-
lerinden Ömer Lütfi Mete tarafın-
dan yazılan ve ünlü yönetmen İs-
mail Güneş tarafından gerçekleştiri-
len bu farklı ve önemli film, bugüne 
kadar yanlış yaklaşımlarla belli bir 
noktaya oturtulan İmam Hatip Li-
sesi mezunlarının mesleki dramını 

ve bu kişilerin tek seçeneklerinin 
sadece imam olmakla sınırlı kal-
mayacağını anlatan, sosyal boyutu 
olan insan sevgisi ve dostlukla dolu 
sıcak bir film. 

Çekimleri başladığı andan itibaren 
büyük yankılar uyandıran film, top-
lumda dindar insanlarla daha batılı 
yaşam tarzını seçen insanların bir-
birlerine karşı korkularını ve ön-
yargılarını cesurca anlatan ilk film 
olma özelliğini taşıyor.

“THR İMAM” filmi, İmam hatip 
kökenli bir bilgisayar mühendisinin, 
toplumsal baskılar ve belirli bir ka-

lıba itilme korku-
suyla ait olduğu 
kimliği saklama 
çabası içindeyken, 
kendi kimliğiyle 
yüzleşmesi üzerine 
kurulu. 

İmam hatip lisesi 
mezunu Emrullah 
Hacıoğlu, işe adını 
değiştirerek başlar. 
Emre Baykara adı-
nı alan genç adam, 
uzun saçları ve tut-
kun olduğu Harley 
Davidson’ınıyla etrafına bambaşka 
bir kimlik sunmaktadır. 

Bir gün, liseden arkadaşı imam 
Mehmet ziyaretine gelir. Kan-
ser hastası olduğunu söyleye-
rek Emre’den kendi yerine köy-
de imamlık yapmasını ister. 
Arkadaşının son arzusunu kırama-
yan Emre, motoruyla yola çıkar...

Köylüler bu uzun saçlı, motosiklet-
li imamı yadırgasa da, Emre Cuma 
hutbelerindeki sevgi ve inanç dolu 
hitaplarıyla ve  müezzin olan Alevi 
gence Ezan’ı daha güzel okumayı 
öğretmesiyle, tüm köylülerin sevgi-
sini kazanır.

Filmde alışılagelmiş imam imajı-
nın dışında bir tip seçilip, asıl önem-
li olanın iman, dayanışma ve insan 

sevgisi olduğu anlatılıyor. 
Yapımcı Mustafa Cihat Kılıç da bir 

imam hatip mezunu. 
Cihat, bu filmi yapmaktaki ama-

cının imam hatipliler hakkındaki 
bazı yargıları değiştirmek olduğunu 
söylüyor ve insanların geleneklerle 
oluşmuş dini öğretilerle değil, özle-
ri ile değerlendirilmeleri gerektiğini 
düşündüğünü ekliyor.

Ramazan ayında, 28 Ekim ta-
rihinde, gösterime girecek olan 
film, içinde barındırdığı tasavvuf 
bilgeliği, Ezanları ve Cuma soh-
betleriyle Avrupa’da İslam’daki 
sevgiyi ve hoşgörüyü anlatan 
ilk film olma özelliğine sahip.

(Haber)

HABER

20 YIL SONRA

‘’AB, Türkiye’nin önüne yeni 
koşullar sürdü – Türk hükü-
meti önce ‘hayır’ dedi, sonra 
kabul etti....... Avrupalıların 
çoğunluğu Türkiye’nin üye-
liğine karşı..... Fransa’nın 
yapacağı halkoylamasında 
Türkiye’nin üyeliğinin red-
dedilmesi bekleniyor.... Da-
nimarka Başbakanı ‘Türki-
ye henüz AB’ye hazır değil’ 
dedi..... Türkiye AB üyesi 
olsa bile serbest dolaşım 
hakkı verilmeyecek....’’
(Not: Yukarıdaki haber baş-
lıkları, 2025 yılında yayınla-
nacak olan gazetelerden der-
lenmiştir!)

AB’YE GOL 
ATARSAN....

Fenerbahçe tuttu, AB üyesi 
Hollanda’nın bir takımına 
üç gol attı. Beşiktaş tuttu, 
AB üyesi İsveç’in bir takımı-
na dört gol attı. Galatasaray 
da gitti, AB üyesi olmayan 
Norveç’in bir köy takımı-
na elendiiii! Avrupa Birliği 
üyeleri de tabii ki ‘’N’oluyor 
be!’’ diye kuşkuya düştüler. 
Eğer bizim takımlardan bir 
tanesi tutar da bir Avustur-
ya takımına gol yağdıracak 
olursa, seyredin siz güm-
bürtüyü!

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ

-Alooo, redaksiyon abilerim. 
Dünya basınında günlerdir 
‘Katrina Kasırgası’ ve ‘Rita 
Kasırgası’nı izleyip duruyo-
ruz. Bu iş biraz abartıldı gi-
bime geliyor.
-Neden Mazlum?
-Neden olacak? Hiç kimse 
Danimarka’daki ‘Pia Kasır-
gası’ndan söz etmiyor. Bu 
bayan yıllardır burayı ka-
sıp kavuruyor da kimsenin 

ses çıkardığı yok. 
Ayıp oluyor 
yani! 

ÇUVALDIZ

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

Abdullah Tunçel

»Ucu açık görüşmeler başladı!«

“THE İMAM’’ geliyor
İşte, HABER’den Ramazan hediyesi. Büyük tartışma ya-
ratması beklenen ve Türkiye gündeminden hiç düşme-
yen İmam Hatipliler sorununu ilginç bir yaklaşımla ele 
alan “The İmam” fi lmi 28 Ekim’de Kopenhag’da gösteri-
me giriyor.


