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DANİMARKA 

Devamı sayfa 8’de 

295,- kr.
Anatolien Rejser

Başlayan fi yatlarla  
direk Antalya`ya 

uçak

Şahin Yıldız
Travel House

Vester Farimagsgade 6 
1606 København V 

Tlf.:  + 45 33 93 72 62      sahin@travelhouse.dk 
Fax:  + 45 33 93 31 75          www.travelhouse.dk

Travel        
   House

Sayfa: 28

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

»Çanak antenim çekmiyor« 
derdine paydos. Bizi arayın, 

tüm kanalları izleyin.

Danimarka’daki yabancılara karşı takındığı 
olumsuz tavırla tanınan Danimarka Halk 

Partisi Danimarka’da siyaseti  rehin al-
maya devam ediyor. Partinin bir çağ-

dışı önerisi daha yasalaşıyor ve Dani-
marka vatandaşlığına geçmek neredey-

se imkansız hale getiriliyor.İktidardaki 
Venstre’nin uyum politikalarından sorum-

lu sözcüsü İrene Simonsen de Danimar-
ka’ya aile birleşimi yoluyla gelecek kişilerin 

Danimarka’ya gelmeden önce  Danca 
öğrenmeleri gerektiğini söyledi. 

Vatandaşlık zorlaştı

2002 Dünya Şampiyonasında 
üçüncü olmuş Türkiye’nin 

Avrupa ve Dünya Kupasına play-
off maçlarında yenilerek katılma 

şansını kaybetmesi üzerinde iyice 
düşünülmesi gereken bir konu. 

BAŞBAKAN RASMUSSEN 
yabancılara seslendi: 

“Mağdur 
rolünü 

bırakıp, 
sorumluluk 

alın”

Sayfa: 10

DIETRICH 
JUNG:

Erdoğan 
hem doğru 
hem yanlış 

yaptı

Sayfa: 4

DANİMARKA - TÜRKİYE 

Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan 
ve Müslümanların tepkisini çeken Hz. 
Muhammed karikatürlerine bir eleştiri de 
Birleşmiş Milletler’den geldi. 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 

Yüksek Komiseri Louise Arbour, Müslü-
man ülkelerin Jyllands-Posten gazetesin-
de yayınlanan karikatürlerden duyduğu 
rahatsızlığı anladığını ve bu yüzden 
BM’nin müdahale ettiğini söyledi. 

Devamı sayfa 6’da

Bir kınama da BM’den geldi
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T
ürkiye’nin yeni Kopenhag Bü-
yükelçisi Mehmet Akat geçti-
ğimiz hafta görevine resmen 
başladı. 

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’ye 
güven mekbunu sunmak için geçtiği-
miz Cuma günü Christiansborg sara-
yında merasim kıtası ile karşılanan Bü-
yükelçi Akat’a saray girişinde askerler 
selam durarark karşıladı. 

Merasim kıtasını denetleyerek Kra-
liçenin huzuruna çıkan Akat’a Dani-
marka Kraliçesi II. Margrethe büyük 
ilgi gösterdi. 

Akat’ın güven mektubu sunuşu sıra-
sında kraliçenin Türkiye ile ikili ilişiki-
lere verdiği önemi kendisine aktardığı 
öğrenildi. 

Deneyimli bir diplomat olarak bili-
nen Mehmet Akat, 2001-2003 yılları 
arası Bağdat büyükelçisi görevinde 
bulundu. 

Daha önceleri Londra’da müsteşar 
olarak görev yapan Akat, NATO, Ka-
nada, Almanya ve Kıbrıs’ta çeşitli dip-

lomatik görevlerde yer aldı.
Son 3 yıldır Dışişleri Bakanlığı Siya-

set Planlama Genel Müdürlüğü yapan 
Mehmet Akat, ilk kez bir Avrupa ülke-
sinde büyükelçi görevi yapacak.

Kopenhag’a yeni atanan büyükelçi 
Mehmet Akat, Danimarka ile iki-
li ilişkileri geliştirmek amacında 

olduğunu belirtti. Akat, Danimarka’nın 
NATO ve AB’de Türkiye’nin önemli bir 
müttefiki olduğuna işaret etti. 

Akat ayrıca vatandaşlara da, ’’Elçiliği 
kendinizden biri olarak görün. Bizler 
sizin için buradayız’’ dedi.

(Haber)

Hepinizin de çeşitli basın yayın organlarında izle-
diği gibi Danimarkalılar son üç aydır Jyllands-

Posten gazetesinin yayınladığı Hazreti Muhammed 
karikatürlerini konuşuyorlar. Önce 11 Müslüman ül-
kenin büyükelçisi Başbakan Rasmussen’e başvuruda 
bulundular, ardından  Birleşmiş Milletler Mülteciler 
yüksek komiseri de olayın çok ciddi olduğunu dile ge-
tirdi, Ardından Pakistan’ın çeşitli kentlerinde gös-
teriler düzenlendi ve hatta bir partinin çizerler hak-
kında ölüm fetvası çıkardığı ileri sürüldü.
Danimarka basını ve kamuoyu ifade özgürlüğünü 

tartışıyorlar, neymiş isteyen istediği görüşü dile ge-
tirebilirmiş. Bu açıdan bakıldığında Jyllands-Posten 
gazetesinin ifade özgürlüğüne kimse dokunmamıştır. 
İstedikleri gibi karikatürleri yayınlamışlardır. Yayın 
engellenmemiş, gazetenin dağıtımı engellenmemiş-
tir.Buraya kadar Jyllands-Posten gazetesinin ifade 
özgürlüğü kısıtlanmamıştır. İfade özgürlüğü tabii ki 
olmalıdır, ancak ifade edilenlerin sorumluluğunun 
da bilincinde olmak gerekir. İfade özgürlüğünün so-
nuçları vardır. Kaldı ki burada olaya tepki gösteren-
ler şiddete başvurmamışlar, demokratik kurallar 
içinde rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Kutsal ifa-
de özgürlüğü kimseye diğerlerine hakaret etme hak-
kı tanımaz. Kimsenin kutsal değerlerini aşağılama-
ya, alaya almaya olanak sağlamaz. Hakaret ve aşağı-
lamanın adı ifade özgürlüğü olamaz. Hakaret ve aşa-
ğılamanın sonuçları vardır ve bu eylemleri gerçekleş-
tirenler de sonuçlarına katlanırlar.

Bomba gibi fi lmler
Türk sinema dünyasının patlama yaptığını gösteren 
filmler ardı ardına seyirciyle buluşmaya başladılar. 
Ocak ayı Danimarka’da da bizler için güzel geçecek. 
Zira üç önemli komedi filmi birbiri ardına gösteri-
me girecek. 6 Ocak’ta Hababam sınıfı 3,5’la sinema 
salonlarında gülmeye başlayacağız. Ardından Türki-
ye’de hasılat rekorları kıran filmlere imza atmış iki 
genç ünlü komedyenimizin, Cem Yılmaz ve Yılmaz 
Erdoğan’ın birlikte rol aldıkları ”Organize İşler” fil-
mi gösterime girecek. Ocak ayının sonunda ise ünlü 
masal kahramanımız ”Keloğlan” ile sinema salonla-
rında buluşacağız. Bu filmde de Beyazıt Öztürk ve 
Haluk Bilginer’in nefis oyunuyla kahkahalara boğu-
lacağız.
Daha nice güzel haberlerde buluşmak ümidiyle..

İfade özgürlüğü nedir? 
Ne işe yarar?
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Peles Global Møbler Paspastan perdeye kadar 
tüm ev eşyanız 

Peles Mobilya’da
www.peles.dkwww.peles.dk Bize uğramanız sizin menfaatinize

“Sevgili Vatandaşlarım,

Sizlere yönelik ilk mesajıma, Kuzey Avrupa’da 
Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı ülke olan Da-
nimarka’da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek başlamak istiyorum.
Meslek hayatım boyunca pek çok görevde bulun-
dum. Bunun beraberinde getirdiği tecrübelerden 
belki de en önemlisi, bulunulan ülkedeki Türk va-
tandaşlarının birbirleriyle ve Büyükelçilikle arala-
rındaki bağın gücü oranında bizim de işimizin ko-
laylaştığıdır. Son yıllarda birbirimizle olan bağları-
mızı kuvvetlendirmek için önemli adımlar atıldığını 
biliyorum. Bununla birlikte, yapılması gereken çok 
şey olduğunun da bilinciyle, ben ve arkadaşlarım 
daima size ne şekilde faydalı ve yardımcı olabilece-
ğimizin arayışı içerisinde olacağız.
Sizlerden ricam, bizi bugüne kadar olduğu gibi 
kendinizden biri olarak görmenizdir. Bizler sizin 
için buradayız. Danimarka’daki Türk varlığının 

siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenerek 
görünürlük kazanması ortak amacımızdır ve bize 
sorunlarımızı aşmakta yardımcı olacaktır. Birlik ve 
beraberlik içinde hareket ederek, kendi değerleri-
mizi ve kimliğimizi koruyarak, ancak içinde yaşadı-
ğımız ülkenin yasalarına riayet edip yaşam tarzına 
uyum ve saygı göstererek Danimarka’daki Türk 
toplumunu hak ettiği noktaya ulaştırabileceğimize 
inanıyorum.
Bu düşünceyle, sizleri bizimle her zaman temas 
içinde olmaya, bize gözlemlerinizi ve önerilerinizi 
yüzyüze ve başta internet olmak üzere teknoloji-
nin sunduğu imkanlardan da  faydalanarak bildir-
meye çağırıyorum. Ben ve bilhassa Konsolosluk 
Şubesinden arkadaşlarım mümkün olduğunca sık 
aralıklarla önümüzdeki dönemde bulunduğunuz 
şehirlerde sizi ziyaret ederek sorunlarınızı dinle-
yeceğiz, kıymetli fi kirlerinizi bizimle paylaşmanızı 
bekleyeceğiz.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat’ın vatandaşlarımıza mesaji

Büyükelçi Mehmet Akat göreve başladı
Türkiye’nin yeni Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat, Danimarka Kraliçe-
si II. Margrethe’ye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in imzasını taşıyan 
güven mektubunu sunduktan sonra Kopenhag’daki resmi görevine başladı.
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Kış sezonu başlangıç fi yatları 
Alanya :1.449,-
Bodrum                              : 1.649,-
Tayland                                                : 5.399,-
Gran Canaria                                      : 2.099,-
Tenerife                                               : 1.949,- 

Cazip fi yatlarla kışı ılık yaşayın

www.tyrkieteksperten.dk
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Tlf. 97 15 31 11

Pizza, restoran, cafe mobilyaları 
ve dekorasyonları

www.ostergaard-i.dk

Hepatit/ karaciğer iltihabı hakkında soruları 
olan herkese açık telefon danışmanlığı

Pazartesi – Perşembe 10.00-16.00
Perşembe  19.00-21.00

Türk tercüman yardımıyla danışmanla 
konuşmak isterseniz, bu da mümkündür.
Pazartesi ve Salı günleri saat 11.00 -14.30 

Hepatit hattı danışmanlığından
Hepatit ve diğer karaciğer hastalıkları hakkında 
bulaşma yolları, önlem alma, tedavi, hasta ve 

yakınlarına destek, sosyal durumlar ve hepatit/ 
karaciğer iltihabıyla ilgili sormak istediğiniz tüm 

soruları anonim olarak sorabilirsiniz. 

Hepatit Derneği
www.hepatitisforeningen.dk

Hepatit Hattı
43 64 94 96 Danimarka’da zihinsel özürlüler 

için yayın yapan TV-Glad adlı 
televiyzon kanalı Türk 

televizyon kanallarından NTV için 
dört program hazırlıyor. 

Bu nedenle programlarımıza 
katılmak isteyen Türkçe bilen 

zihinsel özürlü arıyoruz.

TÜRKÇE BİLEN
ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ 

ARANIYOR

Müracaat: 
Gazi Peker

Program yapımcısı
TV-Glad

Peter Ibsens Alle 22, 3.sal
DK-2400 København NV

Tlf: (+45) 26 30 30 35 Fax: (0045) 38 12 01 01
Mail: gazi@tv-glad.dk
Web: www.tv-glad.dk

Cengiz Kahraman

D
animarka ile Türkiye arasında son ay-
larda yaşanan siyasi gerginlik, Başba-
kan Recep Tayyip Edroğan’ın geçtiği-
miz ay, NATO Parlamenterler Asamb-

lesi için geldiği Kopenhag’da Danimarka başba-
kanı Anders Fogh Rasmussen ile başbakanlıkta 
yapacağı ortak basın toplantısına katılmaktan 
son anda vazgeçmesiyle doruğa çıktı. 

Başbakan Rasmussen’den Danimarka’dan 
yayın yapan Roj Tv’nin kapatılmasını isteyen 
Başbakan Erdoğan, Roj TV’nin muhabirinin de 
basın toplantısında bulunmasından dolayı duy-
duğu rahatsızlık nedeniyle toplantıya katılmama 
kararı aldı. 

Başbakan Rasmussen ise, Roj TV hakkında Da-
nimarka polisinin soruşturma başlattığını, hü-
kümetin ve kendisinin soruna müdahale etme 
yetkisinin olmadığını ve ayrıca buna istekli de 
olmadığını Erdoğan’a bildirdi. 

Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan Hz. 
Muhammed karikatürleri ve ardından Roj Tv 
krizi ile başlayan iki ülke arasındaki bu siyasi 
gerginliği gerek Türkiye’de gerekse Danimar-
ka’da politikacılar, gazeteciler ve akademisyen-
ler farklı farklı yorumladılar. 

Başbakan Erdoğan toplantıya katılmama ka-
rarı almakla doğru mu yoksa yanlış mı yapmış-
tı? İki ülke arasındaki bu gerginlik Türkiye-AB 
ilişkilerini de etkileyecek miydi?

Bu soruları Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na 
bağlı Uluslararası İlişkiler Eğitimi bölümünde 
(Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS) 
araştırmacı olarak görev yapan ve aynı zaman-
da Kopenhag Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
ekstern öğretim üyeliği yapan Al-
man sosyolog ve siyaset bi-
limcisi Doç. Dr. Dietrich 
Jung’a sorduk.

Doç. Dr. Dietrich 
Jung, Osmanlı ve 
Türkiye üzerine 
yaptığı araştırma-
ları ve ayrıca İs-
lam dini üzerine 
yaptığı çalışmalarla 
da biliniyor. Türki-
ye’de kaldığı bir yıl 
boyunca Osmanlı 
ve Türkiye 
üzerine 
yap-

tığı araştırmaları Wolfango Piccoli adlı meslek-
taşı ile birlikte ”Yol ayrımında Türkiye” adlı bir 
kitapta toplayan Jung, 1997 yılında Hamburg 
Üniversitesi’ndeyken Bilkent Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler bö-
lümü tarafından Ortadoğu konusunda konuk 
öğretim görevlisi olarak davet edilmiş. 
- Sizce, Başbakan Erdoğan Danimarka Başba-

kanı ile basın toplantısına katılmamakla doğru 
bir karar mı aldı?

Jung: “Danimarka açısından bakarsak tama-
men yanlış bir karar. Ama Erdoğan’ın böyle bir 
tepki göstermesi Türkiye cephesini de göz önüne 
bulundurduğumuzda anlaşılır bir durum. Bence, 
Erdoğan bunun Danimarka kamuoyunda nasıl 
bir etki yaratacağını fazla düşünmedi. Fakat 
önemli olan Türkiye’deki milliyetçi sağ kesimin 
baskısı altında kalmamaktı. Böyle bakıldığında 
doğru olanı yapmak imkansızdı, çünkü Erdoğan 
iki zıt alternatifle yüzleşmek zorundaydı”.  

- Danimarka-Türkiye siyasi ilişkilerini nasıl bu-
luyorsunuz ve neden sürekli iki ülke arasında 
kriz yaşanıyor?

Jung: “İki ülke arasında sürekli kriz yaşanıyor 
demek ne kadar doğru pek emin değilim. 
Ama geçtiğimiz yıl Danimarka hüküme-
ti Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeli-
ğini destekleyen bir taraf da olmadı. 
Bu tabii ki, Ankara’yı gücendirdi. 
Ayrıca, Danimarka Türkiye’yi ye-

teri kadar tanımıyor, bilmiyor. 
Kamuoyundaki Türkiye tartış-
maları eski stereotip klişeler 
üzerine yapılan tartışmalar ve 
Türkiye’yi öncelikle dini gözlük-

lerle görmeye yönelik. İslam 
dininin Türkiye’deki rolü 

tartışılıyor. Kemalizmin, 
Türkiye’yi Batılı, çağdaş 
bir Cumhuriyet yapmaya 
çalıştığını düşündüğü-
müzde, aslında bir şe-

kilde nerdeyse ironik 
bir durum ortaya çı-
kıyor”.  

 
- Türk hükümeti, 
Danimarka’yı terör-

le mücadele işbirliğinde fazla istekli bulmuyor. 
Bu gerçekten böyle mi, yoksa karşılıklı yanlış 
anlamalar mı var?

Jung: “Türkiye’deki Kürt sorunu genelde sade-
ce Danimarka ile değil, AB ile Türkiye arasında 
da yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Ankara 
1990’lı yıllarda sadece terörizmi konuştu ve ülke-
deki Kürt sorununu PKK terörüne indirgedi, bu 
da Türkiye’nin demokratik gelişimindeki eksikli-
ğiydi. Ankara, Avrupa hükümetlerinden Avrupa 
ülkelerindeki Kürt kültür derneklerini PKK’nın 
destekçisi olarak görüp yasaklamasını istedi. An-
kara’daki bazı politikacılar sadece şüphe üzerine 
hukuk devletlerinde derneklerin kapatılmasının 
mümkün olmadığını anlamakta güçlük çektiler. 
Bu nedenle, Danimarka’nın terörle mücadelede 
işbirliği yapmak istemediği gibi bir durum ortaya 
çıktı. Ankara tarafından Danimarka hukuk siste-
minin nasıl işlediği konusunda bir yanlış anlama 
oldu. Ama AB ile müzakereler sürdüğü sürece, 
Türkiye, Avrupa ülkelerindeki hukuk sistemle-
rinin nasıl çalıştığını öğrenecektir”. 

 
- Alman hükümeti bu tür sorunları nasıl çözüyor, 
Danimarka ile Alman hükümetleri arasında bu 
konuda bir karşılaştırma yapabilir misiniz?

Jung: “Danimarka ile Alman hükümeti arasın-
da yasal konularda çok büyük fark yok. Belki iki 
ülke arasında bazı konularda kullanılan ton farkı 
olabilir.  Ayrıca, önceki Schröder hükümeti Tür-
kiye’nin AB üyeliğine açık destek vermişti. Bu 
nedenle Türkiye’nin de Almanya’yı eleştirmekte 
ileri gitmemesi akıllıca bir davranıştı”. 

-Peki Angela Merkel’in başbakan olması Alman-
ya’nın Türkiye politikasını nasıl etkiler, kaldığı 
yerden devam mı edecek?

Jung: “Yeni koalisyon hükümetinin nasıl bir 
işlevlik kazanacağı henüz belli değil. Türkiye, 
her zaman Alman politikasında önemli bir yer 
tuttu. Şu anda Almanya’da yaşanan ekonomik 
sorunlar yüzünden Türkiye konusu daha az gün-
demde. Ama Alman dış politikasının aynı devam 
edeceğinin işaretleri şimdiden verilmeye başlan-
dı. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Frank-Walter 
Steinmeier bunun bir işaretidir. Bir de Merkel’in 
Paris, Londra ve Brüksel ziyaretleri Alman dış 
politikasında büyük değişikliklere gidilmeyece-
ğini gösteriyor. Ayrıca Merkel’in dış politikada 
fazla güçlü olmadığı da bilinen bir gerçek. Alman 
dış politikasını en iyi şekilde koalisyon ortağı 
sosyal demokratlar biliyor. Bu da Alman-Türk 
politikasının değişmeyeceği anlamına gelebilir. 
Ama uzun vadede Ankara Almanya’nın desteğini 
almakta zora girebilir. Bu yüzden Türkiye net 
bir şekilde gelecek yıllarda reformları gerçekleş-
tirdiğini gösterebilmelidir”.

cengiz.kahraman@haber.dk

Erdoğan hem doğru hem yanlış yaptı
Dietrich Jung: 

Danimarka Türkiye’yi yeteri kadar tanımıyor, bilmiyor. 
Kamuoyundaki Türkiye tartışmaları eski stereotip kli-
şeler üzerine yapılan tartışmalar ve Türkiye’yi öncelikle 
dini gözlüklerle görmeye yönelik. İslam dininin Türki-
ye’deki rolü tartışılıyor.

Uyum Bakanlığı tarafın-
dan yapılan bir araş-

tırmada, bir çok göçmen 
kadının İşçi Bulma Kurum-
ları tarafından kendilerine 
sunulan iş tekliflerini dini 
ve kültürel gerekçeler gös-
tererek kabul etmedikleri 
ortaya çıktı. 

Araştırmaya göre, sözü 
edilen göçmen kadınların pa-
ketlenmiş domut eti ve içki 
şişelerine elleriyle dokun-
mak zorunda kaldıkları için 
kasiyer olarak süper market-
lerde çalışmak istemedikleri 
için domuz eti ile alkol üre-
timi ve satış işlerinde çalış-
mayı reddettikleri bildirildi. 
Bu kadınların ayrıca, huzu-
revlerinde ve ev hizmetleri 
görevlerinde de erkeklerin 
bakımlarını yapmayı red-
dettikleri belirtildi. 

Kadınların öne sürdükleri 
bu gerekçeleri bazı belediye-
lerin kabul etmesinin tuhaf 
olduğunu belirten Uyum 
Bakanlığı danışmanlarından 
ve araştırmanın sorumlusu 
Lars Larsen, bu gerekçelerle 
bir çok çalışmayan göçmen 
kadın olduğunu söyledi ve 
söz konusu gerekçelerin ya-
salara göre asla kabul edil-
memesi gerektiğini söyledi. 

Larsen ayrıca, asıl soru-
nun çalışmak istemeyen ka-
dınlardan çok sistemin ken-
disinden kaynaklandığını ve 
belediyelerin bu gerekçeleri 
kabul etmesinden kaynak-
landığını belirtti. 

(Haber)

Dini 
bahane 
ediyorlar
Aralarında Türkiye 
kökenli kadınların da 
bulunduğu bir çok 
göçmen kadının din 
ve kültürlerini ge-
rekçe göstererek, 
kendilerine önerilen 
işleri geri çevirdikleri 
ortaya çıktı.



       Aralık 2005haber4 HABER

������������������������������

���������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������
�����������

��������������������������������������������

������
����

���������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����

�����

�
�
�
��
�
�
�
�
�
��
�
��

����������������
���������������������

��������������

Değerli Müslüman kardeşlerimiz 
Kurban kesiminde 
13. YILIMIZDAYIZ.

Bu yıl da kurbanınızı gönül 
rahatlığıyla kesebilmeniz için 

tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

İsteyenler kurbanlığını canlı 
görüp kesebilirler. Bayramın 
birinci ve ikinci günü kesim 

yapılacaktır.

Dana kesimleri (HERLUFMAGLE
MEZBAHASINDA) yapılacaktır.

Kurban Bayramı’nın 
1. günü 

10 Ocak Salı 2006

Saygılarımızla

32,-

55,-

1200,-
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Dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ül-
kelerden biri olarak bilinen ve hatta  dünyanın 

gıpta ettiği bir toplum modeline sahip olan Danimar-
ka’da sosyal refah sisteminin törpülenmesinin bile 
yetersiz kalması, bu tür toplum modelinin maalesef 
artık tarihe karışmaya başladığını gösteriyor.  

Refah sisteminin kırıntılarının nasıl korunacağının 
paniğine kapılan iktidardaki sağ-liberal hükümet, 
kurdurduğu bir komisyondan sistemin nasıl ayakta 
tutulacağının araştırılmasını istedi. 

Ülkenin önde gelen ekonomi uzmanları tarafından 
oluşan bu komisyon refah sisteminin geleceği üzeri-
ne tahminlerde bulunarak, hükümeti neler yapılması 
konusunda bilgilendirecekti.  

Refah Komisyonunun hazırladığı rapor, emeklilik 
yaşının artırılmasını, erken emekliliğin adım adım 
kaldırılmasını, işsizlik parasının dört yıldan en fazla 
iki buçuk yıla indirilmesini, sağlık giderlerinin has-
talar tarafından karşılanmasını, dil sorunu olan göç-
menlere daha düşük ücretle iş bulunmasını, yabancı-
lara sürekli oturum izninin uyum sınavlarından elde 
edecekleri başarıya göre verilmesini ve emlak vergi-
lerinin artırılmasını ve bir çok başka konuyu öngö-
rüyordu. Danimarka’da şuanda varolan sosyal refah 
sistemi, büyük ölçüde sosyal hizmetlerin toplanan 
vergilerden karşılanması esasına dayanıyor ve eği-
tim, sağlık hizmetleri, işsizlik ödenekleri gibi hizmet-
ler kişinin gelir seviyesine bakılmaksızın eşit olarak 
sağlanıyor.  

İskandinavya’ya özgü bu tipik refah sisteminin ta-
mamen yok olması demek, her ne kadar yakın bir za-
manda seçim olmasa da, hükümetin geleceğini tehli-
keye sokuyordu. Çünkü Danimarka halkı daha önce 
iki kez refah sisteminin yitirileceği korkusuna kapı-
lıp Avrupa Birliği ile ilgili iki önemli referandumu 
reddetmişti. Bunun farkında olan hükümet, liberal 
politikalarından ödünler vermeye başladı, hatta baş-
bakan Anders Fogh Rasmussen, gençlik yıllarında 
savunduğu aşırı liberal görüşleri artık benimsemedi-
ğini, bireysel özgürlüklerin artması için verdiği mü-
cadelenin yerini artık eşit olanak ve sosyal sorumlu-
luk ilkelerine dönüştüğünü söylemeye başlamıştı. Ra-
pordaki bazı önemli önerilerin bir kısmına da başba-
kan katılmadığını açıkladı. 

Aslında, Refah Komisyonu’nun hazırladığı rapor 
küreselleşen dünyamızda tipik İskandinavya refah 
modeline yer olmadığını gösteriyor ve hükümetin 
yaptığı törpülemeyi de yetersiz buluyordu. Ama il-
ginçtir ki, refah sisteminin tamamen yok olmasına 
hükümet de göz yumamıyor artık. Komisyon hükü-
metten daha liberal çıktı. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Komisyon hükümeti solladı

Sadi Tekelioğlu

Türkleri kıskanıyorum. Hayır, yanlış 
okumadınız. Doğru. Türkiye’de ya-

şayan Türkleri kıskanıyorum. ”Sen Türk 
değil misin?” gibi bir soru aklınıza gel-
mesin. Son yıllarda o kadar reform ya-
pıldı ki Türkiye’de ve bunların çoğu da 
Avrupa Birliği’nin baskısıyla gerçekleşti 
demek durumundayız.

Yapılan reformlarla zamanında benim 
de üniversite yıllarında mücadelesini 
verdiğim bir çok demokratik hak Türk 
halkına sağlanmaya başladı. Bu demok-
ratik hakların yanı sıra sosyal alanda 
gerçekleştirilen bir çok reformla sivil 
toplum örgütleri canlandırıldı, kültürel 
yaşam canlandı. Bunların da arkasında 
Avrupa Birliği var. Yani Avrupa Birli-
ği’nin öneri ve baskısıyla Türkiye’de in-

sanlar daha modern, daha çağdaş, daha 
demokratik bir yaşama doğru hızla yol 
almaya başladılar.

Etnik azınlıklara kendi ana dillerinde 
eğitim, kendi anadillerinde radyo-TV ya-
yınları, azınlıkların kendi dinlerini yaşa-
yıp yaşatabilmeleri için yasal olanaklar 
da sağlanıyor hızla.

Bunlar kıskanılması değil, imrenilmesi 
gereken şeylerdir diyenlere cevabım şu 
olacak. Kimsenin hakkında gözüm yok. 
Bence herkes insanca, onurlu bir şekilde 
yaşama hakkına sahiptir. Türk halkına 
sağlanan haklar Avrupa’da yaşayan göç-
menlerin elinden alınıyor. Daha da ye-
relleştirirsek Danimarka’da yaşayan biz 
Türklerin hakları alınıp Türkiye’deki 
Türklere veriliyor.

Türkiye’de işbaşındaki hükümet de Av-
rupa Birliği’nin her önerisine sus pus 
uyuyor ve Avrupalılar ne derlerse he-
mencecik yapıveriyorlar. Ama aynı hü-
kümet ve hükümetin hiç bir bakanından 
örneğin, Danimarka’da yaşayan Türkle-
rin hakları birer birer ellerinden alınır-
ken, ”Siz ne yapıyorsunuz” feryadını du-
yamıyoruz. Örneğin, İsveç ve Danimar-
ka radyolarının Türkçe yayınlara son 
verme kararına hangi Türk siyasetçisi 
bir açıklama ile karşı çıktı? Dünyanın il-
kel kabile toplumlarında bile bulunma-
yan bir zihniyetin ürünü yabancılar ya-
sasındaki İnsan Hakları evrensel beyan-
namelerine aykırı maddeleri başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan Kopenhag’a gel-
diğinde dile getirdi mi?

Avrupa’ya çıkan Türk politikacılarının 
her gelişlerinde ”Çocuklarınızı okutun, 
içinde bulunduğunuz topluma uyum sağ-
layın ”demelerini duymaktan bıkmadınız 
mı? Ben bıktım. O yüzden onlar bura-
ya geldikleri zaman hiç bir beklenti içi-
ne girmiyorum, zira biz artık onların gö-
zünde yokuz. Zorlamamıza gerek yok.

Bu yüzden Türkiye’deki Türkleri kıs-
kanıyorum. Türkiye’deki Türklere her 
türlü hakkın sağlanmasında aracı olan 
hükümetimizin de bize Avrupa’da layık 
görülmeyen insan haklarını Türkiye’de 
cömertçe dağıttığını bilmesini istiyorum.

Sözün özü. Bizim elimizden alınan hak-
lar  Avrupa dışındaki halklara layık gö-
rülüyor. Birazcık düşünün lütfen.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Türkleri kıskanıyorum

D
animarka Polis 
İstihbarat Servisi 
(PET), Jyllands-
Posten gazetesin-

de yayınlanan Hz. Muham-
med  karikatürleri nedeniyle 
ölümle tehditleri alan 12 çi-
zerle görüştü.  
PET görüşmenin ardından, 

çizerlere yönelik somut bir 
tehlikenin söz konusu olma-
dığını açıklarken, çizerlere 
de alınan önlemler ve koru-
ma konusunda bilgiler verdi. 
Danimarka Gazeteciler Ce-

miyeti başkanı Mogens Bjer-
regaard da, PET’in açıkla-
malarından tatmin olduk-
larını söyledi. PET’in, şu 
anda kendilerine yönelik so-
mut bir tehlikenin söz ko-
nusu olmadığını bildirdiği-
ni belirten Bjerregaard, öte 
yandan PET’in, ölüm teh-
ditlerinden kendilerini ha-
berdar etmemesini eleştirdi.
Çizerler ayrıca, Danimar-

ka’daki Müslüman toplumun 
önde gelen isimleri ve imam-
larla da gizlice bir araya gel-
di. Görüşmenin ardından bir 
açıklama yapan çizerler ve 
imamlar görüşmenin olduk-
ça olumlu geçtiğini belirtti.

“Gazete Müslümanlar-
dan özür dilesin”
Öte yandan, Danimarka Rad-
yosu, Danimarka’daki Müslü-
man Topluluğu (Det Islamis-
ke Trosssamfund i Danmar-
ka) Basın Sözcüsü Kasem 
Said Ahmad’in, Jyllands-
Posten gazetesinin Müslü-
manlardan özür dilemesini 

istediğini belirtti.
Kasem Said Ahmad, ölüm 
tehditleri alan çizerlerin 
korkmalarına gerek olmadı-
ğını, İslamabad’da çizerlere 
yönelik ölüm fetvasını yayın-
layan Pakistan’daki partinin 
Danimarka’da herhangi bir 
uzantısının bulunmadığını 
ve Danimarka’daki Müslü-
man örgütleri tarafından da 
desteklenmediğini söyledi.

16 bin imza toplandı
Öte yandan, Jyllands-Posten 
gazetesindeki Hz. Muham-
med karikatürlerine karşı 16 
bin imza toplandı. Bir grup 
Danimarkalı Müslüman top-
ladıkları imzalarla birlikte 
bir konferansa katılmak üze-
re Saudi Arabistan’a gitti. 

Başbakan’dan kınama
Başbakan Anders Fogh Ras-
mussen ve diğer siyasi parti 
liderleri, Pakistan’ndan ya-

yınlanan ölüm fetvasını sert 
bir şekilde kınadılar ve çizer-
lere yönelik ölüm tehditlerine 
yönelik önlemlerin alınacağı-
nı söylediler.
Hatırlanacağı gibi Jyllands-

Posten gazetesinin çizerleri 
hakkında Pakistan’daki aşırı 
İslamcı Jamaet-i Islami adlı 
bir siyasi parti ölüm fetvası 
yayınlamış ve Danimarka Bü-
yükelçisinin de Pakistan’ı ter-
ketmesini istemişti. Fetvaya 
göre, çizerleri öldürecek kişi 
ya da kişilere 7 bin 500 euro 
ödül verileceğini açıklamıştı. 

(Haber)

Karikatür krizi istihbarat servisine taşındı
Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan Hz. Muhammed karikatürleri 
ardından yaşanan kriz Danimarka istihbarat servisine kadar taşındı. 

Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan 
ve Müslümanların tepkisini çeken Hz. 
Muhammed karikatürlerine bir eleştiri 

de Birleşmiş Milletler’den geldi. 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 

Yüksek Komiseri Louise Arbour, Müslüman 
ülkelerin Jyllands-Posten gazetesinde yayın-
lanan karikatürlerden duyduğu rahatsızlığı 
anladığını ve bu yüzden BM’nin müdahale 
ettiğini söyledi. 
Berlingske Tidende gazetesine bir açık-

lama yapan Louise Arbour, “Müslümanla-
rın endişelerini anlıyorum ve diğer dinlere 
saygısızlığı ortaya koyan her türlü eylemi 
üzüntüyle karşıladığımın altını çizmek is-
tiyorum,” dedi. 
BM İnsan Hakları Komisyonu, BM’nin ifa-

de özgürlüğü ve ırkçılık alanlarındaki uz-
manlarını, konuyu yakından incelemeleri 
için görevlendirdiğini belirten Louise Ar-
bour, Uluslararası Af Örgütü Amnesty In-
ternational Genel Sekreteri’nin de sorunun 
çözümü için BM’nin devreye girmesinden 
memnuniyet duyduğunu söyledi.  
Karikatürle başlayan kriz, iki insan hak-

ları alanını karşı karşıya getirdi. BM’li uz-
manlar, gazetenin ve çizerlerin ifade özgür-
lüğünün sınırlarını denemek yönündeki id-
dialarıyla, Müslüman ülkelerin karikatür-
lerle ırkçılık yapıldığı yönündeki iddiaları 
araştıracaklar. 
Mekke toplanan İslam Konferansı Örgütü 

İKÖ de, BM’ye başvurarak karikatürlerle 
ilgili çıkan krize BM’nin çözmesini istemiş-
ti. İKÖ’nün, BM’nin devreye girmesinden 
memnun olduğu bildirildi. 

(Haber) 

Bir kınama da BM’den
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Eski altın alınır

TÜRK KUYUMCUSU

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

L� Age D�or 
Jewellery

Bilezik 
Cumhuriyet 

Reşat 

Gerdanlık 
Zincir 

Bileklik 

Nişan 
yüzükleri

Kolye 
Küpe

Her türlü altın 
gümüş diğer 

takı ve 
aksesuar 
çeşitleri 
bulunur

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. 

»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«

 ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!

Bizi mutlaka arayın 

Kr. 75’ 

OCTAGON her türlü kartla
çalışır alıcı

Ezan okur, oyunlar bulunur

HEAD

Kr. 1.498,-

Emilatör yüklü alıcı

Kr.500’ den başlayan fi yatlarla

Her türlü modül bulunur

Çanak anteniniz çekmiyor ya da çanak anten takmanıza izin verilmiyorsa bizi arayın

Kr. 150,-

Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

YENİ Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-16.00 

Akşam: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 17.00 - 19.00

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030

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

Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.

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

her türlü kozmetik ve plastik cerrahi  ameliyatlar  yapılır. 

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

Ameliyattan önce Ameliyattan sonra 

Ameliyattan önce Ameliyattan sonra 

Devlet hastaneleri’nde (Amtssygehus) bekleme listesinde olan hastaların 
kabulu de yapılır. 
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Geçtiğimiz 
ay yapılan 
belediye se-

çimleri sonunda 
İshöj’da belediye 
meclisi üyeliğine 
seçilen Seyit Ah-
met Özkan Beledi-
ye başkan yardımcı-
lığına getirildi.

Danimarka’da 
Türklerin en yoğun 
olarak yaşadıkları belediyelerden biri olan İs-
höj’da Belediye başkanlığı yardımcılığına bir 
Türk getirildi.  

İshöj Belediye Meclisine girmeyi başaran 
Türkiye kökenli dört üyeden biri olan Seyit 
Ahmet Özkan belediye meclisinde yapılan gö-
rev dağılımı sonucu belediye başkan yardım-
cılığı görevine getirildi.

1994-1997 yılları arasında Sosyalist Halk 
partisi’nden İshöj Belediye Meclisi üyeliğine 
seçilen Seyit Ahmet Özkan geçtiğimiz dö-
nemde Sosyal Demokrat Partiden bu göreve 
seçilmişti.  

Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde yeniden 
Sosyal Demokrat Parti Listesinden beledi-
ye meclisine girmeyi başaran Özkan ayrıca 
Sosyal İşler ve sağlık hizmetleri komisyonu 
başkan yardımcılığı ile Teknik ve çevre ko-
misyonu başkan yardımcılığı görevlerini de 
yürütecek. 

Bu görevlerin yanı sıra bir çok alt komisyon-
da da üyelik yapacak olan Seyit Ahmet Özkan 
Parlamento Ombudsman’ı dairesinde Bilgisa-
yar sistemleri uzmanı olarak çalışıyor-

İshöj Belediye Meclisine geçtiğimiz ay ya-
pılan seçimler sonucunda Ahmet Değirmen-
ci, Şengül Deniz ve Bilal İnekçi de seçilmeyi 
başarmışlardı.

(Haber)

Özkan Belediye Başkan 
yardımcısı oldu

Danimarka’da geçen ay 
yapılan yerel seçimlerde 
Türk kökenli adayların 

yarısından fazlası adaylıklarını 
koydukları belediye meclisleri-
ne girmeyi başardılar. 

Aralarında Taner Yılmaz ve 
Lone Yalçınkaya’nın da bu-
lunduğu bazı adaylar yeniden 
seçilirken, Aarhus ve Ishöj’de 
dörder kişi birden belediye mec-

lislerine girdiler.   
Danimarka’da önceki gün 

yapılan yerel seçimlerin kesin 
sonuçları netleşmeye başla-
dı. Seçimlerden göçmen kö-
kenli adayların büyük çoğun-
luğu da başarılı çıktı. 

2001 yılında yapılan yerel 
seçimlerde 50 göçmen köken-
li aday belediye meclislerine 
girmeye hak kazanırken, bu 

seçimlerde 67 göçmen kökenli 
aday belediye meclislerine gir-
meyi başardı.

Sosyal Demokrat Parti ülke 
genelinde başarılı bir seçim çı-
karırken başkent Kopenhag’da 
Ritt Bjerregaard rakiplerine 
karşı ezici bir üstünlük sağ-
layarak Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildi. 

Sosyal Demokratlar Aar-

hus’ta da başarılı oldular ve 
belediye başkanlığını Liberal 
Parti Venstre’den geri aldılar. 
Sosyal Demokratlar büyük 
şehirlerde ve ülke genelin-
de gösterdikleri başarıyı ise 
Odense’de gösteremediler ve 
bu şehirde belediye başkanlı-
ğını Muhafazakar Halk Partisi 
adayına kaptırdılar.

(Haber)

Kazananlar adaylarımız: 
Taner Yılmaz (Sos. Dem. Parti, Kopenhag Belediye Meclisi)
Serdal Benli (Sosyalist Halk Partisi, Kopenhag Bölge Meclisi 
Meclisi)
Susan Araç (Sos. Dem. Parti, Aarhus Belediye Meclisi)
Cemal Metin (Sosyalist Halk Partisi Aarhus Belediye Meclisi)
Bünyamin Şimşek (Venstre, Aarhus Belediye Meclisi)
İbrahim Gökhan (Venstre, Aarhus Belediye Meclisi)
Seyit Ahmet Özkan (Sos. Dem. Parti, İshöj Belediye Mec-
lisi)
Ahmet Değirmenci (Sos. Dem. Parti, İshöj Belediye Meclisi)
Şengül Deniz (Sos. Dem. Parti, İshöj Belediye Meclisi)
Bilal İnekçi (Sosyalist Halk Partisi, İshöj Belediye Meclisi)
Kemal Bektaş (Sos. Dem. Parti, Taastrup Belediye Meclisi)
Alpaslan Özkan (Venstre, Taastrup Belediye Meclisi)
Ekrem Günbulut (Sos. Dem. Parti, Taastrup Belediye Mec-
lisi)
Sıdıka Yalın (Venstre Furesö Belediye Meclisi)
Hasan Hüseyin Mor (Venstre Frusö Belediye Meclisi)
İsminur Lone Yalçınkaya (Venstre, Gladsaxe Belediyesi)
Mehmet Küçükakın (Sosyalist Halk Partisi, Albertslund Be-
lediye Meclisi)
Erdil Selçuk (Sos. Dem. Parti, Albertslund Belediye Meclisi)
Ömer Kuşçu (Sos. Dem. Parti, Hvidovre Belediye Meclisi)
Ali Ünsal (Venstre, Köge Belediye Meclisi)
Yusuk Koçak (Sos. Dem. Parti, Ringsted Belediye Meclisi) 
Cemal Oklu (Sos. Dem. Parti. Roskilde Belediye Meclisi)
Fuat Yalan (Sos. Dem. Parti. Helsingör Belediye Meclisi)
Turan Savaş (Sos. Dem. Parti. Fredericia Belediye Meclisi)
Feramuz Acar (Beboer Listen, Randers Belediye Meclisi)
Sadık Zeki Topçu (Sos. Dem Parti,Ringsted, Belediye Mec-
lisi)
Veli İnce (Sos Dem. Parti, Köge Belediye Meclisi)
Özkan Koçak (Sos. Dem. Parti. Glostrup Belediye Meclisi)

Türk kökenli adaylar yine başarılı

Susan Araç Aarhus’un en güçlü 
iki kadınından biri oldu. Dani-

marka’da geçtiğimiz ay yapılan yerel 
seçimlerde Aarhus’ta en çok tercihli 
oy alarak ilk üçe giren  milletvekili 
Hüseyin Araç’ın kızı Doktor Susan 
Araç babasının izinden gidiyor. Uzun 
yıllar Aarhus’a belediye meclisi üyesi 
olarak hizmet veren babası gibi o da 
Aarhus’a hizmet vermek istiyor. 

Danimarka’da geçtiğimiz ay yapılan 
yerel seçimlerde Sosyal Demokrat 
Parti’den Aarhus Belediye Meclisi 
üyeliğine adaylığını koyan millet-
vekili Hüseyin Araç’ın 28 yaşındaki 
kızı doktor Susan Araç, toplam 3903 
tercihli oy alarak, Aarhus’da en çok 
oy alan üçüncü aday oldu. 

Aarhus’ta doğup büyüyen ve Aar-
hus Üniversitesi Tıp Fakültesini 
bitirdikten sonra Aarhus Hastane-
si’nde doktorluk yapmaya başlayan 
Doktor Susan Araç, Aarhus Belediye 
Başkanı Louise Gade ve Sosyal De-
mokrat Parti’nin belediye başkanı 
adayı Nicolai Wammen’den sonra 

en çok oyu alan aday oldu.  
Seçim kampanyasında gösterdiği 

büyük çabanın karşılığını aldığını 
belirten Susan Araç, büyük gurur 
ve mutluluk duyduğunu söyledi. 
Aarhus’ta ilköğretim okullarının ve 
kreşlerin daha iyi hale getirilmesi için 
çalışacağı sözü veren Araç, ”Ben sü-
rekli bisiklete biniyorum. Aarhus’ta 
daha çok bisiklet yolu açılması için 
emek vereceğim” dedi. 

Milletvekili olan babasının siya-
si kariyerinin seçimlerde çok oy 
toplamasına bir neden olarak gör-
meyen Araç, ”insanlar partiye ve tu-
tuma oy veriyorlar” diye konuştu.

Babasının izinden gidiyor

Danimarka’daki yabancılara karşı ta-
kındığı olumsuz tavırla tanınan Da-
nimarka Halk partisi Danimarka’da 
siyaseti rehin almaya devam ediyor. 
Partinin bir çağdışı önerisi daha ya-
salaşıyor ve Danimarka vatandaş-
lığına geçmek neredeyse imkansız 
hale getiriliyor.

H
ükümet partileri ve 
iktidara dışarıdan 
destek veren Dani-
marka Halk Partisi 

arasında varılan anlaşma so-
nunda Danimarka vatandaşlı-
ğına geçme koşulları yeniden 
düzenlendi. 

Halihazırda geçerli olan ku-
rallara eklenen bazı maddelerle 
Danimarka vatandaşlığına geç-
mek oldukça güçleştiriliyor.

Pazartesi gününden itibaren 
vatandaşlık başvurusunda bu-
lunan kişilerden Danca 3 dil 
sınavını geçmeleri istenirken 
bu şartı yerine getirmek için 
önceden Danca 2 dil sınavını 

geçmek yeterli oluyordu. 
Vatandaşlık başvurusunda 

bulunanlar bundan böyle Dani-
marka Sosyal yaşamı, Kültürü 
ve tarihi hakkında sorulardan 
oluşan bir vatandaşlık testin-
den daha geçmek zorunda ka-
lacaklar.

Sözlü ve yazılı olarak ger-
çekleştirilecek vatandaşlık sı-
navı bir çok kesim tarafından 
eleştiriliyor. Maddeye şüpheyle 
yaklaşanlar, bir çok Danimar-
kalının böyle bir testi geçeme-
yeceğini söylüyorlar.

Yeni kurallara göre işkence 
veya savaş mağduriyeti nede-
niyle PTSD (Post Travmatik 

Stres Sendromu) teşhisi 
konulan ve Danca öğrenmesi 
güç olan kişilere de ayrıcalık 
tanınmayacak ve vatandaşlık 
verilmeyecek. 

Danimarka’ya yerleşmek 
için dil şartı
Danimarkalı siyasi parti sözcüle-
rinin göçmenlere şart koşarken 
artık hiç sınır gözetmedikleri de 
gözlenmeye başladı. İktidardaki 
Venstre’nin uyum politikaların-
dan sorumlu sözcüsü İrene Si-
monsen Danimarka’ya aile bir-
leşimi yoluyla gelecek kişilerin 
Danca bilmeleri gerektiğini söy-

ledi.
Öneriye göre Danimarka’ya 

yerleşmek için gerekli dil bil-
me şartı tüm ülke vatandaşları 
için geçerli olacak.

Simonsen’in önerisine koalis-
yon ortağı Muhafazakarlar da 
sıcak bakarken iktidara dışarı-
dan destek veren Danimarka 
Halk Partisi sözcüleri Danca 
bilme şartının sadece göçmen 
gönderen ülke vatandaşları 
için geçerli olması gerektiğini 
dile getiriyorlar. 

(Haber)

Danimarka pasaportu 
artık hayal…

■ Dokuz yıl aralıksız, çalışma ve 
oturma izni sahibi olarak Dani-
marka’da ikamet etmiş olmak. Ço-
cuklar için özel şartlar geçerli olu-
yor
■ Danca 3 dil sınavını başarıyla 
geçmek
■ Danimarka toplum yaşamı, kül-
türü ve tarihi hakkında sözlü ve 
yazılı sınavı başarıyla geçmek. 
Yazılı sınav çoktan seçmeli test şek-
linde yapılır.
■ 18 aydan fazla hapis cezası 
almamış olmak
■ Terör yasalarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle en 60 gün hapis cezası 
alanlar Danimarka vatandaşlığı 
elde edemeyecekler. Daha kısa sü-
reli cezalar karantina uygulanır
■ Resmi kurumlara borçlu olmamak

Yeni kurallar

Daha önceki 
kurallar
■ Dokuz yıl aralıksız, 
çalışma ve oturma izni sa-
hibi olarak Danimarka’da 
ikamet etmiş olmak. Ço-
cuklar için özel şartlar 
geçerli oluyor
■ Danca 2 dil sınavını 
başarıyla geçmek
■ 2 yıldan fazla hapis 
cezası almamış olmak. 
Daha kısa süreli ha-
pis cezasında karantina 
uygulanıyor
■ Resmi kurumlara borçlu 
olmamak
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J
yllands-Posten gazetesinde ya-
yınlanan ve büyük tartışma-
lara neden olan Hz. Muham-
med karikatürleri ardından 

Danimarka bulvar gazetelerinden 
Ekstra Bladet gazetesi de Erdoğan 
karikatürü çizerek Türkiye’yi mizah 
yoluyla eleştirdi. 

Ekstra Bladet gazetesinde yayınla-
nan ve Lars Hörby ile Jörgen Bitsch 
tarafından kaleme alınan “Över-Tür-
ken” başlıklı bir yazıda, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Türk Milli 
Takımı ve Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti yerden yere vuruldu. 

Her hafta, o haftaya damgasını vu-
ran bir kişiyi haftanın yıldızı seçen 

gazete, o kişi hakkında yazı ve yo-
rumlar yayınlıyor. 

Ekstra Bladet’te yayınlanan kari-
katürde klozette oturur vaziyette 
çizilen Erdoğan’ın elindeki tuvalet 
kağıdında da basın özgürlüğü ve ifa-
de özgürlüğü yazıları yer aldı.

Yazıda “Başbakanın karısı başör-
tüsüyle geziyor ve klasik Müslüman 
değerlerine tam anlamıyla sadık, 
Allahtan Türk Milli Takımı oyucu-
larının İsviçreli oyunculara yaptığı-
nı Erdoğan Rasmussen’e yapmadı” 
denildi.

Rasmussen: “Karikatür beni kız-
dırmaz”
Ancak, Jyllands-Posten gazetesinin 
Hz. Muhammed karikatürleri ve 
Ekstra Bladet gazetesinin Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı tuvaletten 
kalkarken üzerinde ‘basın özgürlü-
ğü’ yazan tuvalet kağıdıyla yansıtan 
karikatür çizmesinden sonra Türki-
ye’de yayınlanan haftalık Tempo 
dergisi son sayısında Danimarka 
Başbakanı Anders Fogh Rasmussen 
ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 
birlikte çıplak vaziyette aynı yatak-
ta Roj TV seyrederken çizilmiş kari-
katürü yayınlandı.

Tempo dergisinin, Jyllands-Posten 
gazetesinde yayınlanan Hz. Muham-
med karikatürleri ve Ekstra Bladet 
gazetesinde yayınlanan Erdoğan ka-

rikatürlerine tepki olarak Danimar-
ka’nın basın özgürlüğü anlayışını 
test etmek amacıyla ve Başbakan 
Rasmussen’in basın özgürlüğünü ge-
rekçe göstererek Roj TV’yi kapatma 
konusunda çekimser kalmasına tepki 
göstermek amacıyla sözü edilen kari-
katürü yayınlandığı ileri sürüldü. 

Tempo dergisinde yayınlanan kari-
katür Danimarka basınında da haber 
olarak yer aldı. Politiken gazetesin-
de, ‘Türkiye, Danimarka’nın ifade 
özgürlüğünü test ediyor’ başlıklı 
haberde, Danimarka’nın benzeri ka-
rikatürlere alışkın olduğuna dikkat 
çekildi. Ekstra Bladet Gazetesi de ha-
beri ‘Anders Fogh, Abdullah ile aynı 
yatakta’ başlığı ile duyurdu. 

Ancak Ekstra Bladet gazetesinin 
karikatür ile ilgili sorusunu yanıtla-
yan Başbakan Anders Fogh Rasmus-
sen, “Böyle şeyler beni kızdırmıyor” 
açıklamasını yaptı. 

(Haber)

HABER

Sıra karikatüristlerde
Türkiye ile Danimarka arasında süren siyasi gerginlik, Türk ve Dani-
marka medyasında karikatürlere de yansıdı. Her iki ülkenin medyası 
da birbirlerinin başbakanlarını karikatürize ederek eleştirdi. 

Danimarka, BM’nin terör 
örgütleri için özel bir om-

budsmanlık kurmasını istedi. 
Terör listesindeki isimleri 

inceleyip gerekirse listeden 
çıkaracak bir ombudsmanlık 
kurulması önerisini 2006’da 
Güvenlik Konseyi’ne suna-
caklarını açıklayan Dışişleri 
Bakanı Per Stig Möller, “Lis-
teye yanlışlıkla girdiğinizi 
düşünüyorsanız, çıkmanız da 

mümkün olmalı. BM’deki bir 
ombudsman bu görevi yapabi-
lir” dedi. 

Politiken’e konuşan Möller, 
“BM listesine alınmada hata 
olabiliyor. Örneğin İsveç’teki 
Somalili bir grup listede ama 
hakkında somut delil yok. Bir 
ombudsman, bu tür itirazla-
rını değerlendirebilir” diye 
ekledi.

(Haber)

’Terör listesine ombudsman’ 

Dankort kullanımında 
sahtekarlık giderek 
artıyor. Geçtiğimiz yıl 

fotoğrafsız Dankort uygula-
masının başlamasıyla, sadece 
imza kullanarak alışveriş ya-
pılabilmesine olanak tanınma-
sı, çalıntı Dankort kullanımını 
arttırdı. Çalıntı Dankort kulla-
nımında ödemeyi yapan işyeri 
sorumlu tutuluyor.

Geçtiğimiz yıl kullanıma 
giren fotoğrafsız Dankortlar 
esnaflara para kaybettiriyor. 
Özellikle bir imza ile ödeme 
yapılabilmesine olanak sağ-
lanmasıylabazı kişiler çalıntı 
Dankortları  sahte imzalarla 
kullanarak cafe, bar ve disko-
tekler ile taksilerde ödeme ya-
pıyorlar. Politiken gazetesinde 
yer alan bir haberde son gün-
lerde özellikle Kopenhag’daki 
bazı diskotek sahiplerinin dile 
getirdiği şikayetler artmaya 
başladı.

Çalıntı Dankort ile ödeme 
yapıldığında kartın gerçek 
sahiplerinin bankaları ile iliş-
kiye geçmesi sonucu yapılan 
ödeme geri alınıyor, yani kart 
sahibinin bir kaybı olmuyor, 
ancak ödeme yapılan işyeri 
ödemeyi üstleniyor.

2004 yılı ortalarında fotoğ-
rafsız Dankort uygulaması-
na geçildikten sonra Dankort 
sahtekarlıklarında yüzde 
118’lik bir artış gözlendiği 
bildiriliyor.

Bazı işyerlerinin Dankortla 
yapılan ödemelerde sadece 
mal veya hizmetin fıyatını 
tahsil ettikleri, bunun üzerin-
de müşteriye para vermedikle-
ri belirtiliyor. Bazı işyerlerinin 
ise müşterilerinin imzalarını 
kontrol etme şansları olmadığı 
için ikinci bir kimlik belgesiyle 
kontrol yapma yoluna gidebi-
lecekleri bildiriliyor.

(Haber)

İşyeri sahipleri dikkat!

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

www.travelhouse.dk

Travel House ApS

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

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Son dakika 
fi yatla

rı için
 

mutlaka b
izi ara

yın

İş görüşmesine mi gideceksiniz,  balayınızı mı geçirmek 
istiyorsunuz? Seyahat nedeniniz ne olursa olsun, en uygun fi yatlarla Türkiye’nin 

her yerinde ister lüks otel, ister apart otel, isteğinize uygun konaklama seçenekleri

Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın 
her yerine IATA güvencesiyle yolculuk. 

Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili 
her türlü, eksiksiz hizmet. 
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L
iberal Parti’nin 
Odense’de düzen-
lediği yıllık kong-
resinde, konuşma-

sının büyük bir bölümünü 
uyum sorununa ayıran 
Başbakan Rasmussen, ül-
kede yaşayan yabancılarla, 
Danimarkalı iş adamlarına 
seslendi. 

Rasmussen, Danimar-
ka’nın kültürü ve değer-
lerine uyum sağlamak gö-
revinin yabancıların kendi 
sorumluluğu olduğunu ha-
tırlatarak, ``Yabancılar iyi 
şekilde Danimarka dilini  
öğrenmek için ken-
dileri mücadele 
etmelidirler. 
Özellikle genç 
nesil yabancı-
lar, hiç bir ül-
kede olmayan 
sosyal güvence 
altında kendileri-
ne tanınan 
üc-

retsiz eğitim imkanla-
rından yararlanmalıdır. 
mağdur rolünü bırakıp iyi 
bir yaşam için sorumluluk 
alın’’ diye konuştu.

Yabancı gençlere iyi bir 
eğitim alıp, işverenlere 
yeteneklerini sergilemele-
ri çağrısında bulunurken, 
işverenlere de yabancı 
gençlere staj ve iş imkanı 
tanımaları çağrısında bu-
lunan Rasmussen, ``Ülke-
mizde kötü davranışlarda 
bulunan küçük bir grup 
için tüm yabancıları suçla-
mayın. Yabancılara karşı 

isimleri, milliyetleri ve 
dinlerinden dolayı 
ayrımcılık yapma-
yın. Onlara iş ve-
rin, şans tanıyın. 

Topluma katkıda 
bulunmak iste-
yen yabancıları 

destekleyin’’ dedi.

İş gücüne 
ihtiyaç 

var
Ras-

mussen, iş piyasasında 
çalışanların yaş ortalama-
larının yüksek olmasına 
rağmen emeklilik yaşının 
yükseltilmesi gerektiğini 
savunan Rasmussen, yeni 
iş gücüne ihtiyaç olduğunu 
belirterek, ̀ `Emekli olanla-
rın sayılarındaki artış ve 
çalışanların sayılarındaki 
azalma nedeniyle kamu gi-
derleri artmaktadır. Dani-
markalılar son yıllarda 2-3 
yıl daha erken yaşta emekli 
olmayı tercih etmeye baş-
ladılar. Bu şekilde devam 
ederse, devletten aldığı 
parayla geçinenlerin sayı-
ları artacak. Yabancıları iş 
piyasasına kazandırarak ve 
çalışanların emeklilik yaşı-
nı yükselterek devletin yü-
künü azaltabiliriz’’ dedi.

Rasmussen: “Artık 
aşırı liberal değilim”
Anders Fogh Rasmussen 
konuşmasında “ortak de-
ğerler” konusuna da de-
ğindi. İnsan hayatı ve kişi 
özgürlükleri, ifade özgürlü-
ğü, cinsler arasında eşitlik 
konularında toplumda her-

kesin eşit değerlere sahip 
olması gerektiğini vurgu-
layan Rasmussen, gençlik 
yıllarında savunduğu aşı-
rı liberal görüşleri artık 
benimsemediğini, bireysel 
özgürlüklerin artması için 
verdiği mücadelenin yerini 
artık eşit olanak ve sosyal 
sorumluluk ilkelerine dö-
nüştüğünü söyledi.

Sözü edilen bu değerlere 
karşı Hizb-ut Tahrir gibi 
örgütlerce karşı çıkıldı-
ğını belirtn Rasmussen, 
genç kızların evlenmesine 
ailelerinin karar vermesi, 
namus cinayetleri, kan 
parası gibi geleneklerin 
ortak değerleri zorladığı-
nı söyledi ve bunları sa-
vunan küçük bir grubun 
diğer göçmenler için yaşa-
mı zorlaştırdığını belirtti.

DF: “Sığınmacılar 
ülkelerine gönderilirse 
feraha çıkarız”
Başbakan Rasmussen’in 
sosyal refah sisteminin ge-
lecekte de korunması için 
uyumun şart olduğunu ve 

yabancılara iş verilmesi 
çağrısına iktidarın dışarı-
dan destekçisi Danimarka 
Halk Partisi’nden de (DF) 
destek geldi. 

İşsiz göçmenlerin devlete 
yük olduğunu vurgulayan 
DF, başbakanın göçmenle-
rin bir an evvel iş piyasa-
sına katılmaları çağrısında 
bulunmasını olumlu karşı-
ladıklarını belirtti. 

Ancak DF, başbakanın 
konuşmasında bir konuya 
değinmediğini, bunun da 
refah sisteminin ülkede 
oturma izni olmayan ya da 
sığınma başvuruları geri 
çevrilen sığınmacıların ül-
kelerine geri gönderilmesi 
konusu olduğunu bildirdi.

Bu kişilerin geri gönderil-
mesiyle ülke ekonomisinin 
düzeleceğini ve feraha ka-
vuşacağını belirten DF, bu 
insanların ülkeye pahalıya 
mal olduklarını ve ülkeleri-
ne geri gönderilmeleri du-
rumunda devletin büyük 
bir tasarrufa geçeceğini 
dile getirdi. 

(Haber)

Rasmussen yabancılara seslendi: 

“Mağdur rolünü bırakıp, sorumluluk alın”
Liberal Parti Venstre’nin geçtiğimiz ay sonunda Odense’de düzenlediği yıllık kongresin-
de konuşan genel başkan ve başbakan Anders Fogh Rasmussen, iş dünyasına “Onlara iş 
verin, şans tanıyın” diye seslenirken, yabancılara da, “Mağdur rolünü bırakıp iyi bir 
yaşam için sorumluluk alın’’ dedi.

Kopenhag yakınlarındaki 
Bröndby belediyesinden 

sonra Vejle Belediyesi de aldığı 
bir kararla, Vejle’de kamu ku-
rumlarında yeni yıldan itibaren 
sigara yasağı getirdi. Buna göre, 
Vejle’de kamu kuruluşlarında ça-
lışanların bina dışında da sigara 
içmeleri yasaklandı. Sigara tirya-
kisi kamu çalışanlarının yasağa 
uymamakta ısrar etmeleri duru-
munda işlerine son verilecek.

40 bin kamu çalışanı bulunan 
Kopenhag Belediyesi’nin de ya-
kın bir gelecekte bu yönde bir 
politika geliştirebileceği ileri sü-
rülüyor. Belediyenin sağlıktan 
sorumlu daire başkanı Inger 
Marie Bruun-Vierø, pasif sigara 
içiminin iş hastalığı olarak kabul 
edildiğini, bu nedenle kuralların 
değişmesi için çalışacağını belir-
tiyor. 

Şu anda belediye çalışanı okul, 
kreş veya huzur evlerinde sigara 
içme molası vererek alışkanlıkla-
rını sürdürebiliyor.

Sigara içme 
yasağı yayılıyor

Kamu kurumlarında 
getirilen sigara içme 
yasağı kamu alanları 
dışına da taşmaya baş-
ladı. Vejle Belediyesi, 
çalışanlarına kamu bi-
naları dışında da sigara 
içme yasağı getirdi. 

Menü 1: 
Kavurma veya Çoban kavurma 

(kuzu,dana eti, tavuk) Pilav, Cacık, 
Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar 
meşrubat, sıcak-soğuk 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.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk
HØJE GLADSAXE CENTER

GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2

2860 SØBORG
TLF:

3966 6560
3122 5222

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

İşte olanaklarımız:
700 kişilik salon (500+200), 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.

Cazip Kına gecesi   fiyatlarımızı 
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

İstediğiniz tarihte eğlencenizi 
düzenlemek için bizi hemen arayıp 

rezervasyonunuzu yaptırınız

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
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OBA REJSER
Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj,  Danmark

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

THY ile 
her gün 
İstanbulYarım saatte dünyanın her istediğiniz 

yerine para gönderiyoruz. 

SEYAHATİN TEK ADRESİ

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
OBA REJSER

Hayırlı yolculuklar dileriz

Tlf: 43 54 24 33

Siz müşterilerimizin hizmetinizdeyiz
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Metin Altınışık, Stockholm-HABER

1964 senesiydi hiç unutmam 
benim yaşım 18, canım ka-
dar sevdiğim Galatasaraylı 

ünlü futbolcu, beyefendi insan 
Metin Oktay 28 yaşındaydı.

Yaşımın çok küçük olmasına rağmen baba-
mın bir arkadaşının Tarabya´daki müzikli 
restoranında müdür olarak işe başlamıştım.

7 yaşımdan beri Galatasaray ilkokulu ve 
lisesinin ve de kulübün camiasının içinde 
olduğum için herkesi tanırdım.

Bir gün ünlü futbolcu Metin Oktay da 
müşterilerimiz arasındaydı. Yanında Gala-
tasaray´da oynayan Kamil, torik Necmi ve 
kız arkadaşları vardı. Saatler ilerledikçe su 
gibi akan rakı etkisini göstermişti. Birlikte 
konuşup, birlikte bağıran, yüksek sesle gü-
len masadakiler, çevreyi ve sahnedeki sanat-
çıları rahatsız etmeye başlamışlardı. Kendi-
lerinden ricada bulunan garson Mehmet Ali 
ağır küfürlerle kovulunca, şef Ispiro´dan 
izin alıp işi erken bırakmıştı. Gecenin 

sonuna doğru hesabı 
getiren  Maitre D´-

hotel Do-
miniko 

yeniden hakaretlerle karşılaşmıştı. Aynı 
masada bulunan Metin Oktay ara sıra “yap-
mayın ne olur, bir dakika...” gibi uyarılarda 
bulunduğu halde pek etkili olamamıştı. So-
nunda para vermeden gitmişlerdi. Biz de he-
sapları toplayıp evimize gitmiştik.

Ertesi sabah erken saatlerde restoranda 
iki bekçiden biri olan Nevzat benim kaldı-
ğım dairenin zilini çalıyordu. Yeniköy´de 
oturuyordum. Tarabya´ya çok yakındı, he-
men restoranda gitmem isteniyordu. Sabah 
uykusunun en güzel yerinde, bir taksi ile 
restoranda gittim.

Restoranda Metin Oktay ve görevli Tahir 
Çavuş çay içiyordu. Metin Oktay, “Çok affe-
dersiniz, ben dün gece için çok üzgününüm. 
Olanlar beni çok müteessir etti. Yanımdaki 
hanım arkadaşımı evine bırakıp hemen dön-
düm. Burada kimseyi bulamayınca biraz kes-
tirdim. Sağolsun Tahir bey benimle ilgilen-
di. Sizi evinizden aradık rahatsız ettik. Ben 
borcumuzu ödemeye ve arkadaşlarımın adına 
özür dilemeye geldim. Arkadaşlarımı siz de 
tanıyorsunuz, hepsi iyi insanlardır Hemen 
borcumu ödemek istiyorum” dedi. 

Kasadan çıkardığım oldukça yüklü hesap 
pusulasını ödedikten sonra öncelikle garson 
Mehmet Ali´ye, Dominiko´ya komilere ayrı 
ayrı büyükçe bahşiş bırakmıştı. Buna rağmen 
dün geceki olayı içine sindiremiyordu. Ayrıca 
şef Ispiro´dan özür diledi.

Bana göre Türkiye´de gelmiş geçmiş en 
büyük futbolcu Metin Oktay. Futbolculuğu 
kadar insani yönüyle de büyük insandı. Onu 
diğer kulüplerin taraftarları en az Galatasa-
raylılar kadar da severdi. Bugün Florya´daki 
Galatasaray tesislerine onun adı boşuna ve-
rilmedi. Daha sonraki seneler Metin Oktay 
ağabeyimle bir çok defalar karşılaştık.

Seni unutmayacağız, sen kalbimizdesin, 
büyük kaptan... 

Abdullah Tunçel, Lund-HABER

Malmö liselerinde 
uyuşturucu kul-
landıkları gerekçe-

si ile okuldan uzaklaştırılan 
öğrenci sayısında  ciddi bir artış gözleni-
yor. 2005 yılında okuldan uzaklaştırılan 
öğrenci sayısı bugüne kadar 17. Geçen 
yılki sayının 6 olduğu gözönüne alındı-
ğında, istatistik olarak geçen yıla oranla 
3 misli daha sayıda öğrencinin uzaklaş-
tırma cezası aldığı ortaya çıkıyor.

Malmö Eğitim Müdürü Matz Nilsson, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Artı-
şın nedeni bir yandan uyuşturucu ko-
nusunda bizim  daha etkin ve sistemli 
çalışmakta oluşumuz. Bu nedenle uyuş-
turucu kullanmış olan öğrencileri daha 
kolay farkedebiliyoruz. Öte yandan, 
uyuşturucu kullanmakta olan öğrenci 
sayısında da artış olduğu kesin” görü-
şünü dile getirdi.

Uygulanmakta olan yöntemin temel 
amacı uyuşturucu kullanan öğrenciyi 
bulup cezalandırmak değil, ortaya çık-
mış olan sorunu bilimsel olarak analiz 
edip çözüm üretmeye çalışmak. Örneğin 
eğer bir öğrencinin uyuşturucu etkisi 
altında olduğundan kuşkulanılır ise, bu 
öğrenci ilgili öğretmen ile bir ‘sohbet’ 
yapmaya çağırılıyor ve sohbet sırasında 
öğrenciye uyuşturucu analizi yapılma-
sına izin verip vermeyeceği soruluyor. 
Ayni süreç içerisinde öğrencinin anne 
ve babası ile bağlantıya geçiliyor. Uyuş-
turucu analizinin pozitif sonuç verme-
si durumunda (yani öğrencinin uyuştu-

rucu kullanmış olduğu bilimsel olarak 
saptandığında) bu öğrenci en fazla iki 
hafta olmak üzere okuldan uzaklaştırı-
lıyor. Fakat ayni zamanda yetkili kişi 
ve kurumlar, sorunu çözmek için ne tür 
önlemler alınması gerektiği konusunda 
program yapmaya başlıyorlar.

Ağustos ayından bu yana okullarda 
uyuşturucu analizi alınması yöntemin-
den vazgeçilmiş durumda. Bu analizin 
sağlanması artık Uyuşturucuya Karşı 
Anne ve Babalar Derneği tarafından 
gerçekleştiriliyor. Bu konuda Matz 
Nilsson  “Eğitim kurumu olarak biz, 
öğrenci sağlığı ile uyuşturucu sorunu-
nu birbirine karıştırmak yanlısı deği-
liz!” açıklamasını yapıyor.

Uyuşturucu analizi yapılan öğren-
ci sayısı –analizler ne tür sonuç ver-
miş olurlarsa olsunlar-, yasalar gereği 
açıklanmıyor. Uyuşturucu kullanımı 
konusunda yaz aylarına kadar ne tür 
önlemler alınacağı konusu ise, Latins-
kolan’ın yetkili hastabakıcısına göre ol-
dukça karmaşık bir konu. Çünkü uyuş-
turucu kullanan öğrencilerin çoğunluğu 
bu işi hafta sonlarında yapıyorlar, bu 
maddeleri her gün kullanmıyorlar. Yani 
uyuşturucu bağımlısı değiller . Dolayı-
sı ile bu tür öğrencilere ulaşabilmek 
çok zor. 

Fakat gelecekte bu grubun içerisinden 
‘uyuşturucu bağımlılarının’ ortaya çıka-
cağının bilincinde olan yetkili kurum-
lar, yoğun işbirliği içerisinde her türlü 
önlemi almanın çalışmalarını yapmak-
talar bugün.   

İSVEÇ

Metin Oktay ve Ben Malmö liselerinde 
uyuşturucu sorunu
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2006’ya sayılı günler kala yine o meş-
hur ve artık Türkiye ile özdeşleşmiş 

soru karşıma çıktı: ‘Düşünce özgürlü-
ğü’.

Türkiye’nin destekçisi olan politikacı 
bir arkadaşım bana “Sence Türkiye ne-
den demokrasi yolunda ciddi adımlar 
atarken kendi kendine çelme takıyor?” 
diye sordu.

Arkadaşımın bahsettiği “çelme”, Pa-
muk davası ve “bu tür davalar AB’deki 
Türkiye karşıtlarına resmen gümüş tep-
si üzerinde sebeple sunuluyor ve savun-
ması da çok zor”. 

Eleştiri tam yerinde, zaten AB Ko-
misyonu son ilerleme raporunda bu ko-
nuya doğal olarak büyük yer vermişti. 
AB’nin çoğu ülkeleri ve politikacıları 
Türkiye’deki demokrasi gelişimlerine 
temkinli bakarken, Türkiye taraftarı ve 
savunucuları zaman zaman olan olayla-
rın karşısında ne diyeceklerini ve nasıl 
savunacaklarını bilemiyorlar. Bu üzücü 
durumun yeni misali ise dünyaca tanın-

mış yazarımız, Orhan Pamuk’ a karşı 
açılan ve dava.  

Davanın açılmasının nedeni Pamuk’un 
geçen şubat ayında bir İsviçre gazetesi-
ne vermiş olduğu röportaj. Pamuk bu-
rada Türkiye’de 1 milyon Ermeni’nin 
ve 30 bin Kürt’ün öldürüldüğünü söyle-
mişti ve bu konuların tabu olması nede-
niyle Türkiye’de konuşulmamasından 
üzüntü duyduğunu da dile getirmişti. 

Pamuk ‘Radikal’ gazetesinde kendi ka-
lemiyle olayı şu şekilde ifade ediyor:

“Bu hafta davam var, bu Cuma günü 
İstanbul’da bütün hayatımı geçirdiğim 
Şişli’de …. adliye binasında hakim kar-
şısına çıkıyorum. Suçum Türklüğü ale-
nen aşağılamak. Savcı üç yıl hapsimi is-
tiyor” (Radikal 12/12/06)

Radikal’deki yazısında Pamuk İsviçre 
gazetesine söylediklerinden pişman de-
ğil, fakat, olayın bu boyuta çıkmasından 
da hiç memnun değil. Her aydın gibi o 
da kendi yaşadığı ve sevdiği memleke-
tinde bazı konuları neden tartışamadı-

ğının üzüntüsünü duyuyor. Pamuk, top-
lumdaki olaylara politik veya popülist 
yaklaşmıyor.

O bir yazar olduğu için konulara hem 
eleştirel hem de farklı bir boyutla bakı-
yor. Romanlarında da bunu dile getiri-
yor; “Beyaz Kale” romanında Osmanlı 
döneminde yaşayan kahramanının bi-
lime bakış açısından, Kara Kitap’taki 
İstanbul’un karmaşık mozaiğini ve 
Kar’daki kahramanların kimlik sorunla-
rını ele alırken, aslında yaşadığı ve bu-
lunduğu toplumu, sadece güzel bir “hi-
kaye” olarak değil, sanatsal bir açıdan 
da didikliyor.

Pamuk’un bir aydın ve yazar kimliği 
altında “tabular” dediği aslında başka 
bir kelimeyle “düşünce özgürlüğünün’’ 
kısıtlanmasıdır. Kim ne derse desin bir 
ülkenin demokrasi boyutu o ülkenin 
yazarlarından, gazetecilerinden ve ay-
dınlarından ölçülür, ve iç eleştiri bir ül-
keyi ne kadar olgunlaştırıp ilerletirse, 
“tabular” ve susturulmalar ise bir o ka-

dar geriletir. Pamuk bu sorunu yazısın-
da şu şekilde dile getiriyor: “Paşalarını, 
polislerini ve evliyalarını yaşarken her 
fırsatta şereflendiren ama yazarlarını 
ancak mahkemelerde ve hapishaneler-
de yıllarca süründürdükten sonra ve ce-
naze namazlarını kılmadan az önce şe-
reflendiren bir ülkede yaşadığım için bu 
davanın açılmasına çok şaşırdığımı da 
söyleyemem. Devlet hapsimi istediğine 
göre, en sonunda gerçek bir Türk yazarı 
olmayı başardığımı gülümseyerek söy-
leyenleri anlıyorum. Ama başımı derde 
sokan sözleri bu türden bir şeref için de 
etmedim tabii” (Radikal 12/12/06)

Türkiye’nin AB üyeliğini savunan, ve 
her defasında Türkiye’de yapılan re-
formlardan medyada gururla bahseden 
birisi olarak, bu tarz olayla yüzleştir-
mek açıkçası iç açıcı değil. Onun için 
Türkiye’deki topluma tabusuz ve bol re-
formlu bir yıl diliyorum.

yildiz.akdogan@haber.dk

Dava(mız)
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Ceyda Karan, İstanbul

İ
ktidardaki dördüncü yı-
lına giren AKP, AB ile 
müzakere sürecinin baş-
lamasının verdiği gazın 

ardından iç siyasette gerilim 
yaratacak uygulamalara yöneldi. Temel 
sloganları ‘Türkiye’yi AB’ye taşıyoruz, 
ekonomiyi iyiye götürdük, siyasete istik-
rar getirdik’ diye özetlenebilir. Gel gör ki, 

AB ile işlerin rayına oturmasıyla birlikte 
patlak veren tartışmaların dumanı Anka-
ra semalarını aşmaya başladı. Başörtüsü 
yasağı ve olmadık yerlerde cami inşası gi-
rişimleri, alt kimlik/üst kimlik tartışma-
sı derken iş ‘içki yasağı’ gerilimine kadar 
vardı. AKP bunların hep muhalefetin ve 
medyanın başının altından çıktığı savında. 
Gel gör ki, uygulamalar bu tezi yalanlıyor.
Başbakan Tayyip Erdoğan, yaz sonundaki 
Güneydoğu ziyaretiyle Kürtlere açılım sin-

yali vermesinin ardından bu tespitin içini 
doldurmamışken kalkıp alt kimlik – üst 
kimlik tartışması çıkarıverdi. Ama aslın-
da belki de bir imparatorluğun mirasçıları 
olarak Türk halkı ve kamuoyu için son de-
rece manidar olan bu tartışmanın sulandı-
rılması gecikmedi. 

Hep yanlış anlaşılıyor…(!)
Ve Erdoğan, ağzından çıkan ve altının pek 
de dolu olmadığı anlaşılan cümlelerin her 

‘yanlış anlaşılması’ sonrası yaptığını yaptı. 
Tuhaf yalanlamalar... Önce Türk ve Kürt 
halkını birleştiren unsurun aslında ‘din’ 
olduğunu ima etti Ardından “Ben din üst 
kimliktir demedim” deyip şu cümleyi ku-
ruverdi: “Türkiye’de 30’a yakın etnik grup 
var. Yüzde 99’u Müslüman bir ülke. Tür-
kiye’de din bir çimentodur ve şu anda en 
önemli birleştirici unsurumuzdur.”

AKP’li bir belediye, sakinlerinin itiraz-
ları ve direnişine aldırmadan İstanbul’un 
güzide semti Göztepe’de nadir bulunan 
yeşil alanlardan birinin köşesine bir cami 
kondurma kararı alıverdi. 

AKP’li bir milletvekili durup dururken 
TBMM’deki Muhafız Alayı ve askeri bina-
ların başkent dışına taşınması gerektiğini 
ortaya attı. Başladı Genelkurmay’la bir 
didişme... 

Ve en son AKP’li belediyelerin Türki-
ye’nin dört yanında içki satışını yasakla-
dıkları ortaya çıkıverdi. Antalya’da konul-
maya çalışılan yasak turizmcilerin tepkisi 
üzerine geri tepti. Ama zaten bu işin arka-
sında aslında bizzat İçişleri Bakanlığı var. 
Bakanlığın aklına durup dururken Anaya-
sa’nın gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar 
gibi ‘zararlı’ alışkanlıklardan korunmasını 
içeren 58. maddesi gelivermiş ve bir genel-
ge ortaya çıkıvermişti. Belediyeler buna 
dayanarak ‘kırmızı sokaklar’ oluşturup 
içki satışına ancak buralarda izin verecek. 
Kamuoyu ayaklanınca, İstanbul’da Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş geri 
adım attı, Üsküdar’da böylesi bir uygula-
ma girişimine rest çekti. Ama Ankara’da 
sokak adlarını dini motifler içeren isimler-
le değiştiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, çıkıp içki yasağının gerek-
çisini “Kokusu rahatsız edici” demeye var-
dırdı. Peki Başbakan ne yaptı? Belediye 
Başkanlığı sırasında belediyeye ait işlet-
melerde içkiyi yasaklamış olan Erdoğan, 
uygulamayı, “Belediyelerimiz anayasanın 
emrini, gereğini yerine getiriyorlar” sözle-
riyle savundu. 

İçki yasağı başörtüsünün rövanşı…
Kabul, AKP yönetimi bugüne dek liberal-
ler, muhafazakarlar, bir ölçüde milliyetçi-
ler, Kürtler ve İslamcı diye anılan kesimin 
beklentilerini aynı potada eritmeye çalış-
mak gibi zor bir misyonla karşı karşıya 
kaldı. Lakin, iş dindar insanların hak ve 
özgürlüklerini korumaya geldiğinde insan 
hakları ve yaşam biçimlerinin başkaları-
na dayatılmamasından söz eden AKP, iş 
pek de dindar olmayan kitlenin içki içme/
bulma hakkına gelince,  ‘Eh muhafazakar 
ve sağcı bir partinin içkiyle, uyuşturucuy-
la, ahlaksızlıkla mücadele etmesi doğal’ 
deyiveriyor. Acaba olup bitenler, AKP ta-
banının en temel talebi olan başörtüsü 
yasağıyla ilgili tek bir adım bile atamama-
nın rövanşını almakla mı ilgili? ‘Başörtüsü 
yasağı kalkmıyorsa, laik düzenden hoşnut 
kitleleri rahatsız ederiz’ mesajı mı bu? 

HABER 

Peles Global Møbler

Ucuz, kaliteli ve 
güvenli mobilya
www.peles.dk

AB ile müzakerelere başlanması kararının ardından, Başbakan Erdoğan uluslararası alanda yapacak fazla iş kalmayınca 
iç politikaya döndü ve bir biri ardına bir çok tartışmayı bir anda başlatacak açıklamalar sıralamaya başladı.

Sıra kimlik tartışmasında

Artık İshöj’da yeni 
mağazamızdayız
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Duygu Leloğlu, Brüksel

B
elçika, Sabancı cinaye-
ti sanıklarından Feh-
riye Erdal’ı, ülkede 
yakalandıktan ancak 

6 yıl sonra, Belçika’da işlediği suçlarından 
dolayı yargılamaya dün başlayabildi. 

Belçika’nın Brugge şehri Ceza Mahkeme-
si, Erdal ve aralarında Dursun Karataş ‘ın 
da bulunduğu DHKP-C’li 10 sanığı, suç ör-
gütü kurmak, çete kurmak, patlayıcı silah 
bulundurmak, sahte pasaport ve sahte isim 
taşımaktan yargılıyor. Erdal’ın katılmadığı, 
Karataş’ın ise gıyabında yargılandığı dava-
nın ilk duruşmasında, Erdal’ın avukatları, 
mahkemenin, olayın Türkiye-Belçika ara-
sında siyasi bir olay olduğunu ileri süre-
rek, mahkemenin sanığı yargılama yetkisi 
olmadığını iddia etti. Mahkeme ise bu talebi 
reddederek, ikinci duruşmanın 10 Ocak’da 
yapılmasına karar verdi. 

Köpek Önünde Savunma Yapmayız
26 Eylül 1999’da Belçika’nın tatil beldesi 
Knocke’de yakalanan Erdal ve arkadaş-
larına ilişkin dün sabah saatlerinde baş-
layan duruşmada güvenlik önlemleri hat 
safhadaydı.

Duruşmaya alınan herkesin üstü detektör-
lerle iyice aranırken, salona polis köpekle-
rinin de sokulması, Erdal’ın avukatı Paul 
Beekart’ı sinirlendirdi. Sanık avukatları, 
‘köpek önünde savunma yapmayız’ diye çı-
kıştılar. Bu gerginlik duruşma sırasında da 
devam etti. Beekaart söz alarak, ‘Davanın 
tamamen siyasi bir yönü var. Bu nedenle 
Brugge Ceza Mahkemesi’nin sanıkları yar-
gılama hakkı yoktur.’ diyerek yetkisizlik 
kararı çıkarılmasını istedi. Beekart, dava-
nın onun yerine Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülmesini talep etti. Ancak federal Savı 
Johan Delmulle, bu davada bir suç örgütü 

ve üyelerinin söz konusu olduğunu belir-
terek, DHKP-C’nin Türkiye’de bir otobüse 
bomba koyma girişimini buna örnek olarak 
gösterdi. 

Delmulle, Erdal ve arkadaşlarının Brugge 
Ceza Mahkemesinin yetkisi dahilinde oldu-
ğunu belirtti. Tarafları dinleyen hakimler 
Freddy Troch, Els D’Hooghe ve Maria De 
Bussche, sanıkların yetkisizlik talebini red-
derek, bundan sonraki duruşma tarihlerini 
10 ve 23 Ocak olarak belirledi. Fehriye Er-
dal’ın ise 23’ündek duruşmada bulunması 
istendi. Sanıkların avukatları bu karara 15 
gün içinde, temyize giderek itiraz etme hak-
larına sahipler.

Türkiye İlk Defa Müdahil Oldu
Bu duruşma ile Türkiye’nin ilk defa mü-
dahil avukatı olarak duruşmaya Belçikalı 
avukat Dries Vricken de katıldı. Mahkeme, 
son altı yıldır Erdal ve arkadaşlarına ilişkin 
Hollanda ve Almanya’da yürüttüğü soruş-
turmaya ilişkin 40 bin sayfalık dosyanın 
Vicken’e verilmesini kararlaştırdı. Vinken, 
duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, söz 
konusu sanıkların Türk devletinin çıkarları-
nı zedelemeye çalıştıklarını söyledi. 

Sabancının Avukatı AİHM’e gitti
Öte yandan, Sabancı ailesinin avukatı 
Fernand Schmitz yaptığı açıklamada, Er-
dal’ı Türkiye’de işlediği suçlaradan ötürü 
yargılamayan Belçika’yı AİHM’e şikayet 
ettiğini söyledi. Türkiye’de işlediği suçlar-
dan dolayı yargılıyor ne de Türkiye’ye aide 
eden Belçika’yı Muz Cumhuriyeti olarak 
değerlendiren Schmitz, Belçika adaleti ile 
sürdürdüğü 5 yıldır devam eden mücade-
lesini artık AİHM’e taşımış oldu. Bu arada 
Belçika’nın Gent Mahkemesinin aldığı, ‘Er-
dal Türkiye’de işlediği suçlardan ötürü Bel-
çika’da yargılanamaz.’ Kararı Yargıtay’ın 
önüne getirildi.  

 Duygu Leloğlu, Brüksel

K
uzey Kıbrıs’a uy-
gulanan ambargo-
ların kaldırılması 
konusu, Avrupa 

Birliği’nde(AB) kamplaşmara 
yol açıyor. AB çevrelerinden alınan bilgiye 
göre, AB’nın ocak ayından itibaren altı ay 
boyunca dönem başkanlığını üstlenecek 
olan Avusturya, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
ambargoların kaldırılmasına karşı çıkarak 
AB’yi bu konuda ikna etmeye çalışan Kıb-
rıs Rum Yönetimi’nin yanında yer alacak. 
Birliğin şu andaki dönem başkanı İngiltere 
ise, bu konuda Ankara’ya çok daha yakın 
bir politika izliyor. Öte yandan 

AB’nin KKTC’ye verilmesi öngörülen 259 
milyon euro mali yardımı, birlik içindeki 
uzlaşmazlık nedeniyle önceki gün onayla-
mamasının ardından, bu paranın 120 mil-
yonu euro’sunun yanacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. Nitekim AB yetkilileri, bu yardı-
mın bu ay sonuna kadar onaylanmasının 
imkansız olarak gördüklerini belirterek, 
dolayısıyla büyük bir olasılıkla bu paranın 
2005 bütçesinden alınacak 120 milyonluk 
bölümünün yanmasının söz konusu oldu-
ğunu ifade ediyorlar.  

Avusturya’nın Planı
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkarak, 
her fırsatta engel çıkarmaya çalışan 

Avusturya’nın dönem başkanlığının ilk 
sorunu, Kuzey Kıbrıs’a doğrudan tica-
retin başlatılması konusunda yaşanacak 
gibi görünüyor. 

Avusturya,  AB Komisyonu’nun, Rum-
lar’ı mali yardımlar konusunda ikna etmek 
için, Kuzey Kıbrıs’a doğrudan ticaret ko-
nusunda geri adım attığını ortaya koyan, 
ancak Kıbrıslı Türklerin tepkisi üzerine 
geri çekilen ‘siyasi deklarasyonu’ yeniden 
canlandırmayı planlıyor. Avusturyalılar, 
önümüzdeki yılın ilk aylarında, doğrudan 
ticareti canlı canlı gömecek olan bu dekla-
rasyonu, 25 AB ülkesine kabul ettirmeye 
çalışacak. 

Hukuki bir anlamı olmamakla birlikte, 
siyasi açıdan büyük önem taşıyacak bu 
deklarasyonun taslak metninde, Rum-
lar’ın masaya getirdiği öneri olan “Gazi 
Magosa Limanı’nın Rum ve Türkler ta-
rafından ortaklaşa işletilmesi, Maraş’ın 
Rumlar’a iadesi ve mal -mülk konusunun 
AİHM kararları uyarınca hakların korun-
ması” ifadeleri yer alıyor. 

Komisyon, yardımları kurtarabilmek için 
hazırlamış olduğu bu deklarasyonu, KKTC 
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, ‘bu 
parayı istemiyoruz, yeterki bu öneriyi 
masaya getirmeyin’ mesajı üzerine yayın-
lamaktan son anda vazgeçmişti. Rumlar 
ise, Komisyon’un bu tavrından sonra mali 
yardımları onaylamak konusunda tavır de-
ğiştirdiler.

HABER

BRÜKSEL

Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogrurejser@ofi r.dk  www.dogrurejser.dk  

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon 
numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

İSTANBUL   1 HAFTA   2.250.- 2 HAFTA 2.450.
ANKARA/İZMİR  1 HAFTA   2.800.- 2 HAFTA 3.000.-
KONYA-KAYSERİ 1 HAFTA   2.800.- 2 HAFTA 3.000.-

Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile  hizmet verilir.ABER OTO KİRALAMA 

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

Yaz 2006 direk Ankara/Konya/Kayseri/Antalya 2.950 
krondan başlayan fi yatlarla satışlarımız başlamıştır.

1 yıllık Ankara/Konya/Kayseri/İzmir/Antalya Dkr. 3.200
İstanbul Skr. 2.650.-

Fehriye Erdal yargılanıyorKıbrıslı Rumların yanında
AB’de, KKTC’ye verilmesi öngörülen 259 milyon euro’nun, 
120 milyonunun yanacağına kesin gözüyle bakılıyor. AB’nın 
ocak ayından itibaren altı ay boyunca dönem başkanlığını 
üstlenecek olan Avusturya ise, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan am-
bargoların kaldırılmasına karşı çıkarak AB’yi bu konuda ikna 
etmeye çalışan Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanında yer alacak. 
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Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00 
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Açılış saatleri

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN ÇEŞİTLİ RENK DESEN VE EBADLARDAKİ HALI 
ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

ALEYNA
mobilya & hali

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

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI

Dev mağazamızda  
yemek odası, yatak 

odası, koltuk takımları,  
genç odaları çeşitlerimiz 

için mutlaka bizi  
ziyaret ediniz. 

Kolleksiyonumuza her 
geçen gün yeni çeşitler 

eklenmektedir. 
Mağzamıza mutla-
ka uğrayın, yuvanız 

güzelleşsin

Yeni modeller !!!Yeni renkler !!!

YILBAŞI VE BAYRAM KAMPANYAMIZDAN YARARLANIN.
BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİN.

Cazip fi yatlar !!!

Koltuk takımı alana fi gürlu 
cam sehpa hediye ediyoruz

Oturma odası grubu alana fi gürlu 
cam sehpa hediye ediyoruz

Yeme odası takımı alana 1x3 
metre yolluk hediye ediyoruz

Az sayıda kalan Omega 
döşemeli baza 
çek-yatlarımızı 
mutlaka görün

Yatak odası takımı alana 
yatak hediye ediyoruz

Mobilya 
Aleyna’dan 

alınır
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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 fi yatlarımızla 

eğlencenizi biz düzenleyelim, 
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda 

eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır. 

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)

2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306 

www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Salonlarımızda bayanlara özel 
sigara içme odaları ve mescit 

bulunmaktadır. 

2006’YA MOSAİK SALONLARINDA GİRİN
YILBAŞI EĞLENCENİZ İÇİN MUTLAKA ARAYIN

Saat 22.30 - 02.00’ye kadar Grup Kervan ve DJ T-MEL’in müzikleriyle, 
eğlenceli yarışmalar ve süper ikramiyeler. Bu eğlenceyi kaçırmayın.  

Saat 0200’den itibaren DJ eşliğinde Türkçe müzik. 
Geniş menülü büfe ve daha neler neler...

Yemekli giriş: 200,- Çocuk giriş: 100,-

Yılbaşı eğlencesi sadece
 aileler içindir. 

Ailesiz gelenler kesinlikle 
içeri alınmayacaktır.

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

Bizim cazip fi yatlarımızı duymadan karar vermeyin.



       Aralık 2005haber18   Aralık 2005 19   haberHABER 

6 Ocak’ta Danimarka’da 

20 Ocak’ta Danimarka’da 

27 Ocak’ta Danimarka’da 24 Aralık’ta Aarhus’ta 

  Zeki Sadık´ın kemanından çıkan nağmeleri 
eminim bir çoğunuz dinlemişsinizdir. 
Geçtiğimiz günlerde Türkiye´de çıkardığı 
’Yalan İstanbul’ adlı 
albümünden de 
eserler seslendirecek 
olan keman üstadı 
Zeki Sadık, Ankara 
Restoran’daki aile 
gecesinde yemekli 
ve eğlenceli küçük 
bir konser veriyor. 

Giriş: 200,-kr. 
Rezervasyon: 
Ankara Restaurant 
Vesterbrogade 35 
1620 KBH V 
Tlf: 5194 6460 
        
Düzenleyen 
Alaturca org. 

ZEKİ SADIK´LA 
“YALAN İSTANBUL”

25 Aralık 2005 Saat 18.00

Cengiz Kahraman

D
animarka’da 
Jyllands-Posten 
gazetesinin geçti-
ğimiz aylarda 12 

çizere Hz. Muhammed ka-
rikatürleri çizdirmesinden 
ve karikatürlerin gazete-
de yayınlamasından sonra 
Müslümanların gazeteye 
tepki göstermesiyle başla-
yan basın ve ifade özgürlü-
ğü tartışmasının bir benzeri 
bugünlerde İngiltere’de ya-
şanıyor. 

İngiltere’de 14 yaşındaki 
Gideon Taylor adlı bir çocu-
ğun Hitler’i öven ve Yahudi-
leri aşağılayan Yahudi düş-
manı şiirinin bir çocuk şiir 
antolojisinde yayınlanması 
ve kitabın İngiliz okulların-
da okutulması İngiltere’de 
ifade özgürlüğünün sınırla-
rının nereye kadar olacağı 
tartışmalarını başlattı. 

Forward Press Group ya-
yınevi yayıncısı Ian Walton 
tarafından yayınlanan okul 
çocuklarının yazdıkları şiir-
lerden oluşan çocuk şiir an-
tolojisi 452 adet basıldı ve 
antolojiye katkıda bulunan 
çocukların okullarına ders 
kitabı olarak gönderildi. 

Hitler göklere çıkaran 14 
yaşındaki Gideon Taylor’un 
şiirinde şu satırlar yeraldı: 

“Ben Adolf Hitler
Burada Yahudiler var
Her yerde Yahudiler var
Her yerde onlar var
Tüm karanlık yerlerde onla-
rın kötü yüzleri var 
Yahudilerin hepsi ölünce 
mutlu olacağım”. 

Guardian gazetesine göre, 
İşçi Partili parlamenter Lo-
uise Elman, Eğitim Bakanı 
Ruth Kelly’den şiirin anto-
lojiden çıkartılmasını ya da 
kitabın toplatılmasını istedi. 
Antolojideki şiiri tehlikeli 
bir gelişme olarak niteleyen 
Elman’a göre, Gideon Tay-
lor’un şiiriyle açıkça Yahudi 
düşmanlığı yapılıyor. 

The Times’e göre, İkinci 
Dünya Savaşı’ndaki Yahu-
dilerin akıbetini araştıran 
“Holocoust Educational 
Trust” ve İngiltere’deki Mu-
sevi cemaatinin önde gelen 
isimlerinden Irene Lancas-
ter, söz konusu şiirin kitap-
tan çıkarılması için Eğitim 
Bakanı’na başvurdular. 

İngiltere’de Yahudi düş-
manlığının giderek yaygın-
laşmasından endişe duyduk-
larını belirten Museviler, 
Yahudi düşmanlığının İngi-
liz okullarına da sıçradığını 
vurguladılar ve bu tehlikeli 
gelişmenin önüne bir an ev-
vel geçilmesini istediler. 

Ancak antolojinin yayın-
cısı Ian Walton, antolojinin 
şiirin ilerlemesi ve yaratıcı 
edebiyat amaçlı yayınlan-
dığını önü sürdü ve şiirde 
Yahudi düşmanlığı yapıl-
dığı yönündeki eleştirilere 
karşı çıktı. 

Walton, antolojiye sadece 
bir kişiden eleştiri geldiğini 
ve kitaba katkıda bulunan 

çocukların ailelerin hiçbi-
rinden herhangi bir şikayet 
gelmediğini söyledi. 

Yine The Times’e göre an-
tolojiyi yayınlayan yayıncı 
Ian Walton 2002 yılında ya-
yınladığı “Zionist hayvanlar” 
adlı şiir nedeniyle de Musevi 
örgütleri tarafından izleme-
ye alınmış.   

cengiz.kahraman@haber.dk

Hitler’e övgü İngiltere’yi karıştırdı
Danimarka’da Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed karikatürlerini 
yayınlanmasından sonra başlayan ifade özgürlüğü tartışmasının bir benze-
ri bugünlerde İngiltere’de yaşanıyor.  İngiltere’de 14 yaşındaki bir çocu-
ğun bir çocuk şiir antolojisinde Hitler’i göklere çıkaran ve Yahudi düşman-
lığı yapan şiirinin yayınlanması ve kitabın okullarda okutulması İngiltere’yi 
karıştırdı. İngilizler ifade özgürlüğünün sınırını sorgulamaya başladı. 

Peles Global Møbler

www.peles.dk

Peles Global Møbler

www.peles.dk Bize uğramanız sizin menfaatinize 80.000 krona kadar nakit kredi 

LÅNLET
Faizsiz kredi ile evinizin tüm 

eşyalarınız tek adreste 
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 ANGORA HOUSE
Retortvej 45     2500 Valby

Rezervazyonlarınız 
için telefonlarımız: 

31 16 10 29 
20 31 18 63 
22 91 09 68

Sürpriz sanatçılar 
ve özel menü 

eşliğinde Yılbaşı özel 
eğlencesi 

Aile matineleri, kına geceleri, doğum günleri, fi rma 
eğlenceleri ve her türlü özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. 

Yılbaşı 
eğlenceniz için 

rezervasyonlarınızı
hemen yaptırın !

Türk mutfağının leziz yemekleri, mezeleri ve birbirinden seçkin sürpriz sanatçılarla Türk 
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Fantazi  müzik eşliğininde her Çarşamba, Perşembe, 

Cuma ve Cumartesi gecesi saat 21.00-05.00 arası  eğlencenin tadına varın

Hollanda’nın dişi İbo’su
BAŞAK GÜRSES

 Danimarka 
sahnelerinin 

kralı 
RAMAZAN KAYA 

Türkiye sahnele-
rinin güzel sesi 

Fantazi Müziği’nin 
ünlü sesi 

PERVİN

Türkiye sahnelerinin 
yıldızı Halk Müziği’nin 

ünlü sesi 
DUYGU

Bağlama 
ustası genç 

Ruhi 
Keyboard’da 

piyanist 
Mestan

Keman üstadı 
Fikret

VE DAHA NİCE SÜRPRİZ SANATÇILAR

Aileler için huzurlu eğlence ortamı
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Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfi rma Christian Harlang

Uyum Bakanlığı, ülkeye vize alarak 
gelen yabancıları Sığınmacıların gel-

dikleri ülkeler, Göçmenlerin geldikleri 
ülkeler ve Turistlerin geldikleri ülkeler 
diye üç gruba ayırdı. 

Bu üç gruptakø ülkeler için uygulanan 
vize işlemleri de farklı. Her başvuru bi-
reysel olarak değerlendiriliyor ve ülkele-
rin de gruplara ayrılması vize işlemlerini 
kolaylaştırıyor.

Örneğin, daha önce vize başvurusunda 
bulunan bir yabanc, daha önce vize ala-
rak Danimarka’ya gelmiş ve vize kuralla-
rını çiğnememişse, ikinci bir vize başvu-
rusunda bulunmasında daha önce aldığı 
vize gözönünde bulundurularak kolaylık 
sağlanabiliyor. Ayrıca, burada ziyaretine 
geldiği yakınının ağır hasta olması ve öl-
mesi gibi olağanüstü durumlarda kolay-
lık sağlanıyor. 

Sığınmacıların geldikleri ülkeler 
grubu
Afganistan, Irak, İran, Pakistan, Soma-
li ve özerk Filistin bölgesi sığınmacıların 
geldikleri ülkeler olarak görülüyor. Bu 
ülkelerin vatandaşları sadece aile birleşi-
mi yani evlilik yoluyla ya da çiftlerin en 
az bir buçuk ya da iki yıl birlikte yaşadık-
larını gösteren belgeleri olması durumun-

da Danimarka’ya gelebiliyorlar ve 18 yaş 
altındaki çocuklarını getirebiliyorlar. Ya-
bancılar Müdürlüğü, bu ülkelerin vatan-
daşlarının yaptıkları turist vizesi başvu-
rularına, Danimarka’da ya da başka bir 
Schengen ülkesinde sürekli kalma düşün-
cesinde olduklarını varsayarak genelde 
olumsuz yanıt veriyor.

Göçmen gönderen ülkeler:
Uyum Bakanlığı göçmen gönderen ülke-
leri de kendi içinde iki gruba ayırıyor. Bi-
rinci gruptaki ülke vatandaşlarının vize 
alabilmeleri için burada ziyaret edeceği 
kişiyle herhangi bir bağının olması gere-
kiyor, İkinci gruptaki ülke vatandaşları 
için böyle bir bağlılık şartı gerekmiyor. 

1)Göçmen gönderen ülkeler grubunda 
yeralan ve vatandaşlarının Danimarka’ya 
vize alabilmeleri için belirli bağlılık şart-
larının arandığı ülkeler ise, Arnavutluk, 
Ermenistan, Azerbaycan, Makedonya ve 
Türkiye.  

Bu ülkelerden evlenen eşlere, birlikte 
yaşayanlara, nişanlılara, herhangi bir yaş 
sınırı olmadan çocuklara, anne- babalara, 
kardeşlere ve onların eşlerine ve ayrıca 
küçük yaşlardaki kuzenlere, yeğenlere, 
torunlara, beraberlerinde anne-babaları 

ya da herhangi bir yetişkin olmasına ge-
rek olmadan, ancak tatil süresince bura-
da bir yakını tarafından bakılması şartıy-
la turist vizesi veriliyor. 

Danimarka’da evlenmek için gelen sev-
gililerin turist vizesi alabilmeleri için, 
çiftlerin sevgili olduklarını belgelemesi 
gerekiyor. Telefonda ya da yazışma ile 
olan ilişkiler belge olarak sayılmıyor. Sev-
gili çiftlerin birbirlerini yeteri kadar tanı-
madıklarına karar verilmesi durumunda 
vize başvuruları reddediliyor.  

2) Göçmen gönderen ülkeler grubunun 
ikincisinde bulunan ve Danimarka’ya tu-
rist vizesi alabilmek için herhangi bir 
bağlılık şartı aranmayan ülkeler ise, Fi-
lipinler, Libya, Tayland. Bu ülkelerin va-
tandaşlarının buradaki sadece bir arka-
daşını, tanıdığını görmek istemesi bile 
vize almada yeterli görülüyor. Yani Dani-
marka’da ziyaret edeceği kişi ile bir akra-
balık bağının bulunmasına gerek yok. 

Yabancılar Müdürlüğü, göçmen gönde-
ren ülkelerden  yapılan vize başvurula-
rında, Danimarka’daki davet eden kişi-
den 50 bin kronluk banka teminat mek-
tubu isteyebiliyor. Bu 50 bin kronluk 
ekonomik garanti vize başvurusunda bu-
lunan kişilerden istenmiyor, sadece Dani-

marka’da o kişi ya da kişileri davet eden 
kişiden isteniyor. Örneğin, vize başvu-
rusunda bulunan kişi ülkesinde işsiz ve 
genç ise sözü edilen buradan ekonomik 
garanti gösterilmek zorundadır. Bir baş-
ka örnek de, vize başvurusunda bulunan 
kişi Danimarka’ya sevgilisini, eşini, ni-
şanlısını görmek için geliyorsa ve burada 
ve diğer Schengen ülkelerinde daha uzun 
süre kalma rizikosu varsa yine burada da 
ekonomik garanti istenebiliyor. 

Her iki grupta bulunan göçmen gönde-
ren ülkelerin vatandaşlarının vize başvu-
ruları, yabancılar müdürlüğünce Dani-
marka’da ve diğer Schengen ülkelerinde 
sürekli ve daha uzun kalacağı rizikosuyla 
uygun görülmeyip reddedilebiliyor. Ya da 
Danimarka’da davet eden kişinin 50 bin 
kronluk banka teminatını yatıramaması 
durumunda da vize başvurularına red ya-
nıtı verilebilir. 

Turist gönderen ülkeler
Turist gönderen ülkeler grubunda ise, 
Küba, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve 
Türkmenistan bulunuyor  Bu ülkelerin 
vatandaşları sadece turistik vize amacıy-
la vize alabilirler. 

erbil.kaya@haber.dk

Danimarka’ya turist olarak nasıl gelinir?

HUKUK KÖŞESİ

HABER

Mehmet Emin Bayar                       
 Din Hizmetleri Müşaviri

İslam dininin rükünlerinden 
biri de hac ibadetidir. Akıl-

lı ve mükellef olup, sağlığı yerinde olan 
hacca gidip gelecek kadar malı bulunan 
her Müslüman’a ömründe bir defa hac 
etmesi farzdır. 
Hac; ihrama girerek belirli günlerde 

Kabe’yi ziyaret etmek, Arafat’ta Vak-
fe yapmak  ve bunlara tabi bulunan gö-
revleri yerine getirmektir.  
Hac; inançta ve amelde yenilenme, 

ruh ve bedende zindelik kazanma, ha-
yatta yeni bir sayfa açmadır. 
Hac; temiz ve saf bir niyetle başlayan, 

birbirini takip eden amellerle devam 
eden ve kurban kesmekle sonuçlanan 
bir ibadettir. 
Hac; kulluğun en üst seviyede tezahü-

rü, yıllardır özlem duyulan mukaddes 
mekanlara kavuşma, maddi ve manevi 
kirlerden arınmadır. Bu hususta sevgi-
li peygamberimiz; “Suyun kiri yıkadığı 
gibi, hac da günahları yıkar”, “İçine gü-
nah karışmamış ve kabul olunmuş bir 
haccın karşılığı ancak cennettir.” Bu-
yurmuştur.
Hac; bedendeki bütün giysilerden so-

yunup yerine iki parça beyaz havlu alıp 
adeta; içimde ve dışımda var olan her 
şeyi geride bıraktım ve sana geldim di-
yerek yeryüzünün en mübarek ve en 
kutsal mekanını ziyaret edebilmek, 
benliği aşıp kulluğa, çokluğu yırtıp bir-
liğe ulaşmanın en önemli ayağıdır.
Hacı ise; Yüce Allah’ın “İnsanları 

Hacca çağır; Yürüyerek veya binekler 
üstünde uzak yollardan sana gelsinler. 
Taa ki kendi menfaatlerine şahit olsun-
lar; Allah’ın onlara rızık olarak verdi-
ği hayvanları belirli günlerde kurban 
ederken onun adını ansınlar..” çağrısını 
duymuş, gönlü Allah aşkı ve sevgisi ile 
tutuşmuş İslam aşığıdır.

Bir hadisi şerifte şöyle buyurulur: 
“Hacceden kimseler, Allah’ın kulları 
arasından seçtiği heyetleridir. Allah on-
ları davet etti, onlar da emr-i ilahi’ye 
icabet ettiler.” 
Cenab-ı Hakkın davetine icabet ede-

rek yola çıkan hacı adayı, mukaddes 
beldede, oranın kudsiyeti ile bağdaşma-
yan görültü, kavga ve yakışıksız hare-
ketlerden son derece sakınmalıdır. Ni-
tekim bir ayet-i kerimde şöyle buyru-
lur: “Hac bilinen aylardadır, kim o ay-
larda hacca niyet edip ihrama girerse, 
hac esnasında kadına yaklaşmasın, sö-
vüşüp döğüşmesin”
Nabi ne güzel söylemiş!
Sakın terk-i edebten kûy-ı Mahbubu 

Hudadır bu,
Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Musta-

fadır bu,
Muraât-i edeb şartiyle gir Nâbi bu 

dergâha,
Metâf-ı kudsiyandır, busegâh-ı enbi-

yadır bu!
Bir müslüman için sevgili peygambe-

rimizin (s.a.s.)  dünyaya geldiği ülkeyi, 
İslam güneşin doğduğu şehri, Kur’an-ı 
Kerimin inmeye başladığı Mekkeyi ve 
diğer kutsal mekanları ziyaret etmek, 
bu kutsal mekanlarda meydana gelen 
ilahi olayları düşünmek ne kadar hoş-
tur. 
Cilvegâh-ı ilâh, Mekke!...
Âleme kıblegâh Mekke!...
Resulullah Efendimizin mübarek to-

puklarını öpen toprakları, Efendimi-
zin nuru aksedince dile gelip ona selam 
veren yerleri görmek; Peygamberzade 
Peygamber Cenab-ı İsmail’in susuzlu-
ğunu gideren ve ilahi bir muzice olarak 
fışkıran Zemzem’i içmek, mü’min se-
linin arasına karışıp Kabe’yi tavaf et-
mek bir müslüman için ne yüce bir iba-
dettir.
Ey Kâbe matâf-ı enbiyasın,
Ey Kâbe medâr-ı evliyasın.

Hac ibadetini yerine getirirken ziya-
ret edilen her mekanın ve yapılan her 
amelin, sembolik bir anlamı ve önemi 
vardır. 
İhram; kişinin bedenindeki bütün giy-

silerden soyunup iki parça beyaz havlu 
alıp sonradan edindiği mal, mülk, rüt-
be, makam ve benzerlerini geride bıra-
karak tek farkın şahsi faziletten ibaret 
olduğu gerçek eşitliği yaşamaktır. 
Her bir dönüşü, insanın özünde var 

olan ve onu tutsak haline getiren, Rab-
bi ile beraber olmasına engel olan dün-
yevi duygu ve düşünceleri aşma, bir 
olana varma anlamına gelen tavaf; 
ruha ve bedene olumlu değerler yükle-
me, O’nunla beraber olma mutluluğu-
nu yaşama ve Kabe’nin ruhu ile irtibat 
kurabilmedir.
Peygamberimizin “Bilmedin mi ki, İs-

lam kendinden önceki günahları yok 
eder, hicret kendinden önceki günahla-
rı yok eder, hac kendinden önceki gü-
nahları yok eder”  müjdesine mazhar 
olabilmek için, istenilen ve omuzlarda 
taşınan amelleri Cenab-ı Hakk’a arz, 
en içten duygularla tövbe etmek üzere 
çıkılan ve haccın sırlarını içinde taşı-
yan mahaldir Arafat.
Arafat; mahşeri kalabalığın için-

de nefsi ile başbaşa kalarak; göz yaşı 
dökmenin, tövbeleri kabul edilen Hz. 
Adem ve Hz. Havva’nın yaşadıkları se-
vinci yaşamanın, kendileri için zor bir 
sınavı başarı ile geçen, imanın ve tes-
limiyetin en güzel örneğini veren Hz. 
İbrahim ve Hz. İsmail’in hatırasını ya-
şatmanın mahallidir. Veda Haccı’nda 
binlerce insanın önünde, kıyamete ka-
dar ümmetinin yaşam anlayışının sınır-
larını çizen ve her cümlesinin sonunda 
“Allah’ım Şahit Ol” diye haykıran Pey-
gamberimizin hissettiklerini duyabil-
memin; bütün insanlık için dua edebil-
menin, mebrur bir hac şerefine nail ol-
manın ve ümitleri yeşertmenin yeridir.

Müzdelife’de bulunma; insan için ebe-
di düşman olan şeytanı ve ondan gelen 
kötülükleri belirleme, ona karşı savun-
ma mekanizmalarını kurma ve onun 
hakimiyet gücünü kırmak için bir ha-
zırlanmadır. Müzdelife’de toplanılan 
her bir taş, şeytandan gelen ve insan 
hayatını karartan, zehir eden ve insanı; 
gaflete, cehalete ve günaha sürükleyen 
duygu, düşünce ve halleri tekrar şeyta-
na iade etmek üzere silahlanmadır. 
Şeytan taşlama mahalli; düşünce, 

amel ve niyetlerdeki bütün negatif de-
ğerleri temizleme; mal, makam, mevki 
ve şöhret tutkularından kurtulma ye-
ridir.
Kurban; Allah (c.c)’ın verdiği nimetle-

re şükretmenin, gerektiğinde bütün ni-
metleri Allah yolunda feda etmenin ve 
Allah’ın emirlerine teslim olmanın bir 
göstergesidir.
Müslüman tarafından “Yolculuğuna 

gücü yetenlerin hac etmesi, Allah’ın in-
sanlar üzerindeki bir hakkıdır...” emri 
ilahisi çok iyi düşünülmelidir. Ferdi bo-
yutunun yanı sıra uluslararası boyutu 
da olan hac ibadeti, Müslüman toplum-
lar tarafından her geçen yıl daha iyi an-
laşılmalı, ortak değerleri kuvvetlendir-
mek, ortak hedefleri belirlemek ve or-
tak problemleri çözmek için uluslarara-
sı bir kongre haline dönüştürülmelidir.
Hac farizasını yerine getiren hacılar, 

yaşadıkları toplumlarda, söz, davranış 
ve amellerinde daha dikkatli olmalı ve 
yanlış anlaşılmalara meydan vermeme-
lidir. Binbir güzelliklerin ve hallerin 
yaşandığı, kutsal mekanların görüldü-
ğü, Peygamberimizin kabrinin ziyaret 
edildiği hac ibadeti, bilgisiz ve art ni-
yetli kişilerin insafsız, yersiz, olumsuz 
ve anlamsız düşüncelerine bakarak ba-
sit bir amel gibi görülmemelidir. Ce-
nab-ı Hakk, gücü yeten herkese rızası-
na uygun hac yapmayı nasip etsin.

DİN SOHBETİHAC İBADETİ: Hayatta yeni bir sayfa açmak
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Anadolu Kød
HELAL

Şimdiden tüm dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramını kutlar, 
yeni yılda da sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz

Siz seçin, biz keselim
KURBANINIZI

Bu Kurban Bayramında da hizmetinizdeyiz. 
Kurbanınızı siz seçin, biz keselim. 

Seçtiğiniz Kurbanlık dana ve sığırlarınızın kesimlerini 
bayramın 1. ve 2. günü yapıyoruz.  

Hassellunden 11 B - 2765 Smørum   Tlf.: 3810 9282   Faks: 38107343  www.anadolu.dk

Anadolu Kød ApS

- Dana:  32,00 kr./kg.- 

- Sığır:  27,00 kr./kg. 
 

Kurban fi yatları:

bayramın 1. ve 2. günü yapıyoruz.  

Kurban 
siparişleriniz İslami 
usüllere göre itina 

ile kesilir
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HABER
 til dine 

annoncer

HABER 
skaber kontakt 
til dine kunder

Annonce tlf.: 
3024 5538

Vælg 

HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE 

BULUŞTURUR.

HABER’E İLAN VE 

REKLAM VERMEK 

İÇİN

3024 5538’i 

ARAYINIZ.

HABER’den 
 yeni bir hizmet daha 

■ Dijital katalog 
  ■ Ürün tanıtım fi lmi
    ■ Firma kurumsal kimlik 
      ■ Interaktive CD
        ■ Reklam fi lmleri 
          ■ Reklam spotları
            ■ Grafi k
              ■ Web tasarımı vb.

Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar 
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı 

ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.  
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd 
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.  

Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük 
maliyettedir. Gazeteniz HABER  artık en uygun fi yatlarla 

bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet 
sunmaya başladı.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

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

SAHİL AUTO

Nyholms Alle 30A    2620 Rødovre
Telefonlarımız: 

3630 4830 - 2280 8863 - 2466 1303 - 2073 0116

TAŞINDIK !!!
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yeni 

adresimize taşındık. Harun, Ömer ve Ali ustalar ile 
her türlü bakım, tamirat, sigorta hasarları ve 

muayeneye hazırlamada (Syn) hizmetinizdeyiz

Mobilya, 
gelinlik, 

nişan ve gece 
kıyafetleri, 

sünnet 
takımları

Peles 
Mobilya’da

Peles Global 
Møbler

www.peles.dkwww.peles.dk

Bize 
uğramanız 

sizin 
menfaatinize

KİRALIK EV ARANIYOR
Kopenhag’da 4 odalı kiralık ev 

aranıyor
TLF: 5013 3710

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.

SATILIK ARSA

Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk 

ya da 2127 1744’ü arayın.

36 yaşında dolgun ücret alan 
Aydın Kuşadalı bir bayım. Müna-
sip bir bayanla tanışıp evlenmek 

istiyorum. 
Tlf: 27 43 95 99

EVLENMEK İSTYORUM

RESTORAN ARANIYOR
Alanya’da restoran ya da restoran 

müsadeli mülkiyet arıyorum
Ayhan Orhan

Tlf: 51 35 23 25

11 yıldır Danimarka’da yaşayan 
35 yaşında dolgun maaşlı İzmirli 
bir bayım. Münasip bir bayanla 

tanışıp evlenmek istiyorum.
Tlf: 28 46 51 60

Esbjerg’de 3 yıldır iyi işler du-
rumda olan restoran satılıktır. 
Restoran 80-100 kişilik kapa-

sitede olup 20 kişilik de terasa 
sahiptir.Yıllık cirosu 1,4-1,5 mi-

lyon krondur. 
Müracaat 

Tlf: 4038 3695

SATILIK RESTORAN

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve 

parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

LÅNLET
LÅN LET - KØB LET
80.000 krona kadar 

nakit kredi. 
Kredi almakla ilgili 

bilgi için :

www.peles.dkDalvangsvej 50 - 2600 Glostrup  Tlf: 43 45 78 62

EZGİ BAR

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

varın. Nişan, Kına gecesi, doğum günü gibi özel günleriniz için 
mutlaka bizi arayın. 120 kişilik salonumuzla hizmetinizdeyiz.

Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit 
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

Her hafta Türkiye’den ve Avrupa’dan 
sevilen sanatçılar sevilen sesler, ayrıca Yılbaşı özel 

eğlence programında sürpriz sanatçılarımızla 
hizmetinizdeyiz. Her hafta Perşembe, Cuma ve Cumar-

tesi gecesi 22.00’den 05.00’e kadar  bağlamada Sadettin 
Şenses, klarnet ve kanunda Şenol ve Keyboardda Umut 

Yılmaz ile dopdolu program. 

Kendi özel ustamızın elinden sürekli 
çiğ köfte bulunur. 

Yeni Yıla Ezgi Bar’da girin. 
Mutlaka bizi arayın
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NETTO 
DÆK SERVICE

BRDR’s AUTO KBH. ApS

KÖGEVEJ 171, 2630 TAASTRUP
TLF: 3881 7500 - FAX: 38817501 - MOBİL: 2083 3881
www.brdrs-auto.dk  -  e-posta: service@brdrs-auto.dk

BRDR’s AUTO KØBENHAVN ApS
YENİ ADRESİMİZ

Bu kuponu 31.01.2006 tarihinden önce 
getirip araba alan müşterilerimize, aldığı 
arbaya dört teker hediyemiz olacaktır

"

Siz, sayın müşterilerimize daha iyi  
hizmet verebilmek için galeri ve 

tamirhanemizi taşıdık. Yeni yerimizde her türlü  oto 
alım-satım, takas yapılır. 

Finans ve kredi işlemlerinde yardımcı 
oluruz. Geçmişteki tecrübelerimize 
dayanarak sizlerin hizmetinizdeyiz. 

TAMİRHANEMİZDE
SİGORTA HASAR TESPİTİ - YAĞ SERVİSİ - KIŞLIK VE YAZLIK 

SERVİ/BAKIM - (SYN) MUAYENEYE HAZIRLIK VE 
(SYN) MUAYENE ALIMI 

ARABA İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLER MEVCUTTUR. 
GEREKTİĞİNDE SERVİS BOYUNCA ÖDÜNÇ ARABA TEMİN 

EDİLİR.

Audi A3 1.6 Attraction
Sølvmetal,  1997,  155.000km.
Alle service ok./Servo/Centrallås/
Abs bremser/dobbelt airbag/startspærer/ El 
ruder/El spejle/Alufælge/Metallak
Udb. 30000,-/Pr. md. Ca. 1900,-
114.900  
BMW 325 I 24 Ventil E36
Blåmetal, 1991, 240000
Aircondition/18 tommer alufælge
Servo/Centrallås/Kører utrolig godt
Udb. 20000 / Pr. md. Ca. 1500,-
69.900
Fiat Punto 55 1, 1SX
Blåmetal, 1998, 110000 km.
5 dørs/kører godt/centrallås/Elruder/
Lille økonomisk bil
Udb. 20000,- /Pr. md. 1500,-
54.900
Ford Sierra 1,6
Blåmetal, 1992
To ejers pæn bil til prisen uden udbetaling
Synet 06.05. 2004
Udb. 0 / Pr. md. Ca.850,- 
14900
Ford Mondeo 1,8 16 ventil
Sølvmetal, 1993
To ejers/servo/centrallås/alufælger/
Orginal soltag/ Elruder/ Ny synet
Udb. 0 / Pr. md.  Ca. 1200,-
Honda Accord 1,8 Lsi
Sølvmetal, 1999, 147000 km.
Alle servis ok, servo, centrallås, 
abs bremser, dobbelt airbag, 
startspærer, el ruder, el spejle,
alufælge, metallak
Udb. 20000,- pr. md. 1400,-
124900
Mitsubishi Carisma
Grøn, 1999, 217.000
89.900

Honda Crv 2.0 RSVI
Cremmetal, 1998, 147000 km.
Aircondition, en ejers, alle servis ok, 
servo, centrallås, abs bremser, 
dobbelt airbag, startspærer, airbag, 
pæm og økonomisk bil,
Langt på litren.
Udb. 39000, - / Pr. md. Ca 2500,-
154.900
Mazda 323 1,5 l Celebra
Champagne, 1995, 145.000 km.
Model 1996/Servo/centrallås/startsspærer/Airbag/
pæn og økonomisk bil/langt på literen
Udb. 20.000/pr md. 1400
54.900
Mazda 626 1.8 LXI
Sort, 1994, 106.000 km.
NY motor/Alu fælger/Servo/Centrallås/
Udb: 0 Pr md. 1.000
24.900
Mazda 121, 1.3 l
Sort,Blå, 1998, 106.000 km.
Airbag/tyo ejere/ Pæn lille bil/Langt på literen/
Uden udbetaling: 48 mdr. 1645.Kr.
Udb 20.000 Pr md. Ca 1.200
49.9000
Mazda, 121
Rød, 1995, 122.000
29.900
Mazda 323, 1,5, F 16 Ventil
Sølvmetal, 1998, 150.000 Km.
Aircondition/Servo/Centrallås/Airbag/Sænket/
hækspoiler/Pæn bil
Udb. 20.000 Pr. md. Ca. 1700
79.900
Mercedes 190 E
Sort, 1987,
Servo/centrallås/Automatgear/Original el soltag/
skal hel omlakeres/Ny synet/Uden udb.
Udb: o.-  Pr md. Ca. 800
22.900

Mazda 323 1,5 L 
Blåmetal, 1997, 183000 km
Servo/Sænket/Spolier/Pæn lille bil
Udb. 20000/Pr. md. Ca.1500,- kr. 
54.900
Mazda 626 GLX 2,01
Blåmetal, 1998, 97000 km
Aircondition/En ejers/Alle servis ok
Servo/centrallås/abs bremser/dobbelt airbag/
alarm/startspærer/el ruder/el spejle/alufælge/
metallak
Udb. 23500,- /pr. md. Ca. 1800,-
89.900
Mercedes C 180 Elegance
Sortmetal, 1994, 275000 km.
Manuel gear/servis ok./Servo/centrallås
/ Abs bremser/Dubbelt airbag/Alarm/Startspærer
/ El ruder/El spejle/alufælge/metallak/aircondition
Udb. 38000,- Pr md. Ca.2300,-
124.900
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Grønmetal, 1999, 158.000
Model 2000/Alle service ok/Servo/Centrallås/ABS 
bremser/dobbelkt airbag/ startspærer/El ruder/el 
spejle/Alufælger/Metallak
Udb: 28.000 Pr md. Ca 1.800
109.900
Mitsubishi Galant 2,0 GLSI Mona
Blåmetal, 1998, 83.000
Motor kært 83.000 km med garantø, Servo/
Centrallaås/ABS bremser/Dobbelt airbag/
startspærer/El ruder/El spejle/alufælge/metallak
Udb: 28.000 Pr md. 1.800
109.900 
Nissan Micra 1,0 Gxi Auto
Bordeaux, 1996, 94.000 km.
Automatgear/En ejker/Alle service OkServo/ABS 
bremser/dobbelt airbag/
Uden udbetaling
Udb: 0 Pr md: ca. 1.400
49.900

Nissana Primera 2,0, 16 ventil
Koks, 1992, 165.000 km.
Automatgear/servo/Centrallås/alu fælger/
Sædevarmer/el ruder/alt i el/uden udbetaling
Udb.:0 Pr md: ca 850
19.900
Nissan Primera, 2,0 SLX
Koks, 1998, 165.000
Alle service ok/Servo/Centrallås/ABS Bremser/
Dobbelt airbag/Startspærer/El ruder/Elspejle/
Metallak
Udb: 20.000, Pr md: ca 1.600
74.900
Nissan Primera 1,6 SX, 16 Ventil
Koksmetal, 1999, 160.000
To ejere/Alle service ok/Servo/Fjernbetjent 
centrallås/ABS Bremser/Dobbelt airbag/
Startspærer/El ruder/Metallak/Aircondition
Udb: 25.000 Pr md: ca. 1.600
79.900
Nissan Primera 2,0 SRI
Sortmetal, 1997, 160.000
Servo/Centrallås/ABS Bremser/Dobbeltairbag/EL 
ruder/Hækspoiler
Udb: 0, Pr md: ca. 1.700
44.900
Opel Vectra, 2,0 GL Plus
Blåmetal, 1997, 159.200
Alle servise ok/fjernbetjent centrallås/Servo/
Startspærer/El ruder/El spejle/ABS bremser/
Dobbelt airbag/Antispind/Air condition
Udb: 25.000, Pr md: 1.335
79.900
Opel Astra 1,6 GLI
Bordeaux, 1996, 
Cnetrallås/Sedan/Dobbel airbag/uden udbetaling 
Pr. md: ca. 1.400
34.900
Nissan Sunny 1,4
Blåmetal, 1992, Som afhentning
35.900

Opel Astra 1,6 club
Blåmetal, 1999, 168.000
Alle servis ok/Servo/Cnetrallås/ABS bremser/
dobbelt airbag/Startspærer/El ruder/El spejle/
metallak
Udb: 25.000 Pr md: 1.600
79.900
Peugeot 206, 1,6 L 
Brunmetal, 1999, 101.000
Model 2000/Alle Servis ok/Servo/Centrallås/
ABS bremser/Dobbel airbag/El ruder/El spejle/
Metallak/Startspærer
Udb: 0, Pr md: ca 1.200
99.900
Peugeot 405 2,0 l
Bordeaux, 1993, 242.000
Uden udbetaling/Servo/El ruder/Alufælger/Pæn 
og rummelig bil
Udb: 0 Pr. md. Ca 1.200
29.900
Peugeot 405 1,6 GLX l
Hvid, 1993
Motor nyrenoveret/Sevo/Centrallås/økonomisk 
bil/uden udbetaling
Udb: 0 Pr md: ca. 1.000
24.900
Seat Cordoba 1,6 Se, Mpi
Grønmetal,1998,104.000
To ejere/Alle Servis ok/Servo/Centrallås/ABS 
bremser/Dobbel airbag/Startsspærer/hækspoiler/
Metallak
Udb. 25.000 Pr md: 1.300
64.900
Toyota Corolla 1,6 STC
Hvid, 1988
Stor rummelig bil/Ny synet/ uden udbetaling/Træk 
kro/STc Car
Udb: 0, Pr md. Ca 800
14.900

VW Polo 1, 4 3 D
Blå, 1998, 125.000 km.
Alufælger/Lille økonomisk bil/Kører godt
Udb: 20.000, Pr md: ca 1.750
64.900

VW Passat 1,8 Turbo
Bordeaux, 1999, 157.000 km.
Highline/AIRCONDITION/ Alle servis ok/Servo/
Centrallås/ABS/Dobbelt airbag/ Startspærer/4 El 
ruder/El spejle/Metallak/150 HK
Udb: 50.000, Pr md: ca. 2.400
164.900

VW Golf 1,8 20 Ventil
Blå, 1998, 149.000
Recardo sæder/Alle servis ok/Servo/Centrallås/
ABS/Dobbelt airbag/Alarm/Startspærer/Alufælge/
Sænket/Læderret
Udb: 28.000 Pr md ca.:1.800
109.900

VW Passat 1,8 tredline
Sølvmetal, 1997, 150.000
Alle servis ok/Servo/Centrallås/ABS/Dobbelt 
airbag/Startspærer/El ruder/Elspejle/Metallak
Udb.: 29.500  Pr md.: ca. 1.950
114.900

VW Golf 1,8 20 Ventil
Sortmetal, 1998, 129.000
En ejer/Alle servis ok/Servo/Centrallås/ABS 
Bremser/ Dobbelt airbag/Startspærer/Alarm/El 
ruder/Alufæølge/Metallak
Usb.:32.000 Pr. md: ca 2.050
124.900

KÖGEVEJ 171, 2630 TAASTRUP
Tlf: 3881 7500  -  Mobil: 2030 1725

DÆK SERVICENETT

DÆK SERVICE
NETT

    TAŞINDIK !!!

Sadece 3.500 Dkr.



       Aralık 2005haber24   Aralık 2005 25   haber

D
animarka’da yayın 
yapan ve program-
ları zihinsel özür-
lüler tarafından 

gerçekleştirilen TV.Glad 
etnik kökenli özürlülere 
de kapıyı açtı. Amaç onla-
rın günlük yaşamının daha 
dolu, daha mutlu geçmesi-
ni sağlamak, ancak ailele-
rin aşırı koruyucu tutumu 
yüzünden göçmen kökenli 
özürlü gençler bu olanak-
tan mahrum kalıyorlar.

Dünyanın en ilginç televiz-
yon istasyonlarından olan 
TV-Glad Türk Haber Kanalı 
NTV’de yayınlanmak üzere 
hazırladığı programlardan 
birinde Haber gazetesi yet-
kilileri ile görüştü.

Tüm programları zihinsel 
özürlüler tarafından hazır-
lanan TV-Glad’in 
yetkilileri özellik-
le etnik kökenli 
özürlüleri de ara-
larında görmek 
için büyük çaba 

sarfediyorlar.
Program sunucuların-

dan Özer gazetemiz ida-
ri sorumlusu Sadi Teke-
lioğlu ile gerçekleştirdiği 
gayet hoş bir röportajda 
profesyonel haberciler-
den hiç farkı olmadığını 
gösterdi. Röportaj genel-
likle göçmen kökenli ai-
lelerin özürlü çocuklarını 
neden toplumdan uzak 
tuttukları sorusuna cevap 
ararken, göçmen kökenli 
özürlü gençlerin topluma 
daha fazla kaynaşmaları 
için neler yapılabileceği 
tartışıldı.

Danimnarka TV İstas-
yonlarından TV Danmark 
tarafından da kaydedilen rö-
portaj önümüzdeki günlerde 
Türkiye’de NTV kanalında 

da yayınlana-
cak. Gelecek-
teki proje ise 
TV.Glad tara-
fından Türki-
ye’de de özür-

lüler tarafından yayın yapa-
cak bir istasyon kurulması 
yönünde olacak. TV-Glad 
program yapımcılarından 
Gazi Peker de özürlü çocu-
ğu olan ailelerin çocukları-
nın medyada görünmesine 
neden karşı olduklarını an-
layamadığını, hem özürlü 
hem de göçmen kökenli ola-
rak özürlü gençlerin izolas-

yonunun ikiye katlandığını 
ve bu gençlerin mutlu bir 
yaşam sürmesinin aileleri-
nin tutumuna bağlı oldu-
ğunu söylüyor. Peker, bu 
konuda çalışmalara devam 
edeceklerini bildirerek din 
adamları, öğretmenler, sos-
yal danışmanlar ile de görü-
şeceklerini söyledi.

(Haber)

D
animarka’da son 
yıllarda ardı ardı-
na yapılan disko 
partileri, kadınlar 

eğlenceleri, Türkiye’den 
gelen ünlü sanatçıların ver-
dikleri konserler eğlence 
dünyamızın son yıllarda gi-
derek canlanmaya ve bunun-
la birlikte eğlence mekanla-
rının da sayılarının artmaya 
başladığını gösteriyor. 

Eğlence hayatının giderek 
canlanması, eğlence mekan-
larındaki rekabeti ve kaliteyi 
de beraberinde getirdi. Daha 
çok başkent Kopenhag ağır-
lıklı olan eğlence mekanla-
rının artmasıyla birlikte 
bu mekanlarda sahne alan 
müzisyenlerin ve Dj’lerin 
de sayıları da son yıllarda 
çoğalmaya başladı. 

Kopenhag’da yaşayan 37 
yaşındaki müzisyen Ra-
mazan Kaya da, Danimar-
ka’daki düğünlerin, eğlence 
mekanlarının, konserlerin 
vazgeçilmez ismi haline 
geldi.

Yaşamını türkü söyleyerek 
kazanan Ramazan Kaya, her 
genç gibi ünlü bir sanatçı 
olma hayalleriyle bundan 

beş-altı yıl önce Türkiye’nin 
yolunu tutmuş. Müziği ile 
Türkiye gündemine oturma-
ya çalışmak istemiş, ancak 
hayal tacirleri Kaya’yı uzun 
süre oyalayıp, parasını ve za-
manını kullanmışlar. 

Türkiye’den yüzbinler-
ce kronluk maddi zarar ve 
büyük hayal kırıklığı ile 
geri dönmek zorunda kalan 
Kaya, Arif Sağ gibi büyük us-
taların da katkılarıyla 2001 
yılında çıkardığı halk müzi-
ği ve fantezi müzik ağırlıklı 
“Bir Anda” albümü ve video 
kliplerinden sonra Dani-
marka’da çok dinleni-
len ve beğenilen bir 
sanatçı haline geldi. 

Kopenhag’ın Valby 
semtindeki Retort-
vej 45 numaradaki 
Angora House adlı 
bir aile gazinosun-
da sahne alan Kaya, 
“Artık o hayallerimi 
rafa kaldırdım. Beni 
buradaki halkımızın dinle-
mesi de çok mutlu ediyor. 
Onlara elimden geldiğin-
ce güzel türküler, şarkılar 
söylüyorum. Sahne aldı-
ğım Angora House sahipleri 

de gerçekten sanatçıya say-
gı duyuyorlar. Ben ve diğer 
ses ve saz sanatçısı arkadaş-
larımıza gereken önemi ve-
riyorlar. Sizin aracılığınızla 
ayrıca kendilerine teşekkür 
etmek istiyorum” diyor. 

Angora House’da 
eğlence tam gaz
Angora House, Danimar-
ka’daki ailelerin gönülle-
rince eğlenebileceği bir aile 
gazinosu olarak yola çıkmış. 
Başta Ramazan Kaya olmak 
üzere, Türkiye’den ve Avru-
pa’nın diğer ülkelerinden 
gelen sanatçılar, Türk 
mutfağının seçkin 
yemekleri ve me-
zeleri ve de titiz 
servisi ile vatan-
daşla ımıza en 

gü      

zel hizmeti vermeye çalı-
şıyor. Angora House’ın sa-
hipleri, Danimarka’daki 
eğlence dünyasında iddialı 
olduklarını söylüyorlar ve, 
“Vatandaşlarımız eşleriyle 
gelip gönül rahatlığı içinde 
eğlenebilirler. Yerimiz aile 
gazinosudur. Mekanımızdan 
çok memnun ayrılacakların-
dan eminiz” diyorlar. 

Yılbaşı gecesi de yine canlı 
müzik eşliğinde sürpriz sa-
natçılarla özel bir eğlence 
düzenleyeceklerini belirten 
işletmeciler, Çarşamba’dan 
Pazar’a kadar her gece 
22.00-05.00 arası açık ol-
duklarını ifade ediyorlar. 

(Haber)

Selçuk Kahraman

“El gider aya, biz gideriz yaya” derlerdi eskiler. 
Bundan neyin kast edildiğini burada açıklamama 

sanırım hiç gerek yok. 
21. yüzyıldayız ve AB’ye girdik giriyoruz derken, 

şimdi Türkiye’de tartışılacak sanki hiçbir sorun kal-
mamış gibi ‘Kırmızı Noktaları’ tartışmaya başladık. 
Ülkemizde milyonlarca işsiz varken, onlarca sorun 
dururken ve çevremiz ateş çemberi ile sarılıyken, 
her işi bırakıp kırmızı nokta tartışmaları yapıyoruz.
Kırmızı noktalar, içki satılan yerlerin bir arada 

toplanması anlamına geliyor ve içki yasağının uy-
gulandığı bölgelere bu ad veriliyor. Tabii ki, okul, 
cami gibi belirli yerlerin yakınlarında içki yasağının 
olması doğal ve gençlerimizi, çocuklarımız içki ba-
ğımlılığından korumak gerek. Ancak kentlerde, il-
çelerde, kasabalarda yasak bölgeler oluşturmanın 
kime ne kadar faydası olur, bundan kuşkuluyum. 
Ülkemizin batı ve güney sahillerini ele alalım. Ül-

kemize gelen 20 milyona yakın turistin büyük ço-
ğunluğunu bu yörelerdeki şehirler, ilçeler, kasaba-
lar ağırlıyor. Bir taraftan ülkemize daha fazla turist 
gelsin diye trilyonlarca para harcayıp kampanyalar 
yürütüyoruz, yatırımlar yapıyoruz, diğer taraftan 
da içki yasağı koymaya kalkıyoruz. 
Yemeğini şarapla, bira ile yemeğe alışık turiste 

zemzem suyu mu ikram edeceğiz bundan sonra. Yıl-
da 8 milyona yakın turist ağırlayan Antalya’da da 
bu uygulamaya gidileceğinin açıklanması büyük bir 
tartışma başlatmıştı. Antalya’nın AK Partili beledi-
ye başkanı Menderes Türel’in, “Turiste hayal satı-
yoruz. Turist mutluluk hayalleriyle geliyor. Bu ha-
yaller içinde onları kısıtlamaya sokmak sıkıntı ya-
ratır” (bknz. Milliyet, 7 Aralık) açıklaması üzerinde 
çok düşünülmesi gereken bir konudur. Turizmciler, 
‘Bu karar, turizmi öldürür’ diye ayağa kalkmıştı. 
Gerçi, Antalya şehrinin hiçbir yerinin kırmızı böl-
ge ilan edilmeyeceği açıklandı. Ama ya olsaydı, o za-
man neler olurdu tahmin bile etmek istemiyorum.  
Bir de, bu kararı batı ve güney sahillerinde nasıl 

uygulayacaklar. Doğrusu merak ediyorum. Bu yöre-
lerin hemen hemen hepsinin turizm yöresi olduğu-
nu ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması 
gerektiği kanısındayım. Haydi, turistik yörelerimi-
zin hassasiyetleri bir ölçüde dikkate alındı. Ya, tu-
ristik olmayan yörelerimiz, oralarda yaşayanlar ne 
yapacaklar? Onlar gazoz mu içecekler?
Şimdi AK Partililer, “Kırmızı Nokta diye bir şey 

yok. Suni gündem yaratılmaya çalışılıyor” diyorlar. 
“Ateş olmayan yerde duman tütmez” derler. Hiç de 
gereksiz ve ülkemize yakışmayan bir gündem var 
şu anda. Siz buna ister suni deyin, isterseniz başka 
bir şey.
Son olarak da, tüm Haber okurlarının yeni yılını 

kutluyor, nice sağlıklı, mutlu ve güzel yıllar geçir-
melerini diliyorum. 

selcuk.kahraman@haber.dk

Gazoz mu ikram edeceğiz?

KÜLTÜR

Slagtehusgade 20
1715 København V

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

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

TANIDIK BİR TAT

Pilsener

Eğlence dünyasına canlılık geldi

Özürlülerden mutluluğu esirgemeyin
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Sevgili okuyucular gazetemizi elinize al-
dığınız şu günlerde yılbaşına birkaç 

hafta kalmış oluyor. Yılbaşları birçokları-
mız için yeni bir yıla başlamanın dışında 
yeni kararlar almaya ve bunları uygulama-
ya koyma anlamına da gelmektedir. Kimi-
leri evlenmeye karar verirken kimileri ise 
sigarayı bırakmak isterler. Bazılarımız iş 
hayatı ile ilgili sözler verirken diğerleri ise 
gelecekle ilgili bazı tasarılarını gerçekleş-
tirmenin yollarını aramaya başlarlar. Yani 
sonuç olarak yılbaşları yalnızca geçip giden 
zamanın değil yaşamımız içinde önemli dö-
nüm noktalarından birisini temsil etmek-
tedir. Benim bu yazımın konusu işte yine 
böyle bir yılbaşı akşamı yaşı kemale eren, 
bir başka deyişle kırkbeşini veya ellisini ol-
duran okuyucularımızın sağlık açısından 
bilinmesinde yarar olan konuları belki de 
bir kez daha hatırlatmak.
  Önce kadınlardan başlarsak yapılması ge-
rekenleri şöyle sıralayabiliriz.

- 50 yaş üzeri her hanım her gece yatarken 
bir bardak süt içmelidir. Bu kemik erime-
sinden korunma için gereklidir. Beraberin-
de kalsiyum ve D vitamini de alınabilir.
- Haftada üç gün en az 45 dk. Yürüyüş ya-
pılmalıdır. Yürürken kendinizi zorlamayı-
nız, nefes nefese kalmadan sohbet edebilir 
bir hızda yürüyün.
- Anti oksidan ve benzeri maddelerin ispat-
lanmış bilimsel bir yararı yoktur. Ancak 
alınmasının belki psikolojik yararı olabilir.
- 40 yaş ve üzeri herkesin günde 80 mg as-
pirin (bebek aspirini) almasında fayda var-
dır.
- 50 yaş üzeri hanımların her yıl yada iki 
yılda bir bazı özel kliniklerde kemik yoğun-
luk ölçümü yaptırmaları tavsiye edilmek-
tedir.
- Yine 50 yaş üzeri kadınların göğüslerini 
ultrason incelemesi yada mammografi de-
nilen röntgen incelemesi yaptırması önem-
lidir. Bu incelemelerin belirli aralıklarla 
tekrarlanması gerekmektedir.
- 40 yaş üzerindeki kadınların her yıl ak-
satmadan jınekolojik muayene yaptırarak 
rahim ağzından tahlil (smear) aldırmaları 
ileride gelişebilecek tümörlerin erken tanı-
sında önemlidir.
- Düzenli aralıklarla kan tahlillerini de içe-
ren sağlık kontrolleri ve erkekler için efor 
testi yaptırın.
- İdrarda ve dışkı yapma alışkanlıkların-
da her türlü değişmeye karşı uyanık olmak 
çok önemlidir. Kanama durumlarını ayrıca 
belirtmeye gerek duymuyorum.
- Kadınlardaki adetten kesilme durumuna 
benzemese de erkeklerde de andropoz de-
nilen yaşın ilerlemesine bağlı olarak hor-
monlarda bir gerileme durumu ortaya çı-
kabilir. Çok tipik olmasa da aşırı kilo alma,  
kemerde bir delik daha gevşetme, kas kitle-
sinde azalma, dikkat eksikliği, konsantras-
yonda bozulma, bazı organların tekaaüt ol-
ması gibi çok dikkat çekmeyecek belirtiler 
ortaya çıkabilir. Böyle bir durumdan şüp-
helenirse ürolojik muayeneden geçmekte 
yarar vardır.

Son söz  yılbaşları gelip gidiyor ama sevgi-
li okuyucular, kendimizi ihmal etmeyelim.

orhan.bulut@haber.dk

Dr. Orhan Bulut

Yaşı kemale erenler

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Göçmen anne-babalar çocukları-
nı istedikleri okula gönderebilir 

mi? Göçmen çocukların gittiği okulla-
rı seçmek çocuğun geleceği açısından 
bakıldığında iyi bir seçim mi? Çocuk-
lar hangi okullarda daha iyi Danca 
öğrenebilirler? 
Bu tür sorular son zamanlarda sık 

sık sorulan sorular haline geldi, çün-
kü bir taraftan anne-baba olarak doğ-
ru karar vermek istiyoruz diğer taraf-
tan da bu alanda bir dizi görüşün ol-
duğunu izliyoruz. Kararsızlığa kapıl-
mak hiç işten değil. 
Önce meseleye yasal yönden baka-

lım. Bilindiği gibi yıllardır süre gelen 
uygulamaya göre anne-babalar çocuk-
larını bulundukları semtteki okula 
gönderirdi. ’Semt okulları’ dil ve din 
farkı gözetmeksizin çocuklara eğitim 
verir, yasalar çerçevesinde ne yapıl-
ması gerekirse onu yapardı. Göçmen 
çocukların sayısının okullarda artma-
sı nedeniyle bazı Danimarkalı anne-
babalar çocuklarını özel okullara gön-
dermeye başladılar. Gene bazı Dani-
markalı anne-babalar göçmenlerin yo-
ğun yaşadıkları şehir merkezlerinden 
taşınarak göçmenlerin azınlıkta yaşa-
dıkları bölge ve şehirlere yerleşmeye 
başladılar.  
Bu gelişmelerden rahatsızlık duyan 

politikacılar da iki dilli çocukların be-
lirli okullarda yığılmasını engellemek 
için değişik politikalar yürüttüler. Bu 
politikalara en son örnek bundan bir 
ay önce yürürlüğe giren ’iki dilli ço-
cukların okullara dağıtımı’ yasası. Bu 

yasaya göre belediyeler artık iki dilli 
çocukları semt okullarına veya anne-
babanın istediği okula değil, belediye-
nin istediği ve uygun gördüğü okula 
yerleştirecek.
Örneğin 200 metre yakındaki bir 

okul dilli çocuk için uygun görülme-
yip beş kilometre uzaktaki bir okula 
gönderilebilir. Dolayısıyla bu çocuk 
okul taşıtlarıyla veya özel araçla her-
gün beş kilometre uzaktaki okula gö-
türülecektir. Belediyeler ve politikacı-
lar bu tür dağılımın nedenini iki dil-
li çocuklara daha fazla faydalı olmak 
olarak açıklıyorlar. İki dilli çocukları 
değişik okullara dağıtarak bu çocukla-
rın Danimarkalılarla arkadaş olmala-
rını, daha fazla Danca konuşmak zo-
runda kalacaklarını ve böylece Danca 
öğreneceklerini iddia ederek, bazen 
de bu çocukları toplayıp ana dilde öğ-
retmen tayin edeceklerini, tercüman 
alacaklarını vs. iddia ediyor. Ama so-
nuçta bazı Danimarkalı anne-babanın 
çocuklarını iki dilli çocukların yoğun 
olduğu okullardan uzak tutma istek-
leri sınırlı da olsa gerçekleşmiş olu-
yor. 
Peki ne yapmak gerekir? Hangi 

okulları seçelim? Danimarkalı çocuk-
ların az ya da çok olduğu okullar? Bu 
alanda pek çok şey söylenmesine rağ-
men aslında iki dilli veya Danimarka-
lı çocuk sayısı ne sorunu ne de çözü-
mü teşkil ediyor. Amaç başarılı çocuk-
lar, başarılı iki dilli çocuklar. 
İlk okullarda çocukların başarıya 

ulaşabilmesi için herşeyden önce bu 

çocukların kendilerini sevilen, sayılan 
ve istenen ortamda görmeleri gere-
kir. Çocukların ana dilleri, Danca ko-
nuşma biçimi ve derecesi, kültürel ve 
şahsi değerleri saygıyla karşılanmalı 
ve okul boyunca geliştirilmeli. Çocuğa 
saygı aynı zamanda bu çocuğun anne-
babasına da saygı anlamına geliyor. 
Onlarla diyaloğa girilmeli, görüşleri 
alınmalı. Böyle bir saygı çocuğun öğ-
renme tutkusunu artıracaktır. Bu da 
eğitimde temel ilkedir. 
İki dilli çocuklar doğal olarak Da-

nimarkalı çocuklardan ayrı konum-
lardan ve sosyal gerçekten gelmekte. 
Herşeyden önce bu ülkede azınlık teş-
kil ediyorlar. Horlanan ve istenmeyen 
gruplardan geliyorlar. Onlarla çalış-
mak kapsamlı mesleki bilgiyi gerekti-
rir. Öğretmenlerin bu alanlarda eği-
tim almış olması gerekir. Yani okullar 
herşeyden önce çocukların bu duy-
guları elde etmesi için çalışmalı. Bu 
hedefe konulmadan yapılan tüm gi-
rişimler sonuçsuz kalacaktır, yani ço-
cukları ister hiç iki dilli çocukların ol-
madığı okullara isterse hiç Danimar-
kalı çocuğun olmadığı okullara gönde-
relim, yeterli mesleki bilgisi olmayan 
öğretmenler, çocuğa ve onun etnik ve 
sosyal gerçeklerine saygı gösterip ge-
liştirmeyen eğitim sistemleri başarı-
sız olacaktır. 
İki dilli çocukların okullara dağıtıl-

ması bu tür sorularla ilgilenilmek is-
tenmediğindendir. 

utireli@haber.dk

Okul seçimi ve iki dilli çocuklar

SOSYAL DANIŞMANLIK

Kalemim elimde yine, ben 
onu acemi dokunuşlarla 
kavramaya çalışırken, o 

elimden tutup götürüyor beni 
sanki uzaklara... keşfedilme-
miş diyarlara... 

 
Kalem seni anlatır ço-
cuk… 
Bazen ardarda dizilmiş kelime-
lerin oluşturduğu sonsuzluk 
kervanına eşlik etmek belki. 
Yüreğinde kopan fırtınalar, 
hayallerinin önüne kirli el-
lerle örülen duvarlar, hüzün 
yüklü coğrafyaların masum 
çocuklarına, anne ve babala-
rına söyleyemediklerin. Hepsi 
boğazına ilmek ilmek düğümle-
nen birer haykırış, birer figan. 
Bu düğümleri çözmek için elin-
de kalan tek şeydir belki ka-
lem ve haykırıp da söyleyeme-
diklerin isyankar birer damla 

olup akar beyaz kağıt üzerine.  

Kalem ve çocuk uzaklara 
götürür bazen. 
Deprem sarsıntılarının yüre-
ğini titrettiği bir gece, fakirlik 
ve insani vasıfların zaafa uğ-
ramış merhametsiz ve vicdan-
sız insanların kararttığı bir 
gündüzle muhatabına inleyen 
nameler gönderen çocuklarım. 
Beyaz kağıt üzerinde acımasız 
sokakları adımlamak, yanak-
larda süzülen birkaç damla 
eşliğinde. Cebimde çocuklarım 
için topladığım kalemler var. 
Onlara ulaştırmak uğruna ya-
pabildiğim tek şey ise, arasına 
taşlar serpiştirilmiş kelimeler 
ihtiva eden cümleler kurmak 
ve yolculuğa devam etmek 
sonra. Her çocuk bir dünyadır 
yolculuğuna… 

Bu yolculuk yıkık dökük vi-

rane binaların kapı önlerin-
deki hüzündür beyaz kağıda 
yansıyan. Hayalleri zaman 
aşımına uğratılmış masum ço-
cukların, eve dönerken attık-
ları her adımda sergiledikleri 
asalete ve onurlu duruşlarına 
duyulan hayranlıktır söylene-
meyen. Onlar için ise, üzerine 
gonca güller saçılmış cümleleri 
özgürlük sembolü güvercinle-
rin kanadına iliştirip, gözyaş-
larıyla aydınlattıkları gece-
lerden birinde, usulca pence-
relerinden içeri bırakmaktır 
yapabildiğim. 

Kalem ve Çocuk... Utangaç 
çehrelerin dillendiremediği 
itirafların cesur kahramanı 
kimi zaman. 

Nice uykusuz gecelerin ar-
dından, en masum cümlelerini 
tek tek sıraya koyup, her sabah 
okul koridorlarındaki sancılı 

gel gitler sonrasında; ağzından 
bir türlü dökülemeyendir, kü-
çük bir mektuba sığdırılan duy-
guların. Bir sevda türküsüdür  
beyaz kağıda söylenip yarin 
avuçlarına bırakılan... İçinde 
gizli kalmış sevinçler, açığa çık-
mayacak heyecanlar, belki de  
hiç bir zaman hayata geçire-
meyeceğin mutluluk formül-
lerin var. 

Kimseler  bilmiyor. Her şey-
de, her yerde, her an aradığın 
maviyse terk edeli çok oldu 
seni. Oysa aşkın, umudun 
hayalin rengiydi mavi senin 
için. 

Çocuk …! Sen en soğuk kış-
larda bile hiç kimsenin görme-
diği güneşler gibi ısıtırsın yüre-
ğimi.. Ve ben seni her mevsim 
mavi bir günde görmek istiyo-
rum… !

Bedriye Zelal Doğu 

Kalem, seni anlatır çocuk…

Kopenhag’ın Valby sem-
tinde bulunan Vestre 

Borgerdyd lisesinin yöneti-
mi, öğrencilerinin okula ait 
salonlarda Cuma namazı kıl-
malarını yasakladı.

Uzun süredir okulun sa-
lonlarında Cuma namazı 

kılmalarına izin verilen öğ-
rencilerden birinin geçtiği-
miz günlerde devam eden 
bir soruşturma kapsamında 
gözaltına alınması üzerine 
Cuma namazı kılan öğrenci-
leri takibe alan okul yönetimi, 
bundan böyle Lise salonların-

da Cuma namazı kılınmasına 
izin verilmeyeceğini açıkladı.

Karara neden olarak ise 
geçtiğimiz Cuma günü Cuma 
namazını izleyen iki öğretme-
nin, konuşma yapan öğrenci-
lerden birinin aşırı İslamcı 
görüşler dile getirdiğini sap-

tamaları gösteriliyor. 
Adı geçen konuşmayı yapan 

öğrencinin Kopenhag’da bir 
camide imamlık yapan Ah-
med Abu Laban’ın oğlu oldu-
ğu belirtiliyor.

(Haber)

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

Katılma şartları

• Danca eğitimi 2-3, 4. ve 5. derece düzeyinde Danca 
bilgisine sahip olmak.

• İyi okuma becerisine sahip olmak
• Danimarka vatandaşı olmamak
• Kategori B sürücü ehliyetine ya da normal ehliyete sahip 

olmak
• Sürücülük deneyimine sahip olmak

Kurs yeri
IA Erhverv, Sprogcenter IA, Hejrevej 26, 2. sal, 2400 NV

Zaman
Ocak 2006 boyunca kayıt kabul edilmektedir. Haftalık ortalama 
ders saati sayısı 16’dır.

Fiyat 
Kursa katılmak ücretsizdir (Sürücü kursu sınav giderleri için 
1.000 Dkr talep edilmektedir.).

Kayıt ve son başvuru tarihi
Daha fazla bilgi ve başvuru formu için IA’ya  3888 3233 
numaralı telefondan başvurabilirsiniz. Tüm başvuranlar 
mülakata çağrılacaklardır. 

DEN EUROPÆISKE UNUION

Den Europæiske Socialfond

1 Ocak 2007`ye kadar kurslar BEDAVA’dır. Acele edin.

İkinci dil olarak Danca kursları Sprogcenter IA`da size uygun 
zamanlarda verilmektedir.
Hergün; sabah, öğleden sonra, aksam ve Cumartesi günleri tüm düzeylerde 
kurslar vardır.

Daha fazla bilgi için 3888 3233`e telefon ediniz veya
www.sprogcenter-ia.dk internet sayfamıza bir göz atınız.

Kurs hakkında Türkçe bilgi almak isterseniz, 3815 8540 numaralı telefondan 
Tahsin Karakavukoğlu ile görüşebilirsiniz.

Ücret
Kurs ücretsizdir. Proje ”JOB uden Grænser” Avrupa Birliği Sosyal 
Fonu tarafından finanse edilmektedir.

Başvuru formu ve son başvuru tarihi
Aşağıdaki ve adres ve telefon numaralarına başvurarak başvuru 
formu edinebilirsiniz. Takip eden haftalarda kursa alınma mülakatları 
yapılacaktır. Her başvurucu mülakatlara davet edilecektir.

Sınırlar ötesi iş (Job uden grænser)
Dil ve kültürel beceriye dayanan uluslararası iş olanakları

Etnik becerinizi uluslararası düzeyde kullanmayı hayal ediyorsunuz

Belki beklediğiniz olanağı size IA Erhverv sunuyor !

Job uden grænser 
Uluslararası alanda kendine iş dünyasında kariyer yapmayı amaçlayan :  

• Kendi dil ve kültürel kaynaklarını kullanarak bir projeyi 
gerçekleştirmek isteyen,

• Uluslararası alanda çalışan bir şirket ve örgütte proje danışmanı, 
asistan, şef veya danışman olarak çalışmak isteyen,

Uluslararası kimliği olan kişilere (yabancılara) yönelik bir eğitim programıdır.

Katılma şartları?
• Geçimini sağlamak için işsizlik parası ya da sosyal yardım alıyor 

olmak 
• Uzun süreli işsiz olmak (12 aydan fazla)
• Kopenhag veya Frederiksberg Belediyelerinde oturuyor olmak
• Anavatanında lise veya yüksekokul diploması almış olmak
• Ve/veya Danimarka dışında, uluslararası alanda iş tecrübesine 

sahip olmak
• Yabancı kültürler hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak
• Danimarka’da yaygın olmayan dillerden birini anadil seviyesinde 

biliyor olmak
• Hırslı, istekli, bağımsız ve hareketli çalışma yeteneğine sahip olmak

Nerede ve ne zaman?
Yer   : IA Erhverv, Sprogcenter IA, 
     Hejrevej 26. 5. sal.,2400 NV
Zaman   : 8.30 – 15.30 Pazartesi-Cuma)
Proje süresi  : 11 ay 
Başlangıç  : Ocak 2006

Başvuru:
IA Erhverv
Hejrevej 26, 5. sal. 2400 København NV
gitte@ioc.dk / Tlf. 38 88 32 33 
Görüşülecek kişi: Gitte Karlshøj Olsen

Daha fazla Danca öğrenmek ister misiniz?

Sprogcenter IA Danca ve taksi şöförlüğü ve teori kursu 
düzenlemiştir.

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

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

IA TAXASKOLE
Yabancılar için taksi şöförlüğü projesi
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İrfan Kurtulmuş

T
ürk Milli Futbol takımı, 
2004 Avrupa ve 2006 
Dünya Kupasına  play-
off maçlarında eline ge-
çirdiği şansları iyi kul-

lanamayarak katılma şansını kay-
betti. 2002 Dünya Şampiyonasında 
üçüncü olmuş Türkiye’nin ard arda 
böyle önemli iki şampiyonada olma-
ması iyice düşünülmesi gereken bir 
konu. Play-off maçlarda kaybettiği-
miz ülkelere bakınca, futbolda pek 
söz sahibi olmayan Letonya ve İs-
viçre. 

Bunları küçümseyerek oynamak 
bir kaybetme faktörü olabilir. Ama 
esas dikkate alınması gereken nok-
ta, son yıllarda Türkiye’de lig kalite-
sinin düşüşte olması. Türkiye süper 
liginde ekonomisi iyi durumda olan 
3-4 kulüp dışında diğer takımların 
maddi güçleri nedeniyle istedikleri 
futbolcuları transfer edememesi re-
kabet gücünü zayıflatıyor.

Türkiye şampiyonluğuna adeta 
ambargo koyan İstanbul’un 3 bü-
yüklerine 1970’li yıllarda kafa tu-
tan Trabzonspor bile son yıllarda 
bu konumdan uzak gözüküyor. Fe-
nerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 
gibi Türk futbolun lokomotifleri ile 
şampiyonluk yarışı yapacak Anado-
lu takımları ekonomilerinin yeterli 
olmaması nedeniyle, yıldızlarını bu 
kulüplere vererek ayakta durmaya 
çalışıyor. 

Kulüplerin alt yapılarının yeterli 
derecede organize olmaması, yete-
nek yetiştirme konusunda yaşanan 
sıkıntılar gibi bir çok neden kalite 
düşüklüğünün faktörü olabilir.

Gerçi son yıllarda Türk futbolunda 

gözle görülür bir aşama kaydedil-
miştir. Fakat 2000 yılında Galata-
saray’ın UEFA şampiyonluğundan 
sonra maalesef kulüpler bazında Av-
rupa’da pek etkili sayılacak başarı 
yok. Sadece 2002 Dünya Kupasına 
katılma ve Dünya üçüncülüğü. 

Bir yerlerde hata yapıyoruz
İşte, Avrupa Kupalarında oynayan 
takımlarımızın hali. Buradaki başa-
rısızlık haliyle uluslararası arenada 
Milli Takımı da etkiliyor. Ülkemiz-
de yabancı merakı, yerli futbolcula-
rın ateş pahası olması (Öyle söyle-
niyor) Anadolu kulüplerinde yetişen 
genç yeteneklerin büyük kulüplere 
gitmesinin önünü açamıyor. 

Milli takımda oynayan futbolcu-
ların bir bölümü Avrupa paten-
li. Yani, Avrupa  futbol terbiyesi 
alarak yetişmiş. Gayet başarılılar. 
Türkiye’de yetişip Avrupa’ya giden 
yıldızlara bir bakın, kaçı başarılı 
ve halen oynuyor? Sayarsak bir 
elin parmağını geçmez. Demek ki 
bir yanlışlık var. Türkiye ya adam 
yetiştiremiyor ya da giden futbolcu 
ayak uydurup başarılı olamıyor. Da-
nimarka’ya bir bakın 5.5 milyonluk 
nüfuslu bu ülkenin dışarıda oyna-
yan onlarca futbolcusu var. Farkı 
burada açıkça görebiliriz.

Biz bu kadar mı kötüyüz? Hayır. 
Bizde teknik, hızlı çok adam var, 
ama mentalitemiz farklı, organi-
zasyon eksikliğimiz var. Bir İtalya, 
İspanya, Fransa futbolu ve yöne-
tim gibi bir sistemi halen ülkemize 
oturtamadığımızı düşünüyorum. 
Yani, önemli maçları kazanmak 
için önce sağlam bir defans, şov 
futbolu değil, skor futbolunu be-
nimsemiş değiliz. 

Kulüpler yeni yeni menajerlik sis-
temine geçiyor. Fakat genel görün-
tüye bakıldığında eksik çok. Birde, 
Türk futbolcusuna paraların zama-
nında ödenmeyip, yabancıya öden-
mesinde yaşanan eşitsizlik bizim 
futbolcuların başarı performansıy-
la, psikolojisini çok etkiliyor.

Hakan’ın alternatifi hala yok
Bugün hala Türkiye’de bir Hakan 
Şükür gibi bir golcünün alterna-
tifini yetiştirememenin sıkıntısı 
yaşanıyor. Büyük kulüpler Brezil-
yalara giderek futbolcu arıyor. Alt 
yapılarından kaç tane futbolcu her 
yıl A takıma geliyor? Çok yabancı 
futbolcu kulüpler için iyi olabilir, 
ama Milli takım için değil. Bugün, 
Danimarka teknik direktörü Mor-
ten Olsen bile, Danimarka Süper 
Liginde oynayan yabancı sayısının 
yarıya indirilmesi gerektiğini ülke 
futbolu ve genç yeteneklerin yetiş-
mesi açısından sağlıklı bulduğunu 
söylüyor.

Evet, önümüzdeki yıl Dünya Ku-
pası gibi çok büyük bir yarışmada 
Türkiye yine yok. Kendimizi aldat-
madan neşteri önce kulüplerin ve 
yetkililerin vurarak önümüzdeki 
yıllara çare araması gerektiğini dü-
şünüyorum. Günü kurtarmak, kısa 
vadeli çözümlerin fayda getirmediği 
meydanda. Temiz bir revizyon, iyi 
bir alt yapı oluşturulması, adaletli 
dağıtım, tam eşit olmasa da eşite ya-
kın rekabet ortamı, hem Türkiye li-
gine renk ve kalite katar, hem de 
uluslararası alanda gerek kulüpler 
gerekse Milli Takım bazında arzula-
nan başarılar için istikrar getirir.

irfan.kurtulmus@haber.dk 

SPOR ANALİZ

Türk Futbolu nereye?
2002 Dünya Şampiyonasında üçüncü olmuş Türkiye’nin ard arda 
2004 Avrupa ve 2006 Dünya Kupasına play-off maçlarında, hem de 
futbolda söz sahibi olmayan Letonya ve İsviçre gibi ülkelere yenile-
rek katılma şansını kaybetmesi üzerinde iyice düşünülmesi gereken 
bir konu. 

SPOR

Bu defa yazımın konusunun başka bir şey olmasını dü-
şünüyordum. Fakat İstanbul Şükrü Saraçoğlu stadında 

Türkiye-İsviçre arasında oynanan 2006 Dünya Kupası play-
off rövanş maçı sonrası yaşanan olaylar yine futbol yazmaya 
zorladı.

Türkiye, yine bir kez daha belki başta haklı olduğu konu da 
suçlu duruma düştü. Biz ülke ve toplum olarak, galiba duy-
gusal düşünceden bir türlü sıyrılamıyoruz. Akdeniz ülkesi ol-
manın ve çabuk sinirlenmenin verdiği sıkıntılar şimdi başı-
mızı ağrıtıyor.

4-2’lik skorla kazandığın bir rövanş maçı sonrası Dün-
ya Kupasına gidememe elbette futbolcular gibi tüm ülkede 
üzüntü yaratmıştır. Ama kaybedilen bir savaş değil, Dünya 
Kupası biletidir. Bu kadar ucuz mudur? Hayır. Elbette kay-
betmenin bir sıkıntısı, hataların nerde yapıldığı, neden bu 
duruma düşüldüğü gibi sorunlar olacaktır. Ama, bunun şid-
detle halledilmeyeceği kesindir.

Biz, öfkemizi şiddete başvurarak almak istemeyi çok se-
viyoruz galiba? Elin oğlu bizim bu zaafımızı biliyor ve atı o 
yöne doğru sürerek profesyonelce tahrik etmeyi beceriyor. 
İsviçre’de oynanan ilk maçta seyircinin ve yine İsviçreli bazı 
futbolcuların bizimkileri kızdırma eylemleri tahrik ediciydi. 
Akla şu soru geliyor, FİFA ve UEFA’nın merkezi İsviçre’de 
Türk Milli Marşına yapılan saygısızlık bizim Futbol Federas-
yonu yetkilileri tarafından acaba gözlemci ve bu iki büyük 
mercie şikayette bulunuldu mu? Yoksa yine işin saflığına mı 
kaçıldı?

İstanbul’da, Türk seyircinin İsviçre marşı çalınırken yaptı-
ğı misilleme tepki doğru. (Kesinlikle her ülkenin milli marşı-
na saygı gösterilmesi taraftarıyım) Fakat söylendiği gibi stat 
hoparlöründen ‘tepki gösterin’ çığırtkanlığı yapıldıysa yanlış. 
Bir de maç bitimi İsviçreli futbolcuların sanki savaştan ka-
çar ya da yangından mal kaçırır gibi kaçışlarına bir anlam 
veremedim. Kardeşim, orası bir 3. dünya ülkesi mi? Şimdiye 
kadar hangi bir yabancı takım maçın bitiş düdüğüyle böyle 
dört nala kaçtı görmedim. Sanki suç işlemiş mangası gibiy-
diler. Eh, bizimkiler de ser’de delikanlılık var ya sen misin 
bizim sahamızda böyle kaçan alsana bir çelme. Şimdi gel o 
çelme ve onun devamında olanları, seni 2006 Dünya Kupası-
na katılmaktan men eden İsviçre’nin kendi ülkesinde hesap 
ver. Acı bir gerçek değil mi? Kendi sahanda 2 gol yersen böy-
le olur.

Alpay kardeşim 1996 Avrupa Futbol Şampiyonasında Hır-
vatistan’a karşı oynadığımız ilk maçta iki defa yetiştiği ve 
düşürme şansı olduğu halde Hırvat oyuncuya faul yapmayıp 
gol atmasına müsaade ettiği için fair-play ödülünü almıştı. 
Alpay’a sormak istiyorum, ‘kendi ceza sahası içinde o topu 
lüzumsuz yere elinle oynamasaydın da şimdi bir fair-play 
ödülü alsaydın daha iyi olmaz mıydı acaba?

Kimse, sadece milliyetçilik ruhu Türklerde var demesin. 
FİFA başkanı İsviçreli Sepp Blatter tam milliyetçi. Hem de 
safkan. Olayların üzerinden 24 saat geçmeden, her hangi bir 
rapor önüne gelmeden astığı astık kestiği kestik Türkiye’yi 
hemen dünya futbolundan men etmeye kalkıştı. Galiba, o sa-
bah üstünde FİFA değil, İsviçre formasıyla uyanmıştı. Ney-
se her yerde olduğu gibi futbolda sağ duyulu insanlar da var. 
Ama yine de Zürih’te sorgulanan Türk ve İsviçreli tarafla-
rın ifadeleri sonrası bazı FİFA yetkililerin tavırları ve taraflı 
davranışları düşündürüyor.

Bakalım, şimdi futbolda fair-play isteyenler, kendi ülkeleri-
ne bir şey olduğu zaman, mevkiini unutarak hemen asıp kes-
meye kalkışan, milli duygularını ön plana çıkaran, sorumlu-
luklarını tam yapamayanlar acaba adil karar verip, hak edi-
len cezayı aynı adaletle her iki tarafa dağıtabilecek mi? 

George Best

Dünya futbolu çok ünlü bir efsanesini kaybetti. 1960’lı yıl-
ların ünlü yıldızı Kuzey İrlanda asıllı eski Manchester 

United’li Georg Best alkol müptelasından kurtulamayarak 
59 yaşında hayata veda etti. Futbol dünyasını yasa boğan bu 
ölüm, futbolu bıraktıktan sonra popülerliği ölümsüzleşmiş 
bir yıldıza duyulan saygının ne kadar büyük olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Belfast’ta 3 Aralık günü düzenlenen cena-
ze törenini 500 bin kişi izlerken, bir çok ülke televizyonu se-
remoniyi canlı yayınladı. İşte, yıldız olmak, zirvede kalmak 
ve sevilerek ölmek... Efsane yıldız Best’i saygıyla anıyoruz.  

irfan.kurtulmus@haber.dk

Futbol ve milli duygular

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM
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HABER 
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.

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

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

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

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

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

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !
PINAR Lygteskov Blomster

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

 Düğün, 
nişan 

ve özel 
günlerinizde 
çiçek, buket 
ve çelenk 

verilir

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman 
bir gerekçeniz vardır 

  Mağazamızda her 
zaman uygun

fi yatlarla 
çeşit çeşit, 

rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek 

çeşitleri bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiğinize 
bugün bir çiçek 

aldınız mı ? 

FAVORİT BAKLAVA

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

kadayıf ve 
tatlı çeşitleri verilir. 

İMALATTAN HALKA 

HAKİKİ TÜRK 
BAKLAVASI

Tlf: 26 50 34 46

Nişan, düğün vb. her türlü 
toplantı ve özel günlere  
börek, meze çeşitleri ile 

  İMALATTAN HALKA 

Ürünlerimizi Jacobs Full House’in Kødboderne 2-4 
1714 København V adresinden temin edebilirsiniz

Bütün bayramlık 
baklavalarınız bizden

Danimarka’daki saygın iş adamlarımızdan 
48 yaşındaki esnaf- toptancı Ramazan Sert 

geçirdiği bir kalp krizi sonucu geçtiğimiz ay ya-
şama veda etti. 

Evli ve dört çocuk babası olan merhum, Kon-
ya’nın Bulduk kasabasında doğdu. 1979 yılında 
Danimarka’ya gelen Sert, uzun bir süre Hor-
sens kentinde  yaşadı. 

Sonra Kopenhag’a taşı-
nan Sert, bir süre Kopen-
hag’da ve Farum’da yaşadı. 
Merhum Hilleröd’de yaşa-
ma veda etti. 

Kopenhag’daki Kocatepe 
camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra mer-
hum, Valby mezarlığına 
defnedildi. Merhumu ai-
lesinin yanı sıra, yakınla-
rı, sevenleri ve dostları da 
son yolculuğunda yalnız 

bırakmadılar. 
Biz de Haber gazetesi olarak merhuma Al-

lah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağ-
lığı diliyoruz. 

(Haber)

Ramazan Sert’i kaybettik

T
elefon şirketleri ve 
bazı resmi kurumların 
ardından bankalar da 
göçmen tüketicilere 

göz koydular. Geçtiğimiz aylar-
da Jyske Bank’ın Müslümanlara 
yönelik faizsiz kredi oluşturma 
planlarından bahsetmesinin ar-
dından BG Bank da Türk ve 
Pakistanlı müşterilere yönelik 
olarak hizmet verecek iki ban-
kacıyı bir banka şubesinde gö-
revlendirdi.

BG Bank’ın Kopenhag’daki 
Nörreport şubesinde görev-
li Bilal Köse Türkçe konuşan 
müşterilere hizmet veriyor. BG 
Bank’ta stajyer olarak çalışma-
ya başladıktan bankada çalışma-
ya devam eden Bilal Köse Kon-
ya’da Danimarka’ya çalışmaya 
gelen bir ailenin oğlu. Evli olan 
Köse vatandaşlarımızın banka-
ları bugüne kadar maaş hesabı 
açmak için kullandıklarını, ar-
tık ekonomik gücü hatırı sayı-
lır duruma gelen vatandaşları-
mızın konut kredisi ve sigorta 
konularında da müşteri olarak 
bankalarda görünmeye başla-
dıklarını söylüyor. 

Bilal Köse, Haber’in soruları-
nı yanıtlarken “Ailelerimiz ge-
nellikle kalabalık aileler ve çok 
çalışanın bir arada bulunduğu 
ailelerde de önemli bir ekono-
mik güç ortaya çıkıyor. Gençle-
rin belki Türkçe bilgilendirmeye 
ihtiyaçları olmayabilir ama para 
konusunda söz hakkı hala birin-
ci kuşakta ve bu kuşağın men-
suplarının ya Danca bilgileri 
yetersiz ya da hiç bilmiyorlar o 
yüzden bankamız onlara kendi 
dillerinde hizmet veriyor” diye 
konuşuyor.

Stajyer olarak başladığı BG 
Bank’ın Hvidovre şubesinde iki 
yıl çalışarak bilgi ve tecrübesini 

arttıran Bilal Köse, Nörreport 
şubesinde 7 aydır çalışmakta. 
İş arkadaşları ve müşterilerden 
yabancı olması konusunda her-
hangi br yakınması bulunmayan 
Köse, bankada çalıştığı süre bo-
yunca bir kez nahoş bir tepkiy-
le karşılaşmış. “Amager’deki şu-
bemizde çalışırken Danimarkalı 
bir müşterimiz bir yabancıdan 
hizmet almayacağını söyleyince 
şube müdürümüz devreye girdi 
ve o kişinin bankadaki hesabını 
kapattı. Bu olay beni çok etki-
ledi”. 

Bilal Köse BG Bank’ın Pakis-
tanlı ve Türk müşterilere yöne-
lik olarak başlattığı hizmetin sa-
dece dil alanında olduğunu, bu 
iki etnik gruptan olan müşteri-
lerine özel olarak hazırlanmış 
herhangi bir kredi veya diğer 
hizmetler sunmadıklarını söy-
lüyor, “Sadece kendi dillerinde 
hizmet alabiliyorlar. Bankanın 
sunduğu olanaklar diğer müşte-
rilerimize sunulanların aynısı” 
diyor Bilal Köse

(Haber)

BG Bank Türkçe hizmet veriyor
Danimarka’da artık göçmenleri cazip bir tüketici olarak görüp 
göçmen gruplara yönelik pazarlama yöntemlerini kullanmaya 
başlayan işyeri ve fi rma sayısı hızla artıyor.

Merhumun abisi Osman Sert ve yeğeni Ahmet Biçen, 
kayıplarının çok büyük olduğunu bildirerek büyük acı için-
de olduklarını söylediler.   

Ramazan Sert 
geçirdiği bir kalp kriz 
sonucu geçtiğimiz ay 
aramızdan ayrıldı

HABER 
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Pele s̀ Global Møbler
www.peles.dk

TA Ş I N D I K  ! ! !

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.

KØGE BUGT MOTORVEJEN

Pele’s 
Global 
Møbler

PASPASTAN PERDEYE, MOBİLYADAN YATAK, YORGAN TAKIMINA, 
BATTANİYEYE, HEDİYELİK EŞYAYA KADAR HER TÜRLÜ EV EŞYASINI EN 

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE TAKSİTLE BİZDEN ALIN.
 SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ISHÖJ’DAKİ YENİ 

ADRESİMİZDE YENİ REYONLARIMIZ VE ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE 
DEV MAĞAZAMIZDA HİZMETİNİZDEYİZ.

Pele´s Global Møbler

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir

LÅNLET

LÅN LET - KØB LET
80.000 krona kadar nakit kredi. 

Bir alo deyin, anında krediniz hazır.
Kredi almakla ilgili bilgi için :

www.peles.dk

80.000 krona kadar nakit kredi 

LÅNLET
80.000 krona kadar nakit kredi 

LÅNLET
Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste

BİZE UĞRAMADAN KARAR VERMEYİN

Industrıdalen 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
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2006
Dünyaca ünlü astrolog Ab-
dülvahim Kehanet, 2006 yı-
lında yaşayacaklarımızı ga-
zetemize sizler için anlattı. 
Aynen aktarıyoruz:

♦2002 yılında Irak’a gel-
miş olan barış gene orada 
kalacak. Fakat adresi, gü-
venlik gerekçesi ile gizli 
tutulacak.

♦Corc Buş, beyin tümörü 
kuşkusu ile hastaneye kal-
dırılacak fakat sağlam çıka-
cak. Doktorlar beyin tümörü 
bulamayacaklar. Çünkü be-
yin bulamayacaklar.

♦AKP Hükümeti, doku-
nulmazlıkları kaldırmaya 
karar verecek. İlk uygu-
lama olarak da muhalefet 
partileri milletvekilleri ile 
bağımsızların dokunulmaz-
lıkları kaldırılacak.

♦Başbakan Fok Kazmus-
sen’in Tunus’ta bir lokan-
tada çengi kıyafeti ile göbek 
dansı yaparken çekilmiş 
olan fotoğrafı yayınlanacak, 
fakat -maalesef- fotomontaj 
olduğu anlaşılacak.

♦Küresel ısınmanın asıl 
nedeninin otomobil ve uçak 
kullanımı olmadığı, insan-
ların yellenip durmalarının 
ozon deliğini büyüttüğü an-
laşılacak. Fasulye üretimi ve 
tüketimi yasaklanacak.

♦Haber Gazetesi kadrosu, 
her ay sonu eşlerinden ayni 
fırçayı yiyecekler: “Bırak şu 
gazetecilik saçmalığını, git 
doğru dürüst bir iş bul da 
eve para getir!”

♦Türkiye’deki cumhurbaş-
kanlığı tartışmaları yeni bir 
boyut kazanacak: Danimar-
ka’da yaşamakta olan ve 

Göçmen Mazlum 
olarak bilinen 
bir halk ada-
mı cumhur-
başkanlığına 
aday olacak ve 

büyük destek 
sağlayacak.

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

Ocak ayında kahkahaya boğulacağız

Türkiye’nin en sevilen masal kahramanların-
dan biri olan Keloğlan’ın ilginç hikâyeleriy-

le ve eğlenceli maceralarıyla beyazperdede can 
bulacağı ’’Keloğlan Kara Prens’e Karşı’’, Dani-
marka’da gösterime giriyor. 

Keloğlan Kara Prens’e Karşı, filmiyle beyazper-
deye yansıyacak olan masal dünyasının en bize 
ait, en saf, en doğru, en dürüst ve en çok sevilen 
kahramanı Keloğlan’ı ünlü oyuncu Mehmet Ali 
Erbil canlandırıyor. Filmde Keloğlan’ın rakibi 
Kara Prens rolünü ise Özcan Deniz üstleniyor. 

Keloğlan Kara Prens’e Karşı’nın yönetmeni, 
filmin aynı zamanda da senaryosunu kaleme 
alan Tayfun Güneyer. İzleyicileri zengin bir 
masal dünyasıyla buluşturacak olan filmin kos-
tümleri geniş bir ekip tarafından özel olarak 
tasarlandı. 

2005 yılının son günlerinde çekilen Türk fi lmleri Ocak ayında Danimarka’yı sallayacak. 6 Ocak’ta Hababam sınıfı 
3,5 fi lmiyle başlayacak olan furya, merakla beklenen ”Organize İşler fi lmiyle devam edecek. Organize İşler fi lmi 20 
Ocak’ta Kopenhag ve Aarhus’ta gösterime girecek. Cem Yılmaz ve Yılmaz erdoğan’ın başrolleri oynadığı bu fi lm 
şimdiden yeni, bir rekor kırmaya aday görünüyor. Şimdilik anlaşması yapılan Üçüncü fi lm ise başrollerinde Şovmen 
Beyaz ile Haluk Bilginer’in oynadıkları ”Keloğlan” Filmi. 27 Ocak’ta gösterime girecek olan Keloğülan fi lminde ise 
yiine başka bir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü müzisyen Özcan deniz oynuyorlar.

Süpermen Samet, bir gün 
Asım Noyan’la tanışır. 

Asım, işinin ehli, usta çırak 
eğitiminden mezun prensip 
sahibi bir dolandırıcıdır. 

Yusuf Ziya Ocak, hem sos-
yolog, hem yazardır; Nuran 
Ocak ise hem fizik profesörü, 
hem annedir. Umut, onların 
kızıdır. 

Duralmaz kardeşler ise 
bambaşka dünyanın insan-
larıdır. Sayko Tugay, Pepe 
Silvio, Suskun Üzeyir, Te-
neke Mahalleli İzzet Ayna, 
gizli kumarhane sahibi Al-

tındiş Selahattin ve daha 
birçok kanuni ve çoğun-
lukla gayri kanuni şahsiyet 
vardır İstanbul’un organize 
işlerinde. 

Herkes bazen kurtarılmaya 
muhtaç, bazen kurtarıcıdır. 
Kimin kimi kurtardığının, 
kimin kimden arakladığının 
tam belli olmadığı dünya şa-
hanesi İstanbul’da tüm işler 
organizedir ve organize her 
zaman işler. Hal böyle olun-
ca koskoca süpermen bile 
İstanbul’a gelince hayatının 
dayağını yer. 

Yılların eskitemediği efsane se-
rinin bu bölümünde, okul mü-

dürü Deli Bedri süpriz bir evlilik 
kararı alır ve yeni eşi Deli Bedri-
ye ve üvey oğluyla birlikte okula 
taşınır. Hababam Sınıfı önceleri 
kendi taraflarında zannettiği Deli 
Bedriye’nin aslında dişli bir düş-
man olduğunu kısa zamanda an-
layacaktır. Hababam Sınıfı’ndan 
kurtulmaya ant içen Deli Bedri, 
karısı ve üvey oğlunun yardımıy-
la Hababam Sınıfı’na yeni bir sa-
vaş açar...

Organize İşler Hababam Sınıfı 3.5Keloğlan Kara 
Prens’e karşı


