
Geçtiğimiz ay sonuçlanan Özgür Deniz 
Uzun davası, bundan iki buçuk yıl önce 
Aarhus kentinde bir kavgada oğullarını 
kaybeden Karabulut ailesinin acılarını 
deşti. 2006 yılının Haziran ayı başlarında 
Lübnan kökenli 20 yaşlarında iki kişi tara-
fından bıçaklanarak öldürülen Murat Kara-
bulut’un katillerini mahkum ettirecek delil 
bulunmadığı yolunda karar vermesi üzeri-
ne oğullarını kaybeden Karabulut ailesi bir 
şok daha yaşadılar.Karabulut ailesi, delil 
yetersizliğinden katilin halen elini kolunu 
sallayarak  dolaşmasına isyan ediyor.
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

www.satdiscount.dk 
Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

D-SMART 
İskandinavya 

Servisi
UEFA ve Avrupa 

maçları artık 
D-SMART’ta. 

Sınırsız abonelik ve cihaz: 
1590,- DKK

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür www.b-beauty.dk

Hundige Center 2A,  2 sal 
Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 
klinik@b-beauty.dk

Epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 
ilk 5 seans için yapılan 

peşin ödemelerde 
           indirim.%50

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı 
13 Mart 2009’da yayınlanacaktır.

Sayfa 7

Sayfa 6’da

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV 
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 

Faks: +45 5859 6381 - 
info@saray.dk - www.saray.dk

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARIDÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan, Kına Gecesi, Doğum 
Günleri ve her türlü eğlenceniz için 

bizi arayınız

Sosyal 
Demokratların 

tuhaf 
önerileri 

şaşakınlık 
yaarttı

KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ARAMIZDA DOLAŞIYOR

Murat öldüğüyle kaldı

Kriz kalmaya geldi
Ekonomik kriz söz konusu olduğunda Dani-
marka için öngörülenler gerçekten korkutucu 
boyutta. Krizin devam etmesi durumunda, 
hali hazırda durgun olan konut piyasasının 
dibe vuracağı ve 2012 yılı sonunda Danimar-
ka’da işsizliğin yüzde 9’a çıkacağı, yani 250 
bin kişinin işsiz kalacağı tahminleri yapılıyor. 
Sadece son iki ay içinde 10 bin kişinin işsiz 
kaldığı bildiriliyor. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org Sayfa 4
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Örneğin Türkiye ile arama  
ücreti ödemeden

Ucuz telefon görüşmeleri  hakkında daha geniş 
bilgiyi sayfa 12-13’te bulabilirsiniz.
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Ucuz telefon görüşmeleri  hakkında daha geniş 
bilgiyi sayfa 12-13’te bulabilirsiniz.
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Krizle yatıp kalkıyoruz. Önce emlak piya-
sasında başlayan kriz başlangıçta para-

sı çok olanları, borcu çok olanları etkileyecek 
diye düşünürken artık kriz aşağılara da inme-
ye başladı.

Artık küçük işyerleri, orta büyüklükteki fir-
malar da kepenk indirmeye başladılar. Bunun 
sonucu olarak da yavaş da olsa işsizlik artma-
ya başladı. İşsizliğin artması ekonominin do-
mino taşı gibi etkilenmeye başlaması anlamı-
na geliyor. İşsizlikle birlikte sosyal problemler 
de kendini göstermeye başlıyor.

Danimarka’da da son bir yıl iç.inde tama-
men duran inşaat sektörü ve emlak piyasası-
nın ardından krizden etkilenme süreci diğer 
sektörlere geldi. Örneğin geçtiğimiz yıl gazete 
dağıtıcısı bulmakta zorlanan dağıtım firmaları 
şimdi Doğu Avrupa’dan gelen çalışanların akı-
nına uğradı. Bu ağır ve cazip olmayan iş için 
bile insanlar kuyruklara girmeye başlamış-
lar.  Daha önceki yazılarımızda dile getirmiş-
tik: Kriz nedeniyle ortaya çıkacak olan işsizlik 
önce bu ülkeye en son gelen yabancı işçileri 
etkileyecek, ardından da iş piyasası ile bağları 
en zayıf olan kesimler etkilenecek diye.

Göçmenler kalifiye olmamaları nedeniyle iş 
piyasası ile bağları en zayıf olan kesimi oluştu-
ruyor. Sosyal dayanışma kültüründen yoksun 
çalışma hayatından geldikleri için sendikal ha-
rekete katılmayan (bir kaç kuruş aidattan ta-
sarruf etmek için) bu kesim krizden etkilen-
meye başadığında Danimarkalılardan farklı 
bir şekilde krizi hissedecek.

Belli bir süre için de olsa kısıtlı miktarda da 
olsa işsizlik anında sendikaların işsizlik kasa-
larına üye olanlar biraz rahat edecekler.

Sadece bu bile göçmenlerin geldikleri ül-
kelerde önceliklerinin kendi ulusal kimlikle-
ri, kültürel ve dini değerlerinin mücadelesi-
ni yaptıkları kadar içinde yaşadıkları ülkenin 
ve toplumun kurumları ile de içiçe geçmeleri 
gerektiği düşüncesini bir kez daha pekiştiri-
yor. Zamanında tedbirlerini alanların içi biraz 
daha rahat edece.

Evet, kriz kapıda. Türk atasözünü hatıla-
makta yarar var. Eşeğini önce sağlam kazığa 
bağla, sonra Allah’a emanet et.

Her yerde kriz
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asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

BİR AYDA 4.400 KİŞİ BAŞVURDU.  Aile birleşimi yoluyla yabancı eşlerini Danimarka’ya getirmek is-
teyen Danimarka vatandaşı sayısı rekor düzeyde arttı. Uyum Bakanlığı’nın rakamlarına göre, geçtiğimiz yıl 
Kasım ayında 4.400 Danimarka vatandaşı aile birleşimi yapmak için başvuruda bulundu. 2007 yılında 2.800 
Danimarka vatandaşı başvuruda bulunurken, bu rakam geçtiğimiz yıl iki katı arttı. Başvuruların bu kadar çok 
artmasının nedeni olarak, Avrupa Adalet Divanı’nın Danimarka vatandaşlarının yabancı eşleriyle Danimarka’ya 
yerleşmelerinin önündeki engelin kaldırılması yönündeki kararına Danimarka’nın uyması gösteriliyor. 

AİLE BİRLEŞİMİ 
BAŞVURULARI REKOR 
DÜZEYDE ARTTI

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 

İŞİTME CİHAZI*BEDAVA Bir haftada 

HAVALEYE GEREK YOK - KENDİ KULAK DOKTORUMUZ VAR

Örneğin:

Bemafon NEO

İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

gelemiyorsanız, biz geliyoruz.

Yaşam kalitesini yükseltin

39 40 10 50
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø

4 YIL GARANTİLİ VE ÜCRETSİZ AYARLAMA-BAKIM SERVİSİ
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www.audiovox.dk

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

Tegning: Lise Özer

Danimarka İstatistik 
Kurumu’nun veri-
lerine göre, 2008 

yılının ocak ayında 241 
firma iflas ederken, bu yı-
lın ocak ayında iflas eden 
firma sayısı yüzde 85 ar-
tarak 443’e yükseldi. 

2007 yılında 2401 firma 
iflas ederken, 2008 yılın-
da iflas eden firma sayısı 
özellikle geçtiğimiz yılın 
son üç ayında başlayan 
krizle birlikte yüzde 50 
artış göstererek 3709’a 
çıktı. 

Ekonomi uzmanların if-
lasların anormal düzeyde 
arttığını ve daha da arta-
cağına dikkat çekiyorlar.

Yine istatistik kurumu-
nun rakamlarına göre, 

2007 yılında iflas eden fir-
maların 1392’sine haciz 
konurken, 2008 yılında 
haciz konulan firma sa-
yısında yüzde 100’lük bir 
artış gerçekleştiği ve 2840 
firmaya haciz konduğu 
öğrenildi. 

İki ayda 10 bin işsiz…

Bu arada geçtğimiz aralık 
ve ocak aylarında 10 bin 
kişinin işten çıkarıldığı 
öğrenildi. Son olarak da 
İskandinavya Hava Yolla-
rı SAS’ın üç bin çalışanını 
ve Danske Bank’ın 450 
çalışanının işine son ver-
diği bildirildi. 

(Haber)

İfl aslar korkutucu 
düzeyde
Danimarkalı fi rmalar zor günler geçi-
riyor. Mali krizle başlayan ifl aslar gün 
geçtikçe artıyor ve ifl as eden fi rmalara 
her gün bir yenisi ekleniyor. Sadece son 
iki ay içinde 10 bin kişi işten çıkarıldı.

Danimarka-Türk İşa-
damları Derneği DATI-
AD yöneticileri gazete-

mize bir nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Dernek başkanı Ercan Gül, 
ziyareti sırasında gazetemize 
derneğin kuruluşunda verdi-
ği katkılarından dolayı bir de 
şilt verdi. 

Derneğin faaliyetleri hak-
kında gazetemize bilgi veren 
DATIAD başkanı Ercan Gül, 
DATIAD’ın hedefinin Dani-
marka’da sayıları gün geçtik-

çe artan Türk işyeri sahiplerini 
bir çatı altında toplamak oldu-
ğunu ve işadamları arasında 
bir ağ oluşturmak olduğunu 
söyledi. 

DATIAD, Danimarka’daki 
iş yapan bir grup Türk işa-
damının bir araya gelmesiyle 
kuruldu.

DATIAD’ın üye kabul eder-
ken bazı noktalara dikkat et-
tiklerini belirten Ercan Gül, 
»Biz Danimarka’daki kuralla-
ra uygun olarak iş yapan, ka-
çak işçi çalıştırmayan, vergisiz 

kazanç elde etmeyen işyeri sa-
hiplerini aramızda üye olarak 
görmek istiyoruz« dedi.

Türkiye ile Danimarka ara-
sında ticaretin gelişmesine kat-
kı sağlamayı da hedefledikleri-
ni belirten Gül, »İşveren konu-
muna gelen Türklerin organize 
olarak, büyük çaplı yatırımlar 
yapması konusunda danışman-
lık yapıp, üyelerimize yol göste-
riyoruz« diye konuştu. 

İşadamlarımıza yönelik çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını da ifade 
eden Gül, girişimci üyelerine 

kurslar vererek, başka ülkele-
re seyahatlar düzenleyerek ve 
fuarlara katılarak  Danimarka 
iş piyasası ve uluslararası alan-
da iş yapabilme olanağı sağla-
dıklarını kaydetti. 

(Haber)

DATIAD’dan HABER’e ziyaret
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Cengiz Kahraman

Mali kriz 
ve ardın-
dan her 

geçen gün daha 
da genişleyip de-

rinleşen uluslararası ekonomik 
kriz bütün dünyayı yakıp kavu-
ruyor. Her ülke kendi durumuna 
göre farklı önlemler getiriyor. 

Kriz bir çok batı ülkesinde oldu-
ğu gibi Danimarka’da da kendini 
göstermeye başladı. Düne kadar 
“ekonomimiz çok güçlü” diyen Da-
nimarka hükümeti kriz karşısında 
peş peşe önlemler alıyor, ancak hü-
kümetin aldığı önlemler ne derece 
yeterli olur, bilinmiyor. 

Danimarka’da da iflaslara, haciz-
lere ve işten çıkarmalara her ge-
çen gün bir yenisi ekleniyor. Sade-
ce son iki ay içinde 10 bin kişinin 
işsiz kaldığı bildiriliyor. 

Ekonomi uzmanlarına göre bu 
krizi önlemek hiç de kolay gö-
rünmüyor ve uzun yıllar süreceğe 
benziyor. 

Krizin devam etmesi durumunda, 
konut piyasasının dibe vuracağı ve 
2012 yılı sonunda Danimarka’da 
işsizliğin yüzde 9’a çıkacağı, yani 
250 bin kişinin işsiz kalacağı tah-
minleri yapılıyor. İşsizliğin en son 

ulaştığı en yüksek nokta 90’lı yıl-
ların ortasında yüzde 14 idi. 

Terazinin kefesi denk değil

Uzmanlar hangi ekonomi model 
getirilirse getirilsin, krizi çözme-
ye yeterli olamayacağı görüşünü 
bildiriyorlar. Zira modellerin pi-
yasanın işleyişine göre konduğu-
nu ve üreticilerle/satıcılarla tüke-
ticiler arasındaki alışverişe göre 
belirlendiğini, ancak bir alışveriş-
te terazinin bir tarafının havada 
kalması durumunda bu modelleri 
uygulamanın zor olduğunu ifade 
ediyorlar. 

Mali krizin bankaların, kredi ku-
ruluşlarının, satıcıların ve tüketi-
cilerin davranış biçimlerini ciddi 
anlamda değiştirdiğini belirten 
ekonomi uzmanları, yatırımların 
ertelenmeye, tüketicilerin harca-
ma yapmak yerine tasarrufa yö-
neldiklerini ve konut sektörün-
deki satışların durma aşamasına 
geldiğini vurguluyorlar. 

Ekonomik modeller işe 
yaramıyor

Bütün ekonomik modellerin çok 
iyi işleyen bir sermaye piyasası il-
keleri üzerine kurulduğuna dikkat 

çeken uzmanlar, hem tüketicilerin, 
hem de üreticilerin ya da satıcıla-
rın yatırım yapmak için borç para 
ya da kredi almak zorunda oldukla-
rını, ancak şu anki gerçeklerin hiç 
de öyle olmadığını ve bu nedenle 
ekonomik modellerin işe yarama-
yacağını belirtiyorlar. 

Uluslararası Para Fonu IMF, 
geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, 
2009 yılı için ABD’de yüzde 0,8 
oranında, Almanya’da yüzde 1.0 
oranında ekonomik büyüme bek-
lendiğini öngörüyordu, ancak 
IMF şimdi ABD’de yüzde 1.6, Al-
manya’da da yüzde 2.5 oranında 
gerileme görüleceğini öngörüyor. 
Bu da gerek ekonomik modellerin 
gerekse siyasiler için önem teşkil 
eden rakamların hiçbir anlam ifa-
de etmediğini gösteriyor. 

Kriz üç önemli alanda 
hissedilecek

Uzmanlar mali krizin çok uzun 
süreceğini belirtmekle birlikte üç 
önemli alanda kendisini hissettire-
ceğini söylüyorlar. 

Uzmanlara göre, bunlardan birin-
cisi konut alanında yaşanıyor. Şu 
anda konut fiyatları dünya gene-
linde yüzde 35’lere kadar gerilemiş 
durumda. Fiyatların normale dön-
mesi ise en az 6 yıl sürer diyorlar. 
Hisse senedi fiyatlarının da son üç 
buçuk yılda yüze 55 oranında de-
ğer kaybettiğini bildiriyorlar.

İkinci olarak ise işsizlik. İşsizliğin 
önümüzdeki 4 yıl içinde batı ülke-
lerinde yüzde 7 oranında artacağı 
öne sürülüyor ki, krizin tırmanışı 
durdurulmadığı taktirde bu oranın 
daha da artabileceğini ileri sürüyor 
uzmanlar. 

Üçüncüsü de kamu giderleri ve 
borçlarının giderek artması. Uz-
manlar gittikçe azalan ekonomik 
hareketlilik yüzünden kamu borç-
ları giderek büyüyeceğini ve kamu 
borçları ortalama olarak hali ha-

zırda yüzde 86 oranında arttığını 
ifade ediyorlar. 

IMF Danimarka’yı uyarmıştı

Belki inanılması güç gelebilir, 
ama bu senaryoları reddetmek 
yerine mali kriz öncesi Danimar-
ka’nın konut piyasasının ne du-
rumda olduğunu hatırlamakta 
yarar var. 
IMF geçtiğimiz ilkbaharda dünya 
genelindeki konut fiyatları değer-
lendirmesini yaptığında Danimar-
ka’da konut fiyatlarının değerinin 
çok çok üzerine çıktığını açıklamış-
tı. IMF, konut fiyatlarının hızla 
arttığı İspanya ve Fransa’dan son-
ra Danimarka’nın üçüncü sırada 

yeraldığını bildirmişti. İspanya ve 
Fransa’nın krizden en çok etkile-
nen ülkelerin başında geldiği göz 
önünde bulundurulduğunda Da-
nimarka’nın da bu ülkeleri takip 
edeceği tahminleri yapılıyor. 

Kriz Euro oylamasını da 
etkileyebilir
Ekonomik krizin durdurulama-
ması ülke ekonomisini etkile-
mekle birlikte, Danimarka’nın 
Haziran ayında yapılacak Avrupa 
Parlamentosu seçimleri ile önü-
müzdeki bir yıl içinde beklenen 
Avrupa Ortak Para birimi Euro 
oylamasını da etkileyeceği sanı-
lıyor. 

cengiz.kahraman@haber.dk 

HABER

 

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

Kriz kalmaya geldi
Ekonomik kriz söz konusu olduğunda Danimarka için öngörülenler gerçekten korkutucu boyutta. Krizin 
devam etmesi durumunda, hali hazırda durgun olan konut piyasasının dibe vuracağı ve 2012 yılı sonunda 
Danimarka’da işsizliğin yüzde 9’a çıkacağı, yani 250 bin kişinin işsiz kalacağı tahminleri yapılıyor.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Foto: Johannes Jansson/
norden.orgFoto: Magnus Fröderberg/norden.org
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Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 29 72 39 98 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 

Sadi Tekelioğlu

A
na muha-
lefet par-
tisi Sosyal 
Demok-

ratlar bir hafta 
içinde getirdikleri iki öneri ile şaş-
kınlık yarattılar. Partinin sosyal 
politikalardan sorumlu sözcüsü 
Mette Frederiksen, göçmen ailele-
rin çocuklarını kreşe göndermeye 
zorlanmasını isteyerek, çocuklarını 
kreşe göndermeyen ailelerin elle-
rinden çocukların alınmasının da 
gündeme gelebileceğini söyledi.

Başka bir öneri ise parlamento 
uyum ve yabancılar komisyonu 
üyesi Ole Haekerup’tan geldi. 
Haekkerup da göçmen anne ba-
baların çocuklarına nasıl bakabi-
lecekleri ve sahip çıkabilecekleri 
konusunda eğitilmek üzere zorla 
kursa tabi tutulmalarına olanak 
sağlayacak bir öneri getirdi. 

Kursa katılmayan ailelerin sosyal 
ödeneklerine el konulmasını da çö-
züm olarak öneren Haekkerup’un 
bu önerisi, Mette Frederiksen’in 
önerisi ile yan yana getirilince 
sanki bu ülkenin tek ve en önem-

li soruınu göçmenlermiş gibi bir 
hava ortaya çıktı. 

Yabancı düşmanlarını bile 
solladılar

Tahmin edilebileceği gibi Sosyal 
Demorkatların çocuklarını kreşe 
kaydettirmeyen ailelerden çocuk-
ların zorla alınması önerisine ya-
bancı düşmanları sahip çıktılar.

Refah ve Sosyal İşler Bakanı Ka-
ren Jespersen, öneriyi yerinde bul-

duğunu belirtirken, zorlamanın işe 
yarayıp yaramayacağı konusunda 
şüpheleri bulunduğunu söyledi. 

Danimarkalı aileler ne olacak?

Ole Haekkerup’un önerisine haber 
olarak yer veren Jyllands-Posten 
gazetesi haber metninde aileleri 
tarafından kontrol edilmedikleri 
için, desteklenmedikleri ve yardım 
edilmedikleri için suç örgütlerine 
üye olan, okulda başarısız olan çok 

sayıda etnik Danimarkalı çocuğun 
dosyasının sosyal yetkililerin ma-
sasında bulunduğu belirtildi ve Ole 
Haeekrup’un önerisinin şaşkınlık 
yarattığı izlenimi verildi.

Türk oyuncu: Göçmenler 
onursuz mu?

Sosyal Demorkatların zorla kreş 
önerisine sert bir tepki de Türk 
oyuncu Fadime Turan’dan geldi. 
Aynı zamanda Merkez-sol düşünce 
kuruluşu CEVEA yönetim kurulu 
üyesi de olan Fadime Turan, Sos-
yal Demokratların geçen yüzyılda 
kendilerine taktıkları sosyal olma 
fonksiyonun uzaklaştıklarını be-
lirterek, önerinin 1950 ve 60’lı 
yıllarda Grönlandlı çocukların 
zorla Danimarka’ya getirilerek 
asimilasyona tabi tutulmalarına 
benzediğini söyledi. 

Danimarka Radyosu P1 de dile 
getierdiği görüşlerinde Fadime 
Turan, hali hazırda örneğin Ko-
penhag Belediyesi’nde kreş için 
ailelerin 6 ay beklemek zorunda 
olduklarını söyleyerek önerinin 
gerçekleşmesi durumunda o ka-
dar göçmen çocuğa hangi kreşte 

yer bulunacağını sordu. 
Turan, önerinin gerçekleşmesi 

halinde Danimarka’nın Uluslara-
rası Çocuk Hakları sözleşmesini 
ihlal edeceğini ve hiçbir çocuğun 
az dil bildiği için ailesinden zorla 
kopartılamayacağını belirtti.

Fadime Turan yazısında Dani-
marka’nın karşı karşıya kaldığı 
en büyük uyum sorununun, be-
yaz çoğunluğun göçmenlere ba-
kış açısında yattığını belirterek, 
Sosyal Demokratların önerisinin 
“Kahverengi azınlık (Göçmenler) 
sadece zorla uyuma teşvik edilebi-
lir ve göçmenlerin onuru yoktur” 
mentalitesinin dışa vurumu oldu-
ğunu kaydetti.

sadi.tekelioglu@haber.dk

SOSYAL DEMOKRATLAR’IN TUHAF ÖNERİLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Yabancı düşmanlarını bile solladılar
Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar hafta içinde gündeme getirdikleri iki öneri ile şaşkınlık 
yarattılar. Kreşe kaydedilmeyen çocukların ailelerinden zorla alınmasını isteyen parti, ayrıca 
göçmenleri “Nasıl anne baba olunur, çocuğa nasıl bakılır” başlıklı bir kursa zorlamak istiyor.

Sosyal 
Demokratların 
parlamento 
uyum ve 
yabancılar 
komisyonu 
üyesi 
Ole Haekerup

Sosyal Demokratların sosyal politikalardan sorumlu sözcüsü Mette Frederiksen

Refah ve Sosyal İşler 
Bakanı Karen Jes-
persen Kopenhag 

Belediyesi’nin 2006 yılında 
kurulan ve yönetim Kuru-
lunda iki de Türk’ün yer 
aldığı Müslümanlar Ortak 
Konseyi (Muslimernes Fael-
lesraad) ile yaptığı işbirliğini 
eleştirdi. 

Jespersen Konsey üyele-
rinden Abdul Wahid Peder-
sen’in radikal İslamcı gö-
rüşlere sahip olduğunu öne 
sürdü. Jespersen eleştirisin-
de Abdul Wahit Pedersen’i, 
Recm (taşlayarak öldürme) 
cezasına ve çok eşli evliliğe 

karşı çıkmamakla suçla-
dı ve Kopenhag Beledi-
yesi’nin bu tür görüşlere 
sahip birinin de yönetim 
kurulunda olduğu bir 
organizasyonla işbirliği 
yapmasının sorunlu ol-
duğunu söyledi.

Jespersen Müslüman-
lar Ortak Konseyi’nin 
Kopenhag Belediyesi için 
eğitimde kullanılmak 
üzere ders materyali ha-
zırlığı içinde olduğunu 
belirtti ve bu organizas-
yonun ders malzemesi 
hazırlamasının yanlış oldu-
ğunu bildirdi.

Kopenhag Belediyesi, 
uyum daire başkanlığından 
yapılan açıklamada ise, Müs-

lümanlar Ortak Konse-
yi ile işbirliği yapıldığı 
doğrulandı, ancak kon-
seyin ders materyali 
hazırlığı içinde olduğu 
iddiasının yanlış olduğu 
belirtildi. 

Uyum daire başkanı 
Jakob Hougaard’un 
basın sözcüsü Lars Bö-
geskov Haber gazetesi-
ne yaptığı açıklamada, 
Kopenhag Belediye-
si’nin çeşitli alanlarda 
Müslümanlar ortak 
konseyi ile işbirliği yap-

tığını doğruladı. Bögeskov, 
“Biz göçmenlerin toplum 

yaşamına daha fazla dahil 
olması, ayrımcılıkla müca-
dele, radikalizmle mücadele 
ve Kopenhag’da cami yapıl-
ması konularında konseyle 
işbirliği içindeyiz” dedi.

Karen Jespersen HABER 
gazetesine yaptığı açıklama-
da Abdul Wahid Pedersen’in 
Kur’an’da yer alan kural ve 
emirlerin harfiyen uygulan-
ması gerektiği yolunda gö-
rüşler dile getirdiğini ve bu-
nun demokrasi ile yönetilen 
ülkelerde sorun olduğunu 
söyledi. Jespersen toplum-
sal sorunların çözümünde 
din adamlarını muhatap 

almanın sorun teşkil ettiği-
ni, uyumla ilgili sorunların 
çözümünde demokrasi ve 
ortak değerlere inanan kişi 
ve kuruluşlar muhatap alın-
ması gerektiğini söyledi.

2006 yılında kurulan ve 
yönetim kurulunda Fatih 
Alev ve Sami Küçükakın 
gibi Türklerin de bulunduğu 
Müslümanlar ortak konseyi 
birçok Müslüman derneğini 
bir çatı altında toplamak 
amacıyla kurulmuştu. Kon-
seyin çatısı altında Türk Di-
yanet vakfı da bulunuyor.

(Haber)

Bakan: Jespersen:

“Kopenhag Belediyesi radikal İslamcılarla çalışıyor”

COCO SKRÆDDERI

Finsensvej 143  2000 Frederiksberg
Tlf: 3871 0062   Mobil: 2023 2521

Al slags reperationer, 
tøjforandringer og 
isætning af lynlåse 

udføres hurtigt 
og grundigt.

Refah ve Sosyal İşler Bakanı Karen Jesper-
sen Kopenhag Belediyesi’nin 2006 yılın-
da kurulan ve yönetim Kurulunda iki de 

Türk’ün yer aldığı Müslümanlar Ortak Konseyi 
(Muslimernes Faellesraad) ile yaptığı işbirliğini 
eleştirdi. 
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Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 60303587 
              Cep: 51888675

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

Komple Çanak Seti
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen komple 
çanat seti

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -

15
90

,-

İşyerleri için abonelik ve cihaz:  3800,- DKK

D-SMART İskandinavya Servisi

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya

Servisi

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm büyüklüğündeki 4 köşe 

çanak anten 70 cm’lik çanağın 
işlevini görüyor ve tüm Türk 

kanallarını çekiyor.

2.999,- kr.
Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil 

seçeneği olan, full HDMI çıkışlı 
internet üzerinden radyolara bağlanan 
ve her türlü güncelleme yapalabilen, 

videoporttan YouTube ve diğer linklere 
bağlanabilme özelliğine sahip olabilen 

en son receiverler gelmiştir. 

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI !

7 
kişinin sanık olarak 
yargılandığı davada 
jüri katil zanlısının 
suçsuz olduğu yö-

nünde karar vermiş, delil 
yetersizliğinden o zaman 20 
yaşlarında olan katil zanlı-
ları serbest bırakılmıştı.

2006 yılının Haziran ayı 
başlarında Lübnan köken-
li 20 yaşlarında iki kişi 
tarafından bıçaklanarak 
öldürülen Murat Karabu-
lut’un katillerini mahkum 
ettirecek delil bulunmadı-
ğı yolunda karar vermesi 
üzerine oğullarını kaybe-
den Karabulut ailesi bir 
şok daha yaşadılar.

Hamdi ve Saliha Kara-
bulut oğullarının öldürül-
mesinin ardından yapılan 
araştırma, soruşturma ve 
duruşmaların tamamen 
bir hukuk rezaletine dö-
nüştüğünü söyleyerek, da-
vanın yeniden görülmesi 
için kendilerine uzatılacak 
bir yardım elini beklemeye 
başladılar.

”7 kişinin karıştığı bir 
kavga sonucu oğlumuz 
kalbinden bıçaklanarak 
öldürülüyor, polis katilin 

kim olduğunu bulamıyor. 
Bu nasıl profesyonelliktir” 
diye konuşan baba Hamdi 
Karabulut, ”Demek bu ül-
kede hiç kimsenin canı malı 
güvence altında değil” diye 
konuşuyor.

Davanın son duruşma-
sında karar açıklandıktan 
sonra çıkan olaylar sonun-
da kızları Semiha Karabu-
lut’un 50 gün hapis cezası 
alarak cezaevinde yattığını 
dile getiren anne Saliha Ka-
rabulut, ”Bu ülkenin hukuk 
sistemi mağduru değil suç-
luyu koruyor” dedi. Kara-
rı temyiz etmek için çal-
madık kapı bırakmayan 

Karabulut çiftine verilen 
cevaplar ise tamamen za-
vallı bir hukuk sistemi ile 
karşı karşıya olduğumuzu 
gösteriyor. Karabulut çif-
tine, ”elinizde delil varsa 
dava açın denilmiş. Baba 
Hamdi Karabulut, ”Delil 
bulmak ve değerlendirmek 
benim görevim mi? Polisin 
işi ne, cinayet masası de-
dektifleri ne iş yaparlar?” 
diye soruyor.

Duruşmalar esnasında 
yanlarında tercüman da 
bulundurmak isteyen Kara-
bulut çiftine yapılan öneri 
de acıklı bir duruma işaret 
ediyor, “Tercüman size çe-

viri yaparken katil zanlıları 
cevap vermek için düşünme 
fırsatı elde ederler. Tercü-
manla vakit kaybetmeyin” 
denilmiş.

Saliha Karabulut, Bu tür 
olaylar karşısında vatan-
daşlarımızın duyarsızlığın-
dan hayal kırıklığına uğra-
dığını belirterek, “O gün-
lerde ‘böyle sessiz kalırsak 
yarın içimizden başka biri-
nin başına benzer bir olay 
gelecek’ dedim. Nitekim 
Kopenhag’da Özgür Deniz 
öldürüldü. Onun katilleri 
de kısa cezalarla kurtuldu-
lar” dedi.

Saliha-Hamdi Karabu-
lut çifti Danimarka’daki 
Türk avukatlardan yar-
dım isteyerek, “Bizi arayıp 
olayı bizden de dinlesinler 
ve dava dosyasını tekrar 
gözden geçirsinler. Dava 
sürecinde hata yapıldığını 
düşünüyoruz. Biliyoruz 
oğlumuz geri gelmeyecek, 
ama bizim ruh sağlığımız 
açısından katil veya katil-
lerin ortaya çıkarılmasının 
önemli olduğunu düşünüyo-
ruz” dediler.

(Haber)

Geçtiğimiz ay sonuçlanan Özgür Deniz Uzun davası, bundan iki buçuk yıl 
önce bir Aarhus kentinde kavgada oğullarını kaybeden Karabulut ailesinin 
acılarını deşti. Oğulları Murat ‘ı kaybeden Karabulut ailesi, delil yetersizli-
ğinden katillerin elini kolunu sallayarak aramızda dolaştığını söyledi.  

Murat’ın katilleri ortalıkta geziyor
Son yıllarda göçmen 

gençler arasında ya-
yılan şiddet eylemleri 

konusunda anne babaları 
bilgilendirmek ve şiddet eği-
liminin neden ve sonuçlarını 
ortaya çıkarmak amacıyla 
bir konferans düzenleniyor. 
Türkçe olarak gerçekleşti-
rilecek panelde yöneticiliği 
gazetemiz yazı işleri mü-
dürlerinden Sadi Tekelioğlu 
yapacak.  

Konuşmacı olarak Avukat 
Fatma Yandım, Sosyal danış-
man Ahmet Demir, Diyanet 
Vakfı Müdürü Docent Dr. İsa 
Kuyucuoğlu, Savcı Semiha 
Daşbaş, Roskilde Belediyesi, 
göçmen öğrenciler sorumlusu 
Mustafa Göl, Polis memuru 
Mustafa Demirtaş ve Haber 
gazetesi genel yayın yönet-
meni Cengiz Kahraman ka-
tılacaklar.

İshöj Belediyesinde yaşayan 
Türkiye kökenli göçmenlere 
yönelik olarak yapılacak pa-
nelin düzenleyicisi ise beledi-
yede anadili öğretmeni olarak 
görev yapan Mustafa Kemal 
Demir, Belediye göçmen öğ-
renciler eğitim sorumlusu 
Mary Ann Padovan ve İshöj 
Belediyesi, SSP yetkilisi Pe-
ter Rymann Johansen.

Panelin nihai amaçlarından 
biri ise çocuk ve gençler ara-
sında şiddetin engellenmesi-
ne yönelik olarak alınacak ön-
lemler ve devreye sokulması 
gereken projelerin yer aldığı 
bir katalog oluşturmak olarak 

açıklandı. 
Paneli izlemeye gelecek 

olan, Türkçe bilmeyen katı-
lımcılar için Danca’ya çeviri 
de yapılacak, tercüman Savaş 
Nurettin çevirmen olarak ha-
zır bulunacaktır.

Panelde davet edilen uz-
manlar kendi alanları ile ilgi-
li 5’er dakikalık konuşmalar 
yapacaklar. Panel katılımcı-
ların konuşma başlıkları ise 
şöyle:
Ahmet Demir: Gençlerin 
çetelere ve suç eylemlerine 
ilgi göstermesinin nedenleri 
nelerdir?
Fatma Yandım: Gençlerin 
karıştığı suç olaylarında avu-
katlara düşen en büyük görev 
nedir?
İsa Kuyucuoğlu: Suç ey-
lemlerine katılan gençlerin 
yaşamlarında din ne gibi bir 
rol oynamaktadır.
Mustafa Demirtaş: Polisin 
genç suçlularla karşılaşması 
ve ve gençlerin bu durumlar-
da polisle olan ilişkisi
Mustafa Göl: Belediyelerin 
sunduğu olanakların  gençle-
ri şiddet ve suç olaylarından 
uzak tutmaktaki etkisi.
Cengiz Kahraman: Gençle-
rin suç olaylarına medyanın 
yaklaşımı ve etkisi                             
Semiha Daşbaş: Göçmen 
kökenli gençleri suça iten en 
önemli etkenler nelerdir.
Panel tartışmasının yer 
tarih ve saati: Ishøj Kulturca-
fe, Ishøj Østergade 28, 2635 
Ishøj. 

İshöj’da önemli panel tartışması
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►►

Üzeyir Tireli

Sosyal Demokratların politik sözcü-
sü Mette Frederiksen, geçenlerde 

yaptığı bir beyanda, göçmen çocukla-
ra yuvaya gitme zorunluluğu getiril-
mesini talep etti. Göçmen çocukların 
Danca’yı öğrenemedikleri ve bu yüz-
den geleceklerinden kuşku duyulduğu 
gerekçesiyle ortaya atılan talep hemen 
büyük ilgi gördü. Refah Bakanı Karen 
Jespersen öneriye sıcak baktığını açık-
ladı. Ayrıca Muhafazakarların bir tem-
silcisi de biraz daha ileri giderek, “ço-
cuğunu yuvaya göndermeyen göçmen-
lere çocuk parası ödenmemeli” dedi. 
Böyle bir öneri Danimarkalı çocuk-

lar için atılabilir miydi, diye düşünü-
yorum. Şayet atılsaydı, öneri sahibi 
politik yaşamından olmaz mıydı? Sen-
dikalar, çocuk koruma dernekleri, pe-
dagoglar ve öğretmenler protesto gös-
terileri yapmaz mıydı? Anne-babalar 
sokaklara dökülmez miydi?
Evet, dökülürdü. Sendikalar ve mes-

lek grupları protesto ederdi. Neden? 
Çünkü öneri özünde yanlıştır. Çıkış 
noktası çocuk merkezli değil, popülizm 

veya göçmen politikasıdır. Her şeyden 
önce öneri ‘devlet en iyisini bilir, ço-
cuk devletin malıdır’ gibi Stalinist bir 
düşünceden hareket ederek, göçmen 
çocukların yuvaya gitmelerinin iyi ola-
cağını iddia ediyor. Öyle ya anne-baba 
çocukların geleceği için neyin iyi neyin 
kötü olduğunu nereden bilsin! Dev-
let onlara yol gösterecek, anlatacak ve 
zorlayacaktır.
İkincisi öneri, ‘Danimarkalılar en iyi-

sini bilir’ anlayışından hareket ediyor 
ve bu yüzden öneri sadece göçmen ço-
cukları kapsıyor. Danimarkalı anne-
babalar çocukları için her zaman en 
iyi ve doğru kararları verdiklerinden 
onların çocukları yuvaya gitmeye zor-
lanmamalıdır. Gerekli görenler çocuk-
larını yuvaya gönderir, gerekli görme-
yenler göndermez!
Bu tür sık sık duyduğumuz ve yaşa-

dığımız öneri ve politikaların işlevleri 
– popülist parti ve politikacıları par-
lamentoya taşımanın yanı sıra – Da-
nimarkalıların milli kimliklerine ‘üs-
tün ulus’ katkısında bulunuyor. On-

lara ‘siz göçmenler akıl verin. Kabul 
etmezlerse zorlayın’ dolaylı mantığını 
bir kez daha yaygınlaştırıyor. Bununla 
birlikte toplumda zaten var olan etnik 
sınırlar güçlendiriliyor, kavgalar ve so-
runlar bu tür bitmiyor. 
Daha da önemlisi bu tür öneri ve po-

litikalar suni sorunları gündemde tu-
tup, asıl meselelere değinilmemesini 
sağlıyor. Pedagojik ve etnik mesele-
lerle uzaktan yakından ilgilenen her-
kes bilir ki etnik azınlıkların - gerek 
küçük çocuklar gerekse yetişkinler – 
önündeki en büyük engel onların Dan-
ca bilmemesi veya vasıflı olmamaları 
değil, hayatın her alanında ve kendini 
çok değişik biçimlerde gösteren iste-
memezlik ve ayrımcılık. 
Bu konuları maalesef tartışamıyoruz, 

anlatamıyoruz ve en önemlisi dinlete-
miyoruz. Örneğin Mette Frederiksen 
ve benzerleri, çocuk yuvalarına giden 
çocukların nasıl yetiştirdiklerini, on-
larla çalışan kurumların ve görevlile-
rin ayrımcılık, eşitlik, çok kültürlülük 
hakkında neler bildiklerini ve uygu-

ladıklarını tartışmıyor veya bu konu-
da yasa çıkaralım demiyor. Çünkü asıl 
mesele budur. Bilindiği gibi göçmen 
çocukların hemen hemen hepsi sıfır 
yaşından okul çağına kadar yuvalara 
gidiyor, fakat bu süre sonunda, bu ço-
cukların Danca’sı veya genel bilgi ve 
becerileri yeterli bulunmuyor. Peki bu-
nun sorumlusu bu çocuklar mı veya 
anne-babası mı? Ya da kültürü ve dini 
mi? Beş altı yıl bu çocuklar birlikte ol-
muş yuvaların ve personelin hiç so-
rumluluğu yok mu? Varsa neden bu 
çalışmalar hakkında yasalar çıkarılmı-
yor, yuvalar zorlanmıyor? Her göçmen 
çocuk zorla da olsa yuvaya gidecek de-
menin yerine, her yuva eşitlik politika-
sı uygulayacak, yuvaya gelen çocukla-
ra gerekli bilgi ve beceriyi veremeyen 
yuva kapatılacak, personel işten atıla-
cak diyecek politikacı veya parti yok 
mu?
Tabii en önemlisi bunları söyleyen 

parti ve politikacılara oy vermesini bi-
len seçmen.  

tireli@haber.dk

Sun’i gündemler…

KIZLARINI SUDAN’A GÖTÜRÜP SÜNNET ETTİRMİŞ. Danimarka’da yaşayan Sudan asıllı 
bir kadın, iki kızını Sudan’da sünnet ettirmekten iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Danimarka’da 2003 
yılında çıkarılan bir yasa, kız çocuklarının gerek Danimarka’da gerekse Danimarka dışında sünnet 
ettiren ailelere 6 yıla kadar varan hapis cezası öngörüyor. İngiliz televizyon kanalı BBC’ye göre dün-
yada 100 ile 140 milyon arasındaki kadın ve kız sünnet ediliyor ve Batı ülkelerinde yaşayan 6.5 mil-
yona yakın sünnet ettirilmiş. 

KIZLARINI SÜNNET 
ETTİREN ANNEYE İKİ YIL 
HAPİS CEZASI

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz

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

DOĞRU REJSER            

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

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

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

Biletlerinizi erken 
alın, ucuza alın. 
En ucuz fi yatlar 

bizde

Her ay çıkan yeni 
kampanya fi yatı 
için bizi arayınız

PEGASUS HAVAYOLLARI 
ile haftada 3 gün İSTANBUL 
ANKARA- İZMİR - KAYSERİ  

GAZİANTEP -ADANA-ANTALYA. 
Türkiye’nin 15 noktasına 

bağlantılı uçuşlar

TÜRK HAVAYOLLARI ile 
hergün İSTANBUL - ANKARA  

KONYA- KAYSERİ  ve 
dünyann diğer noktalarına 

uçuşlar

Seyahatin doğru adresi!

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

�

�

AVUSTURYA HAVA YOLLARI 
ve LUFTHANSA ile HERGÜN.

Örneğin İstanbul tek yön 750,- kr.  
Ankara ve İzmir 1.090,- kr’dan 

başlayan fi yatlar.
YAZ 2009 direk ANKARA Seferlerimizin 
bilet satışları 26 Mayıs’tan itibaren ve 

direk KONYA seferlerimiz bilet satışları 
17 Hazrain’dan başlamıştır.
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Türkiye’den tam sizin zevkinize 
uygun renk, desen ve 

modeller....

Her yaş grubu bayanlar için

Gece kıyafetleri için bize 
uğrayın, yeni sezon için en 

son ithal modellerimizi görün

Ballerup Center
Banetoften 30
2750 Ballerup
Tlf: 4497 3264

Her türlü giyside büyük 

beden modeller

Flirt’ten giyinin, göz kamaştırın....
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Bazı Danimarkalı polis me-
murları Perker (Karaka-
fa) sözcüğünden vazgeçe-

miyor. 
Geçtiğimiz ay İsrail'i protesto 

için düzenlenen bir gösteride, 
Filistinli göstericilerden birine 
sözlü olarak ırkçı hakaretlerde 
bulunan polis memuru hakkın-
da dava açıldı. 

Kopenhag Emniyet Müdürü 
Hanne Bech Hansen ise polis 
memurunun Perker değil Perle 
(İnci) dediğini öne sürünce sos-
yal birliktelik sitesi Facebook'ta 
alay konusu oldu.

Facebokk'ta "Ben bir inciyim" 
(Jeg er en perle) adıyla oluştu-
rulan gruba 35 bine yakın kişi 
üye oldu.  

Emniyet Müdürü Hansen, 
açıklamasının ardından uzun 
süre koruduğu sessizliğini boza-
rak, "perle olayını dinlemekten 
bıktım" dedi. 

Katıldığı toplantı ve konferans-
larda halkın kendisine "Annele-
rin İncisi" (Perlemor) diye bağı-

rarak tezahuratta bulunduğunu 
söyleyen Hansen, "emekliliğime 
az kaldı. emekli olduktan sonra 
yaptığım başka işlerle hatırlan-
mak isterdim, ama maalesef halk 

beni perle olayı ile hatırlayacak" 
dedi. 

Polisten ırkçı ifadeler
“Ya yere oturursun ya da seni 
zorla oturtmasını biliriz, kara 
kafalı (Perker)”

Halklararası İşbirliği ve Da-
nimarka Filistin Dostluk Der-
neği’nin ortaklaşa düzenlediği 
İsrail’in Gazze’de yaptığı saldı-
rıları kınamak amacıyla düzen-
lenen protesto gösterileri sıra-
sında çıkan olaylar sırasında po-
lisin bazı göstericileri gözaltına 
alırken bir Filistin asıllı gösteri-
ciye “kara kafa” (Perker) demesi 
Danimarka emniyet üst düzey 
yetkililerini ve bazı siyasi parti 
sözcülerini harekete geçirdi. 

Kopenhag Asayiş Büro Şefi ko-
miser Flemming Steen Muınch 
olayı savcılığa aksettirdikleri-
ni bildirirken bu tür ifadelerin 

polis memurları tarafından sarf 
edilmesini kabul edemeyecekleri-
ni bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nör-

rebro semtimde çıkan olaylar sı-
rasında bir kadın polis “Fucking 
Perker” (si….. kara kafalısı) diye 
bir küfürlü not yazdığı için hak-
kında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 
cezalandırılmıştı.

(Haber)

POLİS PERKER (KARA KAFALI) DEĞİL, PERLE (İNCİ) DEMİŞ(!)

Polisi savundu, herkese rezil oldu
Bir polisin bir yabancıya sözlü olarak ırkçı hakaretlerde bulunması ve ardından Kopenhag 
Emniyet Müdürünün polisi savunurken yaptığı açıklama tüm Danimarka’yı kırdı geçirdi. 
Emniyet Müdürü Hanne Bech Hansen, polisin göstericiye »perker« demeğini, »perle« 
dediğini öne sürünce alay konusu oldu. 

Polisin perker dediği andaki görüntüyü Youtube.com sitesinde de kısa 
sürede beş bine yakın insan izledi. 

Tegning: Lise Özer
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için özel 
oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için 

mescit bulunmaktadır.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz 
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da 

hizmetinizdeyiz

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

Fiyatlarımıza masa 
dekorasyonları, 
düğün sonrası 
temizlik, meyve 
dekorasyonları, 
Düğün pastası 
dekorasyonları 

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.  
Masa örtüleri, sandalye kılıfl arı için 3 ayrı renk 

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

Geçtiğimiz günlerde med-
ya hakkındaki görüşlerim 

konusunda haklı olduğum or-
taya çıktı. 
Yapılan bir araştırma, med-

yanın yani gazetecilerin, deği-
şik isimler bulmak yerine her 
zaman aynı kaynaklardan gö-
rüş aldığını ortaya koyuyor.
Belki bazılarına tuhaf gelebi-

lir, ancak medyada görüşleri-
ne yer verilen kişilerin yüzde 
70’ini orta yaş grubu erkek-
ler, az sayıda kadınlar ve göz-
le görünmeyecek kadar küçük 
bir oranda da göçmenler oluş-
turuyor. Evet tuhaf. Tuhaf 
olduğu kadar da hem demok-
rasi için hem de göçmenlerin 
uyumu için büyük bir sorun-
dur bu.
Sadece 40 yaş ve üzeri er-

keklerin medyada görüşlerine 
başvurması değil, aynı zaman-
da da yazılı ve görsel basında 
görüşlerine başvurulan göç-
menlerin seçiminde de etnik 
ve dini kökenlerine bakılması-
nın sorun olduğunu düşünü-
yorum.
Kalp damar hastalıkları ko-

nusunda Anders adında bir 
doktor uzmanlık alanı konu-
sunda stüdyoya davet edilir-

ken Ahmet adında aynı du-
rumdaki bir doktor için bu 
davet geçerli olmamaktadır. 
Verdiğim örnek kurgusaldır, 
ancak kendim politikacı ola-
rak değil de etnik ve dini kö-
kenimle bağdaştırılan klişe 
alanlarla özdeşleştiriliyorum.
Başörtüsü, zorla evlilikler ve 

egzotik yemek çeşitleri konu-
sunda gazetecilerin sayısız so-
rularına muhatap oluyorum, 
benim bu konularda uzman 
olmam gerektiğini düşünüyor 
olmalılar.
Aksine ben de etnik köke-

nimle ilgili konulardan daha 
çok, AB politikaları, toplu ula-
şım politikaları, kadın erkek 
eşitliği gibi konularda konuş-
mak istediğimi söyleyince ha-
yal kırıklığına uğruyorlar.
Etnik kökenimle ilgili her-

hangi bir sorun ya da hayal 
kırıklığı yaşadığım düşünül-
mesin. Aksine” iki çift gözlü-
ğe” sahip olmamın bana bazı 
konularda daha derin düşün-
me ve yorum yapma olana-
ğı sağladığını düşünüyorum, 
Ancak özellikle TV haber bül-
tenlerinde karakter oyuncusu 
muamelesine tabi tutulmak 
canımı sıkıyor. Örneğin TV 

sabah programlarına beni da-
vet eden program yapımcıları 
etnik ve dini kökenimi uygun 
bulduklarını, ancak başörtü-
sü takmadığım için program 
konseptine uymadığımı dü-
şündüklerini bana söylediler.
Verdiğim örnekler benim 

gerçek yaşadıklarımdan alın-
mıştır, ancak medyada genel 
geçer bir uygulama ve tavır-
dır. Örnek vermeye devam 
edecek olursa geçtiğimiz gün-
lerde yayınlanan bir yazının 
başlığı şöyle idi: ”Danimarka-
lı ve Müslüman veliler uyuma 
engel oluyorlar”. Şimdi bu-
rada şunu sormak gerekiyor. 
Bir grubu ulusal kimliğiyle 
tanımlarken diğer grubu dini 
kimliğiyle tanımlamaya neden 
olan etken nedir?
Bu konuda bir tartışma baş-

latmak ve gazetecilerin bu tu-
tumlarının ülkede yaşamaya 
karar veren göçmenler için ne 
anlam ifade ettiğini ele alan 
bir yazıyı gazetecilerin kendi 
mesleki yayın organı ”Journa-
listen” dergisine gönderdim. 
Amacım provoke etmek eğil, 
böyle bir sorun olduğuna dik-
kat çekmek sadece.
Sözcüklerin gerçekleri oluş-

turduğu, ve medya mensupla-
rının büyük bir güce sahip ol-
duğu ortamda böyle bir konu-
ya dikkat çekmenin, göçmen-
lerin de etnik ve dini kimlik-
lerinin arkasında bir kişiliğe 
sahip olduklarına dikkat çek-
menin önemli olduğunu düşü-
nüyorum.
Çok kısa zamanda mesela 

adı Yıldız olan bir kadının sa-
dece uyum konularında değil, 
Avrupa politikaları konusun-
da da düşünceleri olduğuna 
ve ve bu düşüncelere yer ve-
rilmezse yeni gerçekler yara-
tamayacağımızı, sadece bazı 
klişelere saplanıp kalacağımı-
za dikkat çekmeye çalışıyo-
rum.
Medyanın bu tutumu ne de-

mokrasi için ne de uyum için 
sağlıklıdır.
Nihayet tartışma başladı. 

Sevgili gazeteci arkadaşları-
mızın bu tartışmada nasıl ta-
vır alacaklarını görmek için 
sabırsızlanıyorum. Bu arada 
sizler de boş durmayın ve kli-
şe ve kalıplarla düşünmenin 
tehlikelerine yer veren düşün-
celerinizi dile getirin.

yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

Klişelerden vazgeçin, çoksesliliğe yer verin

Danimarka’da faaliyet gösteren 
seyahat acentesi Anatolien Rej-
ser tuhaf bir şekilde ortadan 

kayboldu. Geçtiğimiz yaz sonunda bazı 
müşteri şikayetleri ile gündeme gelen 
Anatolien Rejser’in akibeti bilinmiyor.

Paralarını peşin ödeyen ve yarı yol-
da kalan tatilcilerin Seyahat Garanti 
Fonundan da (Rejser Garantifonden) 
paralarını alamadıkları öğrenildi. Fir-
manın kendi internet sitesinde her ne 
kadar fona üye olduğunu belirtilse de 
Seyahat Garanti Fonu Anatolien Rej-
ser’in kendilerine üye olmadığını açık-
ladı. Seyahat Garanti Fonu ve Danimar-
ka Seyahat Acentaları Birliği, Anatolien 
Rejser’in yasal izni olmadan paket tur-
lar sattığına dikkat çekti. 

Bazı tv kanallarında kendisiyle ya-
pılan röportajlarda mağdurların para-
larını geri ödeyeceklerini söylemesine 
rağmen hiçbir kimseye her hangi bir 
ödeme yapılmadığı gibi mağdurların 
firma yetkililerine de ulaşamadıkları 
bildirildi. 

Acentanın Norveç’te de yasal izin al-
madan paket turlar sattığı ve Norveç 
Seyahat Garanti Fonu’nun polise şika-
yette bulunduğu ve acentanın iflasının 
istendiği öğrenildi. 

Tuhaf bir ifl as
Geçtiğimiz yaz sonunda bazı 
müşteri şikayetleri ile günde-
me gelen Anatolien Rejser’in 
akibeti bilinmiyor. Paralarını 
peşin ödeyen ve yarı yolda 
kalan tatilcilerin Seyahat Ga-
ranti Fonundan da paralarını 
alamadıkları öğrenildi.
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Onfone size şimdi de ucuz cep telefonu görüşmesi 
olanağı sunuyor. Danimarka, Türkiye, İsveç ve 
45 ayrı ülkeyi dakikası sadece 0,39 Krona arayın. 
Onfone abonesi cep telefonundan Onfone abonesi 
cep telefonunu arama ücreti ise sadece 0,31 Kron.
Aile üyelerinin sahip oldukları Onfone abonelerinin 
birbirlerini arama ücreti ise sadece 0,24 Kron.
Hemen şimdi Onfone abonesi olan 99 Krona hem 
abone olun hem de 100 dakikalık bedava kontör 
sahibi olun. Üstelik eski numaranızı da muhafaz 
edin, numara taşıma ücreti de yok.

www.onfone.dk adresinde cep telefonu aboneliği 
konusunda bilgi alabilirsiniz veya hergün 
08.00-18.00 saatleri arasında 
müşteri hizmetleri servisimizi  
69 10 10 10 numaralı 
telefondan 
arayabilirsiniz.
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Onfone modern sabit telefon, cep aboneliği, 
İnternet ve mobil İnternet hizmetlerini bir arada 
sunuyor.

Tek çözüm, tek müşteri hizmetleri numarası ve tek 
abonelikle tüm tüketiminizi kontrol etmek imkanını 
Onfone size sunuyor. Tüm iletişim ihtiyacını bizde 
toplayan mişterilerimize söz verdiğimiz kaliteli 
hizmete ulaşabilmek için sizleri devamlı olarak yeni 
ürünler, kampanyalar ve düzenlediğimiz sosyal 

etkinliklere hakkında bilgilendireceğiz.

�������������

��������/dk. Danimarka içi cep ve sabit 
 numaralara

��������/dk. 45 ayrı ülkeye

��������/Kısa mesaj

�������� cevapsız arama ücreti

����� Aylık abone

������������������������������

Daha fazla bilgi için www.onfone.dk adresini 
 ziyaret ediniz veya 69 10 10 10 numaralı telefondan 
müşteri hizmetleri servisimizi arayınız.

Türkiye Danimarka, Almanya, İngiltere ve İsveç’i 
0 Krona arayın.

Onfone’den modern sabit telefon hizmeti: 
Modern sabit telefonun avantajları ortada. 

Modern sabit telefon hizmetimizin kalitesi 
alışılmış sabit telefon kalitesi ile derecededir. 
Tek fark fiyatların daha düşük olmasıdır. Kısa 
 zamanda bir çok Türk müşterimiz oldu. Siz değerli 
müşterilerimize daha iyi nasıl hizmet verebiliriz 
diye sorduk ve  yaptığımız görüşmelerde istekleri 
dikkate aldık. Arama ücreti ile cevapsız arama 
ücretlerini kaldırdık.

Hatta Türk müşterilerimiz için mükemmel bir abone 
modeli geliştirdik. Ayda sadece 199 Kron sabit 
ücret ödeyerek Danimarka, Türkiye, İsveç  Almanya 
ve İngiltere ile 50 ayrı ülkedeki sabit hatları “0” 

krona arayabilirsiniz. Türkiye ve diğer ülkelerdeki 
aileleriniz ve dostlarınızla çok ucuza telefon 
görüşmeleri yapabileceksiniz. Tek yapacağınız size 
göndereceğimiz “StartBox” cihazını elektriğe inter
nete ve bir telefona bağlamanız- Artık hazırsınız 
demektir.

Müşteri hizmetleri servisimiz 69 10 10 10 numaralı 
telefonda haftanın her günü saat 08.00 – 18.00 
arasında sizlere hizmete hazırdır. Siparişiniz 
almak ve “StartBox”1 size ulaştıktan sonra ortaya 
çıkabilecek sorularınızı cevaplamak için sizlere 
yardım etmeye hazır beklemektedirler.

�������
�����������������

2006 yılında modern sabit telefon hizmeti sunmaya 
başlamıştık. Aradan geçen süre içinde hizmetleri
mizi geliştirdik ve şimdi de cep telefonu, İnternet ve 
mobil genişbant (Mobilt bredbånd) hizmeti sunmaya 
başladık. Artık tüm iletişim ihtiyaçlarınızı bizimle 
karşılayabileceksiniz. Tek çözüm, tek müşteri 
hizmeti numarası, web sitenize tek girişi şifresi ile 
tüm iletişim giderlerinizi kontrol altında tutabilecek
siniz.Onfone’da kendi kendinizi yönetin. Onfone 
Danimarka’da oturan Türklere yönelik olarak, sizlere 
en cazip çözümleri sunmaya yoğunlaşmıştır. Bugün 
1000’in üzerinde Türk müşterimiz var. Sizleri de, 
arama ücreti ödemeden 100% bedava telefon 
görüşmeleri yapabileceğiniz abone hizmetleri-
mizden birini sunmak için aramızda görmek 
 istiyoruz. Abonelikten vazgeçen müşteri oranı 
rekor denecek kadar az sayıdadır. Bunun da 
müşterilerimize gösterdiğimiz saygı ve piyasanın 

en düşük fiyatlarına 

��������������
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�������/aylık abone ücreti

����� Danimarka içi sabit telefon arama ücreti

����� Türkiye, Almanya, İsveç ve 52 ayrı ülke 
sabit telefon arama ücreti

�������� Danimarka cep telefonu arama ücreti
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����� cevapsız arama ücreti
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görüşmeleri yapabileceksiniz. Tek yapacağınız size 
göndereceğimiz “StartBox” cihazını elektriğe inter-
nete ve bir telefona bağlamanız- Artık hazırsınız 

Müşteri hizmetleri servisimiz 69 10 10 10 numaralı 
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2006 yılında modern sabit telefon hizmeti sunmaya 
başlamıştık. Aradan geçen süre içinde hizmetleri-
mizi geliştirdik ve şimdi de cep telefonu, İnternet ve 
mobil genişbant (Mobilt bredbånd) hizmeti sunmaya 

hizmeti numarası, web sitenize tek girişi şifresi ile 
tüm iletişim giderlerinizi kontrol altında tutabilecek-

Danimarka’da oturan Türklere yönelik olarak, sizlere 
en cazip çözümleri sunmaya yoğunlaşmıştır. Bugün 

müşterilerimize gösterdiğimiz saygı ve piyasanın 

sahip olmamızdan 
kaynaklandığını 
sanıyor öyle 
olduğunu 
umuyoruz.
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Onfone size şimdi de ucuz cep telefonu görüşmesi 
olanağı sunuyor. Danimarka, Türkiye, İsveç ve 
45 ayrı ülkeyi dakikası sadece 0,39 Krona arayın. 
Onfone abonesi cep telefonundan Onfone abonesi 
cep telefonunu arama ücreti ise sadece 0,31 Kron.
Aile üyelerinin sahip oldukları Onfone abonelerinin 
birbirlerini arama ücreti ise sadece 0,24 Kron.
Hemen şimdi Onfone abonesi olan 99 Krona hem 
abone olun hem de 100 dakikalık bedava kontör 
sahibi olun. Üstelik eski numaranızı da muhafaz 
edin, numara taşıma ücreti de yok.

www.onfone.dk adresinde cep telefonu aboneliği 
konusunda bilgi alabilirsiniz veya hergün 
08.00-18.00 saatleri arasında 
müşteri hizmetleri servisimizi  
69 10 10 10 numaralı 
telefondan 
arayabilirsiniz.

���������������������������
����������������������������
�������������������
Onfone modern sabit telefon, cep aboneliği, 
İnternet ve mobil İnternet hizmetlerini bir arada 
sunuyor.

Tek çözüm, tek müşteri hizmetleri numarası ve tek 
abonelikle tüm tüketiminizi kontrol etmek imkanını 
Onfone size sunuyor. Tüm iletişim ihtiyacını bizde 
toplayan mişterilerimize söz verdiğimiz kaliteli 
hizmete ulaşabilmek için sizleri devamlı olarak yeni 
ürünler, kampanyalar ve düzenlediğimiz sosyal 

etkinliklere hakkında bilgilendireceğiz.
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Tek fark fiyatların daha düşük olmasıdır. Kısa 
 zamanda bir çok Türk müşterimiz oldu. Siz değerli 
müşterilerimize daha iyi nasıl hizmet verebiliriz 
diye sorduk ve  yaptığımız görüşmelerde istekleri 
dikkate aldık. Arama ücreti ile cevapsız arama 
ücretlerini kaldırdık.

Hatta Türk müşterilerimiz için mükemmel bir abone 
modeli geliştirdik. Ayda sadece 199 Kron sabit 
ücret ödeyerek Danimarka, Türkiye, İsveç  Almanya 
ve İngiltere ile 50 ayrı ülkedeki sabit hatları “0” 

krona arayabilirsiniz. Türkiye ve diğer ülkelerdeki 
aileleriniz ve dostlarınızla çok ucuza telefon 
görüşmeleri yapabileceksiniz. Tek yapacağınız size 
göndereceğimiz “StartBox” cihazını elektriğe inter-
nete ve bir telefona bağlamanız- Artık hazırsınız 
demektir.

Müşteri hizmetleri servisimiz 69 10 10 10 numaralı 
telefonda haftanın her günü saat 08.00 – 18.00 
arasında sizlere hizmete hazırdır. Siparişiniz 
almak ve “StartBox”1 size ulaştıktan sonra ortaya 
çıkabilecek sorularınızı cevaplamak için sizlere 
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mizden birini sunmak için aramızda görmek 
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Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı 
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla 

konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz. 
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.  

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

fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu 
günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, 

titiz kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle 
konuklarınızı ağırlayalım. 

İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen 
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı 

ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip 
fiyatlarla tahsis edebiliriz.

Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına 
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon 

kirası almıyoruz. 

Tesettür düğünleri için de 
bizi arayınız 

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın. 
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenley-

elim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat« 
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini 

ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım. 

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz

Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, 
eğlencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

İ
shöj Belediyesi’nde gö-
revli anadili öğretmeni 
Mustafa Kemal Demir 
adlı vatandaşımız çok 

güzel bir girşimin altına 
imza atarak, internette Da-
nimarka’da yaşayan çocuk ve 
yetişkin tüm vatandaşlarımı-
zın ücretsiz olarak yararlana-
bilecekleri www.anadilim.dk 
adlı bir sayfa açtı.

Mustafa Kemal Demir sade-
ce kişisel çaba ve girişimleri 
sonunda derlediği oyun, test 
ve çeşitli makaleleleri sayfa-
ya koyarak vatandaşlarımızın 
kullanımına açtı.

www.anadilim.dk sayfasın-
da çeşitli başlıklar altında 
testler, oyunlar, sesli ma-

sallar ve Atatürk hakkında 
bilgilerin yeraldığı bölümler 
bulunuyor. Mustafa Kemal 
Demir son yıllarda Danimar-
ka’da bir çok belediye’nin 
anadili eğitimini kaldırdığını 
ve çocuklarımızın Türkçe’yi 
öğrenip kullanarak yaşama-
sını sağlamakta yetişkinlere 
büyük görev düştüğünü be-
lirtiyor.

Önümüzdeki günlerde genç-
ler arasında şiddet eğilimle-
rinin nedenleri, sonuçları ve 
önleme yolları konusunun 
ele alınacağı bir konferans 
hazırlığı içinde de olan Mus-
tafa Kemal Demir, hazırla-
dığı sayfada okul çağındaki 
çocukların anne babaları ile 

birlikte hoşça vakit geçire-
bileceklerini, birlikte masal 
dinleyebileceklerini, hatta 
isterlerse bazı öyküleri de 
görüntülü olarak zleyebile-
ceklerini belirtiyor.

Sayfanın tüm eksiklerinin 
henüz tamamlanmadığını be-
lirten Mustafa Kemal Demir, 
önümüzdeki günlerde kaşılaş-
tırmalı Türkçe danca gramer 
bilgilerinin yer aldığı bir say-
fa da açacağını bildirdi.
www.anadilim.dk sayfa-

sında gazete okumak için de 

tüm gazetelerin linklerinin 
yer aldığı bir sayfa ile velile-
re öneriler bulunuyor.

Mustafa Kemal Demir inter-
netteki sayfasının hazırlan-
masında kendisine Mahmut 
Bulut’un önemli yardımlar-
da bulunduğunu belirtiyor 
ve, “Onun sayesinde çok 
önemli bir proje gerçekleştir-
dik. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum” diyor.

(Haber)

Türk öğretmenden örnek girişim
ÖĞRENCİLER ANADİLİMİZİ INTERNETTE GELİŞTERECEKLER

Artık çocuklarının Türkçe öğren-
mesini ve geliştirmesini isteye 
anne babalara bir el de İnternetten 
uzanıyor. Anadili öğretmeni Mus-
tafa Kemal Demir açtığı sitede ile 
interaktif yöntemlerle Türkçe öğre-
nip geliştirilmesine olanak sağlıyor.
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Osmanlı&Türk Mutfağı
HÜNKAR Restaurant

180 kişilik kapasitemiz, 
çocuk oyun odası, mescit, 

şark odası ve sınırsız park yeri 
olanaklarımızla

profesyonel aşçılarımızın 
hazırladığı nefis yemeklerimizle 

hizmetinizdeyiz.

Odunlu taş fırınımızda hazırlanan  

pidelerimiz, kiremitte kebap çeşitlerimiz 

ve özellikle işkembe çorbamızla Osmanlı- 

Türk mutfağında iddialıyız. 

Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınız 

ve müşterilerinizle huzur içinde yemeğinizi 

yiyebileceğiniz  nadir mekanlardan biri.

İster ferah salonumuzda, ister 

Şark odamızda özel bir gün yaşayın. 

Çocuklarınız oyun odamızda oynarken siz 

huzur içinde yemeğinizi 

yiyebilirsiniz

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

HÜNKAR RESTAURANT

Glostrup Butikstorv

Diget 30 - 36

2600 Glostrup

(Glostrup Hastanesi yanı)

TLF: 4344 1015

AÇILIŞ SAATLERİ
Pzt. - Perş.:    11.00 - 23.00
Cuma - Pazar :   14.00 - 24.00
Resmi tatil günleri :  14.00 -  24.00

Online rezervasyon için:  www.hunkar.dk

Düğün, Nişan, Kına gecesi, doğumgünü ve diğer özel günleriniz için yemek siparişi verebilirsiniz

Online rezervasyon için: www.hunkar.dk

HÜNKAR RESTAURANT
Glostrup Butikstorv - Diget 30 -36,  2600 Glostrup (Glostrup Hastanesi yanı)

Tlf: 4344 1015

İster nargile keyfi yapın, ister restoranımızda yediğiniz yemeklerin ardından kahve-tütün zevkini 
şark usulü döşenmiş nargile salonumuzda yaşayın

16 Şubat’tan itibaren bir hafta boyunca etli ekmek sadece 

HÜNKAR NARGILE CAFE

20,- kr
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Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU«««««

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 

misafi rlerinizi 1200 kişilik lüks salonumuzda, 
tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan 

büyük onur duyacağız.
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Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden 

dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

«««««
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Tel :2127 5146 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk   www.eak-design.com

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Tel :2127 5146 

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

Zevkinize göre mimarı tasarım

eak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

HABER

Nykøbing Falster / Torvet 9 Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

H U K U K  BÜ R O S U
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TÜM ŞUBAT AYI BOYUNCA 
IP LAZER TEDAVİSİNDE 

KAMPANYA

REZERVASYON İÇİN HEMEN ARAYIN

Mustafa Ceran, Çin tp uzmanı

Yaşadığımız dönemde, kadın-
larda kısırlık oranının art-
masıyla birlikte, kısırlığa 

karşı geliştirilen ve keşfedilen yeni 
tedavi imkanları da ortaya çıkmış-
tır.
Bunlardan bir tanesi de aku-

punkturdur. Son zamanlarda aku-
punkturun kısırlı-
ğa karşı etkili ol-
duğu ve özellikle 
tüp bebek tedavisi 
gören kadınlarda, 
gebelik şansının 
arttığı bilimsel 
olarak kanıtlan-
mıştır.
Akupunkturun 

buradaki temel 
bakış açısı, sadece kısırlığı ele ala-
rak değil,vücuttaki bütün rahat-
sızlıkları ele alıp ona göre teşhis 
ve tanı koymaktır. Bunun yani 
sıra bedende psikolojik ve fizyolo-
jik olarak oluşmuş enerji tıkanıklı-
ğını da unutmamak gerekiyor.
Bunu daha iyi anlamak için, şöy-

le bir örnek verebiliriz: 10-12 sene 
evli kalmış ve çocuğu olmayan bir 

çift,bu kadar yıldan sonra, madem 
çocuğumuz olmuyor, o zaman bir 
çocuğu evlatlık edinelim deyip ev-
latlık olarak bir çocuk alıyorlar ve 
1 ay sonra kadın hamile kalıyor. 
Şimdi sormamız gereken, neden 

bunca yıl hamile kalamayan ka-
dın, evlatlık edindikten kısa süre 
sonra hamile kalıyor. Bunu o za-
mana kadar beyninde oluşturduğu 

bir enerji tıkan-
masıyla anlatmak  
da mümkündür.
Tedavide önemli 

olan kısırlığın ji-
nekolojik bir fak-
törden mi yoksa 
bambaşka bir ra-
hatsızlıktan mı 
kaynaklandığını 

iyi araştırıp tedavi etmektir.
Akupunktur ile kısırlığın te-

davisinde 20-25 seans arası uy-
gulama yapılması gerekmekte-
dir.Akupunkturun yan etkisi ol-
maması ve tüm bedende düzenle-
yici etkilerinin olması nedeniyle ya 
tek başına ya da destek amaçlı te-
davi olarak, akupunkturun da ek-
lenmesi hamile kalma şansını çok 
arttıracaktır.

Akupunktur ve kısırlık 



       Şubat/Febuar 2009haber18  Şubat/Februar 2009 19   haberHABER

Gazeteci-yazar Zeynel 
Kozanoğlu tarafın-
dan kaleme alınan 

kitapta, Danimarka ile 
Türkiye arasında Kanuni 
Sultan Süleyman dönemi-
ne kadar uzanan bir tanı-
şıklıktan sözediliyor. 

Türkiye’de Danimarka 
üzerine, Danimarka’da da 
Türkiye üzerine yayımlan-
mış kitapları inceleyen ya-
zar Kozanoğlu, Türkiye ile 
Danimarka arasında sürege-
len tarihi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik ilişkileri ele alan 
kitaplardan derleyerek oluş-
turduğu kitabında iki ülke 
arasındaki tarihsel ilişkilere 
ışık tutuyor. 

Gerek Danimarka’da ve 

gerekse Türkiye’de, hatta 
diğer bir çok ülkede araş-
tırmacıların ve bilimadam-
larının ilgi duyacağı kitabın 
birinci bölümünde, Türkiye-
Danimarka ilişkileri gözden 
geçirilirken, bu iki ülkenin 
insanlarının birbirlerine 
sanıldığı kadar pek de uzak 
olmadığı görüşüne yerve-
riliyor. Özellikle 1960’lı 
yılların başından beri Tür-
kiye’den binlerce kişinin 
çalışmak amacıyla da olsa, 
gelip Danimarka’ya yerleş-
mesi, buna karşılık da her 
yıl on binlerce Danimar-
kalının tatilini geçirmek 
üzere de olsa Türkiye’ye 
gitmesi bu iki ulus ara-
sında zorunlu olarak bir 
sıcaklığın doğmasına yol 
açıyor. Bu bölümde kıvıl-
cımlar halinde olsa da, bu 
zorunlu sıcaklığın izlerini 
araştırıyor yazar. 

Yazar kitabın ikinci bölü-
münde ise Danimarka di-
linde Türkiye ve Türkler 
üzerine yazılmış kitapları 
belli bir sınıflandırma için-
de vermeye çalışıyor. 

Kitabın üçüncü bölümün-
de de yazar, Danimarka di-
linden Türkçe’ye aktarıl-
mış eserlere ve Danimar-
ka’nın dünyaca ünlü masal 

yazarı Hans Christian An-
dersen ile ilgili geniş çaplı 
araştırmaya da bu bölümde 
yerveriyor. Yazar, Ander-
sen’in toplam 157 masalın-
dan günümüze kadar hangi-
sinin Türkçe’ye çevrildiğini 
ve hangisinin bugün Türk 
okurunun bilgisi dışında 
kaldığını belirliyor. 

Türkiye’de Alp Yayınevi 
tarafından geçtiğimiz yıl 
yayınlanan kitap, merke-
zi Danimarka’da bulunan 
Scanway Tyrkiet Eksperten 
Seyahat acentasının katkıla-
rıyla yayınlanmış.

DANA serbest meslek sahipleri-
nin işsizlik kasasıdır. Danışman-
lık, kurs ve diğer kampanyaları-
mızla sizlere hizmet için daima 
hazırız. 
61 55 15 42 numarayı arayarak 
veya pgu@dana-akasse.dk adre-
sine e-posta yazarak Peter Gul-
bæk’le ilişkiye geçin, DANA’nın 
sizler için işsizlik sigortasının da 
ötesinde ne gibi anlamı olduğu 
konusunda daha fazla bilgi edinin

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI
İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fi yatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

HABER

Akuzomas
Çin Tıp Uzmanı: Mustafa Ceran
Stationstorvet 23, 2.sal, lejl. 9
2620 Albertslund
Tlf:43 64 64 28
info@akuzomas.dk
www.akuzomas.dk

AKUZOMAS
Alternatif tıp ile hastalıklarınıza 

şifa bulun

İle sizlere geniş yelpazede 
tedavi imkanları sunuyoruz.

• Akupunktur
• Zoneterapi (refl eksoloji)
• Masaj
• Kupa Çekme 

Randevu ve bilgi için:

Takma Kirpik: 650 DKK
Haftalarca dayanır 

Bayan saç kesimi :    200,- kr’dan başlar
Postiş   : 1.800,- kr.
Yüz bakımı  :    200,- kr.
Takma tırnak  :    350,- kr.
Çin masajı:  30 dakikası :    250,- kr. 
Lazerle sivilce tedavisi :    250,- kr’dan başlar
Zayıfl ama tedavisi - TEI sistemi ile  : 450,- kr.

Gelin makyajı | saç yap� rma | Manikür 
balmumu tedavisi | kına ve daha niceleri... 

Hemen arayın, randevu alın:
Tlf: 50 24 99 93

Østbanegade 17,1tv.  2100 KBH Ø
Gormsgade 25.  2200  KBH N

www.justbeauty.dk

Güzellikle ilgili herşey tek çatı altında

Zeynel Kozanoğlu kimdir?

Gazeteci-Yazar Zeynel Kozanoğlu 
1936 yılında Ilgaz’ın Kıyısın köyün-
de doğdu ve 1955 yılında öğretmen 
oldu. Ankara Gazetecilik Yüksek Oku-
lu’ndan mezun olan Kozanoğlu, Anka-
ra Medeniyet gazetesinde iki yıl daha 
sonra İzmir’de Anadolu Ajansı’nda 15 
yıl çalıştı. İzmir Gazeteciler Cemiye-
ti’nde açılan Hasan Tahsin Gazetecilik 
yarışmalarında dereceler aldı ve 1967 
yılında Tercüman gazetesinin açtığı ro-
man yarışmasında birincilik ödülü aldı. 
Çeşitli gazetelere röportajlar yaptı ve 
TRT’ye radyo programları ve oyunlar yazdı.  İzmir’de yayınlanan hafta-
lık “Söz Gazetesi”nde ve kimi internet sitelerinde köşe yazıları yayınla-
nan yazar üyesi bulunduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nce açılan Hasan 
Tahsin Gazetecilik yarışmasında 2005 yılında “İzmir basınında iz bıra-
kanlar” konulu yazılarıyla röportaj dalında birincilik ödülü aldı. Evli ve 
üç çocuk babası olan Kozanoğlu hala Danimarka’da yaşamaktadır. 

Yazarın yayınlanan bazı eserleri ise şunlar:
- Hamdi Bey ve Akbas Baskını, Ankara -1970 (Araştırma)
- Şeytan Köprüsü, İstanbul – 1967 (Roman)
- Anıt Adam Osman Nevres (Hasan Tahsin), İzmir – 1972 (Araştırma)
- Mahmut Türkmenoğlu ve Bademler Kooperatifi , İzmir – 1992
- Vatan Ekmek Hürriye, Ankara – 2000 (Araştırma)
- Biraz Daha Işık (Abdullah Ünal ile), İzmir – 2002 (Yaşantı)
- Avrupa’da Türk olmak, İzmir -2005 (Yaşantı)
- İzmir Basınında İz Bırakanlar (İki Cilt), İzmir – 2006 (Röportajlar)
- Atatürk Çankırı’da, İzmir – 2007 (Araştırma)

“Yüzyıllar boyunca TÜRKİYE ve DANİMARKA”
Gazetemiz yazarla-
rından gazeteci-ya-
zar Zeynel Kozanoğ-
lu’nun kaleme aldığı  
“Yüzyıllar boyunca 
TÜRKİYE ve DANİ-
MARKA” adlı araş-
tırma kitabı Türkiye-
Danimarka ilişkileri-
ne ışık tutuyor.
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B
aşkent Kopen-
hag’da düzenlenen 
geleneksel Ulusla-
rarası Turizm Fu-

arında Türkiye, Hadise’nin 
Eurovision şarkısı “Düm 
Tek Tek” parçası ile Kevin 
Costner’in THY reklamı için 
Türkiye’ye geliş anını göste-
ren görüntülerle tanıtıldı.

Bella Center fuar merke-
zinde 55 ülkenin katıldı-
ğı 2009 Turizm Fuarında 
Türkiye, Kopenhag Türk 
Turizm Müşavirliği ve 
THY ortaklığında büyük 
bir standla temsil edildi.
Turizm Fuarın açılış gü-
nünde Türk standını ziyaret 
eden Türkiye’nin Kopenhag 
büyükelçisi Mehmet Akat, 
Turizm açısından 2009 yılı-
na kötümser bakmadıklarını 
söyledi.

Akat, Türkiye’ye gelen 

Danimarkalı turist sayısı-
nın 2008 yılının ilk 11 ayın-
da 270 bine ulaşarak artış 
gösterdiğini belirtti. 

Türkiye’nin, İspanya, İtal-
ya ve Fransa gibi ülkelerle 
rekabet halinde olduğu-

na işaret eden büyükelçi 
Mehmet Akat, Türkiye’nin 
gelen turistlerin tüm istek-
lerine cevap verebildiğinin 
altını çizdi.

Türkiye’de gayrimenkul 
edinen Danimarkalı sayısı-

nın 5 bin olduğunu kayde-
den büyükelçi Akat,bunun 
azımsanmayacak bir rakam 
olduğunu vurguladı.

Kopenhag Turizm Müşa-
virliğine yeni atanan Hasan 
Hüseyin Kınıklıoğlu ise, golf 
turizme önem verdiklerini 
ve kaliteli turist sayısını ar-
tırmak çabası içinde olduk-
larını ifade etti.

Kınıklıoğlu, Türkiye’ye gi-
den Danimarkalı turistlerin 
çoğunlukta orta direk oldu-
ğuna işaret ederken, gidenle-
rin yüzde 85’nin tekrar Tür-
kiye’ye gittiğini kaydetti.

Turizm Müşaviri Kınıklı-
oğlu, bu yılki reklam büt-
çesinin Danimarka için 1 
milyon dolar olduğuna vur-
gu yaparken bunun yüzde 
15’nin rezerv olarak bekle-
tildiğini söyledi.

Krize rağmen...
Ekonomik krize rağmen iki 
günde 40 kişinin ziyaret et-
tiği turizm fuarında ayrıca, 
Türkiye’ye çarter turist ola-
rak yılda 100 binin üzerinde 
Danimarkalı götüren   Scan-

way-Tyrkiet Eksperten adlı 
Türk seyahat acentası ile 
birlikte Antalya bölgesin-
den bazı golf otelleri ve sağ-
lık hizmetlerinin standları 
da yer aldı.  

(Haber)

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov
Mobil: 25 62 81 28 / 31 26 00 80

E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda bir kez,  (1 hafta)
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç)
Tercüman istenirse: 500,- kr

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fiyatı: 3.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı:  10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir. 
Sağlık ve belediye izinleri dahildir. 

Sadık Yıldız, 
Gıda Uzmanı
Cep tlf: 25 62 81 28

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramı

 ve yeni yılını kutlu olsun

DİDİM’DE ARSA
Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 
büyüklüğündeki andelslejlighed daire 

acilen satılıktır. 
Fiyatı: 325.000 DKK

Müracaat:Tlf: 30 13 42 42

Didim’de 300 m2 tapulu 
ve parselli arsamız 

satılıktır.

Müracaat: Tlf: 2292 7512

www.club-alaturca.dk

ACİLEN SATILIK 
ANDELSLEJLIGHED Denizli, Pamukkale yolu üzerinde ve Pamukkale’ye yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin istasyonu 

karşısında 1308 m2 arsa satılıktır. Yine Pamukkale yolu üzerinde bulunan Küçükdere köyünde  
içinde her türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2 dönümlük bahçe de satılıktır. Her 

ikisini de almak almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır. 

PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA, BAHÇE ve EV

Müracaat: hckahraman@gmail.com ya da  Tlf. + 45 21 27 17 44

Reklam ve ilanlarınız  için 
HABER gazetesini seçin

www.haber.dk  haber@haber.dk

Türkiye tanıtımında ”Düm Tek Tek”
Başkent Kopenhag’da 27. si düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda Türkiye, Hadise’nin Eurovision şarkısı 
“Düm Tek Tek” parçası ve Kevin Costner’in THY reklamı için Türkiye’ye geliş anını gösteren görüntülerle tanı-
tıldı. Türk tur operatörlerinden sadece Scanway-Tyrkiet Eksperten firmasının katıldığı seyahat fuarına ekono-
mik krize ilginin büyük olması dikkat çekti. Fuarı iki günde 40 bin kişi ziyaret etti.

Fuara katılan tek Türk tur operatörü Scanway - Tyrkiet Ekpserten’in 
standı acentelar arasında en çok ziyaret edilen ilgi gören standlar 
arasındaydı.

Kopenhag büyükelçimiz Mehmet Akat, fuarın açılışında Turizm ve Kül-
tür Müşavirliği ile THY’nin bulunduğu Türkiye standını ziyaret etti.
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Danimarka’da ilk 
İSKENDER KEBAP 
salonu

Günün çorbası, Etli ekmek, mangalda ızgara, 
kebap çeşitleri, saç kavurma, pizza çeşitleri, 

kuru fasulye, Sivas’ın meşhur ızgara 
köftesi ve bir çok yemekten oluşan 
zengin menümüzle hizmetinizdeyiz. 

Sabahları kahvaltı ve 
çorba bulunur

Frederikssundsvej 20 - 2400 KBH. NV
Tlf: 35 81 18 48

Tekin Çağlayan tlf: 40 30 81 40  
Erol Bardak tlf: 50 22 59 30

Ücretsiz park imkanı
Açılış saatleri: 

Her gün 09.00 ile 24.00 arası

Lezzet ve 
kalitenin 
adresi

EN A-KASSE, DU OGSÅ HAR 
GLÆDE AF, NÅR DET GÅR 
GODT FOR DIN VIRKSOMHED

DANA er de selvstændiges 
A-kasse. Vi står altid parat 
med rådgivning, kurser og 
tilbud. Kontakt Peter 
Gulbæk på tlf. 61 55 15 42 
eller pgu@dana-akasse.dk 
og få mere at vide om, 
hvorfor DANA er meget 
mere end en forsikring.

Selçuk Kahraman

Bu bir gezi yazısıdır. Yazıma baş-
lamadan önce bunun altını çize-

rek belirtmek istiyorum. Seçilen böl-
ge Akdeniz’in güzide merkezi, Antal-
ya. Hemen deniz, güneş, kum, tarihi 
ve kültürel eserler dedikten sonra 
kısaca Antalya’yı tanımış oluyorsu-
nuz. Zaten yukarıda yazmış oldu-
ğum ana başlıklarından dolayı, ya-
zıyı yazmadan “nasıl olsa yazın ora-
da tatilim var dediğinizi” duyar gibi 
oluyorum. 
Şimdi gezimize Antalya’nın en can 

alıcı semtlerinden birisi olan “Işık-
lardan” başlamak istiyorum. Sağlı 
sollu lüks restoranlar, kafeler, eğlen-
ce alanları, barları ve dinlenme yer-
leri mevcut bu caddede. Bir çoğunun 
vitrininde bir dekoru anımsatan, 

yeni bir furya imajını veren bir yazı. 
Aynen aktarıyorum “devren kiralık” 
ya da “devren satılık” veya “sahibin-
den… “ gibi camekanlarında yeni de-
korları mevcut. Bu dekor bu semtin 
caddesine ayrı bir hava katmış. 
Mekanlardan içeri girdiğinizde sizi 

bir servis görevlisi karşılıyor ya da 
aynı anda hem servis görevlisi hem 
garson ya da servis, garson, kasiyer, 
bulaşıkçı veya her işi yapan bir arka-
daş sizi karşıladıktan sonra boş olan 
mekanda tek başınıza oturuyorsu-
nuz. 
Bu imaj, huzur arayan, yanında kız 

arkadaşınızı getirip “bak hayatım se-
nin için mekânı bile kapattım bizden 
başka kimse yok” havasını atabilece-
ğiniz kaliteli, neredeyse bulaşık yı-

kamayacağınız, self servisle çalışan 
bir mekânımızın görüntüsüdür. 
Bu bölgeyi bıraktıktan sonra büyük 

alışveriş merkezlerine geçiyorum. 
Müthiş bir indirim, akıl almaz bir 
ucuzluk ve içerisi tıklım tıklım müş-
teri dolu. Mağazaya dışarıdan bakın-
ca, o kadar köklü şehvetli ve büyük 
bir isim var ki kapısından girmeye 
korkacağınız, fiyatını sormaya, ürü-
ne bakmaya utanacağınız bir mağa-
zamız. Kapıdan içeri bakınca gözle-
rinize inanamayacağınız bir müşteri 
portföyü. 
O mağazada öyle bir indirim var 

ki köylümüz, çiftçimiz Mehmet Em-
mi’den tutun da her sınıf insan alış-
veriş yapıyor. Tekstil krizde tavan 
yapmış, haberlerde tekstil krizde laf-

larının yalanlığına şahit oluyorsu-
nuz. 
Önünüzdeki günlerde kimlerin do-

ğum günü varsa gidin şimdiden alın. 
O mağazaların yeni dekor vitrin afiş-
leri ise şöyle “patron çıldırdı” veya 
“tasfiye nedeniyle zararına satışlar” 
ya da “%80’e varan indirim” gibi slo-
gansal mağaza vitrin afişleri dekoru 
müthiş. 
Biraz alışveriş için gezdikten son-

ra yiyecek ve tekstil sektöründe ki 
canlılık çok dikkatimi çekti. Benim 
araştırmalarım sonucu, muhakkak 
bu iki sektöre yatırım yapılmalı. 
Batsanız bile elinizde ki malı eritme-
niz ve satmanız kolay, batışınız hızlı 
olacaktır.

selcuk.kahraman@haber.dk

Geziyorum, Araştırıyorum ve Cidden Yazıyorum 1…

Alt katı pizzaria ve üst katta 2 dairesi bulunan bina 
satılıktır. Türkiye’den bir gayrimenkul ile de değiştirebilinir. 

Fiyatı:  1.500.000 kr. 
Müracaaat: 20 64 58 12

SATILIK PİZZARIA VE BİNA
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Manikür tekniğinde dünyanın önde gelen 
markalarından biri olan Professionails şimdi 
Danimarka’da. Professionails Danmark, hali 
hazırda bir eğitim alıyorsanız çok ucuz bir 
fiyata manikürcülük eğitimi veriyor.
Hali hazırda manikür teknisyeni iseniz, 
aldığınız eğitimi bedava bu alana taşıma 
olanağı kursundan siz de yararlanabilirsiniz. 

Professionails firmasının sayısız uzmanlık 
alanlarından biri ya da bir kaçı ile kendi 
uzmanlığınızı birleştirin.  

Daha geniş bilgiyi 33 23 80 18 numaralı 
telefondan  veya 
www.professionails.net internet 
sitemiziden alabilirsiniz. 

Danimarka’nın en iyi manikürcüsü mü olmayı hayal ediyorsunuz?

Aalborg – Horsens – Haderslev – København Ø – Dragør’de kurs merkezlerimiz vardır. 

HABER

• Alın gerdirme
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
• Yağ aldırma

•  Göğüs küçültme
•  Göğüs dikleştirme
•  Göğüs büyütme
•  karın ameliyatları
•  Lazerli cilt bakımı (Peeling)
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Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi mütehassısı 
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir

KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
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PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

16 ŞUBAT 31 MART TARİHLERİ ARASINDA ÖN MUAYENE 
(VİZİTE) ÜCRETSİZDİR

7000 kron’dan başlayan fi yatlarla burun ameliyatı

SONRAÖNCE
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Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz

- Virus temizleme
- Program yükleme
- Hızlandırılmış temel bilgisayar kursu
- Ev ve işyerlerine bilgisayar ağı kurmak
- Bilgisayaranızın hızını ve kapasitesini artırmak
- Evinizdeki kablosuz internet bağlantısı güvenli mi?
- Bilgisayarla ilgili diğer benzeri sorunlar

Bilgisayarınızın hastalığı mı var? 
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu? 

Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor? 
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?

Ne tür sorunlar olabilir?

Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların 
çözümüne yardımcı olabiliriz.

Siz bana bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları söyleyin, 
ben çözümüne yardımcı olayım.

İmdat Kıran
Telefon : 50 39 15 27        e-posta: bilgisayar@imdat.dk

Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz

Zayıfl ama tedavimizin ulaştığı başarı ve geniş talep 
nedeniyle fi yatlarımızı indirdik.

4 haftada SPOR YAPMADAN
6 kilo verin

Garantili zayıfl ama metodu sunuyoruz.
45 dakikalık tedavi ile 6 saatlik cimnastik etkisi 

sağlıyoruz.

Fiyatlar ve diğer konularda 
bilgi almak için

2590 30 30 numarayı 
hemen arayın, 

rezervasyonunuzu yaptırın.

Hemen bugün güzel 
bir vücuda sahip 
olmaya başlayın

F
acebook'un ya-
kında kullanıcı-
larının bilgileri-
ni uluslararası 

büyük şirketlere pazar-
layarak, bu potansiyeli 
paraya dönüştürmeyi 
düşündüğü kaydedildi.

İsveçli haftalık bilimsel 
gazete Metro Teknik'in 
bu haftaki sayısında 
konu derinlemesine ele 
alınırken, Facebook'un 
yakında kullanıcılarının 
bilgilerini uluslararası 
büyük şirketlere pazar-
layarak, bu potansiyeli 
paraya dönüştürmeyi 
düşündüğünü kaydetti.

Büyük şirketlerden 
ilgi
Sunday Telegraph da 
yayınladığı bir haber-
de; Facebook'un kuru-
cularından Mark Zuc-
kerberg ve kız kardeşi 
Randi'nin, kullanıcı bil-
gilerini satma projesini 
büyük şirketlere açtığı ve 
onlardan olumlu tepkiler 
aldığı ifade edildi. 

Pazarlanan projenin 
işleyişi ise şöyle olacak: 
Büyük şirketler Facebo-
ok'tan kendi ürünlerini 
tanıtmak için kitle grup-
ları seçecek ve Facebook 
onlar için araştırmalar 
yapacak. 

Pazarlamanın daha 
hangi boyutlarda olacağı 
ve bilgilerin daha nasıl 
pazarlanacağı konusun-
da ise net bir bilgi veril-
medi. Bu tür haberlerin 
duyulması ise Facebook 
kullanıcısı İsveçli bazı 
gençlerin tepkisine yol 
açtı.

Facebook’un maliyeti 
artıyor
Sürekli olarak yeni in-
sanların siteye üye ol-
ması ve hafıza konusun-
da maliyet artarken, son 
günlerde Facebook'un 
büyük bir mali kriz için-
de olduğu yazılan haber-
de, sadece 2008 yılında 
30 milyon Dolar hafıza 
alanı satın alındığı bilgi-
sine yer verildi. Bu ala-
nın bile hızla tükendiği 
ve buna sebebin ise kul-
lanıcılarca yüklenen fo-
toğraf ve videoların hac-
mi olduğu belirtildi. 

Ayrıca Facebook'un 
aylık 1 milyon Dolarlık 
elektrik faturasının oldu-
ğu yazılan haberde, Fa-
cebook'un bu maliyetleri 
kullanıcılar üzerinden 
karşılamayı düşündüğü 
belirtildi.

Facebook 
kullanıcıların 
bilgilerini 
satacak
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Danimarka’ya ülke dışından gelenle-
re ve özellikle işçi kesimine halkın 

gösterdiği hoşgörü altmışlı ve yetmiş-
li yıllarda adeta sınırsızdı. Buna devle-
tin gösterdiği kolaylık da eklenince kimi 
Türkler için, bu ülke bir çeşit cennet gö-
rünümündeydi.  
Günümüzde bu ülkede yaşanan de-

mokratik ortamı da kullanarak pek çok 
olumsuzluğu ve kötü alışkanlığı buraya 
taşımaya kalkışan her ulustan kötü ni-
yetli insanlara her ne kadar rastlanıyor-
sa da burada doğup büyüyen ikinci ku-
şak, üçüncü kuşak gençler kabuklarını 
kırmak üzeredirler. 
Danimarka’da uzunca süre kaldıktan 

sonra İstanbul’a taşınan Zülal Kılıç1 
Danimarkalıların sıkı bir yurttaşlık bi-
linci içinde bulunduklarını bildiriyor. 
İş hayatında sürekli ayırımcılığa tanık 
olduğunu, polise ya da bir kuruma baş-
vurduğunda kendi işinin savsaklandığı-
na, ancak başvuranın Danimarkalı ol-

ması halinde o hizmetin derhal yerine 
getirildiğine tanık olduğunu anlatıyor. 
Sözlerini şöyle sürdürüyor: 
”Bu çeşit gizli ayırımcılığa Türkiye’de 

rastlanmaz. Bir yere dilekçe verdiğiniz 
zaman, ya kişisel yetersizliğiniz, ya da 
yaşınız dolayısıyla olumsuz yanıt alır-
sınız, ırkınızdan, diliniz ve dininizden 
ötürü geri çevrilmezsiniz. Danimar-
ka’da yaşanan bu gizli ayırımcılık, kapa-
lı bir toplum oluşundan kaynaklanıyor“. 
Danimarka’da üniversitelerde Türk 

öğretim üyeleri var. Hastanelerde dok-
tor ve hemşire olarak çalışan Türk asıl-
lı pek çok kişi var. Türk gençlerinden 
avukat, diş hekimi çıkanların sayısı 
günden güne artıyor. Pek çok okulda 
öğretmen olarak görev yapan Türklerin 
sayısı da bir hayli kabarık. 
Uluslararası ringlerde Türk asıllı bok-

sörler Cihanbeylili Eyüp Can (d.1964) 
ile Sivaslı Hasan Al (d.1972) Danimar-
ka’ya Avrupa ve dünya şampiyonluğu 

armağan ettiler. Danimarka insanı bu 
iki şampiyonu da bağrına bastı.  
Danimarka’daki Türkler ülkelerine 

geri dönebilecekleri günün artık gelme-
yeceği gerçeğini çok geç de olsa kabul-
lenmek zorunda kaldılar. Böyle olunca 
da ister istemez Danimarka’da kalıcı ol-
manın yolunu aramaya koyuldular.
İşte tam bu sırada Almanya’da başla-

yıp diğer Avrupa ülkelerini giderek etki-
si altına alan yabancı düşmanlığı rüzgâ-
rı kaçınılmaz olarak Danimarka’da da 
esmeye başladı. Ancak, düne kadar bü-
yük ölçüde işsizliğin kucağında bocala-
yan Türklerden kimileri küçük işlerden 
başlayarak kendi işletmelerini kurma 
yolunu tuttular. 
Manavlık, lokantacılık, seyahat büro-

ları… derken yiyecek ve giyecek üzeri-
ne Türkiye ile toptan alış verişe girenler 
oldu. Halı, mobilya, hediyelik eşya geti-
renler görüldü. Toptancı işyerleri açıldı. 
Danimarkalılar otomobillerinde Türki-

ye yapımı lastik kullanır oldular. Ve bu 
gün Danimarka iş dünyasında pek çok 
Türk asıllı iş adamı kendini kanıtlamış 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
Sporda Eyüp Can ve Hasan Al gibi 

şampiyon boksörlerin yanı sıra Dani-
marka’da profesyonel boksör kızımız 
bile var. Hans Christian Andersen’in 
doğduğu şehir olan Odense’de Olympia 
kulübünde sinek siklette döğüşen Şen-
gül Özokçu geleceğe umutla bakıyor ve 
gözünü dünya şampiyonluğuna dikmiş 
durumda görünüyor2.
(Footnotes)
1 İstanbul’da kurulu Kadın Adayları 

Destekleme ve Eğitim Derneği KADER 
Başkan Vekili.

2 Per Straarup Søndergaard “Şengül 
bayan, Türk ve Profesyonel boksör / 
Sengul er kvinde, Tyrker og professio-
nel bokser” Samspil Dergisi No.2, Yıl 16, 
1999.

haber@haber.dk

Danimarka’da Türk varlığı
Zeynel Kozanoğlu

Kopenhag’da yaşayan, babası Türk 
annesi Danimarkalı olan 15 yaşın-

daki Emil yukarıdaki başlıkla anlattı 
kendisini bana.
‘Kendim olmanın mutluluğu yalnızca 

bir nedenden kaynaklanmıyor. Birçok 
nedeni var. Sözcüklerle anlatamaya-
cağım kadar minnettarım ben kendim 
olabildiğim için. Beğenmediğim kimi 
yanlarım da var, ama bunlar bir elin 
parmakları kadar az.
Ailemi seviyorum, daha iyisi olamaz. 

Sadece anne ve babamdan söz etmiyo-
rum. Büyükanne ve büyükbabalarım-
dan, kuzenlerimden, yeğenlerimden, 
amca ve dayımlarımdan da bahsediyo-
rum. Anneannemi ve iki dedemi de kay-
bettim. Birkaç yıl onları kaybetmenin 
acısını yaşadım. Çektiğim acının onları 
sevdiğimin kanıtı olduğunu kavradım. 
Onların ölüm acısını yaşamımda olum-
lu şekilde kullandığımı söylemiyorum, 
yıllarca onların eksikliğini duyduğumu 
belirtiyorum.
Ailemin büyük çoğunluğu Türkiye’de 

yaşıyor. Böyle olsa da onlara kendimi 
çok bağlı hissediyorum. Daha küçük 
yaşlarda Türkiye’ye gittiğimizde ba-
bamın ağabeyi Nazmi amca ile bera-
ber olmak bana çok heyecan veriyordu. 
Zaman onunla su gibi akıp gidiyordu. 
Nazmi amcamla bir yere gideceğimiz 
zaman ‘belirli bir saatte geri döneriz’ 

sözünü babama veriyorduk. Ama hiç-
bir zaman bu sözümüzü tutamıyorduk, 
çünkü amcamla ya ilk gördüğümüz bir 
derede saatlerce yüzüyorduk ya da tır-
manacak ağaçlar bulup yorulana kadar 
eğleniyorduk.
Dünyanın en iyi arkadaşlarına sahip 

olmak da beni mutlu ediyor. Onlarla 
neler yapabileceğimizin sınırı yok. Ta-
bii arkadaştan arkadaşa fark var, ama 
onlarla her zaman çok iyi eğlenmemin 
mistik bir nedeni olmalıydı. Bir ola-
yı anımsıyorum. Arkadaşım Rasmus’la 
bir yaz tatilinde Türkiye’de beraberdik. 
Birden çok akıllıca bir düşünce geldi 
aklımıza. Bir tavuk yakalayacaktık! 15 
dakikalık seri mücadelemiz sonuç ver-
meyince, çok daha akıllıca bir düşünce 
geldi aklımıza. Tavukları traktörün al-
tına kovalayıp onları orada sıkıştıracak-
tık. Rasmus büyük bir heyecanla tavuk-
ların arkasından traktörün altına koş-
tu, iyi fren yapamayınca kafasını trak-
törün altına çarptı. Traktörün altından 
çıktığında kafasından hem traktör yağı 
hem de kan akmaya başladı.
Bugün bu olayı konuştuğumuzda hep 

birlikte gülüyoruz. Çünkü birbirimizi 
çok iyi tanıyoruz. Birlikte bir şeyler ya-
şamak, birlikte gülmek arkadaşlıkları 
güçlendiriyor.
İnsanın kendisi olması çok önemli. 

Çevremizdekiler bizi olduğumuz gibi 

kabul etmeli. Benim çevremdekiler de 
benim kişiliğimi kabul etmeli. Bunu 
bencil duygularım için beklemiyorum, 
bana saygı duyana, benim kişiliğimi ka-
bul edene ben de gereken saygıyı göste-
riyorum.
Anne ve babamın bana verdiği terbiye-

ye çok değer veriyorum. Onlar her za-
man  ırkçılık karşıtı oldular, hümanist 
düşünceyle yaşamlarını şekillendirdiler. 
Bu öğreti benim gözlerimi açtı ve insan-
lara karşı nasıl davranmam gerektiğini 
kavradım. Onlara sadece bundan dolayı 
ne kadar teşekkür etsem azdır.
Okul yaşamım benim için çok önemli. 

İyi bir eğitim almak istiyorum. Bundan 
dolayı her geçen gün okuluma daha çok 
önem veriyorum. Daha önce de okulu-
mu ciddiye alıyordum. Öğrenmem, ge-
lişmem gerektiğinin bilincine vardıkça, 
okulu ciddiye almanın sorumluluğu da 
artıyor.
Boş zamanımı değerlendirmeye de çok 

önem veriyorum.  Balık tutmayı çok se-
viyorum. Sabah erkenden saat beşte, 
uykunun en tatlı yerinde kalkıp, yağ-
murlu ve rüzgarlı bir havada deniz ya 
da göl kenarına balık tutmaya bisiklet-
le gitmenin mutluluğunu ben bilirim. 
Üstelik bütün gün olta elimde üşüsem 
bile.  Orada, su kenarında balık tutmak 
çok güzel bir duygu. Balık tutarken do-
ğaya bakmanın, doğada olmanın tadına 

varıyorum. Her türlü üzüntüyü, önemli 
kararları bir anlıkta olsa unutuyorum. 
Rahatlamanın, kendimle baş başa ol-
manın mutluğudur balık tutmak benim 
için. Düşünün biraz sonra balık oltaya 
vuracak, ve ben her şeyi unutup sade-
ce oltama takılan balığı karaya almayı 
düşüneceğim. Her şey bir anda oluyor. 
Şok geçirmek, hareketlenmek ve düşün-
mek. Bu anı Japon metrolarında yaşa-
nan kargaşaya benzetebiliriz.  İnsanlar 
nereye gittiklerini tam bilmeden sağa 
sola  koşuşuyorlar.
Kimileri için balık tutmak anlamsız ve 

garip bir  istek olarak görülebilir. Bana 
göre önemi ve anlamı var. Silahla av-
lanmak da öyle benim için. İnsan sanki 
attığını devirmenin, vurmanın mutlulu-
ğunu yaşarken, boş zamanlarını değer-
lendiren katil oluyor. Avlamanın da an-
lamı ve önemi var. Ben avlamayı sevi-
yorum, çünkü silahla avlanmak sadece 
vurmak değil.
Kendim olduğum için çok mutluyum. 

Danimarka’da yaşamaktan da çok mut-
luyum. Danimarka’daki eğitim olanak-
ları bana güven veriyor. Dünyanın en 
iyi yaşam biçimine sahibim. İstediğimi 
yapabiliyorum, çevremde sadece güzel 
insanlar var. Anlayacağınız kendim ol-
manın mutluluğunu yaşıyorum.’

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Kendim olmanın mutluluğu

haber@haber.dkwww.haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber
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Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin 

tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS Türkiye’nin 

tadı size 
çok yakın

Nørrebro  Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Yeni kasap bölümüyle de 
yakında hizmetinizdeyiz

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka
 bayisi

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Yağlı, az yağlı Türk beyaz 
ve kaşar peyniri ile sade, 
kaymaklı yoğurt çeşitleri

Hafta içinde yapacağınız alışverişlerinizde 
bazı ürünlerde  indirimlerimiz vardır. 

Hafta içinde uğrayın indirimli 
kampanya fi yatlarından yararlanın

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve 
meyveden, bakliyata, makarnaya, sucuğa 
pastırmaya,  peynire, yoğurda ve sabuna 

kadar evinizin tüm gıda ihtiyacını en 
ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz 

marketimize mutlaka uğrayın

Dana, tavuk ve hindi 
etlerinden üretilen kaliteli 

ve ucuz Türk sucuk, salam 
ve pastırma çeşitleri

Taze, ucuz 

ve kaliteli
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Geçen aydaki  sayıda “din” ve “kültür” 
arasındaki ilişkiyi incelediğimiz ma-

kalede; “din” ve “kültür” kavramlarının 
bir çok tanımlarının yapılabileceğini gör-
müştük.

“İslam’a göre dinin tanımı, anlamı ve 
işlevi elbette bellidir, hatta tanımlanma-
sına ihtiyaç bile yoktur”, diye düşünen 
okuyucularım çıkabilir. Fakat dünyada 
İslam’dan başka, insanlar tarafından ku-
rulan (beşerî)  veya kaynağı ilahî olan yüz-
lerce din mevcuttur? Aslında din insanlık 
tarihi ile özdeştir. İnsanların oluşturduğu 
her topluluk veya toplumda mutlaka ilahî 
veya beşeri bir din olgusu  olagelmiştir. 

Bu makalemizde İslamiyet’in dışındaki 
dinlerin anlamı, içeriği ve fonksiyonu ne-
dir, herkesin kabul edeceği bir din tanımı 
yapmak mümkün müdür, değişik dinlere 
göre yapılan din tanımlamaları başka din-
ler için de geçerlimidir, gibi sorulara cevap 
arayacağız.   

Avrupa kültür ve medeniyeti içinde orta-
ya çıkan “religion” (din) kelimesinin tari-
hi gelişim içerisinde “mitoloji” (efsane) ve 
“magi” (büyü, sihir) gibi birtakım yakın  
kavramlarla  ilişkisi vardır. 

Avrupa kültüründe “din” kavramı ile “ki-
lise” kurumu arasındaki yakın ilişki  nede-
niyle, Batı toplumlarında  Kilise kurumu  
yüzyıllarca tek geçerli dinî  müessese ola-
rak varlığını sürdürmüş; toplum ve dev-
let hayatındaki etkisi nedeniyle insanların 
din kavramını algılamalarında belirleyici 
olmuştur. 

“Din” (religion) kelimesinin - tarihi sü-
reçte anlamı değişse bile - Avrupa kültürü, 
( özellikle politeist Roma kültürü) kayna-
klı bir terimdir. Bu bakımdan sözcüğün 
etimolojik tanımının araştırılarak bunun 
Romalılar devrinde nasıl bir içeriğe sahip 
olduğunu ve hangi çağrışımları yaptığını 
ortaya koymanın problemin çözümün-
de pek fazla bir yararı olmaz. Filologlar 
(dilbilimcileri)  ve etimologların (kelime 
köklerini araştıranlar) yoğun çabalarına 

rağmen günümüz toplumlarında  “din” ta-
rihsel süreçteki içeriğinden yeni ve farklı 
çağrışımlar yapmaktadır.  

Avrupa  geleneğinde din, belli bir mü-
essese, (kilise) olarak ortaya çıkmasına 
karşılık, diğer kültürlerde bu kurumsal 
model - çoğu zaman - aynı şekilde tezahür 
etmemiştir. Örneğin İslam’da Hıristiyan-
lıkta olduğu gibi bir “kilise” kurumundan 
bahsetmek mümkün olmadığı gibi; Batı 
için geçerli olan - bu kurumsal ayrımı İs-
lam’a ve diğer kültürlere taşımak zordur. 
Batı toplumlarında dinî kurumlarla diğer 
toplumsal kurumları kesin çizgilerle bir-
birinden ayırmak mümkün olsa bile, bu 
ayrımı Müslüman toplumlarda düşünmek 
anlamlı olmaz.

Hıristiyanlık (özellikle Protestanlık) 
geleneğinde, Katolik mezhebinden farklı 
olarak “din” deyince ilk planda bu dünyaya 
yönelik bir inanç sistemi düşünülür, ki bu 
anlayış dinin tanımında bir kriter olarak 
kullanılırsa; dinle ilgili bir takım zorunlu 
ve uygun tasavvurlar konu dışında bırakıl-
mış olur. Zira bazı din veya dinî akımlarda 
onların inanç boyutuna tekabül eden un-
surlar, dinin pratik yönüne göre ikincil bir 
öneme sahiptir. 

Diğer yandan dini herhangi bir kültür 
veya toplumda yaşandığı şekliyle başka 
bir kültüre çevirerek aktarmak veya aynı 
içerikte kullanmak mümkün olsa bile, içer-
diği anlam ve yaptığı çağrışımlar çok farklı 
olabileceği için, belli bir toplum için geçerli 
olan din tanımının farklı  kültürel coğraf-
yalarda kullanmak da gerçekçi değildir. 

Örneğin Hindu dilinde, din kelimesi 
“dharma” kavramıyla ifade edilen ve belli 
bir “kast” içindeki ahlâki görev ve sorum-
lulukları içeren bir terimdir. “Dharma”, 
Hinduizm’in mitlerinden ziyade birtakım 
toplumsal normlar ve değer yargıları an-
lamına gelir. 

Japonca’da ise din kavramı “shu-kyo”, 
terimiyle ifade edilir ve bu kelime, inanç, 
mizaç (veya düşünce) ve derinlik (shin-jin-

fukai) kavramlarını ve bir hayat felsefesini 
çağrıştırır. Japon ve diğer bazı Uzak Doğu 
kültürlerinde “din”, (shinto), hususi bir şe-
kil olarak ortaya çıkmaktan ziyade, doğum 
ve ölüm gibi bir takım geçiş törenlerinde 
icra edilen bir ibadet anlamında gelir. Dinî 
ayin ve törenler, görünüşte Japon karak-
teristiğini belirleyen önemli bir etken 
olarak gözükse bile; yapılan araştırmalar 
Japonların kültürlerine bağlı oldukların 
halde, din karşısında son derece duyar-
sız olduklarını ortaya koymaktadır. “Din” 
kavramının Japonca’daki esnek anlamı, bu 
ikilemin izahı konusunda önemli bir ipu-
cu verir. Zira Japonlarda din, geniş halk 
kitlelerinin günlük hayatını yönlendiren 
bir kavram olmaktan ziyade, toplumdan 
uzak yaşayan keşişlerin veya hayatın an-
lamı konusunda felsefe yapan yaşlı insan-
ların  davranışlarını yönlendiren bir feno-
men olarak ortaya çıkar.

Klasik Çince’deki “chjiao” terimi genel 
anlamdaki “din” sözcüğüne en çok ya-
kın bir içeriğe sahip olmasına karşın, iki 
kavramın aynı anlama geldiğini söylemek 
zordur. Zira, “chjiao” kelimesi, Çince’ de 
üç önemli öğretiyi  (Konfüçyizm, Budizm 
ve Taoizm) kapsar. Bu kavram atalardan, 
nesilden nesile sözlü gelenek halinde miras 
olarak gelen birtakım ilahi kurallar dizisi 
anlamına gelmekle beraber,  dinsel ayin, 
tören ve seremonileri de çağrıştırır.

Kutsal dini metinlere dayanan günü-
müzdeki tek tanrılı (monoteist) dinlerle 
(Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam); çeşitli 
biçimleri bulunan mitolojik, politeist (çok 
tanrılı) dinler arasında da dinin anlam ve 
kapsamıyla ilgili oldukça büyük farklar 
mevcuttur. İslam’a göre din belirli za-
manlarda yapılan bir takım ritüeller veya 
seremonilerle sınırlı olmayıp, kişinin birey-
sel, ailevi ve toplumsal hayatını kuşatacak 
şekilde kapsamlıdır. Bu noktada din insa-
nın hem dünya hem de ahiret hayatındaki 
mutluluğunu esas almaktadır.

Herhangi bir toplumun dinsel tasavvu-

rundaki bir fenomen tamamen  aynı bi-
çimde (veya benzer bir şekliyle) başka bir 
toplumun dininde veya dinsel inançlarında 
ortaya çıkabilir. Fakat bu durum o toplu-
mun dininin tümüyle benzer olduğu an-
lamına gelmeyeceği için, bütün toplumlar 
için geçerli olan bir din olgusu ve davranı-
şından bahsetmek mümkün değildir.

Bilindiği gibi ilahi dinlerde insan bir 
tek Tanrı’ya inanırken; bazı kültürler-
de (özellikle Asya kültüründe) değişik 
dinlerin veya geleneklerin birleşim veya 
kombinasyonu da sık rastlanan dini bir 
pratiktir. Farklı inançlar, dinî tören ve 
ayinler, insanların bilincinde hayatının 
değişik dönemlerinde bir ihtiyaca cevap 
verirlerken, bunlardan sadece bir tanesi 
ihtiyaca göre belli durumlarda güncel ola-
bilir. Böyle bir uygulamada birey aynı anda 
birden fazla dine inanırken; özel durumlar-
da bunlardan sadece bir tanesini seçebilir. 
20. yüzyılın sonlarına doğru Afrika, Asya 
ve Amerika’ da ortaya çıkan “Moon Hare-
keti, Kimbanguismen” gibi dinsel akımlar 
ve mitolojik kültler birbirleriyle kaynaştı-
rılabilmektedirler. Bu tip inançlara dinler 
tarihinde “senkretizm” (birbirinden farklı 
iki şeyin birleştirilmesi) veya “eklektizm” 
(derlemecilik veya seçmecilik) inancı adı 
verilir.

Görüldüğü gibi din kavramının Batı dü-
şüncesi ve Medeniyeti bakış açısından ya-
pılan tanımları, somut olarak dinin içeri-
ğine ait ayrıntılı bilgi vermekten uzaktır. 
Tanımlarla ilgili diğer bir sorun ise dinin 
değişik tarihlerde ve kültürel coğrafyalar-
da farklı nitelik ve yapılarda ortaya çıkma-
sıdır. Dinsel kaynakları ve temel dogma-
ları aynı olmasına rağmen Hıristiyanlığın 
görüngüleri ve kültürel sonuçları Ameri-
ka’da, Avrupa’da veya Afrika’da farklı bi-
çimlerde ortaya çıkmaktadır.

kuyucuoglu@gmail.com   

Din nedir?
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİN VE  TOPLUM

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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

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

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

başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

Menü 1: 
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, 
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa 

dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa 
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

MULTICENTER DÜĞÜN SALONU
1 Mart’tan itibaren Herlev’de iki 

ayrı salona sahip tesislerimizde en 
güzel günlerinizi düzenlemekten 

gurur duyacağız. 

Giriş ve 1. katta içeriden balkonlu 800 
kişilik salonumuz ve 2. katta 250 kişilik 

salonumuzda sizleri ağırlamaktan 
gurur duyacağız. 

Salonumuzda en son teknolojinin kullanıldığı 
elektronik cihaz ve sistemler, elektronik kontrollü 
ışık ve ses sistemi, ayrıca dahili kamera sistemi 

ile internetten canlı yayın. 
Kısaca siz ne isterseniz biz onu sunuyoruz. 

Lyskær 13A - 2730 Herlev - Tlf: Müslüm 2677 5433, Şimon: 4054 9534 Said: 3122 5222

Herlev yeni ve 
müthiş bir düğün 

salonu

Herlev yeni ve 
müthiş bir düğün 

salonu
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e-posta: info@weddingpalace.dk - web: www.weddingpalace.dk

Gydevang 39-41
3450 Alleröd

wedding palace

dÜgÜn salonu ˘

Tlf: 3064 2779
Tlf: 6012 5332
Tlf: 3091 5021

wedding palace

Yeni sahipleri ile Wedding Pala-
ce düğün Salonu Kopenhag’ın en 
yeni ve en güzel düğün salonu 

olarak 1100 kişilik kapasitesi ile 
ve 350 araçlık bedava park yeri 

göçmenlere yönelik en iyi hizmeti 
vermektedir.

Yeni Düğün Salonu

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için rezervasyonu-
nuzu şimdiden yaptırın,

kişi başına 139 Kr’luk cazip fiyalarımızdan 
yararlanın

- Lüks ortamda İtalyan 
dizaynı

-  1100 kişilik kapasite
-  5 yıldızlı düğün salonu
-  230 kişilik lüks sinema 
   salonu
-  Fıskiyeli havuz
-  Çocuklar için oyun odası
-  Mescit
-  Gelin-damat için VIP 
   odası

- Wedding Palace Türk ve   
Kürt   düğünleri ve diğer 
eğlenceleri   için herşey 
dahil paket çözüm   
önerisi sunuyor.

- Menü ve diğer 
ihtiyaçlarınız da  sizin 
isteğinize göre belirlenir.

Ligtv   6 mdr + 70 kanaler 1370,- kr 
Ligtv 12 mdr + 70 kanaler 2460,- kr  

1500,-kr

Humax reciver til Digiturk abonnement 

1299,-kr

 Med dansk menu Conax Cardreader (Nds Videoguard)

Med Conax Cardreader 

1000,-kr

IDTE IQ 5000 PVR Plus USB, HDMI, 2x 
Conax Cardreader ( Nds Videoguard)

1499,-kr

Chokpris

1200,-kr

Chokpris

Sat-express har de bedste satellit udstyr på marked, til billige priser.
Vi foretager alle former for installation og justering af Parabolanlæg. 

Har du selv monteret, kommer vi gerne og justerer. 

Opsætning af parabol antenner til alle...

Mehmet Yılmaz   Tlf.: +45 40 27 89 89

  Med Conax Cardreader + 2 ci slott
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Palle Fogtdal Yayın 
Evi’nin derlediği 

tarihî fotoğraflardan 
oluşan bu kitap, 1850 
– 1980 yılları arasın-
da, acıdan, ihtiyaçtan, 
savaştan ve takibat 
altında oldukları için 
ülkelerinden kaçmak, 
ülkelerini terket-
mek zorunda kalan 
insanların dramını 
anlatıyor. 400 kadar 
fotoğrafın atında yer 
alan dolgun yazılarla 
Danimarka’ya göçün 
tarihi kolay hazmedi-
lecek bir şekilde oku-
yucuya sunuluyor. 
Kitapta, 1969 – 1973 
yılları arasında, başta 
Türkiye’den olmak 
üzere, işçi olarak ge-
len ve daha sonra 
göçmen olarak Dani-
marka’da kalan son 

içgücü göçü de 40 
sayfayla yer alıyor.

Biz göçmenlerin, Da-
nimarka’ya gelişimi-
zin tarihi bir belgesi 
olarak ve bizden son-
raki kuşaklara bura-
lara nasıl geldiğimizi, 
hangi koşullar altında 
ilk yıllarda buralarda 
yaşadığımızı göstere-
bilmemiz için evimiz-
de bulundurmamız 
gereken çok değerli 
belgesel bir kitap.

HABER KİTAP

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

Iki ciltten oluşan bu yapıt, Da-
nimarka’nın daha devlet olma 

belirtilerinin görülmeye başlama-
sından bugünün Afganistan sava-
şına kadar geçen bin yıldan daha 
uzun bir süre içinde savaşların 
ve askeri krizlerin Danimarka 
insanının, devletin ve toplumun 
şekillenmesinde nasıl rol oynadı-
ğının tarihini yazıyor. Ve tarihçi-
ler Ole L. Frantzen og Knud J.V. 
Jespersen’nin derleyerek ortaya 
koydukları bu yapıt Danimarka 
savaşlarının tümünü bir arada 
toplayan ilk yapıt.

Bu yapıtta savaşların nedenle-
ri ve sonuçları, , savaşların akış 
sürecleri ve belirleyici olaylar 
dış politika ve güvenlik politi-
kası perspektifleriyle geniş bir 
yaklaşımla irdeleniyor.

1. cilt, Danimarka’nın daha 
ulusal bir devlet olmadan önce-
ki dönemden, yani 700 yılından 
1814 yılına kadar geçen 1100 
yıllık dönemi ele alıyor. Bu bö-
lümde, Danimarka’nın Baltık 
Denizi’nde egemenliğini kuran 
Viking döneminden başlayarak, 
Danimarka’nın Kuzey Avrupa’da 
büyük güç olması sonucunu do-
ğuran Isveç savaşları, daha sonra 
ise gücünü yavaş yavaş kaybede-
rek önce İsveç’e büyük topraklar 
kaptırması, İngiltere ile şavaşla-
rından ağır yenilgiler alması ve 

nihayet 1814’te Norveç’i de İs-
veç’e kaptırması anlatılıyor.

Norveç’in 1814’te İsveç’e kaybe-
dilmesinden 2008 yılına kadar ki 
son dönem 2. ciltte ele alınıyor. 
Danimarka’nın artık eski gücünü 
yitirmiş olması sonucu güneyde 
Slesvig ve Holsten Almanlar’a gi-
diyor. Ağır darbeler yemiş olan 
ve toprak kaybede kaybede iyice 
küçülen, bunun da ötesinde ta-
rihten silinmenin eşiğine gelen 
Danimarka artık 1870’li yıllar-
dan sonra suya sabuna dokunma-
dan, “aman bana dokunmasınlar 
da” şeklinde bir küçüklük psiko-
zu içine girdi ve dış politikada son 
bir kaç yıla kadar sürekli “taraf-
sızlık” politikası izledi. Son Fogh 
Rasmussen hükümeti döneminde 
Danimarka Irak ve Afganistan’da 
aktif olarak katılarak yeniden sa-
vaşlara katılan bir ülke görünü-
müne girdi.

Danimarka  Savaşları Tarihi, 
okunacak ya da kaynak olarak 
kullanılabilecek değerli bir ya-
pıt.

DANMARKS KRIGSHIS-
TORIE bind 1-2: Danimar-
ka  Savaşları Tarihi 1. ve 
2. cilt. Derleyenler Ole L. 
Frantzen og Knud J.V. 
Jespersen. Gads Forlag. 
Yayın Evi. İki cilt, toplam 
876 sayfa. 599.- kr. Kitabın yazarı Muhammad Ali 

Hee çocukluk yaşlarından 
başlayarak bugüne kadar geçen 
süre içndeki kimlik arayışının 
öyküsünü anlatıyor bu kitabın-
da. Aslında Danimarkalı bir aile-
nin çocuğu olan Muhammad Ali 
Hee’nin asıl adı Leon. Leon da 
her normal bir cocuk gibi normal 
bir cocukluk geçiriyor. Okuluna 
devam ediyor. Oldukça iyi bir 
sosyal yaşamı da var. Ancak bir 
gün sınıf arkadaşlarından biri ile 
arasında çıkan, önemli de olma-
yan bir küçük kavgada arkadaşına 
vurması Leon’un  tüm yaşamını 
değiştiriyor. Leon bu kavgada 
kendisinin bir kabahati olmadı-
ğına kesinlikle inanıyor. Ancak 
okul müdürünün, arkadaşına 

vurmasının kabul edilemeyeceğini 
gerekçe göstererek okuldan uzak-
laştırma cezası vermesi, kavganın 
asıl kabahatlisi olan arkadaşının 
ise herhangi bir cezası almaması 
Leon üzerinde büyük ve olumsuz 
bir etki yaratıyor.

Bu olaydan sonra adalet duygu-
ları incinmiş olan ve çevresinden 
soğuyan Leon tanıştığı göçmen 
çevrelerden arkadaşlarının tel-
kiniyle daha sonra İslam dinine 
dönüyor ve “Leon” olan adını de-
ğiştirerek “Muhammad Ali Hee” 
adını alıyor. İç huzuru ve adaleti 
bulacağını umduğu Hızb-ut-Tah-
rir’e de üye olan Muhammad Ali 
Hee, örgütün çalışmalarına, et-
kinliklerine, eylemlerine aktif bir 
şekilde katılıyor. 1998 – 2004 yıl-
ları arasında Hızb-ut-Tahrir üyesi 
olan Muhammad Ali Hee burada 
da aradığını bulamıyor ve örgüt-
ten ayrılıyor.

Muhammad Ali Hee’nin anlat-
tığı Søren Flott’un kaleme aldığı 
kitapta, Muhammad Ali Hee’nin 
kimlik arayışı öyküsünün yanısı-

ra, Hızb-ut-Tahrir’in içe kapanık 
dünyası, kimlik bunalımı içinde 
olan gençlerin camilerde, işyer-
lerinde, okullarda, özel toplantı-
larda nasıl eğitildikleri, örgütün 
dünya görüşünün özenle seçil-
miş kitaplarla nasıl öğretildiği, 
beyinlerin nasıl yıkandığı da an-
latılıyor.

AFHOPPEREN - Kaçak ve 
İtirafları. Hızb-ut-Tahrir 
ile 6 yıl. Yazarlar Muham-
mad Ali Hee ve Søren Flott. 
Jyllands-Posten Yayın Evi. 
192 sayfa. 229.-kr. 

Land at Lede (Ülke Yönet-
mek) yapıtı, tarihi olayların, 

kapalı kapıların ardında kalan, 
dışa yansımayan, ancak tarihi 
romanlara konu olan yönleri-
ni sunuyor okuyucusuna. Bu 
şekilde, Danimarka tarihinde 
büyük sonuçlar doğuran olay-
ların arkasında yatan gerçek 
nedenler, olumlu yada olum-
suz gelişmeler, bu olaylarda rol 
oynayan kişiler, ki aralarında, 
olayların gelişmesinde önemli 
roller oynamış olmalarına rağ-
men tarih kitaplarında gerçek 
yerlerini almamış bir dizi kadın 
kişiler yada kişilikler de bu ya-
pıtta öne çıkarılıyor. 

Bu yapıt, 1829 yılına kadar 
geri giderek yani Danimar-
ka’nın Krallıktan demokratik 
rejime geçişin olaylarını hazır-
layan dönemden bugünkü Baş-
bakan Anders Fogh Rasmussen 
dönemine kadar geliyor ve son 
180 yıl içinde bugünün Dani-
marka’sını oluşturan süreci 
irdeliyor. Ancak yapıtı ortaya 
koyan Kaare R. Skou, bu ya-
pıtın bir tarih kitabı olmadı-
ğını, buna karşılık bu yapıtta 
anlatılan olayların, kişilerin, 
kişiler arasındaki ilişkilerin ve 
tüm gelişmelerin tarih kaynak-
larından alındığının altını çizi-
yor. Bu nedenle de bu yapıt bir 
tarih kitabı olmaktan çok tarihi 
olayları yaratan nedenlerin bir 
söylemi, dramatik bir öykü-
sü gibi algılanması ve o gözle 
okunması gerekiyor.

Son 25 yıldır, Danimarka mec-
lisi Folketing’de siyasi olayları 
yakından izleyen, röportajlar ve 
yorumlar yapan Kaare R. Skou, 
ciddi çalışmalarıyla kamuoyu-
nun saygısını kazanmış bir ga-
zeteci ve yazar. Kaare R. Skou, 
yine gazetemizin bu sayfasında 
sözünü ettiğimiz ”Dansk Poli-
tik A - Å” yani A’dan Å’ya Da-
nimarka Politikası adlı yapıtın 
da yazarı.

LAND AT LEDE – Ülke Yönetmek. İstibdattan halk 
yönetimine geçişin dramatik öyküleri. Gazeteci-yazar 
Kaare R. Skou. Lindhardt og Ringhof Yayın Evi (L&R). 
704 sayfa. 399,95 kr.

Huzursuz Balkanlar ki-
tabı Balkanlar’ın eski 

çağlardan başlayarak bu-
güne kadarki bir tarihi. Bu 
süre içinde Balkanların eski 
çağı, Bizans dönemi, Güney 
İslavların Balkanları istilası, 
Osmanlı İmparatorluğunun 
egemenlik dönemi, ulusal 
uyanışlar ve bağımsızlık 
hareketleri, krallık ve ko-
münist diktatoryaları ve 
komünizmin dağılmasından 
sonraki en son dönemi an-
latılıyor.

Balkan yarımadasının son 
bir kaç bin yıllık tarihinde 
yaşanan istilalar, çok değişik 
ırklardan halklar, kültürler 
ve çatışmalar, huzursuzluk-
lar kitabın konusu. Nitekim 
kitapta (tarih kitabı demek 
daha doğru olur) bu farklı-

lıkların doğal sonucu olarak 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son döneminde başgösterdi-
ği zıtlıklar ve kinlerin orta-
ya çıkardığı istikrarsızlıklar, 
huzursuzluklar, çatışmalar, 
savaşlar ve iç savşlar dile 
getiriliyor. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun zayıflaması 
ve çözülmesi sonucu, yakla-
şık son ikiyüz içinde ortaya 
çıkan yeni bağımsız devletler 
anlatılıyor.

İlgilenenler için iyi bir baş-
vuru kaynağı.

DET UROLIGE BALKAN 
uzursuz Balkanlar. 
Yazar Sven Kuchler 
Poulsen. Forlaget 
Ådalen Yayın Evi. 
384 sayfa. 299.- kr.

DANİMARKA SAVAŞLARI TARİHİ

FLYGTNINGE og INDVANDRERE 
1850 – 1980: Mülteciler ve Göçmenler 
1850 – 1980- Forlaget Palle Fogtdal 
Yayın Evi 400 sayfa 169.- kr.
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans 
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)
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Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık 
sosyal danışmanlık tecrübelerimle özel 

yaşam ile  sosyal yaşamı 
dengelemekte güçlük çeken gençlere, 
ailelere danışmanlık  ve arabuluculuk 

hizmeti veriyorum. 

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar
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Geçen sayımıza istinaden disiplin 
konusuna devam etmek istiyorum. 

Disiplin başlı başına çok geniş bir kav-
ram olmakla birlikte çokta göreceli bir 
kavramdır. Yani herkesin kendince di-
siplin anlayışı farklı olabilir. Fakat ge-
çen sayımızda da belirttiğim gibi disip-
lin bir cezalandırma şekli değil, uygun 
verildiği takdirde davranışı yönlendir-
meyi amaçlayan bir eğitim veya eğitim 
şekli olmalıdır. 
Anne ve babaların uyguladıkları 

olumsuz disiplin şekilleri genel olarak 
fiziksel disiplin, çocuğu sözle hor gör-
mek ve sevgiyi esirgemek seklinde 3¬e 
ayrılabilir. 
Fiziksel disiplin şekli maalesef insan-

larımız arasında sıkça uygulanır. An-
cak bu yöntemin çocuklarda zayıf vic-
dan ve ahlak gelişimine yol açtığı araş-
tırmalarla kanıtlanmıştır. İnsan artık 
bağımsız düşünebilmeli ve her duru-
ma uyacak esnekliğe sahip olmalıdır. 
Günümüz bunu gerektirmektedir. Da-
yakla büyüyen çocuk esnek olmaz katı 
olur. Burada en önemli kavram daya-
ğın zayıf vicdan ve ahlak gelişimine sa-
hip olmasına yol açmasıdır. Acaba bu 
neden olur? Bir kere çocuk bir yara-
mazlık yaptığı zaman dayak yerse bu-
nun karşılığını ödemiş demektir. Artık 

yaptığını düzeltmek ve onarmak için 
başka bir şey yapmasına gerek kalma-
dığını düşünür. Dayak yiyen çocuk-
ta anne- babaya karşı kızgınlık olu-
şur. Dolayısıyla çocuk kendi yaptığının 
kötü bir şey olduğunu öğrenip kendini 
suçlu göreceğine, kendisini döveni suç-
lar. Çocuğun anne – babadan daha güç-
süz ve aciz olduğunu bu şekilde yüzüne 
vurmak çocuğu utandırır ve kendine 
olan güvenini sarsar. 
Çocuk anne ve babasının davranışını 

taklit edip problemlerini saldırganlık-
la çözmeyi öğrenir, kızdığı zaman oda 
bir başkasını döver. Böyle fiziksel ceza 
çocuğa vicdanlı olmayı değil saldırgan 
olmayı öğretir. Dayağa alışan çocuk 
başkalarıyla sürtüşmelerini konuşarak 
halledemez, oda şiddete başvurur. 
Bazı ana babalar ise çocuklarını azar-

layarak terbiye etmeye çalışırlar. Bu 
azarlamalar, korkutma, tehdit , alay 
etme, küçümseme , bağırma ve beddua 
etme gibi şekiller alır; Çocuklar korku 
konusunda çok hassastırlar. Hele pek 
anlamadıkları şeylerle korkutulursa, 
bu sözlere inanır ve çok sarsılır. (Mese-
la, dokunma ellerin taş olur, durmaz-
san öldürürüm vb.) Ancak büyüdükçe 
bunların boş olduğunu anlar ve hiçbir 
tehdide kulak asmaz. Küçümsemek 

herkes için olduğu kadar çocuk içinde 
onur kırıcıdır. Hele elinde olmayan bir 
şey için alay konusu olursa (aptal, be-
ceriksiz, şişko gibi sözler) çocuğun gü-
veni iyice sarsılır. 
Bu durumda çocuk ya siner cesaret-

siz olur, yada küstah cevaplar verir ki 
buda insanı iyice çaresiz bırakır. Bağır-
ma ve beddua etmek ise çocuğun olum-
suz davranışlarını düzeltmez, sadece 
anne ve babaların içini boşaltmasını 
sağlar. Sık sık azarlanan ve beddua işi-
ten çocuk yaptığı olumsuz davranış-
tan dolayı kendini suçlayacağına anne 
ve babayı suçlar. Hor görülen, pis, şer-
sem gibi lafları çok işiten çocuk gerçek-
ten kendisinin öyle olduğuna inanır ve 
kendi gözündeki değeri azalır.
Dayak çocuğun bedenine, sevgi esir-

gemek ise çocuğun duygularına hitap 
etmektedir. Çocukla konuşmamak, 
küsmek, ona aldırmaz bir şekilde dav-
ranmak yada onu artık sevmediği-
ni söylemek sevgi esirgeme yollarıdır. 
Sevgi esirgemenin de vicdan gelişimi 
üzerinde olumsuz etkileri vardır. Çün-
kü sevgi esirgemede amaç, çocuğun 
yaptığı hareketin cezasını çekmesidir. 
Cezasını çeken çocuk burada da yaptı-
ğı yaramazlığın karşılığını ödemiş de-
mektir. Yaptığından pişmanlık duya-

rak onu tamir etmek için bir şey dü-
şünmesine gerek yoktur. Ayrıca “yara-
mazlık edersen bir daha seni sevmem” 
gibi sözler çocuğu can evinden vurur. 
Çünkü çocuk anne ve babasının sevgi-
sine her zaman muhtaçtır. Böyle söz-
ler onda şu hissi uyandırır. “Mükem-
mel olmazsam, melek gibi durmazsam 
beni sevmeyecekler.” Ama çocukta bi-
lir ki mükemmel değildir ve mutlaka 
yaramazlık yapacaktır. O zaman anne 
ve babasının seviyesine hiçbir zaman 
layık olamayacağını düşünür. Ya ka-
bul edilmek için çırpınır yada isyankar 
olur.
Çocuklarımıza doğru davranışlar öğ-

retmek için en etkili yöntem POZİTİF 
ÖDÜLLENDİRMEDİR. Ama maalesef 
en az kullanılan da budur. Pozitif ödül-
lendirmeyi kısaca özetlersek; kazanıl-
ması istenen davranışlar daima ödül-
lendirilmelidir, ama istenmeyen davra-
nışlarda ödül yoktur. 
Önümüzdeki sayımızda pozitif ödül-

lendirme ve anne-baba ile çocuk ara-
sındaki ilişkilerin değişik çözümleri ile 
tekrar burada buluşmak dileğiyle.

bzelal.kanat@haber.dk

Bedriye Zelal Kanat
Ailede disiplin
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Bulmacahaber

SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez 
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun 
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

SOLDAN SAĞA
1) Erkek oyuncu-Türk müziğinde bir makam
2) Bir yağış biçimi-bir şeyi duyurmak için asılan çok 
resimli duvar ilanı
3) Gelenek
4) Olacak yada gelecek bir şeyi telaş göstermeden 
bekleme-Bir siyasi parti
5) Tersi belirti, nişan, alamet, emare-iç kısmı
6) Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, ge-
nellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uy-
gulanan beden hareketlerinin tümü-tok karşıtı
7) Cılız zayıf güçsüz-İleri sürülen savunulan düşünce
8) Utanma-Bir haber ajansı
9) Güvey-yok karşıtı
10) Derideki leke veya kabartı-söz gelişi

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Kadın Oyuncu
2) Argoda kadın-üzerine bir cismin gölgesi yansıtı-
lan saydam olmayan yüzey
3) Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ilimiz-Zihin
4) Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası
5) Başkan ser-irade zayıfl ığı
6) Vilayet-cet
7) İnternet sitelerinde ziyaretçi sayısına belirlemek 
için yapılan sayfa
8) Ses yitimi-bir meyve
9) Yapı-bir hayvanın yemek için bir diğerini yakala-
ması-yeterli olmayan
10) Yemek -çaput

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

B i r
aktörümüz 

B i r
a k t r i s

Bir orman
a¤ac› 
G ö n ü l
borcu 

Bir ilimiz 
Dad› 

E d i r n e ’ n i n
bir ilçesi 

B o r u
sesi 

‹lgi eki 

"Ömer ..."
(Yönetmen) 

De¤erli bir
tafl 

Y ü z y › l
(K›saca) 

Hedef 
Tecrübe M a r k a

fiikar 
Ku fl

yuvas› 

R a d o n
( S i m g e )

A n t a l y a ’ d a
bir akarsu

A s e t i k
asidin tuzu 

N i j e r
baflkenti 

E l a z › ¤ ’ n › n
bir ilçesi 

K r i p t o n
(Simge) 

Ondal›k 
H›z, sürat

Ahlak bilimi 
fiöhret 

‹ s t e n ç d › fl ›
k a s

hareketi 

Yu n a n
savafl tanr›s› 

Bencilik 

Ye d i n c i
sanat 

Merhem 
D o l a y l ›
anlat›m 

N e fl e l i ,
canl›, ilgi

çekici 
Ayl›k 

G e l e c e k
zaman 
Familya 

Fe r m e n t ,
enzim 
Taraf 

Ya ¤ m a ,
çapul 

Kesin 
Ko n u ¤ u
a¤›rlama 

K l i k
R o m a ’ y ›
y a k a n

hükümdar 

Bir flair ve
yazar›m›z 
‹yi, hofl 

S u
(Eski dil) 
B ü y ü k
s›çan 

U n s u r,
eleman 

B i r
aktör 

Kay›p, yitik 
Ya p ›

kurma 
Baston 

Yat›l› 

‹ r l a n d a ’ n › n
Galce ad› 

Uykusu hafif 

M i t o l o j i k
kiriflli çalg› 

Madeni ip 
Bir flaflma

ünlemi 
Dinlence 

Alt, afla¤› 
Pa n a m a ’ n › n

plaka imi 

K a t › fl › k s › z
içki 

Lezzet 
N e z i r

Tasvip 

Bir kara
y u m u fl a k-

ças› 
Bir ba¤laç 

Pasak 
K a z

D a ¤ › ’ n › n
antik ad› 

N o t a d a
d u r a k l a m a
K i l o a m p e r
(K›saca) 

A r g o d a
‘ h a z › r, tetik’ 

Ko m ü n i k a s -
yon 
O t l a r

(Eski dil) 

Söylenti 
N e p t ü n y u m

(Simge) 

Pe r u ’ n u n
plaka imi 
Bir binek
hayvan› 

Bir alay
iflareti 

‹ s v i ç r e ’ d e
bir nehir 

Fa k
t u z a k
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Bu sezon Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden 
18 takımdan çok, hakemler ve yan hakemler 

konuşuluyor.
Hafta yok ki, hakemler gazetelerin spor  sayfala-

rında meşgul etmesin. 
Kulüplerin internet sitelerinden hakem camiası 

hakkında zehir zemberek açıklamalar yapılmasın..!
Türkiye’nin en büyük kulüplerinden tutun da 

amatör takımlara kadar herkes hakemlere veryan-
sın ediyor.
Kulüpler haksız mı? Haklı olabilirler.
Ya hakemler..? Onlar masum mu?
Masum olsalardı,  o zaman hem bir Dünya Kupası 

hem de bir Avrupa Futbol Şampiyonası’nda düdük 
çalarlardı!
Demek ki, kurumda yanlışlıklar bir türlü düzeltil-

miyor ya da düzelmiyor.
Daha ligin ikinci yarısının ilk maçlarında hakem-

lerden şikayetler tam gaz başladı. Hem de ne baş-
lama...
G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor gibi 

devlerin yanında diğer kulüplerde hakem hataları-
na tepki gösteriyor, ortalığı toz dumana katıyor.
Taraftarlar yürüyüş yapıp, Futbol Federasyonu, 

MHK başkanı Oğuz Sarvan ve bazı yöneticeleri is-
tifaya davet ediyor.
Türkiye’nin FİFA kokartlı hakemleri topun ağzın-

da, gözlemci raporlarından alınacak notlarla ne ka-
dar dinlenip dinlenmeyecekleri belli oluyor.
Türk hakemliği böyle olmamalı.
Hakemde insandır hata yapar olgusuna katılıyo-

ruz. Yeter ki eyyamcılık olmasın. Ama Türkiye’de 
öyle iddialar ortaya atılıyor ki, insanoğlu ister iste-
mez büyük şüpheye düşüyor.
Daha durun... 
Ligin sonlarına doğru bir yaklaşılsın, şampiyon-

luğu kovalayan ya da düşme hattında olan takım-
lar herhangi bir hakem hatasına maruz kalıp puan 
kaybetmeye devam etsin veya bir futbolcusu atılsın 
görün o zaman siz büyük yangını.
Aman aman kimse yanında duramayacak.
Hakemlere de birkaç söz biz söyleyelim..
Hakem beyler, futbol maçının başlama düdüğüyle 

bitiş düdüğüne kadar sahanın hakimi sizsiniz. Yö-
nettiğiniz takım ister büyük ister küçük tabir edi-
len (Her takım kendi şehrinin büyüğüdür) takım 
olsun, karşındaki futbolcu ister yıldız ister az ta-
nınmış Anadolu takımın futbolcusu olsun kararları 
eşit verebiliyorsan hiç korkma. 
Verdiğin kararda yanlışlık yapıyor ya da eksik uy-

guluyorsan o zaman 90 dakika boyunca sahada di-
ğer kararları verirken eziklik içinde adaletli davra-
namazsın. 
Bana göre, Türk hakemliğinin en büyük sorunu 

burda.
Örnek, Galatasaray-Kayserispor maçında Milan 

Baros’un kanlı elini hakem Selçuk Dereli’nin üze-
rine sürmesi sonucu kırmız kart yerine sarı kartla 
kurtulması.
Esas bunu iyi düşünüp analiz etmek lazım...

irfan.kurtulmus@haber.dk

Hakem bey... Hakem bey...

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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İngiliz takımlarının 
transfere harcadığı çıl-
gın paralarla gündeme 

gelen 'futbol ve para' ilişkisi 
yapılan son bir araştırmayla 
iyice gün yüzüne çıktı. 

'Futebol Finance' adlı bir 
Portekiz şirketi dünyanın 
yıllık en çok kazanan 50 
futbolcusunu açıkladı.

Listenin zirvesinde İtalya 
Birinci Futbol Ligi (Serie 
A) takımlarından Inter'de 
forma giyen İsveçli yıldız 
Zlatan Ibrahimovic ve yine 
Serie A'da Milan forması gi-
yen Brezilyalı oyuncu Kaka 
yıllık 9 milyon euroluk (yak-
laşık 18 milyon TL) kazanç-
larıyla yer aldılar.

İspanya La Liga'da forma 
giyen Arjantinli yıldız Lio-
nel Messi, 8 milyon 500 bin 
euroluk (yaklaşık 17 mil-
yon TL) kazancıyla listenin 
üçüncü sırasında kendine 
yer bulurken, Real Mad-
rid'den Los Angeles Galaxy 
takımına 5 yıllığına 250 mil-
yon dolar bonservis bedeliyle 
imza atan David Beckham'ın 
ise ilk 10 girememesi dikkat 
çekti. David Beckham 50. 
ve son sırada kendine yer 
buldu. 

Listede, İngiliz ve İspanyol 
takımlarının futbolculara en 
fazla maaş veren takımlar 
oldukları bariz bir şekilde 
göze çarparken, ilk iki sı-
rayı ise İtalyan takımları 
paylaştılar. 

50 kişilik listede herhan-
gi bir Türk futbolcusu ya 
da Turkcell Süper Lig'de 
forma giyen hiçbir futbolcu 
yer almadı. İşte dünyanın en 
çok kazanan futbolcuları lis-
tesinde ilk 10:

Sıra İsim Takım Yılık Kazanç 

1. Ibrahimovic. Inter de Milan - 
     9.000.000 euro
2. Kaka. Milan - 9.000.000
3. Messi. Barcelona - 8.400.000
4. Terry. Chelsea - 7.574.179
5. Lampard. Chelsea - 7.574.179
6. Henry. Barcelona - 7.500.000
7. Etoo. Barcelona - 7.500.000
8. C. Ronaldo. M. United-  
     6.762.660
9. Ronadinho. Milan - 6.500.000
10. Shevchenko. Milan - 
       6.500.000

Not: Liste 'Futebol Finance' adlı bir 
Portekiz şirketinin futbol dünyasın-
daki 30 farklı yayından derlediği bil-
gilerin sonucunda hazırlanmıştır. 
İlk 10 listesinde yer alan rakamlar 
'euro' üzerinden futbolcunun yıllık 
kazancını belirtmektedir.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu 
Dünyanın en çok izlenen spor aktivitesi olan futbolun giderek bir 
endüstri halini aldığı ve dudak uçuklatan paralarla ifade edildiği 
günümüzde futbolcuların kazançları da hep merak konusu olmuştur.

Aylık maaş: 
5.500.000 kron
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Geleneksel sabit telefonlardan tanıdığınız kalitede Onfone’dan 
daha ucuz fiyata modern sabit telefona sahip olun, hem de 
halihazırdaki sabit telefonunuzu değiştirmeden.
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Ucuz telefon görüşmeleri  hakkında daha geniş bilgiyi 
sayfa 12-13’te bulabilirsiniz.

31 Mart tarihine kadar başvuru 99 kr.  – Her ay ilk 1000 dakikalık yurtdışı görüşmeleri 0 kr.
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Aylık abone ücreti

�����
Danimarka içi sabit telefonu 

arama ücreti

�����
Yurtdışı sabit telefonu 

arama ücreti 
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Danimarka içi cep telefonu 

arama ücreti

�����
Arama ücreti

�����
Cevapsız arama ücreti
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