
Öğretmenler, ders verme-
nin yanı sıra 14-20 yaş grubu 
gençler arasında başgösteren 
aşırı dinci ve aşırı ideolojik 
eğilimleri tespit etmekle de 

görevlendirildiler. Kopen-
hag ve Aarhus’ta 1 Ekim’den 
itibaren başlayacak uygula-
mada özellikle belli bir dini 
ideolojiden bahsedilmediği 

belirtilirken, öğretmenlerin 
konsantrasyonunun özel-
likle aşırı dinci İslamcı örgüt-
lere olan eğilimler üzerinde 
olacağına işaret ediliyor.

● 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

Yeni müşterilerimize  
tüm epilasyonlarda 

(permanent hårfjerning) 
         indirim.%60   

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

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

YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.

1650 København V
www.satdiscount.dk 

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675 

Artık yeni adresimizde 
hizmetinizdeyiz.

SATDISCOUNT

D-SMART 
İskandinavya Servisi

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARIDÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

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

bizi arayınız

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

HABER udkommer 
næste gang den 13. nov. 2009.

Tlf: 3582 0030   Mobil: 4081 5050
Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

İMALATTAN HALKA
«««««

para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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ilgili haber sayfa 15’te
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Abdullah Oduncuoğlu

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

Demircikara mah. Avni Tolunay Cad. 
B Blok. No: 46/3-4 Antalya

Dünyada hiç kimse Remax’tan 
daha fazla emlak satmıyor

23 Ekim’den itibaren Kopenhag’da Park Bio 
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında

RADİKAL İSLAMCI GENÇLERİ ÖĞRETMENLER TESPİT EDECEK

DİN ADAMI MİLLETVEKİLİNE YAKIŞMADI

Danimarka Halk Partisi milletvekillerinden aynı zamanda ra-
hip de olan Jesper Langballe, bir haberle ilgili olarak görüşleri-
ni soran 24 Timer gazetesine yaptığı bir açıklamada imamları 
(Müezzin demek istiyor) koyun ve keçilere benzetti.

Öğretmenler 
öğrencileri 
fi şleyecekler

imamları koyuna,  
keçiye benzetti

ilgili haber sayfa 15’te
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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

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
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HABER
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.
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illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

Tegning: Lise Özer

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. 

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki 
sorunlarınız için arayabilirsiniz. 

Yeni a
dre

s

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
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 HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR 
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 
ya da 3024 5538’i 

arayınız

Yıldız Akdoğan,                
Thor Grönlykke

Danimarka’nın çok 
iyi bir sağlık siste-

mine sahip olduğunu 
biliyoruz.  Sağlık siste-

mimizin en güzel yanı ise, tüm 
sağlık hizmetlerinin ücretsiz ol-
masıdı ve bu sistemin böyle de-
vam etmesi de gerekmektedir. 
Ancak bugün bir milyonun üze-
rinde insanın özel sağlık sigorta-
sına sahip olduğunu ve herkesin 
sağlık hizmetlerinden eşit ya-
rarlanamadığını tanık oluyoruz. 
Özel sağlık sigortası olmayan in-
sanlar maalesef tedavi için daha 
uzun sıra beklemek zorunda bı-
rakılıyor. 
Örneğin ciddi bir rahatsızlı-

ğınız varsa, doktorunuzun sizi 
aynı hafta içerisinde bir uzman 
doktora yönlendirmesi gerek-
mektedir. Bu her türlü ciddi 
hastalıklarınız için geçerli olma-
sına rağmen sağlık sigortasına 
sahip olanlar bekleme sırasın-

da sizin önünüze geçiyorlar. Bu 
sağlık sistemimizdeki verilen 
hizmette büyük bir yanlışlıktır.
Hastalar sıra beklerlerken acı 

çekiyorlar ve bazen sıra bekler-
ken maalesef yaşamlarını yiti-
renler bile oluyor. 
Biz, Sosyal Demokratlar bunu 

asla kabul etmiyoruz ve bu uy-
gulamaya bir dur demenin za-
manının geldiğini söylüyoruz. 
Hiç kimse daha çok parası oldu-
ğu için ön sıralara alınmamalı 
diyoruz. 
Bu gidişe bir dur denilmemesi 

durumunda özellikle, halihazır-
da rahatsızlıklarını anlatmakta 
zorluk çeken ve özel sağlık si-
gortası olmayan göçmenler için 
bu sorunun iki kat daha fazla 
olduğunu ve de kuyruğun en so-
nunda yeralacaklarını biliyoruz. 
Sağlık sistemimizdeki sorunlar 

sadece bunlar değil. Düzeltilme-
si, iyileştirilmesi gereken başka 
sorunlar da var. Sağlık sistemi-
mizdeki personelin de hastaları 
daha iyi dinlemesi  gerekmekte-

dir ve dil sorunları olanlara ter-
cüman verilmesini sağlamalıdır. 
Hem hastanelerde hem de aile 
doktorlarında hastalara daha iyi 
davranılmalıdır. 
Hastanelerin acil bölümlerinde 

hastalar çok uzun süre bekletil-
memeli. Uzun süre ya da  kısa 
süre bekleseler de tedavi için 
harcanan zamanın aynı olduğu-
nu söylüyoruz. Bu nedenle aci-
le gelen hastalar hemen tedavi 
edilmelidir diyoruz ve de bunun 
harcamaları artırmayacağını bi-
liyoruz.
Sosyal Demokratlar sağlık sis-

teminin daha iyi hizmet verme-
sini sağlayacaktır ve rahatsızlık-
larını anlatmakta zorlanan in-
sanlara doğru hizmeti vermek 
için yardımcı olacaktır. 

Yıldız Akdoğan, 
Sosyal Demoktrat Partili 

Milletvekili 
Thor Grönlykke, Sosyal Demokrat 

Parti’den Kopenhag Bölge 
Meclisi adayı

Sağlık hizmetlerinden herkes eşit yararlanmalı
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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. 

Filistin asıllı Danimarkalı yönetmen 
Awad Jourmaa’nın Danimarka 

hakkında Arap televizyon kanalların-
dan El Cezire için yaptığı bir belgesel 
film Danimarka’da epeyce panik ve en-
dişe yarattı.  
Filmin El Cezire’de yayınlanacağını 

öğrenen Danimarka Dışişleri Bakanlığı 
bir kriz masası oluşturarak daha film 
yayınlanmadan Ortadoğu’daki büyük 
elçiliklerini olabilecek saldırılara karşı 
uyardı. 
Belgeselin El Cezire’de yayınlandığı 

saatlerde de Danimarka medyasını bir 
telaş sardı. Haber programlarında da 
stüdyolara çağırılan Araplara film hak-
kındaki görüşleri soruldu.    
Ne Dışişleri Bakanlığı ne de medya, 8 

Ekim Perşembe akşamı El Cezire ka-
nalında yayınlanacağını öğrendiği bu 
belgesel film hakkında hiç bir bilgiye 
sahip değildi. Bildikleri tek şey vardı, 
o da kulaktan duyma; filmde Danimar-
ka’da ırkçılığın, ayrımcılığın artması-
nın anlatılmasıydı. 
Danimarka ile İslam dünyası arasında 

yeni bir kriz mi yaşanacak, acaba filmi 
izleyen Araplar yine sokağı mı dökü-
lecekler, yine büyükelçiliklerimize mi 
saldıracaklar diye bir korku, bir telaş 
başladı. 
Film 8 Ekim Perşembe akşamı El Ce-

zire’de yayınlandı. Ama hiç de sanıldı-
ğı gibi olmadı. Korkulduğu gibi ertesi 
gün cuma namazından sonra Danimar-
ka büyükelçiliklerine saldırılar olmadı, 
Danimarka bayrakları yakılmadı.  
Kopenhag’da yaşayan bir Arap köken-

li arkadaşıma El Cezire’de yayınlanan 
bu belgeseli izleyip izlemediğini sor-
dum. İzlediğini ve hiç de iddia edildiği 
gibi Danimarka’yı yerden yere vuran 
bir film olmadığını söyledi. 
“Milyonlarca Arap’ın izlediği bir ka-

nala El Kaide’nin bir yayın organıy-
mış gibi bakmak, bunun altından neler 
çıkacak diye bu kadar kuşku duymak 
Danimarka gibi bir ülkeye yakışmıyor. 
Gerekirse El Cezire’de bir batı ülkesini, 
o ülkenin göçmenlere nasıl davrandı-
ğını eleştirebilir. Bunu bu kadar abart-
manın anlamı var mı?  CNN yanlı ya-

yın yapar da El Cezire yapamaz mı? 
El Cezire’de ne yayınlandığına baka-
caklarına kendi kanallarında neler ya-
yınlanıyor önce onlara baksınlar. İşle-
rine gelmeyen ülkeleri eleştirirlerken 
hiç de duyarlı yayıncılık yapmıyorlar 
ama eleştirilmeye hiç mi hiç tahammül 
edemiyorlar” diyor Arap arkadaşım. 
İlginçtir, Amerikalı tolkshowcu Oprah 

Winfrey’den Danimarka hakkında bir 
program yapmasını isteyen Danimar-
kalılar, bir Arap yönetmenin Danimar-
ka hakkında bir belgesel film yapması-
nı içlerine sindiremiyorlar. 
Tabii ki, İslam dünyası ile yeni bir 

kriz yaratılmaması için tedbiri elden 
bırakmak istemiyor olabilirler, ama bir 
taraftan ifade özgürlüğünü sonuna ka-
dar savunurlarken, diğer taraftan filmi 
daha izlemeden bile, hakkında bu ka-
dar gereksiz konuşmaları, yaygara ko-
parmaları açıkçası tam bir saçmalık. 
Aslında Danimarka’yı endişelendiren 

Arapların Danimarka hakkında ne dü-
şündükleri değil. Bu onların hiç umur-
larında bile değil. Ama bu yayının, hali 

hazırda Ortadoğu’da bozuk olan Dani-
marka imajının Danimarka’ya ne ka-
dar ekonomik zarar verebileceğinden 
endişe ediyorlar.  
Bu belgesel de Danimarka’ya aslın-

da övgüler de yapılıyor. Örneğin filmin 
yönetmeninin babası filmde, Danimar-
ka’nın kendilerine çok şey verdiğini 
söylüyor. Bir çok tanınmış Danimar-
kalıya da, polisi de söz hakkı veriliyor.  
Danimarkalı siyasetçiler de ülkenin ya-
bancılara bakışını yorumluyorlar. 
Filmin bence bir yanlış yanı var; o da, 

Danimarka’daki göçmen çetelerini göç-
menlerin temsilcileriymiş gibi göster-
meye kalkması. Bu görüşü bu ülkedeki 
Araplar da dile getirdiler. Göçmen çete 
liderleriyle görüşüp de kendileriyle gö-
rüşülmemesini onlar da yadırgamışlar. 
Ama filmde Danimarka; ırkçı, yabancı 
düşmanı bir ülke olarak yansıtılmıyor. 
Yönetmen, elinden geldiğinde gerçekçi 
bir resim çizmeye çalışmış. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Oprah yapsın, Araplar yapmasın...

Orduyu karıştıran kitap yayınlandı
Danimarka’da haftalarca tartışılan ve Genel Kurmay Başkanı’nın istifasına yol açan skandal kitap sonunda piyasaya çıktı. 

A
fganistan’da gö-
rev yapan Thomas 
Rathsack adındaki 
bir askerin gözüyle 

Danimarka askerlerinin sa-
vaş tekniklerinin anlatıldığı 
ve Genel Kurmay Başkanlı-
ğınca yayınlanmasının en-
gellenmek istendiği “Jæger 
– i krig med eliten” (Avcı 
Kuvvet: Elitle Savaşta)” 
adlı kitap uzun tartışmalar-
dan sonra piyasaya çıktı. 

Danimarka Genel Kur-
may Başkanlığı, Thomas 
Rathsack adındaki eski bir 
komando askerinin yazdığı 
“Jæger – i krig med eliten” 
adlı kitabın yayınlanmasına 
izin vermedi ve yayın yasağı 
koydu. 

Afganistan’da görev yapan 
Danimarka askerlerinin sır-

larının yeraldığı ve özel ko-
mando birliğinin savaşma 
tekniklerinin anlatıldığı ki-
tap, Danimarka Genel Kur-
may Başkanlığınca güvenliği 

tehdit eden bir kitap olarak 
görüldü. 

Afganistan’da görev ya-
pan subaylar da, bu kitabın 
gereksiz yere Danimarkalı 
askerlerin yaşamlarını teh-
likeye attığını öne sürerek 
kitabın yasaklanmasını is-
tediler. 

People Press yayınevi ile 
kitabın yayınlanması ko-
nusunda anlaşan Thomas 
Rathsack ise, kitabın günlük 
gazetelerden Politiken’de de 
yayınlanmasına izin verince 
ortalık karıştı. 

Kitabın yayınevi tarafın-
dan daha piyasaya sürülme-
den Politiken gazetesinde 
yayınlanması Genel Kur-
may Başkanlığı’nı harekete 
geçirdi ve Politiken gazetesi 
hakkında dava açıldı.  

Basın özgürlüğü 
tartışması
Politiken gazetesinin kitabı 
yayınlaması Danimarka’da 
basın özgürlüğü tartışma-
larını tekrar gündeme ge-
tirdi. 

Bazı yayın kuruluşları, 
Politiken’in kitabı yayınla-
masını basın özgürlüğü açı-
sından haklı bulurken, bazı 
yayın organları da gazetenin 
sorumsuzca davrandığını id-
dia etti. 

Politiken gazetesi ise ki-
tabın ülke güvenliğini, as-
kerlerin yaşamlarını tehdit 
etmediğini ve askeri sırları  
açıklamadığını savunarak, 
Danimarkalı askerlerin na-
sıl operasyonlara katıldığını 
halkın bilmesinin hakkı ol-
duğu görüşlerini savundu.  

Genel Kurmay Başkan-
lığı’nın Politiken gazetesi 
hakkındaki davası sürerken, 
bu kez de kitabın Arapça 
bilgisayar çevirisi BT gaze-
tesinde yayınlandı. 

Mahkeme kitabın yayın-
lanmasına izin verdi, ancak 
BT gazetesinde yayınlanan 
Arapça çevirisinin ordudan 
gönderildiği ortaya çıkınca 
bu skandaldan sorumlu ola-
rak Genel Kurmay Başkanı  
Amiral Tim Sloth Jörgensen 
sorumlu tutuldu. 

Kitabı bilgisayar çevirisiy-
le Arapça’ya çeviren sorum-
lu subay gözaltına alınırken, 
Genel Kurmay Başkanı Tim 
Sloth Jörgensen de istifa et-
mek zorunda bırakıldı. 

Bu arada, hükümet ve baş-
bakan skandaldan sorumlu 

tutulanlar arasında bulu-
nan Savunma Bakanı Sören 
Gade’nin istifa etmeyece-
ğini açıklarken, muhalefet 
partileri ısrarla Savunma 
Bakanı’nın da istifa etmesi 
gerektiğini belirttiler. 

(Haber)

 “Jæger – i krig med eliten” (Elitle 
savaşan avcılar)” adlı kitabın yazarı 
Thomas Rathsack
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?
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Danimarka’da yaşanan günlük so-
runlar hakkında beyin jimnastiği 

yapan göçmenlerin sabit eğlencesidir 
”Bir günlüğüne göçmenler dükkanları 
kapatsa, çalışmasalar ne olur? Ya da 
göçmenler olmasaydı Danimarkalılar 
ne ile vakit geçireceklerdi? Gibi soru-
lara cevap aramak. Göçmenler Dani-
marka’da olmasalar Danimarka nasıl 
olurdu konusundaki öneriler de uzun 
ve eğlenceli bir sohbeti başlatır.
Bu konuya kafa takmamı gerektiren 

iki olaya şahit oldum geçtiğimiz hafta 
içinde. Bunlardan her ikisinde de iki 
din adamı başroldeler. Biri mağdur, 
Tingbjerg semtinde göçmen kökenli 
gençlik çetelerinin taciz, tehdit ve sal-
dırılarına maruz kalıp havlu atmış ki-
lisenin yanındaki lojmanından ayrıl-
mak zorunda kalmış. Korkup evinden 
kaçmış açıkçası.
Diğeri ise bir milletvekili, aynı za-

manda da din adamı. Din adamları 
genellikle din düşmanlığı yapmazlar. 
Kendi dinlerini yaymaya çalışırken 
diğer dinleri de öcü gibi gösterip o 
dinlere ve dinin mensuplarına haka-
ret etmezler.
Elinizde tuttuğunuz gazetenin ka-

pak sayfasında da okuyacağınız ha-

berde, sapla samanın birbirine ka-
rıştırılması sonucu ortaya bir ifade 
çıkıyor. Kilise çanlarından rahatsız 
olan kişilerle yapılan röportajın yer 
aldığı bir haberi süslesin diye bir ha-
ber daha yapılıyor. Süs haberde Ca-
milerden yayılan ezan sesi konusun-
da milletvekili/rahibe ifade olanağı 
veriliyor. O da fırsatı kaçırmıyor ve 
Müezzinleri “Koyuna keçiye” benze-
tiyor. Bahsettiğimiz haber bu ülkede 
göçmenlerin ne olarak görüldüğünün 
açık bir göstergesi.
Tingbjeg semtinde polisiye bir du-

rum var. Çeteler var. İşsiz, eğitimsiz 
bir sürü ailenin bir araya doldurul-
ması var. Bunun da ötesinde o bölge-
nin burada akademik çalışma yapan 
kişilere malzeme sağlamak gibi bir 
görevi de var. Reklam değeri yüksek 
bir yer Tingbjerg. Nörrebro semti de 
aynı şekilde. Düşünebiliyor musunuz? 
Her gün silahlar patlıyor. Her patla-
yan silahın ardından politikacılar çı-
kıp demeç veriyorlar, akademisyenler 
de ona keza bir şeyler söyleyip kendi 
gerekliliklerini perçinletiyorlar top-
luma.
Yani Danimarka toplumunda bazı 

sorunlar özellikle çözülmek istenmi-

yormuş duygusuna ve inancına ka-
pılmaya başladım. Biliyorum burada 
dile getirdiğim bu düşünce pek hoş 
değil. 
Ancak iki günlük yoğun bir polisi-

ye katkı ile çözülecek “çete savaşları” 
yılan hikayesi gibi devam edip duru-
yor. Sanki göçmenler bu ülkede artık 
işsizliği ortadan kaldıracak projeler 
yaratılması için bulunuyorlarmış gibi 
bir durum ortaya çıkıyor. Uyumsuz-
luk, asıl uyumu sağlaması gereken ki-
şiler tarafından bilinçli bir şekilde ge-
ciktiriliyormuş gibi bir durum çıkıyor.
Düşünsenize bir yerde silah patlı-

yor veya iki genç bir okulun camla-
rını kırıyor: Bunun ardından, bun-
ların haberlerini yazan gazeteciye, 
orada röportaj yapan televizyoncuya, 
olayı araştıran sayısız polis memuru-
na, gençler arasındaki suç eğilimleri, 
uyum, din vs. gibi konularda sayfa-
larca mezuniyet tezi yazan akademis-
yene, o çocukların gittiği okullarda-
ki öğretmen toplantılarında harca-
nan zaman (içim daralmaya başladı) 
gibi şeyler bir araya geldiğinde aslın-
da göçmenlerin bu toplumda nasıl bir 
görev üstlendikleri açıkça ortaya çı-
kıyor.

Hiç gereksiz alanlarda ve konular-
da bile göçmen boyutunu ekleyip du-
ruyor bu sistem, asıl göçmenlerin ka-
tılımlarının gerektiği durumlarda ise 
sanki bir duvar örülmüş. Göçmenler 
her yerde har alanda yer almıyorlar, 
alamıyorlar. Yasak olduğu için değil, 
ancak kendilerine biçilen rol kostü-
münden sıyrılamadıkları için. Evet 
gerçekten bu ülkede göçmenler olma-
sa bu ülke iflas edecek gibime geliyor. 
Evet “sanal bir uyumsuz göçmen” 

resmi ile karşı karşıyayız. Şunu iddia 
ederek söylüyorum medyada abartıl-
dığı gibi bir uyumsuzluk yoktur Dani-
marka’da. Sorun vardır orası doğru, 
ama bu sorunu da kökünden çözmek 
için bilinçli olarak tembellik yapıl-
maktadır, ki istihdam yaratılsın.
Vakti ve enerjisi olan varsa gitsin 

araştırma yapsın, “İntegration” adlı 
kaç tane projede kaç kişi geçimini 
sağlıyor bir bakın. 
Dediklerim daha net anlaşılabilir.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Biz olmasaydık



     Ekim/Oktober 2009haber6  Ekim/Oktober 2009 7   haberHABER

SATDISCOUNT 
BAZAR ELEKTRONIK

www.satdiscount.dk

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -

24x47 cm 
büyüklüğündeki 4 

köşe çanak anten 70 
cm’lik çanağın işlevini 
görüyor ve tüm Türk 
kanallarını çekiyor.

ÇANAKTA YENİLİK

Spor paketi:  800,- DKK

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için bizi arayın

Standard paket, sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya Servisi

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik 
denince akla gelen her türlü irili ufaklı ürün 

çeşidimizle hizmetinizdeyiz. 
Ara kabloları, kablolu, kablosuz kulaklıklar, 

anten ve data kabloları, telsizli sabit telefonlar, 
hoparlörler, şarj aletleri ve daha bir çok ürün 

en ucuz fi yatlarla bizde. 

Tüm FRE Türk ve Avrupa 
kanallarını çekebilen komple 

çanat seti

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

95,-
250,-
395,-

Komple Çanak Seti

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montajı

Istedgade 44 kld.   1650 København V    Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

ÇOK YAKINDA !!!
Artık 60’ın üzerinde ulusal ve yerel Türk kanalını çanak 

antensiz izleme imkanı. İnternet üzerinden UYDU TV pek 
yakında Danimarka’da ilk kez bizde. 

Daha geniş bilgi için bizi arayın.

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, 

kablosuz bağlanabilen en son receiverler gelmiştir. 

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI 
AZBOX 2498,-

HEER TÜRLÜ BİLGİSAYAR 
TAMİRİNDE DE HİZMETİNİZDEYİZ

BÖLGE SEÇİMLERİNDE OYUNUZU 
THOR GRØNLYKKE’YE VERİN

Thor Grønlykke - www.stemthor.dk
Belediye Meclisi Üyesi
Bisbebjerg Hastanesi’nde görevli doktor 

UNUTMAYIN İKİ SEÇİM (BELEDİYE VE BÖLGE SEÇİMLERİ) BİRDEN YAPILIYOR !

- Hastanelerin acil servislerinde daha az bekleme süresi
- Herkese adil ve daha iyi sağlık hizmeti
- Göçmenlere daha iyi bir danışmanlık hizmeti için
2009 Bölge seçimlerde, Alistesinde 3. sırada bulunan 
Thor Grønlykke’yi işaretleyin

A

S
emt kilisesinin 
rahibi korkusun-
dan lojmanından 
taşındı, rapor 
alıp hastalığa ay-

rıldı. Tingbjerg semti tam 
anlamıyla kurtarılmış böl-
ge halini almak üzere. Aka-
demisyenler, politikacılar ve 
polis ise süslü açıklamalara 
yaparak iş yapıyor görünü-
yorlar.

2 yıldır Kopenhag yakın-
larındaki Tingbjerg sem-

tinde silahlar konuşuyor, 
kavgalar çıkıyor. Okullar , 
çocuk yuvaları tahrip edili-
yor. Semt çetelerin kontro-
lüne girdi. Çete üyelerinin 
kim olduklarının bilinmesi-
ne rağmen 12-13 yaşındaki 
çocuklara kimse bir şey ya-
pamıyor. Proje üstüne proje 
hazırlanıyor, ancak gerçek-
ten semt halkının huzurunu 
sağlayacak önlemler neden-
se alınamıyor.

Semt tam bir siyasi ve 

polisiye laboratuvar haline 
dönüştü. Gündeme gelmek 
isteyen politikacı, staj yap-
mak isteyen akademisyen 
bölgeye akın ediyor. Ancak 
suya sabuna dokunmayan 
semt halkı ise sorunun bir 
an önce çözülmesini istiyor. 
Polise sorulduğunda onlar 
topu eğitmenlere atıyorlar 
ve bunların kim olduğunu 
biliyoruz demekle yetini-
yorlar.

Tingbjeg semti tam bir 
barut fıçısına dönüştü. 
Semt kilisesinin rahibi Ul-
rich Vogel taciz, tehdit ve 
saldırılara dayanamayıp 
kendisine tanınan lojmanı 
terkettiği ve hasta raporu 
aldığı belirtiliyor.

Tingbjerg semtinde ma-
halle sakinlerine dehşet 
saçan çetenin ise bir grup 
göçmen kökenli genç olduğu 
iddia ediliyor. Kilise heyeti 
üyeleri de Tingbjerg Kilise-
si rahibinin rapor alarak 
hastalığa ayrılmasının ar-
dından yaptıkları açıkla-
malarda, semtte oturmak-
tan korkmadıklarını ancak 
ortaya çıkıp herhangi bir 

açıklama yapmaktan kork-
tuklarını söylüyorlar.

(Haber)

Bunlara kim dur diyecek?
Kopenhag yakınlarındaki Tingbjerg semti neredeyse tamamen çetelerin kontrolüne geçti. Hiçbir 
yetkilinin çözemediği şiddet sorunu semt halkını canından bezdirmiş durumda. Semt kilisesinin 
rahibinin tehdir ve tacizlerden yılarak lojmanını terketti, rapor alıp hastalığa ayrıldı.

Tingbjerg kilisesi rahibi 
Ulrich Vogel
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St. avukat Haci Önal ve birlikte calistigi 
uzman ekip her türlü hukuki sorunuzun 
cözümü icin hizmetinizde.  

Adres: Vestergade 14-16, 1. 
DK-1456 København K 

Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74  

E-mail: info@lawmsp.dk 
Fax: 33 12 18 00  

St. avukat Hacı Önal ve birlikte çalıştığı 
uzman ekip her türlü hukuki sorununuzun 
çözümü için hizmetinizde. Avukat Erbil Kaya

Hammerensgade 1, 2.sal    
DK - 1267 København K
Tlf:  (+45) 7020 7047   
Fax: (+45) 7020 7145
Mobil:  (+45) 2478 7860  
ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk

Her türlü hukuksal sorunlarınız için 
hizmetinizdeyiz. Hukusal 

danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.

Tlf: 3910 5200  
info@ticketnet.dk  
www.ticketnet.dk

Uçak bileti almak 
artık çok kolay

ticketnet.dk

Bir telefon uzağınızdayız

İ
ptal edilen Avrupa Anayasa-
sı’nın yerine geçerek Avrupa 
Birliği’nin kurumsal yapısını 
reforme edecek olan Lizbon 

Anlaşması’na geçtiğimiz yıl yüz-
de 53 oyla ‘Hayır’ diyen İrlanda,  
geçtiğimiz haftalarda anlaşmayı 
yeniden halk oyuna sundu. Oyla-
mada halkın yüzde 65’i anlaşma-
ya evet diyerek Brüksel’e bir ‘oh’ 
çektirdi.  

Hatırlanacağı gibi, İrlanda geçen 
yıl kürtajın serbest olacağı, vergi-
lerin artacağı ve tarafsızlığın sona 
ereceği korkusuyla anlaşmaya ‘Ha-
yır’ oyu vermişti. 

Her ne kadar Brüksel Dublin’den 
gelen sonuçtan memnun olsa da, 
AB’de yapının reforme edilebilmesi 
için aralarında Danimarka’nın da 
bulunduğu Polonya, Çek Cumhu-
riyeti, Finlandiya, ve Britanya da 
bu anlaşmayı kabul etmesi gere-
kiyor. 

Danimarka’da AB yanlıları 
referandum istiyorlar

İrlanda’da halkın referandumda 
‘evet’ demesinin ardından şimdi 
Danimarka’da da Lizbon Anlaş-
ması’nın referanduma sunulup 
sunulmaması tartışmaları başla-
dı. Ana muhalefet partisi Sosyal 
Demokratlar ve Radikaller, Da-
nimarka’nın 2010 yılında dört 
çekincesinin de oylanacağı bir re-
ferandum yapılmasını istiyorlar.  
Ancak hükümet kanadı ise, bu 
dört çekincenin oylanacağı refe-
randum kararı almadan önce Çek 
Cumhuriyeti’nde hükümetin Liz-

bon anlaşmasını onaylamasını bek-
liyor.  Çek Cumhuriyeti’nin alacağı 
kararın ardından Danimarka’nın 
referandum kararı alabileceği gö-
rüşü yaygın. 

Eğer Danimarka; Euro, birlik 
vatandaşlığı, savunma işbirliği, 
hukuksal işbirliği gibi dört çekin-
cesini halk oylamasında kaldırırsa, 
Lizbon anlaşması için referandu-
ma gitmeye gerek olmayacak ve 

hükümet anlaşmayı doğrudan 
onaylayacak. -

Danimarka’da yapılan kamuo-
yu yoklamaları halkın büyük bir 
çoğunluğunun Euro’ya geçme ta-
raftarı olduğunu gösteriyor. Par-
lamentoda da Danimarka Halk 
Partisi ve Birlik Listesi dışındaki 
partiler dört çekincenin kaldırıl-
masından yana olduklarını ifade 
ediyorlar. 

Özellikle Geçtiğimiz yıl ortaya çı-
kan küresel ekonomik krizin ardın-
dan Danimarka’da Euro’ya geçiş 
için desteğin arttığı gözlendi. 

İrlanda da 
ekonomik krizde 
AB’ye sarıldı

2008’de ‘Hayır’ kampanyasının ba-

şını çeken işadamı Declan Ganley, 
yenilgiyi “Bu, ezici bir ‘Evet’. Ha-
yal kırıklığına uğradım, ama sanı-
rım bir yerde hata yaptık” diyerek 
kabul etti. Yüzü gülen İrlanda hü-
kümeti anlaşmaya arka çıkılmasını 
ekonomik krizde halkın AB’ye bel 
bağlamasına yordu. 

Çek Cumhuriyeti, 
Polonya, Finlandiya, 
Britanya

AB dönem başkanı İsveç sonucu 
“Bu, İrlanda ve tabii ki Avrupa 
için büyük bir zafer” diye alkış-
larken,  Avrupa Komisyonu Baş-
kanı Jose Manuel Barroso da İr-
landa’ya teşekkür etti. Lizbon’un 
şimdi Çek Cumhuriyeti, Polonya 
ve Finlandiya’daki onay sürecinin 
tamamlanması gerekiyor. Polonya 
Cumhurbaşkanı İrlanda’dan ‘Evet’ 
çıkarsa parlamentonun kabul etti-
ği anlaşmayı onaylayacağını söyle-
mişti. Çek Anayasa Mahkemesi ise, 
AB karşıtı Cumhurbaşkanı Vaclav 
Klaus’a ‘Senatörlerin itirazını ka-
rara bağlayıncaya dek onay verme’ 
ihtarı çekti. 

Klaus, Britanya’da 2010’da yapı-
lacak seçimlere dek mahkemenin 
dosyayı rafta tutmasından yana. 
Çünkü iktidara gelmesi beklenen 
Muhafazakar Parti anlaşmayı 
referanduma götürmekte ısrarlı. 
Fin hükümeti de, onay sürecini 
tamamlayabilmek için AB’nin ba-
lıkçılık ve tütün politikalarından 
canı yanmış özerk bölge Aaland’ı 
iknaya çalışıyor.

(Haber ve ajanslar)

Euro yanlıları referandum istiyor
AB’nin kurumsal yapısını reforme edecek Lizbon Anlaşması’na geçtiğimiz yıl kürtajın serbest olacağı, vergilerin 
artacağı ve tarafsızlığın sona ereceği korkusuyla ‘Hayır’ diyen katolik İrlanda, bu ay başında yaptığı ikinci refe-
randumda anlaşmaya onay verdi. İrlanda’nın onayından sonra şimdi Danimarka’da da Avrupa Birliği yanlıları 
referandumun bir an evvel yapılmasını istiyorlar. 

GAZETTE 13 KASIM’DA 
YENiDEN SiZLERLE
13 KASIM’DA 
YENiDEN SiZLERLEFORSKELLIG MEN IKKE ANDERLEDES
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Mutluluğunuza ortak oluyoruz

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 
misafi rlerinizi 1200 kişilik lüks 

salonumuzda, tecrübeli kadromuzla 
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı 
teşekkür ederiz. 

Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza 
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır. 

YEMEK SERVİSİ

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

Kına gecelerinizi cazip fi yatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU
« « « « «
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PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA 
YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Biletlerinizi bizden erken alın, ucuza alın

PEGASUS HAVAYOLLARI ile
Haftada 4 kez İSTANBUL’a ve devamı

KONYA, ANKARA, İZMİR’e 
Haftada 3 kez, KAYSERİ’ye ve diğer 

bütün uçuş noktalarına en ucuz 
fi yatlarla uçuyoruz

TÜRK HAVAYOLLARI ile 
hergün TÜRKİYE’nin tüm uçuş 

noktalarına uçabilirsiniz.

Seyahatin doğru adresi!

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

�

�

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

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

UCUZ FİYATLARDAN SİZ DE YARARLANIN

İSTANBUL TEK YÖN: 
715,- dkk

ANKARA - KONYA 
KAYSERİ- İZMİR’e:  
900,- dkk’dan 

başlayan fi yatlarla

YAZ 2010 DİREK ANKARA-KONYA SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR 

R
ockwoll Fonu Araştır-
ma Merkezi tarafından 
yayınlanan bir raporda, 
göçmen gençlerin artık 

daha geç yaşlarda evlenmeye baş-
ladıkları belirtildi. 

Raporda, 2002 yılında yürürlüğe 
giren 24 yaş kuralından sonra 18-
23 yaş arası göçmenler arasındaki 
evliliklerin yüzde 40 gerilediği ifa-
de edildi.

Rapora göre, 2003 yılında 23 
yaşındaki göçmen kökenli kızla-
rın yüzde 43’ü evlenirken, 2008 
yılında bu oran yüzde 19’a düştü. 
Yine aynı yıl 23 yaşındaki genç 
erkeklerin de yüzde 26’sı evlenir-
ken, bu oran 2008 yılında yüzde 
7’ye düştü.

Danimarkalı eş istemiyorlar
Ancak raporda göçmen gençlerin 
evliliklerini ertelemelerine rağmen 
büyük çoğunluğunun hala geldik-
leri ülkelerden ya da Danimarka 
dışından kendilerine eş seçtikleri 
belirtildi.

Hatırlanacağı gibi, Danimar-
ka’da yabancılar yasasındaki ilk 
sertleştirmeler 1999 yılında Sos-
yal Demokrat-Radikal Sol Parti 
koalisyon hükümeti döneminde 
yapılmaya başlandı. 

2001 yılında Liberal-Muhafaza-
kar koalisyon hükümetinin ikti-
dara gelmesiyle yabancılar yasa-

sındaki sertleştirmeler daha da 
genişledi ve 2002 yılında yaban-
cılar yasasında üç alanda önemli 
sertleştirmeler yapıldı. 

Bugün hala yürürlükte olan bu 
sert kuralları başında; aile birle-
şimi kuralları kapsamında 24 yaş 
sınırı, bağlılık şartı, 28 yaş sınırı, 
sığınma kuralları ve sosyal yardım 
kuralları geliyor. 

Zorla evlilikleri engellemedi
Raporun yayınlanmasının ardın-
dan çeşitli kesimlerden yapılan 
açıklamalarda 24 yaş sınırı ku-
ralının özellikle göçmen kökenli 
kızlar arasında eğitime olan ilgiyi 
arttırdığı, evlenme yaşını geciktir-
diği, ancak yasanın çıkmasında en 
önemli gerekçe olarak ileri sürü-
len zorla evliliklerin engellenme-
si konusunda ortada henüz bir 

belgelenmiş sonuç bulunmadığı 
belirtildi.

Yasanın uygulanmaya başlama-
sından öne ve sonrasında günde-
me gelen zorla evlilik olaylarının 
sayısına bakınca da böyle bir bel-
gelemenin gerekli olduğu ortaya 
çıkıyor.

Yabancılar ve uyum tartışmala-
rında 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı 
neredeyse sembolik önlem taşıyor. 

İşbaşındaki Liberal-Muhafazakar 
koalisyon hükümeti tarafından 
uygulamaya konulan bu kuralla-
rın olası bir iktidar değişikliğinde 
Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist 
Halk Partisi tarafından da devam 
ettirileceği belirtiliyor.

İsveç’te kurallara gerek yok
Öte yandan, İsveç’te aile birleşimi 
kurallarının Danimarka’daki ka-
dar sertleştirilmemesine rağmen, 
İsveç’te genç yaşta evlilik yapanla-
rın oranının oldukça düşük olduğu 
ortaya çıktı. 

18-23 yaş grubu göçmen gençle-
rin İsveç’te evlenme oranları yüzde 
8’den yüzde 11’e çıkarken, Dani-
marka’da yasal sertleştirmelerin 
de etkisiyle bu oranın yüzde 28’den 
yüzde 9’a düştüğü gözleniyor.

Yukarıda yer alan danimarka ile 
ilgili verilerin hepsi 2008 yılının 
Temmuz ayında Avrupa Adalet  
Divanı tarafından verilen “Metock 
kararının” uygulanmadığı durum-
ları kapsıyor. Bu kararın bilincin-
de olarak Danimarka’ya dava açan 
ya da aile birleşimi başvurularını 
buna dayandıran göçmen sayısı 
arttıkça 24 yaş sınırı ve bağlılık 
şartı kuralının işlerliğini kaybe-
deceği belirtiliyor.

(Haber)

24 yaş sınırı kuralı etkisini gösterdi
Liberal-Muhafazakar hükümetin 2002 yılında yürürlüğe koyduğu yabancılar yasası 
kapsamındaki 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarının etkisini gösterdiği bildirildi. 
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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

Başbakan Lars Lökke Rasmussen 
parlamentonun açılış konuşma-

sında, ”Evet, Danimarka Halk Par-
tisi’nin hükümetin izlediği politika-
da etkisi vardır” diyerek bir itirafta 
bulundu ve vizyonsuz bir konuşma 
yaparak dinleyenlerde epeyce hayal 
kırıklığı yarattı.
Başbakan da itiraf ettiğine göre, bi-

zim de burada DF’nin hükümetin 
izlediği politikada ne kadar etkili ol-
duğunu tekrarlamamıza sanırım ge-
rek yok. Hükümetin ceza yaşını dü-
şürmekteki girişimi bu etkinin za-
ten bir göstergesidir ve bu bir çok 
örnekten sadece birisidir.  
Uzmanların ve Gençlik komisyonu-

nun gençler arasındaki suç olayla-
rının önüne geçilmesi için ağır ceza 
yerine sosyal ıslah önermesine rağ-
men hükümetin ısrarla ceza yaşını 
aşağıya çekme girişimlerinden ve ge-

tirilen önerilere karşı duyarsız kal-
masından da bunu görüyoruz. 
Ben de uzmanların önerilerine ka-

tılanlardanım ve çözümü ceza yaşını 
aşağıya çekmek yerine başka yerler-
de arayanlardanım. Bu nedenle Sos-
yal Demokrat Parti’nin bu konuda 
Sosyalist Halk Partisi ile ortak bir 
tavır takınmasını yerinde ve doğru 
buluyorum.  
Ceza yaşını aşağıya çekmek yerine 

toplumun devreye girmesi görüşün-
den kastım ise, 12-18 yaş arasında-
ki çocuklar ve gençler arasında suça 
eğilimin farkedilmesi durumunda 
hemen harekete geçilerek belediye-
lerde sosyal ıslah kurulu oluştur-
maktır.  Bu kurul aşağıda başlıklar 
altında sunacağım gibi bir dizi sos-
yal yaptırımlar getirmelidir.

- Çocukalar işledikleri suçla yüzleş-

meli  ve bu davrarınışın bir sonucu 
olmalıdır
- Bu suç girişiminin sonucu olarak 

ceza yerine ıslah yöntemi seçilmeli. 
Örneğin duvarlara yazılan graffitiler 
temizletilmeli ya da zarar verdikleri 
yerlerin tamirleri kendilerine yaptı-
rılmalıdır.
- Hırsızlık yapılan iş yerine işyeri 

sahibi ile anlaşılarak yardım yapıl-
malıdır.
- Polis araçları yıkatılarak, beledi-

yeler için temizlik işi yaptırılarak, 
kütüphanelerde kitap sıralaması ve 
benzeri sosyal işler yaptırılarak bu 
çocuklar ıslah edilmelidir. 

Şiddet ya da cinsel taciz gibi ağır 
suçlar işleyen çocuklar tabiki yargı-
lanmalı ve ıslah evlerine konmalıdır-
lar. Ancak hafif suç işleyenlere sos-
yal ıslah yolu seçilmelidir. Bugün bu 

çocuklara önce para cezası veriliyor 
ardından da en  küçük bir suç işle-
mede hemen sert cezalar veriliyor. 
Uzmanların ve muhalefetin getirdi-

ği öneriler Hollanda’da denenmiş ve 
başarılı olunmuştur. 
DF’in hükümetin izlediği politika-

da büyük etkisi olduğunu yukarıda 
yazdım, belki bu yüzden başbakan 
Lars Lökke Rasmusse çözüm yerine 
ceza uygulamasını seçti. Ve bu etki 
o kadar efektif oldu ki, başbakan yıl-
sonunda yapılacak iklim zirvesi ön-
cesi yapılan tartışmalarda, Avrupa 
Birliği (AB) ve Danimarka’nın çe-
kincemeleri, Lizbon anlaşması, kısa-
cası bizim AB ile ilişkilerimizde ne-
redeyse yok gibi. Neden diye sora-
cak olursak, DF ne iklim tartışmala-
rını ne de AB ile işbirliğini istiyor.

yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

Başbakan DF’in etkisini itiraf etti

GÖÇMEN KIZLAR EĞİTİMDE 

DANİMARKALI YAŞITLARINI 

YAKALADILAR

GÖÇMEN KIZLAR ARASINDA YÜKSEK ÖĞRENİME GİDENLER ARTIYOR 
Danimarka İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre, göçmen kızlar arasında 
yüksek eğitim alanların sayısı giderek artıyor ve Danimarkalı yaşıtlarını eğitimde yaka-
ladılar. 2001-2002 eğitim yılında üniversitelerde ve dengi yüksek okullarda okuyan, 
aynı yaş grubundan göçmen kökenli kızların oranı sadece yüzde 23 iken, Danimarkalı 
kızların oranı yüzde 29 idi. Bu durum 2008-2009 eğitim yılında hem Danimarkalı hem 
de göçmen kızların oranları yüzde 35’e çıkarak eşitlendi. Ancak sayılar ne kadarının 
öğrenimini tamamladığını göstermiyor. 
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Haydnsvej 2  •  2450 København SV  •  Tlf: 36 305 306  •  www.mosaiksalon.dk

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

MERKEZ BANKASINA GÖRE 
DANİMARKA’DA İŞSİZLİK 
180 BİNE ÇIKACAK

DANİMARKA EKONOMİSİNİN GELECEĞİ UMUT VERMİYOR. Danimarka 
Merkez Bankası’nın Danimarka ekonomisi için yaptığı tahminler hiç de iç açıcı değil. 
Merkez Bankası’nın  2009 yılı üçüncü çeyreği için hazırladığı raporda, Danimarka eko-
nomisinin 2011 yılından önce düzelme ihtimalinin çok az olduğu belirtiliyor. Rapora 
göre, ülkede işsizlik 180 bine ulaşacak ve işsizlik muhtemelen 2011 yılında 150 bine 
düşecek. Yine rapora göre, Danimarka’nın gayri safi milli hasılası yüzde 3.2 düşecek, 
oysa banka bu rakamı geçtiğimiz Mart ayında yüzde 1.1 olarak tahmin etmişti.  

Üzeyir Tireli

Bir ay sonra - 17 Kasım da –  bele-
diye seçimleri yapılacak.  Bilindiği 

gibi yerel seçimlerde Danimarka pasa-
portu olmayan seçmenler de oy kulla-
nabiliyor. Bu bağlamda seçimler bizi 
yakından ilgilendiriyor. Yapılan anket 
araştırmaları da göçmenlerin, ve özel-
likle Türkiye’den gelenlerin, aktif bir 
biçimde yerel seçimlere hem aday hem 
de seçmen olarak katıldıklarını göste-
riyor. Bu böyle devam etmeli diye dü-
şünüyorum.
Ama önümüzdeki seçimler, seçmen 

olarak bizleri, bir önceki dönemlere 
göre daha fazla zorluyor. Nedeni açık; 
oy verecek doğru dürüst bir parti veya 
aday yok.
Yerel seçimler genel seçimlerden ta-

bii ki farklı. Konular farklı, adaylık 
sistemi farklı, yerel yönetimlerin gücü 
farklı, yaptığı işler farklı. Ama yerel 
seçimler Parlamentoda temsil edilen 
partiler için hep bir ön seçim, bir güç 
denemesi, bir nabız yoklaması ola-
rak görülür. Ayrıca genel seçim aday 

adayları için yerel seçimler, bir test ve 
bir tecrübedir. Bu anlamda yerel se-
çimler, genel seçimlerin gölgesinde ya-
pılıyor. Bu yüzden genel politik havayı 
düşünmeden, yerel seçimlerde oy ver-
mek zor. Genel politik havayı düşün-
düğümüzde ise bir çıkmaz içine girme-
diğimizi söylemek biraz zor. Çünkü bu 
genel hava, o kadar genel ki, hiç bir 
farklılık gösterilmiyor. Hele etnik ve 
kültürel azınlıklar açısından bakıldı-
ğında, o kadar tek sesli görünüyor ki, 
politik mozaiği görmekten ziyade, içi-
mizi karartan kapkara bir politik be-
ton görüyoruz.
Nedir bu beton? Nedir bu manzara? 

Cevap şu; etnik azınlıklar gündeme 
geldiğinde hemen hemen tüm politik 
parti ve temsilciler aynı şeyleri söylü-
yorlar: Daha fazla kısıtlama, daha sert 
ve erken cezalar, daha az hak ve öz-
gürlük, daha fazla kırbaç. Bunun adı-
na da ‘uyum’ deniyor.
Bu yüzden bir çok göçmen açısından 

bakıldığında, mesele ‘bu partiler mo-

zaiğinde hangi partiye oy versek’ten 
ziyade, genel seçimlerde ‘oy kullansak 
mı, kullanmasak mı’ oluyor. Oy kul-
lanmak ya da kullanmamak konusun-
da bir seçim hakkımız ve olanağımız 
var, ama partiler arasında bir seçim 
yapamıyoruz, çünkü söylenenler, va-
rılmak istenen hedefler yukarıda be-
lirttiğim gibi hep aynı.
Göçmenler yıllardır yerel seçimlerde 

kendi adaylarını da destekliyorlar. He-
men hemen her belediyede etnik kö-
kenli adaylarımız var. Çok genel ola-
rak bakacak olursak, bu adayların da 
bir fark yarattığını iddia etmek çok 
güç. Herhangi bir yenilik veya deği-
şikliğe imza atamadılar, gündemi de-
ğiştiremediler, daha önemlisi kafada-
ki düşünceleri değiştiremediler.  Kuzu 
kuzu parti disiplini içine girip, poli-
tik tezgâhın çarklarını  döndürme-
ye devam ettiler. Yani etnik azınlık-
lar politikasını mozaikleştirmekten 
ziyade, onu betonlaştırdılar: Onlarda 
(göçmen) çocuklar daha erken cezaya 

çarptırılsın, Danimarkalı aileler gibi 
aynı haklara sahip olmasınlar, çocuk-
ları değişik okul ve kreşlere dağıtılsın, 
çocuklar okula gitmezse, suç işlerse, 
tüm aile cezalandırılsın gibi ipe sapa 
gelmez, ayrımcı politikayı normalleşti-
ren ifadeler vermeye başladılar, zaten 
uygulanan ayrımcı politikaya destek 
çıktılar.
Böyle bir ortamda tabii ki ‘kime oy 

verelim’ diye sormak çok yerinde bir 
soru. Evet gerçekten, kime oy vere-
lim yerel seçimlerde? Genel seçimde 
de aynı soru. Kime oy verelim? Belki 
kafamızdan ‘oyumuzu kullanmayalım’ 
diye geçiyordur.  Benim de kafamdan 
öyle geçiyor, ama aynı zamanda bi-
liyorum ki, şayet ben oyumu kullan-
mazsam, göçmen politikasını daha da 
betonlaştırmaya olanak sağlamış olu-
rum.
Yine de vatana millete hayırlı olsun 

seçimler.

 tireli@haber.dk

Politik mozaik değil, politik beton
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KINGOSGADE 13, 1818 FREDERIKSBERG
www.kingostrafi kskole.dk - kontor@kingostrafi kskole.dk

Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir

Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

Kaydınızı 
hemen 

yaptırın,
hızlı, güvenli 

ve kaliteli 
hizmetlerimizden 

yararlanın
Danca kurslarımız için 
Tlf: 33 79 79 79
Türkçe Ders Saatleri: 
Pazar günleri: 12.00-15.00

Okulumuzda 
zorunlu ilk 

yardım 
kursu 

verilir. 
999,- DKK

Türkçe 8 haftalık 
zorunlu  yasal paket: 

ŞOK EHLİYETK AMPANYASI!

7.999,- DKK

Tel :2127 5146 

 Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

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 tasarımeak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

ak@eak-design.com

Nihayet Aarhus yakınlarındaki 
Brabrand semtinde içinde bir 

Cami de barındıran İslam Kültür 
Merkezi yapılması için 
ortaya ciddi bir proje 
getirildi. Projenin 
sahibi Türk Diyanet 
vakfı. Bu vakıf bundan 
neredeyse 100 yıl önce 
ulu önder Atatürk’ün 
vizyonerliğinde temel-
leri atılan din ile dev-
let işlerini birbirinden 
ayırma ilkesi üzerine 
kurulmuş olan Diya-
net İşleri başkanlığı 
bünyesinde çalışmak-
tadır.

Günümüzde Müslümanlara din 
hizmetlerinin nasıl ver nerelerde 

verildiğine bakarsak ortaya şöyle 
bir tablo çıkıyor. Bir çok dini iba-
det bazı binaların bodrumlarında 

Mescit bile deneme-
yecek kadar küçük 
salonlarda veya artık 
kapanmış olan fabri-
ka binalarında ger-
çekleşmektedir. Bun-
ların birçoğunda da 
sıradan Müslümanın 
ihtiyacını karşılaya-
cak dini hizmetin öte-
sinde faaliyetler ger-
çekleşmektedir.

Bu açıdan bakıldığın-
da Cami inşa etmek 
için kendi arsasına 

sahip olan bir dernek/vakıf bulun-
ması sevindiricidir. Artık bir başka 

kişiye veya belediyeye ait olan bir 
arsaya cami yapılmayacak, vakıf/
dernek kendi imkanlarıyla satın 
alıp sahibi olduğu arsaya Türk 
kültür merkezi inşa edecektir.

Proje Aarhus Belediye meclisinde 
masa üzerine konmamıştır henüz, 
ancak şimdiden şunu söyleyebiliriz 
ki yapılması planlanan İslam Kül-
tür Merkezi’nin Gellerup semtinin 
ortasında olmaması isabetli bir se-
çimdir. Bu projeyi desteklememizi 
gerektiren bir başka önemli unsur 
ise bunun tamamen gerçekçi bir 
proje olması ve İslam Kültür mer-
kezi adını taşımasıdır.

Cenaze hizmetleri eksikliği
Bugün Aarhus’ta cenaze merasim-
leri maalesef Aarhus hastanesinin 

arkasındaki arsada ya da otopark-
larda yapılmakta, cenaze namazı 
kılanlar belediye otobüsü yolcula-
rı, bisikletliler ve yayalar tarafın-
dan neredeyse seyirlik bir görüntü 
ortaya çıkarmaktadırlar. İncitici ve 
yaralayıcı bir tablo çizilmektedir. 
Aarhus ve çevresinde yaşayan 
Müslümanların hem dini ibadet-
lerini yerine getirebilecek, hem de 
cenaze merasimini hayatını kaybe-
den kişilere ve yakınlarına uygun 
bir şekilde onurla yapabilecekleri 
bir yere ihtiyaçları vardır.

Bizim tek şartımız böyle bir mer-
kezin inşası ve işletmesi için gerek-
li giderlerin Müslümanlar tarafın-
dan karşılanmasıdır, zira beledi-
yeler dini amaçlarla ilgili olarak 
kaynak ayıramamaktadırlar. 

  Aarhus Belediye Meclisinde 
Venstre partisi olarak,  Aarhus’ta 
büyük bir cami yerine spor, ibadet 
ve buluşma lokali gibi olanakları 
da barındırabilecek 3-4 daha küçük 
arsanın tahsis edilmesi yolunda bir 
teklif sunduk. Yukarıda bahsetti-
ğimiz proje Venstre’nin önerisine 
uygun bir projedir, güzel bir ör-
nektir.

 Aarhus’ta şeriat ve siyasi İslam 
adı altındaki örgütlenmeleri değil, 
din ile siyaseti birbirinden ayır-
masını bilen ılımlı Müslümanları 
ve sağduyulu bir şekilde dinini 
yaşamak isteyenleri desteklemeli-
yiz. Ancak böylelikle farklılıklara 
saygı duymasını bilen duyarlı va-
tandaşlık bilincine sahip bireyler 
yetiştirebiliriz.

Sağduyulu Müslümanlar desteklenmelidir

Fatma Öktem, Midtjylland 
Eyalet Konseyi adayı, 
Odense Milletvekili adayı, 
Venstre.
Bünyamin Şimşek, Aarhus 
Belediye Meclisi, Venstre 
siyasi sözcüsü, milletvekili 
adayı.
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Her türlü kültürel, ulusal 
ihtiyaçlara cevap 

verebilecek menü, 
dekorasyon, müzik 

hizmetleri de sunmaktayız

100 kişiden 250 kişiye kadar küçük 
salonumuz, 250 kişiden 900 kişiye 
kadar büyük salonumuz ve geniş 
otoparkımız ile birlikte her türlü 

olanaklarınızı sunuyoruz. 

Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız 
bulunmaktadır. Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.  

1001GECE DÜĞÜN SALONLARI

Lyskær 13A
2730 Herlev Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507

www.tusindogennat.dk

1001
GECE

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel 
eğlencelerinizde her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.

Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyizYeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

İrfan Kurtulmuş

Danimarka’da ilk öğretim 
okullarında okuyan öğrenci-

lere Türkçe ve Arapça’nın seçmeli 
dil dersi olarak verilmesi yönünde 
bir tafsiye kararı alındı.

 Türkçe’nin ilk öğretim okulla-
rında seçmeli ders olarak verilme-
si kararı, Danimarka Öğretmenler 
Birliğinin(DLF) Aalborg kentinde 
yaptığı kongrede alındı.

 Danimarka Öğretmenler Birli-
ği(DLF) Türkçe’nin seçmeli ders 
olarak verilmesi kararıyla, ilk öğ-
retim okullarında okuyan binlerce 
Türk çocuğuna “sizler bu ülke ve 
bizim bir parçamızsınız” sinyali-
nin verilmek istendiğini açıkladı.

 Türkçe’nin seçmeli ders olarak 
okutulmasına, önümüzdeki eğitim 
yılında ilk etapta belirlenmiş yerel 
okullarda başlanacağı belirtildi. 

  Okul ve Eğitim Politika Ku-
rulu başkanı Dorte Lange, batı 
dillerinden olmayan Türkçe ve 
Arapça’nın seçmeli ders olarak 

okutulmasıyla global dünyada bu 
iki farklı kültürün öğrenciler ta-
rafından daha iyi algılanmasının 
hedeflendiğini ifade etti.

 Türkçe seçmeli derse Danimar-
kalı öğrencilerinde ilgi duyacak-
larına inandıklarını belirten Lan-
ge, din sorunun bu konuda önemli 
olmadığını Türk kültürün dinden 
farklı olduğunun altını çizdi.

 Danimarka Öğretmenler Birliği 
aynı zamanda, anadil eğitiminin 
ilk öğretim okullarında yeniden 
verilmeye başlamasını ve anadil-
de eğitim veren tüm öğretmenle-
rin ikinci dil olarak Danca eğitim 
görmelerini istiyor.

 Danimarka’da iş başında bulu-
nan Liberal-Muhafazakar koalis-
yon hükümeti, 5 yıl önce okullar-
da anadili eğitimini belediyelerin 
insiyatifine bırakmıştı.

 Bu nedenle, yalnızca başkent 
Kopenhag ve Aarhus gibi büyük 
kent belediyelerinde ana dilde 
eğitime devam edildi.

 irfan.kurtulmu@haber.dk

Danimarka Öğretmenler Birliği(DLF), önümüzdeki eğitim yılında ilk etapta belirlene-
cek bazı yerel okullarda Türkçe’nin seçmeli ders olarak okutulmasına pilot proje ola-
rak başlanacağını belirtti.

Türkçe seçmeli ders oluyor

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

İMALATTAN HALKA
«««««

Tlf:   3583 3329- 3582 0030      Mobil: 4081 5050
Frederiksborgvej 10    2400  KBH NV

Yaş ve kuru pastalar, 
keşkül, sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, revani, 

tulumba tatlısı 
ve daha nice 

tatlı börek, pohça, 
sandviç çeşitleri.

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Bayram tatlılarının 
siparişlerini erken vermeyi 

unutmayın!

Yeni yerimizde buluşmak üzere...

YAŞ PASTA SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR 
Doğum günleri, misafi r toplantıları, nişan, 

düğün ve özel günlere yaş pasta, 
her türlü tatlı, börek servisi yapıyoruz.
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 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

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 
Çiçek mağazamıza uğrayıp nasıl 

bir süsleme istediğininizi belirtmeniz 
yeterlidir. Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve 
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz. 

Gelin çiçekleri, gelin buketleri 
yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov Blomster
 Østerbrogade 62 - 2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Kopenhag ve Aar-
hus belediyelerinde 
aynı anda başlayan 

projeye göre okullarda gö-
revli öğretmenler öğrenci-
leri arasında özellikle aşırı 
dinci görüşlere ilgi duyan 
öğrenciler bulunduğunu 
farkettikleri anda beledi-
yece belirlenmiş bir telefon 
numarasını arayacaklar ve 
nasıl davranacakları konu-
sunda bilgi alacaklar.

Belediye bünyesinde bu-
günlerde öğretmenlere bu 
konuda danışmanlık ya-
pabilecek bir mentor (reh-
berlik) timi oluşturma ça-
lışmalarının devam ettiği 
bildiriliyor.

Kopenhag Belediyesinden 
yapılan açıklamada hali 
hazırda Uyum Bakanlığı 
nezdinde radikal İslamcı 

eğilimlere yönelim konu-
sunda bazı çalışmalar ya-
pıldığı bildirilerek, beledi-
yenin verdiği danışmanlık 
hizmetinin uyum bakanlığı 
ile koordineli şekilde yürü-
tüldüğü belirtiliyor.

Kopenhag Belediyesi’nin 
böyle bir çalışma konusun-
da ise Londra, Birmingham, 
Malmö ve Amsterdam’daki 

benzer çalışmalardan esin-
lendiği bildirilirken, çalış-
manın sadece belediyeye 
bağlı okullarla sınırlı olma-
dığı, etnik azınlıklara bağlı 
okullarda görev yapan öğ-
retmenlerin de aynı hiz-
metten yararlanabilecekle-
ri belirtiliyor.

Kopenhag Belediyesi 
uyumdan sorumlu daire 

başkanı Jakob Hougaard, 
kendilerine son günlerde,  
aşırı dinci ideolojilere ka-
pılmakta olan küçük yaş-
ta öğrenci tespit ettikleri 
yolunda bazı öğretmenler-
den başvuru geldiğini, bu 
öğretmenlerin ilk etapta 
hangi merciye başvuracak-
larını öğrenmek istedikleri 
yolunda başvurular geldiği-
ni söyledi.

1 Ekim’de telefon danış-
manlığı şeklinde başlaya-
cak uygulama daha sonra-
ki dönemde 15 kişilik bir 
yardım-destek timinin bazı 
riskli bölgeleri ziyaret etme-
leri ile genişleyecek.

Projenin geçekleşmesi 
için Kopenhag Belediyesi 
iki yılda 5 milyon Kronluk 
bir kaynak harcayacak.

(Haber)

RADİKAL İSLAMCI GENÇLERİ ÖĞRETMENLER TESPİT EDECEK

Öğretmenler, ders vermenin yanı sıra 14-20 yaş grubu gençler arasında başgösteren 
aşırı dinci ve aşırı ideolojik eğilimleri tespit etmekle de görevlendirildiler. Kopenhag 
ve Aarhus’ta 1 Ekim’den itibaren başlayacak uygulamada özellikle belli bir dini ideo-
lojiden bahsedilmediği belirtilirken, öğretmenlerin konsantrasyonunun özellikle aşırı 
dinci İslamcı örgütlere olan eğilimler üzerinde olacağına işaret ediliyor.

24 Timer adlı günlük 
bedava gazetenin 13 

Ekim tarihli sayısında 
kilise çanlarının gürül-
tüsünden rahatsız olan 
kişilerle ilgili bir röpor-
taj yayınlandı. Bugüne 
kadar Danimarka’da  
hiç sorun olarak gün-
deme gelmemesine rağ-
men camilerden gelen 
ezan sesinin rahatsız 
edip etmeyeceğinin de 

sorgulandığı tuhaf bir 
ek haber de gazetede 
yer aldı. İşte bu kısa 
haberde görüşlerine 
başvurulan Danimarka 
Halk Partisi milletve-
kili ve aynı zamanda 
rahip olan Jesper Lang-
balle, çan seslerinin Da-
nimarka kültürünün bir 
parçası olduğunu söyle-
yerek ne kadar yüksek 
olursa olsun çan sesin-

den rahatsız olmayaca-
ğını belirterek, “Neyin 
gürültü neyin güzel ses 
olduğunu nasıl betimle-
diğinize bağlıdır. Örne-
ğin benim oturduğum 
evin yakınında bir cami 
yapılır ve bu caminin 
imamı (“Müezzin” de-
mek istiyor herhalde) 
günde beş vakit meler-
se ben buna gürültü de-
rim” dedi.

Din adamı milletvekiline yakışmadı
Jesper Langballe imamları koyun ve keçiye benzetti
Danimarka Halk Partisi milletvekillerinden aynı zamanda rahip de olan Jesper 
Langballe, bir haberle ilgili olarak görüşlerini soran 24 Timer gazetesine yaptığı 
bir açıklamada imamları (Müezzin demek istiyor) 
koyun ve keçilere benzetti.

Öğretmenler öğrencileri fi şleyecekler
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STOPBizden fi yat almadan arabanızı tamire vermeyin!
Araçlarınızın tamiratı Danimarka’da eğitim almış 
ustalarımız tarafından özenle yapılır.
Bizi önceden arayıp fi yat teklifi  almanız mümkün.
*Motor  değiştirme
*Vites kutusu(şanzuman)
*Debriyaj ve fren sistemi
*Motor kayışları-eksantrik kayışı(Bütün takım)
*Araç muayene (syn) 
*Araçlarınıza bilgisayarlı test ve ayar  yapılır.
Yedek parçalarda 3 yıla kadar garanti kapsamımız vardır.
Aracınız tamir edilirken bekleme odamızda rahat etmeniz için 
bilgisayarlarımız, çay , kahve ve meşrubat ikramımızdır.
Kopenhag’dan gelen müşterilerimize özel indirim uygulanır.

Çalışma saatlerimiz:
Hafta içi:  08.00 – 21.00   
Haftasonu: 11.00-15.00

Sorøvej 5 - 4200 Slagelse - Tel & Fax: 5850 4030  
Email: dm-auto@mail.dk  - www.dmauto-slagelse.dk

DM Auto’ya Hoşgeldiniz

Bir telefonunuz yeterlidir.
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4stk. Falcon/Mirage 14”15”16”17” Lastikle 
beraber 2999,-dan başlayan fi yatlarda

Cazip fi yatlara her ebatta lastik 
ve canta sahip olabilirsiniz

İkinci el araba alım-satım yapılır
Her bütçeye uygun arabalarimiz vardir.
Siparis üzerine arzu edilen araba size uygun 
fi yatlarda bulunur.
3 aylık garanti verilir.
Internet sayfamızda bazılarını görebilirsiniz.
www.dmauto-slagelse.dk

AHS DÆK

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022

FAX: 4352 3022  E-POSTA: ahs@get2net.dk

YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ HİMET VE CAZİP 
FiYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Maliyet fi yatına aliminyum ve demir cantlar 
Acele edin, siz de alın!

ALIN, KAZANIN! Maliyet fi yatına cantlar!

1900,- Kron’dan 
başlayan fi yatlarla Kışlık 
lastik cantıyla beraber

OTO LASTİKLERİ, ROT BALANS AYARI, JANT,  AKÜ, EGZOZ, KAPORTA 
TAMİRATI, FREN TAMİR VE AYARI

950,- Kron’dan 
başlayan fi yatlarla 

4 lastik

3500,- Kron’dan 
başlayan fi yatlarla 
aliminyum cant ve 

tekerlekler

1.500 kr

Humax reciver til Digiturk abonnement 

6 AYLIK Lig TV  + 70 kanal  1.300,- kr 
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.340,- kr  

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi 

posta ile gönderiyoruz. 

Mehmet Yılmaz   Tlf.: +45 40 27 89 89
Digiturk teknik servis uzmanı

(Hafta içi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00 
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti 

200 kr. Çanak ayar 350 kr. dan başlayan fi yatlarla.

1000 kr.

ŞOK FİYAT Hafta içi 24 saat 
servis

www.sat-ekspress.dkDIGITURK 
paketinde bulunan tüm 

Türk kanallarının yayınları 
Türkiye yayınlarıdır

1200 kr.

IDTE IQ 5000 PVR Plus 
2 KART GİRİŞLİ 

FREECAM HDMI USB 2.0

Digiturk standart paketinde 70 Türk kanalı bulunuyor
Standart ilk açılış fi yatı 810 kr. 

6 ay uzatma 610 kr.  
Aylık 101 kr.

 24 saat Online satış için
  www.sat-express.dk 
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Sadi Tekelioğlu,                 
 Cengiz Kahraman

9
0’lı yılların sonundan 
başlayarak uzunca 
bir süre Danimarka 
medyasında göçmen-

lerin yer alış biçimini tartış-
mıştık. Hem medya çalışan-
ları arasında göçmen kökenli 
haberci sayısının yok dene-
cek kadar az olması eleştiri-
liyor, hem de medyanın top-
lumu meydana getiren etnik 
yapıyı, etnik çeşitliliği haber-
lerine yansıtırken hatalı dav-
randığı belirtiliyordu.

Danimarka’da TV ve gaze-
telerin sorumluları çalışanla-
rı işe alırken onların etnik ve 
dini kökenlerine bakmadık-
larını, sadece mesleklerinin 
gerektirdiği profesyonellik-
te çalışıp çalışamayacakları-
na baktıklarını söyleyerek, 
kendilerine yöneltilen ay-
rımcı suçlamasını kesin bir 
dille reddediyorlardı. 

Gazete ve TV sahipleri ve 
sorumluları göçmen kökenli 
genç haberciler için ayrıca 
kota uygulamasını ise red-
dediyorlar, “Kota uygular-
sak İşte asıl o zaman ay-
rımcı davranmış oluruz” 
diyerek topu geri eleştirmen-
lere atıyorlardı.

Aslında medyanın eleman 
seçimi ve haberlerde etnik 
çeşitliliği yansıtma yönte-
mini eleştirenler belki göç-
menlere etnik azınlıklara 
medyada yer verilirken iz-
lenen yöntem konusunda 
haklıydılar, ancak çözüm 
olarak önerilen “Ne olursa 
olsun göçmen kökenlileri 
de haberci olarak kullanın” 
düşüncesi ise profesyonel dü-
şünmekten uzak kalıyordu.

Medyanın Davos’u...
Geçtiğimiz ay Almanya’nın 
tarihi Potsdam kasabasın-
da, ‘Institute of Strategic 
Dialog’ adlı kuruluşla işbir-
liği içinde 4. kez düzenlenen 
‘M100 Sanssoucci Kolokyu-
munda’ “Müslüman medya-
sı ve medyada Müslümanlar’ 
konusu tartışıldı. 

Danimarka’dan milletve-
kili Naser Khader, Jyllands 
Posten gazetesi Kültür ser-
visi şefi Flemming Rose ile 
gazeteniz Haber’in iki so-
rumlu yazı işleri müdürü-
nün de katıldığı toplantıda 
hali hazırda Avrupa medya-
sında göçmenler konulu bir 
resim çekildi. 

Konferans katılımcıları 
arasında AB ülkelerinde göç-
men kökenli milletvekilleri, 
önde gelen Avrupa gazetele-
rinin ve TV istasyonlarının  
sorumluları ve çeşitli medya 
araştırmacıları bulunuyordu. 
Yaklaşık 100’ün üzerinde ki-
şinin katıldığı bu toplantı bir 
anlamda Avrupa medyasının 
Davos’u şeklinde de kabul 
ediliyordu.

Öncelik habercilik değil
Her ne kadar Danimarka’da 
devam eden göçmenler tar-
tışması bazen zıvanadan çık-
mış suçlamasına maruz kal-
sa da aslında Danimarka’da 
bazı olayların tartışılmasın-
da izlenen konu seçimi ileri 
görüşlülük olarak yorumla-
nabilir. Daha doğrusu şöyle 
söyleyelim; Danimarka’da 
10 yıl önce tartışılan şeyleri 
diğer Avrupa ülkeleri şimdi-
lerde tartışmaya başlamış-
lar. Ve özellikle Müslüman 
kökenli bazı gazeteciler tara-
fından dile getirilen görüşler 

bu konunun daha hararetle 
tartışılması gereğine işaret 
ediyordu.

Konferans katılımcıları 
arasında bulunan ve dini 
ağırlıklı yayınları ile dik-
kat çeken bazı gazetelerde 
çalışan Türk gazeteciler ile 
Alman yayın kuruluşların-
da görevli bazı Müslüman 
kökenli genç Avrupalılar, 
Avrupa’nın önde gelen 
medya kuruluşlarında özel-
likle Müslümanlara iş veril-
mesini ve Müslümanlarla il-
gili haberlerin bu çalışanlara 
yaptırılması gereğine işaret 
ettiler. Yani bu meslektaş-
larımız için öncelik iyi bir 

haberci olmak değil, dini 
ve ulusal köken olarak öne 
çıkıyordu.

Danimarka’dan konferan-
sa katılımcılar olarak kon-
feransta verilen aralarda 
yaptığımız tartışmalarda 
Avrupa medyasında gerçek-
ten ülkede bulunan etnik 
çeşitliliğin haberlere ve tar-
tışmalara yansımasında so-
runlar yaşandığı konusunda 
hem fikirdik, ancak sorunun 
çözümü için mutlaka etnik 
azınlık kökeni olan haberci-

ye ihtiyaç duyulduğu düşün-
cesine hepimiz kararlılıkla 
karşı çıkmamız gerektiğini 
noktasında birleşiyorduk.

Hangi kimlik önemli?
Burada eleştirilmesi gereken 
medyada habere konu olan 
kişiler hakkında hangi ta-
nımların kullanıldığı, haber 
yapılırken görüşlerine baş-
vurulan sokaktaki vatandaş 
seçiminde de ülkedeki etnik 
yapının yansıtılması gereği 
üzerinde durulabilir. Diğer 
Avrupa ülkeleri medyasın-
da bunun ne derece sorun 
olduğu konusunda net bir 
bilgiye sahip olmamız zor, 
ancak Danimarka medyası, 
yani ulusal medya bu eleştiri 
noktasında da 10 yıl önceki 
tartışmalardan ders çıkar-
mış görünüyor.

Potsdam’a geri dönecek 
olursak; Konferansa katılan 
bazı büyük Avrupa yayın 
kuruluşu yetkilileri orada 

mesleki profesyonel kim-
likleriyle yer alırken, bazı 
Müslüman kökenli gazete-
cilerin ise mesleki endişe-
lerini ve profesyonel yak-
laşımla ilgili düşüncelerini 
dile getirmekten çok dini 
kimliklerine odaklanmaları 
açıkçası habercilik mesleği 
açısından bakıldığında endi-
şe verici bir gelişme olarak 
yorumlanabilir. 

Müslüman kökenli gazete-
cilerin bulundukları ülkenin 
ulusal medya kuruluşların-
dan Müslümanları işe alma-
ları talepleri aslında şikayet 
edilen, ancak ortada var ol-
mayan ayrımcılığı körükle-
mektedir. Bu mantığa göre 
örneğin “Danimarka yayın 
kuruluşlarında görev yapan 
haberciler ve editörler önce-
likle kendilerini Hıristiyan 
olarak görüyorlar.” demek 
gerekiyor. Ama tabii ki bu 
doğru değildir. Öyle ya siz 
kendinize Müslüman oldu-

ğuınuz için iş verilmesini is-
tiyorsanız, karşınızdakinin 
de Hıristiyan ya da başka 
bir dinden olduğunu düşü-
nüyorsunuz demektir bu.

“Müslümanlara ait medya 
veya Müslüman medyası” 
ihtiyacı ne kadar gereksiz-
se, medyada çalışan kişile-
rin de belli bir dini görüşten 
olmaları da o kadar absürd 
bir taleptir. Medyada görev 
yapacak olan habercilerin, 
etnik kökenleri ya da dini 
aidiyetleri ne olursa olsun,  
çok yönlü düşünebilen ve 
hiç bilgi sahibi olmadıkları 
konularda bile hızlı ve et-
raflıca araştırma yaparak 
bilgi edinebilen ve bunla-
rın sonucu da haberciliğin 
gerektirdiği tüm unsurlara 
yer veren haber yazması, 
o tür haberleri yazabilecek 
profesyonellikte gazeteci ol-
maları beklenmelidir.

haber@haber.dk

Müslümanlara ait medya ihtiyacı ne kadar gereksizse, medyada çalışan kişilerin de belli bir dini veya 
etnik görüşten olmaları da o kadar absürd bir taleptir. Gerçek talep profesyonellik olmalıdır.

Gazeteci Müslüman mı olsun, profesyonel mi olsun?

MEDYANIN DAVOS’U.  Geçtiğimiz Eylül ayı ortasında Berlin yakınlarındaki Potsdam kasabasında gerçekleştirilen bir toplantıda »Müslüman medyası ve medyada Müslümanlar« tartışıldı. Tartışma katılımcıları arasında 
Danimarkalı milletvekili Naser Khader (Soldan ikinci), Jyllands-Posten gazetesi Kültür servisi şefi Flemmin Rose, »Avrupa İslam’ı« konusundaki görüşleri ile öne çıkan Profesör (Soldan birinci)Tarık Ramadan ve Der Spiegel 
dergisi yazarlarından Mathias Matussek (En sağda) katıldılar. Foto: M100 Sanssouci Colloquium.

Medyada görev yapacak olan 
habercilerin, etnik kökenleri ya da 

dini aidiyetleri ne olursa 
olsun,  çok yönlü düşünebilen ve 

hiç bilgi sahibi olmadıkları 
konularda bile hızlı ve etraflıca 

araştırma yaparak bilgi 
edinebilen ve bunların sonucu da 

haberciliğin gerektirdiği tüm 
unsurlara yer veren haber 
yazması, o tür haberleri 

yazabilecek profesyonellikte 

gazeteci olmaları beklenmelidir.

MEDYANIN DAVOS’U.  Medyada etnik çeşitliliğin tartışıldığı iljk gün toplantısı ateşli tartışmalara neden 
oldu.  Foto: M100 Sanssouci Colloquium.
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Sinema gerçekten zor iştir. Bir hayal 
kurarsınız. O hayali senaryolaştırır-

sınız. Ardından o senaryoya dökülen ha-
yali size inanacak, o hayali inandıraca-
ğınız aktör-aktrisleri inandıracaksınız...
Ardından ekip toplayıp o hayali ka-

meraya çekeceksiniz. Son safhada da... 
montaj ve... sinema salonuna gelenleri 
hayalinizin içine çekeceksiniz...
Uzun iş değil mi? Oysa bu yalnızca bir 

başlangıç! Türkiye’de ise aynen anlattı-
ğım gibi, ‘çek-medyaya anlat-göster’ ta-
dında gidiyor...
Yine mi kızdın diyeceksizin? Evet kız-

dım. Çünkü bizde film çekiliyor, ardın-

dan gelsin paralar hesabı fil-
min bir özelliği unutuluyor. 
Böyle kalıcılık olabilir mi? 
Film demek yönetmen için de 
oyuncular için de yapımcı için 
de ve izleyen için de bir MAR-
KA’dır.
Tişörtünden internet sitesine 

kadar bir MARKA’dır... Türki-
ye’ye son iki yıldır damgasını 
vuran film hangisidir? Recep İvedik ta-
bii ki... 
Siz hiç İvedik’in gömleklerini satışta 

gördünüz mü? Göremezsiniz. Onun ye-
rine vitrinleri ne anlattığı belirsiz ama 

çocukları etkilediği için şov yapan 
Ben10 ve Winxs’leri görürsünüz... 
Ya da aradan 30 küsur yıl geçme-
sine rağmen Star Wars tişörtleri 
giyersiniz...
Bakın bir internet sitesi var. İn-

ternet sitenize yapılan girişlere 
bakarak bir fiyat biçiyor. Oldu ki 
bugün satmak istediniz sitenizi... 
Giriyorsunuz buraya, sitenin is-

mini yazıyorsunuz. O da size sitenizin 
değerini biçiyor. Hadi gelin, Türkiye’de 
bu yıl gişede ilk 5’e giren filmleri bir bu 
siteye soralım... 
1) “recepivedikmovie.com” is worth $290 USD

2) “gunesigordum.com” is worth $1,044 USD
3) “guzsancisi.net” is worth $580 USD
4) Kadir’in götürdüğü yere götür - “kgygfilm.com” 
is worth $81 USD
5) “valifilmi.com” is worth $17 USD

Peki Türkiye’de en çok izlenen Hooly-
wood-parçası ne? Değeri ne? Sıkı du-
run...
“angelsanddemons.com” is worth 
$159,530 USD
Bana mavra okumayın... Kolektif mar-
ka satışını BİL-Mi-YO-RUZ...
Bu arada İvedik gişede ne yaptı? 
33.481.176,50 TL :)

ergul.e@gmail.com

290 $’lık adamsın Recep!

Emre Ergül

KONUK YAZAR

SİNEMA - YORUM

Artık göçmen kadınların konseyi var
Hali hazırda ”kadınlar Konseyi” (Kvinderaadet) adı altında çalışmalarını yürüten konseyle işbirliği yapacak 
”Göçmen Kadınlar Konseyi”ni kuruldu. Yeni Konsey göçmen kadın derneklerini bir çatı altında topluyor.
Sadi Tekelioğlu

G
ün geçmiyor ki 
TV ekranlarında 
ya da gazete say-
falarında göçmen 

kadınların içinde bulundu-
ğu durumu ele alan haber 
yayınlanmasın.

Herkes bu konuda bir şey 
söylüyor, canı isteyen aklına 
geleni sallıyor. Ancak bu ha-
ber ve yorumlarda göçmen 
kadınların sesi çok az çıkı-
yor. İşte bundan bıkan bir 
çok kadın ve kadın derneği 
artık seslerini daha iyi du-
yurabilecek bir yeni oluşu-
mun temelini attılar. Hali 
hazırda ”kadınlar Konseyi” 
(Kvinderaadet) adı altında 
çalışmalarını yürüten kon-
seyle işbirliği içinde ”Göç-
men Kadınlar Konseyi”ni 
kurdular. 

Yeni kurulan konsey, ama-
cı ve çalışmaları ile ilgili ola-
rak Fatma Yeliz Öktem, Ha-
ber’e konuştu.

Göçmen kadınlar için ortak 
bir organizasyon ihtiyacı 
nasıl doğdu?

“Bugüne kadar göçmen 
kadınların içinde bulundu-
ğu şartları ele alan birçok 
program yayınlandı, yazılar 
yazıldı, projeler yapıldı, an-
cak asıl bu tür çalışmaların 
öznesi ve hedefi olan ka-
dınlara yeterince söz hakkı 
verilemediğini düşünüyor 
bir çok kadın. Bu yüzden 
onların ne düşündüklerini, 
toplumdan ne bekledikleri-

ni, beklentilerine ulaşmak 
isterlerken karşılaştıkları 
sosyal ve kültürel engellere 
daha fazla dikkat çekebil-
mek için böyle bir oluşum 
gerekliydi. Artık göçmen 
kadınları anlatan kişilerin 
gerçekten mantıklı, sağdu-
yulu bilgi edinebilecekleri 
bir konsey kuruldu.

Böyle bir konseyi gerek-
li kılan bir başka önemli 
unsur ise kadınların ortak 
yönleri. Hem kadın olmak-
tan kaynaklanan sorunlarla 
boğuşuyorlar, hem de göç-
men kökenli bir kadın ol-
manın getirdiği zorlukları 
yaşıyorlar. Ülke genelinde 
çalışan Kadınlar Konseyi 
göçmen kadınlara kendi 
konseyini kurarak onları 
dışa itmiyor aksine onları 
sosyal tartışmalara daha iyi 
yerleştirebilmek için kapsa-
yıcı davranıyor”.

Öne çıkarmak istediğiniz, 
gündeme getirmek istedi-
ğiniz bazı önemli konular 
var mı? Öncelikleriniz ne-
dir?

“Kadınların toplum yaşa-
mına daha aktif katılımın 
sağlayacak her şey çalışma 
alanı içindedir. Göçmen ka-
dın dernekleri bir çok konu-
da geniş bir bilgi birikime 
sahipler (Bakım kurumları, 
okullar, iş piyasası, eğitim) 
Ayrıca hem kendi çevrelerin-
de hem de Danimarka toplu-
munda var olan önyargıları 
ortadan kaldırmaya yönelik 
çalışmalar etkinlikler ola-
bilir.. Ve bence en önem-
lisi toplumu meşgul eden 
güncel konularda göçmen 
kadınların ne düşündüğü-
nü dile getirmek ve onların 
da tartışmaya katılmalarını 
sağlamak. (Örneğin göçmen 
kadınlar genel olarak burka 
yasağı konusunda ne düşü-
nüyorlar

Ancak tabii ki belli konula-
rı saptamış değiliz. Yeni ku-
rulacak olan yönetim kuru-
lunun görevleri arasında bu. 
Ama oluşturduğumuz çeşitli 
çalışma grupları ve yönetim 
kurulu olarak öne çıkarmak 

istediğimiz bazı konular ve 
amaç ve vizyon konusunda 
tartışmalarımız oldu. Bun-
ların en önemlisi de göçmen 
kadın imajı dediğimiz stereo-
tip resmi ortadan kaldırmak, 
göçmen kadınların toplum 
yaşamına aktif katılımının 
önündeki engellere dikkat 
çekmek”.

Hep göçmen kadın imajın-
dan bahsediyorsunuz. Sizce 
bu göçmen kadın imajı ne-
dir, nasıldır?

“Göçmen kadınlar Müslü-
man kadınlardır ve ezilen 
kadınlardır. Kocasının pe-
şine takılmış onun istediği 
yöne giden, modern yaşa-
mı öğrenmesi gereken ka-
dınlardır. Hali hazırdaki 
resim böyle. Ancak bizim 
karşılaştığımız kadınlar, ki 
bunlar her yaş grubundan 
ve mutlaka da gelişmemiş 
bir ülkeden Danimarka’ya 
gelmiş kadınlar değil”.

Hali hazırda bir çok kadın 
derneği varken neden böyle 
bir şemsiye örgüte ihtiyaç 
duyuldu?

“Bir çok küçük derneğin bir 
araya gelmesi ile bir çok şey 
çok daha kolaylaştı. Kaynak 
başvurusunda bulunmak, 

kurslar düzenlemek, etkin-
likler yapmak. Ama temel 
olarak bir çok aktörün bir 
araya gelmesiyle çalışmala-
rımız daha verimli hale gel-
meye başladı.

Sayımızın kabarık olması 
gücümüzü de arttırıyor.. 
aynı şeyi çeşitli yerlerde kü-
çük ölçekli olarak yapmak 
yerine bir birimizin kaynak-
larını, birikimlerini daha ya-
rarlı bir şekilde kullanabili-
riz diye düşünüyorum”.

Göçmen kadınlar denince 
akla çok karmaşık ve bir 
çok kültür ve sosyal alış-
kanlık geçmişi olan kadın-
lar geliyor. Ortak bir ses 
oluşturmak zor olmayacak 
mı?

“Bu oluşumda göçmen ka-
dınları bir araya getiren şey 
farklılıkları değil, aynı amaç 
için birlikte çalışmak istekle-
ridir. Tam söylediğiniz gibi 
ortak bir resmi olan bir grup 
değil, farklı yapısı ve beklen-
tileri olan bir grup oldukları-
nı kamuoyuna anlatmak isti-
yorlar. Farklılık engel değil 
bir kazanım olacak göçmen 
kadınlar için.

Şemsiye örgütlerde de yapı 
böyledir. Her üyenin her ko-
nuda yüzde yüz hemfikir ol-
ması gerekmez, ama ortak 

amaç doğrultusunda birleş-
mek önemlidir”.
Gördüğünüz ilgi ve destek 
nasıl?

“65.70 kişilik bir katılım 
gerçekleştirildi ilk toplan-
tıda. Katılanların yanı sıra 
o gün gelememekten dolayı 
üzüntülerini bildiren ama bi-
zimle birlikte olmak isteyen 
bir çok kişi ve dernekten de 
mesaj aldık”.

Başarıya ulaşmanız için ne 
gerekli?

“Hem kendi içimizde hem 
de toplumda tartışmalara 
katılmak. Görüşlerine baş-
vurulan kaynak kişiler ol-

mak. Sokakta karşılaşılan 
herhangi bir göçmen kadın-
dan değil de bu tür dernek-
lerde aktif rol alan kişilerden 
siyasilerin ve medyanın gö-
rüş almasını sağlamak bizim 
için başarı ölçüsü olacaktır. 
Ayrıca halihazırda on yıl-
lardır kadınların durumu-
nu iyileştirmek için çalışan 
Danimarka kadın dernekleri 
ile işbirliklerini geliştirmek. 
Ama şunu söyleyeyim en iyi 
başarı ölçüsü böyle bir der-
nek veya şemsiye örgütüne 
ihtiyaç olmamasıdır. Maale-
sef bunun için de önümüz-
de uzun yıllar var gibime 
geliyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Fatma Yeliz Öktem uzun 
yıllardır Kvinderaadet adlı 
kadın örgütünde aktif ola-
rak görev aldı. Aarhus’ta 
yayın yapan Kadının Sesi 
radyosunda programlar 
yapan Öktem aynı zaman-
da siyasetle de uğraşıyor. 
Geçtiğimiz seçimlerde 
Venstre’den Odense böl-
gesi milletvekili adayı ol-
muştu. Öktem önümüzde-
ki ay yapılacak yerel seçim-
lerde Regionsraad adayı 
olarak mücadele edecek. 
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Gydevang 39-41
3450 Alleröd

Cazip açılış kampanyamız: 
Kişi başına 125 kr’dan 

başlayan fi yatlarla paket 
çözümler. 

Paket çözümlerimiz içinde 
evlenecek  çift için lüks 

otellerin birinde konaklama 
dahildir.

Tlf: +45 3064 2779
Tlf: +45 6012 5332
Tlf: +45 3091 5021

info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk

TOPKAPI SARAYI
Kopenhag ve çevresinin en yeni düğün salonu

DÜĞÜN SALONU

TOPKAPI SARAYI

♥ 1100 kişilik salonu

♥ 350 araçlık otoparkı

♥ Türk ve Kürt düğünleri ve 

   diğer eğlenceleri için herşey    

   dahil paket çözüm önerisi

♥ Salon ortasında Fıskiyeli 

   havuzda ışık gösterileri

♥ Şark ortamını aratmayacak    

   doğal ağaçlarla süslü salon

♥ Mescit

♥ Benzersiz klasta lüks salon

♥ Gelin ve damat için VIP oda

Kış sezonu ve 2010 yılı için 
rezervasyonlarımız şimdiden 

başlamıştır. 
Hemen bizi arayıp, cazip 

fi yatlarımızI öğrenin. 

Restaurant Butterfl y’da 
İstanbul Taverna akşamları

Kopenhag yakınlarında Glostrup semtinde yeni açılan 
Butterfl y restoranımız müzikli eğlence akşamları ve hafta sonlarında 

taverna geceleri ile eğlence anlayışına 
yeni bir tarz getiriyor.

Eğlence akşamlarımızın ikincisini 24 ekim 2009 akşamı 
gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem geceyi dostlarınızla 

birlikte yaşamak isterseniz hemen bizi arayıp 
rezervasyonunuzu yaptırın, taverna akşamlarının 

güzelliğini Danimarka’da yaşayın.

Rezervasyon gereklidir. 
Rezervasyonsuz müşteri kabul edilmez

Restaurant Butterfly
Hovedvejen 63 B

2600 Glostrup
Tlf: 4363 4355

www.restaurantbutterfly.dk
infoglostrup@restaurantbutterfly.dk

Karikatürcü ile aynı  
isme sahip Danimar-
kalı bir tatilci Beyrut 

havaalanından geri çevrildi.
Danimarka’nın Hadsten 

şehrinde yaşayan Poul Erik 
Poulsen adlı 60 yaşında-
ki bir Danimarkalı doğum 
gününü kutlamak için eşi 
ve bazı dostlarını Beyrut’a 
davet etti. Havaalanında 
pasaport kontrolünde gö-

zaltına alınarak bir odaya 
kapatılan Poulsen’e ülkeye 
giremeyeceği ve geri gön-
derileceği söylendi. Uçak bi-
letinin tarihini değiştirmek 
için kendisinden 150 Eeuro 
da harç alınan Danimarkalı 
tatilci inişinden birkaç saat 
sonra sınırdışı edildi.

Sınırdışı nedenini Frank-
furt havaalanına aktarma 
yapmak için aradığı Dışişle-

ri Bakanlığı yetkililerinden 
öğrenen Poulsen aldığı cevap 
karşısında şoke oldu.

Hz. Muhammed karikatür-
lerini çizen karikatüristler-
den biri ile olan isim ben-
zerliği yüzünden Lübnan’a 
girişine izin verilmemişti.

Hz. Muhammed karikatür-
lerinin çizerlerine tüm Orta-
doğu ülkelerine girişi yasağı 
bulunduğu sanılıyor.

Karikatürcü sandılar, ülkeye sokmadılar
Poul Erik Poulsen adlı 60 yaşındaki bir Danimarkalı’ya Hz. Muhammed karika-
türlerini çizen karikatüristlerden biri ile olan isim benzerliği yüzünden Lübnan’a 
girişine izin verilmedi. 
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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:

Hillerød’da, Nordsjælland Centrum’da 
Gelinlikler ve gece kıyafetleri...

 
Arayın veya bizi ziyaret edin... 

www.wedding.dk

KAPANIŞ İNDİRİMİ !!!

Tlf: 29 91 14 69

Stres, depresyon, korku, endişe, panik atak, 
kendine güvensizlik vb. psikolojik sorunlar 

için terapi ile tedavi yapılır. 
Ayrıca stres kursları verilir. 

Tel: 21 81 22 92
Mail: kenan@psykisksundhed.dk
Internet: www.psykisksundhed.dk

TERAPİ ve STRES KURSU
Yetkili Türk Psikolog Kenan Hansen

Tlf: 47 78 19 00

Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan 
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

Arayın, randevu alın.
ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Fotoğrafçı
Tlf: 26 63 93 63

Katrine Illerup
Düğün, nişan, portre ve her türlü fotoğrafçılık ihtiyacınızda 

hizmetinizdeyiz
www.servicefotograf.dk

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 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
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Baskı-Matbaa işleriniz mi var?

Pizza restoranınıza, cafenize veya 
büfenize menü kartı mı bastırmak 

istiyorsunuz? Fiyatlarımızı duymadan 
karar vermeyin. 2Print en uygun fi yata 

baskı işlerinizi yapıyor. 

Güzel tasarım ve iyi bir hizmet sizin 
için bir anlam ifade ediyorsa

Biz her ikisini de 

%100 sahibiz

Danimarka’da eğitim almış tasarımcılarla 
çalışıyoruz. Size güzel bir tasarımın garantisini 

veriyoruz.

Fiyat listelerinin ve menü kartlarının tasarımın hep 
aynı olmasından bıktınız mı?

Düz ekran televizyonlarda gösterilmek için 
restoranınızın reklam filmini yaptırmak istiyor 

musunuz?

Ne isterseniz isteyin, en kaliteli hizmeti biz 
sunuyoruz

Hemen 
5039 3980’u 

arayın, size 
yardımcı olalım.

Herşeyi basıyoruz

İrfan Kurtulmuş

Danimarka’da yaşayan Müslüman ailelerin, 
genç kız ve kadınları “bakirelik raporu”  almak 

için doktora gitmeye zorladıkları belirtildi. 
Hafta sonunda yaptıkları kongrede 24 yaş sınırı ve 

bağlılık şartı gibi kuralların devamından yana olduk-
larını tekrarlayan Sosyal Demokrat Parti’den haberin 
yayınlanmasının hemen ardından aceleyle yapılan bir 
açıklamada doktorlara bu belgeyi vermemeleri çağrı-
sında bulunuldu.

Bu nedenle müslüman genç  kız ve kadınların aile-
lerin zorlaması nedeniyle, doktora giderek bakirelik 
muayenesi yaptırmak zorunda kaldıkları ve bakire 
olduklarına dair rapor aldıkları ifade edildi.

Danimarka devlet televizyonu(DR) haber bültenine 
konuyla ilgili konuşan Sosyal Danışman ve Hemşire 
Kristina Aamand, bir ayda doktora yapılan 50 mü-
racaattan her 3 kişiden birinin sözkonusu “bakirelik 
raporu” almak yönünde olduğunu söyledi. 

Aamand, doktordan alınan “bakirelik sertifikasını-
n” ailenin namusu ve kızın evlilik piyasasındaki değe-
ri açısından büyük ölçüde rol oynadığına işaret etti.

Aynı zamanda, Müslüman genç kız ve kadınlara 
bakirelik ve cinsellik konusunda bilgi veren “Ny Mo-
edom.dk”(Yeni Bakirelik zarı) adlı sitenin kurucusu 
olan Aamand, bakire olmayan birçok müslüman kızın 
bu muayeneden çok korktuğunu belirtti.

Danimarka Pratisyen Doktorlar Birliği Başka-
nı Michael Dupont, doktor raporların bir anlamı  ol-
duğuna işaret ederek, bakirelik raporu gibi bir rapor 
vermenin anlamı  olmadığını ve doktorlardan bu tür 
rapor yazmamalarını  isteyeceğini ifade etti.

Müslüman kızlardan 
bakirelik raporu 
isteniyor
Danimarka’da yaşayan Müslüman ailele-
rin, genç kız ve kadınları “bakirelik rapo-
ru”  almak için doktora gitmeye zorladıkla-
rı belirtildi. Aalborg’da yaptıkları kongrede 
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı gibi kuralların 
devamından yana olduklarını tekrarlayan 
Sosyal Demokrat Parti’den haberin yayın-
lanmasının hemen ardından aceleyle ya-
pılan bir açıklamada doktorlara bu belgeyi 
vermemeleri çağrısında bulunuldu.
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Kanalda ya-
yınlanan bir 
programda 

hayali olarak yara-
tılan Jörgen Jörgen-
sen adındaki İsveç 
dışişleri bakanı ile 
bir röportaja yer ve-
riliyor. Programda 
İsveçliler her şeyden 
korkan bir avuç an-
tisemit olarak nite-
lendirilirken. Oslo barış 
süreci nedeniyle Filistin 
sempatizanı olarak görü-
len Norveç de eleştiriliyor. 
Hz. Muhammed karikatür-
leri nedeniyle İslam Dünya-
sı önünde diz çöktüğü iddia 
edilen Danimarka’nın da 
“cami minarelerinde idam 
edilmekten korktuğu için” 
Müslüman Dünyasından 
özür dilediği öne sürülü-
yor ve

Programın en çarpıcı 
sahnelerinden birinde ha-

yali İsveç dışişleri Bakanı 
Jörgen Jörgensen’i canlan-
dıran sarı bir peruk takmış 
kişiye  “Ne oldu, hepiniz 
antisemit mi oldunuz?” so-
rusu soruluyor.

Hayali bakan ise cevabın-
da “ ne o yine bizi antisemit 
olmakla mı suçluyorsunuz? 
Artık yakında “Hz. İsa’yı 
çarmıha gerdiğiniz ve yüm 
dünyaya AİDS yaydığınız 
iddialarını da antiemit ola-
rak adlandıracaksınız” diye 
cevap veriyor.

Cevabın ardından İsveç-

li ünlü pop grubu AB-
BA’nın bir parçasını ses-
lendiren Jörgen Jörgen-
sen, programda Nobel 
ödülü ve demokrasisi ile 
övünen, ancak itici, ilkel 
ve kuşbeyinli birisi oldu-
ğu mesajı veriliyor.

Programın sorumlusu 
Caroline Glick Jerusa-
lem Post gazetesinde 
köşe yazıları yazıyor ve 

aynı zamanda Center for 
security Policy adlı düşün-
ce kuruluşuna bağlı olarak 
görev yapıyor. Glick prog-
ramın yayınlandığı TV 
kanalını bağlı bulunduğu 
düşünce kuruluşu kapsa-
mında bağımsız bir pro-
je olarka oluşturduğunu 
söylüyor.

İki haftadır video payla-
şım sitesi Youtube’da ya-
yınlanan programın halen 
100 bin kişinin izlediği be-
lirtiliyor.  

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

SONRAÖNCE

30.
yıl

Turizm Travel Agency & Rent a Car

Tatile hazır mısınız?
Son model araç filomuzla

Türkiye tatilinizde hizmetinizdeyiz!

A 1 hafta 1.000,- dkk.
B 1 hafta 1.100,- dkk.
C 1 hafta 1.200,- dkk.

√ Full kasko!
√ Limitsiz kilometre!
√ Cam, lastik, far sigortası!
√ Hırsızlık sigortası
√ Ankara, Konya, Antalya havalimanlarında araç teslimi
√ Kulu, Cihanbeyli, Yeniceoba’da araç teslimi

������������
Saray mah. Bamyacı Apt. 10/A

Alanya -Turkey
Telefon: +90 242 513 74 45
Mobil: +90 542 504 88 41

������������
Atatürk Cad. Belediye Karşısı

KULU-KONYA
Telefon: +90 332 641 44 52
              +90 332 658 74 09
 Mobil:   +90 537 225 71 69

����������������
Nørregade 45

3390 Hundested - Danimarka
Telefon: +45 26 16 66 96

www.akturktours.com www.akturktours.com www.akturktours.com

Araba 
kiralamada 

Şok 
Kampanya

Rezervasyonlarımızdan yararlanmak için lütfen arayınızGünümüzün önde ge-
len gazetecilerinden 
Günter Wallraff, 

Avrupa Türk Gazeteciler 
Birliği (ATGB) aracılığıyla 
Türk meslektaşlarına ses-
lendi: “Hep daha ileri git-
meyen, geride kalır!”.

Ünlü gazeteci, “Kültür 
Forum Türkiye – Almanya” 
girişimi tarafından Köln'de 
düzenlenen ve ATGB'nin 
de desteklediği “En Alttaki-
ler'den Zirvedekiler'e” baş-
lıklı toplantıda Türk gaze-
tecilerle buluştu. Yaşadığı 
ve çalışmalarını yürüttüğü 
ortamı Türk gazetecilere 
açan Wallraff, Türkiye'ye 
ve Almanya'daki Türklere 
ilişkin deneyimlerini ilginç 
ayrıntılarıyla anlattığı top-

lantıda, hep sınırları zorla-
yarak gerçekleştirdiği ga-
zetecilik çalışmalarıyla 
esas olarak insan hakları 
ihlallerini ortaya çıkarma-
yı hedeflediğini vurguladı. 
Gazeteci Osman Okkan 
tarafından yönetilen top-
lantıya Almanya'nın çeşit-
li bölgelerindeki Türkçe 
yayın yapan medya kuru-
luşlarından ve ATGB'den 
15 medya çalışanı katıldı. 

Wallraff, toplantının ar-
dından misafirlerine sa-
natsal çalışmalarını da gös-
terdi. Bu arada ATGB'nin 
şeref defterine yazdığı şu 
sözlerle Türk meslektaşla-
rına bir dayanışma mesajı 
gönderdi:

“Korkmayın! Hep daha 

ileri gitmeyen, geride ka-
lır! Sadece cesaret! Daya-
nışmacı selamlarla.” 

Ünlü gazeteci Alman-
ya'daki Türk göçmen işçi-
lerin karşı karşıya olduğu 
insanlık dışı sorunlara tüm 
dünyanın dikkatini çektiği 
kitabı “En Alttakiler”i im-
zalarken de bu çalışması 
sırasındaki kimliğini unut-
madı:

“Gürsel Köksal için. Da-
yanışmacı selamlarla. En 
alttan Ali“

“Kültür Forum Türkiye-
Almanya” girişimi sözcüle-
ri, meslektaşlarımız Osman 
Okkan ve Murad Bayrak-
tar'a bu verimli buluşma-
nın gerçekleşmesini sağla-
dıkları için teşekkürler. 

“Hep daha ileri gitmeyen, 
geride kalır!” 
Almanya’da çalışan Türk işçilerinin çalışma koşullarını 
’En Alttakiler’ adlı kitabında anlatan ve  Türklerin 
yakından tanıdığı ünlü Alman yazar Günter Wallraff 
Avrupalı Türk gazeteciler ile bir araya geldi. 

Bundan bir süre önce İsveç gazetelerinden Aftonbladet’te , İsrailli 
askerlerin Filistinlilerin organlarını çalıp sattıkları yolundaki iddiala-
ra yer veren haber yüzünden kriz yaşayan İsrail’de bir TV kanalı 
hazırladığı bir hiciv programı ile tüm İskandinav ülkelerini alaya aldı.

İsrailler İsveç’le dalga geçiyor
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2012’de başımıza bir felaket gelecek mi?

Her ne kadar hiçbir kutsal kitapta kıyamet günü konusunda net bir bilgi olmasa da, her ne kadar 
kıyamet tarihinin tanrı tarafından insanlara bildirilmemiş olduğu bilinse de tüm dünyada “2012” 
çılgınlığı yaşanıyor. Maya uygarlığı tarafından hazırlanan bir takvimi çözen arkeologlar uzun süreli 
dönemleri hesaplamak için hazırlanan bu takvimin son gününü 21 Aralık 2012 olarak belirledikle-
rini söyleyerek bu tarihte dünyada yaşamı temelinden değiştirecek bir olay olacağına inanıyorlar.

2
1 Aralık 2012 kimilerine 
göre dünyamızın ve in-
sanlığın sonu. Kimile-
rine göre dünyanın 

evrendeki adresini değiş-
tirecek kozmik hareket-
lerin başlayacağı tarih, 
kimilerine göre bugü-
ne kadar dünyada 
yaşanan her bir ha-
reketin kaydedildi-
ği kayıt kutusunun 
(Akasha records) 
açılacağı tarih.

Kimileri dünyamı-
zın bir foton kuşağı 
içinden geçerek 6 gün 
sürecek değişimlerin 
yaşanacağı bir olayın 21 
Aralık 2012 günü gerçek-
leşeceğini iddia ederlerken, 
kimileri de Nuh tufanı benzeri 
bir doğal afet yaşanacağını ve dün-
yada tüm yaşamın sona ereceğine 
inanıyorlar.

Kimilerine göre ise güneş siste-
mimize dahil, ancak yörüngesi çok 
geniş ve oval olduğu için dünyaya 
sadece 3661 yılda bir çok yakın-
dan geçen Marduk gezegeninin 
dünyamızı yeniden ziyaret edeceği 

tarih.
Şaka değil, Maya 

Takvimi’ne dikkat kesilen bir sürü 
insan bu soruyla meşgul. Astro-
nomlar, Maya takviminde önemli 
bir zaman diliminin sona ereceğine 
işaret edilen 21 Aralık 2012 ile ilgi-
li soru bombardımanı altında... 

Maya Takvimi’nde gösterildiği 
gibi 2012’de dünyanın sonu 

gelecek mi? Bu soru, söyle-
nenleri kabul eden veya 

etmeyen milyonlarca 
kişinin kafasını kur-
calıyor. 

Guatemalalı Maya 
bilgesi Apolinario 
Chile Pixtun, 21 
Aralık 2012 ile ilgili 
soru bombardıma-
nına tutulmaktan 
bunalmış. ‘Merak 
ettiklerinizi astro-

noma sorun’ adlı si-
tenin sahibi, Cornell 

Üniversitesi’nden Ann 
Martin, insanların 2012 

söylentileriyle korkuda 
olduğunu söylüyor: 
“Dördüncü sınıflardan bile 

‘Ölmek için çok gencim’ türü e-
postalar almak çok kötü. İki çocuk 
annesi bir kadın çocuklarının bü-
yüdüğünü göremeyeceği için kara-
lar bağlamış.” Guatemalalı Chile 
Pixtun ise kıyamet senaryolarının 
Maya Takvimi’nden değil, Batı’dan 
gelen bilgiler olduğunu anlatıyor. 
Peki insanları 2012 çılgınlığına 

iten söylentiler nereden geliyor? 
Mayalılar 21 Aralık 2012 tarihin-
de önemli bir zaman diliminin sona 
ereceğine işaret ediyor. Konunun 
meraklılarıysa, kıyamet senaryo-
larına uyarladıkları 2012 yılında 
gerçekleşecek astronomik olayla-
ra dikkat çekiyor. Bu olayların 25 
bin 800 yılda bir meydana geldiğini 
söylüyorlar. 

Bugüne kadar 1987’deki  Jüpiter 
etkisi, Gezegen X gibi buna benzer 
kıyamet söylentileri türemişti. An-
cak bu kez iddiaların bazı arkeolo-
jik temelleri de mevcut. 

Meksika’da 1960’ta bulunan tab-
lette Mayaların savaş ve yaratma 
tanrısının 2012’de beklenmedik bir 
gelişmenin dünyayı etkileyeceğini 
söylediğine dair yazılar var. Met-
nin dünyayı neyin etkileyeceğini 
anlatan bölümü okunamıyor. Ar-
keolog Guillermo Bernal, “O gök-
ten inecek” yazıyor olabileceğini 
düşünüyor ama bu senaryoların, 
Batı efsaneleri sona erdiği için 
Mayalara mal edilen fazla ‘Batılı 
ve Hıristiyan’ bir kavram olduğu 
kanısında. Mayalarsa 2012’den 
çok, kuraklık çeken Yucatan Ya-
rımadası için endişede. 

Bilindiği gibi 21 Aralık tarihi yılın en 
kısa günüdür. John Major Jenkins, 
21 Aralık 2012’de gökyüzünde olu-
şan astronomik konumların, oldukça 
sıradışı birleşmelerine işaret ediyor. 
Bunların en önemlisi, gezegenlerin ve 
Ay’ın üzerinde hareket ettiği, “Eklip-
tik” olarak adlandırdığımız “tutulum 
çemberi”nin, tam 21 Aralık günü Sa-
manyolu’nun dünyadan görülen ek-
vatoral çizgisiyle kesişmesi. Bu kesiş-
menin, modern astronomik ölçümlere 
göre “galaksimizin merkezi” olduğu 
belirlenen noktada (süper karadelik-
lerden biri olduğu düşünülüyor.) ger-
çekleşmesi, bu tarihi daha da ilginç 
kılıyor. Ama daha ilginci, 21 Aralık 
günü Güneş’in de tam “gündönümü” 
sırasında bu noktayla aynı hizaya gel-
mesi. Astronomik deyişle “Gündönü-
mü Güneşi”, Ekliptik ile Samanyolu 
kuşağının “galaksi merkezi” olduğu 
belirlenen noktayla aynı hizada kesiş-
tiği koordinata yerleşiyor. Bu birleşim, 
Mayalara göre, “Güneşler” olarak ad-
landırdıkları devrelerin beşincisinin 
noktalandığı anı belirlemekte. Maya 
kozmogonisine göre, dünyanın geç-
mişi, 13 Baktun’luk (aşağı yukarı 5125 
yıl) devrelerden oluşur ve bunların 
her birinin bitimi, dünya için radikal 
değişimler ve büyük yenilikler içerir.

21 Aralık 2012...

2012 Kavramı  sinema dün-
yasının da  ilgisini çekti. 
‘The day after Tomorrow’ 

ve ‘Independence Day’ filmle-
rinden tanıddığımız yönetmen 
Rolan Emmerich Maya takvi-
minde öne sürülen ve içinde 
yaşadığımız zamanın son gü-
nünün  21 Aralık 2012 olduğu 
iddialarını film haline getirdi. 
‘2012’ filmi 13 Kasım’da Dani-
marka’da gösterime girecek.
Film gittikçe taraftar top-

layan Maya Takvimi inancı 

gölgesindeki felaket senayo-
larına, tarihi, akademik, dini 
inançlara larşı mücadele et-
meye çalışan bir araştırmacı 

bire akademisyenin yaşadık-
larını konu alıyor. 
Filmin kadrosu oldukça sağ-

lam: John Cusack , Thandie 

Newton , Woody Harrelson , 
Amanda Peet , Danny Glover 
, Oliver Platt ve Chiwetel Eji-
ofor ilk göze çarpan isimler. 
filmde Danimarkalı oyuncu 
Zlatko Buric de yer alıyor.
Filmin üzerinde durduğu 

tema ise dünyanın balık bur-
cundan çıkıp, tüm dünyaya re-
fah, bolluk ve mutluluğun ha-
kim olacağı kova burcuna ge-
çiş  sürecini ele alıyor. Ayrıca 
her 3600 yılda bir Dünyamızın 
yakınında geçen ve güneş sis-

teminin 12. üyesi olduğu ka-
bul edilen Planet X gezegeni-
ni de anlatıyor. Sümerlerin 
Nibiru, Asurluların Marduk 
adını verdikleri gezegen dün-
yaya uygarlığı getiren uzaylı 
yaratıkların gezegeni olarak 
biliniyor. Bugüne kadar geniş 
yörüngesi nedeniyle varlığı 
ispatlanamayan gezegen hak-
kında ilk söylenti 1985 yılında 
bazı gezegenlerin çekim kuv-
vetlerindeki değişmenin göz-
lenmesiyle ortaya çıktı.

2012’de değişim beklentisi sinemacıların da ilgisini çekti
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Nørrebro  Bazar ApS

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Nørrebro Bazar ApS Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

BAKTAT 
ürünleri 

Danimarka
 bayisi

Nørrebro Helal Kasap
NØRREBRO 

BAZAR 
HELAL ET 

REYONU iLE
HiZMETINiZDE

SÜPER UCUZLUK !!!

www.norrebrobazar.dk
Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Kasabımız 
pazartesi 
günleri 

kapalıdır

İNDİRİMLERİMİZDEN SİZ DE YARARLANIN!
Marketimizden yapacağınız alışverişlerinizde bazı 

ürünlerde indirimlerimiz vardır.  
Hafta içinde uğrayın indirimli 

kampanya fi yatlarından siz de
yararlanın!

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

Dana, tavuk ve hindi 
etlerinden üretilen kaliteli 

ve ucuz Türk sucuk, salam 
ve pastırma çeşitleri

Taze, ucuz 

ve kaliteli

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
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Tarihini kesin olarak hatırlayamıyo-
rum, ama galiba 2002 yılının Nisan 

ayı idi. Bir Pazar günü telefonum çaldı. 
Telefonda çok güzel Danca konuşan ve 
ismini gazetelerden öğrendiğim bir kişi 
kendisini tanıttıktan sonra, Aarhus’ta 
büyük bir cami yapımı için çalıştıkla-
rını anlatarak, konu hakkında benim-
le konuşmak istediğini söyledi. Bir haf-
ta sonra Aarhus Merkezindeki Müzik 
Evi’nin (Musikhuset) kafeteryasında 
buluşmak üzere anlaştık.
Anlaştığımız yer ve saatte bu kişi ile 

bir hafta sonra buluştuk. Mimar olan 
arkadaş Aarhus şehrindeki cami yapı-
mı projesini detaylı olarak anlatarak, 
projeye destek vermemi istiyordu. Ben 
kendisine maliyeti 30-40 milyon Kronu 
bulacak olan cami projesinin gerçekleş-
tirilebilmesi için toplumun tüm kesim-
lerinin maddi ve manevi desteğine ih-
tiyaç olduğu belirterek, geniş katılımlı 
toplumsal desteğin sağlanmasının öne-
mini anlattım. Fakat arkadaş projenin 
kendi derneklerinin öncülüğünde ger-
çekleşmesi konusunda ısrarlıydı. 
O yıllardan beri çalışmasını sürdüren 

bu cami yaptırma derneğinin girişimi 
ne yazık ki, ne Müslümanlardan ne de 
Danimarkalı yetkililerden gerekli des-
teği bulamamış. Derneğin internet site-
sinde verilen bilgiye göre, cami yapımı 
için toplanan miktar, planlanan maliye-
tin çok altında kalmış.
Danimarka’da ilk cami 1967 yılında 

Ahmediyeciler“ (Kadiyaniler) olarak bi-
linen grup tarafından Kopenhag bölge-
sindeki Hvidovre semtinde yapılmıştır. 
2006 yılın da Helsingor ’de sembolikte 
olsa minaresi ve kubbesi olan bir cami 
daha yapılmıştır. Bir iki örneğin dışın-
da Danimarka’daki camilerin hepsi ev, 
fabrika, dükkan, market ve depo gibi 
yerlerin gerekli değişikliklerden sonra 
camiye dönüştürülmesiyle oluşturul-
muştur.
Daha sonraki yıllarda Müslüman nü-

fusun artışına paralel olarak Danimar-
ka’da camilerin sayısında bir artış gö-
rülmüştür. Kopenhag, Arhus ve Oden-
se gibi Müslümanların yoğun olarak ya-
şadığı büyük kentler ve çevresinde açı-
lan ülke genelindeki toplam mescit ve 
cami sayısı115 civarındadır.1

Avrupa’nın büyük şehirlerinde kubbe 
ve minaresi olan büyük camilerin inşa-
sına izin verilirken Kopenhag’da niçin 
izin verilmemektedir? Danimarka’da 
cami inşası konusunda yasalar neleri 
öngörmektedir? Danimarka anayasası 
prensip olarak herhangi bir dinin men-
suplarının, dinlerinin gereklerini yeri-
ne getirmek için örgütlenmesini engel-
leyici bir madde içermemesine rağmen, 
ülkede bu güne kadar kubbe ve mina-
resi olan camilerin yapılmasına yerel 
ve ulusal idareler tarafından izin veril-
memiş olması nedeniyle, Müslümanlar 
arasında Danimarka’da cami yapmanın 
yasak olduğu kanaati yaygındır.2

Kanaatimce bu güne kadar Danimar-
ka’da İslam mimarisinin özelliklerini 
taşıyan kubbeli, minareli büyük camile-
rin yapılamamış olmasının nedeni, sa-
dece yasal engellemeler değildir. Dani-
marka’daki değişik Müslüman gruplar 
arasında bu güne kadar konu hakkın-
da bir konsensüs sağlanamamış olma-
sı da bu konudaki önemli nedenlerden 
biridir. 
Kopenhag’da büyük cami yapımı ko-

nusunda Haziran (2009) ayından itiba-
ren gelişen olaylar ve daha sonra ya-
pılan tartışmalar herhalde dikkatinizi 
çekmiştir. Kopenhag Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre ve Teknik Komisyonu üye-
lerinin Haziran 2009 tarihinde yaptığı 
bir toplantıda Kopenhag’ın kuzey batı 
bölgesinde (Vibevej 25 numarada) içe-
risinde büyük camisi de olan bir İslam 
Kültür Merkezinin yapılmasına oy ço-
ğunluğu ile onay vermiş olması, cami 
yapma konusundaki geleneksel tartış-
maları tekrar gündeme getirmiştir.
Ayrıca Kopenhag Üniversitesi’nin 

Amager semtinde bulunan kampusün 
önündeki arazi içinde yer alacak olan 
iş merkezinde de büyük cami inşasına 
izin verilmiştir. Bu projeyi Danimarka 
Müslüman Konseyi (MFR) yürütmek-
tedir. Caminin mimarisi ve bazı teknik 
detaylar konusunda bir görüş birliğine 
varılmadığından konu netlik kazana-
mamıştır. 
Kopenhag Belediyesinin Vibevej’da 

cami yapımına izin vermesinin ardın-
dan Danimarka Halk Partisi, benzer 
konularda olduğu gibi, Kopenhag’da 
cami yapımına karşı çıktığını söyleye-
rek konunun halkoylamasına sunulma-
sını istemektedir. Yabancı karşıtı yasa-
lar ve uygulamalar konusunda hükü-
mete her istediğini yaptırtan Danimar-
ka Halk Partisi bu konudaki olumsuz 
tavrını ortaya koymuştur.
Kırk yılı aşkın bir zamandan beri bu 

ilkede yaşayıp, vergisini ödeyen ve ül-
kenin kalkınmasında azımsanmayacak 
katkıları olan Müslümanların, ülkede 
yaşayan diğer yurttaşların yararlandığı 
bazı temel haklardan yararlanamaması 
bir demokrasi sorunudur. Bu nedenle 
yalnız bu konuda değil, diğer konular-
da da Müslümanların demokratik sü-
reçlere daha aktif olarak katılarak hak-
larını aramaları gerekmektedir. 
Anlaşılıyor ki Türkiye’de olduğu gibi 

cami, kilise ve sinagogun yan yana bu-
lunduğu ve bu mabetlere giden (veya 
gitmeyen) kimselerin birbirlerine saygı 
duyacağı bir ortamı Danimarka’da gö-
rebilmemiz için daha çok beklememiz 
gerekmektedir. 

(Footnotes)
1 Kühle, Lene  (2006) Moskeer i Danmark s.83
2 Danimarka’da cami tartışmaları için bkz. 
www.moskeen.dk

kuyucuoglu@gmail.com   

Danimarka’da büyük cami tartışmaları
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİN VE  TOPLUM

Kimi okurlar bilirler. Yıllardır Da-
nimarka okul ve danışmanlık sis-

teminde gençlere yönelik eğitim ve da-
nışmanlık hizmetinde çeşitli kademe-
lerde çalıştım, çalışıyorum. Bu yazımı 
kaleme almamın amacı, gençlerimizin 
Danimarka okul sistemi ile ilgili so-
runlarını sizinle paylaşmak.
Bizim gençlerimiz, yani Ayşe ya da 

Hakan Danimarka ilkokuluna başla-
dığı zaman, Danimarkalı öğretmenle-
rin onları Danimarkalı öğrenciler gibi 
eşit görmesini istiyorlar.  Bu çok doğal 
bir istek. Ama son yıllarda Danimar-
ka okul sistemi, göçmen öğrencilerle 
Damimarkalı öğrencileri birbirinden 
uzaklaştıran bir yapıya dönüştü. Bu 
durum gençlerimizin Danimarka okul 
sistemine ve Danimarka yaşamına 
uyum sağlamasını güçleştiriyor.
Kafası kara, kasketini ters giymiş, 

düşük pantalonundan biraz göbeği bi-
raz da kıçı gözüken genç, sorunlu genç 
olarak algılanıyor. Bugüne kadar  Ko-
penhag ve çevre beledeyilerde çok sa-
yıda okulda çalıştım ve sonuç aynı. 
Politik sistem bizim gençleri sorunlu 
gençler olarak gördüğü için, Danimar-
kalı öğretmenlerin büyük bir çoğun-
luğu bir bakıma farkında olmadan bu 
sistemi uyguluyorlar.
Danimarkalı öğretmelere iyi bir öğ-

renci nasıl olmalı sorusunu yöneltti-

ğimde, aldığım yanıtın özeti şöyle: İyi 
giyimli (artık iyi giyim neyse), oku-
lun koyduğu kurallara soru sormadan 
uyan, ev ödevlerine evde yardım ede-
bilen annesi babası olan ve ‘vallah bil-
lah’ kültürünü okula taşımayan öğren-
ci ‘ideal öğrencidir’ demek istiyorlar.
Peki sorunlu öğrenci kimdir? soru-

sunu yönelttiğmde aldığım yanıt ne? 
Okula zamanında gelip giden, kural-
lara uyan, uyum sağlayan öğrenciler-
le arkadaşlık yapmayan, ne dersek di-
yelim karşı çıkan, anne ve babalarının 
öğretmenlerle olumlu ilişki kurmayan 
öğrenciler, bizi çok yoruyor diyorlar.
Durum böyle olunca Danimarka’da 

her okulun bilinçli bilinçsiz iyi öğrenci 
nasıl olmalı diye bir tanımı var. Bu ta-
nımdan anlaşılması gereken bence şu:  
Öğrencilerin okuldaki davranışlarını, 
konuşma biçimlerini, neyin doğru ya 
da yanlış olduğunu okulun belirlediği 
değerlere göre kabul eden, yani orta 
sınıfa üye olan sorunsuz öğrenciler iyi 
öğrenci oluyorlar.   Peki sorunlu öğ-
renciler kim? Göçmeler, müslümanlar 
ya da birkaç tane toplum dışına itilmiş 
Danimarkalı anne ve babanın çocuk-
ları.
Bizim gençler de şimdi, iyi ve çalış-

kan öğrenci Danimarkalı öğrencidir 
diye düşünüyorlar. Kendi değerlerinin 
kabul görmediği,  dininin ve dilinin so-

run kabul edildiği bir sistemde, ülkede 
gelde iyi ve çalışkan öğrenci ol. Zor bir 
zanaat!
Öğretmenler, uyumlu orta sınıf Da-

nimarkalı aile yapısını farkında olma-
dan bile tek ve doğru bir değer olarak 
algılayıp, eğitimi bu anlayışla verince, 
bırakın sonbahar mesimini, yaşamları-
nın ilkbaharında yaprak  gibi dökülü-
yor göçmen gençler. Bütün samimiye-
timle söyleyebilirim ki, öğretmenlerin 
bu yaklaşımının bilinçli ayrım politika-
sıyla ilgisi yok. Bu yaklaşım, tamamen 
Danimarka okul sisteminin tek tip bir 
okul sistemi konusunda ısrarcı olma-
sından kaynaklanıyor.
Öğretmenlerin yabancı öğrencilerin 

gereksinim ve gelişme koşullarını yeti-
rince kavrayamaması, iş koşullarının 
ağır olması, çocuklarımızı, gençlerimi-
zi, sokağa ya da başka yerlerde çözüm 
aramaya itiyor. Buna ister kimlik krizi 
diyelim, isterseniz başka bir isim vere-
lim, Danimarka eğitim sistemi ile Da-
nimarka’da yaşayan yabancı gençlerin 
gereksinimleri birbirine uyum sağla-
mıyor. Bunun faturasını ilk aşamada 
gençlerimiz ve onların aileleri ödüyor, 
ama sonuçta Danimarka kaybediyor. 
Bundan dolayı gençlerimiz kendileri-
ni Danimarka toplumunun bir parçası 
olarak görmüyorlar, görmedikleri için-
de okulda, sokakta ve bulundukları 

öteki ortamlarda kendilerini farklı ve 
anlaşılmayan insanlar olarak hissedi-
yorlar.
Son yıllarda özellikle genç erkek göç-

menler, yaşadıkları her yerde kendile-
rini dışlanmış hissediyorlar. Bundan 
dolayı da polisle ya da öteki merciler-
le çatışmaya bile girebiliyorlar. Artık 
kendi göçmen gruplarını kurup, kendi 
sorun ve gereksinimlerini kendi anla-
yışları doğrultusunda dile getirmeye 
çalışıyorlar. Bu gruplaşma her zaman 
da iyi sonuç vermiyor.
Bütün bu yaşananlar Amerika (ABD) 

gibi göçmen kültütünü 100 yıldan faz-
la tanıyan ülkeler için çok eski konu-
lar. Buna benzer ve daha ağır dışlan-
mayı ABD’li zenciler uzun süre yaşadı-
lar. Belki de bu yaşananlar Obama’yı 
ABD Başkanı yaptı, kim bilir?
Ben Danimarka okul sistemindeki 

öğretmenlerin ezici bir çoğunluğunun 
iyi ve nitelikli insanlar olduklarına 
inanıyorum. Bu öğretmelerin göçmen 
kültürünü, psikolojisini daha iyi öğre-
nip anlaması gerekiyor. Bizim çocuk 
ve gençlerimizin de ‘öğretmenlerimiz 
bizi en az öteki öğrenciler gibi kabul 
edip ve seviyor’ diye hissetmesi gereki-
yor. Nasıl olacak bu? Bu bir süreç, ben 
her şeye rahmen iyimserim. Görecek 
güzel günler var daha...

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Danimarka okul sistemi içindeki gençlerimiz 
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Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA 
GETİRİYORUZ

Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini en 

güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli her türlü 

et, bakliyat ve süt ürünleri marketimizdedir. 

Ayrıca kasap, sebze, meyve ve züccaciye 

reyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek adreste 

görebilirsiniz.  

İnternet sitemizden her hafta 
kampanyalarımızı ve ucuzluklarımızı takip 

edebilirsiniz

www.vbazar.dk Açılış saatleri: 

Pazartesi-Cuma 

09.00 - 19.00

Cumartesi 

08.00 - 17.00

Pazar 

10.00 - 17.00

20 yıllık tecrübemizi sizlerle 
paylaşıyoruz

630 m2 kapalı alan ve 
ücretsiz, geniş park alanı

5 kg. 
sade 

Dana eti
 250,- kr. 

1 teneke 
Yayla 

peyniri
30,- kr

%8-10 
yağlı 

Kıyma
3 kg. 

90,- kr.

Piyale 
makarna

paketi 
5,- kr.
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haber@haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

www.haber.dk

Anadili kendimizinkinden farklı olan 
bir ülkede yaşadığımız için doğal 

olarak çocuklarımızın önce hangi dili 
öğrenmeleri gerektiği konusunda yıllar-
dır araştırmalar yapılmaktadır. Bunun 
tam bir yanıtını bulabilmek için han-
gi yaş grubu çocuktan bahsedildiği ve 
doğal olarak anne ve babanın kendi dil 
eğitimi üzerinde durmak gerekiyor. 
Dünyanın bir çok yerinde iki dilli ol-

mak bir zenginlik olarak algılanırken, 
Danimarka’da yıllardır bir ”eksiklik” 
veya ”zayıf nokta” olarak algılandı ve 
buna halen devam ediliyor desek de 
yanlış olmaz. Nitekim bunun doğurdu-
ğu sonuçlardan bir tanesi de, çocukla-
rın sadece ulusal dili öğrenmeleri adı-
na, ve anadili eğitiminin sadece anne 
ve babanın görevi olması sebebiyle, Ko-
penhag Belediyesi hariç, diğer belediye-
lerin anadil eğitimleri ortadan kalktı.
Çocuğumuzun hangi dili öğrenmesi 

gerektiğini tabii ki en iyi bilen ebeveyn-

lerdir. Anne ve babanın kararına saygı 
duymak gerekir, ancak çocuğunun gele-
ceğini, kültürünü, dinini ve bağlı oldu-
ğu sosyal çevreyi de göz ardı etmemek 
gerekir ki, buda günümüz toplumunda 
çok önemlidir. Bizler bu ülkede yaşan-
tımızı sürdürüyoruz diye buralı olma-
yı kabullenmişsek ve çocuklarımızı da 
”buralı” şeklinde yetiştirmeyi kabullen-
mişsek sadece saygı duymak gerekir, 
fakat kendi köklerimize sahip çıkıp de-
ğerlerimizi korumak istiyorsak ve bun-
ları da çocuklarımıza aşılamak istiyor-
sak o zaman bilinçli hareket etmemiz 
gerekiyor ki, buda öncelikle dil eğitimi 
ile başlar. Çünkü dil bir insanın sadece 
iletişim aracı değil aynı zamanda kimli-
ğidir. Dolayısıyla anne ve babanın ana-
dilini çocuklara bilinçli ve sistematik 
bir şekilde öğretmesi gerekiyor. Düzen-
li olmak kaydıyla bir çocuk aynı anda 
birden fazla dili öğrenebilir. Ancak bu-
radaki ailelerde gördüğümüz, çocuklar 

kreşe, anaokuluna veya okula başla-
madan önce anadillerini konuştukları; 
ancak ne zamanki toplum dilini öğren-
meye başladıktan sonra artık kendisi-
ne anadili ile de konuşulsa çocukların 
yine ”Danca” dilini benimsemeleri ve 
bu dili günlük kullanmalarıdır. Burada 
ebeveynlere büyük görev düşmektedir. 
Karşılaştığım birçok aile kendileri Dan-
ca’yı doğru bilmedikleri halde çocukla-
rına Danca konuştukları veya daha ön-
ceki yazımda da belirttiğim gibi ortaya 
karışık bir dil sunmalarıdır. ”Bugün bi-
ografa gidecem” veya ”Yarın bøf yiyece-
ğiz” şeklinde ortaya çıkıyor. İşte bilinçli 
ve sistematik derken bunu kastediyo-
rum. Günlük ortaya çıkan bu cümlele-
rin her biri çocuğun hafızasına kazın-
makta ve buda ileride ”dobbelthalvs-
proget” dediğimiz, her iki dili de eksik 
veya yarım öğrenmeleridir. 
Teorik olarak bir çocuğun kendisini 

ifade etmede ve duygularını, fikirlerini 

vs. belirtmede en rahat kullanabileceği 
dil anadilidir ve bir çocuğa anadilinde 
kelime ve kavramların isimleri öğretil-
diğinde ikinci bir dilde kelime ve kav-
ramları öğrenmesi çok basit olacaktır. 
Yani ”orman” kelimesini anadilinde bi-
len bir çocuk ”skov” kelimesini öğren-
diği zaman hiç zorluk çekmeyecektir, 
çünkü o kavram zaten çocuğun beynin-
de mevcuttur. Fakat hiç ”orman” keli-
mesi duymamış bir çocuk okula gitti-
ğinde ”skov” kelimesiyle karşılaştığın-
da onun ne anlama geldiğini öğrenmek 
için çabalar. 
Dolayısıyla bizim ebeveynler olarak 

yapmamız gereken şey çocuklarımıza 
bilinçli bir şekilde anadilimizi öğretmek 
ve kesinlikle kendimiz hakim olmadığı-
mız bir dilde çocuklarımıza asla konuş-
mamaktır, ki bu en tehlikelisidir. 

Bzkanat@hotmail.com

Bedriye Zelal Kanat

Önce hangi dil?

S.m.b.a – Sorumluluğu sınırlı bir şirket türü

Kollektif veya Anonim şirketlerde çok 
fazla bağlayıcı unsurlar bulunduğunu 

düşünüyorsanız bu şirket formunu dene-
menizde yarar vardır. Bu şirket türünde 
kuralların az olması bir çok işlemin basit-
leştirilmiş olması, idari işlemlerin en aza 
indirgenmiş olması ve esnek olanakların 
çok az olması bu tür şirketi cazip kılıyor.

S.m.b.a. türü şirketler; diğer türlerden 
alışık olduğumuz katı kurallar bulunma-
makla beraber, şirket sahibinin ihtiyacına 
cevap verecek düzenlemelere de açık ol-
ması nedeniyle üzerinde düşünülmesi ge-
reken bir şirket türüdür. S.m.b.a şirketle-
rinde her türlü karşılıklı anlaşma en ince 
detaylarına kadar yazılır ve imzalanır.

S.m.b.a şirketini tescil ettirmek için dik-

kat edilmesi gereken en önemli nokta bu 
şirketin gizli bir anonim şirket vazifesi 
görmemesidir. Şirket tüzükleri diğer tür-
leri anırması durumunda bu şirketin tes-
cili yapılmamaktadır.

Niçin S.m.b.a.   
İş yapmak için bağımsız firma kurmanın 
bir çok avantajları vardır. Tek kişilik (En-
keltmandsfirma) veya Limited şirketle-
ri (I/S) Anonim şirket (AS) veya Kolektif 
şirkete (ApS) dönüştürmek için ise kişisel 
sorumluluktan kurtulmak ve örneğin her-
hangi bir iflas durumunda ortaya çıkan 
zararın sadece firmanın etkinlikleriyle 
karşılanmasını sağlamak gibi avantajları 
olabilir. Örneğin I/S ve enkeltmandsfirma 

türü firmalarda herhangi bir ekonomik 
zorluk döneminde şirket sahiplerinin ev, 
araba, arsa gibi sahip olduklar servetleri 
de risk altındadır, alacaklılar bunların sa-
tılıp alacaklarının tahsil edilmesini isteye-
bilirler. Anonim şirket ve kolektif şirket-
ler için geçerli olan bu rahatlatıcı durum 
S.m.b.a türü şirketler için de geçerlidir.

Anonim şirket veya Kolektif şirket kur-
mak için sırasıyla 500 bin ve 125 bin kron 
sermaye gereklidir. Bu parayı bulmak zor 
olabilir. Ancak S.m.b.a

 Kurmak bir gecelik iştir ve böyle bir 
sermaye gerektirmemesi açısından şirket 
kuruluşunun ikinci gününden itibaren, 
herhangi bir ekonomik risk altına girme-
den ekonomik ve ticari faaliyetlere başla-

nabilir.
S.m.b.a. Kurmak için gerekli şartlar, 

yani kimlerin bu tür şirket kurabilecekle-
ri, firma tescil müdürlüğünden (Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen) elde edilebilir.

S.m.b.a. avantajları:
-Sermaye şartı aranmaz
-Hissedarın borçlanmasına olanak tanır. Yani şirket 
sahibi fi rmadan kredi alabilir
-Mali yıl içinde bir çok kez kardan pay almak müm-
kündür
-Şirket tescil müdürlüğüne bilanço vermek zorun-
luluğu yoktur.
-Tamamen anonim olunabilir
-Genel kurul düzenleme şartı bulunmamaktadır.

erbil.kaya@haber.dk

Avukat Erbil Kaya

Mustafa Ceran,                  
Alternatif tıp uzmanı

Sağlıklı beslenme 
nedir? Kendi-

nize hiç bu soruyu 
sordunuz mu? 1 haftada aldı-
ğım tüm gıda ve sıvılar arasın-
da gerçekten vücuduma ne ka-
darı sağlıklı ve ne kadarı za-
rarlı.
Bitki, sebze ve meyvelerin ger-

çekten şifa için size yarar sağla-
masını istiyorsanız, onları usu-
lüne göre hazırlamanız gerekir 
o şekilde tüketmeniz gerekir. 
Bugünkü beslenme seklimizle 

beynimizin ihtiyaçları arasında 
büyük bir uyumsuzluk vardır. 
Aslında yüzyıllardan beri genle-
rimiz çok büyük bir değişim ge-
çirmezken, beslenme seklimiz 
son 50 yıl içinde köklü bir şekil-
de değişime uğramıştır. Modern 
beslenme seklimizle genetik ya-
pımız birbirine çok uyumsuz 
olduğundan dolayı, beynimizin 
işleyişi depresyon, akıl bozuk-
luğu, hafıza kaybı, zeka gerile-
mesi ve bunama gibi aksamalar 
gösterebilir. Beynimizi besledi-
ğimiz gıdaların çoğunun genle-
rimize tamamen yabancı oldu-
ğunu bilmekteyiz.

Beynimiz organik bir yapı ol-
duğu için aldığımız besinler 
onun isleyişini belirler. Bey-
nimizin potansiyelinin en üst 
noktasıyla uyum içinde olması-
nı sağlamak amacıyla, onu aslı-
na uygun ve en eski şeklide bes-
lemeye önem vermeliyiz. Beyni-
mizin en çok istediği beslenme 
şekli, ilkel zamanların beslen-
me şeklidir. Bu beslenme türü, 
atalarımız bitki toplarken, ba-
lık yakalarken ve avlanırken, 
tahıl yetiştirmeye, hayvanları 
evcilleştirmeye başlamaların-
dan ve fast food zincirlerinden, 
işlenmiş yiyeceklerden ve sü-

per marketlerden asırlarca önce 
bebeklik döneminde beynimizi 
besleyen beynimizdeki beslen-
me seklidir.
Sağlıklı beslenme yeterli ve 

dengeli beslenmedir. Her yiye-
cek, karbonhidrat, protein, yağ, 
şeker ve asit olmak üzere 5 ana 
gıda öğesi içermektedir. Yedi-
ğimiz bir öğün içerisinde 5 ana 
öğeden bir ya da daha fazla-
sı miktar olarak birbirine eşit-
se, sindirim sistemimiz gıdaları 
sindirmekte önemli oranda zor-
lanır.Bu nedenle gıda tüketi-
minde bilinç çok önemlidir.Her 
yemek ağırlıklı olarak bir öğeyi 

barındırmalıdır. Yemeğin şifa-
sı ancak bilinçli gıda tüketimiy-
le artar.

Peki bu 5 ana gıda öğesi nelerdir?
Karbonhidratlar: Buğday, pirinç, pata-
tes, mısır, marmelat vs..
Proteinler: Et, süt, yumurta, peynir, 
kuru yemiş vs...
Yağlar: Kaymak, tereyağı, siyah ya da ye-
şil zeytin vs...
Şeker: Bal, şeker, çikolata, meyve (taze 
ve kurutulmuş) muz, kiraz, erik, nar, in-
cir vs...
Asitli gıdalar: Sirke, kola, kahve, siyah 
çay, meyve suyu, turşu, kayısı, kivi porta-
kal, greyfurt vs...

info@akuzomas.dk  

Sağlıklı beslenme
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Cengiz Kahraman

K
openhag yakınlarında-
ki Ballerup kasabasın-
da, bundan yaklaşık üç 
yıl kadar önce bir grup 

çağdaş Ispartalı alevi vatandaşı-
mız tarafından kurulan IŞIDER 
derneği, çeşitliliğe önem veren 
bir dernek. 

IŞIDER, Danimarka’da inanç, 
kültürel ve sosyal alan gibi yaşa-
mın bütün alanlarındaki faaliyet-
lere katkıda bulunmak amacıyla 
yola çıkmış. Bugün 100’ün üze-
rinde üyesi bulunan derneğin en 
büyük hedeflerinden biri de Dani-
marka toplumu ile iletişimsizliği 
gidermek.

Bağımsız bir derneğiz

Dernek başkanı İbrahim Yılmaz, 
herhangi bir federasyona üye ol-
madıklarını ve bağımsız bir der-
nek olarak yaşamlarını sürdür-
düklerini söylüyor.  

Faaliyetlerini hafta sonları Bal-
lerup’taki bir okulda sürdüren 

derneğin en büyük hayali ise bir 
dernek lokaline kavuşmak. Hiçbir 
maddi destek almadan çalışmala-
rını yürüten dernek, sadece üye-
lerin ödediği aidatlar ve gönüllü 
çalışan üyelerin katkılarıyla ayak-
ta duruyor. Ancak buna rağmen 
çok sık aralıklarla etkinliklerini 
sürdürüyor. 

Bir dernek lokaline 
kavuşmak istiyoruz

“En büyük eksikliğimiz bir dernek 
lokalimizin olmayışı. Buradaki 
Parkskolen okulu bize kapılarını 
açtı ve okulun bazı lokallerini haf-

ta sonlarında kullanmamıza izin 
veriyor. Üye aidatları ile sürekli 
panel, tartışma, eğlence vb. küçük 
etkinlikler yapıyoruz.  Sponsor sı-
kıntısı yaşamamıza rağmen yılda 
en az 6 etkinlik yapıyoruz. Bu 
etkinliklerle hem inancımızı ve 
kültürümüzü yaşatıyoruz, hem 
de çocuklarımızı eğitiyoruz” di-
yerek dernek faaliyetlerini anla-
tıyor Yılmaz.   

Demokratik bir derneğiz

Dernekteki tüm faliyetlere üye-
lerin karar verdiklerini ve tüm 
kararların demokratik olarak 
alındığını belirten İbrahim Yıl-
maz, sosyal birlikteliklerimiz sa-
yesinde çocuklarımız Türkçe`den 
de kopmuyor” diyor ve şunları 
ekliyor: 

“Önce insan diyoruz. Hizmetle-
rimizi de hakka ve insana yapıyo-
ruz. İnançsal ve Milli etkinlikleri-
mizi üye ve misafirlerimizle payla-
şarak yaşıyoruz. İnançla, kültürle, 
bilimle, çağdaşlıkla, evrensellikle 
yaşamın bütün sosyal alanlarında 

barışık ve paylaşımcı bir derneğiz. 
İdeolojik ve ırkçı bir dernek deği-
liz. İnsan haklarına saygı ve sevgi 
duyan hoşgörü gsteren bir alevi 
derneğiyiz. Derneğimizin kapısı 
bizim değerlerimize saygı duyan; 
millet ve ülke ayrımı yapmaksızın 
bütün insanlığa açıktır. Derneği-
mize üye olmak isteyen insanları-
mızı ve misafirlerimizi Hacı Bek-
taş Veli`nin sevgi ve hoşgörüsüyle 
kucaklıyoruz.

Kendimizi cumhuriyetçi, laik, 
Atatürkçü olarak görüyor ve ta-
nımlıyoruz.

Bir alevi derneği olarak İslam’ı 
da inançlarımız doğrultusunda 
yaşıyor ve yaşatıyoruz üyeleri-
mizle birlikte. Diğer taraftan bü-
tün inançlara ve inanlara da saygı 
duyuyoruz. Üyelerimizin çoğunlu-
ğu eğitimli ya da eğitime devam 
ediyor, Danimarka toplumu ve 
bütün toplumlarla daha iyi iliş-
ki kurulmasına önem veriyoruz. 
Dolayısıyla toplumlarla bir uyum 
sorunu yaşamıyoruz” diyor.  

cengiz.kahrman@haber.dk

IŞIDER ışık saçıyor
Kopenhag yakınlarındaki 
Ballerup kasabasında 
faaliyetlerini yürüten ve 
yüksek eğitimli, kültürlü 
üye sayısı ile de dikkat 
çeken IŞIDER derneği 
üyeleri, “Laik ve 
Atatürkçü yönümüzle 
tanınmak istiyoruz” diyor.

Bu ay başında yapılan genel ku-
rulda yeni yönetim kurulunu 

seçen Ordulular Derneği gelecek 
için umut verici konuştular. 

Kopenhag yakınlardaki Bröndby 
ve çevresinde faaliyetlerini yürüten 
ve 400 civarında üyesi bulunan Or-
dulular Derneği’nin başkanlığına 
Necati Karataş getirildi. 

Ordulu vatandaşlarımızın bir-
lik ve beraberliğini sağlamak için 
çalışacaklarını belirten yeni başkan 
Necati Karataş, önümüzdeki gün-
lerde farklı ve daha geniş katılımlı 
organizasyonlara imza atacaklarını 
söyledi. 

Orduluların gelenek ve göre-
neklerini Danimarka’da en iyi 
biçimde  yaşatmak ve korumak  
için büyük çaba harcayacaklarını 
belirten başkan Karataş, gençlere 
ve çocuklara yönelik çok yönlü 
çalışmaların yakın zamanda haya-
ta geçirilip, gençlerimizi topluma 
daha verimli hale getirmek için 
çalışacaklarını ifade etti. 

Derneğin, en kısa zamanda der-
nek lokaline kavuşacağını da ifa-
de eden başkan Karataş, burada 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
çok yönlü olarak yürütecekleri-
nin sözünü verdi. Cumhuriyete ve 
Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkan 
bir dernek olduklarının altını çi-
zen başkan Karataş, laik yönleri-
nin toplum tarafından bilinmesini 
istediklerini bildirdi. 

Biz de, Haber gazetesi olarak Or-
dulular Derneği’nin yeni yönetim 
kurulunu kutlar ve çalışmalarında 
başarılar dileriz. 

(Haber)

Ordulular’da 
görev 
değişimi

IŞIDER başkanı İbrahim Yılmaz
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Kåre Bluitgen, iki Ku-
ran’ı Danca yazdı ve 
bu kitaplar 29 Eylül 

günü piyasaya çıktı: Biri 
Kur’an’ın yeniden yazımı 
(Koranen Gendigtning), 
ikincisi de yorumlu ve açık-
lamalı Kur’an (Koranen 
Kommenteret). Kuran kitap-
larından birini Lindhardt og 
Ringhof Yayın Evi, diğerini 
de Kåre Bluitgen’in kendi 
yayın evi olan Tøkk Yayın 
Evi yayımladı.

Kitaplar daha piyasaya 
çıkmadan tartışmalar baş-
ladı, Müslüman çevrelerin 
de sert eleştirileriyle kar-
şılaştı. Berlingske Tidende 
gazetesinin Kur’an kitapla-
rının yazarı Kåre Bluitgen 
ile yaptığı bir röportajında, 
Kåre Bluitgen’in bu kitap-
ları hazırlamak için son 
yıllarda sadece arı gibi ça-
lışmadığını, aynı zamanda 
elini arı kovanına soktuğu-
nu da vurguluyor. Çünkü, 
Kåre Bluitgen’nin yeniden 
yazım şeklinde yazdığı bu 
kitap (Kur’an) Dünya’da 
her 4 kişiden birinin kutsal 
kitabı. Danimarka Islamisk 
Trossamfund (İslami İnanç 
Toplumu) imamları daha 
kitabı okumadan ve gör-
meden ilk sert eleştirilerini 
yaptılar ve Kåre Bluitgen’i 
”kendi kendini otorite ilan 
etmiş İslam ve Müslüman 
düşmanı bir kişi” olarak 
damgaladılar.

Berlingske Tidende gazete-
si Kåre Bluitgen ile yaptığı 
söyleşisinde Kåre Bluitgen’e 
soruyor: 

- İslam’a karşı mısınız?
Kåre Bluitgen yanıtında: 

“Her halikarda ”Kur’an’a” 
karşı değilim. Kur’an’a kar-
şı olsaydım bu iş için 5 yılı-
mı harcamazdım. Ama buna 
karşılık genelde dine yakla-
şımım eleştirel. Daha önce 
yazmış olduğum Danimarka 
Tarihi adlı kitabımda hem 
katolikliğe hem protestanlı-
ğa sert eleştiriler yönelttim. 
Hiç kimseden ses çıkmadı. 

Ama İslam’a yönelik bir 
eleştiri yapıldığı zaman bu 
dikkati çekiyor” diyor.

Kåre Bluitgen yazdığı iki 
Kur’an’dan birinde, Ayet-
leri İslam ulemalarının 
tefsirleri/yorumları, açıkla-
maları ile birlikte sunuyor. 
Örnek: ”... undtagen Ib-
lis;27...” (...İblis 27 ha-
riç;...). 27 Satan (Şeytan) 
(Sayfa 235).

Kåre Bluitgen ilke olarak 
İslam ulemalarının tefsir-
lerine, yorumlarına, açıkla-
malarına yer veriyor. Ancak, 
Kåre Bluitgen bir kaç kez bu 
ilkeden ayrılarak batılıların 
yorumlarına, açıklamala-
rına da yer verdiğini itiraf 
ediyor.

Berlingske Tidende soruyor: 
Kur’an’ın sizi cezbeden, be-
ğendiğiniz tarafı nedir?

Kåre Bluitgen: “Herşey-
den önce altını çizmeliyim 
ki Kur’an’da çok güzel bö-
lümler var. Esasta çok gü-
zel bir olay ve anlatım. Aynı 
zamanda (Hıristıyanlık’tan) 
farklı bazı değişik yorumlar-
la söz edilen bölümler var. 
Örneğin, İsa’nın doğumu 
ve ölümü ile ilgili bölüm. 
Ayrıca ben ömrüm boyunca 
üçüncü dünya ile ilgili çalış-
malar yaptım. Eğer üçüncü 
dünyayı ve insanlarını iyi 
anlamak istiyorsanız onla-
rın dinini de çok iyi bilme-
niz gerekir, açıklamasında 
bulunuyor”.

İmamlarla görüşmemiş 
Kåre Bluitgen, Kur’an’ın 
eski Arapça yazıldığın-
dan Danimarka’daki bir 
çok Müslümanın aslında 
Kur’an’ı iyi anlayamadık-
larını belirtiyor ve Dani-
marka’daki din tartışmala-
rına katkıda bulunabilmek 
açısından, Danimarkalılar 
da dahil, Kur’an’ın herkes 
tarafından okunması ve 
anlaşılması gerektiğini öne 
çıkarıyor. 

Berlingske Tidende gazesi-
nin bir sorusu üzerine Kåre 

Bluitgen, Kur’an’ın yeni-
den yazımı ve yorumların/
tefsirlerin yazımı konusun-
da Islamisk Trossamfund 
(İslami İnanç Toplumu) ile 
ilişkiye geçmediğini, bunu, 
imamların kendi mezheple-
ri ve görüşleri doğrultusun-
da yazımları etkilemeye ça-
lışacaklarından kaygılandığı 
için yapmadığını belirtiyor. 

Kåre Bluitgen bir de imam-
ların sadece güç peşinde ol-
dukları düşüncesinde. Bu 
nedenle de Kåre Bluitgen, 
”İmamlar zaten peşinen 
benim bu projeme karşılar. 
Çünkü, gençlerin Kur’an’ı 
okuyup anlamak için cami-
ye gitmelerine gerek kalma-
dı. Artık Kur’an’ı kendileri 
açıp okuyabilecekler. Bu şe-
kilde Kur’an’ın sadece bu 
imamların yorumunda ol-
madığını, başka din alimle-
rinin de yorumlarının oldu-
ğunu göreceklerdir. Bugün 
gençlerin radikalleştirildik-
leri çok konuşulan, bu çok 
tartışılan bir konu. Benim 
kitaplarım, bu olguya karşı 
koruyucu nitelikte” şeklinde 
açıklamalar yapıyor.

Kur’an hala güncelliğini 
koruyor
Kåre Bluitgen, kitabın ön 
yazısında Kur’an’ın Danca 
dilinde en az yazılan ki-
taplar arasında olduğunu, 
bu nedenle Kur’an’ı Danca 
ve yeniden yazdığını belir-
tiyor.

Kåre Bluitgen yazdığı 
Kur’an’a ilişkin açıklama-
lar yaparken, Kur’an’da 
baştan sona kadar Tanrı 
emirlerinin yeraldığına işa-
ret ediyor. Kåre Bluitgen, 
“Bir batılının Kur’an’a ba-
kış açısına göre Kur’an’da 
bir çok tekrarlar var, tezat-
lar var, bazı noktalar atlan-
mış, bazı belirsizlikler var. 
Aniden bir konudan başka 
bir konuya geçiliyor. Ayetler 
Kur’an’da Tanrı’dan gelen 
vahiylerin geliş sırasına 
göre Kur’an’a konulmamış. 

Yani ayetlerin kronolojik sı-
ralaması düzenli değil. Bu 
da Kur’an’ın okunmasını 
kolaylaştırmıyor. Ama herşe-
ye rağmen 1 milyardan faz-
la insanın inancının temeli 
olan Kur’an okunmaya de-
ğer çok önemli bir kitaptır” 
diyor. Ve açıklamalarına, 
“Kuran 1400 yıl önce yazıl-
mış olmasına rağmen bugün 
hala güncelliğini koruyor” 
diyerek devam ediyor.

Kåre Bluitgen her iki 
kitabın da önyazısında, 
Kur’an’ın yeniden yazımı 
kitabının Kur’an’ın tama-
men kendisi, yani meali 
olduğunu, içeriğinin Dan-
ca yazıldığını vurguluyor. 
Kur’an’ın mesajının Dani-
markalı okuyucu tarafından 
anlaşılabilmesi için de ikinci 
kitabın (Koranen Kommen-
teret) eski Müslüman din 
ulemalarının tefsirleriyle, 
yorumları, açıklamaları ile 
birlikte sunulduğunu kay-
dediyor. Nitekim bu tefsir-
ler yukarıda verilen örnekte 
olduğu gibi kitapta dip not-
lar şeklinde numaralandırı-
larak yazılmış. Bu da Ayetle-
rin mesajının anlaşılmasını 
kolaylaştırıyor. 

Sıralamalada değişiklik 
yapmış
Yine Kåre Bluitgen’in açık-
lamasına göre, Kur’an’ın 

daha kolay okunabilmesi ve 
anlaşılabilmesi için, Arapça 
yazılı asıl Kur’an’dan farklı 
olarak bazı bölümlerin yer-
leri değiştirilerek yeni bir sı-
ralama yapılmış. Kåre Bluit-
gen bu sıralamayı yaparken 
ayetlerin asıl Kur’an’daki 
asıl numarasını, açıklamalı 
Kur’an kitabında parantez 
içinde belirtmiş, ki okuyucu 
asıl Kur’an’ı açtığı zaman 
aynı ayeti bulabilsin. Kåre 
Bluitgen bu şekilde, vahiy-
lerin geliş sırasına ve ayetle-
rin konusuna göre Kur’an’a 
kronolojik sıralanmış olaylar 
dizisi olma özelliği vermiş.

Kåre Bluitgen kitapların 
önsözünde bir başka açık-
lama daha yapıyor: “Hz. 
Muhammed ve kutsal ki-
tap Kur’an birbirinden ay-
rılamaz iki olgu. Ancak, 
Hz. Muhammed, Tanrı’nın 
kendisine Cebrail aracılı-
ğıyla göndermiş olduğu va-
hiyler, kendisinin yaşadığı 
yıllarda derlenip bir kitapta 
toplanmadığı için, kendisin-
de ayrı tutulamayacak olan 
Kur’an’ı görmedi ve vahiyle-
ri ayetler olarak bir kitapta 
okumadı. Hz. Muhammed’e 
gelen vahiyler ince taş pla-
kalara, palmiye ağacı ka-
buklarına, deri arçalarına, 
develerin kemiklerine ve bir 
o kadar da bazı insanların 
hafızalarına yazılmıştı. Hz. 

Muhammed’e gelmiş olan 
bu vahiyler, ölümünden son-
ra 650’li yıllarda önde ge-
len ulemalardan oluşan bir 
kurul tarafından derlenerek 
bir kitapta, yani Ku’ran’da 
toplandı. Kur’an o zaman 
yazılırken vahiylerin geliş 
sırasına göre Kur’an’a ya-
zılmadı. Önemli olan bu 
vahiylerin kaybolmadan 
bir arada toplanmasıydı. 
Görülen o ki, Kur’an yazı-
lırken ayetlerin uzunlukları 
göz önünde tutulmuş. Yani 
uzun ayetler öne, kısa ayetler 
de daha sonraya alınmış”. 

Özetleyecek olursak: Kåre 
Bluitgen, Kur’an’ın okun-
masının gerekli olduğunu, 
ancak Kur’an’ın iyi anlaşı-
labilmesi için Hz. Muham-
met’in yaşamının da iyi 
bilinmesi gerektiğini vurgu-
luyor ve Hz. Muhammet’in 
yaşamını anlatan kitapla-
rın da okunmasını tavsiye 
ediyor.

Kåre Bluitgen, ayrıca, ge-
çen yıl Danca yayımlanan 
Ellen Wulff’un çevirisini 
yaptığı Kur’an’ın aslına sa-
dık iyi bir çeviri olduğunu 
belirterek övüyor, ancak bu 
çevirinin açıklamalı olma-
masının bir eksiklik oldu-
ğunu düşünüyor.   

Muttalip Abat

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

HABER KİTAP

Bu sayfanın hazırlanmasından 
amaç, Danimarka’da yayımlanan 
Danimarka toplumuna, sosyal ve 
kültürel yapısına, tarihine, eko-
nomisine, iç ve dış politikalarına 
v.s. ilişkin kitapların varlığından 
sizleri haberdar etmektir. 

Bu kitapların bir kısmı sadece 
bilgilendirici, yani Danimarka 
toplumunu, yapısını, kültürünü, 
tarihini, siyasi ve ekonomik geliş-
meleri v.s. Danimarka’ya yerleş-
meyi tercih etmiş kimselere bu 
toplumu tanıtıcı niteliktedir. Ve 
insanların içinde yaşadıkları top-
lumu ve kader birliği yaptıkları in-
sanları tanımaları da kaldı ki yan-
lış bir durum değildir. Bunun da 
ötesinde gereklidir. Yayımlanan 
kitapların bir kısmı da toplumda 
tartışma yaratacak nitelikte kitap-
lardır. Tartışma yaratan kitaplar 
eğitim, sosyal, kültürel, siyasi, 

ekonomik, dini ve diğer bir çok 
konularda olabilmektedir.

İşte gazeteniz Haber, bu kitap-
lardan söz ederken kesinlikle 
“reklam” yapmak gibi bir niyet 
taşımamaktadır. Bunu vurgula-
ma gereği neden duyuldu?: Çün-
kü, Danimarka’da da her ülkede 
olduğu gibi çok duyarlı konularda, 
örneğin dini konularda, kültürel 
konularda bir çok kitap piyasaya 
çıkmaktadır. Ve bu kitaplardan bu 
sayfada söz edilmesi bazen ‘rek-
lam’ yapılıyormuş, o görüşler sa-
vunuluyormuş gibi yanlış anlaşıl-
malara yol açabilmektedir.  Ama-
cımız; bu kitaplardan, bazılarına 
içerik itibariyle bazı okurlarımız 
katılmasalar bile, konu seçimi açı-
sından sizleri ilgilendirebileceğini 
düşündüğümüz  için okurlarımızı 
haberdar etmek. Yoksa niyetimiz 
bu kitapları övmek ya da rekla-
mını yapmak veya da yermek de-
ğildir. Bunu yapmak okuyucunun 

kendisine aittir.
Bu hatırlatmayı yaptıktan son-

ra şimdi Danimarka’da 29 Eylül 
2009 günü piyasaya çıkan ve daha 
şimdiden gürültü koparan iki ki-
taptan sözedelim: KORANEN 
Gendigtning (Kur’an -Yeniden 
Yazımı) ve KORANEN Kommen-
teret (Kur’an - Tefsirli)

KORANEN Gendigtet-
Kuran Yeniden Yazımı. 

Yazar Kåre Bluitgen. Lindhardt 
og Ringhoff Yayın Evi. 800 sayfa. 
399,95 kr.

Yazar Kåre Bluitgen, oluşumun-
dan buyana 1400 yıl geçmiş olma-
sına rağmen güncelliğini koruyan 
Müslüman dünyasının kutsal ki-
tabı Kur’an’ı içeriğine sadık ka-
larak Danca yeniden yazdı. Kolay 
anlaşılır bir dille Kur’an’ı yeniden 
yazan Kåre Bluitgen, bunu yapar-
ken ayetlerin içeriğine dokunmu-

yor, Kur’an’ın aslından farklı 
olarak vahiylerin geliş sırasına 
göre kronolojik sıralamaya ağır-
lık veriyor.

KORANEN Kommenteret
Kur’an Tefsirli. 

Yazar Kåre Bluitgen. Tøkk Ya-
yın Evi. 905 sayfa. 399,95 kr.

Danimarka’da açıklamalı, yo-
rumlu yani tefsirli Kur’an Danca 
olarak ilk kez yazıldı ve yayım-
landı. Yazar Kåre Bluitgen, bu 
kitaptaki ayetlerin altında dipnot 
şeklinde yazılmış tefsirleri, açık-
lamaları en önde gelen Müslü-
man din ulemalarının tefsirlerini 
ve ayetlerle bağlantılı İslami ge-
lenekleri ve görenekleri Danca’ya 
çevirerek koymuş. 

Kitaptaki toplam 114 bölüm, 
İslami geleneklere uygun olarak 
vahiylerin Hz. Muhammed’e gön-
derilme sırasına göre kronolojik 

olarak sıralanmış. Kåre Bluitgen 
Kur’an’ın aslına kıyasla bu deği-
şikliği yaparken ayetlerin içeriği-
ne dokunmadan, sadece yerlerini 
değiştirmiş. Asıl Kur’an’daki her 
ayetin numarasını da Koranen 
Kommenteret kitabındaki ayet-
lerin yanına parantez içinde be-
lirtmiş. 

Örneğin: 1 (96).  1 numara Ko-
ranen Kommenteret kitabındaki 
sıra numarası. (96) ise ayetin asıl 
Kur’an’daki sıra numarası.

Bu şekilde yazar Kåre Bluitgen, 
Kur’an’a birbirini izleyen olaylar 
dizisinin anlatımı özelliği vermeye 
çalışmış. Bu nedenle Müslüman-
ların kutsal kitabı Kur’an’ı, Kåre 
Bluitgen’in KORANEN Kommen-
teret-Kur’an Tefsirlerle versiyonu 
ile, dini bilgisi geniş olmayanlar 
da dahil ile herkesin kolaylıkla 
okuyabileceği ve anlayabileceği 
nitelikte. 

Muttalip Abat

Okuyucularımıza not:

İki tuhaf Kur’an çevirisi
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J
orinde & Joringel 
tarafından piyasaya 
sürülen 12 şiir der-
lemesi arasında Türk 

şair Kemal Özer de bulunu-
yor. Karsten Bjarnholt, Ni-
els Hav, Erik Helger, F.P. 
Jac, Vagn Lundbye, David 
Læby, Viggo Madsen, Hen-
ning Mortensen, Mogens 
Bynkou Nielsen, Annelise 
Nielsen, Kirsten Nörgaard 
adlı şairlerin yapıtlarını 32 
sayafalık kitapçıklar halinde 
yayınlayan yayınevi kitapla-
rın tanıtımını Nörrebro 

semtinde bulunan bir kitap 
kulübünde gerçekleştirdi. 
Şiirleri yayaınlanan şairle-
rin hazır bulundukları ta-
nıtımda Hüseyin Duygu Ke-
mal Özer’in yaşamı ve sanatı 
hakkında kısa bilgiler verdi. 
Duygu, konuşmasında ”Tür-
kiye’de her dört klişiden biri 
şairdir” deyince salonda bu-
lunan konuklar alkışla kar-
şılık verdiler.

Her lşaiirin kısa konuşma-
sı ve şiirlerinden bir seçki 
okuması ile devam eden ta-
nıtımda Murat alpar ve Niels 

hav Kemal Özer’in şiirlerini 
Türkçe ve Danca olarak ses-
lendirdiler. Seride Kemal 
Özer’in kitabı ”Aşk buluş-
maları-kaerlighedmöder” 
adıyla yayınlandı.

Bu haber ile ilgili Danca bilgiler 
şu linktedir : 
http://www.sentura.dk/
joringel uddrag.html
Kitap siparişi için ise şu adresi 
ziyaret edebilirsiniz: 
http://www.joringel.dk/
kontakt bestillig

(Haber)

HABER
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Pek yakında Danimarka’da 
sinemalarda

HABER 
GURURLA SUNAR

23 Ekim’den itibaren 
Kopenhag’da Park Bio 

Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında

Bedriye Zelal Kanat

T
ürkiye’nin İç Ana-
dolu bölgesinde 
yaşayan Kürt va-
tandaşlarımızın se-

vilen sanatçılarından Serbü-
lent Kanat, bahar aylarında 
yeni bir albümle dinleyicile-
rinin karşısına çıkmaya ha-
zırlanıyor.

Kendi yöresinde 100’e ya-
kın Kürtçe parça derleyen 
ve Kürt müziğinin moder-
nize etme adı altında 
geleneksel çizgisinden 
uzaklaştırılmasını eleş-
tiren sanatçı, “Bana 
göre geleneksel müziğe 
sadık kalınmalı. Çok 
fazla batılı ritimlerle, 
zenginleştirme adına 
yapılanları onaylamı-
yorum. Kürt müziğini 
batı müziği içinde boğ-
mamak lazım” diyor. 

İlk albümünü Kürt-
çe’nin yasak olduğu yıllarda, 
1989’da çıkaran Serbülent 
Kanat bugüne kadar 6 albü-
me imza attı. Sağlık sorun-
ları nedeniyle kaset çalışma-
larına ara veren sanatçı, İç 
Anadolu yöresine ait Kürtçe 
türküleri derleme çalışma-
sını aralıksız sürdürüyor. 
Kendisini “berhevkar” yani 
toplayıcı, derleyici olarak ta-
nımlayan Serbülent Kanat, 
100’e yakın türkü derlediği-

ni belirterek, “Ben müziğe 
ilişkin kendi yöremize ait 
duyulmamış, orijinal derle-
meler yaptım. 10 sene önce 
derlediğim şarkılar var, o 
şarkıların sahiplerinin çoğu 
öldü. Eğer derlemeseydim 
o şarkılar da sahipleriyle 
birlikte mezara gidecekti” 
diyor.

Daha çok Ankara, Konya 
ve Kırşehir yöresinde der-
lemeler yapan Kanat, Orta 
Anadolu bölgesi Kürt müzi-

ğinin kendine has özellikleri 
hakkında şunları söylüyor:

“Klama xeribi diye gurbet 
türkülerimiz var. Atalarımız 
uzun bir yolculuktan sonra 
İç Anadolu’ya geliyorlar. 
Gurbet çöküyor tabi, onlar-
dan da bize geçiyor. Çocuklu-
ğumda ağıtları dinlerken çok 
etkilendim. En etkileyici mü-
ziğimiz ağıttır, çok lirik, çok 
dramatiktir. Bunun dışında 
sevda, aşk türküleri vardır. 
İki tane çok güzel kına tür-

kümüz vardır. Bunlardan 
birini okumuştum, tekrar 
okuyup klip çekmek istiyo-
rum. Bunun için destek bek-
liyorum. Halay türkülerimiz 
vardır, üç ayak hit parçamız-
dır. Müziğimiz Dersim, Ma-
raş, Adıyaman, Kayseri-Sa-
rız yöreleriyle benzerlikler 
taşıyor. Bu yörelerin melo-
dileri bizim melodilerimize 
çok benziyor.”

Yeni albümüyle bahar ay-
larında yeniden sevenlerinin 

karşısına çıkma hazırlığı 
içinde olan Kanat, çalış-
masında 4’ü kendi bes-
tesi, 7’si derleme olan 
11 şarkıya yer verecek.
Yeni albümünde ağıt-
lar, halaylar ve sevda 
türküleri okuyacağını 
belirten Kanat, “Aran-
jeleri tamamlandı, 
sadece okumaları kal-
dı. Derlemelerin yanı 
sıra kendi bestelerim 

de olacak. Ben kendi bes-
telerimde otantik forma-
tın dışına çıkmıyorum.”
Sanatçı Konya/Bulduk do-
ğumlu olup Ankara¬da Ma-
tematik Öğretmenliği yap-
maktadır ve Danimarka’da 
yoğun bir hayran kitlesine 
sahip olan sanatçı, sevgi-
lerini iletirken, yakın bir 
tarihte Danimarka’ya kon-
ser vermeye geleceğini de 
söylüyor. 

Türk şairin şiirleri Danca’da
Jorinde & Joringel tarafından piyasaya sürülen 12 şiir 
derlemesi arasında Türk şair Kemal Özer de bulunuyor.

Serbülent Kanat’tan ağıtlar, 
halaylar ve sevda türküleri…
Danimarka’da yoğun bir hayran kitlesine sahip olan İç Anadolu bölge-
sinde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın sevilen sanatçılarından Serbülent 
Kanat yakın bir tarihte Danimarka’ya konser vermeye gelecek.
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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- Bir iletişim aracı› 2- Öğe, unsur 3- Tatlı bir tür çörek - Eski dilde 
yol 4- Sonsuzluk - Fas’ın plaka işareti 5- Sorumlu bilmek 6-  Hayat 
arkadaşı - İtalya’da nehir 7- Kesici alet kabı - Sert bir içki.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1- Fatih Altaylı’nın Haber Türk’teki programı› 2- Sergerde 
3- Karda yürürken batmamak için ayakkabıya takılan ayaklık 
4- İlaç,  deva - Hekimlik, tababet 5-Oto lambası - Bir renk 
6- Tasvip 7- Yargıç.

SOLDAN SAĞA: 
1- Demeç, bildiri  2-Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz 
perisinden biri 3- Açık leylak rengi - Aktinyumun simgesi 
4- Büyük, yetişkin - Kalça kemiği 5- Kuzu sesi - Tohum ekme 
aygıtı 6- Kas 7-Söylenti.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1- Mavi kantaron 2- Taht 3- Kilidin mucidi - Yabani hayvan 
yakalama işi 4- Cet, dede - Tavır, davranış 5- ‘Numara’nın kısa 
yazımı - “... Temiz” (Dünyaca ünlü müzik sanatçımız) 6- İşçi, 
emekçi 7-Mal alım satımı.

S O L DAN SA⁄A: 1-Bir iletiflim arac› 2-Ö¤e,
unsur 3-Tatl› bir tür çörek - Eski dilde yol

4-Sonsuzluk - Fas’›n plaka iflareti 5-Sorumlu
bilmek 6-Hayat arkadafl› - ‹talya’da nehir

7 - Kesici alet kab› - Sert bir içki.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1 - Fa t i h
Altayl›’n›n Kanal D’deki program› 2-Sergerde
3-Karda yürürken batmamak için ayakkab›ya
tak›lan ayakl›k 4-‹laç, deva - Hekimlik, tababet

5-Oto lambas› - Bir renk 6-Tasvip 7-Ya r g › ç .

S O L DAN SA⁄A: 1-Demeç, bildiri 2-Yu n a n
mitolojisinde güzel sanatlar›n dokuz perisinden

biri 3-Aç›k leylak rengi - Aktinyumun simgesi
4-Büyük, yetiflkin - Kalça kemi¤i 5-Kuzu sesi -

Tohum ekme ayg›t› 6-Kas 7-Söylenti.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-Mavi kantaron
2 -Taht 3-Kilidin mucidi - Yabani hayvan yakalama

ifli 4-Cet, dede - Ta v › r, davran›fl 5-‘Numara’n›n
k›sa yaz›m› - "... Temiz" (Dünyaca ünlü müzik
sanatç›m›z) 6-‹flçi, emekçi 7-Mal al›m sat›m›.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Nesil 
Bir kad›n
manken 

Bir a¤aç 
Sorun, 

problem 

Lisan 
Süs ve 

gösterifl 
Tirsi bal›¤› 

fiehvani 
Gelecek
zaman 

Da¤lalesi 

Antalya’da
turistik bir

plaj 

Az›k 
Al›flveriflte
durgunluk 

Kent, flehir 
Bir erkek
flark›c›m›z 

Çekiflme,
yar›fl 

Vaziyet

Parola 
Fiyat yaftas› 

Uzay 
Gözlem 

Ses yank›s› 
Notada
durak

"... Sever"
(Aktris) 
Kamer 

"... Sam"
(Müzik

sanatç›s›) 

Kazaklarda
‘baflkan’ 

Çivit rengi 

Boya
inceltici s›v› 

Bir ‹ngiliz
tart› birimi 
Kontratak 

Balözü 
Engel 

Küçük tekne
kaptan› 

Bir iskambil
oyunu 

Cezayir
müzi¤i

Litre
(K›saca) 

Sarp geçit 

‹stem 
Zatürree 

Kokusuz gaz 
Erzurum bir

ilçesi 

‹talya’da bir
kent 

Çal›flma 
Metis, k›rma 

‹ktisat
Bir tembih

sözü 

Bir soru
sözü 

Seciye,

Kreasyon 
En kal›n

erkek sesi 
Tin 

Tekdüze
Tayin etmek

Mersin’de
antik bir

kent 

Melun
Demeç,

bildiri 

Yüz, sima,
çehre fiark›, türkü

Bir erkek
manken 
Erteleme

Dar
tentene 

Bal yapan
böcek 

Su (Eski dil) 
Girifl, methal 

S o d y u m
(Simge) 

Seyrek karfl›t› 

Fütüvvet
fleyhi 

Geri, pefl 

Bir meyve

L o r e n t i y u m
(Simge) 

Hektar (K›saca) 

Kripton
(Simge)

Geçim,
geçinme 

Yer 

Soylu 
Bir müzik
s a n a t ç › m › z

Lübnan’›n
plaka imi 
Gevezelik 

Tek s›ra inci
gerdanl›k 

Hicap,
utanma
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Uluslararası Olim-
piyat Komitesi’nin 
(IOC) başkent Ko-

penhag’da yaptığı 121. dö-
nem oturumundaki oylama 
sonucu, 2016 Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği yap-
ma hakkını, Brezilya’nın Rio 
de Janeiro kenti kazandı.

2016 için İspanya’nın Baş-
kenti Madrid, Japonya’nın 
Başkenti Tokyo, Brezil-
ya’nın Rio de Janeiro kenti 
ve ABD’nin Chicago kenti ol-
mak üzere 4 aday şehir ya-
rıştı. İspanya’nın Madrid ile 
Brezilya’nın Rio de Janeiro 
kenti finale kaldı. 103 üye-
nin yaklaşık 30 dakika süren 
elektronik kapalı oylama so-
nucunda verdiği kararla 31. 
Olimpiyat Oyunları’nı dü-
zenlemesi için Rio de Janei-
ro kenti seçildi. Chicago ilk 
turda elenirken, Tokyo ikin-
ci turda yarış dışı kaldı.

ABD Başkanı Barack H. 
Obama ve Brezilya Devlet 
Başkanı Luiz Inacio Lula da 
Silva arasında yaşanan lobi 
faaliyetleri mücadelesini 
de olimpiyatları düzenleme 
hakkını elde eden da Silva 
kazandı.

Copacabana plajında 
dev parti 
2016 Yaz Olimpiyat Oyun-
ları’na ev sahipliği yapma 
hakkını Brezilya’nın Rio de 
Janeiro kenti kazandığının 
açıklanmasıyla ünlü Copa-
cabana plajı, toplanan ka-
labalığın sevinç nidalarıyla 
çınladı.

Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Jacques 
Rogge, Rio’nun kazandığını 
açıklayınca konfeti yağmuru 
altında on binlerce kişi dans 
edip, birbirine sarılıp sevinç 
çığlıkları attı.

HABER SP    R

Disiplin, genetik, geleceğe yatırım

Yukarıdaki başlık, Brüksel’de Belçika-Türkiye 
arasında 10 Ekim Cumartesi akşamı oynanan 

2010 Dünya Kupası eleme maçı esnasında tri-
bünde bazı  seyircilerin yine tribünde oturan bazı 
Türk Milli Takım futbolcularına söylediği “tehdit-
kar” cümledir.
Şimdi biz 2010 Dünya Kupasına niye gidemedik 

diye hayıflanırken bu köşede o sahneyi belgeleyen 
fotoğrafa çok iyi bakın..
Bakın ki..! Niye G.Afrika’da yapılacak 2010 Dün-

ya Kupasında olmadığımızı daha iyi anlayın.
O fotoğraf, Dünya Kupası gibi büyük ve onur ve-

ren bir organizasyona katılmak için önce futbolcu-
muzla, taraftarımız ve tüm ülke olarak hazırlıklı 
olmadığımızın kanıtıdır.
Türkiye’de hakemlere el kol hareketi yapma-

yı adet haline getirmiş Türk futbolcusu(Bunu ya-
bancılara da aşılıyoruz)tepki karşısında sessiz kal-
mayı bilmiyor.

’Kem söz sahibine aittir’ diye bir deyim var...
Tepki vermek seyircinin doğal hakkıdır. 
Yalnız küfürlü tepkiye kimsenin hakkı yoktur... 
Aksini iddia edenlerin sporla ilişkisi yok demek-

tir..!
Deplasmanda oynadığımız maçta bile gerek fut-

bolcumuz gerek seyircimizle gerekse futbolumuz-
la örnek olamadık. Biz öncelikle kaybetme kültü-
rünü öğrenmeliyiz. Burada, hakim ve savcı rolünü 
oynayacak değiliz.
Bu hüsranı anlatacak iki kelime Umut ve Ha-

yaller söndü olmalı. Kendimizin keseceği hesa-
bı başkaların kesmesine bırakırsak olacağı buydu 
ve oldu..
Bosna-Hersek’e play-off hayırlı olsun.
Şimdi, 2010 Dünya Kupasına gidemeyerek yeni 

bir hüsran yaşayan Türk futbolunda kökten bir 
revizyon gerekmekte.
Futbolumuzda istikrar abidesinin halen yerleş-

mediği açıkça ortada değil mi? Hedef belirlerken 
hedefe varma senaryolarını iyi planlamalıyız. Ön-
celikle, milli takım kimliğiyle bireysel takım kimli-
ğini ayırmak lazım.
Hangi takımdan gelirse gelsin, ay-yıldız-

lı formaya davet edilen  kim olursa olsun Türk 
Milli Takımı futbolcusu olduğunu öncelikle benim-
semeliyiz. Artık “Biz futbolun devleri arasındayız”  
gibi umut veren boş ve duygusal laflar gerçeklerle 
bağdaşmıyor... 

Not: Geçen sayıdaki köşemde yazdığım “Bekle bizi G.Afrika” 
başlıklı yorumda ciddi gibi görünen senaryoyu gerçek 
bulmadığımı yazının sonundaki ünlem işaretiyle belirtmiştim. 

irfan.kurtulmus@haber.dk

“Erkeksen buraya gel”
İrfan Kurtulmuş
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www.club-alaturca.dk

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki 
andelslejlighed daire acilen satılıktır. 

Fiyatı: 325.000 DKKMüracaat:Tlf: 30 13 42 42

ACİLEN SATILIK ANDELSLEJLIGHED 
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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

AHMET DEMİR
(Aile ve gençlik danışmanı, konferans 

konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)

Avrupa futbol pazarının 
nabzını tutan trans-
fermarkt.de’nin veri-

lerine göre, Türk futbolcular 
en yoğun olarak Almanya lig-
lerinde oynuyor. Bundesliga 
1’de 20, Bundesliga 2’de de 
15 olmak üzere toplam 35 
futbolcu Almanya’da forma 
giyiyor. 

Almanya’nın ardından en 
çok Türk futbolcu Avustur-
ya ve Hollanda’da top koş-
turuyor. Avusturya liglerin-
de 24, Hollanda liglerinde ise 
21 futbolcu yer alıyor. 

Bu ülkelerin dışında İsveç 
(13), İsviçre (10), Belçika 
(10), Rusya (4), Lüksem-
burg (4), Norveç (4), İngilte-
re (3), Yunanistan (3), İtalya 
(2), Fransa (2), Danimarka 
(2) ve Slovakya’da (2) Türk 
futbolcular takımlarının ba-
şarısı için ter döküyor. 

Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Macaris-
tan, Polonya, Romanya, Slo-
venya, Ukrayna ve Sırbistan 
ise şu anda Türk futbolcula-
rın ayak basmadığı ligler ola-
rak dikkati çekiyor.

En değerlisi Mesut Özil
Avrupa futbolunda yer alan 
Türk futbolcular içinde bon-
servis bedeli en yüksek olan 
oyuncu, Almanya Birinci 
Ligi (Bundesliga 1) takım-
larından Werder Bremen’de 
forma giyen Mesut Özil. 

Alman Futbol Milli Ta-
kımı’nda da forma gi-
yen Mesut’un değeri 13 
milyon Avro’yu buluyor. 
Mesut Özil’i yine Alman 
takımlarından Stutgart’ta 
forma giyen Serdar Taşcı, 
10 milyon Avroluk transfer 

bedeliyle takip ediyor. 
Bu futbolcuların dışında, 

Fenerbahçe’den İngiltere’ye 
giden ve futbol hayatını 
Stoke City takımında de-
vam ettiren Tuncay Şanlı, 
Everton’dan Leon Osman, 
Bayern Münih’ten Hamit 
Altıntop, Udinese’den Gök-
han İnler, Rubin Kazan’dan 
Gökdeniz Karadeniz ve Pa-
ris St. Germain’de forma gi-
yen Mevlüt Erdinç, yüksek 
bonservis bedelleriyle öne 
çıkıyorlar. 

AVRUPA LİGLERİNDE 139 TÜRK FUTBOLCU OYNUYOR

Avrupa’daki Türk futbolcular
Avrupa’da 16 ülkenin birinci ve ikinci liglerinde yer alan 96 takımda 
139 Türk kökenli futbolcu forma giyiyor. Avrupa’daki Türklerin futbol 
piyasasındaki değeri ise 150 milyon Avro’ya yaklaşıyor. 

2016 Olimpiyat oyunları Rio de Janeiro’da yapılacak

2016 Olimpiyat oyunlarinda ev 
sahipligi yapacak kentin belir-
lenmesi esnasinda Uluslararasi 
Olimpiyat Komitesinin (IOC) 
ABD’den intikam almak ama-
ciyla hareket ederek Rio de ja-
niro’yu seçtigi öne sürüldü.
Danimarka’nin önde gelen 
günlük gazetelerinden Politi-
ken’de dile getirilen iddialara 
göre Obama herkes tarafindan 
favori gösterilen Chicago için 
kulis yapmak ve sehrin taniti-
minda aktif görev almak için 
yola çiktiginda IOC kararini 
çoktan vermisti.
IOC’nin ABD karsiti tutumuna 
gerekçe olarak ise 1980’li yil-
larda, ekonomik olarak zor du-

rumda bulunan IOC’ye bir ABD 
bankasindan saglanan kredi ne-
deniyle her yil IOC’NIN ABD’ye 
2,3 milyar dolar kaynak aktar-
masi gösteriliyor. Kredi anlas-
masina konan bir madde her yil 
IOC’nin ABD’ye kaynak aktar-
masini zorunlu kiliyor.
1980’li yillarda alinan kredinin 
ardindan aradan geçen sürede 
eonomisini oldukça güçlendiren 
ve büyük bir sermayeye sahip 
olan IOC bu anlasma madde-
sinden kendisini kurtaramadigi 
için her yil ödenen 2,3 milyar 
dolar IOC’nin gözüne batiyor. 
Bu nedenle Obama ve Chica-
go’nun cezalandirildigi öne 
sürülüyor. 

Obama’yi anlaşarak rezil ettiler
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