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TRAVEL HOUSE

Artık Türkiye’ye ya da dünyanın
herhangi bir ülkesine uçak bileti almak
için Kopenhag’a kadar yorulmayacaksınız.
TRAVEL HOUSE Aarhus ve Malmö’de
açacağı yeni şubeleriyle pek yakında
hizmet vermeye başlıyor
Vester Farimagsgade 6
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

Adaylar oylarınızı bekliyor
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Danimarka’da
yeni bir yerel yönetimler dönemi başlıyor.
Yerel yönetim reformunun ardından belediye sayısı azaltılırken,
seçimlere katılan aday sayısı da azıldı. Çok sayıda
Türk de çeşitli parti ve listelerden adaylıklarını koydular.
11 bin 410 aday belediye ve yeni bölge meclislerinde sandalye
sahibi olabilmek için yarışıyor. Oy pusulalarında ise Mutluluk Listesi, Aşk Partisi, Baz İstasyonu, Muhammed Mustafa, Bisikletçiler Mantığı,
Küçük Adam, srar Partisi, Aktif Emekliler ve daha nice gülünç renkli liste adları
da dikkat çekiyor..

5 Kasım günü yerel yönetimlerde görev alacak politikacıları seçmek için sandık başına gideceğiz. Yerel
yönetimler reformunun ardından
Danimarka’nın yerel yönetim haritası değişti.
Buna göre, bazı küçük belediyeler
komşu belediyelerle birleştiler. Belediye sayısı 271’ten 98’e düşerken,

daha önce 14 olan Eyalet (Amt) sayısı da 5’e indirilerek Bölge (Region)
adını aldılar.
Reform sonucunda belediye, bölge ve seçimlere katılan aday sayısı
azalırken, seçimlere katılım oranının yine yüksek olup olmayacağı
merak ediliyor.
2001 yılında yapılan seçimlerde
Danimarka genelinde seçimlere ka-

tılma oranı yüzde 80’lere ulaşırken
bu oran Türkiye kökenli seçmenler
arasında yüzde 60’larda kalmıştı.
Bu düşük orana rağmen Türkler
Danimarka’daki yerel seçimlerde
katılım oranı en yüksek olan grup
durumundalar.
Seçimlerde alışılmış partiler güçlü isimleri ile belediye meclislerinde
en fazla sayıda sandalye elde etme

mücadelesi verirken, bazı yerel politikalar sonucu tuhaf isimler taşıyan
listeler oluşuyor. Bunlardan Bazıları ise: Mutluluk Listesi, Aşk Partisi,
Baz İstasyonu, Muhammed Mustafa, Bisikletçiler Mantığı, Küçük
Adam, Esrar Partisi, Aktif Emekliler ve daha nice gülünç liste.
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Başlayan fiyatlarla kış ve yaz
Billund ve Kopenhag’dan
direk Antalya`ya uçak
Vesterbrogade 130 A - Kopenhag V
Tlf: 33 21 21 13 - Fax: 33 21 52 11
www.anatolienrejser.dk

jeden ayrılma kararı vermesi üzerine geçtiğimiz yıl
yayınına bir süre ara veren Haber, geçen yıl Kasım
ayında yeniden sizlere merhaba dedi. Bağımsız
olarak olarak sizlerin desteğiyle yayınına devam
eden gazetemiz, gelecekte de sizlerin sesi, gözü
ve kulağı olmaya devam edecektir.

Valby Biler ApS
VÆRKSTED/DÆKSERVICE Køb - Salg - Service
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

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

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

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz

Valby Biler ApS

1606 København V
sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
DANİMARKA

Başbakan Erdoğan
Kopenhag’a geliyor
Sayfa 2

AVRUPA

AB’den Türkiye’ye
rehavet eleştirisi
Sayfa: 22

SPOR

Milliyet Gazetesi Danimarka
temsilcisi İrfan Kurtulmuş
HABER ailesine katıldı.
Kurtulmuş’un yazılarını bundan
böyle her ay HABER gazetesi
ve www.haber.dk sitesinde
okuyabilirsiniz

Sayfa: 33

Seçim sayfalarımız 18-19

Gazeteniz HABER üç yaşında
İlk sayısı 21 Kasım 2002 yılında yayınlanan Haber üçüncü yılını doldurdu. Danimarka’nın saygın
günlük gazetelerinden Politiken bünyesinde yayın
hayatına merhaba diyen gazeteniz Haber, 2004
yılının Haziran ayına kadar Politiken gazetesinde
yayınına devam etmişti. Politiken gazetesinin pro-

Travel
House

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

»Çanak antenim çekmiyor«
derdine paydos. Bizi arayın,
tüm kanalları izleyin.
Daha geniş bilgi sayfa 7’de

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

2

HABER 3 YAŞINDA

haber

HABER
Üç yılda nereden nereye

“

Bilgi yoluyla uyum” sloganı ile yola çıkan HABER
üç yaşında. HABER gazetesi yayın hayatına başladığı 19 Kasım 2002 tarihinden bu yana Ulu önder
Atatürk’ün deyimiyle anlatacak olursak “Az zamanda
çok işler başardı”.
Danimarka’da devam eden Türkiye ve göçmenler
tartışmalarında gazete yazarlarının sık sık uzman
kişi ve yorumcu olarak yer almaları, katıldıkları panellerde konuşmacı ve yönetici olmaları bu ülkede yapılan Türkiye tartışmalarının içeriğini farklılaştırırken bilgi düzeyini de yükseltti. Artık önemli konularda Türkiye hakkında bilgisiz, önyargılı, kötü niyetli
kişilerin görüşlerine değil, gazetemiz yazarlarına danışılıyor.
Haber ayrıca Danimarka medyasının günlük haber
verme çalışmasında kaynak kişi olabilecek kişilere
yönlendirmeleriyle de ülkemiz ve insanlarımız hakkındaki tartışmaların, daha sağduyulu hale gelmesine katkıda bulunuyor.
Haber Danimarka’da gelişen haberleri gerek gazete
gerekse internet sitesi aracılığı ile vatandaşlarımıza
duyururken siz değerli okurlarımızdan gelen her türlü başvuruyu da büyük bir saygı ve ciddiyetle ele alıp
değerlendiriyor.
Özellikle eğitim, hukuk, sağlık ve sosyal yasalar konularındaki sorularınızı cevaplandırabilecek uzman
kadromuzla da sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İnternet başında canı sıkılıp da bize derdini açan
okurumuza bile gerektiğinde yoğun çalışmamız arasında fırsat bulup cevap veriyoruz.
Türkiye Haberi HABER’den alıyor
3. yaş gününü kutlayan gazeteniz HABER, kısa sürede Türkiye medyası için de referans kaynağı oldu.
Gazeteniz Haber’in geçtiğimiz Ocak ayında yayına giren internet sayfası www.haber.dk Türkiye’nin
önde gelen haber ajansları ve büyük gazeteleri tarafından İskandinavya haberleri konusunda en çok
alıntı yapılan yayın organı haline geldi.
Bir çok gazete okurlarına Haber gazetesini referans
göstererek yayınladığımız haberleri okurlarına duyururken, internet gazeteleri de haberlerimize sitelerinde yer vermeye başladılar.
Kanal Türk televizyonu gazetemiz yetkileri ile Haber programında canlı bağlantılar gerçekleştirerek İskandinavya’nın bu yeni medyasını övmüştü.
Daha nice güzel haberlerde buluşmak ümidiyle..

haber
���
��������������
����������
����������
�������
���������
��������
����������
�������
�������������
������������
�������������

Kasım 2005

Sahibi/Udgivet af: KAST MEDIA I/S Adm. direktør/İdari Sorumlu: Sadi Tekelioğlu Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende
chefredaktør: Cengiz Kahraman Yazı İşleri/Redaktion: Dr.Orhan Bulut, Selçuk Kahraman, Üzeyir Tireli, Ceyda Karan, İrfan
Kurtulmuş, Arif Kızılyalın, Duygu Leloğlu, Yıldız Akdoğan, Abdullah Tunçel Layout: KAST MEDIA I/S E-mail: haber@haber.dk
www.haber.dk Baskı/Tryk: Dansk Avis Tryk A/S Adres: Borgmester Jensens Allé 25C, 3-3, 2100 København Ø. Tlf: 3024 5538
- 3024 5562 Faks: 3538 8812, Dağıtım/Distribution: Superbudene ApS Tlf: 4352 5757
Türkiye temsilciliği: Selçuk K. Kahraman, Cast Media, Subaşı cad. Balcı İş Merkezi, NO: 8, Kat: 4, D: 11, Antalya Tlf: +90 242 243 00 90

Başbakan Erdoğan
Kopenhag’a geliyor

Belediyeden
firmalara boykot

aşbakan Recep Tayyip
Erdoğan NATO Parlamenterler Assamblesi
toplantısı için Kopenhag ’a
geliyor. Başbakan Erdoğan,
Danimarka’da yapılacak olan
NATO Parlamenter Asamblesi’nin 51’inci toplantısına onur
konuğu olarak katılacak.
Toplantı için Danimarka’ya
iki günlük bir resmi ziyaret geçekleştirecek olan Erdoğan’ın
Kopenhag’daki temasları esnasında Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’e
ROJ-TV konusunda girişimlerde bulunmasını isteyeceği
belirtiliyor. Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in de geçtiğimiz günlerde
ortak bir başvuru kaleme alan
ve Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan karikatürlerden
duyulan rahatsızlığı dile getiren büyükelçiler arasında Türkiye büyükelçisinin de bulunmasından duyduğu rahatsızlığı
dile getireceği belirtiliyor.

osyal Demokrat Parti’nin Kopenhag Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ritt Bjerregaard, 15 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerde
belediye başkanı seçilmesi durumunda, belediyenin göçmenlere iş vermeyen firmalarla çalışmayacağını söyledi.
Göçmenleri çalıştırmak istemeyen firmalarla
belediye olarak iş anlaşmaları yapmayacağını
açıklayan Bjerregaard, böylece özel kuruluşları
da sosyal sorunların çözümünde sorumluluk almaya zorlayacağını belirtti.
Bjerregaard ayrıca, belediyeye ait kuruluşlar
için yapılacak mal ve hizmet alımı ve ihalelere
katılmak isteyen firmalardan göçmen işçi çalıştırmaya istekli olduklarını kanıtlamalarını isteyeceğini ifade etti.
Ancak Kopenhag Belediyesi’nin hukukçuları,
Bjerregaard’un öne sürdüğü bu şartların yasal
olmadığını belirttiler.
Daha önce de Birlik Listesi de belediyenin Danimarka’da vergi ödemeyen firmalarla çalışmaması
önerisini getirmiş, ancak belediyenin hukukçuları
tarafından bu öneri geri çevrilmişti.
Bu arada, sağ kanat partilerinin adayları Bjerregaard’un şartlarını kabul etmezlerken, esnaf
ve zanaatkarlar kurulu ile bazı sendikalar uygulamada fazla sert olmaması şartıyla Bjerregaard’a
deste veriyorlar.

B

S

Başbakan Erdoğan, 11-15 Kasım günlerinde Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’da yapılacak olan NATO Parlamenter
Asamblesi toplantılarına onur
konuğu olarak katılacak. Erdoğan, 15 Kasım’daki genel kurul
toplantısında bir konuşma yapacak. Toplantıda NATO üyesi
26 ülkenin yanı sıra, NATO ile
barış ortaklığı olan 15 ülke ile
gözlemci statüsü olan 12 ülkeden toplam 356 parlamenter
hazır bulunacak.
(Haber)

(Haber)

Vatandaşlık sınavla verilecek
D
animarka Halk Partisi, vatandaşlığına geçmek isteyen
yabancıların bundan böyle dil ve
Danimarka toplumuna ilişkin bilgi
testine tabi tutulmalarını isteyen
yasa tasarısı hazırladı.
Testlerde yabancıların Danimarka
tarihi hakkındaki bilgileri de sınanacak ve sınavlarda verilen yanıtlar
vatandaşlık verilip verilmemesi ko-

nusunda belirleyici olacak.
Danimarka Halk Partili Parlamento Vatandaşlık Kurulu ikinci başkanı Sören Krarup, sınavlarda başarı
gösteremeyenlere hiçbir ayrımcılık
tanınmayacağını ve bazı mültecilerin işkence kurbanı oldukları için
şimdiye kadar dil bilme koşulundan
muaf tutulduğunu, ancak bundan
böyle bu ayrıcalığın tanınmayaca-

PELE GLOBAL MØBLER
www.peles.dk

İSHÖJLULARA MÜJDE !!!
yeni adresimizdeyiz

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Ishöj’daki
yeni adresimizde yeni reyonlarımız ve zengin ürün
çeşitlerimizle dev mağazamızda hizmetinizdeyiz.

Bizi ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
Industridalen 7 C (v/ILVA) - 2635 ISHÖJ

Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17
Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk

ğını söyledi.
Bilindiği gibi Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada ve Büyük Britanya’da vatandaşlık için başvuran
yabancılardan ülkeyi ve tarihini tanımasına büyük önem veriliyor ve
Büyük Britanya’da vatandaşlık almak isteyenlere sınav uygulaması
başlatıldı.
(Haber)

Türkiye
TyrkietAB’de
i EU
- Fazla mı büyük, çok mu pahalı
yoksa çok fazla Müslüman mı?

- for stort, for dyrt eller for muslimsk

PH Caféen, Halmtorvet  København V
PH Cafeen, Halmtorvet - Kopenhag V
Tirsdag d. 22. november 2005 kl. 19.00-21.30
22 Kasım Salı saat 19.00-21.30

DietrichJung
Jung
Dietrich
Araştırmacı ve
Ortadoğu
uzmanı i Mellemøsten
Seniorforsker
DIIS
med speciale
(Danimarka Dış Politika Enstitüsü, DIIS)

Sadi Tekelioglu
Sadi Tekelioğlu
Redaktør
af det tyrkiske månedsblad HABER
HABER gazetesi (Editör)

Gratis adgang  alle er velkomne!
Giriş herkese açık ve ücretsizdir

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

haber
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Cazip fiyatlarla kışı ılık yaşayın

www.tyrkieteksperten.dk

3

Kış sezonu başlangıç fiyatları
Alanya
:1.449,Bodrum
:1.649,Tayland
: 5.399,Gran Canaria
: 2.099,Tenerife
: 1.949,-
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Sizlerden
biriyim,
Sizler gibi
düşünüyorum,
Sizleri
anlıyorum,
Tercihli
oylarınızı
bekliyorum

Bugüne kadar
seçme hakkımı
kullandığım
Danimarka’da
şimdi
seçilme
hakkımı
kullanıyorum.

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Artık Türkiye’ye ya
da dünyanın
herhangi bir
ülkesine uçak
bileti almak için
Kopenhag’a
kadar
yorulmayacaksınız

çin
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t
a
y
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a
d
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TRAVEL HOUSE
Aarhus ve
Malmö’de
açacağı yeni
şubeleriyle pek
yakında
hizmet vermeye
başlıyor

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

Travel House ApS

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

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

MB KEBAB
FOOD A/S

haber

www.mbkebab.dk

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

Pişmiş
kebap,
hjemmelavet
burger

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

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

Tüm Sağlık
Kurallarına
Uygun Helal
Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz

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

Farkımız;
sağlık,
temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 - Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk
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Göçmenler kıymete bindi

Danimarka’da belediye ve region (bölge) seçimleri yaklaştıkça göçmen seçmen de kıymete binmeye başladı.
Oy kullanma hakkı olan göçmenlerin artık göz ardı edilemeyeceğini farkeden politikacılar, 15 Kasım’da
yapılacak yerel seçimleri öncesi kampanyalarına hız verirlerken, ülkedeki göçmen nüfusun da oylarını toplayabilmek için göçmenlerin kendi dillerinde de broşürler dağıtmaya başladılar.

S

Farklılığı yansıtacağız
Öte yandan, bir çok belediye ve bölgede çeşitli partilerden aday olan
Türkiye kökenli politikacılar da seçim yarışında var güçleriyle mücadele ediyorlar. Adaylar yaşadıkları
belediyelerde seçim kampanyalarını
sürdürürlerken, vatandaşlarımızı
da seçimlerde oy kullanmaya çağırıyorlar.
Belediye ve Bölge meclislerinde çok
kültürlülüğü yansıtmayı ve göçmenlerin sesi olmak istediklerini ifade
eden adaylar, seçilmeleri durumunda farklılıkların belediyelerde yaşayanlara da yansıması için mücadele
edeceklerini belirtiyorlar. Danimarka
toplumuna faydalı olmak istediklerini de ifade eden adaylar, “Belediyelerde ve bölgelerde yaşayan herkese
iyi hizmet verilmesi için çalışacağız”
diyorlar.
(Haber)

MERAM REJSER

www.taner.dk

osyal Demokratların Kopenhag anakent belediye başkanı adayı Ritt Bjerregaard, diğer Sosyal Demokrat
adaylar Lars Rasmussen ve Ikram
Sarwar ile birlikte seçim kampanyası kapsamında göçmenlerin yoğun
olarak yaşadıkları semtleri dolaşarak
kırmızı gül dağıttı.
Başkent Kopenhag’ın Nörrebro
semtindeki göçmenlere ait iş yerlerini de ziyaret eden Ritt Bjerregaard ve
diğer adaylar, aralarında Türkçe’nin
de bulunduğu değişik göçmen dillerinde hazırladıkları seçim broşürleri
ile seçim propagandalarını yaptılar.
Göçmenlerin kendilerine büyük bir
ilgi ve yakınlık gösterdiğini belirten
adaylar, Kopenhag’ın çok kültürlü
güzel bir kent olduğunu ve bunun
her alana yansıması gerektiğini vurgulayarak, göçmenlere seçimlerde
aktif olmaları ve oy kullanmaları
çağrısı yaptılar.

Pizza, restoran, cafe mobilyaları
ve dekarasyonları

www.ostergaard-i.dk
Tlf. 97 15 31 11

BEKİR YILDIZ eftf.

Fyn ve Jylland’da oturan
vatandaşlarımız için THY ile
Hamburg’dan direk İstanbul,
Ankara ve İstanbul aktarmalı tüm
iller için özel fiyatlar

Stem personligt

Mangfoldighed i byen
TANER YILMAZ
A

Socialdemokraterne

Türk köy ekmeği
tadında pizza
ekmeği ve
diğer fırın
ürünleri
Lyngby Storcenter 83
2800 Lyngby
tlf: 4588 0504

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

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

Ballerup Center 166
2750 Ballerup
Tlf: 4464 0607
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Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund
Kliniğimizdeki tüm operasyonlar Pakistan asıllı tecrübeli Plastik
Cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen tarafından yapılmaktadır.

Aralık ayı kampanya fiyatı 9.000-20.000 kr.
(normalfiyat 14.000-28.000 kr.)
Ameliyattan önce

haber

TÜRK KUYUMCUSU

L Age Dor
Jewellery

Bilezik
Cumhuriyet
Reşat

Gerdanlık
Zincir
Bileklik

Her türlü altın
gümüş diğer
takı ve
aksesuar
çeşitleri
bulunur

Nişan
yüzükleri
Kolye
Küpe

Ameliyattan sonra

Frederikssund şehir merkezinde, en modern cihazlara sahip
kliniğimizde, kalite ve güvenceden ödün vermeden çok ucuz fiyata
her türlü kozmetik ve plastik cerrahi ameliyatlar yapılır.

Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir
Ameliyattan önce

Ameliyattan sonra

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

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

www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk

Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.

»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«
ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!
Artık »Çanak antenim
çekmiyor« diye sorun
yapmayın.
Bundan böyle tüm Türk
kanallarını Danimarka’nın
her yerinden, evinizin her
cephesinden sizler için
özel getirdiğimiz
çanak antenlerle
çekebileceksiniz.

Bizi mutlaka arayın

Eski altın alınır
Vesterbrogade 20 1620 KBH. V Tlf & Fax : 3325 1212
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Rasmussen Türkiye’yi yadırgadı
Cengiz Kahraman

Avrupa Türkleri
kendinden sayıyor

B

undan 10-20 yıl öncesinde Avrupa’daki Türkiye
imajı nasıldı, hatırlıyor musunuz? Vatandaşları yaşamlarını kazanabilmek umuduyla batı Avrupa sınırlarından girmeye çalışan, kültür ve sanat alanlarında adı
bile geçmeyen, uluslararası spor karşılaşmalarında rezil
olan bir ülkeydik. Bize sadece batılılar değil, kendimiz
de kızıyorduk.
Şu anda Danimarka’nın üçüncü dünya ülkelerine yaptığı yardım kalemleri arasında eskiden Türkiye de vardı. Artık bu durum son beş yılda baş döndürücü bir hızla değişmeye başladı. Futbol, müzik, sinema dallarında
alınan uluslararası başarılar, yükselen yaşam kalitesi
ve Türkiye’nin güzelleşmeye başlaması herkesin gözünü kamaştırıyor.
Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz ay başında Türkiye ile
üyelik görüşmelerine başlamaya karar vermesinin ardından Türkiye hakkında yapılan tartışmaların da içeriği değişmeye başladı.
3 Ekim’e kadar geçen sürede Türkiye’nin Avrupalı
olup olmadığı, mensup olduğu din ve kültürel geçmişi ile siyasi karnesi tartışılırken bu alanlarda Türkiye
karşıtı görüşleri dile getirenlerin söyledikleri artık pek
önemsenmiyor.
Bu noktaya tabii ki kolay gelinmedi. Örneğin “Türkiye Avrupalı değildir” diyen birine veya “Türkler üye
olur olmaz Avrupa’ya akın edecekler” diyenlerin söylediklerine hatta gülünüp geçilmeye başladığı bile söylenebilir. Bu kolay olmadı demiştik. Bunda, gerek Türk
gerekse Avrupalı, Türkiye savunucularının inatçı çabalarının payı kuşkusuz çok büyük.
Bu savunuculara ilaveten yeniş yetişmekte olan ve Avrupa Üniversitelerinde eğitim görmüş Avrupalı gibi argümanlar üreten ve tartışan genç kuşağın da payı var.
Ayrıca Türkiye’de de bir çok alanda oyunun kurallara
göre oynanmaya başlanmasının sonucu olarak daha geniş bir ciddiye alınma söz konusu.
Gerek Türk gerek Avrupalı siyasiler ve akademisyenler artık jeopolitik, siyasi ekonomik, kültürel ve dini
dogmaları bırakıp, bundan sonra ne yapılabilir, birlikte
nasıl bir yaşam kurabiliriz konusunu tartışmaya açtılar. Bu hem Avrupalı hem Türk üyelik taraftarlarını sevindirdi, zira önceki dönemde Türk düşmanlığı ve ırkçılık yapılıyor ya da bunları yapmak isteyenler Türkiye’yi
ve Avrupa’daki Türkleri eleştirmeyi kendilerine görev
seçiyorlardı. Artık o günler geride kaldı. Türkiye kolları
sıvadı. Umarız bu böyle devam eder.
İsmet İnönü’nün dediği gibi yeni bir dünya kuruldu
ve Türkiye’de bu dünyada yerini alıyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Hz. Muhammed karikatürleri tartışması bir anda esas üzerinde değil de
usul hakkında tartışmaya dönüştü. Danimarka hükümetinin tutumu ise
Türkiye’yi AB’de nelerin beklediğini göstermesi açısından düşündürücü
bir halde. 11 ülke arasında sadece Türkiye’yi eleştiren başbakan
Rasmussen’in tepkisi ise anlaşılır gibi değil.
HABER ANALİZ

Cengiz Kahraman

H

er şey, JyllandsPosten gazetesinin Danimarkalı
40 çizere ‘Muhammed’i nasıl görüyorsanız çizin’ çağrısı yapması
ve 12 çizerin gönderdiği
Hz. Muhammed karikatürlerinin çizerlerin isimleriyle birlikte 30 Eylül günkü
sayısında “ifade özgürlüğü”
adı altında tam sayfa olarak
yayınlamasıyla başladı.
Karikatürlerin yayınlanmasının hemen ardından
aralarında Türkiye büyükelçisinin de bulunduğu 11
Müslüman ülkenin büyükelçisi basından da sorumlu bakan olan Başbakan Rasmussen’e bir protesto mektubu
gönderdiler.
Mektupta, Muhammed’in
karikatürlerinin kamuoyu
önünde yayınlanmasının
Danimarka’da
yaşayan
Müslümanlara karşı yaralayıcı bir kampanya olduğu
belirtilmiş ve bu konuda bir
görüşme talebinde bulunulmuştu.
Ancak deyim yerindeyse,
Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisinin de bu mektuba imza koyması başbakan
Rasmussen’i öyle kızdırmıştı ki, Rasmussen Türkiye’yi AB üyeliğini tehlikeye atmakla tehdit etmeye
başladı.
Danimarka’da başbakanın
basın ve ifade özgürlüğüne
müdahale etmesinin söz
konusu olamayacağını ifade eden Rasmussen, büyükelçilerle görüşmeyi reddederken, AB yolundaki Tür-

kiye’ye de “Türkiye, Avrupa
Birliği’ne üye olmak istiyorsa basın özgürlüğü ve ifade
özgürlüğü gibi kavramların
AB’de temel demokratik
prensipler olduğunu kavramalı” diye uyardı.
Musevilerden destek
Ancak tartışma bununla
kalmadı. Tartışmaya Danimarka’daki Musevi cemaati
de katıldı ve Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden eski siyasetçi ve bakan
Arne Melchior büyükelçi
Fügen Ok’a destek veren
açıklamalarda bulundu.
Arne Melchior, bazı Danimarkalı siyasetçi, yazar ve
Berlingske Tidende gazetesinin başlattığı tartışmayı
düzeysiz buldu ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Fügen Ok’a özellikle
Berlingske Tidende gazetesi tarafından başlatılan
kampanyayı terbiyesizce bir
baskı olarak nitelendirdi ve
bunun ifade özgürlüğüne
müdahale etmek olup olmadığını sorgulamak
gerektiğini söyledi.

Başbakan ise Türkiye
AB’ye üye aday ülke olduğu için 11 büyükelçiden en
çok Türk büyükelçisine yüklenmeyi tercih etti ve, “Bu
olay, Türkiye’ye demokratik prensipleri hatırlatmak
için iyi bir fırsattır. AB üyesi olmak bir ülke, aralarında
ifade ve basın özgürlüğünün
de bulunduğu demokratik
prensiplere tam olarak uymalıdır. Türkiye’nin bunun
farkında olduğunu sanıyorum” diyerek Türkiye’ye
demokrasi hatırlatmalarında bulundu.
Müslüman ülkeler
uluslararası protesto
yolunda
Öte yandan, protesto mektubuna imza koyan büyükelçiler bundan sonraki aşamanın kendi ülke hükümetleri
nezninde takip edileceğini
bildirdiler.

Demokrasi
hatırlatması
Tartışmanın diğer tarafında bulunan Danimarkalı bazı siyasetçiler
ve entelektüeller ise olayı
banalize etme, önemsiz göstermeye ve protesto mektubuna imza koyan büyükelçileri Danimarka’nın
içişlerine karışmakla suçlamaya
çalıştılar.

Belediye başkan adayı
15 kasım 2005

Büyükelçiler de, konunun
uluslararası
platformda
tartışacağını beklediklerini
söylediler.
Mısır’ın Kopenhag Büyükelçisi Mona Ömer Attia,
Arap ülkeleri birliğinden
(The Arab League) bir
tepki geleceğini söylerken,
yine Mısır’ın Lübnan büyükelçisi Hüseyin Darrar
Danimarka’yı uluslararası
platformlardaki seçimlerde desteklemeyeceklerini,
ayrıca Danimarka ile demokrasi ve insan hakları
konusunda bir diyalogun
söz konusu olmayabileceğini ima etti. Zira Danimarka,
İslam ülkelerine demokrasi
getirilmesi konusunda büyük görevler üstlenmek istiyordu.
Protestocu büyükelçiler
ayrıca, son günlerde Danimarka kamuoyunda gündeme gelen: Danimarka Halk
Partili milletvekili Louise
Frevert, Kültür Bakanı
Brian Mikkelsen Müslümanlar hakkında yaptıkları aşağılayıcı açıklamalar
ve ırkçı yayın yapmakla
suçlanan Radyo Holger
konularını dile getirmek
için başbakandan görüşme talebinde bulundular. Ancak başbakan
bu talebe de red yanıtı
verdi ve bunun muhatabının hükümet olmadığını, yar-

Vælg

HABER

til dine annoncer

HABER
• Eşitlik ve saygıya dayalı uyum
• Çalışabilecek herkese iş garantisi
• Spor yoluyla sağlık ve uyum
• Güçlendirilmiş okul-aile işbirliği

Helene Lund

Furesø
www.sffuresoe.dk

skaber kontakt til
dine kunder
Annonce tlf. :
3024 5538’i

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

HABER 3 YAŞINDA

Kasım 2005

T.C. Kopenhag Büyükelçisi
Fügen Ok

kelçinin protesto mektubu
göndermesi akıllıca bir iş
değildi“ diyen ve önce Türkiye’nin AB üyeliğini tehlikeye
attığını ifade eden Ramsussen, Başbakan Erdoğan ile
yapacağı ikili görüşmede,
Türkiye büyükelçisi Fügen
Ok’un da protesto bildirisine imza koymasından
duyduğu rahatsızlığı ileteceğini söylemekle yetindi
ve bunun Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin

gının görevi olduğunu yargıya gitmelerini önerdi. Rasmussen
özgürlük dersi
Ok: “Bunun ifade özgür- verecek
lüğü ile bir ilgisi yok”
İslam ülkeleri soruBu arada, Büyükelçi Fügen nu uluslararası platOk Haber’e yaptığı açıkla- forma
taşırlarken,
mada, imzacı büyükelçiler Danimarka başbakanı
olarak misyonlarının ta- Anders Fogh Rasmusmamlandığını ve konunun sen bu kez de, 14-15
tarihlerinde
uluslararası platforma ta- Kasım
NATO toplantısı için
şındığını söyledi.
Ok, İslam Konferansı Örgü- Kopenhag’a gelecek olan
tü tarafından bir Birleşmiş başbakan Recep Tayyip
Milletler belgesi niteliğin- Erdoğan’a basın ve ifade
de bir yazının AGİT’e (Av- özgürlüğü dersi verecerupa Güvenlik ve İşbirliği ğini söyledi.
Konferansı) gönderildiğini “11 büsöyledi.
yüFügen Ok, ayrıca 11 büyük elçi tarafından başbakan Rasmussen’e gönderi-

etkilemeyeceğini

belirtti. yu saptırıyorsunuz?” dedi. ğan da, Rasmussen’e Danimarka’da yabancılar yasası
Araç: “Saptırıyorsunuz” Ya Erdoğan da Rasmus- konularında sorular yönelteÖte yandan Rasmussen’in sen’e ders vermeye
rek köşeye sıkıştırmaya çalıTürkiye’yi uyaracağını açık- kalkarsa…
şır mı, merak ediyoruz.
laması Danimarka’nın ilk Başbakan Rasmussen TürTürk kökenli parlamenteri kiye’yi köşeye sıkıştırmaya
Hüseyin Araç’ı kızdırdı.
çalışırken, başbakan Erdocengiz.kahraman@haber.dk
Sosyal Demokrat Partili
milletvekili Hüseyin Araç,
genel kurulda söz alarak
başbakana, ”İmamlarla bir
araya gelen başbakan büyükelçilerin bu mektubunu
neden bu kadar yadırgıyor?”
diye sordu.
Araç konuşmasında, ”Siz
devamlı diyalogdan yana olduğunuzu söylüyorsunuz,
İslami terörü engellemek
için imamlarla bir araya geliyorsunuz. Ancak
uygar ve demokratik bir
şekilde sizinle diyalog
kurmak isteyen büyükelçilere neden kızıyorsunuz. Büyükelçilerin
bu konuya duyarlılık göstermeleri masumca bir istek
değil midir, diyalog istiyorsunuz da neden bu insanların
diyalog isteğini reddediyorsunuz ve konu-

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com

Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci,
senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
Fyn ve Jylland’da oturan vatandaşlarımız için THY
ile Hamburg’dan direk İstanbul, Ankara ve İstanbul
aktarmalı tüm iller için özel fiyatlar
Yılbaşı ve Kurban Bayramı için rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın.
Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı
yolculuklarınız sonunda toplayacağınız puanlar size
bedava bilet kazandırsın !
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»Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Büyük çabalar ve
özverilerle daha ‘dün’ yayına başlamış olan HABER,
şimdi üç yaşında. Heber’i bizlere verdiğiniz için çok
teşekkür ediyorum ve “HABER’siz bir dünyada insanların olup bitenlerden haberi nasıl olacak” diyorum.«
Taner Yılmaz (Kopenhag Belediye Meclisi üyesi)

»Son 3 yıldır, tarafsız haber, yazı, yorum ve değerlendirmeleri ile okuyucularına hizmet veren HABER,
Danimarka’da, Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler hakkında okuyucularını haberdar etmekte, bunun
yanı sıra Danimarka’daki Türk ve yabancı toplumunu yakından ilgilendiren konuları inceleyerek,
okuyucularını bilgilendirmekte. HABER ayrıca hukuk, sağlık alanlarında, kültürel ve politik konularda okuyucularına bilgi veriyor. Bu çok değerli hizmeti üstün çabaları ile bize yazılı olarak ve de Internet yolu ile ulaştıran tüm HABER çalışanlarına teşekkür ederim«
Hüseyin Araç (Milletvekili)

len yazının bilinçli
olarak saptırılmış
olabileceğini belirterek, ”Biz başbakandan kanunlar dahilinde hassasiyetini
belirtmesini ve yine
kanunlar dahilinde
müdahalesini yapmasını istedik, bunun ifade özgürlüğü
ile bir ilgisi olamaz.
Ya metni yanlış çevirdiler, ya da bilinçli olarak konu basın
tarafından saptırıldı” dedi.

haber

&
National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde
oto kiralayabilir, istediğiniz yerde
teslim edebilirsiniz.

Türkiye’nin her yerine tatil rezervasyonları için de bizi arayabilirsiniz
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...Ve varoş öfkesi Avrupa’ya yayıldı
Mayıs 1968’de gençlik ateşi Paris’ten dünyaya yayılmıştı. Paris kıvılcımı yeniden Fransa dışına sıçradı. Mayıs
1968’de Paris’in merkezinde öğrenci gençliğin başlattığı olaylarda otomobiller yakılmış, polisle büyük çatışmalar olmuştu. Paris alevi bir anda dünyayı sarmıştı... Bu kez öfke, çoğunlukla Müslümanlar’ın yaşadığı varoşlardan yükseldi. Olaylarda kan da aktı. Bir kişi öldü, iki polis yaralandı. Paris yakınlarındaki Raincy bölgesinde
gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi... Alevler Brüksel ve Berlin’e de taştı.
Fikret Aydemir, Brüksel

A

vrupa
ülkelerinin
korktuğu başlarına mı
geliyor? Önceki gece
Almanya ve Belçika’nın başkentlerinde
gençler otomobil yaktı, duvarlara
“Paris yandaşları” sloganları yazdı.
Belçika’nın başkenti Brüksel ve
Almanya’nın başkenti Berlin’de
de önceki gece sokaklarda öfke ve
saldırı hakimdi. Mülteci mahallelerinde gençler Brüksel ve Berlin’de
5’er araba ateşe verdi. İki yıl önce
polis ve yabancı gençlerin çatıştığı
Belçika’nın Anvers kentinde reklam panolarına “Paris yandaşları”
sloganları yazdılar. Avrupa’nın diğer ülkeleri de “Ya olaylar buraya
da sıçrarsa?” endişesi nedeniyle
diken üstünde... Belçika, güvenlik
güçlerine “tartışmadan kaçınma ve
kışkırtmaları yanıtsız bırakarak
geri çekilme” talimatı verdi.

Martine Willes, “Fransa’daki olayların Belçika’ya sıçramaması için
bütün önlemleri alıyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşmeler
yapıyoruz. Ancak, Brüksel’de yaşayan gençlerin yüzde 35’i işsiz.
Bu da işimizi zorlaştırıyor” dedi.
Brüksel emniyetinden komiser
Albert Roosens, olayların Fransa’dakilerle mukayese edilecek
boyutta
olmadığını belirterek basından
“olay çıkaran gençleri cesaretlendirecek reklam yapmamasını”
istedi.

Berlin de alarmda
Hafta sonu Bremen kentinde 2
araç ve bir işyerinin ateşe verildiği Almanya’da, başkent Berlin’de
de önceki gece 5 araba yakıldı. Berlin polisinden yapılan açıklamada,
01.00-03.30 arasında 5 aracın ateşe
verildiği, 2’sinin tamamen yandığı, 3’ünün zarar gördüğü belirtildi. Berlin polisi, kundaklamanın
İşsizlik en büyük sorun
Fransa’daki olaylarla ilgili olup
Brüksel polisi ve sivil toplum ör- olmadığının araştırıldığını duyurgütleriyle olağanüstü toplantı ya- du. Avrupa’daki en büyük göçmen
pan Saint Gilles Belediye Başkanı nüfusu barındıran Almanya’da

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.

Müslümanlar’ın
Mayıs 1968’i

F

yetkililer geniş çaplı tedbirler için
toplantı düzenlemeye başladı.
Merkezi Almanya’da bulunan
Türkiye Araştırmalar Merkezi
(TAM) verilerine göre:
Avrupa’daki 10 milyon Müslüman’ın 3 milyon 767 bini Türk

Bunların 2 milyonu Almanya’da 261 bini Fransa’da 260 bini Hollanda’da 170 bini Belçika’da
142 bini Avusturya’da 60
bini İngiltere’de 15 bini
İtalya’da yaşıyor

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

ransa, daha önce de büyük
bir gençlik protestosuna sahne oldu. Mayıs 1968’de Fransız öğrencilerin polisle çatışmasıyla
başlayan olaylar, Türkiye dahil tüm
dünyaya yayılmıştı.
Fransa’nın başkentindeki Sorbonne Üniversitesi’nde 3 mayıs’ta miting düzenleyen öğrencilerin polisle
çatışmasıyla tırmanışa geçen olaylar
tarihe Fransa Mayıs olayları olarak
geçti.
Batı medyası da şu an yaşanan
olayları, 72 polisin yaralandığı ve
600 kişinin tutuklandığı 68 olaylarına benzetiyor. Fakat farkı bu kez
gençlerin çoğunluğunun Müslüman
asıllı göçmen ailelerinin çocukları
olması.
O yüzden gazeteler bu olaylar için
“Müslümanlar’ın Mayıs 1968’i” yorumunu yapıyor.

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

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, Pilav, Cacık,
Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, sıcaksoğuk içecekler, salon kirasi 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.

Cazip Kına gecesi fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

İstediğiniz tarihte eğlencenizi
düzenlemek için bizi hemen arayıp
rezervasyonunuzu yaptırınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

HABER
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İfadeye özgürlük,
başörtüsüne yasak isteniyor
Metroexpress gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu
araştırmasından Danimarkalıların okullarda başörtüsü yasağından yana oldukları ortaya çıktı.

M

etroexpress
gazetesinin
Zapera kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ve
1028 kişinin katıldığı bir
kamuoyu araştırmasından
Danimarkalıların okullarda başörtüsü yasağından yana oldukları ortaya
çıktı.
Müslüman kız öğrencilerin okullarda başörtüsü
takmalarına Danimarkalıların yüzde 46’sı karşı
çıkarken yüzde 41’lik bir
grup ise başörtüsü yasağına karşı çıkıyor. Kamuoyu araştırması konusuna
görüşlerini açıklayan Danimarka Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Peter Skaarup, önümüzdeki
günlerde başörtüsünün
yasaklanması için yeni bir
yasa teklifi vereceklerini
bildirdi.
Politiken gazetesine görüşlerini açıklayan Aarhus Belediye Başkanı Louise Gade ise Aarhus’taki
okullarda başörtüsünü

yasaklamayacağını belirtirken, Liberal Demokrat
Parti uyum politikaları
sözcüsü Martin Östsergaard, başörtüsü kullanılmamasını tercih edeceğini
belirtirken bu alanda bir
yasağın ters tepki vereceğini düşündüğünü söyledi.
Danimarka Halk Partisi
bundan 4 yıl önce de başörtüsünün yasaklanması
için yasa teklifi hazırlamış ancak teklifi destekleyecek siyasi çoğunluk bulunamamıştı.
Yılmaz: “Kafayı başörtüsüne taktılar”
Öte yandan, Danimarkalıların çoğunun okullarda başörtüsü yasağından
yana oldukları sonucunun
çıkması üzerine başlayan
tartışmalara, Sosyal Demokrat Parti’nin Türk
kökenli Kopenhag Belediye Meclisi üyesi ve aynı
zamanda 15 Kasım’da yapılacak seçimlerde tekrar
aday olan Taner Yılmaz
da katıldı.

Taner Yılmaz Haber’e
yaptığı açıklamada, “Şimdi de kafayı başörtüsüne
taktılar. Danimarka’da
bazı kesimler bir taraftan
ateşli bir şekilde ifade özgürlüğünü savunurlarken,
diğer taraftan yasaklar
getirilmesinden yanalar.
Bu kadarı da fazla” dedi.
Kafa karıştırmasınlar
Araştırma sonucu üzerine
şaşkınlığını gizleyemeyen
Yılmaz ayrıca, araştırmanın zamanlamasına dikkat çekerek, “İfade özgürlüğünün ateşli bir şekilde
tartışılıp, savunulduğu
bir dönemde buna karşıt
olarak başörtüsü takılmasının ya da insanların
kendilerini istedikleri gibi
ifade edebilmelerinin yasaklanması üzerinde konuşulmaya başlanması
tamamen mantıksızlıktır.
Kafa karıştırmasınlar”
diye konuştu.
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(Haber)

OBA REJSER

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Siz müşterilerimizin hizmetinizdeyiz

Tlf: 43 54 24 33
Hayırlı yolculuklar dileriz
SEYAHATİN TEK ADRESİ

OBA REJSER

Yarım saatte dünyanın her istediğiniz
yerine para gönderiyoruz.

Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks: 43 54 24 65

THY ile
her gün
İstanbul
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»Haber,eğitimi her zaman destekleyen ve bütün gençlerimizi
eğitime çağıran başarılı bir gazete. Her ay ayrı bir iş ve eğitim
öyküsü, ayrı bir gencin başarı merdivenlerini tırmanmasına yerveren
bir gazete Haber. Haber’i ve çalışanlarını üçüncü yılında kutluyor,
nice Haberli yıllar diliyoruz»
Filiz Daşbaş (Diş Hekimi) & Semiha Daşbaş (Hukuk Fak. Öğrencisi)

Kasım 2005

»HABER Danimarka basını için çok hoş bir yenilik
olmuştur. Bir ülkede birden fazla dil konuşuluyorsa, bu
dillerde gazete olmasından doğal bir şey olamaz. Haber
gazete enerji dolu bir gazete. Diğer gazetelerin Haber’den
öğrenecekleri çok şey vardır.«
Anders Jerihow (Dış politika uzmanı, gazeteci ve yazar)

AB’den Türkiye’ye rehavet eleştirisi
Duygu Leloğlu, Brüksel

leşti. Bölgenin sosyo-ekonomik
gelişimi açısından hiç anlaşılabilir
bir politika geliştirilemedi. Başbakan Erdoğan ağustos ayında,
birçok Kürt aydını ile görüşerek,
bölgeye gitti ve ‘Kürt sorunundan’
bahsetti.Güvenlik güçleri ve silahlı
kuvvetler arasında şiddetin düzeyinde ise bir artış görülerek kayıplar oldu. OHAL’in kaldırılmasına
rağmen bölgenin bazı bölgelerinde
hala yollarda kontrol noktaları ve
engellerle karşılaşılıyor. Bu zor
ortamda, güvenlik güçleri de bazı
uygun olmayan davranışlar içerisine giriyorlar. Güneydoğu’da kötüleşen durum çerçevesinde yargısız
infaz vaka iddiaları arttı. Kasım
2004’te bir baba ve 12 yaşındaki
oğlu Kızıltepe’de öldürüldü.

A

vrupa Birliği(AB) Komisyonu, 9
Kasım’da
açıkladığı, Türkiye’ye
AB yolundaki ev ödevlerini hatırlatan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde(KOB), Türkiye’den en geç
iki yıl içinde limanlarını Kıbrıslı
Rumlara açmasını istiyor. 18 sayfa ve altı bölümden oluşan KOB’da
Güneydoğu’daki durum, asker-sivil
ilişkileri, dini azınlıkların hakları,
kültürel haklar ve yargının bağımsızlığı konularında da Türkiye’den
somut adımlar bekleniyor.
KOB, Ankara’nın AB ödevlerini
‘bir iki yıla kadar yapılması gereken kısa vadeli öncelikler’ ve ‘üçdört yıl içinde tamamlanması gereken ‘orta ve uzun vadeli öncelikler’
olmak üzere ikiye ayırdı.
Öte yandan Türkiye’nin son bir
yıldaki reform sürecini değerlendiren aynı gün yayınlanacak İlerleme Raporu’nda da, Türkiye’nin
reform sürecinde rehavet dönemine girdiği eleştirisi yer alarak,
‘Ülkede değişim hızı düştü.. Yasal
düzenlemelerin uygulamaları düzensiz’ deniliyor.
Kısa Vadeli Ödevler(Bir iki
yıl içindeki yükümlülükler)
Sivil-Askeri İlişkileri
-AB ülkelerinde görüldüğü gibi,
ordu üzerindeki sivil kontrolü
uyumlaştırma çabalarına devam
edin. Güvenlik konularında şeffaflık sağlanması için adım atın.
-Askeri, savunma harcamalarında parlamenter kontrol tam sağlansın.

BRÜKSEL

-Ankara Anlaşması Protokolü’nü
Kıbrıs da dahil AB’nin 10 yeni ülkesine uygulayın
-Kıbrıs da içinde bulunduğu, tüm
AB üyeleriyle ikili ilişkilerinizi normalleştirmek üzere adımlar atın
Sınır sorunlarının barışçıl çözümü
-Devam eden sınır anlaşmazlıklarını, BM çerçevesinde çözme çabalarını sürdürün

İşkence ve Kötü Muamelenin
Önlenmesi
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İşkencesi Önleme
Komitesi’nin tavsiyeleri ışığında,
işkence ve kötü muameleye ‘sıfır
tolerans’ politikasına ilişkin kabul
edilen yasal düzenlemeleri uygulamaya geçirin.
-Cezadan muafiyete karşı mücadeHukuk Sistemi
leyi arttırın. Savcıların,
-Türk Ceza Kanunu’nun insan zamanında ve etkili sorgulamaları
hakları ve temel haklara ilişkin yapmaları sağlansın.
bölümlerini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyumlu olarak, Dernek, Örgütlenme ve İfade
yoruma açık bırakılmamasını sağ- Özgürlüğü,
-AİHM kararları ve Avrupa İnsan
layın.
-Yargının, özellikle de Hakimler ve Hakları Sözleşmesine uyumlu olaSavcılar Yüksek Kurulu ve yeni ha- rak, basın özgürlüğünü de kapsakim ve savcıların atanmasına iliş- yacak bir şekilde, ifade özgürlüğükin bağımsızlığını sağlayın.
nün uygulanmasını sağlayın.
-Şiddet içermeyen düşünceleri neDoğu ve Güneydoğu’daki
deniyle tutuklanan veya sorguladurum
nan kişilerin durumunu iyileştir-Güneydoğu’daki köy koruculu- meye devam edin.
ğu sistemini kaldırarak bölgenin -AİHM ile uyumlu olarak örgütlenmayınlardan temizlenmezini sağ- me özgürlüğüne ilişkin reformları
layın
uygulamaya geçirin. Güvenlik güç-Bölgeler arasındaki farkı azaltın, lerinin aşırı güç kullanmasını önlevatandaşların ekonomik, sosyal ve yici düzenlemeleri uygulayın.
kültürel fırsatlardan yararlanma- -Siyasi partilere ilişkin düzenlemesını sağlayın. Güneydoğudaki du- leri ve Avrupa’daki uygulamaları
rumun geliştirilin.
ile uyumlu olarak sağlayın.
-BM’in tavsiyesi çerçevesinde köye
geri dönüşü kolaylaştırın.
Din Özgürlüğü
-Güvenlik sorunları nedeniyle -Gayri-Müslim azınlıkların ve topmaddi ve manevi zarara uğrayan- lumların karşılaştıkları zorluklalara adil ve hızlı bir şekilde tazmi- rın giderilmesi için, Avrupa standartları ile uyumlu olarak yeni bir
nat ödenmesini sağlayın.
yasa çıkarın.
Kıbrıs
-Bireylerin ve dini toplulukların
-Kıbrıs sorununa, BM ve AB’nin düşünce, din ve inanç özgürlüüzerinde kurulduğu prensipler ğünden istifade edebilmeleri için,
kapsamında, somut çözüm ara- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
yışı çabalarına destek vermeyi ile uyumlu olarak, düzenlemelesürdürün.
rin yapın ve yürürlüğe konulma-

sını sağlayın.
-Bu toplulukların, Avrupa ülkelerinde uygulamalarında olduğu
gibi işleyiş koşullarını belirleyin.
Bunlar, AİHS’nin 1. protokolü ile
uyumlu olarak, bu toplulukların
üyelerinin, eğitimlerinin, ruhban
sınıfının eğitimi ve atanmalarının yasal ve adli korunmasını
içeriyor.
Kadın Hakları
-Kadınların Medeni Kanun, TCK
ve özellikle ailenin korunmasına
ilişkin yasada haklarına ilişkin
düzenlemeyi uygulamaya geçirin.
-Kadına karşı her türlü şiddetin
önlenmesi, özellikle de namus cinayetlerinin son bulması için düzenlemelerin yapın

sı için kayda değer çaba gösterin
- Devlet yardımı ve tekelcilik alanlarına özel haklar verilmemesine
özel önem gösterin
- Telekomunikasyon alanında tüm
özelleştirmenin tamamlanması
- Veteriner, gıda güvenliği, bitki
sağlığı alanlarını uyumlaştırın
gıda güvenliği kontrol sistemlerini
uygulayın ortak balıkçılık politikasının uygulanabilmesi için merkezi
ve bölgesel düzeyde gerekli düzenlemeleri tamamlayın.
- Enerji alanında ulusal mevzuatın
uyumunu tamamlayın
- Vergi sistemini müktesebatla
uyumlu hale getirin; vergi siteminin güçlendirilmesi ve modernize
edilmesine devam edin
- Özel sektör yetkililerinin mali
kurumlara ayrıcalıklı ulaşımını ve
özel sektöre doğrudan mali yardımın men edilmesini sağlayın

Sendikal Haklar
-Bütün sendikal hakların Avrupa standartları, ILO Konvansiyonları normlarına getirilmesini REFORM SÜRECİNE SERT
sağlayın.
ELEŞTİRİ
149 sayfadan oluşan İlerleme RaAzınlık Hakları, Kültürel
porunda ise, Türkiye’de son bir yılHaklar ve Azınlıkların Kodır reform sürecinde rehavet dönerunması
mine girildiği eleştirisi yer alıyor.
-Azınlıkların yasal korunmasını, Raporun önemli bölümleri:
özellikle de mal-mülk haklarının
sağlanmasını, AİHS’nin 1. pro- Genel Değerlendirme: Ülkede
tokolü ile uyumlu olarak garanti değişim hızı düştü. Yasal düzenlealtına alın.
melerin uygulanmasında düzensiz
-Türkçe dışındaki Radyo-TV ya- bir şekilde sağlandı. Asker-sivil ilişyınlarını etkili bir şekilde sağla- lerinde reform devam ediyor ama
yın. Buna ilişkin, yerel, bölgesel askerler, kamu önünde açıklamayayıncılara uygulanan engelleri lar yaparak, siyasi gelişmelere ve
kaldırın.
ülkenin genelinde etkide bulunu-Türkçe dışında kalan dillerin öğ- yorlar. İnsan hakları ve azınlıklaretimini desteklemek için gerekli rın haklarına ilişkin ise tablo net
önlemleri alın.
görünmüyor. İşkence vakalarının
azalmasına rağmen, halen bu yönOrta Vadede Öncelikler(3-4
de şikayetlerin olduğu gözleniyor.
Yıl İçindeki Yükümlülükler)
Güneydoğu sorunun gelişiminde
- Jandarmanın işleyişinin ve ko- çok az bir somut gelişme sağlandı.
numunu Avrupa standartlarına Türk yargısının bağımsızlığı Anayasa garantisi altında olmakla birgetirin
- Vize uygulamalarını müktesebat- likte bazı anayasal düzenlemeler
la uyarlayın
ile zedeleniyor.
- Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suç konularını mük- Güneydoğuda Durum: 2005’in
tesebata uygun hale getirin.
ilk yarısında, bölgede gerginlik
- Fikri mülkiyet hakları alanında arttı. Kürt kökenli vatandaşların
yasal uyumlamaları tamamlayın
çoğunlukta olduğu bu bölgede
- Bankacılık dışındaki mali sektö- gelişme çok yavaş hatta belirsiz.
rün müktesebatla uyumlaştırılma- Bazı yerlerde durum iyice kötü-

Sivil-Askeri İlişkileri: 2002’den
bu yana Türkiye asker-sivil ilişkileri konusunda önemli reformlar
yaptı. Türkiye’nin yapılan reformları güçlendirmesi ve reformları sürdürmesi önemli. Siyahlı
kuvvetler hala önemli siyasi güce
sahip. MGK’nın askeri üyeleri ve
TSK’nin kıdemli üyeleri iç ve dış
politikaya ilişkin görüşlerini açıklamaya devam ediyor. Bu açıklamalar daha çok Irak, Kıbrıs, terörizm, laiklik ilkesi ve Türkiye-Ab
ilişkilerinde.Kasım 2004’ye Genel
Kurmay ikinci başkanı geçen yılın
ilerleme raporuna ilişkin çok geniş açıklamalar yaptı. Mart 2005’te
Genel Kurmay Nevruz hadiseleri
ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Nisan 2005’te Askeri Akademiler
Komutalığında GM başkanı iç ve
dış politikaya ilişkin bir ufuk turu
yaptı. Asker sivil ilişkilerinin AB
standartlarına gelmesi için geçen
yılda bazı değişiklikler yapıldı.
Parlamenter Dokunulmazlığına Eleştiri: Türkiye’de yolsuzluk,
hala çok büyü sorun olmaya devam
ediyor. Meclis dokunulmazlığının
boyutları yolsuzluk konusunda
önemli bir sorun olarak görünmektedir. Yoğun tartışmalara rağmen
bu konuda herhangi bir ilerleme
sağlanamadı.
TCK’nin 301. maddesini sorun:
301. maddeye ilişkin davalar bazı
savcı ve hakimlerin AİHS’nin 10.
maddesine ters kararlar alabileceği endişesini arttırıyor. Kanun
dar çerçevede yorumlanmaya devam ederse, ifade hürriyetinin
temin edilmesi için değiştirilmesi
gerekebilir. Yazar Orhan Pamuk’a
301. maddeden dava açıldı. Nisan
2005’te Sütçüler Kaymakamı Pamuk’un kitaplarının yokedilmesini
istedi, ancak bu emir yerine getirilmedi. Ekim 2005’te Agos dergisinin editörü Hrant Dink da 301.
maddeden yargılandı ve 6 ay ceza
aldı, cezası tecil edildi.
Gümrük Birliği ilgili sorunlar
halen devam ediyor. Türk tarafın,
ticareti engelleyen kısıtlamalar,
devlet yardımları, telif haklarının
korunması AB ve Türk müteahhitlerin ayrımcılığa tabi tutulması konusunda taahhütlerini yerine
getirmedi.
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Kıvılcım yangına dönüştü
Yıldız Akdoğan

P

aris varoşlarında artık sokaklar güvenli
değil. Son 11 gün
içinde binlerce araba yakıldı ve yüzlerce
genç tutuklandı. Son defa Paris’in sokaklarında bu derece olayların çıkması
68’lere dayanıyor. O zamanlar ideolojik
sebepler gençleri sokaklara dökmüştü, fakat bu sefer olay sosyo-ekonomik faktörlerden kaynaklanıyor. Olayın temeli iki
yabancı uyruklu gencin polisten kaçarken, trajik şekilde hayatlarını kaybetmesiyle başlamıştı ve olaylar hiç kimsenin
beklemediği boyutlara yükseldi. Paris’in
arka sokaklarında yasayan çoğu Kuzey
Afrika kökenli vatandaşlar kendilerine
yeterince hoşgörü gösterilmediği için isyanlarını sokaklara taşıdılar.
İçişleri bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı
Nikolas Sarkozy son yaptığı açıklamasında olayın aslında 30-40 seneye dayandığını, yani daha çok uyum sorunu olduğunu
söylese de, aslında olayın boyutu daha
geniş. Politiken gazetesinin Paris muhabiri Aske Munck, Deadline programında
(7 Kasım) yaptığı açıklamada olayın özellikle sosyal ve kültürel dışlanma ve daha
da önemlisi işsizlikten kaynaklandığını
vurguladı.
Fransa’da ortalama işsizliğin yüzde
10’a çıkması AB’nin anayasası oylamasını da etkilemişti - hatta bazı sağ ve sol
gruplar Türkiye’nin adaylığını ve AB
anayasasını birbirine bağlayıp iç politika yapıp Türkiye’ye karşıt kampanya
düzenlemişti.
Paris’in dış semtlerinde işsizlik oranı ise üç ve dört misli daha yüksek ve
yüzde 30-40 oranına ulaşmış durumda.

Buradaki vatandaşların çoğunluğu ise
Müslüman ve Kuzey Afrika ülkelerinden geliyorlar. Bölgede yüksek eğitimli
gençler dahil iş bulamıyor ve gazeteci
Munck’ a göre durum ister istemez gençleri bir taraftan bunalıma diğer taraftan
da azınlık olmanın vermiş olduğu komplekse itiyor ve durum sokak kavgaları ve
eylemleriyle sonuçlanıyor.
Üzücü gerçek, Paris’teki durum Avrupa’nın herhangi başka bir kentinde de
olabilirdi - hatta oldu da. Aynı boyuta
yükselmese de Londra’da benzeri olaylar
yaşanmıştı bir kaç ay önce.
Geçtiğimiz hafta ise benzeri durum
Aarhus’un, Rosenhøj bölgesinde yaşanmıştı. Olay 30-40 kişiden oluşan genç
ve yabancı uyruklu grubun, kaldıkları
semtteki dükkanları, arabaları hatta bir
de kreş (vuggestue) yakmasıyla başlamıştı. Aarhus polisinin basın açıklamasına
göre, henüz kesin bir neden olmadığı,
ancak olayın bir an çözülmesi için çaba
gösterdikleri bildiriliyor. Ayrıca, hasarlara sebep olan ve olayı başlatan kişileri
bulmak için “Boligforeningen Århus &

Omegn” 10 bin kron ödül veriyor.
Gençlere neden bu kadar hırslı ve yaşadıkları ortama bu derece de tepki gösterdiklerini sorulduğunda, Paris’te gösterilen sorunlarla bağdaşıyor: “Topluma
dahil edilememe ve saygı görmeme
duygusu“.
Hafta sonu katıldığım “AB-Yurttaşlık
ve dini kimlik” başlığı altında yapılan bir
seminerde tanınmış profesör Tarik Ramazan’ın yapmış olduğu açıklama Paris’te
veya Århus’taki “topluma dahil edilmeme” tezini destekliyor.
Ramazan’ın yaptığı açıklamaya göre,
çoğu AB ülkeleri Müslüman uyruklu

gençlere “yeterince saygı ve hoşgörü
gösterilmediği için gençler topluma ait
ve dahil olmadıkları duygusuna kapılıyor
ve bulundukları sosyal ve ekonomik sorunlar ise bu duyguyu güçlendiriyor. Sosyal ve ekonomik dengesizliğin yanı sıra
kültürel ve dini hoşgörüsüzlük de olaya
ayrı bir faktör ve sorun katıyor. Durum
zaman zaman gençlerin aşırı fanatik veya
uç gruplara katılmasına da yol açıyor. Yani
olay sosyal ve ekonomik nedenlerden başlayıp daha tehlikeli tepkilere yol alabiliyor. Bunun en iyi örneği ise bir grup gencin Avedøre’de hazırladıkları öne sürülen
terör planları.
Bir kaç hafta önce aşırı uç gruplarla ve
de terörle bağlantılı 7 kişi göz altına alınmıştı - en küçüğü 16 en büyükleri ise 22
yaşında ve hepsi Danimarka’da yetişmiş
ve okula gitmiş gençlerdi. Gruba bağlı bir
Türk-Danimarkalı gencin birden bire fanatik bir müslüman olduğu öne sürülüyor ve
Bosna’da terör planları yaptığı iddiasıyla
yakalanıyor. Bu üzücü olay, Paris sokaklarındaki olaylarla direk olarak bağlantılı
olmasa da toplumun ve ailelerin ne kadar
büyük sorumluluk taşıdığını gösteriyor.
Gelece bakıldığında durum hiç iç açıcı
değil: karşılıklı uyum ve saygı yerine ara
arda olan olaylar daha çok az hoş görü
ve çok fazla toplumdan uzak ve kapalı
gruplar/fraksiyonlar oluştuğunu gösteriyor. Peki bu gelişim bize multi-kültürel
ve etnik toplumların var olamayacağının
bir sinyali mi acaba? Aslında tam aksine,
eğer gerçek anlamda karşılıklı saygıya
dayanan multi-etnik ve kültürel toplumlar oluşsa sorunlar bu denli siyah beyaz
ve önyargılı perspektiften çıkardı.
yildiz.akdogan@haber.dk

Ücrette kadın-erkek
eşitsizliği sürüyor
Danimarka’da yüksek eğitim almış kadın ve erkekler arasındaki
ücret eşitsizliği devam ediyor ve
erkekler kadınlardan daha fazla
maaş alıyorlar.

U

niversum Analiz Kurumu’nun Börsen gazetesi için yüksek eğitimli üç meslek grubu
içinde yaptığı son bir araştırmaya göre,
kadınlar erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen
erkeklerden daha az ücret almaya devam ediyorlar.
Buna göre erkeklerin ücretleri kadınların aldıkları
ücretlerden yüzde 20 daha fazla.
Danimarka Hukukçular ve İktisatçılar Birliği’nden
yapılan açıklamada ise, kadınların daha sık
iş değiştirmeleri tavsiye ediliyor ve deneyimli
kadınların ücret artışına iş değiştirerek ulaştıkları
ifade ediliyor.
(Haber)

AB’den Anadili eğitimi
tavsiyesi

A

vrupa Birliği Parlamentosu, göçmen çocuklara anadili ve ana-babalarının geldikleri ülkelerin kültürlerinin öğretilmesini üye ülkelere
tavsiye etme kararı aldı.
Uyum Bakanı Rikke Hvilshøj ise, anadili eğitimi
verme zorunluluğunun getirilmesi önerisine karşı
çıktı.
Danimarka’da şimdiki uygulamaya göre, sadece
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen çocukların
anadili ve kültürü eğitimi alma hakları bulunuyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenlerin
çocuklarına ise anadili eğitimi verme zorunluluk
halinden çıkarıldı ve belediyelerin kendi isteklerine
bağlı bırakıldı.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
Yaz 2006 fiyatları belirlendi. Şimdiden sparişlerinizi verip,
biletlerinizi satınalabilirsiniz
İSTANBUL

1 HAFTA

ANKARA/İZMİR 1 HAFTA
KONYA-KAYSERİ 1 HAFTA

2.250.-

2.800.2.800.-

2 HAFTA

2 HAFTA
2 HAFTA

2.450.-

3.000.3.000.-

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
numaralarından arayabilirsiniz.
Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

Bagerstræde 2
1617København V

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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»İki yıl önce Yüksek Eğitimliler Topluluğu’nun (RDTS)
kuruluşu ve tanıtımında bize her türlü yardımı yapan
gazetemiz HABER’i kutluyor ve gelecekte de hep
yanımızda olmalarını diliyoruz.
Yüksek Eğitimliler Topluluğu (RDTS) Assiye ve Özlem
Vural (Her ikisi de ekonomist)

Kasım 2005

»Doğduğun günden beri, bizi habersiz bırakmadın. Hep bizim sorunlarımızı
görünür kıldın. Sorunlarımızın anlaşılması, önümüzün açılması için duyarlı ve sorumlu uzmanların görüşlerini kendi anadilimizde bize ilettin. Sorunlarımızın yanı
sıra sevinçlerimizi de paylaştın. Etkinlikler düzenleyerek sanat gıdası almamıza
katkı sağladın. Bizi iyi yerlerde, eşit koşullarda buluşturdun. »
Hüseyin Duygu (Okul Müdürü ve yazar)

‘’Irkçı reklamlara hayır!’’ Daha yapılacak çok iş var
İSVEÇ

Abdullah Tunçel,
Lund

T

üm Güney İsveç’in
olduğu
gibi Malmö kentinin de belediye otobüslerini işleten
üst kuruluş Skånetrafiken,
yeniden ‘ırkçı reklam’ sorunu ile karşı kaşıya kaldı.
Bu kez sorun Skånes Självständighetsparti (Güney İsveç Bağımsızlık Partisi)’nin
otobüslerin dış cephelerine
verdiği ve ‘İslam düşmanlığı’
içeren seçim reklamları.
Otobüs şoförlerinin bağlı
bulunduğu sendikanın bölge başkanı İngemar Pettersson ‘’Bu reklamlar otobüslere konmamalıydılar!’’
diyerek sendikanın tepkisini gösteriyor. Pettersson’un bölümü, Malmö’de
hizmet vermekte olan kent
içi ulaşım firmalarından bir
tanesinin sendika üyelerini
kapsıyor ve bu üyelerin (otobüs şoförlerinin) çoğunluğu
yabancı kökenli olmalarının
yanısıra, üstelik de Müslümanlar.
Sözkonusu partinin otobüs-

lere vermiş olduğu reklamlarda doğrudan görünen bir
İslam düşmanlığı yok. Fakat
reklamda yazılmış olan internet adresine girildiğinde çok
fazla sayıda ırkçı malzeme
ile karşılanılıyor. Örneğin
‘’Skåne’nin İslam’dan tümü
ile temizlenmesi’’ görüşünü
savunan parti internet sayfasında ’’İslam dininin vahim bir felsefesi olduğunu,
demokrasi, eşitlik ve insanlık kavramları ile çeliştiğini,
bilimsel ve ekonomik çağdaş gelişmelere karşı olduğunu...’’ savunuyor.
Geçtiğimiz yaz aylarında
da Skånetrafiken, Sverigedemokraterna (İsveç Demokratları) adlı ırkçı partinin verdiği reklamlar yüzünden sorunlar yaşamıştı.
Hem şoförlerden hem de
yolcularadan gelen yoğun
tepkiler sonucu da reklamlar kaldırılmıştı.
Bu kez Skånetrafiken yönetimi önce reklamların kaldırılmasına karşı çıktı ve trafik müdürü (Gösta Ahlberg)
kanalı ile açıklama yaparak
‘’Çok kesin kurallarımız
var. Örneğin otobüslerin
dıç cephelerinde ırkçı ya da

seksi reklamlar verilemez.
Fakat bu olayda, verilmiş
olan reklamda bir ırkçılık
söz konusu değil!’’ diyerek
tavır belirledi.
Fakat gene Skånetrafiken,
Güney İsveç siyasetçilerinin
tepkilerinin arkasından da
tavır değiştirerek geri adım
attı. Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, ırkçı partilerin otobüslere reklam vermelerine
–bu reklamlar ırkçı mesajlar
vermeseler bile- karşı oldukları noktasında birleştiler.
Sağ kanat partilerin sözcüleri ise biraz daha yumuşak
davranıp ‘eğer reklamlarda
yasalara aykırı bir durum
sözkonusu değil ise reklamlar verilmelidir’ görüşünü
savunuyorlar.
Sonuç olarak, ırkçı partinin reklamları otobüslerin
dış cephelerinden kaldırılıyor. Bir ara çözüm olarak
bu reklamların otobüslerin
içlerinde verilmesi önerildi.
Bu konuda bir karar henüz
verilmiş değil. Malmölüler
artık kendi kentleri içerisinde dolaşırlarken, ırkçı partinin reklamlarını otobüslerin
dış cephelerinde görmek zorunda kalmayacaklar.

Yıllardır Danimarka’da yaşıyoruz. Kendimize özgü örf ve adet, gelenek, kültür
oluşturduk. Bunları yaparken bilinç altında vatana dönme planları vardı.
Danimarka’da oluşan şartlar bizlerin
burada kalacağamız ve vatana geri dönemeyeceğimiz gerçeğini gözler önüne serdi.
bu gerçekten yola çıkarak, Danimarka’da
yapmamız gereken çok şeyler vardır.
Bunlardan en önemlisi, Danimarka’nın
bize tanıdığı seçme ve seçilme hakkını
kullanmamızdır.
Ben Tahsin Kaya olarak bu güne kadar
seçme hakkımı hep kullandım. Seçtiğim
adaylar ise beni temsil noktasında iyi
temsil edeceğine inandığım adaylar oldu.
Bunlar bazen seçildi bazen de seçilemedi.
Seçilenler ise vatandaşlarımızın sorunlarına pek eğilemedi ve beklentilerime cevap
veremedi. Sebebi, belki toplum olarak onların arkasında duramamız, belki de başka nedenler. Sebebi ne olursa olsun, onların bizlerin önünü açarak büyük işler oy
başardılar. Bundan sonra Danimarka’da
seçilme hakkımı kullanmak istiyorum. İstememin sebebi, bu yolla vatandaşlarıma
daha hizmet edeceğime olan inancımdır.

15 Kasım’da beni belediye meclis üyesi
seçerseniz çalışmalarımı vatandaşlarımızın sağlık, ekonomik, sosyal, dil ve çocuklarımızın topluma uyumlu hale getirilmesi
gibi öncelikli sorunlara ayıracağım. Tercihli oylarınızı bekliyorum.
(Tahsin Kaya, Centrum Demokraterne,
Kopenhag Belediye Meclis üyesi adayı)

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

Başarının yolu kaliteli hizmette ısrardan geçer
Danimarka’da faaliyet gösteren Anatolien Rejser seyahat acentası kalite standardından ödün vermeme
prensipleri sayesinde hem tatilci ve izincilere verdiği hizmetin kalitesini yükseltiyor hem de Türkiye turizmi
ve ekonomisine katkıda bulunuyor.

T

urizmde kaliteli
hizmet sloganıyla
yola çıktıklarını
ve bu alanda istedikleri hedefe ulaştıkarını
belirten Danimarka’daki
Türk seyahat acentalarından Anatolien Rejser sahibi Hikmet Cengiz, ’’Kış
sezonuna girmelerine rağmen uçaklarının yüzde 90-

95 dolu uçtuğunu söyledi.
İnter ile Türkiye’ye
Türk Havayolu şirketlerinden “İnter” ile uçmaya başlayan Anatolien Rejser sahibi Hikmet Cengiz, 2005 yılı
için kendilerine koydukları
hedefe ulaştıklarını ve 2006
yılında da kapasitelerini
yüzde 60 oranında arttır-

dıklarını belirtti ve şunları söyledi, “İnter Havayolu
şirketi ile çalışmaya başladık, 2006 yılının Mart
ayına kadar direk Antalya
uçuşlarımız her Cumartesi
günü devam edecek. Mart
ayından itibaren ise haftada üç gün direk uçuşlarla
müşterilerimizin hizmetinde olacağız.”
Anatolien Rejser sahibi Hikmet Cengiz ayrıca,
Danimarka’da sattıkları
uçak biletleri ve diğer paket turların tanıtımı için
sadece kendi kaynaklarını
kullandıklarını ifade ederek, bu başarının temelinde kalite ve üstün hizmet
anlayışında ısrarın yattığını
belirtti.
Türk ekonomisine
katkı
Hikmet Cengiz yenilikçi
düşünce tarzıyla hareket
etmelerinin sonucu olarak
Türkiye’de pazarlanan paket turların da Türk ekonomisine daha fazla girdi
sağlayacak şekilde geliş-

Anatolien Rejser bu ay başında Inter Hava Yolu şirketi ile Türkiye uçuşlarına başladı. Şimdilik sadece her
cumartesi günü başlayan Antalya uçuşları, Mart ayından itibaren haftada üç güne çıkacak ve yaz sezonun
da sefer sayısı daha da artırılacak.

mesine katkıda bulunduklarını belirtti ve, “Apart
otel satmak yerine 4-5 yıldızlı otellere yöneliyoruz.

Bu da bu otellerde konaklayacak insanlara hizmet
edecek personel artışı ve
kaliteli hizmet demektir.

İstihdama katkıda bulunduğumuz gibi tatilcilere de
daha rahat bir tatil olanağı
sunuyoruz.” dedi.

BU BİR REKLAMDIR

Mart 2005
Kasım 2005

KÜLTÜR
& SANAT
HABER

haber 23
haber 15

MOSAİK DÜĞÜN
DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK
SALONLARI

Kültür takvimi...
YILBAŞI EĞLENCENİZ İÇİN MUTLAKA ARAYIN

Saat 22.00 - 02.00’ye kadar sürpriz orkestralar eşliğinde canlı müzik .
Saat 0200’den itibaren DJ eşliğinde Türkçe müzik.
Düğün, nişan,
kına
gecesi,
sünnet,
doğum
günü ve dernek
Geniş
menülü
büfe
ve daha
neler neler...
eğlenceleriniz
için hizmetinizdeyiz.
Yemekli giriş: 200,Çocuk giriş: 100,-

Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin
200 kişiden başlayan salon kapasitemizle düğün, nişan, kına gecesi, sünnet,
doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Tüm yasal izinlere sahip iki
Siz konuklarınızı
davet edin geayrı salonumuzla, sınırsız
Bizim cazip fiyatlarımızı
duymadan
karar vermeyin.

risini bize bırakın. İster herşey
Salonlarımızda bayanlara özel dahil
fiyatlarımızlabayanlara
eğlencenizi
Salonlarımızda
özelbiz
sigara içme odaları ve mescit düzenleyelim,
isterseniz
sizin
sigara
içme
odaları
ve
mescit
bulunmaktadır.
isteklerini doğrultusunda
bulunmaktadır.
eğlencelerinizi
birlikte hazırlayalım

otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde
bizde ağırlayabilirsiniz.

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.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
MOSAIK
SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ
2 (VED
ELLEBJERG STATION)
HAYDNSVEJ
(VED ELLEBJERG SV
STATION)
24502KØBENHAVN
2450 KÖBENHAVN
SV,36
TLF:
36 305
TLF:
305
306306 - 23 823 633
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ağır
Haber AB tartışmalarının Tehditlere
cezalar geliyor
merkezinde
J

D

animarka’nın dış politikasının oluşmasında
önemli katkıları olan
“Dış Politika Enstitüsü” Kasım ayının ikinci haftasında Türkiye-AB ilişkileri adlı bir
tartışma düzenledi.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan“Türkiye AB’nin İğne Deliğinde” adlı kitabın yazarlarından
Erik Boel ve gazetemiz editörlerinden Sadi Tekelioğlu’nun
tartışmacı olarak katıldıkları
toplantı oldukça ateşli tartışmalara sahne oldu.
Danimarka Ulusal Müzesi (Nationalmuseet) Sinema Salonunda düzenlenen tartışmaya çok
sayıda Dış politika uzmanı ve
entellektüelin dinleyici olarak
katıldılar.
Erik Boel, AB’nin Türkiye
ile görüşmelere başlamasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’ya sayısız kazanımlar sağlayacağını bildirdi.
Bu kazanımlar arasında en
önelisinin enerji ve genç, dinamik işgücü olacağını belirten
Boel, “Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken reformalar hala
var, ama üyeliğe kadar bunlar
gerçekleşir. O zaman da Türkiye
belki üye olmak istemeyebilir”
diye konuştu.
Boel, Ermeni meselesi konu-

sundaki bir soruya
ise, bunun Kopenhag
kriterleri
arasında
bulunmadığını, ve bu
konuyu Ermeni diasporasının Avrupa’nın
gündemine taşıdığını
söyledi.
Sadi Tekelioğlu ise,
“Türkiye’de Avrupa
Birliği üyeliği konusunda ortaya çıkan havanın bir kaç yıl sonra
daha da netleşeceğini
savundu. Tekelioğlu
da Türkiye’nin olası
bir radikal İslami rejimi tercih
etmeyeceği konusunda sorulan
bir soruya verdiği cevapta verdiği, Türkiye’de demokratik yollardan İslami radikalleşmeye gidilmesinin mümkün olmadığını
söyledi.

Türkiye-AB ilişkileri
Farum’da da tartışıldı
Haber ve Sosyalist Halk partisi SF işbirliği ile düzenlenen,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin seyrinin tartışıldığı panel toplantısı büyük
ilgi gördü.
Panel yöneticiliğini gazetemiz
yazı işleri müdürü Cengiz Kahraman’ın yaptığı ve Sosyalist
Halk Partisi milletvekillerinden
Steen Gade ile Avrupa Birliği

Bölgesel komitesi Türkiye raportörü Helene Lund ile Haber editörlerinden Sadi Tekelioğlu’nun
konuşmacı olarak katıldığı panel
toplantısında Türkiye’nin Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.
Helene Lund Türkiye ile AB
arasındaki ilişkilerin istene
sona ulaşmasında yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirtirken, yapılan yasal
reformların uygulamaya geçmesinin zaman alabileceği, ama bir
çok konuda yasal düzenlemelerin yapılmış olmasının umutları
arttırdığını söyledi.
Steen Gade ise Avrupa’da
Türkiye’nin üyeliği konusunda
anlaşılmaz bir muhalefet bulunduğunu ve Avrupalıların bir çok
yersiz korku içinde olduklarını

������

kaydetti. Avrupa Birliği, siyasi,
sosyal ve ekonomik olarak geleceğini garanti altına almasının
yolunun Türkiye’nin üyeliğine
büyük ölçüde bağlı olduğunu
söyleyen Gade stratejik olarak
da AB’nin Türkiye’yi üye almakla büyük kazanımlar elde
edeceğini belirtti.
Sadi Tekelioğlu ise Türkiye’deki Birlik yanlısı ve karşıtı
grupların bir profilini çizerek,
Türk halkının en çok yolsuzluk
ve rüşvetten bıktığı için AB’yi
desteklediğini söyledi. Tekelioğlu müzakere sürecinin aksayabileceğini ve bunun da milliyetçi
ve dinci grupların müzakere
süreci ve reformları suiistimal
etme çabalarından kaynaklanacağını bildirdi.

yllands-Posten gazetesinde Hz. Muhammed karikatürleri yayınlanmasının ardından çizerlerin ölüm tehditleri alması üzerine Başbakan Anders
Fogh Rasmussen, ifade özgürlüğünü tehdit edenlere ve saldıranlara ağır cezalar
verileceğini ve bu tür tehditler savuranlara asla müsamaha göstermeyeceklerini
söyledi.
Rasmussen, “Danimarka’da ifade özgürlüğünü güvence altına almak istiyoruz.
Yasaları çiğnemeden açıklama yapan insanlar sokak ortasında saldırıya maruz
kalıyor, tehdit ediliyorlar. Bu asla kabul
edilemez”.
Yasaları çiğnemeden din hakkında ya
da başka konularda açıklama yapanlara
yönelik saldırı ve tehditlere ağır cezalar
getirileceğini belirten başbakan Rasmussen, “Danimarka’da ifade özgürlüğünü güvence altına almak istiyoruz. Yasaları çiğnemeden açıklama yapan insanlar sokak
ortasında saldırıya maruz kalıyor, tehdit
ediliyorlar. Bu asla kabul edilemez” dedi.
Hatırlanacağı üzere, Jyllands-Posten
gazetesi, Danimarkalı 40 çizere ‘Muhammed’i nasıl görüyorsanız çizin’ çağrısı yapmış, 12 çizerin gönderdiği karikatürleri çizerlerin isimleriyle birlikte 30 Eylül günkü
sayısında ifade özgürlüğü adı altında tam
sayfa haber olarak yayımlamıştı.
Bu haberin ardından gazete ve çizerlere
ölüm tehdidi yapılmış, Aarhus şehrinde
yaşayan 17 yaşındaki bir kişi de çizerleri
ölümle tehdit etmek suçundan göz altına
alınmıştı. Bazı aşırı radikal dinci örgütler
de internetteki web sitelerinden yaptıkları yayınlarda Danimarka’yı terörle tehdit
eden açıklamalarda bulunmuşlardı.

(Haber)

(Haber)

DÜĞÜN
SALONLARI

Düğün, nişan, sünnet, kına gecesi, doğum günü ve diğer her türlü özel
günleriniz için bizi tercih edin, konuklarınızın rahatını en iyi şekilde sağlayın.
İtfaiyeden onaylı 600
kişilik salonumuzda:
►Restaurant -bar
►Bayanlar için özel oda,
►Mescit
►Dörder adet bay-bayan
tuvaleti
►Özürlü tuvaleti
►Çocuklar için dev ekran
video odası
►Sınırsız otopark olanakları
sunuyoruz
Kopenhag dışında oturan
müşterilerimize de hizmet veriyoruz.
Şehrinizde ya da kasabanızda salonu siz
bulun gerisini bize bırakın.

Usta aşçılarımızın ellerinden çıkmış Türk
mutfağının en güzel örnekleri yemekler,
düğün pastası ve zevkinize uygun masa
dekorasyonları ile hizmetinizdeyiz.

Stamholmen 149, 2650 Hvidovre
Telefonlar: Ziya Deveci: 2822 9101 - Mehmet Uğur: 2670 9908
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mobilya & hali

Yeni modeller !!!

HAYATA

Yeni renkler !!!

’LA

ILIN...

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN HALI ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ
Kolleksiyonumuza her
geçen gün yeni çeşitler
eklenmektedir.
Mağzamıza mutlaka uğrayın, yuvanız
güzelleşsin

Cazip fiyatlar !!!

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

Açılış saatleri

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

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

Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI
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Sessiz kalmayın, müdahale edin! Çünkü sessiz kalmak kabullenmektir

L

iberal-sağ muhafazakar
hükümetin 2001 yılının
Kasım ayında iktidara gelmesinden bu yana yabancılar ve
yabancıların sorunları ne kadar
da kulağımıza çok çalınır oldu.
Ardı ardına çıkardığı yeni yasalarla yabancıların yaşamlarına
her alanda müdahale eden hükümet, yabancıların sorunlarına
hiçbir zaman çözüm üretmedi,
aksine daha çok çözümsüzlüklere yol açtı.
15 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte
ülkede yaşayan yabancılar yine
seçim malzemesi olmaya başladı.

Yabancıların Danimarka toplumundaki uyumsuzluğu, onların
işsizlik oranının yüksekliği, yabancı kökenli çocukların okuldaki başarı düzeyinin düşüklüğü ve
benzeri konular sürekli gündemi
işgal etmeye başladı.
İçerisinde “yabancılar” kelimesinin geçmediği tek bir haber
bülteni kalmadı. Ne hükümet,
ne de Danimarka basınının büyük bölümü sorunlara doğru ve
tarafsız yaklaşan bir tutum sergileyemedi.
İşte bu yüzdendir ki, dünyanın
bir zamanlar parmakla gösterdiği
Danimarka’da bugün artık toplu-

Küçükakın siyasete
soyunuyor

A

lbertslund Belediyesinde
yaşayan vatandaşlarımızın yakından tanıdığı öğretmen ve dernek başkanı Mehmet Küçükakın, 15 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerde Albertslund belediye meclisi üyeliğine
adaylığını koydu.
15 Kasım’da Danimarka’da yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlarımız da her yerel seçimde
olduğu gibi bu yıl da çeşitli belediye ve “Region” adı verilen yeni
bölgelerden seçilebilmek için mücadele ediyorlar.
Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı başkent Kopenhag
yakınlarındaki Albertslund Belediyesinde yaşayan vatandaşlarımızın yakından tanıdığı Mehmet
Küçükakın da bu seçimlerde belediye meclisi üyeliğine adaylığını koydu.
Albertslund Belediye Meclisi üyeliğine
Sosyalist Halk Partisi’nden üçüncü
sıradan aday olarak
seçimlere giren Küçükakın, 1989 yılından bu yana dernek
ve siyasetin içinde
aktif olarak bulunuyor. 14 yıldır Albertslund’da yaşayan
Küçükakın,
son sekiz
yıldır
Al-

bertslund Türk Kültür Derneği’nin de başkanlığını yapıyor.
Danimarka’da ilk Müslüman
mezarlığının açılmasında öncülük eden Küçükakın, belediye
meclisine seçilmesi durumunda,
özellikle öğretmenlere yabancı
çocukları daha iyi anlayabilmeleri için kurslar düzenlenmesi, belediyenin Türkiye’den bir
kardeş şehrin gerçekleşmesi
için çalışmalar yapmasına katkıda bulunacağını söylüyor.
Belediye’nin uyum politikasına
da önemli katkıları bulunacağına inandığını ifade eden Küçükakın, yeni iş imkanları sağlamak,
gençlere rehberlik hizmetleri
sunmak, herkese eşit imkanlar
sağlamak ve belediyede yaşayan
yaşlı göçmenlerin sorunlarına
çözümler bulmak gibi bir çok
alanda önemli çalışmalar yapacağını belirtiyor.
Evli ve üç çocuk babası olan 37 yaşındaki
Mehmet Küçükakın,
1998 yılında Kopenhag Eğitim Fakültesini bitirdi ve halen
Karlebo belediyesinde öğretmen ve koordinatörlük görevini
sürdürüyor.

mun her alanında sosyal bir eşitsizlik yaşanıyor. Tüm bunlara
müdahale edebilmek için “sandık
başına gidip oyunuzu kullanın” diyorum. Unutmayın ki, bütün bu
olanlara daha fazla sessiz kalmamak için vereceğiniz her oy geleceğinize yapacağınız bir yatırım
olacaktır.
15 Kasım’da Danimarka’da
yapılacak yerel seçimlerde genel
seçimlerden farklı olarak herkes sandık başına gidebilecek.
Seçimlerle hem yerel belediyenizdeki adayları seçecek, hem de
bağlı bulunduğunuz bölge (Region Hovedstaden) meclisine aday

X

olanlara oy vereceksiniz.
Sizlerden 15 Kasım’da sandık
başına gitmenizi ve sesinizi duyurmanızı bekliyorum.
Özgeçmişim:
26 yaşında Ankara doğumluyum
ve Sosyal bilimciyim. Halen Maliye Bakanlığı’nda, (Finansministeriet) kamu kuruluşlarında etnik
eşitlik ve uyum alanlarında çalışıyorum. Sosyalist Halk Partisi
(SF) listesinden 3. sıradan Region
Hovedstaden (Bölge) adayıyım.
Daha güzel yarınlar için
Serdal Benli

Yerel seçim 2005

Nerden nereye…

S

eneler su gibi akıp geçmiş,
pek farkında olamadık galiba….
Yarım yüz yıl kadar bir mazimiz var Danimarka`da. Ben
1970’de genç bir öğretmen olarak geldim. Biraz da heyecanlıyım bu yazıyı yazarken. 35 yıl
önce, Danimarka da, ayda bir
çıkan Hoved Bladet’te Türkçe
olarak yazmıştım ilk yazımı.
Türkçe, Danca ve İngilizce olarak orta sayfada yayınlanmıştı.
“Türk öğün, çalış güven” başlığı ile Türklüğün meziyetlerini
açıklamıştım... Bu gün Haber
gazetesi için yazıyorum.. Ne
büyük mutluluk.
1971 Sonbaharında Türk İşçileri Derneği kuruldu. Sosyal
faaliyet, iş yeri ve vergi sorunlarımıza çözümler aramak için
genel sekreter olarak tam gün
12 yıl çalıştım.
1973 Danimarka Radyosunun
kuruluşunun 50. yılı idi. Dernek
başkanımız rahmetli Teoman
Yiğin gönderdiği kutlama mektubunda, yabancı dilde yayın
yapılması için ricada bulundu.
Yerinde yapılan JEST karşılıksız kalmadı. Yayınlar başladı.
Çok değerli ve örnek insan Teoman Yiğin’i Saygı ve hürmetle
anıyorum, Ruhu şad olsun...
1974 yılında Yunan ve Pakistan derneklerinin de katılımı ile
Yabancı İşçiler Birliği’ni (Indvandranes Fællesråd) kurduk.
Aynı yıl, Yabancı İşçiler Birliği

temsilcileri olarak, Danimarka
Parlamentosuna davet edildik.
Yabancıların sorunlarını tartıştık. Başbakan Anker Jörgensen’e şu soruyu yönelttim:
“Hükümetinizin yabancılar politikası var mı? Var ise haklarımız nelerdir?”
Cevap olarak: “Yabancılar, işçi
sendikalarına ve sağlık sigortasına (Sygekasse) üye olabilirler”
demişti.
O toplantıda emekli haklarımız da uzun tartışmalardan
sonra 1/40 olarak karara bağlandı. Bakım kontratları ve
emeklilik konusunda en çok
Mogens Glistrup güçlük çıkardı. Bildiğiniz gibi birlikten güç
doğar.
1980’li yıllarda dernekçiliğimiz giderek azaldı. Daha çok
kulüpçülüğe dönüştü. Biraz
Danca’sını geliştirenler gemisini yüzdüren kaptan oldum
zannettiler, ama aldandılar.
Her zaman için birlikteliğe ve
dayanışmaya ihtiyaç vardır. Son
yıllarda siyasi partilerin çoğunluğu yabancıları siyasetlerine
malzeme yapmaktadırlar.
Bizlerden uyum sağlamamızı
isteyenler, çıkardıkları yeni yasalarla ayrımcılığı teşvik etmekteler... Buna, “’bu ne perhiz, bu
ne lahana turşusu” derler.
Belediye ve Bölge Seçimlerinde
(Kommunalvalg og regionsvalg)
görevimizi yapalım. Sandık başına gidelim. Haklarımızı kısıt-

layan partilere oy vermeyelim.
Seçeceğimiz temsilciler haklarımızı arayacak ve haksızlıklara
karşı çıkacak medeni cesaret ve
bilgi sahibi olmalıdır.
Ben de bu seçimlerde adayım.
Hangi partiden mi? İnsana insan olduğu için saygılı, ayrımcılığa karşı çıkan çok çeşitli mozaik’ten haz duyan, özellikle yabancılara karşı sempatisi olan,
Velfærdspartiet’ten (U) adayım.
Komşunu, arkadaşını veya tanıdığını değil, sizi gerçekten
temsil edecek olanı seçmenizi
tavsiye ederim.
Hasan Kıtır (Velfærdspartiet
-Refah Partisi Farum Belediye
Meclisi üyesi adayı)

Hakkınızı arayacak adaylara verin oyunuzu

B

ilindiği gibi 15 Kasım
salı günü Danimarka’da yerel seçimler
yapılacak.
Danimarka’da en az üç yıl
oturmuş ve yaşı en az 18 olan
göçmenlerin de oy kullanma
hakkı var.
Yerel seçimlerin sonucu
doğrudan günlük yaşamımızı etkileyecek. Örneğin sağlık, eğitim, sosyal yardım, ev
edinme konuları ile kültürel
etkinlikler yeni oluşturulacak belediye meclislerinin

politikalarından doğrudan
etkilenecekler.
Kendi sorunlarımızın çözümü için etkin bir şekilde çalışacak adayları vereceğimiz
oylarla yerel meclislere sokabiliriz. Hangi adaya oy vereyim sorusunun yanıtı, adayın
politik bilincine ve kültürel
birikimine bakılarak alınabilinir. Göçmenlerin sorunları
ve gereksinimleri konusunda kapsamlı bilgiye sahip,
bugüne kadar yaptıklarıyla
saygı ve güven uyandıran

adayları oylarınızla destekleyebilirsiniz.
Bu adayların Danimarka’da
göçmenlere karşı yürütülen
olumsuz politika konusunda
görüşleri de önemli. Müslümanları, göçmenleri günah
keçisi gibi gören bugünkü
Danimarka politikasına karşı etkin mücadele etmeyecek
adaylara oy verilmemeli.
Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliğine karşı çıkan adaylara da verecek oyumuz olmamalı.

Demokrasiden yana, Danimarka’daki sorunlarımızın
çözülmesinden yana olan,
sesimizin her alanda olumlu
bir şekilde duyurulması için
bilinçli mücadele verecek yetenekli adaylara verilecek oylarımız çok olmalı.
Şimdi, sandık başına gitme
zamanı!
Hüseyin Duygu (Sosyal Demokrat Parti, Gladsaxe Belediye Meclisi adayı)
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Seçimlere katılma oranı en fazla olan toplum niçin biz olmayalım

S

izlerin de bildiği gibi Danimarka’da yeni bir Belediye seçim dönemi daha
karşımızda.
Her 4 yılda bir yapılan yerel
seçimlerin bu seferki tarihi olan
15 Kasım 2005, Salı günü tekrar
sandık başına gideceğiz ve demokratik haklarımızdan birisini yani
seçme ve seçilme hakkımızı kullanarak hem demokratik görevimizi
ve hem de vatandaşlık görevimizi
yerine getireceğiz.
Bu seferki seçimlerin bir özelliği
de, Danimarka’da yapılan Belediyeler Reformu sonucu bazı belediyelerin birleşmeleri ile yeni belediyelerin oluşturulması ve daha
öncesi İl yani ‘Amt’ dediğimiz
birimlerin kaldırılarak yerlerine Bölge yani ‘Region’ denilen
yeni coğrafik ve idari il sınırları
oluşturulmuş olmasıdır. Bu nedenle de 15 Kasım’da yapılacak
seçimlerde aynı gün ve aynı
sandık başında iki ayrı oy pusulası
kullanılarak, iki ayrı seçim için
yani bir kendi sınırları içersinde
ikamet ettiğiniz belediyenizin belediye meclisi ve bir de sizin belediyeniz ile diğer bazı belediyelerin
içersinde bulunduğu bölgenin bölge belediyesi meclisi için oylarınızı
vereceksiniz.
Bu önümüzdeki seçimleri göz
önünde tutarak toplumda olan
gelişmelere şöyle bir bakacak olursak dikkati çeken konulardan bir
tanesi, bu son yıllar içersinde Danimarka’da, bazı Danimarkalılar

ve yabancılar arasında yapılan
ayrımcılığın yepyeni boyutlara
ulaşarak daha belirgin bir hale
gelmiş olmasıdır. Özellikle de
dini inancı bizim gibi Müslüman
olan kesime yapılan davranışlar
daha da olumsuz ve dışlayıcı bir
biçim almaya başladı. Bazı kesim
ve insanlar da, ta 1960’lı yılların
başlarından bu yana bu ülkede
yaşayıp, burayı ikinci vatanımız
gibi kabullenerek canla, başla
çalışarak topluma yararlı kişiler
olmak için uğraşan bizleri, bu

ülkeye uyum sağlayamamış ve
de uyum sağlamak istemeyen
insanlarmışız gibi sergilemeye
uğraşmaktadırlar.
Danimarka’da yaşayan göçmenler hakkında bu geçtiğimiz 2
– 3 hafta içersinde yine bir sürü
araştırma raporları ve istatistikler yayınlandı. Bunların hepsinin
de ortak yanı her zaman olduğu
gibi örneğin: En çok işsiz olan,
en çok suç işleyen, en çok sosyal
yardım alan, en çok hasta olan,
en az eğitimi olan, topluma en az

uyum sağlayan, seçimlere katılım
oranı en az olan, demokratik haklardan en az yararlanan, v.s., v.s.
gibi olumsuz konularda önde gelen
kesimin yine göçmenler ve mültecilerden oluşması. Bu raporların
en üzücü tarafı ise, maalesef Türkiye kökenli bizlerin bu olumsuz
istatistiklerin bazıları içersinde
oldukça kabarık bir oranda yer
alıyor olması.
Bu durumdan bahsetmemin
nedeni, artık bizim yıllardır bu
içinde yaşadığımız ve ayrılmaz
bir parçası olduğumuz Danimarka toplumuna daha iyi bir şekilde uyum sağlamamız ve bizim
sahibi olduğumuz demokratik
haklarımızı en üst düzeyde kullanarak, hak ettiğimiz yerlere
gelip, bu ardı arkası kesilmeyen
raporlarda hakkımızdan olumlu
bir toplum olarak bahsettirmeye
çalışmamız gerektiğidir.
O nedenle, geçen dönemlerde
olduğu gibi yine bu kez de sizlerden yani Danimarka’da yaşayan
ve Türkiye kökenli olan herkesten, sahibi olduğunuz en önemli
demokratik haklardan birisini yani
seçme ve seçilme hakkınızı mutlaka kullanmanızı ve 15 Kasım 2005,
Salı günü seçim sandığının başına
giderek kendinize, düşünce ve
görüşlerinize en yakın bulduğunuz
bir politik partiye yada tercihli oy
hakkınızı kullanarak o partinin
adaylarından bir tanesine oyunuzu vermenizi önemle rica ediyorum. Ancak bu şekilde sesimizi

Seçimlerle ilgili pratik bilgiler

D

animarka’da halk 15 Kasım’da
sandık başına gidiyor. Bu kez
halk belediye ve bölge belediyeleri için oylarını kullanacak.
Bu kez yapılacak seçimlerin diğer yerel
seçimlerden farklılığı ise, kısa süre önce
yürürlüğe giren yeni Belediyeler Reformu
ile birliktee belediye meclislerinin yanısıra
bölge belediye meclislerine adayların
katılmasıdır.
Bazı küçük belediyeler komşu belediyelerle birleşerek büyük belediyeler haline gelirken, eyalet sistemi (amt) tarihe
karışıyor.
Yeni ortaya çıkan yeni yerel yönetim haritasına göre, belediyelerin sayısı
271’ten 98’e düşerken, daha önce 14 Amt
bulunan Danimarka bundan böyle beş
büyük idari bölgeye ayrıldı.
Ancak birleştirilen belediyelerin yeni
seçilecek olan belediye meclisleri ise her
ne kadar da seçim 2005 yılında yapılıyor
olsa da, bir seferliğine mahsus olmak üzere
görevlerine bir yıl sonra yani 1 Ocak 2007
yılında başlayacaklar. Bu da bu belediyelerde halen görev yapan şimdiki belediye
meclislerinin görev sürelerinin, hazırlık dönemi sayılacak olan bir yıl daha uzatılması
yani 1 Ocak 2007 tarihine kadar görevde
kalmaları anlamına geliyor.

dece bir tek oy kullanıyorlardı. Ancak 15
Kasım’da yapılacak seçimlerde artık onlar
da Danimarka’nın diğer yerlerinde oturan
vatandaşlar gibi iki oy yani bir oy kendi belediye meclisleri için ve bir oy da belediyelerinin dahil olduğu yeni bölgenin, bölge
belediye meclisi için oy kullanacaklar.
O yüzden özellikle Kopenhag ve Frederiksberg Belediyeleri sınırları içersinde ikamet eden vatandaşlarımız
oylarını kullanırken çok dikkatli olmak
zorundadırlar. Aksi taktirde yapılacak en
ufak yanlışlık verilmiş olan oyların geçersiz
sayılmasına neden olur.
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DANİMARKA’DA SEÇME
VE VE
DANİMARKA’DA
SEÇME
SEÇİLME
HAKKI
SEÇİLME HAKKI:
Danimarka’da sabit ikamet eden ve Danimarka vatandaşı olan (yani Danimarka pasaportu olan) 18 yaş ve üzerinde, reşit olan
herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.
Bu da bu kişilerin seçmen kütüklerine
kayıt edilmelerini sağlar ve Danimarka’da
yapılan belediye seçimlerinde Danimarka
vatandaşı olma şartı aranmaz.
Ancak bu seçime katılacak kişiler herhangi bir AB üyesi ülkesi, İzlanda ya da
Norveç vatandaşı değilse, yani örneğin
bir Türk vatandaşı ise, o zaman bu şahsın
yukarıda belirtilen şartlardan başka bir
de seçim tarihinden önceki son üç yıl içeKOPENHAG VE FREDERİKSBERG
risinde mutlaka Danimarka’da yasal olaKOPENHAG VE FREDERİKSBERG
BELEDİYLLERİ
rak sabit bir ikamet etmiş olması şartı da
BELEDİYELERİ :
Bu seçimlerde özellikle Kopenhag ve Fre- aranmaktadır.
deriksberg Belediyeleri sınırları içersinde
SEÇMEN KARTI (Valgkort)
yaşayan vatandaşlar çok özel bir durumla SEÇMEN KARTI (Valgkort)
karşı karşıya kalacaklar.
Seçim dönemlerinde önemle dikkat edilŞimdiye kadar bu iki belediye de özel mesi gereken konu, seçimlerden yaklaşık
bir konuma sahipti ve hem yerel bele- 2 hafta öncesi posta ile gönderilmiş olan
diye (kommune) ve hem de amt görevle- seçmen kartı yani (valgkort) hala size
rini bir arada yürütüyorlardı. O nedenle gelmemiş ise ya da sizin almış olduğunuz
bu iki belediyenin sınırları içersinde seçmen kartı içerisinde yazılan bilgilerde
yaşayan vatandaşlar yerel seçimlerde sa- herhangi bir yanlışlık varsa, o zaman he-

X

X

men ikamet ettiğiniz belediyenin nüfus
dairesine (folkeregister) şahsen ya da telefon ile başvurmanız gerekir.
Yapılacak olan, seçimlerde oyunuzu kullanabilmeniz için seçmen kartınızı (valgkort)
beraberinizde seçim sandığının başına getirerek oradaki seçim görevlisine teslim
edip, seçim görevlisinden kullanacağınız
oy pusulalarını almanızdır.

X

OY KULLANMA YÖNETMLERİ
OY KULLANMA YÖNTEMLERİ :
Sandık başında oy kullanma (stemme ved
valgstedet): En yaygın ve normal olan oy
kullanma yöntemidir. Oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başlar, akşam 20.00’de
sona erer. Eğer seçim günü acelelikle
ya da bir unutkanlıkla seçmen kartınızı
yanınızda götürmeyi unutmuşsanız yine de
oyunuzu kullanma hakkınız ve imkanınız
vardır. Ancak bu hak ve imkandan yararlanabilmek için kimliğinizi oradaki seçim
görevlilerine belgeleyebilmeniz gerekiyor.

duyurmamız mümkün olacaktır.
Eğer bizler, bir dayanışma içersinde en azından belli noktalarda
ve konularda bir araya gelerek bizleri temsil etmeleri için aday olmuş
politikacı arkadaşlarımıza destek
vermezsek, bizim ihtiyacımız
olduğu zaman bizleri tanımayan
insanlardan da herhangi bir
anlayış beklememiz mümkün olamaz..
İstatistiklere bakıldığı zaman,
burada yaşayan Türkiye kökenli
vatandaşların genel olarak, Danimarka’da yapılan seçimlere
katılım oranı maalesef düşük ve bu
da acı bir gerçek. Dernekleşmeyi,
örgütleşmeyi, dayanışmayı ve
destek vermeyi son derecede güzel örnekler vererek, bu içinde
yaşadığımız Danimarka toplumuna kanıtlamış olan halkımız,
maalesef iş seçmeye, yerel, bölge
yada genel seçimlerde, kendisine
verilmiş en etkili haklardan biri
olan oy kullanmaya, oy vermeye
gelince, işte o zaman bu hakkını
kullanmıyor.
Değerli seçmenler: Haydi hep
birlikte sandık başına. Danimarka’da seçimlere katılma oranı
en fazla olan toplum niçin biz
olmayalım ?
Taner Yılmaz,
1 Ocak 1998 yılından
bu yana Kopenhag
Belediye Meclisi üyesi ve
Sosyal Demokrat Partisi,
Liste A adayı

X

üyesi olduğu partinin adaylarının olduğu
kısımdaki isimlerin arasında aranıp, bulunarak o adayın isminin ve soyadının hemen
sonuna ve başka yerlere taşmayacak şekilde, bir tek çarpı işareti koyulmasıdır.
Oy pusulası (stemmeseddel):
Seçmen kartını (valgkort) seçim görevlisine verdikten sonra o da size oy pusulasını
(stemmeseddel) ya da oy pusulalarını
(stemmesedler) verir. Oy pusulası, seçimlere aday olarak katılan tüm partlerin ve
adayların isimlerinin sırası ile yazılmış
olduğu ve genelde de oldukça uzun olan
bir listedir.
Seçmen olarak siz seçim kabinine girdikten sonra bu listeye bakarak oyunuzu vermek istediğiniz şahsın ya da partinin isminin bittiği yere bir çarpı işareti koyarak
oyunuzu vermiş olacaksınız. Burada en çok
dikkat edilecek konu, bir oy pusulası içerisinde sadece bir tek çarpı işareti olması
gerektiğidir. Eğer oy pusulasına birden
fazla çarpı konulursa o zaman verilmiş
olan oy geçersiz sayılır.
Eğer oy pusulası üzerinde oy verirken bir
yanlışlık yapacak olursanız sakın onu düzeltmeye çalışmayın. Oy pusulası üzerinde
yapılacak olan düzeltmeler, karalamalar,
silmeler, v.s. gibi şeyler oyunuzun iptal
edilmesine ve geçersiz sayılmasına neden olur.
O yüzden eğer bir yanlışlık yaparsanız
tekrar seçim görevlisinin yanına giderek,
üzerinde yanlışlık yapmış olduğunuz seçim
pusulasını ona verip yeni bir oy pusulası
almanız ve yeniden oy kullanmalısınız.

Tercihli oy kullanma (stem personligt):
Oyunuzu herhangi bir aday tercihi
yapmadan direkt olarak bir partiye
verebileceğiniz gibi sizin kendinizin
desteklediği bir adayın seçilmesi şansını
artırmak amacıyla o adayın şahsına oy
vermek imkanınız ve hakkınız da vardır.
Bu oy verme yöntemine, tercihli oy kullanma hakkı denilir. Bu şekilde oy verildiği
zaman sizin oy vermek istediğiniz şahsın
kendisine verilmiş olan oyların sayısı onun
seçilebilmesi için büyük önem taşır ve o
adayın şahsına verilmiş oy aynı zamanda
da tabii ki o adayın üyesi olduğu partiye
de verilmiş olur.
Burada çok dikkat edilmesi gereken
konu, bir oy pusulası üzerinde o oy ver- (Seçim hakkındaki yukarıdaki pratik bilgimek istenilen adayın isminin bütün oy ler Kopenhag Belediye Meclisi üyesi Taner
pusulası içinde aranmayıp, sadece onun
Yılmaz’ın katkılarıyla hazırlanmıştır)
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DİN SOHBETİ

HUKUK KÖŞESİ

Birlikte dirlik vardır
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri Müşaviri

S

evgili vatandaşlarım !
Dost bir ülkede ,güzel bir ülkede yaşıyoruz.. Bu dost ülke bize buruda kalma hakkı veriyor,vatandaş olma hakkı veriyor.İnançlarımıza saygı gösteriyor.Eğer biz burada yaşamayı düşünüyorsak , bu ülkenin şartlarına ayak uydurmak,hukuki ve sosyal şartlarına uyum sağlamak durumundayız.Biz uyuma
(Entegrasyona) karşı değiliz.Asimilasyona karşıyız.Entegrasyonu (uyumu) üç temel ilke ile
özetliyoruz.Kişinin kendisi ile barışık olması,
çevresi ile barışık olması ve Allah ile barışık olması.
Fakat şunu hiçbir zaman unutmayalım ki,biz ayrı bir toplumuz,Müslüman Türk toplumuyuz.Bizi toplum yapan; yani öteki toplumlardan
farklı kılan şey, kendimize ait olan dilimiz,tarihimiz,dinimiz,gelenek ve göreneklerimiz,mimarimiz,musikimiz, folklorumuz,yemek çeşitlerimiz ve eğlence anlayışımıza kadar her türlü
özelliğimizdir.Bizi yekpare bir sosyal bünye yapan olgu kültür birliğimizdir.Bizler bu kültür
birliği sayesinde aynı bütünün parçaları olduğumuza inanıyoruz.Birliğimizi sağlayan asıl unsur ise bu ortak inancımızdır.İnanç birliği veya
birlik şuuru bizi belli başlı noktalarda ortak hareket etmeye zorunlu kılmaktadır.Aksi davranışlar ise bizi yok oluşa götürür.
Bu bağlamda, Müslüman Türk toplumu olarak
bize düşen, el ele,gönül gönüle,omuz omuza vererek dini ve milli değerlerimize sahip çıkmak ,
yeni yetişen çocuklarımıza bu değerlerimizi öğretmektir.Zira , dini ve milli değerlerine sahip
çıkmayan toplumlar tarihin sahnesinden silinip
gitmişlerdir.
Değerli vatandaşlarım!
Yüce dinimiz İslam , Tevhit dinidir. Tevhit tek
Allah inancı etrafında birleşmektir. Yüce Rabbimiz ,Kur’ an ı Kerimde : “Hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ,sakın parçalanıp ayrılmayın “ buyurarak Müslümanları felakete sürükleyen bölücülüğe karşı uyarmakta ve hepimizi birlik ve beraberliğe çağırmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.as.)
ise;
“Birlikte rahmet,ayrılıkta azap vardır. Allah’ın
rahmeti topluluk üzerinedir.Kim bölücülük yaparsa ,cehenneme gitmek üzere ayrılmış olur.
İman etmedikçe cennete giremezsiniz,birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız “ Hadisi Şerifleri ile bizlere birlik ve beraberliğin bir
toplum için taşıdığı hayati önemi bildirmektedir.
Allah’ı ,Peygamberi, dini ve kitabı bir; kabesi
ve gayesi aynı olan Müslümanlar Kur ’an ın etrafında birleşmeli “Birlikte dirlik vardır.”ilkesine sarılmalı,asla bölünüp parçalanmamalıdır.Tarihe baktığımız zaman görürüz ki,birlik
ve beraberliğini koruyan toplumlar yücelmiş ve
yükselmişler.Bölücülüğün pençesine düşen toplumlar ise tarihin sahnesinden silinip gitmişlerdir.Tarihten ibret almayan toplumlar,kendileri
gelecekteki nesillere ibret teşkil edecek felaketlere uğrarlar.
Bu nedenledir ki , Yüce Rabbimiz bizi uyararak ;
“Ey iman edenler ! Allah ve Resulüne itaat ediniz, birbirinizle çekişmeyiniz, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz,devletiniz gider “buyurmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz de ; “Bölücülük yapan
bizden değildir” öğütleriyle ilahi beyana açıklık
getirmektedir.
Sohbetimi bir şiir ile tamamlamak istiyorum..
Sevgi ile tutuşursak el ele ,
Huzurla yaşarız çekmeyiz çile.
Şöyle geçmişe bak,yönümüz birdir.
Bu günümüz birdir ,dünümüz birdir.ok şükür
İslam’ız dinimiz birdir.

Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang

Danimarka vatandaşlığı elde
etmek için...

nimarka vatandaşlığı elde etDmek
için bazı şartları yerine

süresi olarak kabul edilir.
Danimarka’da oturma şartını yerine getirmiş olmak demek aralıkgetirmek gerekmektedir.
Bunlar: Oturma şartı, önceki va- sız Danimarka’da oturmuş olmak
demektir. Danimarka’da oturmatandaşlığından çıkmak, sabıkasız
ya ara verilmiş ise, Danimarka’da
olmak, resmi kurumlara 50 bin
krondan fazla borçlu olmamak, Da- oturulan toplam süreye bakılır ve
bu toplam süre esas alınır. Bu şarnimarka toplum yapısı hakkında
tın yerine getirilmesi için Danimarbilgi sahibi olmak, Danca bilmek
ka’daki, oturma süresinin bir yıldan fazla kesintiye uğramamış olOturma şartı
ması gerekir.
Oturma şartı, Danimarka vatanKesinti süresi, eğitim, askerlik
daşlığı elde edebilmek için Daniveya hastalık nedeniyle gerçekleşmarka’da belli bir süre oturmuş
miş ise, kesinti 2 yıldan fazla olmaolmak demektir. Kuzey ülkelerinmalıdır.
den gelenler için bu süre 2 yıldır.
Haymatlos (Vatansız) olanlar veya
mülteciler için ise bu süre 8 yıldır. Vatandaşlıktan çıkmak
Bu iki grubun dışındaki yabancılar Danimarka vatandaşlığı elde etmek isteyen kişiler önceki vataniçin Danimarka vatandaşlığı elde
daşlıklarından çıkmak zorundadıretmek için Danimarka’da ikamet
lar. Danimark çifte vatandaşlığa
süresi 9 yıldır.
izin vermemektedir.
Danimarka vatandaşı biri ile evli
Sabıka kaydı
olan kişiler için vatandaşlık elde
Danimarka’dan sınırdışı edilmiş
etme şartları ise:
kişiler ile 2 yıldan fazla ağır ha- En az 3 yıllık evlilik ve ardından
pis cezası almış kişiler Danimarka
6 yıl Danimarka’da oturmuş olvatandaşlığı elde edemezler. Başmak.
ka suçlardan hüküm giyen kişiler
- En az 2 yıllık evlilik ve ardından
7 yıl Danimarka’da oturmuş olmak ise mahkum olmalarının ardından
belli bir süre geçtikten sonra va- En az 1 yıllık evlilik ve ardından
8 yıl Danimarka’da oturmuş olmak tandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Bu süreye Karantina süresi,
adı verilir ve bu süre işlenen suçun
Evlenmeden önce birlikte yaşanılan süre varsa bu da 1 yıl evlilik türüne ve alınan cezanın süresine
a

göre belirlenir.
Resmi kurumlara borç
Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerin, aldıkları fazladan
sosyal yardım veya çocuk parası
gibi borçları olmamalıdır. Bu borçlar 50 bin kronluk bir sınıra kadar
vatandaşlık başvurusunda belirleyici değildirler.
Toplum yapısı hakkında bilgi
ve Danca bilme şartı
Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerin Danimarka diline hakim olmaları gerekir. Ayrıca Danimarka toplum yaşamı, kültürü ve
tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
da gerekmektedir. Bu şartların belgelenmesi ise ilkokul veya lise diploması, dil okullarından alınacak
diplomalar olabileceği gibi Yetişkinlere verilen diplomalaryoluyla
olabilir (VUC). Dil şartı psikolojik
nedenlerle dil öğrenemeyecek kişilerde ve konuşma özürlü olanlarda
aranmaz.
Şikayet olanakları
Vatandaşlık başvuruları konusunda şikayette bulunmak isteyen kişiler Uyum Bakanlığı vatandaşlık işleri müdürlüğüne (Indfødsretskontoret i Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration) başvuruda bulunabilirler.

Eğitim farkına dikkat edelim
Ç

oğumuz Danimarka’daki
eğitim sisteminin Türkiye’ye göre farklılığını biliriz. Peki, nedir bu farklılık
önce bunu bir hatırlayalım.Türkiye’de bir aile çocuğunu ilkokula verdiğinde,
öğretmeninden şartsız beklentileri vardır. Bu beklentiler sırasıyla okuma, yazma
ve eğitimdir.
Çocukta bir eksiklik görüldüğünde, sebep sadece
öğretmenin başarısız oldu-

ğuna bağlanır. Veli bu konuda suçsuzdur, çünkü ona bu
konuda fazla görev yüklenmemiştir. Velinin burada sadece bir görevi vardır, bu da
çocuğunun okula gidip gitmemesini kontrol etmesidir.
Çocuklarını Danimarka’da
okutan veliler ise, ilk günden itibaren, öğretmen-veli
işbirliği içerisinde olurlar.
Öğretmen mesleki olarak çocukları eğitirken, veliler de
ona yardımcı olmak zorun-

SATDISCOUNT

www.satdiscount.dk
»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«
ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!
»Çanak antenim çekmiyor!«
diye artık sorun yapmayın.
Bundan böyle tüm Türk kanallarını
Danimarka’nın her yerinden, evinizin her
cephesinden sizler için özel getirdiğimiz
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dadır. Velilerimizin çoğunun
bu sorumluluktan kaçtığını
görmekteyiz. Okuldan eve
gelen çocuğumuza; sadece
”kızım/oğlum ödevin var mı”
diye soruyoruz ve sorumluluğumuzun burada sona
erdiğini zannediyoruz. Okulda çocuklarımızın başarısız
veya sorunları olduğunda da
suçu kendimizde değil mutlaka başkasında aramakta
pek de gecikmiyoruz.
Öğretmenin çocuğumuzun
yaramazlığını, dersi dinlememesini diğer arkadaşlarını rahatsız edişini duyduğumuzda, ona cevap olarak
”Öğretmen değil misin?
Bunu sen adam edeceksin
yoksa niye buraya gönderiyorum”? deyip bahsedilen
işbirliğini çabucak unutmaktayız.
Öncelikle çocuk adam olacaksa sadece okulda değil,
evde¬de adam edilmek zorunda, işte burada da bizim
ön planda olmamız gerekiyor, gerçek işbirlilik aslında
burada başlıyor.
Ödevlerin var mı sorusuna
çocuklarda, bizim pasifliğimizi fark etmiş olacaklar ki
verdikleri cevap hep aynı,
ya ”ödevlerim yok”, ya da
”ödevlerimi yaptım” şeklinde
oluyor. Bu cevapların doğru
olmasını temenni ediyoruz.
Eğer bu cevaplar doğru de-

ğilse ortaya vahim bir durum çıkıyor, bu durumda
çocuk okuldan ve derslerden
çok geri kalıyor. Bunu da
tabii ki eğer gidebiliyorsak
ancak toplantılarda öğrenebiliyoruz.
Peki güzel işbirliliği nasıl kurabiliriz?
Veli ve aile toplantılarına
katılmalıyız. Hergün ödevlerini kontrol edip onunla
beraber ders yapıp ona ders
yapma alışkanlığı kazandırmalıyız. Eğer ödevi yoksa
bile, birlikte önceden yapmış
olduğu dersi tekrar etmeliyiz.
Her akşam yarım saat çocuğumuza kitap okutalım ya
da okuyalım, bu ister Danca olsun ister Türkçe, hangi
dili daha iyi biliyorsak. Çocuğumuzun Danca’sını geliştirmemiz için onun derslerden sonra Danimarka tv kanallarını seyretmesini özen
gösterelim. Ödevlerini yapıp
yapmadığına dair haftada
bir sefer okul oğretmeniyle bu konuda diyalog içinde
olalım.
Eğer başlangıç olarak bunları yapabilirsek, gelecekte
çocuğumuza çok iyi bir meslek edinmesi yolunda büyük
bir adım atmış oluruz.
(Doğan Polat, Makina
Mühendisi/Tercüman)
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Çocuk ve çalışma
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

K

üçük yaştaki çocukların çalışıp çalışmayacakları ve çalışırlarsa ne tür işlerde ne kadar
süre çalışacakları kurallara bağlanmış. Çocukları korumak amacıyla çıkarılmış bu yasalar. Buna
göre 13 yaşın altında bir çocuğun
çalışması yasak. Ama özel durumlarda ve polisten izin almak
koşuluyla çocuklar bazı işlerde
ücret karşılığı çalışabilirler. Örneğin film, tiyatro ve sirk yapım
ve gösteriminde, kültür ve spor
faaliyetlerinde çocuklar sınırlı
olarak çalışabilirler. Ama her durumda anne-babanın rıza göstermesi ve karar vermesi gerekiyor.
13 yaşını doldurmuş çocuklar
belirli işlerde ve sınırlı olarak çalışabilir. Nedir bu işler? Örneğin

çiftliklere hayvanlara bakmak,
meyve toplamak, dükkan ve benzeri işyerlerinde servis yapmak,
paket yapmak, fiyat koymak, temizlik yapmak, gazete satmak
veya dağıtmak, kütüphanelerde
çalışmak, basit ayak işleri yapmak vs. Görüldüğü gibi en erken
çalışma yaşı 13. Ama çocuk 18
yaşını doldurana kadar çocuğun
nerede ve hangi koşullarda çalışacağı kurallara bağlanmış.
İlk okulun 9.uncu sınıfını bitirmiş ve 15 yaşını doldurmuş çocuk herhangi bir işte çalışabilirler. Ayrıca çocuklar aileye ait bir
işyerinde de çalışabilirler. Gerekli iş bilgi ve becerisini aldıktan
sonra bu yaştaki çocuklar çiftliklerde tarım aleti kullanabilir,

yük indirip bindirebilir, ot kesebilir vs.
Gene ilk okulun 9.uncu sınıfını
bitirmiş ve 16 yaşını doldurmuş
çocuklar çiftliklerde tarım aletleri kullanabilirler, traktör sürebilirler, biçer kullanabilirler. Görüldüğü gibi 16 yaşına gelmiş bir
çocuk daha fazla tarım ve iş aletleri kullanma hakkına sahip.
Bu yaştaki çocuklar 18 yaşını
doldurana kadar tehlikeli maddelerle çalışmamalı, uzun süre
bu tür maddelerin yakınında olmamalı, çünkü bu maddeler beyinde hasara yol açabiliyor. Gene
18 yaşını doldurmayan çocuklar saat 18.00 ilâ 06.00 arasında fırınlarda, benzin istasyonlarında, grillbar ve restoranlarda,

dükkanlarda ve benzeri yerlerde
yalnız çalışmamalı, ama 18 yaşı
geçmiş birisiyle bu saatler arasında da çalışabilir bu çocuklar.
Çocukların gece yalnız çalışmalarına karşı çıkmanın en büyük
nedeni bilindiği gibi 24 saat açık
olan işyerlerinde sık sık tehdit ve
soygun gerçeklemesi ve bu durumun çocukların psikolojik dengesini bozmasındandır.
İlk okula giden çocuklar günde
en az 14 saat dinlenmeli. Haftada 2 gün tatil yapmalı. Bu yüzden saat 20.00 ilâ 06.00 arası
çalışmaları yasak. 15 yaşını doldurmamış ve ilk okula giden çocukların haftalık çalışma saatı
12 yi geçmemeli. Okulun tatil
olduğu dönemlerde çalışma sa-

ati 35’i geçmemeli. Bu saatlerden daha fazla çalışmak cezaya
tabidir. İşveren ve anne-babalar
cezaya çarptırılabilir, çünkü 18
yaşın altında bir çocuğun çalışıp
çalışmayacağına anne-babası karar verir.
Sonuç olarak, çocuklar 13 yaşından önce çalışmamalı, ama bu
yaştan sonra yapılacak işler hafif ve az olmalı. Çocuğun büyüme ve gelişmesini engelleyecek
işler, eğitimini engelleyecek iş ve
çalışma koşulları ilkesel olarak
yasak. 18 yaşına kadar iş çocuk
için tali planda kalıyor.
utireli@haber.dk

25 Kasım’dan itibaren Kopenhag Park Bio’da
Rezervasyonlarınız için Park Bio tlf: 35 38 33 62

25 Kasım’dan itibaren de Aarhus’ta Öst for Paradis’te
Tlf: 86 1931 22

Nielsens Discount
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Bir Bedellinin Günlüğünden
100. Dönem askerlik görevi için Türkiye’ye giden gurbetçiler geri döndüler. Bu gurbetçilerden biri de Kopenhag
yakınlarında bulunan Höje Gladsaxe’de pizza restoranı işleten
Cemal Dağıdır. Cemal askerlik
anılarını siz Haber okurları için
Sadi Tekelioğlu’ya anlattı.

Irkçı suçlar arttı

P

olis, geçen yıl ırkçı nedenlerle işlenen toplam 37 suç kaydederken, bu
yılın ilk sekiz ayında ırkçı nedenlerle işlenen suçların sayısı 51’e yükseldi.
Bu yıl kaydedilen suçların yüzde 75’i,
Danimarkalıların yabancılara yaptığı saldırılardan oluşuyor. Olayların dörtte birinde ise suç isleyenlerin etnik kökeninin
belirlenmesi mümkün olmadı.
Danimarka Halk Partisi genel başkan
yardımcısı Peter Skaarup, sayının artmasının dikkatlerin bu soruna çekilmesinden mi kaynaklandığının incelenmesini
istedi.
Güney Danimarka Üniversitesi öğretim
üyesi Marianne Horsdal da, ırkçı saldırı
ve suçların artışında politikacıların ve
medyanın büyük sorumluluğu olduğunu
söyledi.
(Haber)

K

openhag havaalanından uçağa binerken neler düşündün?
“Danimarka’da kaldığım süre içinde bir çok kez Türkiye’ye gittim. Herpsinde de ailemi ve dostlarımı, köyümü göreceğim için heyecanlıydım. Ama bu kez
duyduğum heyecan bir başkaydı. Askere
gidiyordum. Biliyorum 18-20 ay askerlik
yapanlarınki ile kıyaslanmaz, ama asker
üniformasını üzerime geçireceğim ve arkadaşlarımın bir çoğundan dinlediğim asker anılarını ben de yaşayacağım için heyecanlanıyordum.”

Çok heyecan verici, öğretici birlikteliklerimiz oldu.”

Diğer askerlik yapmaya gelenler de senin
gibi miydi? Kimlerle tanıştın?
“100. dönem bedelli askerlik görevini tamamlamak için Burdur’a gelirken duyduğum bir başka heyecan ise benim gibi
Anadolu topraklarından, yaşamını kazanmak için başka ülkelere gidenlerle tanışacak olmamdı.Sıcak dostluklar kurduk
Onların yaşam şartlarını öğrendim, onlar
da benimkini.
Bizim koğuşta Singapur, Almanya, Amerika’da yaşayan Türkler vardı. Dünyanın
5 kıtasından askerlik yapmaya gelmişler.

Peki, orada ilginçlikler yaşadınız mı?
“Ayrıca hiç Türkçe bilmeden askerlik yapanlar vardı. En ilginci ise onlardı.”

Günleriniz nasıl geçiyordu?
“Üç hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçti aslında. Bizler fazla fiziksel aktiviteye
hazır olmadığımızdan başlangıçta talimlerde zorlananlarımız oldu ama çabuk
alıştık. Bunun dışında verilen konferanslarda ülkemizin içinde bulunduğu durumu, tarihi, kültürü ve bazı uluslararası
konulardaki tavrını daha ayrıntılı şekilde
öğrenmek fırsatı bulduk”

Nedir onlar?
“Gurbette yaşamanın, gurbette mahkum
olduğumuz yalnızlığın bizlerden neler
alıp götürdüğünü orada farkettim.”

Zorluk çekmediler mi?
“Hayır onların yanında tercümanlık yapan diğer askerler vardı, verilen emirleri
tercüme ediyorlardı. Onlar da dili anlamadan askerliklerini tamamladılar. Dünyanın dört bir yanından, farklı günlük yaşamları, farklı geçmişleri olan insanlarla
birlikte olmak insana bazı şeyleri yeniden
düşünme fırsatı veriyor.”

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

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

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

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.

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

Genç göçmen işsiz
sayısı çoğalıyor

D

animarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) tarafından
yayınlanan bir rapora göre, ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler arasında
işsizlik giderek artıyor ve gençlerin iş
bulmaları sanıldığından da çok zor.
LO’nun son raporuna göre, ikinci ve
üçüncü kuşak göçmenler arasında istihdam erkeklerde yüzde 4.2, kadınlarda da
yüzde 5.5 oranında düştü. Şu anda yeni
kuşak göçmenlerin arasında erkeklerin
yaklaşık sadece yüzde 59’u ve kadınların
da yüzde 56’sı çalışıyor.
LO sekreteri Marie-Louise Knuppert ise,
tüm araştırmaların göçmenlerin bir meslek eğitimi aldıklarında çalışma piyasasına
olan bağlılıklarının Danimarkalı gençlerle
eşit düzeyde olduğunu, ancak en büyük
sorunun göçmen kökenlilere staj yeri
sağlamak olduğunu söyledi.
(Haber)

SATILIK DÜKKAN

Vælg

HABER
til dine
annoncer

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

Hörsholm’da kapalı ’’center’’ içinde manav müsadeli,
klimalı iç içe iki dükkan mutfak
ve wc’si olan çiçekçi dükkanı
satılıktır.
FİYATI HERŞEY DAHİL:
150.000,- KR.
MÜRACAAT:
Tlf: 43 86 73 33

GARSON ARANIYOR
Lyngby storcenter’de bulunan
restoranımızda çalışacak
garson aranıyor

Müracaat:
2685 0504

GARSON ARANIYOR
Gentofte’de bulunan Montage
restoranımızda çalışacak
garson aranıyor

Müracaat:
2685 0504

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

SATILIK ARSA
PAMUKKALE yolu

üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta,

benzin istasyonu karşısında 1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü iskan
ve ticari amaca müsaittir.
Fiyatı : 200.000 dkr.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü
arayın.

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512
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Avrupa’da
ilk kez

DEV KONSER

22 kişilik dev
kadrosuyla

���������������
Ve müzik dünyasının parlayan yıldızları

Deniz Gencay ve Arda
Osman Pekerman
organizasyon,
İbrahim Tatlıses
ve Ebru Gündeş
konserlerinden
sonra şimdi de
İZZET YILDIZHAN’ı
gururla sunar.

Bilet fiyatları:
Ön satış: 200 kr
Kapı: 250 kr.
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EZGİ BAR

Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

Ezgi Bar yeni sahipleriyle hizmetinizdedir
Her hafta birbirinden Banu Kalender ve
başka bir çok sürpriz sanatçıyı
sunmaktan gurur duyar.
Her hafta değerli sanatçılar; dans,
halay ve müzik saat 22.00’den
05.00’e kadar Ezgi Bar’da
sizlerle

Fantazi müziğin
Danimarka’daki kralı

Ramazan KAYA
Klavye Umut
Yılmaz

24 Aralık Cumartesi Saat 19.00
Kapılar saat 18.00’de açılır
Albertslund Musikteater
Musikteater (Albertslund
(Albertslund İstasyonu
İstasyonu yanı)
yanı)
Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3,
1-3, 2620
2620 Albertslund
Albertslund
Bibliotekstorvet
Billet Rezervazyonları
Rezervazyonları için
için tlf:
tlf: 20
20 85
85 27
27 29
29
Billet

Bağlama
Ruhi Yükçü

Türkiye
sahnelerinin
kraliçesi
Banu Kalender

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

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 78 62

ŞAPPUR ŞUPPUR KONSER
17 Aralık Cumartesi
saat 19.00-24.00

Bilet rezervasyon:
Tlf.: 20 82 91 31
Bilet fiyatları:
Ön satış: 200,Kapıda 250,-

Alberstlund Musikteater (Alberstlund İstasyonu yanı)
Bibliotekstorvet 1-3 2620 Albertslund
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Bu resim artık yok
Selçuk Kahraman

Sinema CD Rom’da

S

inemanın doğuşu bundan tam yüz yıl önceydi. O zamanın ilkel tekniklerinden günümüzün modern tekniklerine gelinceye kadar tam yüz yıllık bir süreç yaşandı. Bu
yüzyıllık süreç sonunda, sinema, artık peliküllerden taşarak manyetik ortama taşınmış bulunuyor.
Sinema görüntülerinin kaydedilmesinde, önce gümüş nitratlı filmler kullanıldı, ancak bu filmler yanmaya elverişli
bir yapıya sahipti. Daha sonra pelikül yapımında kullanılan hammadde değiştirilerek filmlerin ömrü uzatıldı.
Sinema filmlerinin kaydedilmesi ve saklanmasında uzun
süre tek madde olarak kalan peliküle (ham film) 1970’li
yıllarda bir seçenek olarak video kasetleri eklendi. Video
kasetler, filmlerin saklanmasında çok pratik bir seçenek
oldu, ancak kalite olarak iyi değildi. Manyetik ortamlardan
çok çabuk etkileniyordu.
Daha sonra dijital teknolojinin gelişmesiyle laser-disc’ler
ortaya çıktı. Filmlerin aslına uygun bir biçimde kaydına
ve bozulmadan saklanmasına izin veren bu teknoloji ses
ve görüntü kaydı için şimdilik en iyi ortam. Bununla birlikte, ses alanında yaşamımıza şimdiden giren bu laserdisc’ler (compact disc, kısaca CD deniliyor), görüntü alanında henüz bir gelişme gösteremedi. Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen büyük gelişmeyle birlikte sinema da
bu dünyada yerini buldu. Bilgisayar teknolojisine dayanan
filmler yapılmayı başladı. Bunların en yenisi ve ünlüsü, sinemalarda gösterilen Jurassic Park ve televizyonda gösterilen Lawn Mover Man (Bahçıvan) filmleridir.
Bu filmler dijital teknolojinin ürünleri olmakla birlikte
konumuz bu değil. Multi-Media (Çoklu Ortam) kavramı
artık yaşantımıza iyice girmektedir. Bilgisayarların yaygınlaşması ve CD ROM çalıcıların bilgisayarların bir parçası
olmaya başlamasıyla birlikte etkileşimli bir ortam doğdu.
Artık sayfalarca kâğıt karıştırmak yerine bir kaç tuş darbesi ya da fare tıklamasıyla bilgiler elimizin altında. Bunun için CD ROM’ların tercih edilmesi oldukça büyük bir
kayıt kapasiteleri olmasından. Bu CD’lere tek bir film kaydetmek mümkün olduğu gibi, etkileşimli bir bilgisayar ansiklopedisi ya da antolojisi olarak üretmek de mümkün.
Bu konuda piyasada bir kaç örnek var. Bunların arasında
en iyisi Microsoft firmasının ürettiği ve her sene yenilediği
Cinemania CD ROM’udur. Bundan başka, diğer firmaların
çıkardığı A Hard Day’s Night, Magill’s Survay of Cinema,
Mega Movie Guide, Midnight Movie Madness, Video Movie
Guide 1994 gibi CD ROM’lar da mevcut.
Bu CD’lerde filmler hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Filmlerden başka, filmlerin yönetmenleri, filmlerde
oynayan oyuncular ve ayrıca sinema türleri konusunda bilgiler bulunmaktadır. İstenirse orijinal görüntüsü bulunan
filmlerden parçalar da izlenebilir. Oyuncuların fotoğrafları
ve film müziklerinden de örnekler var. Kolayca kullanılabilen bir ara yüz sayesinde filmler adlarına, yönetmenlerine, oyuncularına, bağlı bulundukları akımlara ya da üretildikleri ülkelere göre aranabilmektedir. Sinema tarihinin
en güzel örneklerinin bulunduğu bu CD’ler umarız yakında bizim sinemamızın tarihini de içerir. Böylece iki parmağınızın ucunda bir tarih taşımış olursunuz.
selcuk.kahraman@haber.dk

Başkent Kopenhag’ı güzelleştirmek iddialarıyla yola çıkan Kopenhag Belediyesi, Vesterbro semtiyle özdeşleşmiş bir duvar resminin tarih olmasına
göz yumdu. Danimarka’da yaşayan ünlü ressamlarımızdan İbrahim Örs’ün
Vesterbro semtindeki Dannebrogade caddesinde beş katlı bir binanın tüm
yan cephesini kaplayan mozaik tekniğiyle yaptığı “Anadolu’dan Selam” adlı
duvar resmi artık yok.

’

’Anadolu’dan Selam’’ artık mazi oldu. Kopenhag
Belediyesi, Danimarka’da
yaşayan ünlü ressamlarımızdan İbrahim Örs’ün
Kopenhag’ın Vesterbro
semtindeki Dannebrogade caddesinde beş katlı bir
binanın tüm yan cephesini kaplayan mozaik tekniğiyle yaptığı “Anadolu’dan
Selam” adlı duvar resminin önünün kapatılmasına
göz yumdu.
Yaz aylarında belki durdurulması beklenen inşaat, maalesef yapıldı ve
sanatçımızın güzel duvar
resmi iki bina arasında
kayboldu.
Duvar resminin bulunduğu binanın önündeki
boş arsaya, duvardaki sanat eserinin kapatılacağını bile bile inşaat ruhsatı
veren belediyenin bu tutumu sanatçımızı çileden
çıkardı.
Kopenhag Belediyesi’nce
1988 yılında en ‘iyi duvar
resmi’ ödülüne layık gö-

rülen “Anadolu’dan Selam” adlı duvar resminin
önündeki arsaya inşaat
yapılmasının bir sanatçı
için onur kırıcı bir davranış olduğunu belirten ressam İbrahim Örs, “Daha
sonra önü kapatılacaktı
da neden bu kadar masraf ettiler. Bir taraftan
kenti güzelleştirmek için
bu kadar para harcıyorlar,
ardından da yok ediyorlar.
Bu bana ve sanatıma yapılan en büyük hakarettir”
diye konuştu.
Duvar resminin Türk
sanatı ve sanatçısının Danimarka’daki onuru olduğunu söyleyen Örs, günde
on saat olmak üzere iki ay
geceli gündüzlü çalışarak
bu eseri yarattığını belirtti. Örs, “Bu benim için
bir onur savaşıydı. Türk
sanatçısının böyle bir
sanat eserini yapıp yapamayacağı konusunda
kaygıları vardı. Onlara
Türk sanatçısının neler
başarabileceğini göster-

’’Anadolu’dan’’ Selam’’ göz göre
göre katledildi
dim. Resmim, Kopenhag önündeki arsaya bina dibelediyesince 1988 yılında kip resmimi yok ettiler’’
en güzel duvar resmi ödü- diye yakındı.
(Haber)
lüne layık görüldü. Şimdi

Gönül Yarası Oscar’a aday
Danimarka’da da gösterilen ve büyük ilgi gören Gönul Yarası fılmi
“en iyi yabancı film” dalında Oscar’a aday gösterildi.

Y

önetmen Yavuz Turgul, ‘Gönül Yarası’
adlı filmiyle ‘En İyi Yabancı Film Oscar’ı
adaylığına resmen başvurdu.
Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi’nden
yapılan açıklamada, ‘En İyi Yabancı Film Oscar’ı adaylığı için 91 ülkeye davet yapıldığı bildirildi.
Akademi, davete 58 ülkeden yanıt geldiğini,
bu sayının rekor olduğunu açıkladı.
Turgul’un geçen yıl gösterime giren filmi ‘Gönül Yarası’; emeklilik sonrası İstanbul’a gelip
şoförlük yapan Nazım (Şener Şen) ile pavyonda
çalışan Dünya’nın (Meltem Cumbul) hikayesini
konu alıyor. Adaylar 31 Ocak, ödülü kazananlar
5 Mart’ta açıklanacak.
(Haber)

TANIDIK BİR TAT
D-TRADE APS

www.efes.dk
Pilsener

Slagtehusgade 20
1715 København V
Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk
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Danimarkalı eleştirmenlerden FAVORİT BAKLAVA
“The İmam”a övgü
İMALATTAN HALKA

P

olitiken ve Jyllands Posten gazeteleri The
İmam filmini mutlaka izlanmesi gereken
filmlere verilen 4 yıldızla değerlendirdiler. Geçtiğimiz salı günü basına tanıtımı yapılan film için eleştirmenler günümüz tartışmalarına ışık tutabilecek bir film olduğu görüşünde
birleştiler.
Kopenhag’daki Park Bio’da gösterime giren
The İmam filmi Danimarkalı eleştirmenler tarafından beğenildi. Geçtiğimiz Salı günü özel bir
gösterimde basına gösterilen The İmam filmine
Jyllands Posten gazetesi 6 üzerinden 4 yıldız
verirken, Politiken gazetesi de filmi 4 yıldızla
değerlendirdi.
Jyllands Posten gazetesinde Kim Foss imzasıyla yayınlanan eleştiride Türk filmcilerinin
son yıllarda hassas bir çok konuyu ele aldıkları
ve tabuları yıktıkları belirtilirken, Fılmin vermek istediği mesajın ise insan sevgisi olduğunu
yazdı. İzledikten sonra insanı rahatlatan sıcak
bir film tanımlamasıyla filme dört yıldız veren
Politiken gazetesinden Erik Jensen, filmin Türkiye’de yaşayan hiç bir grubu, dini görüşü zan
altında bırakmadığını belirterek Türkiye’de yaşanan sosyal değişimi iyi yansıtan bir film olarak
değerlendirdi.
Berlingske Tidende gazetesinden Ann Lind’de
eleştiri yazısında Türk film endüstrisinin hassas konulara el atmaya başlamasının ürünleri-

Nişan, düğün vb. her türlü
toplantı ve özel günlere
börek, meze çeşitleri ile
hakiki Türk baklavası,
kadayıf ve
tatlı çeşitleri verilir.

HAKİKİ TÜRK
BAKLAVASI
Tlf: 26 50 34 46
Ürünlerimizi Jacobs Full House’in Kødboderne 2-4
1714 København V adresinden temin edebilirsiniz
ni daha da sıklıkla görmeye başlıyoruz diyerek
filmi üç yıldızla değerlendirdi. www.cinema.dk
adlı sitede de film beğenildi ve üç yıldızla değerlendirildi.
(Haber)

Nobel ödüllü Miloseviç yandaşı

B

u yılın Nobel Edebiyat
Ödülünü kazanan İngiliz
oyun ve şiir yazarı Harold
Pinter’in, Lahey’deki uluslararası mahkemede tarafından yargılanan eski Yugoslavya devlet
başkanı Slobodan Milosevic’in
en büyük destekçilerinden biri
olduğu ortaya çıktı.
Slobodan Milosevic’in serbest
bırakılması için kurulan dayanışma komitesinde de yeralan
İngiliz yazar Pinter’in, http:
//www.icdsm.org adlı dayanışma sitesinde Miloseviç’in serbest bırakılması için yazdığı bir
makalesi de bulunuyor.
Nobel ödüllü yazarın içerisinde yeraldığı dayanışma komitesi
aşırı Sırp yanlısı “The Emperors
new Clothes – İmparatorların
yeni üniformaları” adlı bir internet dergisiyle yakın bir işbirliği içinde bulunuyor. Bu dergi
ve kitlesi Srebrenica katliamıyla

Bosnalı Sırpların esir kamplarının varlığını inkar ediyor.
Yazar Harold Pinter, Danimarka’nın saygın gazetelerinden Berlingske Tidende’ye
2001 yılında yaptığı bir açıklamada, Miloseviç’i yargılayan
Lahey’deki uluslararası mahkemenin tanınmaması için
toplanan imza kampanyasında
yeraldığını doğrulamıştı.
Nobel’i zedeleniyor
Uzmanlar, Harold Pinter’e Nobel ödülü verilmesinin Nobel’in
saygınlığını zedelediği görüşünde birleşiyorlar. Hatırlanacağı
gibi, Pinter’e Nobel Edebiyat
Ödülü’nün verilmesinden hemen iki gün önce Nobel ödül
komitesinden profesör Knut
Ahnlund istifa etmişti.
1970 yılında bu yana komitede
yeralan Kuzey edebiyatı profesörü Ahnlund, istifasına gerekçe

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

eak-design.com
Atila Kahraman

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

atilakahraman@mail.dk

www.eak-design.com

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?
olarak ise geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Elfriede
Jelinek’i göstermiş ve Jelinek’in
Nobel ödülünü kazanmayı hak
etmediğini söyleyip tam bir yıl
sonra Pinter’in adının geçmesiyle birlikte istifa emişti.
(Haber)

Danimarka’da yeni bir Türkçe
site: www.timsah.dk

D

animarka’da yaşayan vatandaşlarımızın açtıkları
Türkçe internet sitelere
her geçen gün bir yenisi daha
ekleniyor.
Dernek, spor, memleket, bireysel siteler derken şimdi de
www.timsah.dk adlı bir site
de geçtiğimiz günlerde yayına
başladı.
Herning kentinde yaşayan vatandaşlarımızın kurduğu sitede
Mp3, video kliplerinden fıkralardan, misafir defterinden, mesaj
tahtasına, tartışma, sağlık, spor
bilgi alışverişi, dini konular gibi
bir çok konunun tartışılabildiği
Forum sayfasına kadar değişik
bölümler yeralıyor.

Sitede ayrıca, “Okumaya değer” ve “İslam” başlıkları adı
altında sayfalar da yeralmakta. Özellikle “İslam” başlığı altında Kuran’ı-Kerim, Hadisler,
dini hikayeler, sureler ve Kuran
öğrenme gibi çeşitli dini öğretiler de bulunuyor.
Sitedeki bir çok yazıyı okuyabilmek ya da Mp3 dinleyebilmek
ve video kliplerini görebilmek
için siteye üye olmak gerekiyor. Hoş ve bilgilendirici olan
bu siteyi kuran Herning’deki
vatandaşlarımız, insanların
aklında kolay kalabilsin diye siteye “Timsah” adını verdiklerini
belirtiyorlar.
Haber gazetesine site ile ilgi-

li bilgiler veren Herning Cami
Derneği başkan yardımcısı ve
sitenin kurucusu Adem Fidan,
siteyi kurmaktaki amaçlarının
Danimarka’da yaşayan Türk
gençlerinin milli ve dini muhafaza edip geliştirmelerini
sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu
söyledi.
Fidan ayrıca, Haber’in internet sitesinde sitelerinin tanıtılmasının ardından üye sayılarının hızla artmaya başladığını
bildirerek, Haber’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
(Haber)

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

Mağazamızda her
zaman uygun
fiyatlarla
çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek
çeşitleri bulunur

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62, 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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Peri masalı
MASAL

K

afdağı’nın da ötesindeki masal
ülkelerinden birinde harikalar diyarının kraliçesinin bir bebeği olmuş. Harikalar diyarının koruyucuları olan periler ve periler prensesi küçük
bebeğin beşiğinin etrafına birikmişler.
Kraliçe etrafındaki perilere dönerek şöyle
demiş:
“Bu küçük bebeğe en değerli olduğunu düşündüğümüz şeyleri hediye edin!”
Birinci peri uyuyan bebeğe eğilip şöyle demiş:
“Ben sihirli gücümle sana, görenin hayran
kalacağı güzellik armağan ediyorum. Göz
kamaştıracaksın!”
İkinci peri şöyle demiş:
“Sana öyle güzel ve derin mavi gözler armağan ediyorum ki, gördüğünü anlayacak,
seni göreni büyüleyeceksin.”
Üçüncü periye gelmiş sıra:
“Selvi boylu olacaksın. Senden daha güzel
vücutlu kız olmayacak bu dünyada.”
Dördüncü peri eğilmiş beşiğe:
“Çok zengin olacaksın. Hiç bir sıkıntın olmayacak.”
Periler prensesi düşüncelere dalmış:
“İnsanların güzelliği geçicidir.Gözlerin, yüzün, vücudun güzelliği çiçeklere benzer.
Yaşlanınca geçiverir. Zamanla rüzgar en
biçimli palmiyeleri bile çarpıtır. İnsanlar,
kendilerine zenginliğini dağıtmayanlardan
nefret eder. Dağıtırsa kendi fakir olur. Sizin şimdiye kadar bu bebeğe verdikleriniz
çok kalıcı olmadı bence.”
“Peki ama başka ne verebilirdik ki?” diye
sormuş periler.
“Ben ona iyiliği bırakıyorum” demiş periler
prensesi. “Güneşin ne kadar mükemmel ve
sıcak olduğunu bilirsiniz, ama onun ısıtacak
toprağı olmasa sıcak bir kayadan ne farkı
kalır? Kalbin saçtığı iyilik de güneşin ışığı
gibidir; hayat verir. İyiliğin olmadığı güzellik, kokusu olmayan çiçek gibidir. İyiliğin
olmadığı zenginlik bencillikten farksızdır.
İyiliğin olmadığı aşk yok eder, kavurur. Sizlerin armağanları geçiciydi, iyilik ise kalıcıdır. Sonsuz bir kuyuya benzer. Ne kadar
çok su çekersen, o kadar çok suyu olur, o
kadar bereketli fışkırır. İyilik dünyada tek
tükenmeyen şeydir.”
Sonra periler kraliçesi uyuyan bebeğe doğru
eğilmiş:
“Kalbin sıcak olsun, küçük bebek, iyi ol!”

Kasım 2005

Çocuk eğlence
Haydi çocuklar! Aşağıdaki
çizimi boyayalım

Aşağıdaki resimdeki saklı yedi
yemek kaşığını bulabilecek misiniz?

Yandaki laburentimizde kedimize çıkış yolunu gösterebilir misiniz?

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B

HABER
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“Mavi Gün” derneği katkılarınızı bekliyor
Danimarka’da sessiz sedasız ama hedefe kilitli olarak çalışmalarını yürüten
“Mavi Gün” derneğinin başlattığı Türkiye’de yoksul çocukların eğitimi için
yapılan yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dr. Orhan Bulut

Kışa hazırlık vücut
için gerekli midir?

B

u sayıda kışa hazırlık özellikle yaşlılar
için gerekli midir? konusuna değineceğiz. İnsan vücudu bir anlamda oldukça
karmaşık makinalar sisteminden oluşmaktadır. Ancak zaman zaman bakım yaptırmak gibi bir düşünceden çok, bakımda
sürekliliğin ön plana alınması gereklidir.
Çünkü arada sırada kendimize bakalım
dersek, bir sorun ortaya çıktığı zaman iş
işten geçmiş olabilir. Ben bugün daha çok
kışa hazırlık özellikle yaşlılar için gereklimidir sorusuna değinmek istiyorum.
Vücudumuzun bağışıklık sistemini milyarlarca hücre ve kimyasal maddeler bir
araya gelerek oluşturmaktadır. Güçlü bir
bağışıklık sistemi, bulaşıcı hastalıklardan
korunmada ve mikroplara karsı savaşta, kanserlerin gelişmesini önleme de en
önemli dayanağımızdır. Doğal olarak insan yaşlandıkça bağışıklık sistemi de zayıflamaktadır.
Bu sistemin zayıflaması sonucu sadece
hastalıklara karsı direncimiz düşmez, ayni
zamanda kanserlerin gelişmesi ve bazı romatizma hastalıklarının ortaya çıkması
kolaylaşmış olur. Dolayısı ile bu sistemin
güçlü tutulması her yaşta ama özellikle
yaşlılıkta çok ama çok önemlidir. Bağışıklık sistemimiz sadece hastalıklı hallerde ve
yaşlandıkça zayıflamaz. Sistemin güçlülüğü mevsimlere göre de değişebilir.
İşte burada kışa hazırlık gereklimidir konusu ortaya çıkmaktadır. Bu ülkede sürekli yaşadığımızı göz önüne alırsak, uzun
süren karanlık kış ayları süresince güneş
ışığı, vitaminden-minerallerden zengin
taze sebze ve meyvelerin eksikliği yada yeteri oranda alınmayışı nedeni ile bağışıklık sistemimiz olumsuz olarak etkilenir.
Bu dönemde beslenme alışkanlıklarımızın
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi güneş ışığı ve havanın ısısını etkilemek elimizde değil ama ne yiyeceğimize
kendimiz karar verebiliriz. Havuç, ıspanak, brokkoli ve pırasa bol miktarda A vitamini içermekte olup, bu vitamin vücudun dış yüzeylerini güçlendirerek, beyaz
kan kürelerini aktif hale getirerek bağışıklık sistemini etkili hale getirir. Portakal,
limon, greyfurt, biber gibi ürünlerde bulunan C vitamini ise bilindiği gibi savunma
sistemimizin çalışmasında başrollerden birisini oynamaktadır. Fındık, fıstık, ceviz,
tavuk ve balıkta bulunan B6 vitamini yanında yine bu ürünlerde ve tahıllarda bulunan E vitamini, ayrıca çoğunlukla süt,
peynir ve balıkta bulunan D vitaminleri
bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve geliştirir.
Sonuç olarak eğer yeterince uyuyor ve
dinleniyorsanız, stresinizi en az seviyeye
indirebiliyor, sigara ve alkol kullanmıyor,
yağdan fakir ama sebze ve meyveden zengin bir beslenme alışkanlığı ediniyorsanız,
düzenli bir ölçüde de egzersiz yapmayı
sürdürüyorsanız değil bu kışa, daha sonraki birçok kışa hazırlanmışsınız demektir.

orhan.bulut@haber.dk

Mavi Gün derneği başkanı Nurten Çiftçi, yoksul öğrencilere burs vererek yardım etmelerinin yanısıra bir çok okula da kitap yardımı, kütüphane kurma ve
bilgisayar alma konularında da yardım ettiklerini söylüyor. Mavigün derneğinin katkılarıyla bir ilköğretim okulunda açılan bir kütüphane ile bilgisayar odası
açıldı (yukarıda)

“

Her çocuk bir dünyadır” sloganıyla yola çıkan Mavi Gün derneğinin
eğitim gönüllüleri ordusu, “Mavim
çocukları” adını verdikleri Türkiye’de ilköğretim okuluna, liseye ve üniversiteye giden 12 yoksul öğrenciye de
burs vermeye devam ediyor.
Mavi Gün derneği başkanı Nurten
Çiftçi, 12 yoksul öğrenciye burs vermelerinin yanı sıra bir çok okula da kitap
yardımı, kütüphane kurma ve bilgisayar
alma konularında da yardım ettiklerini
söylüyor.
Danimarka’daki vatandaşlarımızın
katkılarıyla daha önce İstanbul’un yoksul semtlerinden biri olan Sarıgazi’deki

Kemal Türkler ilköğretim okuluna bilgisayar internet salonu kurulmasına yardımcı olan ve Diyarbakır, Bitlis ve Tatvan’daki ilköğretim okullarına yardımda
bulunan Mavi Gün derneği, şimdi de İstanbul Pendik’te bulunan üç bin 100 öğrencili Ercan Görür ilköğretim okulu ile
Fuat Köprülü ilköğretim okuluna yardım
yapabilmek için kolları sıvadı.
Bu okullara kitap, kütüphane, bilgisayar ve konferans salonu kurulması
konusunda katkıda bulunmak isteyen
Mavi Gün derneği vatandaşlarımızın
katkılarını bekliyor.
Dernek başkanı Nurten Çiftçi, yoksul
öğrencilerin okutulması ve okullara yardım yapılması amaçlı çeşitli etkinlikler
düzenlediklerini belirterek, en son Mayıs ayında bir bağış gecesi düzenlediklerini ve 700 kişinin geceye katıldığını
söyledi.

Mavi Gün derneği
başkanı Nurten Çiftçi

bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Çiftçi ayrıca, “Yapılacak en küçük bir
yardım bile bir çocuğumuzun okumasına yardımcı olacaktır” diyerek Danimarka’daki dernek yöneticilerinin de
Çocuklarımıza bir yardım eli de siz düzenledikleri etkinliklerde Mavi Gün
uzatın
çocuklarını unutmamaları çağrısında
Çiftçi, “Haber aracılığıyla Türkiye’deki bulundu.
okullara, çocuklara ve derneğe bağışta 2002 yılında kurulan Mavi Gün derneğinin başkanı Nurten Çiftçi’nin en büyük
hayali ise Mavi Gün’ün gelecekte bir eğitim vakfına dönüşmesi. 60 aktif üyesi bulunan ve vatandaşlarımızın katkılarıyla,
bağışlarıyla Türkiye’de eğitime katkıda
bulunan dernek, özellikle kız çocuklarının eğitimine ağırlık veriyor.
Mavi Gün derneği herhangi bir ideoloji,
parti ya da tarikatın uzantısı değil. Onları aynı dernek çatısı altında toplayan tek
şey çeşitli nedenlerle eğitimlerine devam
etmekte zorluk çeken çocuklara bir yardım eli uzatabilmek.
Derneğe ayda sadece 50 kron ödeyerek
üye olup katkıda bulunabilirsiniz. Dernek çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 20601904 numaralı
telefondan Nurten Çiftçi’yi arayabilirler
ya da www.mavim.dk adlı siteyi ziyaret
ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi edinebilirler. Derneğe e-posta yazarak
ulaşmak isteyenler ise mavi@mavim.dk
adresine yazabilirler. İsteyen vatandaşlarımız da Bgbank’ta açılan Blå dag 0297
- 10011566 hesap numarasına bağışta
bulunabilirler.
Mavi Gün derneğinin eğitim gönüllüleri ordusu, “Mavim çocukları” adını verdikleri Türkiye’de ilköğretim okuluna giden yoksul öğrencilere yardım yapıyor.

(Haber)

SPOR

Kasım 2005

haber 29

»Türkiye’ye büyük saygım var«
Türkiye’nin, 2006 Dünya Kupasına gidebilmesi için önünde bulunan son
iki play- off maçındaki rakibi İsviçre’nin teknik patronu Köbi Kuhn,
Zürih’te arkadaşımız İrfan Kurtulmuş’u kabul etti.

YORUM
İrfan Kurtulmuş

El değmemiş lig

Y

İrfan Kurtulmuş/Zürih

T

ürkiye’nin, 2006 Dünya
Kupasına gidebilmesi için
önünde bulunan son iki
play- off maçındaki rakibi
İsviçre’nin teknik patronu
Köbi Kuhn, Zürih’te arkadaşımız İrfan
Kurtulmuş’u kabul etti.
Zürih’in ünlü Renaissance oteli satış
ve pazarlama müdürü bayan Cornelia
Smerak’ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, İsviçre teknik patronu Kuhn, ‘Türkiye’ye büyük saygısı olduğunu, ama
bunun kazanamayacakları anlamına
gelmediğini’ ifade etti.
Mütevazi, babacan tavırlı yaşlı kurt
teknik adam, tüm samimiyetiyle Milliyet’in sorularına cevap verirken, kendinden emin açıklamalarıyla dikkat
çekti.
FİFA’da paly-off kuraları çekilişinde
3 büyük takım Türkiye, İspanya ve
Çek Cumhuriyeti içinden birinin rakipleri olacağını bildiklerine değinen
Kuhn, ‘biz en kuvvetli olanını çektik’
dedi. Türkiye’ye büyük saygı duyduğunu belirten İsviçre teknik patronu
Kuhn, ‘Türkiye büyük takım olsa da,
bizimde kazanma şansımız var’ ifadesini kullandı.
Futbolda her şeyin olabileceğini belirten İsviçreli teknik adam, büyük takımlarda kaybedebiliyor, burada 2 maçın
toplam sonucunun önemli olduğunun
altını çizdi.
İlk maçı evlerinde oynamalarının bir
avantaj teşkil etmediğini vurgulayan
Kuhn, Eleme maçlarına baktığınızda,
Türkiye deplasmanda daha çok puan
almış. Kendi sahasında aynı puanı almadığı gözüküyor. Buna karşın, İsviçre hem kendi sahasında hem de deplasmanda aldığı puanlar aynı karşılaştırmasını yaptı. Kuhn, artık kendi sahan
ya da deplasman maçının önce olup olmamasının daha önceki yıllar gibi bir
avantaj olduğuna inanmadığını belirtti.Kura belli olduktan sonra, şikayet-

te bulunmanın, sızlanmanın anlamsız
olduğunu, başka seçenek olmadığı gibi
bunu kabullenmek zorunluluğu olduğunu ifade etti. İşin bir maçla bitmediğini
her iki maçta alınacak sonucun önemli olduğuna değindi. Kendilerinin hem
Bern’de hem de İstanbul’da en iyisini
yapmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.
Türk Milli takımını takip ettiğini belirten Kuhn, 2002 Dünya Kupasında
Türkiye’nin ‘fantastik’ olduğunu belirtti. Brezilya maçında Türkiye’nin
en iyi taraf olduğuna işaret etti. Son 3
yılda Türkiye’nin biraz düşüş yaşadığını bunu karşın İsviçre’nin aşama kaydettiğini ifade etti. Bu nedenle play-off
karşılaşmasının açık olduğunun altını
çizdi. Ukrayna’da, Ukrayna-Türkiye
maçını izlediğini, 12 Kasım’a kadar
Türkiye’nin Eylül ve Ekim ayında oynadığı Almanya, Ukrayna, Danimarka
ve Arnavutluk maçlarını defalarca izleyeceklerine
işaret etti.
Türkiye’de çok sayıda iyi futbolcu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam
Kuhn, Hakan Şükür’ün 2002’deki performansında olmasa bile, çok dikkat
edilmesi gereken büyük bir yıldız olduğunu belirtti. İlk isimlerini hatırlamada
güçlük çektiğini belirttiği Türk yıldızlar
Baştürk, Kahveci, Tekke’nin kaliteli
birer yıldız, Alpay’ında çok kuvvetli bir
defans adamı olduğunu söyledi. Forvette, Yıldıray, Nihat ve Fatih Tekke’nin
hangisinin ileri de, hangisinin forvetin
arkasında oynayacağını bilmediğini bu
nedenle bu konu da bir sıkıntı yaşadığını ifade etti.
Türk seyircisinin İsviçre’deki ilk maça
büyük ilgi göstermesinin normal olduğuna değinen Kuhn, Dünyanın her yerinde kendi sahasında oynayan takımın
kendi seyircisinin çok olmasını istemesinin doğal olduğunu belirtti. İsviçre
Futbol federasyonun ne kadar Türk’e
bilet verdiğini bilmediğinin altını çizen
Kuhn, Türkiye, İtalya, Fransa’da Şam-

piyonlar ligi dahil önemli maçlarda her
İsviçreli nasıl istediği kadar bilet bulamıyorsa bunun Türkler içinde aynı olduğunu düşündüğünü bildirdi.
Rövanş maçında 55 bin seyircinin
futbolcularını etkilemeyeceğini belirten Kuhn, daha önceleri bunun etkili
faktör olduğunu ama artık bunun geçerliliğini kaybettiğini belirtti. Futbolcularının Almanya, İtalya, Fransa ve
İngiltere liglerinde her hafta 50-80 bin
seyirci önünde oynadığını, buna alışık
olduklarını söyledi. Ev sahibi takım için
kendi seyircisinin çok olmasının tabii ki
önemli olduğunu ifade etti.
İsviçre’nin, normalde 4-4-2 taktiğiyle
oynadığını belirten teknik patron Kuhn,
benden Türkiye taktiği alamazsınız esprisi yaptı. Rakibe göre sistemde değişiklik yapabileceklerini vurgulayan Kuhn,
Türkiye’nin forvetin arkasında ileriye
dönük orta sahada kimin oynatacağının
önemli olduğunu belirtti.
Köbi Kuhn, şansları yüzde 50-50 olarak değerlendirdi. Teknik adam olarak
emin olmak ve inanmak gerektiğine işaret etti.Türkiye’nin çok kuvvetli ve zor
bir rakip olduğunu bildiklerini söyledi.
FİFA sıralamasına bakıldığında Türkiye’nin İsviçre’nin çok çok üstünde yer
aldığını, bu nedenle kalitesinin tartışılamayacağını vurguladı. İsviçre’nin, Paris, Dublin gibi ateşli taraftarları olan
statlar da maç yaptığını bunun oyuncular için yabancı bir atmosfer olmadığını
belirtti. Kuhn, 2 maçın en iyi oynayacak
ve performansı gösterecek takımın Almanya’ya gideceğini ifade etti.
Wicky ilk maçta kart cezalısı
İsviçre teknik direktörü Kuhn, takımının orta sahasında görev yapan Hamburg’lu Wicky’nin 2 sarı kart nedeniyle
ilk maçta Türkiye’ye karşı forma giyemeyeceğini belirtti. Cabanas’ında Türkiye maçı öncesi bir sarı kartı olduğunu
söyledi.
irfan.kurtulmus@haber.dk

ukarıdaki başlık bir süre önce, Türkiye’nin
önde gelen ve Türk futbolunun lokomotifi sayılan üç büyük kulübün futbolcularının bir lig
maç öncesi ellerinde taşıyarak saha çıktıkları bir
pankartta yer almıştı.
Buna, Türkiye’de ‘kutsal ittifak’ gibi yakıştırmalar konmuş, 3 kulübün Fenerbahçe’ye karşı
cephe aldığı gibi yorumlar yapılmıştı. Bu eyleme
neden olarak Konyaspor-Fenerbahçe maçında
Anelka’nın elle attığı gol gösterilmişti.
Türkiye’de her hafta sonu oynanan lig maçların ardından TV’lerde spor programlarında yorum yapan eski hakem kökenliler sayısız hakem
hatalarını ekrana getirmekte ve eleştirmekte. Bu
doğaldır. Eleştirme olmazsa zaten spor programı
olmaz.
Büyük takımların canı yandığı zaman ekranları
onlara yapılan haksızlıkla işgal eden programlar,
Anadolu kulüplerine yapılan haksızlıklara kaç dakika veriyor?. Konya’da yaşanan olay gibi kimi
gol nizamiydi, kimi de gol öncesi faul vardı görüşünde olan yorumcular arasında acaba ne kadar
fikir birliği var? Bunun gibi bir çok örnek sıralayabiliriz.
Hakemlerin büyük takımlara iltimas geçtikleri
iddiaları ve sürekli eleştiri tahtası haline gelmesi
maalesef Türk futbolu ve hakemliğine zarar veriyor. Son yıllarda dikkat edilirse, ne bir Dünya,
ne bir Avrupa Şampiyonası, ne de bir Şampiyonlar ligi maçlarında hiçbir Türk hakem yok. Niye?
Çünkü, FİFA ve UEFA her hafta Türkiye’de oynanan maçları takip ediyor ve olan olayları biliyor.
Hakemlerimizin uluslararası arenada olmaması,
Türkiye’nin her hangi önemli bir Şampiyona’ya
katılamaması gibi eş anlamda. İşte, son Schalke
04-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışı
bırakılan Luciano ve Aurelio’nun atılma pozisyonları. Türkiye’de ‘imtiyazlı’ konumda olduğunu
düşünen futbolcular, Avrupalı hakemlerin acımasız hışmından kendilerini kolay kurtaramıyor. Bu
soruna derhal bir çözüm bulmak Türk hakemlerinin itibarını tüm dünyaya kabul ettirmesi için
acilen gerekli. Burada tüm kulüplerin, federasyonun ve Merkez Hakem Komitesinin çok ivedi
iş birliğine ihtiyaç var. Türkiye’nin 1974 Dünya
Kupasında görev yapan Doğan Babacan gibi ‘Babacan’ hakemlere çok ihtiyacı var.
Haydi Milli Takım

Türk Milli Takımı yarın akşam Bern kentinde İsviçre’ye karşı 2006 Almanya vizesini alabilmek
için ilk play-off maçını oynayacak. Bu maç, tüm
Türkiye olduğu gibi, yurt dışında yaşayan Türklerinde büyük ilgisini çekiyor. Yalnız bu karşılaşma iki ayaklı. Yani ilk maçta alınacak iyi yada
kötü bir sonuç işi bitirmiyor. İş, 16 Kasım’da İstanbul’da oynanacak rövanş maçında bitecek ve
Almanya vizesini alan taraf belli olacak.
İsviçre teknik direktörü Köbi Kuhn, 2 hafta önce kendisiyle Zürih’te yaptığım röportaj’da
beni biraz endişe içinde bıraktı. Tecrübeli teknik
adam şansları yüzde 50-50 olarak görürken, Türkiye’nin futbolda büyüklüğüne rağmen yenilmeyecek bir rakip olmadığını üstüne basa basa söyledi. Ve bunun için mücadele vereceklerinin altını çizdi. Bu nedenle rakip ‘çantada keklik değil’
bunu iyi bilmek lazım. Normal şartlarda Türkiye
İsviçre’yi yener, yeterki rakibi hafife almayalım
ve işin ciddiyetinin bilincinde olalım.
Haydi Türkiye. Haydi el değmemiş bir lig isteyenler iş başına. Türk insanı, 2006’da Almanya’da Türkiye ile birlikte Dünya Şampiyonasında
maç yönetecek hakemini de istiyor.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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www.peles.dk

TA Ş I N D I K ! ! !

SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ISHÖJ’DAKİ
YENİ ADRESİMİZDE YENİ REYONLARIMIZ VE ZENGİN ÜRÜN
ÇEŞİTLERİMİZLE DEV MAĞAZAMIZDA HİZMETİNİZDEYİZ.

İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C (ILVA’YA KOMŞU) ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK,
TESETTÜR GİYİM, SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA
GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
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Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
50.000 krona kadar nakit kredi
50.000 krona kadar nakit kredi
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Maskeli Beşler 25 Kasım’da Danimarka’da
Hababam Sınıfı kadrosundan tanıdığımız isimlerin oynadığı ”Maskeli Beşler” 25 Kasım’da
Danimarka’da gösterime giriyor.
Tür: Komedi, Süre: 110 dk., Yönetmen Murat
Aslan, Sanat Yönetmeni: Mustafa Ziya Ülkenciler,
Senaryo: Murat Aslan, Kamera: Ertunç Şenkay,
Ses: Serkan Yukay
Oyuncular
Şafak Sezer, Memet Ali Alabora, Peker Açikalın,
Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Dost
Elver,Sümer Tilmaç

25 Kasım’dan itibaren Kopenhag Park Bio’da
Rezervasyonlarınız için Park Bio tlf: 35 38 33 62

İ

ki kopya ile gösterime
girecek olan film Aralık ayı başında Aarhus’ta gösterilecek. The
İmam’la başlayan Türk filmleri serisi ardı ardına kaliteli
filmlerle devam edecek.
Öksüzler yurdunda yetişen
ve yaramazlıkları nedeniyle
bir türlü evlatlık olarak bir
aileye verilemeyen beş yaramaz çocuk, büyüyünce belalı
bir çete kurmaya karar verirler. Niyet tamamdır, ancak
yetenek hak getire...
Ancak altıncı arkadaşlarının çocuğu kanser olup,

CANBALON

yurtdışında tedavi edilmek
durumunda kalınca, tüm
sakarlıklarına rağmen hayatlarının en büyük soygununu planlamak zorunda
kalırlar...
Birbirinden beceriksiz bu
5 sabıkalı Tezcan, Bahattin,
Murat, Zeki, Kamil’in komik
maceralarını anlatan filmin
senarist ve yönetmeni MURAT ASLAN. 5 hafta süren
çekimlerde yaklaşık 1.000
kişilik figürasyon kullanıldı.
Filmin çekimleri sesli olarak,
İstanbul’da 25 ana mekanda
gerçekleştirildi. Mekanların

bir kısmı Mustafa Ziya Ülkenciler’in sanat yönetmenliğinde sıfırdan inşa edildi.
Filmin başrol oyuncularının
çocukluklarını oynayacak
çocuk oyuncuların seçimi,
bir aya yayılan bir süreçte
ve 250 çocuk oyuncu adayıyla gerçekleştirilen mülakatlar ve deneme çekimleri sonucunda gerçekleşti. Seçilen
çocuk oyuncuları filme hazırlayan aktör koçları, yine filmin başrol oyuncularından
Memet Ali Alabora oldu.
(HABER)

© Abdullah Tunçel

ÇUVALDIZ
DAYAK ÜZERİNE
Malatya’daki çocuk dövmek
rezaleti basına yansıdıktan
sonra, yuva personelinden
bir tanesi basın mensuplarına “Olayı abartıyorsunuz.
Biz evde de çocuk dövüyoruz!” dedi. Gel de şimdi Neyzen Tevfik’i anma! Neyzen,
50 yıl önce şöyle yazmıştı:
“Türkü gene o türkü, sazlarda tel değişti / Yumruk
gene o yumruk ne var ki el
değişti.”
AH MEDYA AH!
Bir ülkenin (Türkiye) bir
kentindeki (Malatya) çocuk yuvasında çocuklar
sistematik biçimde dövülüyorlar, medya olayı ortaya
çıkartıyor, o ülkenin başbakanı (Erdoğan) da suçluyu
ilan ediyor: “Burada medya
görevini yapmamıştır. Bir
hata, o görüntülerin sansürsüz olarak verilmesidir!”
Ne yapacaktı medya yani?
Telefonu açıp “Efendim,
bu haberi verelim mi, verirken çektiğimiz filmleri
kullanalım mı yoksa çöpe
mi atalım?” diye izin mi isteyecekti? Yemezler Sayın
Başbakan... Yemezler!
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sevgili vatandaşlarım, yeni
bir yasa tasarısı getiriliyor
ve deniliyor ki “Danimarka
vatandaşı olmak isteyenlerin, son beş yıl içerisinde
dört yıl çalışmış olmaları
gereklidir!” Sizi bilmem
ama ben bunların ağız kokularını çekmekten bıktım.
Bizimle oynayıp durmayı bıraksınlar, yasayı da şöyle değiştirsinler ve olsun bitsin:
“Vatandaş olmak isteyenlerin son dört yıl içerisinde beş
yıl çalışmış olmaları zorunludur.” Yetti be!

Abdullah Tunçel

