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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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“Kampanyamız sadece yeni 
müşterilerimiz için geçerlidir”

Yeni müşterilerimize 
Tüm epilasyonlarda 

(permanent hårfjerning) 
%60 indirim

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/PedikürA Socialdemokraterne

Daha hoşgörülü, 
yeni bir Danimarka için 

Yıldız Akdoğan 
Kopenhag milletvekili adayınız

Nereden çıktı bu 
Breivik?

Sayfa  2

Bayramınız Kutlu Olsun

GÖÇMENLERİN 
KAFASI KARIŞIK
Danimarka’daki siyasi partiler yak-
laşan genel seçimler öncesi seçim 
çalışmalarına hız verdiler. Başba-
kanın her an seçim kararı alabilir, 
belki siz bu satırları okudunuzda 
seçim tarihi belli olmuş da olabilir. 
Seçimlere kısa bir süre kala gerek 
iktidar, gerekse muhalefet kanadı-
nın yaptıkları açıklamalar göçmen 
kökenli seçmenlerin kafalarını ka-
rıştırmaya yetiyor. Her iki tarafın 
da yabancılar yasası, ekonomi po-
litikaları, erken emeklilik gibi konu-
larda aynı düşünmesi seçmenleri 
karar vermekte zorlayacak.

Irkçı profesyonel bir cani mi, 
yoksa ruh hastası mı?

Sayfa 6, 10, 14

İngiltere 
ayaklanmasının 
10 nedeni...

İngiltere’de bu ay başlarında dört gün 
devam eden ve dört kişinin de yaşamını 
yitirdiği ayaklanma, kundaklama ve 
yağma olayları ardından ayaklanmala-
ra neyin yol açmış olabileceği yolunda 
ahlaki çürümeden aşırı tüketime dayalı 
toplum yapısına dek bir çok sebep or-
taya atıldı. BBC Türkçe yayınlar servi-
sinin derlediği bu savlardan bazılarını, 
suç uzmanlarının ve konuya ilişkin İn-
giliz gazetecilerin görüşlerini siz Haber 
okurları ile paylaşıyoruz. 
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HABER

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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

70 108 100 www.tyrkieteksperten.dk 
TV2 ttv s. 503Tlf. er åbne hverdage 8-20 og weekend 8-17

Alle rabatter er fratrukket -  Begrænset antal pladser. Vi tager forbehold for udsolgte afgange.

Scanway
Tyrkiet Eksperten

Scanway Aqua Resort i Alanya er 4-stjernet og helt 

perfekt til familier. I gåafstand til stranden og gratis bus-service til Alanya 
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Tulipan inklusive fra 3.799,-
Scanway Bayview - NYHED! i feriebyen Güllük 
tæt ved Bodrum, byder på en fantastisk udsigt og hyggeligt bymiljø lige 
udenfor døren. 

Tulipan inklusive fra 3.949,-

Tulipan inklusive fra 3.749,-

Scanway Beach i Kusadasi ligger lige ned til det smukke 
ægæiske hav, med privat strand og tæt ved nogle af Tyrkiets største 
seværdigheder.

Flybilletter til Tyrkiet i sommerferien

Konya - 3 uger fra 3.500,-
Kayseri - 3 uger fra 2.800,-
Ankara - 3 uger fra 3.300,-
Antalya - 3 uger fra 3.050,-
Izmir - 3 uger fra 3.200,-
Milas - 3 uger fra 3.250,-

Dalaman - 3 uger fra 3.250,-
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Diamond of Bodrum - det bliver ikke meget smukkere. 

Udsigten fra det 5-stjernede Diamond of Bodrum er fantastisk - diskret og 

charmerende luksus.
All inklusive fra 4.949,-

Natur Ferielejligheder i dejlige og hyggelige Bitez, lig-ger blot et stenkast fra stranden, og har det hyggeligste poolområde i den tilgroede have. 

Tulipan inklusive fra 3.349,-

Forår og sommer i Tyrkiet med alt betalt

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, 
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık 

ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince 

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
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SKRÆDDERI
En modern makinalar ve 

profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün. 
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Coco Tüm Müslüman aleminin Mübarek Ramazan Bayramı Kutlu olsun

Danimarka’da yaklaşan seçim 
öncesinde iktidardaki libe-
ral Muhafazakar blok ile sol 

sosyalist blok arasında seçim yarışı 
kızışırken göçmen kökenli seçmenler 
siyasi tercih yapmakta zorlanacak gibi 
görünüyor.

Göçmenleri çok yakından ilgilendi-
ren konularda iktidardaki Mavi Blok 
(Liberal-muhafazakar kanat) ile mu-
halefet partileri Sosyal Demokratlar 
ile Sosyalist Halk Partisi’nin söylem-
leri o kadar birbirine benziyor ki sa-
dece Danimarka kökenli seçmenler 
değil göçmenler de hangi kanada oy 
verecekleri konusunda zorlanacaklar 
gibi görünüyor.

Ekonomi politikaları aynı
Dünya genelinde yayılmakta olan eko-
nomik krize çare olarak iktidar ve mu-
halefet partilerinin konut piyasasını 
canlandırmak için ortaya sürdüğü çö-
züm önerileri tıpatıp birbirine benzer-

ken önceki aylarda gündemi meşgul 
eden konularda da iktidar ve muha-
lefetin aynı söylemlere yönelmesi seç-
menin kafasını karıştırıyor.

Erken emeklilik
Örneğin, yaşlı göçmenler için çok 
önemli olan erken emeklilik uygula-
ması hangi bloğa oy verilirse verilsin 
kurtarılacak gibi görünmüyor. Sosyal 
Demokrat Parti ve Sosyalist Halk 
Partisi erken emeklilik uygulamasını 
kesinlikle kaldırmayacaklarını söyler-
lerken bu iki partinin iktidara gelebil-
mesi için desteğine ihtiyaç duydukları 
Demokrat Liberaller (Radikale) erken 
emekliliği kesinlikle kaldırmak istedi-
ğini söylüyor. Radikaller yaz mevsimi 
öncesinde iktidar partileri ile vardığı 
anlaşmada erken emekliliğin kaldırıl-
ması için bu bloğa destek vereceğini 
açıklamıştı. 

Erken emekliliği muhafaza  etmek 
isteyen göçmenler oy verirken bu 

noktayı göz önünde bulundurmak 
isterlerse geriye kala kala Birlik Lis-
tesi (Enhedslisten) partisi kalıyor oy 
vermek için. Burada ise önemli olan 
nokta Birlik Listesi’nin çok sayıda 
milletvekili çıkararak parlamentoya 
girmesi ve sol bloğun Radikallere ih-
tiyaç duymadan parlamenter çoğun-
luk sağlaması.

Puan sistemi
Yabancılar yasası alanında da hükü-
met tarafından gerçekleştirilen sert-
leştirmelere Sosyal Demokrat Parti 
ve Sosyalist Halk Partisi’nin destek 
vermesi bu alanda da göçmenlerin 
kafasını karıştırıyor. 

Sert göçmen politikalarını protesto 
etmek için muhalefete oy verecek göç-
menlerin eline yine bir şey geçmeye-
cek, zira hem hükümet hem de mu-
halefet göçmenlerin günlük yaşamını 
güçleştiren yasaları ve sertleştirmele-
ri destekliyorlar.

Göçmenlerin kafası karışık
İktidar ve muhalefet kanadının yabancılar yasası, ekonomi politikaları, erken 
emeklilik gibi konularda aynı düşünmesi seçmenleri karar vermekte zorlayacak.

D
animarka’da en geç Kasım 
ayında gerçekleşmesi gere-
ken genel seçimlere iki ay 
gibi kısa bir zaman kala si-

yasi partiler seçim çalışmalarına hız 
verirlerken, ülkede yapılan son kamu-
oyu yoklamaları Sosyal Demokratlar 
ve Sosyalist Halk Partisi’nden oluşan 
‘kızıl’ bloğun üç puan farkla önde git-
tiğini gösteriyor. 

Politiken gazetesi için Megafon ve 
TV2 tarafından yapılan kamuoyu 
yoklamasına göre, kızıl blok yüzde 
53,2 oranında oy alarak parlamen-
todaki 179 sandalyeden 93’üne sahip 
oluyor.

Koalisyon hükümetinin büyük orta-
ğı Liberal Parti Venstre’de oylarını 
yüzde 2 oranında artırırken, Liberal 
Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve 
hükümetin dışarıdan destekçisi Da-
nimarka Halk Partisi’nden oluşan 
sağ blok partilerin oyları yüzde 46.8 
oranında kalıyor ve parlamentodaki 
sandalye sayısı 82’ye düşüyor. 

Yine son kamuoyu yoklamalarıne 
göre Danimarka Halk Partisi’nin 
oylarında yüzde 2 oranında gerile-
me olduğunu gözlenirken, Başbakan 
Lars Likke Rasmussen seçimlerden 
sonra olası bir sağ blok hükümette 
Danimarka Halk Partisi’ne koalisyon 
hükümetinde yer vermeyi düşünme-
diklerini açıkladı.

Danimarka Halk Partisi genel baş-
kanı Pia Kjaeresgaard ise, başbaka-
nın açıklaması karşısında şaşırdığını 
söyledi. 

Kjaersgaard, hükümete 10 yıldır dı-
şarıdan destek verdiklerini ve bu des-

teğin bir kaç bakanlık sandalyesi ile 
ödüllendirilmesi, taçlandırılması ge-
rektiğini söyledi. Aksi taktirde ken-
dilerinin yer almayacağı olası bir sağ 
hükümete güvenoyu vermeyecekleri 
tehdidinde bulundu.  

Seçim takvime göre işlerse en geç 17 
Kasım’da genel seçimlerin yapılması 
gerekiyor, ancak başbakan Lars Lök-
ke Rasmussen’in seçim tarihini bek-
lemeden her an bir seçim kararı ala-
bileceği de öne sürülüyor. 

(Haber)

Seçim havasına girildi
Kasım ayında yapılacak 
genel seçimler öncesi yapılan 
kamuoyu yoklamaları sol 
blok partilerin çok az bir far-
kla önde gittiğini gösteriyor.
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Türk çocuklarının vize çilesi
Cengiz Kahraman

Türkiye’de tatilde iken Danimarka’dan bir vatan-
daşımız aradı. Türkiye’ye çocuğu ile tatile git-

mek istediğini, uçak biletini de aldığını, ama çocuğu-
nun Danimarka’ya dönüş vizesi olmadığından dolayı 
gidemediğini, çünkü Danimarkalı mercilerin çocuğu-
na dönüş vizesini 4-5 haftadan önce veremeyecekle-
rini kendisine ilettiğini söyledi. Bu konuda kendisi-
ne yardımcı olup olamayacağımızı sordu. 
Vatandaşımıza polisten geri dönüş vizesi almasının 

o kadar süre almayacağını, Danimarka mercilerine 
tekrar başvurmasını söyledim. 
Danimarka’ya geldikten bir kaç gün sonra da 

Jylland bölgesinde yaşayan bir tanıdığım aradı. Tür-
kiye’den tatilden dönen bir çok Türk ailenin çocuğu-
na Danimarka’ya girmesine izin verilmediğini söy-
ledi. 
Aslında yeni bir uygulama değil bu yukarıda anlat-

tığım. Danimarka’da doğan ya da büyüyen 18 yaşın 
altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ço-
cukları Danimarka’ya her girişlerinde giriş vizesi al-
mak zorundalar. Bu geri dönüş vizeleri genelde va-
tandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerdeki yabancılar 
polisinden ya da havalimanı polisinden en geç bir 
gün arayla alınabiliyordu. Vatandaşlarımız son bir 
yıldır uygulamanın epey değiştiğinden, sürenin uza-
tıldığından yakınıyorlar. Vatandaşlarımız, polisin 
T.C vatandaşı çocuklara geri dönüş vizesi verinceye 
kadar izin sürelerinin bittiğini ve bu soruna bir an 
evvel bir çözüm bulunmasını istiyorlar. 
Jylland’daki tanıdığımın anlattığına göre, Billund’a 

inen ve içinde 180 kusur yolcunun bulunduğu bir 
Türk uçağının 29 çocuk yolcusuna Danimarka’ya gi-
riş izni olmadığı için Türkiye’den çıkış izni verilme-
miş. 
Danimarkalı yetkililer ise, geri dönüş vizesi işlem-

lerinin pek uzun sürmediğini, kısa bir süre içinde 
verildiğini, ancak yaz aylarındaki yoğunluktan do-
layı bazı bölgelerde işlemlerin uzamış olabileceğini 
öne sürüyorlar. 
Bunun hafife alınmaması gereken bir sorun oldu-

ğunu düşünüyorum. Türklerin Danimarka’ya göçü 
ile eşit olan bu uygulamanın onur kırıcı bir uygula-
ma olduğunu düşünüyorum. Danimarka’da doğan 
ya da büyüyen, kreşlerine, okullarına giden, Dani-
marka kimlik numarasına sahip olan bir çocuk ailesi 
ile her Türkiye’ye gidişinde Danimarka’ya tekrar gi-
rebilmek için vize almak zorunda bırakılıyor.  
Kendileriyle sohbet ettiğim bazı vatandaşlarımızın 

bu soruna getirdikleri çözüm ise insanlarımızın hak-
larını arama bilincinden ne kadar yoksun olduğunu 
gösteriyor. 
Hemen hemen hepsi vatandaşlarımızın tembelliği-

ne dem vuruyor ve “zamanında başvuru yapsalardı 
bu sorunu yaşamazlardı...” gibi ipe açıklamalar ge-
tiriyorlar. Tabii, çocuğuna vizesini alan sorun yaşa-
maz. Ama sorun vatandaşlarımızın tembelliği değil, 
böyle bir vizenin var olmasıdır, bunun farkında de-
ğiller.  
Ne olursa olsun, bu ülkeye hizmet etmiş, vergisini 

ödemiş insanlarımızın çocuklarına böyle davranıl-
ması hiç de hoş bir şey değil. Bir taraftan uyum sağ-
lasınlar deniliyor, diğer taraftan her ülkeye girişinde 
vize isteniyor. Bir de üstüne üstlük buna Türk Hava 
Yolu şirketinin de yardımcı olması. Danimarka iste-
miyor diye çocukların Türkiye’den çıkışına bile izin 
vermiyorlar. Zavallı anne- babanın tatili burnundan 
geliyor, uçak bileti yanıyor. Ankara’ya, İstanbul’a gi-
derek Danimarka konsolosluğundan çocuğuna geri 
dönüz vizesi alma çilesini yaşıyorlar. Yabancı bir ül-
kede yaşamaktan kaynaklanan o kadar sorunun ya-
nında, bir de seçme hakkı olmayan çocukların da 
böyle bir uygulamaya tutulması ve de Türkiye’nin 
de buna yardımcı olmasına bir an evvel bir çözüm 
bulunmalıdır. Bunun çözülmeyecek bir sorun oldu-
ğunu sanmıyorum. Yeterki istensin. 

cengiz.kahraman@haber.dk

HABER MERKEZİ

T
ürkiye, Kopenhag 
Polisine yaptığı 
şikayetinde ROJ 
TV’nin PKK’nın 

sözcüsü olduğunu, teröre 
destek veren yayınlar yap-
tığını, yayınlarıyla Türk 
askerlerini hedef gösterdi-
ğini öne sürerek adli ma-
kamların devreye girmesi-
ni istemişti.

2005 yılından beri ROJ 
TV yayınları Danimarka 
Radyo TV Kurulu tarafın-
dan incelenmiş, ancak ku-
rul herhangi bir suç unsu-
runa ulaşamadığı yönünde 
3 kez görüş bildirmişti.

ROJ TV aleyhine açılan 
ve duruşmaları 15 Ağustos 
Pazartesi günü başlayan 
davada ilk 4 duruşmada 
savcı ve savunma avuka-
tı Björn Elmqvist arasın-
da usul tartışmaları ve 
hangi şahitlerin dinlene-
ceği konuları tartışması 
gündeme geldi.

İddia makamı  duruş-
malar boyunca PKK’nin 
terör örgütü olduğuna 
mahkemeyi ikna edece-
ğini, ROJ TV ile PKK 
arasında organik bir bağ 
bulunduğunu, PKK ve 
ROJ TV ekonomilerinin 
kaynağının aynı olduğu-
nu ispatlayacağını dile 
getirmişti. Bunun için 
Belçika polisi taraffın-
dan yapılan baskınlarda 
ele geçirilen bazı dahili 
yazışmaları mahkemeye 
sunan savcı PKK’nın fi-
nans kaynakları arasın-
da uyuşturucu ticareti, 
insan kaçakçılığı, haraç 
gibi yöntemler bulundu-
ğunu dile getirdi.

Savunma avuka-
tı Björn Elmqvist ise 
PKK’nın terör örgütü 
olmadığını, PKK ve RPJ 
TV’nin Türkiye’deki 
ifade özgürlüğü önüne 
konan engeller sonucu 
ortaya çıkan oluşumlar 
olduğunu destekleyecek 
şahitler kullanmak is-
temiş, bunlar arasında 
Türkiye’de görev yapan 
Danimarkalı gazeteciler 
ile Diyarbakır Belediye 
Başkanı Osman Bayde-
mir ve Leyla Zana ile 
ABD’nin eski Kopen-
hag büyükelçisi James 
P. Cain’in de araların-
da bulunduğu 10 şahide 
mahkeme “dava ile ilgi-
leri olamaz” gerekçesiyle 
karşı çıktı.

Davanın dört duruşması 
boyunca savunma avuukatı 
ile savcının karşı karşıya 
kaldığı durumlarda üç kez 
mahkeme savcının görüşle-
ri doğrultusunda karar ve-
rirken özellikle ROJ TV ta-
nıklarının reddedilmesinin 
savunma avukatı ve ROJ 
TV için çok ağır bir yenilgi 
olduğu belirtiliyor.

Hava değişiyor
Türkiye’nin ilk kez 2005 
yılında gündeme getir-
mesinden bu yana ROJ 
TV’nin kaopatılması istek-
leri konusudda Danimar-
ka’da ROJ TV’ye duyulan 
sempati ve kanalın kapa-
tılmaması için Danimarka 
hükümetini destekleyen 
kesimler ise yavaş yavaş 
bu tutumlarını değiştirme-

ye başladılar.
Siyasi yelpazenin her ke-

siminden ROJ TV’ye duyu-
lan sempati ve destek dile 
getirilirken artık savcının 
ortaya koyduğu delillerin 
ardından bir çok kesim 
daha temkinli ifadeler kul-
lanmaya başladı.

Geçtiğimiz ilk bahar ayla-
rında Berlingske Tidende 
gazetesinin, ROJ TV eski 
genel müdürü Manoucehr 
Zonoozi’nin ifadelerini ya-
yınlamasından sorna bazı 
siyasi aprti sözcüleri de 
PKK-ROJ TV bağlantısı 
tespit edilirse kanala veri-
len yayın ruhsatının iptal 
edilmesi gerektiğini dile 
getirmeye başladılar.

Politiken gazetesi de ya-
yınladığı bir baş yazısında 
delillerin ağır olduğunu ve 

bunların gerçek olması yo-
lunda mahkemenin karar 
alması durumunda kanalın 
kapanması gereğine işaret 
ediyor.

DR’de yayınlanan Dead-
lin programına konuk olan 
İktidar Partisi Venstre’nin 
Dışişleri sözcüsü Michael 
Aastrup Jensen, savcının 
sunduğu dellillerin şimdiye 
kadar olan kısmının bile 
ROJ TV’yi kapatmaya ye-
tebileceğini söyledi.

Davanın devam eden 
duruşmalarında ROJ TV 
yöneticileri ile, bazı PKK 
itirafçıları ve Belçika polis 
yetkilileri ifade verecekler. 
Dava 9 kasım günü son du-
ruşma ile bitecek ve kara-
rın da 9 kasım günü açıkla-
nacağı belirtiliyor.

haber@haber.dk

ROJ TV davası başladı
Danimarka’dan aldığı uydu yayın ruhsatıyla 
yayınlarını sürdüren ROJ TV hakkında açılan 
kapatma davası Kopenhag’da başladı. Dani-
marka Ceza yasasının 114. Maddesini ihlal 
eden eylemler içinde bulunduğu nedeniyle 
ROJ TV yayınlarını yapan iki medya kuruluşu 
aleyhine dava açılması kararı Türkiye’nin 2005 
yılında yaptığı başvuru üzerine alınmıştı.

Roholmsvej, 12 F 
2620 Albertslund 

Ofis tlf: 70 20 91 11
Mobil: 25 62 81 28

Müracaat: Sadık Yıldız 

FØDEVARELOVEN (GIDA YASASI)
► Hygiejnekursus (Hijyen kursu) 
► Fødevarerådgivning (Gıda danışmanlığı)
► Egenkontrol (Sağlık dosyası)
► Godkendelse/Ny etablering (Kommune + Fødevareregion) 
     (Yeni işyeri açma izni)

NÆRINGSBASE (RUHSAT İZNİ)
► Ansøgning om næringsbase/alkoholbevilling 
    (Ruhsat kursu ve içki satışı başvurusu)
► Næringsbasekurser/rpøve (Ruhsat izni ve testi)

ARBEJDSMILJØ
► Udarbejdelse af APV    (İşyerleri için çalışma dosyası)
► Arbejdsmiljørådgivning (İşyeri çevresi danışmanlığı)

DANSK ELITE SMILEY’ İN SUNDUĞU HİZMETLER

Godkendt fødevarerrådgiver hos fødevarestyrrelsen

Restoran, kiosk, kasap ya da toptancı gibi gıda üzerine işyeri açmak 
istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmenizde yardımcı oluyoruz.

Dansk Elite Smiley

Email:sy@danskelitesmiley.dk                                   Web: www.danskeliltesmiley.dk

Bayramınız Kutlu Olsun



     Ağustos/August 2011haber6  Ağustos/August 2011 7   haberHABERHABER

Sadi Tekelioğlu

Benimki terörist değil, ruh hastası

22 Temmuz 2001 günü akşam saat-
lerinde sadece İskandinavya değil, 

bütün dünya şok bir haberle sarsıldı. 
Oslo merkezinde tahrip gücü yüksek 
bir bomba patlamış, ardından eli silah-
lı polis kıyafeti giymiş bir kişi Norveç 
İşçi Partisi Gençlik Kampının bulun-
duğu Utüoya adasına çıkarak gençleri 
kurşuna dizmişti. İki terör olayını ger-
çekleştiren kişinin aynı olduğu, Anders 
Behring Breivik ortaya çıkmıştı.Breivik 
adlı terörist aşırı sağcı bir eylemciydi. 
Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre 
eylemi tek başına planlamış ve gerçek-
leştirmişti. Norveç’in Müslümanların 
istilasına uğradığına inanıyor, aynı şe-
kilde tüm Avrupa’dan Müslümanların 
kovulması için çalıştığını söylüyordu.
Breivik bir çok kişiye göre Aşırı milli-

yetçi, Nazi eğilimleri olan bir teröristti. 
Breivik açıkça bir çok sağcı ve ırkçı 

politikacıyı yatakta yakalamıştı. Oysa 
her şey ne kadar kolaydı ırkçı politika-
cılar için. Arada bir pakistanlı, Afga-
nistanlı ya da Arap bir terörist üzerine 
sardığı bombaları patlatıyor, ardından 
gelsin hamasi nutuklar. 

Bu arada bazı Müslümanların da ba-
tılıları böyle düşündürüp, böyle söylet-
mekte paylarının büyük olduğunu be-
lirtmem gerekiyor.
Breivik’in safkan, sarışın, mavi göz-

lü, Hıristiyan ve Müslüman düşmanı 
bir ırkçı olduğu ortaya çıkınca, bir çok 
kişi öncelikle onun ruhsal rahatsızlıkla-
rı olan yalnız biri olduğunu söylemeye 
başladılar. Ardından Breivik’in eylemi-
nin göçmen tartışmasında söylenmesi 
gereken şeylerin söylenmesine engel ol-
mamasını, tartışmanın eskisi devam et-
mesi gerektiğini söylemeye başladılar.
Bu kişilere göre Breivik terörist ola-

mazdı. Terör sadece Müslümanların 
gerçekleştirdiği bir eylemdi.
Bu zihniyet maalesef son yıllarda ol-

dukça yaygın. Avrupa ülkelerinden biri 
genellikle Avrupa dışından olan insan-
ların işlediği suçlardan birini işlerse on-
larla aynı kefeye konmuyor, onların bu 
eylemi başka şekilde açıklanmaya çalı-
şılıyordu. “Bizim çocuk” sendromu yani.
Birkaç örnek verelim:
Geçtiğimiz günlerde Niels Holck adın-

da bir Danimarkalı silah kaçakçısı, Hin-

distan’a kaçak yollardan silah soktu-
ğu için yargılanmak üzere Hindistan’a 
iadesi istenmiş, Ama Danimarka’da 
bu kişiye karşı birden bire bir sempa-
ti dalgası oluşmuştu. Aslında Hindis-
tan Niels Holck’u hapse atmak için de-
ğil, yargılamak için istemişti. O ülke-
de suç olan bir eylem gerçekleştirmişti. 
Ama Niels Holck Danimarkalı olduğu 
için işlediği suç bir anda perde gerisine 
itilmiş Hindistan yargısınma olan gü-
vensizlik dile getirilmişti. Niels Holck 
Arap olsaydı mesela nasıl olurdu? Niels 
Holck’un Hindistan’a iade edilmemesi-
ne karar verildi.
Aynı şekilde sık sık TV ve gazete ha-

berlerine Tayland’da uyuşturucu ka-
çakçılığı yaparken yakalanan kişilerin 
durumu gündeme gelir. Burada yaka-
lanan kişilerin de Tayland cezaevlerin-
den kurtulması için neredeyse tüm ülke 
seferber olur. Uyuşturucu kaçakçılığı 
iğrenç bir suçtur. Bir çok gencin hayatı-
nı karartmasının yanı sıra cinayet, hır-
sızlık, gasp, darp hatta terör gibi başka 
bir çok suçu da beraberinde getirir. Bu 
eylemleri işleyen kişiler de suçludur-

lar. Hangi milletten olurlarsa olsunlar. 
Ama Avrupa dışında uyuşturucu kaçak-
çılığı yaparken yakalananlara birdenbi-
re sempati ile bakılmaya başlanıyor.
Danimarka gazetelerine bakın. Avru-

pa’daki ırkçı hareketler söz konusu ol-
duğu zaman her ülkede aşırı sağcı, ırk-
çı partiler, parti liderleri vardır, ama 
“Danimarka’da yoktur” (!) 
Gözünün önündeki, Avrupa’nın en 

ırkçı partisini Danimarka medyası ne-
dense göremez o partiye yabancı düş-
manı, ırkçı damgasını vuramaz.
Türkiye’de politikacılardan sık sık 

duyduğumuz bir ifadenin maalesef son 
yıllardaki olaylar düşünüldüğünde ne 
kadar doğru olduğu ortaya çıkar. “Be-
nim teröristim, senin teröristin yoktur. 
Terör gün gelir ona destek verenleri de 
vurur”
Evet, köy mentalitesi ile davranıp bazı 

şeyleri görmezden gelip, başka ülkele-
ri de köşeye sıkıştırmak için karanlık 
güçlere destek verenler o güçlerin gün 
gelip kendilerini de vuracağını umarım 
görmeye başlamışlardır.

sadi.tekelioglu@haber.dk

İNTİHAR 
OLAYLARINDA 
ARTIŞ

DANİMARKA’DA İNTİHAR OLAYLARINDA İSVEÇ’İ SOLLADI. Danimar-
ka’da intihar olaylarının arttığı bildirildi.  Kuzey Ülkeleri Konseyi (Nordisk Råd) tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre, ruhsal tedavi gören hastaların intihar oranı Danimar-
ka’da, İsveç’ten 18 katı daha fazla. Doktorlar Derneği başkanı Mads Koch Hansen ve 
hasta yakınları derneği temsilcisi Thorstein Theilgaard, Information gazetesine yap-
tıkları açıklamada, son 10 yılda ruh hastalıkları tedavisi psikiyatrinin ihmal edildiğini, 
psikiyatri hastalarına ayrılan yatak sayısı yüzde 20 oranında düştüğinü belirttiler.

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg  
Tlf.: 39 69 42 28

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv
Kuşların sesini 
duymak zordur...
İşitme cihazı bir güven işidir

Bedava 
İŞİTME 
CİHAZI İMKANI
ACELE EDİN! Satınalmak zorunda olmadan 14 gün işitme 

cihazınızı deneyin. 

MÜJDE !

Örneğin, işitme cihazınızın 
size maliyeti sağlık 
yardımından 
sonra 

Evinizde ziyaret 
ediyoruz. Siz 
gelemiyorsanız, 
biz gelelim. 

SEVKE GEREK YOKTUR
4 YIL GARANTİLİ ÜCRETSİZ TEST, AYARLAMA VE BAKIM SERVİSİ

GREVE / WAVES’TE DE HİZMET VERİYORUZ

olabilir.
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BAŞAK SARAY 
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza 
ortak oluyoruz

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

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

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Toplam 1800 kişilik kapasiteli 
yepyeni salonlarımızda en güzel 

gününüzde hizmetinizdeyiz 

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 
misafi rlerinizi lüks salonlarımızda, 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. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

O
turma izni olma-
dan Danimar-
ka’da yaşayan 
kaçak göçmenlere 

acil sağlık hizmeti vermek 
için başkent Kopenhag’ın 
Vesterbro semtinde açılan 
Sağlık kliniği sert tartış-
malara sahne oluyor. 

Kliniğin açılmasına tepki 
gösteren Danimarka Halk 
Partisi, polisin sözkonusu 
kliniği derhal kapatmasını 
ve kliniğe gelen yabancı 
hastaları da hemen sınırdı-
şı etmelerini istedi. 

Sosyalist Halk Partisi 
sağlık sözcüsü Jonas Dahl 
da Danimarka Halk Partisi 
gibi kliniğin yasal olmadığı-
nı ve polisin derhal devreye 
girmesini istedi. 

Danimarka Kızılhaç’ı, 
Danimarka Mültecilere 
Yardım Kurumu ve Dok-
torlar Derneği’nin ortakla-
şa girişimiyle açılan klinik, 
akut durumda hasta olan 
kaçak yabancılara sağlık 
hizmeti vermeyi amaçlıyor. 
Sözkonusu klinikte, otur-
ma izni olmadan Danimar-
ka’da barınan yabancılara, 
acil serviste sağlık hizmeti 
vermenin yanısıra şeker 
hastalığı, kalp rahatsızlığı, 
enfeksiyon, verem, ayakta 
su toplama ve idrar yolla-
rı, ciğer hastalıkları gibi 
bir çok hastalığın da tedavi 
edileceği, ayrıca hamile ka-
dınlara da hizmet verileceği 
bildirildi. 

Sağlık Bakanı Bertel Ha-
arder ve Uyum Bakanı Sö-
ren Pind, klinik hakkında 
bir işlem başlatmaya gerek 
duyulmadığını, doktorların 
boş zamanlarında acil has-
talara bakmalarına 
karşı olmadıklarını 
açıkladılar.  

Sağlık kliniğinin 
sorumlusu Dr. Poul 
Jaszczak, ”Doktor ola-
rak hastalar arasında 
ayrım yapmadan her-
kese bakmakla yüküm-
lüyüz. Hipokrat yemi-
ni ettik. Acil durumlar 
dışında, akut duruma 
dönüşebilecek hasta-
lıkların da tedavisini 
yapmak görevmizdir” 
diye konuştu. 

Polis yetklilileri, kli-
niğin açılması ve ora-
ya gelecek göçmenler 
için yasal işlem başla-
tılıp başlatılmayacağı 
konusunda herhangi 
bir açıklama yapmak-
tan çekinirken, Dani-
marka Halk Partisi ve 
Sosyalist Halk Partisi 
sağlık sözcüsü Jonas 
Dahl polisi göreve ça-
ğırdı. 

Danimarka Halk 
Partisi, polisin kliniğe 
tedavi için gelen ka-

çak yabancıları yakalayıp 
derhal sınırdışı etmesini is-
terken, Sosyalist Halk Par-
tisi sağlık sözcüsü Jonas 
Dahl’ın kliniğe yasal işlem 
başlatılmasını istemesi tu-

haf karşılandı.
İllegal yabancılar için İs-

veç ve Norveç’te klinikler 
bulunuyor ve bu kliniklere 
o ülkelerin polisleri ve siya-
sileri göz yumuyor. 

Kaçak göçmenlere klinik
Danimarka’da oturma izni olmayan kaçak göçmenler 
için Kopenhag’da açılan sağlık kliniğine Sağlık Bakanı 
ve Uyum Bakanı göz yumarken, Danimarka Halk 
Partisi ile Sosyalist Halk Partisi’nin sağlık sözcüsü 
kliniğin kapatılmasını istedi. 

Konuyla ilgili olarak Haber’e bir açıklama ya-
pan Sosyalist Halk Partili milletveklili Dr. Ke-
mal Qureshi, partisinin sağlık sözcüsü Jonas 

Dahl’ın açıklamasının partiyi bağlamadığını ve par-
tinin tutumu olmadığını söyledi. 
  Sözcünün açıklamasını akıllıca bulmadığını ifade 
eden Qureshi, ”Ben ve partideki arkadaşlarım Dahl’ın 
görüşüne katılmıyoruz. Yanlış yaptı. Oturma izni ol-
mayan bir çok yabancı normal hastanelerde tedavi 
göremiyor. Bu çok kötü bir şey. Hipokrat yeminini 
ciddiye alan meslektaşlarımı kutluyorum. İhtiyaç 
ortaya çıkarsa sözkonusu klinikte görev yapmaya 
hazırım” dedi. 

Kemal Qureshi: 
”Akıllıca bir demeç değil”

��� �� � ��� ��� � ��� �� �� � � �
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BAŞINI 
Geleceğe yönelik isteklerin - eğitim, 
arkadaşlar ve sevgili - her zaman senin 
ailenin istekleriyle uyuşmaz. Ailenin be-
klentilerine cevap verebilmek zor olabi-
lir, eğer annen-baban Danimarka’da 
büyümemiş ise. 
’’Dit Liv. Dine Muligheder’’adlı Facebook 
sayfasında iki kültür arasında bir genç 
olarak gençlik ve aile yaşamını nasıl bir 
arada yürütebileceğini öğrenebilirsin. 

KENDİNİ DİNLEMEK 
CESARET 
  İSTER

Afshin Firouzi sahne 
sanatçısı ve Başını dik tut 
projesinin bir parçasıdır. 
Namus ve aşk üzerine rap 
ve dans şovunu izleyebi-
lirsiniz.

TUT
DİK

 

 

Açılış resepsiyonumuza  

Sizleri de bekliyoruz 

12 Eylül 2011 
     Pazartesi 
 

13:00 - 16:00 
 

Södergatan 12, Malmö (Stortorget yani) 

 Tel:   040-6150110   /   040-930145 

Yeni büromuzun açılışına eski ve yeni 
müşterilerimizi ve dostlarımızı davet 
ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız. 

Saygılar,  

Sadik Yıldız       Bks partner AB 

Bayram Baran Üçpınar     Media Ekonomi AB 
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D
animarkada’da 20 yıldır 
faaliyet gösteren yakla-
şık 100 üyeli aşırı sağcı 
ORG adlı ırkçı bir grup 

deşifre edildi.
Ortaya çıkan belgelerde, örgü-

tün içerisinde Danimarka Halk 
Partisi, Den Danske Forening 
(Danimarkalılar Derneği) ile ırkçı 
ve şiddet yanlısı gruplar arasında 
bazı gizli bağların bulunduğu or-
taya çıktı. 

Örgütün hedefinin, ‘ülkeyi göç-
menlerden temizlemek ve onlara 
kapıları açan hainlerden hesap 
sormak’ olarak tanımlanıyor.

Politiken gazetesinde yeralan 
habere göre, kendilerini ORG 
olarak adlandıran gizli örgüt, Da-
nimarka Halk Partisi’inde üst 
düzey yöneticilik yapmış ve se-
çimlerde aday olmuş politikacılar 
tarafından kurulmuş. Üyeleri-
nin önemli bir kısmı, gelir düze-
yi yüksek, Kopenhag’ın ve diğer 
kentlerin zengin semtlerinde vil-
lalarda ikamet eden kişilerden 
oluşuyor. 

ORG’un başkanlığını ise bir 
süre Danimarka Halk Partisi’nin 
(DF) yönetiminde de bulunduğu 
öğrenilen Jesper Nielsen yürütü-
yor.  

Aralarında polis de var 
Örgütün içinde bir polisin de bu-

lunduğu ve örgüte polisten bilgi 
sızdırdığı öne sürüldü.  Adı PUJ 
olarak açıklanan örgütün beyin 
takımında da yer alan polis me-
muru, sabıkalılar listesini 400 
gün içinde 8 bin defa taraması-
nın ardından şeflerinin dikkatini 
çekmeye başlamış ve araştırmaya 
alınmış. Yapılan araştırmada ise 
PUJ tarafından sadece sabıkalılar 
değil göçmenlere yardım eden ve 
yumuşak davranan gazeteciler, 
politikacılar ve işadamlarının da 
araştırıldığı ortaya çıkmış.  

Polis PUJ’un evinde 2009 yılın-
da yaptığı aramada ise çok sayıda 
döküman, mermi ve silah ele ge-
çirmiş.

Vatan hainleri listesi: 
»Büyük hafıza«
Örgüt elemanlarının arasındaki 
bağlantı internet üzerinden yü-
rütülüyor ve üstdüzeyde çalışan 
üyeleri de, üst düzey kamu görev-
lileri ve işadamlarından oluşuyor. 

Ele geçirilen örgüte ait bir mail-
de Nielsen’ın konu olarak ‘Gerçek 
Danimarkalı Kur’an’a hakaret 
eder’ cümlesini kullandığı ve me-
sajında: ‘Göçmenler ülkeden ko-
vulacak. Göçmenlere izin verenler 
vatan haini muamelesi görecek ve 
ileride bu isimlerden hesap sorul-
ması için ‘Büyük Hafıza’da hain-
lerin listesi toplanacak’ şeklinde 

açıklama yaptığı belirtildi.  
”Büyük hafıza” (Den store hu-

kommelse) adındaki vatan hain-
lerinin toplandığı bu listede göçe 
destek verdiği için cezalandırıl-
ması gerektiği belirtilen bir çok 
ünlü siyasetçinin ismi bulunuyor. 

Listede yeralan isimler arasın-
da Eski Farum Belediye Başka-
nı Peter Brixtofte, Dışişleri eski 
Bakanlarından ve Liberal Parti 
Venstre’nin eski genel başkanı 
Uffe Ellemann Jensen ve Sosyal 
Demokrat Partili eski milletvekil-
lerinden Avrupa Birliği Komisyon 
Başkanı ve bundan önceki Kopen-
hag Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ritt Bjerregaard, İçişleri Eski Ba-
kanı Birte Weiss, eski Başbakan 
Poul Schületer,’in isimleri bulu-
nuyor. Listede toplam 100 isim 
bulunuyor. 

Göçmenlere şiddet kullanmaya 
karşı olmayan örgütün, motorsik-
letli çete grubu Hells Angels’in 
(Cehennem Melekleri) bir alt ör-
gütü olan AK 81’i göçmenlere 
karşı şiddet uygulamada kullan-
dıkları, bir çok Nazi eğilimli, aşırı 
sağcı ırkçı ve holigan grupları da 
barındırdığı öğrenildi. 

1980’li yılların sonunda göçmen 
karşıtı aşırı sağcı politikacılar ta-
rafından kurulun ORG’un polis 
ve istihbarat birimi tarafından da 
bilindiği bildirildi. 

(Haber)

Danimarka’nın kıravatlı ırkçıları
Danimarka’yı göçmenlerden temizlemek ve göçe destek ve-
renleri cezalandırmak için 20 yıldır gizli faaliyet yürüten aşırı 
sağcı ORG adlı bir örgüt ortaya çıkarıldı. 

Irkçı örgüt ORG Araç’ın 
da afi şlerini yakmış

Danimarka’yı göç-
menlerden temiz-
lemek ve göçe 

destek verenleri ceza-
landırmak için 20 yıldır 
gizli faaliyet yürüten aşı-
rı sağcı ORG adlı örgü-
tün 2005 yılında Ku Klux 
Klan ayinlerini andıran 
düzenledikleri bir ayin-
de Sosyal Demokrat Par-
ti’nin Türk kökenli mil-
letvekili Hüseyin Araç’ın 
seçim afi şlerini yaktıkla-
rı ortaya çıktı. 
Danimarka’da aşırı sağı 

takip eden Redox adlı 
bir yayıncı kuruluş ta-
rafından açıklanan ra-
porda, ORG’un her yıl 
21 Haziran tarihinde 
ateş yakarak bir ayin dü-
zenledikleri ve bu ayin 
törenlerde ırkçı slogan-
lar atılarak siyah renkli 
oyuncak bebekler yakıl-
dığı, 2005 yılında da Sos-
yal Demokrat Parti’nin 
Türk kökenli milletveki-
li Hüseyin Araç’ın seçim 
afi şlerini yaktıkları orta-
ya çıktı. 

Norveç geçtiğimiz Temmuz ayında  
büyük bir acı yaşadı. Norveçli genç 

bir adam, Breivik, Ütoya adasında 77 
Sosyal Demokrat genci katletti. Katli-
amdan bir kaç saat önce de bir bakanlık 
binasına bombalı saldırıda bulundu. 
Katliam medyada kapsamlı bir şekil-

de tartışılıyor. Bir süre daha tartışılaca-
ğı malüm. Tartışmanın değişik boyut-
ları var. Bunlardan birisi ve bana göre 
en önemlisi, bu katliamı kimin yaptığı. 
Breivik’in tetiği çektiğini ve bu yüzden 
hukuki olarak suçlu olduğunu biliyoruz, 
ama Breivik içine kapalı, sosyal sorun-
ları olan bir sapık mı, yoksa  faşist bir 
ideolojinin gaddar uygulayıcısı mı? 
Bu sorunun yanıtı Breivik’i yakalayıp 

hapse atmaktan hatta idam etmekten 
daha da önemli, çünkü bu soruya veri-
lecek yanıt toplumun gidişatını belirle-
yecektir. Ya bu tür ideolojik akımların 
önüne set çekilecek ve bir demokratik-
leşme ve uygarlaşma süreci başlatılacak 
ya da benzeri bir katliamın gündeme 
gelip gelmeyeceği ‘kadere’ ve tesadüfle-
re bırakılmış olacak. 
Tartışmalar bu iki temel noktada 

odaklaşıyor. Bir taraftan Breivik’in po-
litik ve ideolojik bir nefer olduğu iddia 
ediliyor, diğer taraftan da bu şahsın 
ruhsal sorunları olan bir manyak oldu-
ğu iddia ediliyor. Breivik’in eylemi ideo-
lojik temellere dayanıyor diyenler, onun 

çok kültürlü topluma karşı olmasını, 
Norveç’in Müslüman ve yabancılardan 
temizlenmesi gerektiğini, Sosyal De-
mokratlar ve diğer ‘sol’ patilerin Nor-
veç’i yabancılara peşkeş çektiğini iddia 
ediyor. Breivik mücadelesini ve katli-
amını Norveç  - hatta Kuzey Avrupa - 
adına yapılmış bir icrat olarak görüyor. 
Birinci düşünceye göre, Breivik’in söy-

ledikleri bir çok ülkede her geçen gün 
artan dincilik, köktencilik, aşırı milli-
yetçilik ve ırkçılıkla çok yakından ilgisi 
var. Bu akımlar sonuçta gıdalarını faşi-
zimden ve totaliter yöntem ve yönetim-
lerden alıyorlar. Bu bağlamda katliam 
tesadüf değil. Akli dengesi bozuk bir in-
san işi değil. Planlanmış, özenle seçil-
miş ve faşist ideolojiyle beslenmiş bir 
eylem. 
Sonuç böyle olunca Norveç’de ve baş-

ka ülkelerde yapılacak iş belli. Eğitim 
siteminde, basın ve yayında ve politik 
arenada bu ideoloji deşifre edilecek, ça-
lışmaları sınırlandırılacak, sempatizan-
ları yakalanıp cezalandırılacak. Buna 
paralel olarak da alternatif ve daha in-
sancıl bir düşünce ve eylem sistemi 
halk arasında yaygınlık kazandırılacak. 
Norveç, katliamın ideolojik olduğu ko-

nusunda hemfikir olmuş durumda. Si-
yasi partiler ‘ne söylediğimizi eleştirip, 
ne söyleyeceğimize dikkat edelim’ diyor-
lar. Bunlara Danimarka Halk Partisi’ne 

tekabül eden Norveç Fremskridtpartisi 
de dahil.
Buna paralel olarak, ve Danimarka’da 

sesini yok yükselten başka bir görüşte 
de, katliamın politik veya ideolojik ol-
madığını, olayın tamamen bireysel ve 
ruh hastası bir insan tarafından ger-
çekleştirildiği, bu yüzden de bazı politik 
partiler veya dernekler üzerinde her-
hangi bir baskı veya kısıtlamada bulun-
maması gerektiği savunuluyor. Bu sa-
vunmanın başını özellikle Danimarka 
Halk Partisi’nin çekmesi şaşırtıcı değil. 
Bu bağlamda ileri sürülen argument-

lar düşünce ve eylemin birbirinden ay-
rılması – yani herhangi bir eylemi yap-
mayı düşünmek ve tartışmak, onu yap-
makla eş anlamlı olmadının hatırlanma-
sı. Ayrıca şayet insanlar politik görüş-
leri ve ideolojileri – örneğin Danimarka 
Halk Partisinin – olduğu gibi hayata ge-
çiren yaratıklar olmuş olsalardı, Norveç 
ve Danimarka’da binlerce Breivik olur-
du. Durum böyle olmadığına göre, Bre-
ivik’in eylemi bireysel istek ve durum-
dan kaynaklanan bir eylemdir. 
Tartışmalar bu yelpazede devam edi-

yor. Ben, eylemin politik ve ideolojik ol-
duğuna inanıyorum. Zaten Brevik ken-
dini bir politik ve ideolojik misyoner 
gibi tanıttı. Ama buna ek olarak, insan-
ların doğuştan ‘fikir ve amellerinin’ be-
lirlendiğine ve bu fikir ve amellerin vü-

cudun uçsuz derinliğine gizlendiğine 
inanmıyorum. Bunun tersine - son za-
manlarda yaygınlaşan sosyal konstrük-
tivistlerin dediği gibi -  insan düşünce 
ve eylemlerinin bir yapılanma süresin-
den geçtiğine inanıyorum.  Yani insan-
ların nasıl düşüneceği ve ne yapacağı, o 
insanların bağlı oldukları veya etkisin-
de kaldıkları söylemler doğrultusunda 
ve sürekli  değişerek şekillendiği kanı-
sındayım. 
İnsan yaşamında sadece bir tek ideolo-

jik veya politik söylem sözkonusu değil. 
Belki insan yaşamı ‘söylemler kavgası’ 
dır denilebilir. Bu ‘kavgadan’ çıkan so-
nuç (ya da bireyin çıkardığı sonuç) insa-
nın düşünce ve eyleminin somut ifade-
si  oluyor. 
Bu anlamda Breivik büyük ihtimal-

le ırkçılık, aşırı milliyetçilik ve dincilik 
gibi söylemlere kulak verirken bir taraf-
tan bu söylemlerin kendi aralarındaki 
‘kavgasına’, diğer taraftan da çok kül-
türlülük, enternasyonalism ve küresel-
leşme gibi zıt yöndeki söylemlere kulak 
verdi. Bu söylemler kavgası Breivik’de 
bir sonuç bıraktı, bir yol haritası çizdi. 
Bu harita milliyetçilik, ırkçılık harita-
sı oldu, çünkü bu iki söylem Breivik’in 
dünyasında üstün geldi. Breivik’in ar-
kadaşlarının dünyasında ‘çok kültürlü-
lük’ söylemi üstün gelmiş olabilir. 

tireli@haber.dk

Breivik: Sapık mı, faşist mi? 
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RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI HPV AŞISI. Dünyada rahim ağzı kanserinin en yaygın 
olduğu ülkelerden biri olan Danimarka’da 26 yaşın altındaki tüm genç kız ve kadınlara rahim ağzı 
kanserine HPV aşısı uygulaması kararı aldı. Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar, Sosyalist 
Halk Partisi ve sağlık uzmanların çağrılarına kulak veren hükümet, 26 yaşın altındaki tüm kadınlara 
aşı yaptırmaları teklifi  sunacaklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Bertel Haarder, aşı uygulamasının kızla-
rın cinsel hayatının başlamasından önce yapılması gerektiğine dikkat çekerek, Sağlık Kurumu’nun 
önerileri çerçevesinde 26 yaşın altındaki tüm genç kızlara ücretsiz aşı yaptırmalarını önerdiklerini 
belirtti. Danimarka, 2009 yılında kızlara HPV aşısı teklifi ni sunan ilk ülkelerden biri olmuştu.

26 YAŞIN 
ALTINDAKİ 
KADINLARA 
KANSER AŞISI

AROMA 

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, mutlu edin

Düğün, nişan ve özel günlerinizde çeşit 
çeşit, rengarenk, taptaze, gül, buket, çelenk 

ve çiçek çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

HABER HABER

Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere 

sunulmaktadır.

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon 
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, revani, 

tulumba tatlısı 
ve daha nice 
tatlı börek, 

gözleme, pohça, 
sandviç çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

FAVORI BAKLAVA

Doğum günleri, 
misafir toplantıları, 
nişan, düğün ve 

özel günlere 
yaş pasta, 

her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

Tlf: 3583 3329- 3582 0030 
Mobil: 4081 5050Pastane

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Kahvaltı 
Gözleme 

Çorba

Halk yabancılar tartışmasından bıktı

Danimarka siyasetinde ilk kez heye-
can verici şeyler yaşanmaya başladı. 

Bunun nedeni ülke siyasetinin rotasının 
belirleneceği seçimlerin yaklaşması de-
ğil sadece.
Seçmenler uzun süredir iki blok ara-

sındaki siyaset farklılığının bulunma-
masından şikayet ediyorlardı, ancak 
artan eşitsizlik, yükselen işsizlik oranı 
ve küresel krizin yaygınlaşması farkı 
da göstermeye başladı. 
Halihazırdaki muhalefet partilerin-

den oluşan kızıl blok ile hükümet par-
tileri ve Danimarka Halk Partisi’nden 
oluşan mavi blok arasındaki farklar da 
netleşmeye başladı.
Mavi blok hala özelleştirme, yüksek 

vergiler ve tasarruf yoluyla krizden 
kurtulma yollarını aramaya çalışırken 
kızıl blok işsizlik sorununu çözmek, 
eşitsizliği ortadan kaldırmak ve en 
önemlisi de halk emekliliği ve erken 
emekliliğini korunması konularına yo-
ğunlaşmıştır.
Yabancılar alanında da, ki bu alan 

sol kesimin zayıf noktası olagelmiştir, 
gözle görülür fark vardır. İşbaşında-

ki hükümet halen, Danimarka Halk 
Partisi’nin bayraktarlığında daha da 
sertleştirme yoluna giderken kızıl blok 
sertleştirmeler ve kısıntılar alanında 
frene basmış, örneğin 450 saat kura-
lında ısrar etmişve edecektir. Bu 450 
saat kuralı hükümet tarafından 225 
saate indirmiştir. Starthjaelp adı veri-
len “başlangıç yardımı”, nakit yardım 
üst sınırı gibi konularda sertleştirme-
lere karşı bir tavır takınmıştır ki, göç-
menler ekonomik olarak bunlardan 
olumsuz etkilenmesinler.
Bu seçim döneminin son yıllarda ilk 

kez göçmenlerin tartışılmadığı bir se-
çim dönemi olacağı görülmektedir, bu-
nun yerine toplumu ilgilendiren daha 
reel konular tartışılacaktır. Bunlar ise 
ekonomi ve gittikçe artan işsizliktir. 
Aynı zamanda refah toplumunun de-
vamını nasıl sağlayacağımız da tartı-
şılmakta.
Soru ise; bu şekilde seçime kadar 

devam edilebilecek midir? Hükümet 
kendisine destek sağlayan Danimar-
ka Halk Partisi ile birlikte gider ayak 
bir korkutma kampanyası başlatabilir. 

Ama artık bir şeyler yabancılar kartını 
joker olarak elde bulundurmanın güç 
olduğuna işaret ediyor, 2001, 2005 ve 
2007 yıllarında yapılan seçimlerde hep 
böyle olageldi.
Geçtiğimiz hafta içinde Ugebrevet A4 

tarafındna kamuoyuna açıklanan bir 
anket Danimarka halkının yabancılar 
yasasını tartışmaktan bıktığını gösteri-
yor Halkın toplumu ilgilendiren konu-
ların önceliği konusunda tercihlerinin 
farklılaştığı görülmeye başladı. Ayrı-
ca Danimarkalı seçmenlerin göçmen-
ler tartışmasında kullanılan sert üslu-
bu beğenmedikleri ortaya çıktı. Halkın 
yüzde 42’si yabancılar tartışmasındaki 
sert üsluptan rahatsız.
Kamuoyu araştırmaları Danimarka 

Halk Partisi’nin kurulduğu günden bu 
yana ilk kez kamuoyu araştırmaların-
da puan kaybetmeye başladığını göste-
riyor. Hükümetin yaşam damarı parti-
nin çatırdamaya başladığı görülüyor.
Her ne kadar bu araştırmalar parti 

genel başkanı Pia Kjaersgaard üzerin-
de bir etki yapmıyor görünse de halkın 
bu tartışmadan bıktığı kesin.

Tüm bunlar şüpheye yer vermeye-
cek şekilde Oslo’da meydana gelen ve 
77 kişinin öldüğü terör saldırıları ile 
yakından ilişkili. Norveç’te toplumun 
multikültürel bir yapıya bürünmekte 
olduğundan korkan ve korkunç saldırı-
ları gerçekleştiren terörist yazılarında 
Danimarka’daki tartışmalardaki sert 
üslubu övmüştür.
Oslo’daki olay, terörün sadece İslam-

cı teröristler tarafından gerçekleştiril-
mediğini, aşırıcılığın bir çok yüzü oldu-
ğunu göstermiştir. Terör aşırı sağdan 
da gelebilirmiş demek ki.
Bu yüzden bu seçimler çok heyecan 

yaratacak. Bu seçimlerde göçmenler-
den, Müslümanlardan bahsetmek yeri-
ne daha acil sorunları tartışacağız.
Seçimleri ve yeni bir hükümeti sabır-

sızlıkla beklediğimi söyleyerek oylarını 
mutlaka kullanmanız gerektiğini ha-
tırlatmak isterim. Tüm okurlarımız iyi 
bir seçim diliyor, oylarınızı kişisel ola-
rak kullanmanızı bekliyorum.

   

 yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

Avrupa’da 13 ülkede, 14 yaş 
üstü 14 bin kişi arasında 
yapılan kamuoyu araştır-

ması, hayatından en memnun 
olanların yüzde 96 ile Danimar-
kalılar olduğunu gösterdi. 

Ekonomik krize rağmen yüzde 
80 ile Yunanlıların ikinci sıra-
da yer aldığı listede, daha sonra 

yüzde 79 ile İtalyanlar, yüzde 77 
ile Fransızlar, yüzde 72 ile Hol-
landalılar ve İngilizler, yüzde 
71 ile İsviçreliler, yüzde 68 ile 
İspanyollar, yüzde 63 ile Avus-
turyalılar, yüzde 61 ile Türkler 
ve Almanlar, yüzde 50 ile Polon-
yalılar ve yüzde 37 ile Ruslar yer 
aldı. 

Hemen hemen tüm ülkelerde 
kadınların erkeklerden, kırsal 
kesimde yaşayanların büyük şe-
hirde yaşayanlardan, çiftlerin 
tek başına yaşayanlardan ve zen-
ginlerin fakirlerden daha mutlu 
olduğunu gösteren araştırmaya 
göre, Avrupa gençliği geleceğe 
umutla bakıyor.

Krize rağmen Danimarkalılar halinden memnun
Alman “Gelecekle İlgili Sorular 
Vakfı” tarafından yapılan araş-
tırmaya göre, yüzde 96 ile Dani-
marka halkı hayatından en mem-
nun halk olarak belirlenirken, 
Türkiye’de de halkın yüzde 61’i 
“hayatından memnun”.

Sosyal Demokrat 
Partili Türk kö-
kenli milletveki-

li Hüseyin Araç’ın 22 
Ağustos’ta Zaman İs-
kandinavya gazetesinin 
Danimarka parlamen-
tosunda vereceği iftar 
yemeği için yaptığı baş-
vuruya belge yetersizli-
ği nedeniyle verilen red 
yanıtı ardından Araç’ın 
yaptığı ikinci başvuru-
nun kabul edilmesi üze-
rine Danimarka Halk 
Partisi Araç’a ağır haka-
rette bulundu. 

Araç ise, Espersen’in 
seviseyine düşmek iste-
mediğini söyledi. 

Hüseyin Araç’ı par-
lamentoya yalan söy-
lemek ve sahtekarlıkla 
suçlayan Danimarka 
Halk Partisi Dış ilişki-
ler Sözcüsü Sören Es-
persen, “Açık açık yeni 
izin verilen etkinliğin 
önceki ile aynı olduğu-
nu utanmadan söylüyor. 
Danimarka parlamento-
sunun bir üyesine böyle 
bir davranış yakışmaz. 
Bu tür dürüst olmayan 
konuşmaları asla kabul 
edemem” diyerek haka-
retler yağdırdı. 

Espersen ayrıca, “Bu 
kadar düşmesine şaşır-
dım. Benim gözümde 
yaptığı tamamen sahte-
karlıktır. Eğer kendisini 
yalancı ve sahtekar ola-
rak düşürmek istiyorsa 
bana da kendi bileceği 
iş demek düşer. Araç’ın 
demek ki parlamentoya 
aidiyet ile ilgili bir soru-
nu var” diye konuştu. 

ARAÇ’TAN SERT 
TEPKİ
Sören Espersen’in yaptı-
ğı açıklamaya sert tepki 
gösteren Hüseyin Araç 
Haber’e yaptığı açıkla-

mada, Espersen’in yap-
tığı açıklamadan büyük 
hayal kırıklığına uğra-
dığını  belirterek, “Her 
şey meclis kural ve kai-
delerine uyularak, açık 
açık yapılmıştır. Gizli 
saklı bir şey yapmadık. 
Kendisini ve partisini de 
diğer partilere yaptığı-
mız davet gibi resepsiyo-
na davet ettik. Katılmak 
isteyen ve istemeyen, 
katılamayanlardan çok 
nazik yanıtlar alırken, 
Espersen’den böyle bir 
açıklama gelmesine 
üzüldüm. Ben nezaketi-
mi bozmak, onun sevi-
yesine düşmek istemi-
yorum. Ama söyledikle-

rinin aynısını ona iade 
ediyorum” dedi.  

Hüseyin Araç, parla-
mentoda bir iftar ye-
meği verilmeyeceğini, 
sadece aparatif yiyecek-
lerin olduğu ramazan 
resepsiyonu verileceğini 
ve uyum ve Ortadoğu 
konularının tartışılacağı 
bir panel düzenleneceği-
ni söyledi. 

Araç, Ramazan etkin-
liğine verilen izinden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, “Din ve 
siyaseti konuşabileceği-
miz bir ortama her za-
mankinden daha çok ih-
tiyaç var” diye konuştu. 

(Haber)

DF’ten Türk vekile hakaret
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Nereden çıktı bu Breivik?
Irkçı profesyonel bir 
cani mi, yoksa ruh 
hastası mı?

Sadi Tekelioğlu

2
2 Temmuz Cuma 
günü hafta sonu ta-
tiline hazırlanan 
Norveç dehşet verici 

bir haberle sarsıldı. Şehir 
merkezinde tahrip gücü 
yüksek bir bir bonmba pat-
lamış. Hükümet binaları-
nın bulunduğu meydanda 8 
kişi ölmüştü. 

Polis ve medya bombala-
ma olayının ardında kimin 
olduğunu araştırırken daha 
da dehşet verici bir haber 
Oslo’nun Kuzey Batısında 
bulunan Utöya Adası’ndaki 
İşçi Partisi Gençlik Kolla-
rı kampından geldi. Adaya 
çıkan polis üniformalı bir 
kişi kampta bulunanları 
kurşuna dizmeye başla-
mıştı. 

Eylemin boyutu kadar iki 
eylemin arasında bir bağ 
bulunup bulunmadığı ve 
eylemi kim(ler) in gerçek-
leştirdiği merak edilmeye 
başlanmıştı. Norveçli Müs-
lümanlar evlerine kapanıp 
eylemcinin kimliğini bek-
lemeye başladılar. Olay 
ilk bakışta daha önce çok 
örnekleri görülen İslam-
cı teröre benziyordu. New 
York, Madrid, Londra, 
Bali, İstanbul’daki El kaide 
bombaları akıllara geldi.

Uzmanlar(!) hiç 
gecikmedi

New York Times gazete-
sinin internet sitesinde 
yer alan bir haberde Nor-
veç’teki olayların Ansar Al-
Jihad Al-Alamı adlı örgüt 
tarafından üstlenildiğini 
öne sürülmüştü.

New York Times gazete-
sine açıklama yapan C.N.A 

(Terör Araştırmaları ensti-
tüsü) uzmanlarından Will 
Mc Cants Norveç’in Afga-
nistan’daki operasyonlarda 
yer alması ve geçtiğimiz 
yıllarda İslama ve Hz. Mu-
hammed’e yönelik hakaret-
ler nedeni ile bu saldırının 
düzenlendiğini söylemişti.

Müslüman olmadığına 
üzüldüler

Ancak New York’tan gelen 
bu desteksiz açıklamanın 
bir kaç saat ardından ey-
lemcinin Norveç vatanda-
şı olduğu açıklaması geldi. 
Malum çevreler bu kez de 
Norveç vatandaşının son-
radan vatandaşlığa geçmiş 
Müslüman kökenli bir göç-
men veya İsklamityeti se-
çen bir Norveçli olabileceği 
tahminlerini yürütmeye 
başladılar. 

Birçok önemli haber ve 
yoruma imza atan, bir çok 
tv programı hazırlayan de-
neyimli gazeteci ve prog-
ram yapımcıları, akademis-
yenler ve terör uzmanları 
eylemin Müslüman olma-
yan biri tarafınan gerçek-
leştirilmiş olabileceğine bir 
türlü şinanmak istemiyor-
lardı. Taa ki eylemcinin 
fotoğrafı polis tarafından 
yayınlanıp adı açıklanınca-
ya kadar.

Bombalama ve kurşuna 
dizme olaylarını Norveç 
vatandaşı Ander Behring 
Breivik adında biri gerçek-

leştirmişti. Basın ve televiz-
yonlar ile ”uzmanlar” ikinci 
şoku burada yaşadılar. Ha-
zırlıklı değillerdi. Ellerinde 
Sarışın bir teröristi andı-
racak görüntüler yoktu. 
Söyleyecek sözleri yoktu. 
Özellikle eylemin neden 
yapıldığını açıklayacak bir 
şey söyleyebilecek durumda 
değillerdi.

Olayı gerçekleştiren terö-
ristin İslamcı bir terörist 
olmadığına hiç şüphesiz en 
çok sevinenler Avrupa’da 
yaşayan Müslüman göç-
menler oldu. Göçmenlerin 
ortak kanısı, Bu feci terör 
olayının bir İslamcı terörist 

tarafından gerçekleştirilme-
miş olmasıydı. Zira öyle bir 
durumunda, durumlarının 
çok vahim bir safhaya gire-
ceğinden korktuklarını dile 
getirdiler. 

Bir dahi mi?

9 yıldır bu eylemi yapmak 
için hazırlıklar yapan Bre-
ivik’in çok akıllı, kendini 
çok iyi ifade edebilen tarih, 
ekonomi, sosyaloji bilen bir 
kişi olduğu ortaya çıkmıştı. 
Eylemde kullanılacak pat-
layıcının yapımı için gübre 
temin edebilmek amacıyla 
bir tarım şirketi kurmuş, 
Tüm Doğu Avrupa ülkele-
rini dolaşarak silah temin 
etmişti. 9 yıl üzerinde çalış-
tığı eylem için pratik hazır-
lıklara da iki yılını harca-
mıştı. Önce Oslo ’da başba-
kanlık binası önüne bomba 
yüklü aracı parketmiş ve 
hemen ardından başka bir 
araçla Utöya adasına gidip 
gençlik kampında önüne 
geleni kurşunlamaya baş-
lamıştı.

Olayın ertesi günü dehşe-
tin boyutları ortaya çıktı. 

İlk açıklamlara göre iki ey-
lemde 97 kişi hayatını kay-
betmişti. Ancak daha sonra 
bu sayı 77 olarak düzeltildi. 
Şehir merkezinde 8 kişi öl-
müş, çoğu 14-17 yaş arasın-
da 69 kişi de adadaki katli-
amda hayatını kaybetmişti.

Olayın meydana geldiği 
dakikalarda saçmalayan te-
rör uzmanları ve bazı med-
yatik isimler bu kez de ey-
lemcinin ruhsal rahatsızlığı 
olan biri olduğunu empoze 
etmeye başlamışlardı. San-
ki dini kural gibi olmuştu. 
Böyle bir eylemi ya bir ruh 
hastası gerçekleştirebilirdi 
ya da İslamcı teröristler.

Aşırı sağın El Kaide’si

Oysa kazın ayağı öyle değil-
di. Breivik Avrupa genelin-
de faaliyette bulunan ve ya-
vaş yavaş dişini göstermeye 
başlayan Hristiyan fanatik, 
ırkçı, aşırı sağcı bir şebeke-
nin sadece bir parçasıydı.

Avrupa’nın başka yerle-
rinde de ortaya çıkmayı 
bekleyen bir çok Breivik 
vardı. Hepsinin ortak nok-
tası ise şu ifadede kendini 

buluyor ”Avrupa Müs-
lüman istilası altında. 
Bunun sorumlusu da ül-
kemizde genellikle sol, 
sosyal liberal, sosyal de-
mokrat hükümetlerdi. 
Avrupa Müslümanlardan 
temizlenmeliydi”

Katil kendisi ve ideolo-
jisi hakkındaki tüm bilgi-
leri 1500 sayfalık bir ma-
nifestoda dile getirmişti. 
Bu manifestonun İngi-
lizce olarak hazırlandığı, 
hatasız bir İngilizce ile 
ve İngitere’de sadece iyi 
eğitimli kişiler tarafın-
dan kullanılan bir tarzda 
kaleme alındığı belirtili-
yordu.

Katil Breivik yakalan-
dıktan sonraki tavırlarıy-
la da şaşırtmaya devam 
etti. Önce sorgulamalara 
üniforma ile gelmek iste-
diğini söyledi, ardından 
kendisine helel usullerle 
hazırlanmış yiyecek ve-
rilmemesi ricasında bu-
lundu. Ruh hastası olup 
olmadığını tespit edecek 
doktorların Japon olma-
ları şartını öne sürdü.
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarlafiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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A Socialdemokraterne

Daha hoşgörülü, 
yeni bir Danimarka için 

Yıldız Akdoğan 
Kopenhag milletvekili adayınız

Sosyal Demokrat Parti’nin 
ilk Türk kökenli kadın milletvekili

İletişim: yildiz.akdogan@ft.dk veya 3337 4005. 
Destek için: YILDIZ VALGKAMP’ bir SMS gönderip kampanyama 50 kr. 

destek verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.akdogan.dk

D
animarka Uyum 
Bakanlığı genç-
lere yönelik 
olarak sosyal 

kontrol ve zorla evlilikle-
rin önüne geçmek için bir 
kampanya başlattı. ‘Dit liv 
Dine muligheder”  (Senin 
hayatın, senin fırsatların) 
sloganıyla yürütülecek 
olan kampanya ile gençler 
ve anne babaları üzerinde 
tutum değişikliği sağlan-
ması amaçlanıyor.

Kampanya ile ilgili ola-
rak konuşan Uyum Ba-
kanı Sören Pind, “Bazı 
göçmen ailelerde gençler 
için çok olumsuz sonuçlar 
doğuran bir sosyal kontrol 
mekanizmasının olduğunu 

biliyoruz. Kampanya ile 
amacımız, gençler ve aile-
lerinin tutum değişikliği-
ne gitmelerini sağlamak, 
bu kültürel nedenlerle 
gerçekleşen  çatışmaları 
en aza indirmek, ortadan 
kaldırmaktır” dedi.

Kampanya süresince sos-
yal paylaşım ortamı Face-
bookta açılan bir sayfada 
özellikle gençler kampanya 
ile ilgili üretilen yazı, mü-
zik, tartışma konularını ya-
kından izleyebilecekler.

Liselerde, Gençlik okulla-
rında, 10. Sınıf okullarında 
VUC gibi eğitim kurumla-
rında hip hop ve rap müzik 
stilinde üç gencin hikayesi 
anlatılacak.

Ayrıca gençlerin anne 
babalarına yönelik çalış-
malarda ise bazı belirli ko-
nut bölgelerinde konu ile 
ilgili mesleki danışmanlar 
ve çalılşanların katılacak-
ları anne babalarla diyalog 
toplantıları düzenlenecek. 
İlk toplantı 19 Eylül günü 
Kopenhag’da yapılacak. 
Bunun ardından Aarhus, 
Odense ve Aalborg’da da 
toplantılar düzenlenecek 
kampanya ile ilgili daha 
geniş bilgiye şu internet 
ortamlarında ulaşabilir-
siniz

www.nyidanmark.dk/ditli
v ve www.facebook.com/
muligheder

Sosyal kontrole karşı kampanya
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Sosyal Yardımlara 
bağımlılık
İngiliz tarihçi, gazeteci Sir 
Max Hastings, Daily Ma-

il gazetesinde yayımlanan makale-
sinde “kişisel özgürlüklerin sınırı-
nın olmadığı, yoldan çıkmış ahlaki 
değerlerden bahsediyor, bunun alt 
sınıfı disiplinden mahrum bıraktı-
ğına değiniyor.

Hastings’e göre “bu disiplin as-
lında tek başına bile, alt sınıfın 
bazı üyelerinin içinde yaşadıkları 
bağımlılık batağından çıkmalarını 
sağlayabilir.”

Eski hapishane yöneticisi ve 
Birmingham Kent Üniversitesi 
Kriminoloji Profesörü David Wil-
son, İngiltere’de hükümetin vergi 
mükelleflerinin sırtına başka yük 
bindirmeden çeşitli programlar 
yoluyla istihdam ya da sağlık gibi 
kimi hizmetlere erişimi sağlaması 
gerektiği gibi bir sosyal haklar kül-
türü olduğuna dikkat çekiyor.

“Ama bu kültür sadece alt sınıf-
larda değil, politikacılarda, banka-
cılarda, futbolcularda da var. Belli 
bir kesime değil, toplumun her se-
viyesine işlemiş durumda.”

“Politikacıların düz ekran tele-
vizyon için ödeme talep ettikleri 
ya da giderleri üzerinde oynama 
yaptıkları için hapse atıldıkları 
bir ortamda, toplumun hangi ke-
simine bakarsanız bakın gençlerin 
doğru dürüst bir liderlik göreme-
dikleri açık.”

Sosyal Dışlanma
Independent gazetesine yazan ve 
suçtan hüküm giymiş çocuklarla 
ilgilenen Kids Company adlı derne-
ğin kurucusu Camila Batmanghe-
lidjh, ayaklanmalara karışan genç-
lerin kendilerini, varolan topluma 
ait hissetmedikleri görüşünde. 

Camila Batmanghelidjh, yaşa-
nanlardan “ayaklanan kesimde, 
mevcut sosyal yaşamın hiçbir şey 
sağlamadığı algısını yaratan” top-
lum yapısını suçluyor. Yazara göre 

bu gençlerin itibarı ilk kez de sar-
sılmış değil.

Gençler, “devamlı aşağılandıkla-
rı, mülk zengini bir toplumun için-
de devamlı mülksüzleştirildikleri” 
hissi içinde. 

Öte yandan Kent Üniversite-
si’nde ziyaretçi Kriminoloji Profe-
sörü Marian FitzGerald, yapılan 
araştırmaların sosyal mahrumi-
yet bölgelerinde yaşıyor olmanın, 
ayaklanmaları getiren bir faktör 
olabileceği görüşünde.

“Ama ayaklananlar her zaman 
sosyal anlamda dışlanmış kesim-
lerdir diye bir kaide yok - hatta 
genellikle ayaklanmalarda en 
korunmasız kalanlardır, onlar. 
Sosyal dışlanmayı bahane olarak 
göstermek yerine üzerinde daha 
etraflıca düşünülmüş bir yaklaşı-
mı benimsemeliyiz.”

Babanın eksikliği
Daily Telegraph gazetesinden 
Cristina Odone’a göre ayaklanma-
ların kökeninde, bu olaylara karı-
şanların hayatında erkek rol mo-
dellerin eksikliği yatıyor olabilir.
  Hapisteki genç suçluların pek 
çoğunda olduğu gibi, bu olayla-
ra karışan çete üyelerinin de bir 
ortak noktası var: o da evde, baş-
larında bir baba figürünün bulun-
maması.”

Marian FitzGerald, kendisinin de 
iki erkek çocuğu tek başına yetiş-
tirdiğini belirtirken istikrarlı bir 
aile ortamı yaratılırsa çocukların 
yine de başarılı olabileceklerini 
savunuyor.

Harcama kesintileri
İşçi Partisi’nin Londra Belediye 
Başkanı adayı Ken Livingstone, 
BBC’de yayımlanan Newsnight 
programında ekonomiyi kurtar-
ma paketlerinin yaşananlardaki 
rolüne değindi:

“Eğer harcamalarda dev kesinti-
ler yapıyorsanız, her zaman bun-
lara karşı son yaşanan türden bir 
isyanın olması ihtimali vardır.”

Profesör Fitzgerald’a göre ise 
bunu söylemek için henüz erken.

“Yerel hizmetlerdeki kesintilerin 
tam etkisi, gelecek yıldan önce his-
sedilmeyecek.

“Bununla beraber polis hizmet-
lerinde de dev kesinti yapılacağı o 
kadar çok konuşuldu ki, isyancılar 
yakalanma olasılıklarının azaldığı 
gibi bir mesaj almış olabilirler.”

Polisin yetersizliği
Sun gazetesi başyazısında polisin 
“tazyikli su” kullanmasına izin ve-
rilmemesini “delilik” diye niteler-
ken parlamentonun “gözyaşartıcı 
gaz ve cop kullanma konusunda 
hassasiyeti bir kenara bırakması 
gerektiğini” savundu.

2009 yılında Londra’daki G20 
zirvesini protesto gösterileri sıra-
sında polisin tutumu sert şekilde 
eleştirilmişti.

Kimi yorumcular, polis memur-
larının, hukuki işlem başlatılır 
korkusuyla ayaklananları yaka-
lamaktan korkmuş olabilecekleri 
görüşünü dile getirdi.

Profesör Wilson, “yapılan müla-
katlar gösteriyor ki ayaklananla-
rın bir çoğu güçlü olma hissinin 
tadını çıkardı. Sorun çıkardıkları 
kentlerin kendilerine ait olduğunu 
düşünmeye teşvik etti onları.

“Ama bunun “siyaseten doğru” 
olmakla bir ilgisi yok. İngiliz ada-
letini son 25 – 30 senedir tanımla-
yan şey, Avrupalı komşularımızla 
kıyaslandığında çok sayıda gencin 
hapse atılmış olmasıdır.”

Irkçılık
Şiddet olayları, 29 yaşındaki si-
yah bir genç, Mark Duggan’ın 
Cumartesi günü polis tarafından 
öldürülmesiyle başladı. Indepen-
dent gazetesinden Christina Pat-
terson, ırk faktörünün gözardı 
edilemeyeceği görüşünde.

“Polis çok fazla sayıda siyah er-
keği öldürdü. Çok sayıda siyah 
erkek ve kadın, ilgileri olmadığı 
halde suçlu muamelesi gördü. Bu 
son ayaklanmaların sebebi bu değil 
ama payı var.”

Profesör Fitzgerald “polisin vur-
duğu durumların artık çok nadir” 

olduğuna dikkat çekiyor. Bağımsız 
Polis Şikayet Komisyonu’nun son 
üç yıldaki raporlarına göre yedi vu-
rulma vakası var - bunların tümü 
beyazmış.

Macpherson raporundan bu 
yana Londra Emniyet Müdürlü-
ğü’nde ciddi değişiklikler görüldü. 
Bu rapor, polisin “yolda durdurup 
arama” yetkisini oransız kullan-
masının normalde yasalara uyan 
siyah gençleri polisle karşı karşıya 
getirdiğini yazıyordu.

Çete kültürü
Daily Mirror gazetesinden Paul 
Routledge, “rap müzikle ilişki-
lendirilen, şiddeti öven, polis ve 
ebeveynden ise nefrete dayalı bir 
kültür olduğunu” savunuyor ve ya-
şananlardan bu kültürü sorumlu 
tutuyor.

Profesör Wilson, çete kültürünün 
gerçek bir olgu olduğuna dikkat çe-
kerken Profesör Fitzgerald ise rap 
müzik dinlemenin suça eğilim an-
lamına gelmeyeceği görüşünde.

Fitzgerald, “Bir seferinde bir ço-
cukla görüşmüştüm, bu müziği 
dinliyor olmam, şarkı sözlerine 
katıldığım anlamına gelmiyor de-
mişti” diyor.

“Ama bu özellikle çevresindeki-
lerden, gelişmelerden kolay etki-
lenenler söz konusu olduğunda 
bir faktör olabilir.”

Tüketim Kültürü
Guardian gazetesinden Zoe Willi-
ams, “Bunlar tüketicilerin tercih-
leriyle tanımlanan alışveriş ayak-
lanmaları” ifadesini kullanıyor.

“İnsanların sahip oldukları hiçbir 
şey olmadığında olan budur, güç-
lerinin yetmediği şeyler, devamlı 
gözlerinin önünde olursa ve gü-
nün birinde bunları alma imkan-
larının olabileceğine inanmalarını 
gerektirecek hiçbir sebep yoksa, 
bu yaşanır.”

Profesör Fiztgerald’a göre sokak-
larda işlenen suçlar araştırıldığın-
da tüketim kültürü, bir faktör ola-
rak dikkat çekiyor.

“Ama son ayaklanmalara bakıl-

dığında pek emin değilim- zira 
yağmalamak alabildiğini almak 
demektir. Cep telefonu ve giysile-
rin yanı sıra, şeker ya da kutularla 
bira çalındığı da görüldü.”

Fırsatlardan yararlanma
Irish Times gazetesinden Carolina 
Bracken, “Ayaklanmaya bulaşan-
ların sayısı arttıkça, diğerleri de 
onlara katılma isteği duyuyor, 
yüzlerce kişinin arasında bir kişi-
nin yakalanmasını imkansız görü-
yorlar.” diyor.

Profesör Wilson,”fırsatçılıkla be-
raber büyük bir çetenin parçası 
olma duygusunun normalde bu tür 
işlere karışmayacak bir çok kişiyi 
yoldan çıkardığı” görüşünde.

“Bir diğer önemli nokta da ken-
dilerinden daha büyük bir şeyin 
parçası olmanın getirdiği ele geçi-
rilemezlik duygusu.

“Ayrıca buna bağlı olarak fazla 
bir güçlerinin olmadığı bir kül-
türün içinde güçlü hissetme ve 
kötü bir şeyler yapma duygusu 
da var.”

Teknoloji ve sosyal medya
Londra Emniyet Müdürlü-
ğü’nden Steve  Kavanagh 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
bu suç vakalarının örgütlenme-
sinde sosyal medya ağlarının kul-
lanıldığını anlatmıştı.

Profesör Wilson, sosyal ağların 
henüz yeterince keşfedilmediği 
görüşünde.

“Yıllar yılı çetelerin ve futbol ho-
liganlarının bir araya gelmek ya da 
dövüşmek için teknolojiyi kullan-
dıklarından haberdarız.

“Sanırım polis, bu son olaylarda 
varlık gösteren sosyal medyaya 
karşılık vermekte biraz geç dav-
randı.

“Ama hepimizin bildiği gibi cep 
telefonları suçla mücadelede kul-
lanılabilir ve sanırım bir dereceye 
kadar polis bunu önemsiz gibi gös-
termeyi tercih etti.”

Kaynak: BBC Türkçe Servisi

İngiltere ayaklanmasının 10 nedeni...

İngiltere’de bu ay başlarında dört gün 
devam eden ve dört kişinin de yaşamını 
yitirdiği ayaklanma, kundaklama ve yağma 
olaylarında gözaltına alınanların sayısı 1300’e 
ulaştı. İngiltere’de halk arasında korku 
yaratan ve bazı bölgelerde hayatı durma 
noktasına getiren olaylar ardından İngiltere’de 
ayaklanmalara neyin yol açmış olabileceği 
yolunda ahlaki çürümeden aşırı tüketime dayalı 
toplum yapısına dek bir çok sebep ortaya 
atıldı. BBC Türkçe yayınlar servisinin derlediği 
bu savlardan bazılarını, suç uzmanlarının ve 
konuya ilişkin İngiliz gazetecilerin görüşlerini 
siz Haber okurları ile paylaşıyoruz. 

İşte 10 neden!
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LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ

DÜNYA KALİTESİ

TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN 
MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMI 

KUTLU OLSUN
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SİZİN BAŞARINIZ 
BİZİM BAŞARIMIZ

MB FOOD 
Danimarka’nın en 

ucuzu ve en kalitelisi

adresi!Lezzetin

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

285.-
Gril 

Kyllinger 
pr. ks. 

29,95,-
Kylling 

sandwich 
strimler 
pr. kg.

27,95,- 
Stegt kylling 

bryst 
pr. kg.

23,95.-
Hot wings 

pr. kg.

HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ, 

TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE 

1994 YILINDAN BERİ MB FOOD 

MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye 
gösterdiğimiz özende yatmaktadır. 
Tüm sağlık kurallarına uygun helal 

mamüllerimizle hizmetinizdeyiz 
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PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

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

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Düğün, nişan ve 
özel günlerinizde 
çiçek, buket ve 
çelenk verilir

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

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

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montaj

D- SMART 
İskandinavya 

Servisi

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve 
Avrupa kanallarını 
çekebilen komple 

çanak seti

1.098,- k
r. 

H.C Ørstedsvej 7, kld. 
1879 Frederiksberg C

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor ve tüm 

Türk kanallarını çekiyor.

Uydu alıcınız ne olursa olsun, 
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca 

takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

MAXİ paket 
Üstelik CAM 
Modül hediye 1.698,- k

r. 

Rosenørns Alle 11 
Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21  

33 31 31 37

Zevkinize ve 
ölçünüze göre 
sadece size 
özel dikim

Coco

Dev gelinlik ve 
gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı 
mutlaka görün. 
Hayalinizdeki 
elbiseyi dikiyoruz.

D
animarka polisinin 
2007 yılından bu yana 
Kopenhag ve çevresin-
de yaptığı aramalarda 

göçmenleri hedef aldığı ortaya 
çıktı. 
Politiken gazetesinde yayınla-

nan haberde, ırk ayrımcılığına 
yönelik çalışmalar yapan Do-
kumentations- og Rådgivning-
scentret om Racediskrimination/
Irkçılığı belgeleme ve Danış-
manlık Merkezi (DRC) adlı ku-

ruluşun raporuna göre, arama 
bölgelerinde polisin tutumu ayı-
rımcılık olarak nitelendirdi.
Polisin verdiği sayılara göre 

yapılan aramaların yarısı, Dani-
marka nüfusunun yüzde 20’sini 
oluşturan göçmen kökenlileri 
hedef almış. 

Polis: Ayırımcılık yapmıyoruz
Polisin kendi kayıtlarından yola 
çıkarak yapılan bir araştırmada 
da, polisin yaptığı silah ve üst-

baş aramasına tabi tutulanların 
yarısının göçmen kökenliler ol-
duğu ortaya çıkmıştı. Ancak Po-
lis Derneği başkanı Peter İbsen, 
bu duruma şaşırmadığını, ama 
ayırımcılık olmadığını da iddia 
etti.
İbsen, ”Arama yapılan özel böl-

gelerde göçmen kökenliler fazla 
sayıda temsil ediliyorlar. Bu ne-
denle istatistiklerde arananların 
yarısının göçmen kökenli gözük-
mesi gayet doğaldır” dedi.

Polisin gözü göçmenlerin üstünde

HABER MERKEZİ

G
eçtiğimiz 14 Ocak günü 
Kolding cezaevinde gar-
diyanların üzerine çul-
lanması sonucu kalbi 

durarak komaya giren ve ardından 
hayatını kaybeden Ekrem Şahin’in 
dosyası yeniden açılıyor.

Olaydan kısa bir süre sonra so-
ruşturma başlatan polis yetkiilile-
ri gardiyanların ifadesini almış ve 
herhangi bir suç unsuruna rast-
lanamadığını açıklayarak dosyayı 
kapatmıştı.

Ancak son bir kaç günde bazı 
yeni bilgilerin ortaya çıokması 
üzerine Devlet savcısı dosyayı po-
lise geri göndererek yeni bir soruş-
turma açılmasını istedi.

Soruşturmanın yeniden başlama-
sına gerekçe olarak gardiyanların 
bir ses kaydında “Biz şimdi onun 
üzerinde oturuyoruz” ifadesi neden 
oldu. Bu ifade polisin gardiyanla-
rın ifadelerini almaları esnasında 
gündeme gelmemişti. Yeni bilgiler 
ışığında yapılan otopsi sonuçları-
nın da gözden geçirileceği belir-
tiliyor.

Gardiyanlar üzerine 
oturmuşlar

Ekrem şahin olayında olayı soruş-
turan polisin çok önemli bir ay-
rıntıyı raporlarında yazmadıkları 
ortaya çıktı. 

Ekrem Şahin’in koğuşuna gelen 
gardiyanlar Ekrem Şahin’i sakin-
leştirmek için önce ellerini arka-
dan kelepçeleyip bacaklarını ke-
netlendirdiler. Yüzüstü yatırdık-
ları Ekrem Şahin’i sakinleştirmek 
için bazı gardiyanların Ekrem’in 
göğsüne oturdukları ortaya çıktı. 
Bu önemli ayrıntı atlandı ve polis, 
“Soruşturmaya gerek yoktur” diye-
rek gardiyanların suçsuz olduğunu 
ilan etti.

Ancak Kolding cezaevinden Am-
bulans servisine yapılan telefon 
çağrısında bir gardiyanın acilen 
ambulans gönderilmesi gerektiğini 
söylediği ve bu esnada da “üzerin-
de oturuyoruz” ifadesini kullandığı 
açıklandı. Polis yetkilileri normal 
şartlarda suç duyurusunda bulun-
mayı gerektiren bu önemli ayrıntı-
yı atladılar ve soruşturmayı sonuç-
landırarak dosyayı kapattılar.

Polisin ihmali

Gardiyanların Ekrem Şahin’in 
üzerine oturduklarının ortaya 
çıkması üzerine şef otopsi yetkili-
si Jørgen Lange Thomsen dosyayı 
yeniden açtı.  Thomsen, polis yet-
kililerin bu ifadeye raporlarında 
yer vermiş olmaları gerektiğini 
söyleyerek polise ağır eleştiriler 

yöneltti.

Polis soruşturması tam bir 
rezalet

Hiçbir mahkumun üzerine otu-
rulmaması yolunda kesin tali-
mat bulunduğu ve bunun yasak 
olduğunun bilinmesine rağmen 
polislerin soruşturma esnasında 
gardiyanlara Ekrem’in elleri ke-
lepçeli yüzüstü yatarken üzerinde 
oturup oturmadıklarının  sorul-
madığı belirtilerek polisin yap-
tığı soruşturma skandal olarak 
nitelendiriliyor. Ekrem şahin’in 
ailesi avukatları Björn Elmquist 
aracılığıyla dava açmaya ve gardi-
yanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmaya hazırlanıyor.

Parlamento hukuk komisyonu 
izliyor

Soruşturmayı yürüten polis yetki-
lileri açıklama yapmazken, Adalet 
Bakanı da medyaya açıklamada 
bulunmayı reddetti. Parlamento 
hukuk komisyonu başkanı Peter 
Skaarup (Danimarka Halk Par-
tisi) olayı komisyon olarak takip 
edeceklerini ve polis ve yurttaşlar 
araısnda tam bir güven ortamının 
bulunması gerektiğini söyledi.

Öteyandan, Birlik Listesi (En-
hedslisten) geçtiğimiz 14 günlük 
süre içinde Adalet Bakanına yö-
nelttiği soru önergeleri ile Ekrem 
Şahin ailesinin yalnız olmadığını 
gösterdi.

Per Clausen ve Line Barfod 
tarafından Adalet Bakanı Lars 
Barfoed’acevaplanması istemiyle 
yöneltilen sorularda otopsi son-
rası Ekrem Şahin’in organlarının 
niçin alıkonulduğu, bundan ailenin 
niçin haberdar edilmediği, organla-
rın alıkonulmasından ailenin Türk 
yetkililerden gelen cevap sayesin-
de haberdar olmalarının normal 
karşılanıp karşılanmadığı ve ai-
lenin istemesine rağmen Ekrem 
Şahin’in beyni ve kalbi ile küçük 
beyninin aileye niçin teslim edil-
medipi soruluyor.

Bakana ayrıca polis soruştur-
masında gardiyenlerin Ekrem 
Şahin’in üzerine oturup oturma-
dıklarının niçin sorulmadığı da 
soruldu.

Ekrem’in organlarını 
alıkoymuşlar

Ekrem Şahin’in otopsiden sonra 
kalbinin bazı damarları ve beyni 
ile küçük beyninin alıkonulduğu 
ortaya çıktı. 

24 Ocak günü Sivas’ın Şarkışla 
ilçesinde toprağa verilen Ekrem 
Şahin için ailenin isteği üzerine 
istanbul’da Adli Tıp Kurumunda 
da otopsi yapıldı. Adli tıp kurunun 
otopsisi sonucu kesin ölüm nedeni-
nin ne olduğu belirlenemedi, zira 
Ekrem Şahin’in cesedi üzerinde 
yapılan incelemede Beyni, küçük 
beyni ve kalbinin bulunmadığı 
anlaşıldı.

Ekrem Şahin’in annesi Nermin 

Kalkan yaptığı açıklamada otop-
si öncesinde tüm doktorlara ve 
yetkililere defalarca herhangi bir 
organın alıkonulmamasını söyle-
dim. ’İstanbul’da da otopsi yaptı-
racağız. Bu, bu yüzden önemlidir’ 
dedim  Buna rağmen oğlumun bey-
nini, kalbininin bazı damarlarını 
ve küçük beynini almışlar” dedi.

Bu bilgilerin ortaya çıkmasının 
ardından otopsiyi yapan yetkili-
lerin ve otopsi odasında üç polis 
memurunun bulunmasını şaibeli 
olduğunu söyleyen Nermin Kal-
kan, akrabalarından bir Türk 
doktorun da otopsi ile ilgili ola-

rak ailenin talimatlarını otopsiyi 
yapacak yetkililere ilettiği, ancak 
hem aileye, hem de ailenin yakını 
Türk doktora verilen tarihten iki 
gün önce otopsinin tamamlanıp 
cesedin kendilerine teslim edildi-
ğini söyledi.

Acılı anne Nermin Kalkan 
yaptığı açıklamalarında ayrıca-
,  ”İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu 
yetkililerinden bize verilen bilgide 
ise otopsinin belirleyici bir sonuç 
vermediğini, zira kalp damarla-
rından bazıları, beyin ve küçük 
beynin cesetle birlikte İstanbul’a 
gönderilmediğini söylediler” Bey-
ni çıkarıp kafatasına kumaş dol-
durup saçlarının altından özenle 
dikiş atıp kapatmışlar. Sanki bir 
şeyleri gizlemek ister gibi” dedi.

Ailenin avukatı Björn Elmqvist, 
son ortaya çıkan bilgiler üzerine 

sorumlular hakkında dava açılma-
sı için girişimlerde bulunduğunu, 
daha önce suç unsuru bulunma-
yarak kapatılan dosyanın yeniden 
açılacağını söyledi. Elmqvist, Türk 
Adli Tıp yetkililerine iletilmek üze-
re otopsi raporunun ve eksik or-
ganları istediğini, ancak bunu bil-
gi edinme hakkı çerçevesinde Türk 
yetkililerin Danimarka makamla-
rına yapacakları başvuru sonucu 
gerçekleşebileceğinin kendisine 
söylendiğini söyledi. Elmqvist ay-
rıca, otopside bazı organların bir 
kısmının kesilip alıkonulmasının 
veya tamamen alıkonulmasının ya-
salar gereği mümkün olabileceğini 
söyledi Avukat Elmqvist, ”Ancak 
ailenin defalarca dile getirilmiş ke-
sin talimatı olmasına rağmen bazı 
iç organların cesetten çıkarılması 
da tuhaftır” dedi.

Ekrem Şahin için yürüdüler
Ekrem Şahin için başkent Kopen-
hag’da da bir protesto yüüyüşü 
düzenlendi. 

Kendilerini Anonymis adını ve-
ren bir grup eylemcinin Kopen-
hag Belediye Meydanı Raadhus 
Pladsen’de düzenlediği ve parla-
mento binası Christiansborg’un 
önünde sona eren protesto yü-
rüyüşüne Ekrem Şahin’in anne-
si Nermin Kalkan, babası Ömer 
Şahin, akrabaları, yakınları ve 
arkadaşlarından oluşan yaklaşık 
100 kişi katıldı.

Acılı anne Nermin Kalkan’ın Ko-
penhag Belediye Meydanı önünde 
yaptığı konuşma yürekleri dağladı. 
Acılı annenin zaman zaman sesi-
nin titreyerek yaptığı konuşma 
esnasında dinleyiciler arasında 
bulunan bazı kişilerin göz yaşları-
nı tutamadıkları gözlendi.

haber@haber.dk

Ekrem dosyası yeniden açılıyor
Geçtiğimiz 14 Ocak günü Kolding cezaevinde gardiyanların üzerine çullanması sonucu kalbi durarak komaya 
giren ve ardından hayatını kaybeden Ekrem Şahin’in ölümü üzerindeki sis perdesi giderek aralanıyor. Dosya 
yeniden açılıyor.
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İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının 
sonunda Kur’anı Kerimde bin aydan 

daha hayırlı olduğu bildirilen mübarek 
Kadir Gecesini ve bir kaç gün sonra da, 
sevinç ve mutluluk günleri olan Rama-
zan Bayramını idrak edeceğiz. Topluca 
kılınan teravihleriyle, akraba, komşu, 
dost, yardıma muhtaç olanların ve kim-
sesizlerin davet edildiği iftar sofralarıyla 
büyük bir manevi coşku atmosferi içinde 
geçen, mübarek Ramazanın sonuna doğ-
ru Kadir Gecesinin Kuran’da açıklanan 
manevi bereketinden yararlanıp toplu-
ca bayrama ulaşmanın huzurunu yaşa-
yacağız. 

İslam aleminde “Kadir Gecesi”  genel-
likle Ramazan ayının 27. gecesinde kut-
lanmaktadır. Kuran Kerim’in  97. sure-
si olan Kadr Suresi bir dizi güzelliklerle 
dolu olayların meydana geleceği bu ge-
ceden bahseder. Kadr Suresinin anlamı 
şöyledir:
”Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir Ge-

cesi’nde indirmişizdir. Kadir Gecesi’nin 
ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi 
bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh 
(Cebrâil Aleyhisselam) o gecede, Rab-
lerinin izniyle her bir iş için yeryüzüne 
inerler. O gece tan yerinin ağarmasına 
kadar bir esenliktir.”  (Kur’an-ı Kerim, 

Sure: 97)
Bu âyetlerden de anlaşılacağı gibi, dün-

ya ve ahirette mutlu olmanın yollarını 
gösteren, insanlığı karanlıklardan çıka-
rıp, aydınlığa kavuşturan kutsal kita-
bımız Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayının 
Kadir Gecesi’nde indirilmiştir. Kur’an-ı 
Kerim’in Kadir Gecesinde inmiş olması 
bu geceye çok büyük bir değer ve anlam 
kazandırdığından, bu geceyi büyük bir 
içtenlik ve derinlikle kutlarız. 

Kadir gecesinin Ramazan ayının han-
gi gecesinde olduğu kesin olarak belir-
tilmemekle birlikte, İslam Bilginlerince 
en önemli Hadis kitaplarından biri ola-
rak kabul edilen Buhârî’de yer alan pek 
çok hadisi şerife göre, Kadir gecesinin 
ramazanın son on gecesinden birinde ol-
ması ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgu-
lanmaktadır. Diğer kaynaklar da  Hz. 
Peygamber (S.A.V.), Ramazanın son on 
gününde her zamankinden daha çok dua 
ve ibâdet ettiğini, aile bireylerini ve ya-
kın çevresini bunlara teşvik ettiğini kay-
dederler. 

Kadir Gecesinde nasıl dua etmelidir? 
Bu gecede okunabilecek bir duâyı Hz. 
Peygamber, eşi Hz. Aişe’ye öğretmiştir. 
Hz. Aişe, bunu şöyle anlatmaktadır: 

“Hz. Peygamber’e dedim ki: 

“-Ey Allah’ın Rasûlü; Kadir Gecesi’ne  
ulaşırsam nasıl duâ edeyim? Peygambe-
rimiz: 

“-Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi se-
versin, beni de affet” diye duâ et buyur-
muştur. 

Bilindiği gibi Kadir Gecesinden bir kaç 
gün sonra Ramazan Ayının bitiminde 
Ramazan Bayramı gelmektedir. Dini 
önemi ve anlamının yanında, ortak se-
vinç ve mutluluk günleri olan dini bay-
ramlarımız, sosyal birlikteliğin sağlan-
masında, kardeşliğin dolu dolu yaşanma-
sında önemli bir yer tutar.

Küçüklerin büyüklere saygı, büyükle-
rin küçüklere sevgi göstermesi, hasta-
ların ziyaret edilmesi, verilecek hediye-
lerle çocukların sevindirilmesi, eş, dost 
ve akrabaların birbirlerini ziyaret edip, 
kaynaşması özellikle bayram günlerinde 
yaptığımız güzel davranışlardır.  

Bayram günlerinde - eğer hayattalar 
ise - anne ve babamızın ellerini öperek 
onları hoşnut etmek ve hayır duâlarını 
almak toplumuzda yaygın bir gelenektir. 
Kur-an’ı Kerim’de Allah’a ibâdetten son-
ra, anne-babaya saygı göstermek ve onla-
ra iyilik etmek emredilerek, onlara karşı 
“öf” bile demenin doğru olmadığı vurgu-
lanmıştır. 

Hastanelerde ve evlerde yatan hastala-
rı ziyaret etmeli, şifa dileklerimizi sun-
malıyız. Yetim ve kimsesiz çocukların bir 
anne baba gibi başlarını okşamalı, onla-
rı yalnız bırakmamalı, ihtiyaçları varsa 
gidermeye çalışmalıyız. Afrika ülkerin-
deki uzak veya varsa  yakın çevremizde-
ki yoksullara ve bakıma muhtaç olan ço-
cuklara yardım ellerimizi uzatmalı, on-
ların da bayram sevincini yaşamalarını 
sağlamalıyız. 

Aramızdan ayrılarak ebedi hayata in-
tikal etmiş olan mevtalarımız için dua 
ederek ruhlarını memnun etmeliyiz. Ta-
nıdıklarımızdan dargın olanları barıştır-
maya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız. 
Her zaman olduğu gibi, bayram günle-
rinde de, yüce dinimizin emrettiği şekil-
de çevremizdeki insanlara iyi davranma-
lı, kalp kırıcı , incitici ve zarar verici dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. 

Bu duygularla Kadir Gecenizi ve Ra-
mazan Bayramınızı en içten duygularla 
tebrik eder, kutsal gecenin ve bayramın 
toplumumuza ve bütün insanlığa barış 
ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan ni-
yaz ederim.

kuyucuoglu@gmail.com   

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını karşılarken...
Dr. İsa Kuyucuoğlu

Tuner Budanur

Son yıllarda internet 
ortamının genişleme-
siyle yeni bir uyanış 

başladı. Evrenin tarihi, yeryüzünde in-
sanlığın tarihi, din, tanrı, varoluş gibi 
kavramlar yeni bir bakış açısıyla sorgu-
lanmaya başladı. Pozitif bilimin öner-
diklerinin aksine yeni teoriler öne sü-
rülmeye, tartışılmaya başlandı. Bilgi ve 
evrenin  sırlarını araştıran Amerikalı, 
Japon ve Avrupalı bilimcilerin son yıl-
larda Mevlana hakkındaki araştırmaları 
ise dikkat çekici. Savaşların, doğal afet-
lerin ve iletişim ve bilgi çağında insan-
lar arasındaki bilgi yetersizliğini dünya-
mızı tehdit ettiği çağımızda Mevlana`-
nın fikirlerinin önemi yeni yeni anlaşıl-
maya başlandı. Ancak Atatürk bunun 
önemini taa o zamanlar biliyordu!
Çeşitli kaynaklardan yola çıkarak ya-

yınladığımız bu yazımızda, Atatürk’ün 
Mevlana hakkındaki düşüncelerine siz 
Haber okurları derledik. 
Mevlana ve Atatürk! 

Atatürk’ün Hz.Muhammed’e duydu-
ğu büyük sevgi ile birlikte Hz.Mevlan-
a’nın da fikirlerine duyduğu hayranlık 
onun tüm hayatını ve icraatlarını etki-
lemiş, din konusundaki ifadelerine te-
mel teşkil etmiştir. Bir Konya ziyareti 
sırasında söylediği şu sözler Hz.Mevlan-
a’ya gösterdiği sevgi ve saygının deli-
li gibidir: “Ne zaman bu şehre gelecek 
olsam, içimde bir heyecan duyarım. 
Hz.Mevlana düşünceleriyle benliği-
mi sarar. O çok büyük bir dahi, çağları 
aşan bir yenilikçidir...”
Atatürk sahip olduğu hayat görüşü-

nün kaynağını işte bu sözleriyle özetle-
yivermiştir.
Çankaya köşkündeki dil çalışmaları 

toplantısında Konya Mevlevi Dergahı 
eski postnişinlerinden (Bilgin) Veled İz-
budak Çelebi de davet edilmişti. Söz dö-
nüp dolaşıp Hz.Mevlana’ya gelmiş, yüce 
Atatürk şunları söylemişti:
“Mevlana, Müslümanlığı Türk ruhuna 

intibak ettiren büyük bir yenilikçidir... 
Müslümanlık aslında geniş manasıyla 
hoşgörülü ve modern bir dindir. Arap-
lar onu kendi bünyelerine göre anlamış 
ve tatbik etmişlerdir. Sıcak bir iklimde 
oturan, suyu 
nadiren kulla-
nan, genel bir 
hareketsizlik 
içinde ömür 
süren Badiye 
Arapları için 
günde beş va-
kit abdest ve 
namaz, çok 
ileri seviye-
de bir yaşama 
hareketidir. 
Hz.Muhammed insanları uyuşukluk-
tan harekete sevk etmiştir. Sarp dağlar, 
yüksek yaylalarda at koşturan, erimiş 
kar suları ile yıkanan Türkler için ab-
dest ve namaz çok tabii olmuştur. Mev-
leviliğe gelince, o tamamen dönerek 
ayakta ve hareket ederek Allah’a yak-
laşma fikri, Türk dehasının en tabii ifa-
desidir.”
İşte Yüce Atatürk’ün İslamiyet’e şekil-

cilik katarak onu asıl ruhundan uzak-
laştıranlara verdiği en mükemmel me-
sajlardan birisi. O birçok kez dinin in-
sanlık tarafından gerçek boyutlarıyla 
anlaşılmadığını belirtirken, Hz.Mevlan-
a’nın da yanlış ve eksik yorumlandığına 
da temas etmiştir.  
Gazi Mustafa Kemal Paşa Konya’ya 

yaptığı toplam dokuz ziyareti sırasında 
her sefer önce Hz.Mevlana’nın makamı-
nın bulunduğu Türbe-i Saadeti ziyaret 
etmeyi ihmal etmemiş, tekke ve zaviye-
lerin işlevlerini tamamlaması ve dolayı-
sıyla kapatılması yönünde çıkan yasa sı-
rasında Hz.Mevlana’nın türbesini müze 
haline dönüştürerek tüm insanlık ale-
mine açık halde kalmasını sağlamıştır. 
Atatürk, 18 Şubat 1931 günü Kon-

ya’ya 9’uncu defa geldiği zaman, Kon-
ya’da 11 
gün otur-
muş, bu ara-
da 21 Şubat 
1931 günü-
nü tama-
men artık 
müze halin-
de ziyare-
te açık bu-
lundurulan 
Mevlana 
Müzesi’nde 

geçirmiştir.
Bu ziyaret sırasında eski Konya Mil-

letvekillerinden Fuat Gökbudak ve o 
günlerde Konya Azar-ı Atika Müzesi 
müdürü olan Yusuf Akyurt’un ayrı ayrı 
anlattıklarına göre, Atatürk müze mü-
dürünün odasına girer girmez, niyaz 
penceresi üzerindeki rubaiyi görmüş, 
Farsça’yı çok iyi bilen Hasan Ali Yü-
cel’e tercümesini yaptırmıştır. Atatürk 
tercümedeki: “Ey keremde, yücelikte ve 
nur saçıcılıkta güneşin, ayın, yıldızların 
kul olduğu sen. Garip aşıklar, senin ka-
pından başka bir kapıya yol bulmasın-
lar diye öteki bütün kapıları kapanmış, 
yalnız senin kapın açık kalmıştır.” iba-
resini işitir işitmez şöyle demiş:
“Hz.Mevlana’nın büyüklüğü burada 

bir kere daha kendini gösterdi... Doğru-
su ben, 1923 yılındaki ziyaretim sırasın-
da, bu dergahı kapatmayalım Müze ola-
rak halkın ziyaretine açalım, diye dü-
şünmüş; bir yıl sonra dergah ve tekke-
lerin kapatılması kanunu çıkar çıkmaz 
İsmet Paşa’ya Mevlana dergahı ve tür-
besini kendi eşyası ile müze haline ge-
tir emrini vermiştim. Görüyorum ki, şu 
okuduğumuz rubainin hükmünü yerine 
getirmişim. Bakınız ne kadar mükem-
mel bir Müze olmuş...”
Değerli tarihçi Cemal Kutay’ın ifade-

lerine göre, Mustafa Kemal’e emrinde-
ki yardımcılarının “Paşam Hz.Mevlan-
a’nın makamını müze haline getirmeniz 
üzerine halk buraya akın etmeye başla-
dı. Bu bir sakınca doğurmasın” demele-
ri üzerine Atatürk’ün verdiği cevap il-
ginçtir:
“-Eğer, Hz.Mevlana’yı hakkıyla tanı-

mak ve benimsemek için ziyarete git-
mekte olduklarına inansam öteki der-
gahların da açılmasını sağlardım. Çün-
kü, Hz. Mevlana’yı tanımak ve anlamak 
zaten diğer tüm tehlikeleri de ortadan 
kaldırmaktadır.” yanıtını verdi. 
Hz.Muhammed’in “Din nedir?” soru-

suna verdiği “Ahlak, ahlak, ahlak” ce-
vabına her dönemde çok ihtiyaç duydu-
ğumuzu düşünerek Hz. Muhammed’in, 
Hz.Ali’nin, Hz.Mevlana’nın ve Atatürk’ 
ün şu sözlerine dikkat çekmek istiyo-
ruz:
“İlim Çin’de olsa gidip öğreniniz” Hz.Muhammed.
”Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölü-
dür”  Hz.Ali.
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” Mustafa Kemal Ata-
türk.
 “Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! 
Bizim mezarımız ârifl erin gönüllerindedir” Mevlana

Dipnot: Atatürk’ün Mevlana ve 
yaratılış üzerine düşünceleri değişik 

kaynaklardan derlenmiştir.

Atatürk’ün Mevlana hayranlığı...
BİLİMSEL SOHBET

HABER

Danimarka’da Türk 
mamüllerini satan 
en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

Marketimize gelin, 
ucuz kampanya 
ürünlerimizden 

yararlanın!

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın. 

Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri. 
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden 
takip edebilirsiniz

ÖZEL BAYRAM İNDİRİMLERİ

Bayram alışverişinizi yapabileceğiniz, evinizin tüm gıda ihtiyacını 
en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres!

İYİ BAYRAMLAR
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Hamdullah Suphi Tanrıöver’i tanı-
yoruz. Cumhuriyetimizin kurulu-

şunda emeği olan değerli hatip, politi-
kacı ve eğitimci. Dağ Yolu adı altında 
toplanmış konuşmaları arasında birkaç 
satırından etkilendim. Türkocağı’nda 24 
şubat 1928 Cuma günü konuşmuş. De-
mek oluyor ki, günümüzden seksen üç 
yıl önce..
Bir bakalım mı, bu büyük adam ne de-

miş? İşte kurşun’dan ağır sözleri… 
“Beş altı sene evvel ihtiyar bir köy-

lüden işittiğim sözleri size tekrar ede-
ceğim. …Bu kıymette ve belagatta bir 
sözü hayat mektebinde yetişmiş ruhu 
hayat tecrübeleriyle dolu insanlar söyle-
yebilir. Köylüye sordum: 
“Hükümetin Ankara’ya gelmesinden 
memnun musun?” “Evet,” dedi. 
“Niçin?”
“Eşeğin sırtına ne koysam, tavuk bul-
gur yahut çalı.. Ankara’ya gidince hepsi 
para oluyor.”
Tekrar sordum:
“Yalnız bunun için mi memnunsun?”

Bir şey demedi. Ben iyi anlatmak iste-
dim.
“Bugünkü hükümet vergi memuru, jan-
darması, mahkemesi ve diğer adamla-
rıyla senin için eskisinden daha iyi mi-
dir, kötü müdür?”
Köylü bana din kitaplarına mahsus bir 
vecize lisanıyla şu cevabı verdi:
“Abdülhamit zamanında bize paşalar 
ver dediler verdik, öl dediler öldük. On-
lar gitti yerine başka paşalar geldi. On-
lar da bize ver dediler verdik, öl dediler 
öldük. Bunlar da gitti yerine siz geldi-
niz. Siz de ver dediniz verdik, öl dediniz 
öldük. Şimdi merakla bekliyoruz bize ne 
zaman al diyeceksiniz.”
(Bu satırlar  Dağ yolu 1’ in 6. sayfasın-
da kayıtlı. Kitabı Kültür Bakanlığı “Bin 
Temel Eser” serisinden 1987 yılında ya-
yınlamış.)
Evet, günümüzden neredeyse doksan yıl 
öncesine dayanan bir gözlem.. 
İhbar ediyormuşum gibi olmasın diye 

yer adı vermeyeceğim. Bir kasabamız-
dan zaman zaman İzmir’e iniyorum. Yol 

yetmiş beş kilometre.. Şoförümüz yanın-
da oturan yolcu ile dertleşiyor. Sigorta-
sız çalıştırılıyormuş. 
O hatta minibüs şoförü olarak çalı-

şan arkadaşların pek çoğu sağlık güven-
cesinden de, gelecek güvencesinden de 
yoksun çalıştırılıyorlarmış. İyi ama, bu 
arabalar her gün bunca yolu tepip para 
kazandıklarına göre, bunların nasıl gi-
dip geldikleri kayıtlara hangi yöntemle 
geçiriliyormuş. Sahip sigortalıymış. Hep 
o gidip geliyor gibi oluyormuş.
Şoför Torpido gözünden koca bir torba 

çıkardı. “Şeker hastasıyım,” dedi. “İlaç-
larım bitti, ilaç almaya gidemiyorum, 
param yok..”
İçimden bir yerlerin koptuğunu hisset-

tim. Lafa karışmadım. Ancak az önce 
elimdeki gazetede okuduğum haberde 
bir yurttaşımızın durumu daha acıklıy-
dı. Kopan parmağıyla dört hastane do-
laşmış, yüzüne bakan olmamış..
Yirmi birinci yüzyılda insanımızın için-

de bulunduğu duruma bakınız. Ve bir 
de bu devleti “Sosyal Hukuk Devleti” 

diye tanımlıyorlar. Yazıklar olsun. Kan-
dırıcılar ve yutturucular utanmak nedir 
bilmiyorlar. Ve görüyorsunuz ki, hangi 
denizlerin ötesinde yardım edecek kapı 
arıyorlar. Hem de çoluk çocuk ve bebe 
beşik yollara düşerek…
Düşündüm, şu şoför arkadaşa iki çift 

laf edebilsem:
“Kardeşim, kendine baktırmak istiyor-

san, Somali’ye git. Orada hem hastane-
miz var. Hem de bol bol bedava verme-
ye hazır ilacımız var. Hatta pek yüksek 
yöneticilerimizi yakından görmek ve 
derdini anlatmak istersen, onları da ora-
da bulursun..”
Bir başka çıkar yol daha var. Bırak bu-

raları, Anadolu’ya git. Unutma ki, Ana-
dolu’muz hakkında şöyle bir şarkımız 
var: 
Sen ne güzel bulursun 
Gezsen Anadolu’yu
Dertlerden kurtulursun
Gezsen Anadolu’yu…

zeynelkozanoglu@gmail.com

Zeynel Kozanoğlu

“Ne zaman al diyeceksiniz?”

HABER
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CROSS-OVER

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık 
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan 
profesyoneller tarafından verilmektedir.

Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu 
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan Salı günleri 16.00 - 19.00 
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro 
Plads bitişiğinde bulunan,

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Feyzullah Arslan,              
Kopenhag Emniyet Müşaviri

Hoşgörü kelime anlamı 
olarak başkalarının 

davranışlarını hoş görmek, 
müdahale etmemek, olduğu gibi kabul 
etmek, illa değiştirilmesi veya düzeltil-
mesi gerekiyorsa kırmadan, incitmeden 
davranış sahibinin fikrine de hürmet 
göstererek, görüşümüzü bildirmektir. 
İnsanların hep bizim gibi düşünme, 

davranma, hareket etme mecburiyeti 
yoktur. Bu nedenle, kişi hak ve özgür-
lükleri ancak kanunla ve toplum yara-
rına sınırlandırılabilir. Bunu derken ta-
bii ki toplumun değer yargıları, örf ve 
adetleri de göz ardı edilmemelidir. İşte 
bu sınırlar içerisinde hoşgörülü olmak 
bir insanlık görevi, erdemlik gösterge-
sidir.
İnsanlar, birbirlerinden farklıdır. 

Farklılık bize, hepimize doğuştan veril-
miş bir hediyedir. Kimsenin doğuştan 
ırkını, dilini, dinini, milliyetini, derisi-
nin rengini, kadın-erkek olmayı, uzun-
kısa olmayı, yakışıklı-güzel vb. olma-
yı seçme imkanı yoktur. Bundan dola-

yı bizden farklı olan herkese yani dili, 
dini, ırkı, kültürü farklı olanlara saygı 
göstermek durumundayız. Bu bir insa-
ni görevdir. İnsanların dilinin, dininin, 
kültürünün ve düşüncesinin farklı ol-
ması dezavantaj değil aksine bir avan-
tajdır. 
Bu avantajın değerinin bilinmesi ve 

iyi değerlendirmesi gerekir. Hepimizin 
başkalarından öğreneceği ve öğreteceği 
çok şey vardır. Farklı insanların ve kül-
türlerin birbirinden etkilenmesi birey-
sel ve toplumsal yaşamı olumlu yönde 
etkiler. Gücümüze güç katar. 
Bizlerde doğduğumuz ülkeden ayrı 

Danimarka’da farklı toplum ve kültür-
lerle bir arada yaşamaktayız. İçinde bu-
lunduğumuz Ramazan ayının da öne-
mini ve özelliğini göz önünde bulundu-
rarak tüm olaylara ve davranışlara hoş-
görülü yaklaşmamız kaçınılmaz bir ol-
gudur. Kendimizin olduğu gibi aile fert-
lerimizin, yakınlarımızın ve bizim gibi 
başka kültürlerden gelenlerin hepsinin 
hoşgörülü davranması yaşadığımız or-
tama daha güzelleştirir ve bizleri daha 
da mutlu olmamızı sağlar. 
Hoşgörülü olduğumuz ölçüde birbiri-

mize saygı gösterir kendimizle barışık 
yaşarız. Hoşgörü bize barış, mutluluk 
ve huzur verir, zenginliğimize zenginlik 
katar. Bulunduğumuz toplumda başarı-
lı olmak ve daha ileri gitmek istiyorsak 
hoşgörüyü elden bırakmamak gerekir. 
Hoşgörü konusunda hepimizin yapa-

cağı bir şeyler vardır. Yalnız güzel söz-
lerle hoşgörü olmaz. Bunu davranışla-
rımıza yansıtmalıyız. Herkesin düşün-
cesini ve inancını şiddete başvurmadan 
yaşamasına tahammül göstermeliyiz. 
Hiç kimse diğerinden üstün değildir ve 
herkes kanun önünde eşittir. Her şey-
den önce kendimizi ve başkalarını ol-
duğumuz gibi kabul etmeliyiz. Daha da 
ötesi kendimizi de başkanlarını da de-
ğerli görmeliyiz. Hoşgörü kıskançlığı, 
önyargıyı, horlamayı, öfkeyi, kızgınlığı 
ve husumeti kabul etmez. Hoşgörü için 
sevgi ön koşuldur. Sevginin olduğu ve 
dolduğu yerde olumsuz düşünceye, ön-
yargıya yer yoktur. Sevgi ve hoşgörü 
siyah-beyaz, güzel-çirkin, zengin-fakir 
ayırımı yapmaz. Tüm insanlar aynı de-
ğerdedirler. 
Sonuç olarak hoşgörü yaşamımızı ko-

laylaştırır ve anlamlı kılar, her türlü 

zorluğu aşmamıza ve başarılı olmamı-
za yardımcı olur. Hz. Mevlana’nın “Gel, 
gel ne olursan ol yine gel, ister kafir, is-
ter Mecusi ister puta tapan ol yine gel, 
bizim dergahımız ümitsizlik dergahı 
değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş ol-
san da yine gel”  “Sevgide güneş gibi ol, 
dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, 
hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda 
toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne 
olursan ol, YA OLDUĞUN GİBİ GÖ-
RÜN, YA GÖRÜNÜĞÜN GİBİ OL” bi-
lesiniz ki sabır saadeti ebedi kılar. Se-
velim, sevilelim bu dünya kimseye kal-
maz. Biz inanıyoruz ki hoşgörü uygarlı-
ğın biricik sınavıdır, toplumsal hayatta 
en yaralı erdem hoşgörüdür. O halde 
memleketimizden binlerce kilometre 
uzakta yaşayan biz Türkiye’den, Ana-
dolu’dan gelenler, hoşgörü sınırlı içeri-
sinde hayatımızı daha anlamlı kılma-
ya, gelecekte daha başarılı olmaya özen 
göstermek zorundayız. 
Bu vesile ile Ramazanınızı ve gelecek 

bayramınızı kutluyor sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.

haber@haber.dk

Hoşgörü  

G
eçtiğimiz yıl 
Danimar-
ka’daki telefon 
piyasasına da 

giren İngiltere’nin en 
büyük telefon şirketle-
rinden biri olan Lycamo-
bile, Türk müşterilerine 
gösterdiği büyük önemi 
Kıbrıs asıllı ünlü Türk 
sanatçı Eylem Kızıl ile 
bir sponsorluk anlaşma-
sı yaparak gösterdi.  
Kısaca Eylem olarak 

da bilinen ünlü şarkıcı 
Eylem Kızıl ile girdikleri 
sponsorluk anlaşmasın-
dan dolayı heyecanlı ve 
gururlu olduklarını açık-
layan Lycamobile yö-
neticileri, Lycamobile’i 
dünyada Türkçe konu-
şan topluma daha iyi ta-
nıtmak istediklerini, Ey-
lem’in Lycamobile’nin 
Türk segmentinin tem-
silcisi ve medya yüzü 
olacağını söylediler. 
Avrupa’nın çeşitli ülke-

lerinde yaşayan milyon-
larca Türk’ün aile bağla-
rına büyük önem verdik-
lerini bildiklerini ve on-

lara ucuz ve kaliteli hiz-
met vermek istediklerini 
ifade eden şirketin Türk 

segmenti müdürü Murat 
Kalay, “Lycamobile, ken-
di sektöründe lider olan 

ve müşterilerine düşük 
fiyatlarla ulusal ve ulus-
lararası telefon görüş-
meleri sağlayan, müşte-
rilerini ister Avrupa’da 
isterse dünyanın başka 
bir yerinde birbirlerine 
bağlayan küresel bir te-
lekomunikasyon şirketi-
dir” dedi.  
Lycamobile, Birleşik 

Krallık Büyük Britanya,  
Hollanda, Belçika, Da-
nimarka, İsveç, Norveç, 
İsviçre, İtalya, İspanya, 
Almanya, Fransa, İrlan-
da, Polonya ve Avust-
ralya’da hizmet veriyor. 
Toplam 14 ülkede 6.5 
milyon insana hizmet 
veren Lycamobile, ülke 
sayısının 2011-2012 yı-

lında artacağını bildirdi 
ve her 5 saniyede yeni 
bir kişinin de Lycamo-
bile ailesine katıldığını 
belirtti. 30 global mobil 
ağı ile çalışanı ve 500 
bin satış noktasından 
müşterilerine ulaşabilen 
Lycamobile, 2012 yılı so-
nuna kadar 20 milyon 
müşteri hedefliyor. 

 Lycamobile maskotu (Globeman), Eylem, Chairman Subaskaran Allirajah ve Lycamobile CEO’su Milind Kangle 

Eylem ve Lycamobile Chairman’i Subaskaran Allirajah

Lycamobile: “Türklere büyük önem veriyoruz”
Avrupa’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan ve uluslararası ucuz görüşme 
ile dikkat çeken Lycamobile telefon şirketi, Türk müşterilerine büyük önem veriyor. Şirket, Türk 
toplumuna verdiği önemi ünlü şarkıcı Eylem ile yaptığı bir sponsorluk anlaşması ile gösterdi. 

Helsingör Genclik ve 
Kültür Derneginin 
düzenlediği iftar ye-

meği Kopenhag’ın kuzeyin-
deki tarihi ve güzel Helsin-
gör kasabasında dinlerarası 
diyalog açısından güzel bir 
örnek teşkil etti.

Özellikle Müslüman olma-
yan katılımcıların da davet 
edildiği iftara 280 kişi katı-
lırken katılımcılar arasında 
milletvekili Yıldız Akdoğan, 
Büyükeçilik müsteşarların-
dan Banu Malaman, Çalış-
ma müşaviri Ali Rıza Önay, 
Danimarka İslam Toplumu 
(DİT) genel başkanı ve yö-

netim kurulu başkanı Ah-
met Deniz ile Helsingör 
şehri belediye meclisi üyele-
ri çeşitli belediye daire baş-
kanları ve şehrin kasabanın 
ileri gelenleri katıldı.

İftardan bir saat önce İs-
lam hakkında kısa bir ko-
nuşma yapan Wassim Hus-
sain Müslüman olmayan 
iftar katılımcılarını Rama-
zanın Müslümanlar ve in-
sanlık için önemi ve genele-
de İslam hakkında bilgilen-
dirdi.

Milletvekili Yıldız Akdo-
ğan ve Büyükelçilik çalışan-
ları ile Ahmet Deniz kısa 

birer konuşma yaparak iftar 
etkinkliğini düzenleyen der-
nek yetkililerini kutladılar 
ve bu tür etkinliklerin deva-
mını dilediklerini söylediler.

Son olarak 20.45´te Hel-
singör İmami Hayrullah 
Gündoğdu tarafindan oku-
nan ezan ile oruçlar açıldı, 
açıldı iftar yapıldı. Kokke-
dal camii imamı tarafından 
yapılan yemek duası ile if-
tar etkinkliği sona ererken, 
bazı Danimarkalı davetliler 
Akşam namazı kılamak için 
cami bölümüne geçen va-
tandaşlarımızın namaz kıl-
masını izlediler.

Helsingör’de görkemli iftar
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Yazar Robyn Young 3 ki-
taptan oluşan bir tarihi 

roman dizisinin birinci kitabı 
Kardeşlik kitabından gaze-
temizin geçen ayki sayısında 
bahsetmiştik. Bu sayıda da di-
zinin ikinci kitabı Haçlı Sefer-
leri’nden söz edeceğiz.

Yıl 1274 ve yıllarca süren 
bir savaştan sonra, Şöval-
yeler içindeki gizlikardeşlik 
gurubu/tarikat, Kutsal Ül-
ke’de (Filistin’de), Müslüman-
lar ile Hıristiyanlar arasında 
ateş-kes sağlarlar. Fakat, esir 

ve silah ticaretinden para ka-
zanan doymak bilmeyen ha-
ris batılı tüccarlar, şeytanca 
hazırladıkları planlarla, Orta 
Doğu müslümanları arasın-
daki fitili ateşlerle ve Müs-
lümanları birbirlerine düşü-
rürler.

Bu arada Sultan Baybars 
da, bir güç mücadelesi içine 
çekilir ve çeşitli hesaplar pe-
şinde koşan Kadir, Baybars’ın 
büyük oğlunu çevirdiği entri-
kalarla yanına çekerek Bay-
bars’ı, ateş-kesi bozarak Hı-

ristiyanlara karşı yeniden sa-
vaş açmaya kışkırtır.

Şövalyeler iki taraftan da sı-
kıştıtlmışlardır ve Filisindeki 
son kaleleri de tehdit altında-
dır. Romanın kahramanı Wıll 
Campbell, çok hassas olan ba-
rışın yeniden sağlanabilmesi, 
şövalyelere ve müttefiklerine 
karşı tehdidin önlenmesi ama-
cıyla çok tehlikeli bir göreve 
gönderilir. Ancak, Will Camp-
bell kendisini engellemek iste-
yen büyük güçlerle karşıkarş-
yadır.    

KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT

Korstog-Haçlı Seferi (Tarihî otantik 
roman). Yazar Robyn Young. 
İngilizce’den Danca’ya çeviren Svend 
Ranild. PeoplePress Yayınevi. 540 
sayfa. 219,-kr.

Haçlı seferi
Korstog

Yaz tatilini Türkiye’nin güneşli gün-
leriyle yaşadıktan sonra, Danimar-

ka’ya geldim. Önce Kopenhag Havaala-
nı’nda Danimarka polisinin Türk uçağıy-
la gelen yolcuları iki defa pasaport kont-
rolünden geçirmesi ve sonra da taksi 
beklerken ağustos ayının ilk günlerinde 
yağmur sularıyla sırılsıklam ıslanınca ta-
tilimin bittiğini ve Kuzey’in ‘soğuk ülke-
sine’ geldiğimi kavradım.
Başkalarının acılarını, duygu ve dü-

şünelerini küçümsemek, aşağılamak ve 
duyarsızlık belki de çağımızın en büyük  
bir sosyal hastalığı.
Son yıllarda ve son günlerde Batı Avru-

pa’da yaşağımız ırkçı saldırıları ve Avru-
pa’da ırkçılığın boyutunu anlamaya çalı-
şıyorum. Batı Avrupa’da ırkçıların devlet 
ve polis tarafından hoş görülmesi ve ko-
runması yalnız bizi değil demokratik top-
lum yapısını da tehdit ediyor.
Bilindiği gibi çok kısa süre önce Nor-

veç, savaşlar dışında tarihinin en kanlı 
siyasi katliamlarından birini yaşadı. Kat-
liamı gerçekleştiren Norveçli faşist ka-
tilin katlettiği gençlerin büyük bir kıs-
mının Norveç’te Anti-Faşist örgütlenme 
içinde olmaları, canlarına mal oldu.
Anımsanacağı gibi geçen yıl İsveçli bir 

ırkçı katil Malmö’de kimi yabancıları 
uzun-mevzili silahla öldürdü. Avustur-
ya’da yabancılara yapılan saldırıların 

ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de çok 
sayıda Türk vatandaşı Almanya’da ırkçı 
saldırılarda yaşamlarını yitirdiler.
Bütün bu ırkçı faşistlerin verdikleri or-

tak mesaj şöyle: ‘Avrupa’yı Müslüman-
lardan ve Komünistlerden kurtarma 
amacıyla bu saldırıları yapıyoruz.’  Ne 
yazık ki son günlerde Türkiye’de de ırkçı 
saldırılar oluyor. Çorum, Maraş ve Sivas 
katliamlarının acıları daha geçmeden, 
sorumluları açığa çıkarılmadan Türki-
ye’nin çeşitli yerlerinde irili ufaklı ırkçı 
saldırılar oluyor. Türkiye’deki ırkçı sal-
dırganlar da Avrupa’da ırkçıların söyle-
diklerini tekrarlıyorlar. Adını çok iyi bil-
diğiniz eski bir Başbakan ‘Bana sağcılar 
suç işliyor dedirtemezsiniz’ diyerek yapı-
lan saldırılara göz yummuştu.
Biz yurtdışında yaşanlar artık birer 

‘dünya vatandaşı’ olduğumuzu anlamak 
zorundayız. Yeni bir dönemece geldi ya-
şam. İki ülkeli olmaktan tek ülkeli olma-
ya doğru evrildi yaşamımız. Yabancılık-
tan göçmenliğe, göçmenlikten yurttaşlı-
ğa. Yaşadığımız ülkenin yurttaşı olmak, 
yeni bir kimlik edinmek anlamını içeri-
yor aynı zamanda. Edineceğimiz ve aynı 
zamanda kendimizi de katacağımız yeni 
bir kimlik. Oluşumunda bizim kadar , 
yaşadığımız ülkenin de yer alacağı, hem 
etkileyip hem etkileneceğimiz bir kimlik 
bu. Tanımını ancak çok kültürlü bir in-

san, çok kültürlü bir toplum diye yapa-
biliriz.
Ne yazık ki Danimarka’da şu anda du-

rum iyi görünmüyor. Avrupa Birliği Ko-
misyonu’nun, Danimarkalıların yabancı 
insanlara karşı davranışlarını eleştiren 
raporları ve Norveç’teki ırkçı katliam; 
özeleliştirisel, samimi bir tartışma baş-
latacağına, Danimarka’nın alıngan ve 
saldırgan tutumu sürüyor. Yabancı düş-
manlığının siyasi ve kültürel kabalığına 
karşı çıkan güçler; görüşlerinin doğru, 
tartışılmaz ve kusursuz siyasi düşünce 
olduğunu iddia eden çatlak sesli, barış is-
temeyen bir sağ düşünceyle karşı karşı-
yalar.
Birkaç yıl önce Kopenhag’da gerçekleş-

tirdiğimiz bir Türk-Danimarka Şiir Ak-
şamı’nda şair Kemal Özer şöyle demişti: 
‘ Gelişmeler, dünyada bir yandan sınırla-
rı kaldırken bir yandan bölünmeleri art-
tırıyor. Şiir, sınırları kaldırmaya giden 
bu dünyada kucaklayıcı, bölünmelerin 
arttığı bir dünyada birleştirici olmalı, ol-
mak zorunda’ . 
Aynı etkinlikte Danimarkalı şair Peter 

Poulsen ise şöyle konuşmuştu: ‘ Dünya-
nın çok kültürlü olduğunu görmek, baş-
kalarına ve onların etkilerine açık ol-
mak, bugün için önem kazanmıştır. Bu 
yüzden Danimarka gibi küçük, gelenek-
sel olarak homojen bir ülke için, Türk-

lerin yanı sıra, başka ülkelerden gelmiş 
insanlardan da yararlı etkiler almak  bir 
nimettir. Sanıyorum, Türkiye’den gelen-
lerin de, Danimarkalıların onlara verebi-
leceği kimi şeylerden memnun kalmaları 
gerekir. Danimarkalı kimdir sorusunun 
yanıtı, tek kültürlü olmamalı artık. Çün-
kü tek olmak nerdeyse sıfır olmaktır...’

Yalnızlık Şiiri  (Peter Poulsen)

Hüzünlü olmak değildir hüzünlü olmak,
Hüzünlü olmak yabancı olmaktır,
Yabancı olmak demek yalnız olmak,
Yalnız olmak demekse hüzünlü olmaktır.
Hüzünlü olmak eskimiş sayılsa da bugün,
Yalnız olmak az görünen bir şey değil.

Savunageldiğimiz evrensel değerler, 
insanları birbirine yakınlaştırmak, kay-
naştırmak içindir. Barış ve güzel bir ya-
şam içindir. Çocuklarımıza ‘göreceği-
niz güzel günler var’ diyebilmek içindir. 
Herzamankinden daha çok barışa ve 
hoşgörüye gereksinimimiz var.
Demokratik ve açık toplumdan, aydın-

lanmadan yanayım. Dünyanın her ye-
rindeki her türlü ırkçı ve faşist saldırıyı 
kınıyor ve lanetliyorum.
Bertolt Brecht’ın dedigi gibi ‘Hangi 

çağda yaşıyoruz !’

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Hangi çağda yaşıyoruz?

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

Karikatür Krizi - Bir medya olayı
Tegningekrisen-(mediebegivenhed og danskhedskamp)/Karikatür Krizi - (Bir Medya Olayı ve Dani-

markalılık Mücadelesi). Yazar Carsten Stage. Aarhus Universitetsforlag Yayınevi. 208 sayfa. 248,-kr.

Bu kitapta, ulusal med-
yanın “Danimarka-
lılık”  kavramının 

yaratılmasında önemli bir 
rol oynadığını ve  Danimar-
kalılık kavramını oluşturur-
ken  özellikle “müslümanlık” 
ile karşılaştırdığını, müslü-
manlık ile kıyasladığını ka-
nıtlamaya çalışıyor.  Yazar 
Carsten Stage, Muhammet 
karikatür krizinin, yakın 
Danimarka tarihinde, diğer 
olaylardan çok daha belirgin 
bir şekilde, ”globalleşmenin”  
Danimarkalılık özbenliğini 
sürekli tartışmaya açan yeni 

bir kültürel koşul olduğunu 
irdelemeye  çalışıyor.

Danimarka kültürünün 
bir tanımını yapmak he-
men hemen olanaksız. Bu 
olgu, Danimarka kültürü-
nün belirsizlikten kurtarıl-
ması gerektiği çabalarını 
yoğunlaştırıyor, bu nedenle-
de konu medyada yoğun bir 
şekilde tartışılıyor. Nitekim 
Jyllands-Posten Gazetesi’nin 
Peygamber Hz. Muham-
met’in karikatürlerini ya-
yımlamasının ardından  Da-
nimarkalılık kimliği konusu-
na ilişkin tartışmalar med-

yada adeta patlak verdi
Tegningekrisen kitabın-

da,  karikatür krizi süre-
cinde olayın gazetelerde, 
televizyon kanallarında ve 
belgesel filimlerde ele alınış 
biçiminin ve yorumlarının 
sonucunda, içte ve dışta Da-
nimarka’nın üç ayrı biçimde 
algılanması sonucu doğurdu-
ğu anlatılıyor: 

Birinci algılama, Danimar-
ka laikliğin kalesi olduğu 
şeklinde. İkincisi, Danimar-
kalılık, Danimarkalıların 
doğuştan sahip olduğu ”İs-
lamlıktan”  tamamen farklı 

olan bir özkimliğidir. Üçün-
cüsü de, bazı çevrelerin; ” 
- Yabancılar, Danimarka’da, 
Jyllands-Posten gazetesi’nin  
girişimini,  Danimarka’nın 
temel değer yargılarını gör-
mezden geliyor.” şeklinde al-
gıladıklarıç

Kitaın bir bilümünde de, 
ifade özgürlüğü ve hoşgörü 
konusu ve bu konulara iliş-
kin kamuoynda ve medyada 
görülen tartışmalara ayrıl-
mış.

Kitap genelde belgesel ve 
bilimsel nitelikte.

KÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

Galleri Vickie
Sankt Gertruds Stræde 4 
1129 København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30 
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm 
Ulriksholmvej 96, Kølstrup 
5300 Kerteminde
Telefon:  6449 1300 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da 
sürekli bulabileceğiniz 

galeriler:

Anders Behring breivik’in 
1500 sayfalık manifes-
tosunda Danimarka bir 

çok kez Müslümanlara karşı 
olan sert tutumu nedeniyle 
övülüyor ve Danimarka’nın 
tavrı takdir ediliyor.

Belçikalı bir gazetecinin Lars 
von Trier’e; Breivik’in Dani-
amrka’yı bu kadar övmesi ko-
nusunda ne düşündüğünü sor-
ması üzerine ünlü film yönet-
meni, Çok üzgünüm ama maa-
lesef Breivik’i anlıyorum, zira 
Pia Kjaersgaard’ın düşünceleri 
ile Utöya’da olanlar arasında 
düz bir çizgi vardır” dedi.

Trier ayrıca, ”Pia Kjaersga-
ard’ın çıkıp Oslo ve Utöya’da 

olan acı olayların sorumluluğu-
nu kabul etmesi gerekir” dedi.

Politiken gazetesinde yer 
alan habere göre Lars von Tri-
er, Danimarka Halk partisi’nin 
şiddete karşı devamlı mesafeli 
durmasının da bu partinin yü-
künü hafifletmeyeceğini söyle-
yerek  şunları ekliyor; ”Toplu-
mu oluşturan bir grubu insan-
lık dışı göstermeye çalışırsanız 
bunun bir bedeli vardır. Borca 
girersiniz. Ödenmesi gereken 
bir borca girdik ve bu borç ma-
alesef  Utöya adasındaki bazı 
çocukların hayatıyla ödendi. 
Ve bu borca bizi Danimarka 
Halk partisi soktu.”

Lars von Trier’dan 
bomba 
açıklamalar!
Dünyaca ünlü Danimarkalı film yönetmeni Lars von 
Trier, Norveç’in başklenti Oslo’yu kana bulayan ırk-
çı teröristin eylemlerinin temelinde Danimarka Halk 
Partisi ve partinin genel başkanı Pia Kjaersgaard’ın 
söylemleri bulunduğunu söyledi.

En önemli amaçlarından bi-
risi, bir tarih ve kültürün 
yaşadığımız zamana ve yeni 

jenerasyona daha da yakınlaşması 
ve kukla dünyasına daha fazla ilgi 
ve destek sağlaması.

Anakule Studios’un geliştirdiği 
iKaragöz uygulaması, karanlık bir 
perde önünde iPhone veya iPad 
gibi cihazları kullanarak gelenek-
sel gölge oyunu karakterleriyle 
kendi gösteri sahnenizi oluştur-
manızı sağlıyor.

iKaragöz dünyanın ilk dijital 
kukla oyun gösterisi olmasının 
yanı sıra en kolay animasyon ya-
pabilme imkanına da sahiptir.
Uygulamayı telefonuna indirenler, 
ister tek başlarına, ister karşılıklı 
olarak tıpkı kukla oynatır gibi tele-

fonu sallayarak kuklaların hareket 
etmesini sağlıyor.

Oynanan kukla gösterisi istendi-
ği takdirde kaydedilerek internette 
paylaşılabiliyor.

Anakule Studios, oldukça eğlen-
celi bir fikri hayata geçirdikleri bu 
uygulamanın Çin, Hint, Tayland ve 
Endonezya kültürlerinde yer alan 
gölge oyunu karakterlerini de içine 
alan sürümlerini piyasaya da sür-
müş bulunuyor.

Gölge oyunlarının dışında Ana-
kule, sevdiğimiz mazideki yada 

gündemin önemli karakterlerini, 
dijital kukla uygulamalara çevir-
meyi planlıyor. Tanıdığımız kome-
di sanatçılarından, müzik, filim, 
spor, hatta politika alanındaki 
herhangi bir karakteri, ölümsüz 
Karagöz gibi sevenleriyle buluş-
turmayı planlıyor.

Detaylı bilgi için www.anakule.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
http://www.youtube.com/
watch?v=zbkQ84Y-uxs 
http://www.youtube.com/
watch?v=Y0AXvuDoccA 

Kültürümüzün kilometre 
taşlarından olan Karagöz 
ve Hacivat, Hollanda’da 
bulunan bir Türk firması 
tarafından uygulama olarak 
Apple ve Android işletim 
sistemli telefonlara girdi.

Karagöz ve Hacivat da artık cepte! 

D
animar-
ka’nın 
önde gelen 
tur opera-

törlerinden Tyrkiet 
Eksperten’in de sa-
hibi olduğu Scanway 
A/S, turist rehberi 
olmak isteyenler 
için büyük bir fırsat 
yarattı.  

Türkiye’nin önemli 
tatil merkezlerinden Bodrum’daki 
Rehberlik Okulu’nda Şubat ayı 
başı ve Ekim sonunda olmak üze-
re yılda iki kez verilen rehberlik 
eğitimi Ekim 2011 için başvurular 

başladı. 
Dört hafta süren 

rehberlik eğitimine 
katılabilmek için 18 
yaşını doldurmak, 
iyi derecede Danca  
ve İngilizce bilmek 
gibi gerekiyor.  

Danimarkalı eği-
timciler tarafın-
dan verilen dört 
haftalık rehberlik 

eğitimi sonunda yapılan sınavda 
başarılı olanlara rehberlik diplo-
ması veriliyor. 

Scanway’dan yapılan açıklamada, 
rehberlik sınavını başarıyla geçen-

ler için iş garantisi de bulunduğu 
ifade edilerek, rehberlerin hem 
yaz hem de kış sezonunda çalışabi-
lecekleri iş ortamı yaratılabileceği 
bildirildi. 

Rehberlerin yaz sezonunda Tür-
kiye’de, kış sezonunda da Tay-
land’da, Kanarya adalarında ya 
da diğer destinasyonlarda çalı-
şabilecekleri belirtilerek, eğitim 
ardından Scanway’da çalışmaya 
başlayan rehberlerin, bir yıl ara 
vermeden Scanway’da çalışmaları 
durumunda ödedikleri rehberlik 
eğitimi parasının geri iade edile-
ceği bildirildi. 

(Haber)

TURİST REHBERİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT 

Scanway’dan Rehberlik Okulu

 

 

Açılış resepsiyonumuza  

Sizleri de bekliyoruz 

12 Eylül 2011 
     Pazartesi 
 

13:00 - 16:00 
 

Södergatan 12, Malmö (Stortorget yani) 

 Tel:   040-6150110   /   040-930145 

Yeni büromuzun açılışına eski ve yeni 
müşterilerimizi ve dostlarımızı davet 
ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız. 

Saygılar,  

Sadik Yıldız       Bks partner AB 

Bayram Baran Üçpınar     Media Ekonomi AB 
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Futbolda şike
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türk futbolu ortaya çıkan şike ve teşvik skandalı ile bü-
yük yara alırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 

kamu vicdanını tatmin edici bir karar veremeyince kızıl-
ca kıyamet koptu.
Futbol Federasyonu savcılık ve emniyetten aldığı bil-

gi doğrultusunda, önce liglerin zamanında başlayacağını 
ve aynı zamanda Süper Kupa finalinin oynanacağı kara-
rını açıklamasından kısa bir süre sonra gelişmeler üzeri-
ne çark ederek erteleme yoluna gitti.
Özerk olan Türkiye Futbol Federasyonu,  mahkemeyi 

beklemeden elinde bulunan onlarca klasör belgeye göre 
bir kanaat getirip karar verip, kimini mutlu kimini mut-
suz edebilirdi. 
Yeni seçilmiş olan Mehmet Ali Aydınlar federasyonun 

kucağına düşen bu canlı şike skandalı bombası büyük 
şaşkınlık yaratırken, federasyonun futbolu fazla tahri-
bat  etmeme düşüncesiyle hareket etmesi büyük tepkile-
re neden oldu.
Şike skandalında adı ön plana çıkan F.Bahçe’nin eğer 

iddialar doğruysa şike yaptığı belirtilen karşılaşmalarda-
ki rakipleri görünce insan, Türk futbolunun lokomoti-
fi  bu büyük takımın söz konusu bu takımları rahatlıkla 
yenecek güçte olduğunu ve buna gerek olmayacağını dü-
şünmekten kendini alamıyor.
‘Bir musibet bin nasihattan iyidir’ olgusuyla yola çıkar-

sak, ‘Temiz futbol’ ya da ‘Futbolun marka değeri’ kav-
ramlarının sağlıklı olması açısından bu temizlenme sü-
reci futbol adına iyi olabilir...
Tabii ki bunu iyi yönetebilmek ve duygusallık yerine 

adalet duygusuyla hareket edebilmek. Şike skandalın-
da çıkacak olası cezalar sonucu, ligin darmadağın altüst 
olacağını önceden kestirmek için dahi olmaya gerek yok. 
Eğer iddia edildiği gibi kesin ve sağlam deliller elde var-
sa er ya da geç adalet yerini bulacak. 
Bu skandal çerçevesinde, 9 Eylül’de başlaması planla-

nan Türkiye Spor-Toto Süper Ligin bu sezon keyifli ge-
çeceğini pek sanmıyoruz. 
Skandalı en asgariye indirerek ligi aynen devam ettir-

mekle maddi sıkıntısı olan özellikle Anadolu kulüplerin 
dertlerine merhem olacak şimdilik verilmiş olan karar 
belki ulusal planda hoş karşılanabilir, ama uluslararası 
arena da UEFA ve FİFA gibi kuralları kesin ve katı olan 
kurumlarda durum iç açıcı olmayabilir.
Zaten, UEFA bu hafta başı Disiplin Başmüfettişi Pier-

re Corno’yu İstanbul’a göndererek şike soruşturmasıyla 
ilgili savcı Mehmet Berk’ten bilgi aldı.
Bu ani geliş, Türk futbolun Avrupa’daki temsili açısın-

dan iyi olup olmayacağını önümüzdeki günlerde görece-
ğiz.
Eğer UEFA, Türk Futbol Federasyonunun şimdilik 

veremediği kesin kararı kendi değerlendirmesi ışığında 
‘şike şüphesi vardır’ yönünde verirse bu Türk futbolu 
için daha büyük bir darbe olacak.
Gerek kulüp takımlarımız  gerekse milli takımlarımız 

bundan çok etkileneceği gibi, yıllarca Avrupa arenasın-
dan uzak kalacaklar. Bu da Türk futbolunun yıllarca 
geri gitmesi anlamına geliyor. Örnek istersek, İtalya fut-
bolu. Juventus’un lig düşürülmesi olayından beri İtalya 
futbolu halen kendini toparlama sürecinde bocalayıp du-
ruyor.
Olaya nerden bakarsak bakalım, sonucu ne olursa ol-

sun Şike ve Teşvik skandalı Türk futbolu için hiçte iyi 
olmadı.  

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    RBulmaca&mizah
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.

BİRAZ GÜLELİM...

Mizah dergisi »UYKUSUZ« dan alınmadır.

Tilki ormanda 
gezmektedir. 

Bir ağacın dalında 
asılı bir geyik budu 
görür.
Açtır ama şüphele-
nir kontrol etmeye 
başlar ve görür ki bu 
bir tuzak.
Geyik budu bir iple 
bombaya bağlıdır.
Epeyce uzağa gider ve başını kollarının 
üzerine koyarak yatar, biraz sonra kurt 
gelir, budu görür ve yatan tilkiyi de tabi…
Tilkiye sorar ‘ne yapıyorsun dostum’
Tilki cevap verir ‘hiç… Yatıyorum’
-Burada bir but var
-Evet var
-Neden yemedin
Tilki sakince cevap verir;
‘BU GÜN ORUCUM’
Kurt kendinden emin;
‘Ben yiyeyim o zaman’
Tilki ‘Buyur afiyet olsun’ der.
Kurt buta uzanır uzanmaz bir patlama, 
ortalık toz duman, kurt yaralı, hareketsiz, 
10 metre uzakta, perişan halde yatarken 
tilki sakince budu yemeye başlar.
Bunu gören kurt;
‘LAN ŞEREFSİZ HANİ ORUÇTUN?’
Tilki pişkin pişkin;
‘Biraz önce top patladı duymadın mı ?

Tilki’nin Orucu !!!

ÖZLÜ SÖZLER...
“Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul 

edemem..Ama onları söyleme hakkını
ölünceye kadar savunurum...”

Voltaire

TÜRKİYE Fut-
bol Federasyonu 
(TFF), Spor Toto 

Süper Lig’in statüsün-
de devrim niteliğinde bir 
değişiklik yapmak için 
harekete geçti. Her yıl 
lige 400 milyon dolar ci-
varında maddi kaynak 
sağlayan yayıncı kuruluş 
Digitürk’ün, “Döviz ku-
runun aşırı değerlenmesi 
ve Süper Lig markasının 
şike iddiaları yüzünden 
lekelenmesi bizi zor duru-
ma düşürdü. Eğer statü 
değişmezse bu meblağları 
karşılayamayız” talebini 
göz önüne alan TFF, çok 
önemli bir projeyi gün-
deme getirdi. Bir süredir 

gizlice üzerinde ça-
lışma yapılan proje, 
dün akşam Çırağan 
Sarayı’nda Süper 
Lig kulüplerinin 
başkan ve yönetici-
lerine verilen iftar 
yemeğinde anlatıldı.

İşte o proje
Spor Toto Süper 
Lig’e play-off ve 
play-out sistemi 
getirilecek. Buna 
göre; ligde normal 
sezonu ilk 4’te bitiren ta-
kımlar play-off, son 4 sı-
rada tamamlayanlar ise 
play-out maçları oynaya-
cak.

Ligin şampiyonu, play-

off sonunda yapılacak 
puan cetveli sonucu be-
lirlenecek. Böylelikle ligi 
4. sırada tamamlayan 
takım bile şampiyon ola-
bilecek. Küme düşecek 3 

takım ise, son 4 sı-
radaki takımların 
kendi aralarında 
oynayacağı play-
out karşılaşmaları 
sonucunda ortaya 
çıkacak.

Dün akşam ön ta-
nıtımı yapılan proje 
önümüzdeki gün-
lerde daha da geliş-
tirilerek, TFF Yö-
netim Kurulu’nun 
ve Süper Lig ku-
lüplerinin onayına 
sunulacak. Bütün 

taraflar onayladığı taktir-
de Spor Toto Süper Lig 
mümkün olan en kısa sü-
rede play-off ve play-out 
sistemiyle oynanacak.

Kızlarımız Dünya Şampiyonu
Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda Yıldız Milli Takım, fi nal 
maçında Çin’i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, böylece voley-
bol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Y
ıldız Milli Takım, 
TVF Başkent 
Salonu’nda yapı-
lan final maçın-

da baştan sona üstün bir 
performans sergileyerek, 
Dünyanın en iyi takımla-
rı arasında yer alan Çin’e 
adeta göz açtırmadı.

Tüm oyuncuların iyi 
oynadığı Türk Milli Ta-

kımı’nda Kübra Akman 
performansıyla göz dol-
dururken, Çin Milli Ta-
kımı’nın solak smaçörü 
Peiyi Liu, Yıldız kızları 
zorlayan en önemli oyun-
cu oldu.

Türkiye, 2007 yılında 
Meksika’da yapılan Dün-
ya Yıldız Kızlar Şampiyo-
nası finalinde Çin’e karşı 

3-1 kaybederek Dünya 
ikincisi olduğu maçın rö-
vanşını set kayıpsız aldı.

Bu arada karşılaşma-
yı Gençlik ve Spor Ba-
kanı Suat Kılıç, Türki-
ye Voleybol Federasyonu 
Başkanı Erol Ünal Kara-
bıyık ile birlikte protokol 
tribününden takip etti.

TVF Başkent Salo-

nu’nun tamamını doldu-
ran seyirciler, ellerindeki 
Türk bayraklarıyla maç 
boyunca Türk Milli Takı-
mı’nı coşkulu bir şekilde 
desteklediler. Voleybolse-
verler, TVF Bandosunun 
çaldığı hareketli parçalara 
eşlik ederek, takımlarını 
bir an bile yalnız bırak-
madılar.

Süper Lig’e Play Off sistemi geliyor
Ligde sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar, şampiyonu belirlemek için 
play-off oynayacak. Son 4 sıradakiler ise, küme düşecek 3 ekibin 
belirleneceği play-out maçları yapacak.
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Mobil DK

38
øre/min

SMS DK

18
øre/sms
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8
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100%
Ekstra taletid
Fra 24. august til 7. september
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