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Danimarka’da göçmenler ve uyum 
alanında en çok ciddiye alınan ve 
kapsamlı araştırmalardan olan 
Rockwool Fonu’nun göç ve uyum 
araştırmasından hem beklenen 
hem de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Sayfa 4

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.

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.

Danimarkalılara benzemeye 
başladılar

Sayfa 8

Sayfa 12

Almanya’da yaşayan Türkler 
Sosyal Demokratları terkediyor

Almanya’da geçtiğimiz gün-
lerde yapılan genel seçimler 
öncesi yapılan anketlerde bu-
güne kadar Sosyal Demokrat 

ve sol partilerin çantada keklik 
gördükleri Türk seçmenlerin 
sağ partilere kaymakta olduğu 
ortaya çıktı.

Danimarkalılara benzemeye başladılar

Gençler Türk huzurevi istiyor

Danimarka, hızla yaşlanmakta olan 
toplumun geleceğini tartışırken 
Danimarka’da yaşayan bir grup 
genç Türk, Türk emeklilere özel 
olarak hizmet edecek bir huzure-
vi açılması için bir araya geldiler. 
Sosyal paylaşım sitesi facebook’ta 
Türkçe konuşan gençlerin bir ara-
ya geldiği bir tartışma platformun-

da Danimarka’daki Türk emeklilere 
özel bir huzurevi oluşturulması ko-
nusu tartışılıyor. 200’ün üzerinde 
kişinin katıldığı grupta itiraz sesle-
ri, yükselse de genel kanı böyle bir 
girişimin yerinde olduğu yönünde.
Grubu kurarak tartışmayı başlatan 
Mehmet Bulak HABER’in sorularını 
yanıtladı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı 
Doç. Dr. Ahmet Onay bu aydan 
itibaren her ay yazılarıyla siz sayın 
Haber okurlarını din ve sosyal yaşam 
konularında aydınlatacaktır. Değerli 
hocamızın yazılarını www.haber.dk 
haber portalımızda da okuyabilirsiniz. 
Ahmet Onay’ın bu sayıdaki yazısı sayfa 15’te. 

“Amacımız değerli büyüklerimizi 
başımızdan atmak değil. Bu insan-
ları ilgisizlikten dolayı mahkum etti-
ğimiz sıkıcı ortam ve birçok şeyden 
mahrum kaldıkları sosyal hayattan 
kurtarmak içindir bu önerim”.

Mehmet Bulak: 
Mehmet Bulak: 
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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.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk

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

Advokat Kadir Erdoğmuş

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk
TDportal.dk har Danmarks 
største netværk af partnere

▪ tdportal.dk & erhvervsformidler.dk har udviklet 
   konceptet ”Selv-Salg”.
▪ Vi dækker alt fra salg og udlejning af 
   butik/erhvervslokaler mv.
▪ TDportal.dk har Danmarks største netværk af 
   samarbejdspartnere.
▪ Opret din annonce gratis hos os og få den 
   præsenteret i op til 40 andre elektroniske og 
   trykte medier efter eget valg.
▪ Nemt og effektivt. Spar tid og penge! 

”Selv-Salg”

Danimarka'da ve İsveç'te her türlü hukuki 
sorunlarınızda dava takibi ve danışmanlık 

hizmeti sunuyor

Hukuk bürosu Legal Consult 

▪ Oturma izni, sığınma
▪ Belediyelerden alınan sosyal 
  ödenekler
▪ İşyeri açma
▪ Aile hukuku
▪ Ayrımcılık

Tlf.: +45 22 62 53 81 - E-mail: victoria@legalconsult.dk
www.legalconsult.dk

Hukukçu Victoria Gulla Jensen

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 21 27 17 44’ü 
arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR 
HABER’ İLAN VE 

REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

HABER'den...

Önümüzdeki 19 Ka-
sım’da Danimar-
ka’da yerel seçimler 

yapılacak. Danimarka’da 
oturma ve çalışma iznine 
sahip olarak en az iki yıl ya-
şayan yabancıların da oy 
hakkı bulunuyor bu seçim-
lerde.
Hem belediye meclislerin-

de yer alacak adaylar belir-
lenecek hem de Region adı-
nı verdiğimiz bölgesel yöne-
tim birimlerine üyeler seçi-
lecek bu seçimlerde.
Bizler de göçmen kökenli 

seçmenler olarak sandık ba-
şına giderken ve oyumuzu 
vermeden önce aklımızdan 
çıkarmamamız gereken şey-
ler var. 

Oy vereceğimiz aday bizim 
günlük yaşamımızı doğru-
dan etkileyecek yerel sorun-
lar hakkında ne kadar bilgi-
li, donanımlı ve en önemlisi 
o sorunlar hakkında etraflı-
ca düşünülmüş çözüm öne-
rileri var mı?
Oy vereceğimiz aday içinde 

siyaset yaptığı partinin ide-
olojisi ile ne kadar uyumlu? 
İdeolojik olarak partisinin 
yapısıyla uyumlu bir ideolo-
jiye sahip mi?
 Eğer hali hazırda seçilmiş 

bir siyasetçi ise geçen dört 
yıl içinde bizler için ne gibi 
hizmetleri yaptı, hangi giri-
şimlerde bulundu?
Göçmen kökenli olan seç-

menler ve göçmen kökenli 

olan siyasetçiler bir arada 
düşünülünce “Neden?” soru-
su ortaya çıkıyor. Evet sa-
dece örneğin “Biz Türk’üz” 
diye bir Türk adaya mı oy 
vereceğiz?
İçinden çıktığı toplumun 

ya da azınlık grubunun so-
runlarını bilen ve çözen, çö-
zebilecek olan siyasetçilerin 
ulusal ortaklık nedeniyle oy 
istemesinde veya ona oy ve-
rilmesinde bir sakınca yok.
Yani biz bir Türk köken-

li aday oy vereceksek, veya 
Türk kökenli bir aday Tür-
küz diye bizden oy istiyorsa, 
o zaman Türk göçmenlerin 
sorunlarını çözebileceğini 
göstermeli. 

(ST,CK)

Oyunuzu vereceksiniz ya!
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R
ockwool Fonu 
Araştırma biri-
mi tarafından 
gerçekleştirilen 

araştırmada göçmenler 
arasındaki boşanma ora-
nının etnik Danimarka-
lıları geçtiği belirtilirken 
özellikle ikinci ve üçün-
cü kuşak göçmenlerin 
Danimarka yaşam stilini 
benimsedikleri belirti-
liyor.

Kendi ulusundan 
biriyle 
evleniyorlar
Göçmen grupları ara-
sında eğitim, iş piyasası 
sosyalleşme gibi konu-
ların istatistiksel dökü-
müne yer veren araştır-
maya göre göçmenler eş 
seçiminde rotayı kendi 
kültürüne çeviriyor ve 
kendi ulusundan biriyle 
evlenmeyi tercih ediyor. 
Danimarkalılarla evle-
nen Türk, Pakistanlı 
ve eski Yugoslavya’dan 
gelen göçmen oranının 
bir elin parmak sayısını 
geçmediği belirtilirken, 
genç göçmenlerin ken-

di ülkelerinden biriyle 
evlenmeyi bırakıp Dani-
marka’da yaşayan kendi 
ulusundan birini eş ola-
rak tercih ettiklerini or-
taya koyuyor.

Boşanmalarda uyum
Türkiye, Pakistan, Irak 
ve eski Yugoslavya’dan 
gelen göçmenler arasın-
da yapılan araştırmaya 
göre 25-54 yaş arasında-
ki göçmenler arasındaki 
boşanma oranı yüzde 
34’e ulaşmış durumda.

Uzmanlar her ne kadar 
tuhaf görünse de boşan-
ma oranındaki artışın 
göçmenlerin Danimar-
ka’ya uyumu ve etnik 
Danimarka normlarını 
benimsediklerini göster-
meleri açısından olumlu 
değerlendirilmesi gerek-
tiği görüşünü dile getiri-
yorlar.

Geç evleniyorlar, 
çabuk boşanıyorlar
Araştırmanın en çarpı-
cı sonuçlarından biri ise 
yaşam stili tercihinde 
birinci kuşak göçmenler 

ile ikinci ve üçüncü ku-
şak göçmenlerin tercih-
leri arasında oluşan uçu-
rum. Genç göçmen grup-
ların etnik Danimarkalı 
komşularının yaşam sti-
lini tercih ettikleri belir-
tilirken, çalışma, eğitim, 
boş zamanları değerlen-
dirme gibi alanlarda göç-
menler ile Danimarkalı-
ların tercihleri arasında 
bir fark görülmediği be-
lirtiliyor.

Araştırmada elde edi-
len sonuçlardan birine 
göre ise; Danimarka’da 
yaşayan genç göçmen-
lerin aile kurma çocuk 
sahibi olma gibi alanlar-
da da Danimarkalılara 
benzedikleri, belli bir 
ekonomik altyapıyı 
oluşturduktan son-
ra evlenme ve ço-
cuk sahibi olmayı 
düşündükleri be-
lirtiliyor.

En iyi uyum 
sağlayan eski 
Yugoslavlar ve 
Pakistanlılar
Araştırmaya göre Dani-

marka’ya en iyi uyum 
sağlayan göçmen 
grupları olarak Pa-
kistanlılar ve eski 
Yugoslavya’dan 
gelen göçmen-
ler gösterilirken 
Türklerin orta sı-
ralarda yer aldı-
ğı belirtiliyor.

(Haber)

Danimarkalılara benzemeye başladılar
Danimarka’da göçmenler ve uyum alanında en çok ciddiye 
alınan ve kapsamlı araştırmalardan olan Rockwool Fonu’nun 
göç ve uyum araştırmasından hem beklenen hem de çarpıcı 
sonuçlar ortaya çıktı.

B 93 takımında top koşturan genç 
kardeşlerimizden Mehmet Şahin 
Dinç Ekstra Bladet tarafından dü-

zenlenen okullar futbol turnuvasındaki 
oyunuyla ve centilmen hareketleri ile 
göz doldurdu. 

Çıktıkları ilk maçlarında rakip Al Hik-
ma okulu ile zorlu bir mücadele gerçek-
leştiren Hay Okulu takımında oynayan 
Mehmet Dinç, disiplinli ve özverili ça-
lışması sonunda maç gözlemcileri tara-
fından verilen fair Play ödülüne layık 
görüldü.

3 toplarının direkten döndüğünü ve bir 
penaltı kaçırdıklarını söyleyen Mehmet 
Şahin Dinç, azandıkları için mutlu ol-
duklarını söyledi.

Mehmet Şahin Dinç futboldan vazgeç-
meyeceğini, eğitimi ile birlikte futbol 
yaşamını devam ettirmeyi amaçladığını 
söyledi. “Kimbilir belki büyüyünce Türk 
takımlarından birinde top koştururum” 
diyen Mehmet Şahin Dinç B 93 kulübün-
de devam ettiği antrenman ve maçlarını 
hiç aksatmadan sürdürüyor.

Centilmen ve azimli

MOBILEDB.DK

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10

Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data 
kablolarına ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek her 

türlü ürün ve tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.   

SADECE ANTEN DEĞİL

Mustafa Özçelik (Tavukçu)
ÇANAK ANTENE SON!

Teknolojinin en son harikası ALBAX 
TV ile kablosuz internet ile de çalışan 
HD kalitesinde, hem de antensiz tüm 
ulusal ve yerel Türk kanalları, belgesel 
kanallar, tüm Avrupa liglerinden futbol 
maçlarını yayınlayan 20’nin üzerinde 

spor kanalı olmak üzere 200’e 
yakın kanal.

albax.cinema.com sitesinden de 
ayrıca ücretsiz film izleyebilirsiniz.

1.500 DKK' dan 
başlayan fiyatlarla

SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi
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Husk du kan 
stemme allerede nu.
Find nærmeste valgsted på stem.dk 

İ
ktidardaki koalisyon 
hükümeti ortakların-
dan Demokrat Liberal 
Parti’nin (Radikale) 

haftasonundaki kurultayın-
da sünnetin yasaklanması 
için çalışmak üzere karar 
alınması ve parti genel 
başkanı, Ekonomi Bakanı 
Margarethe Vestager’in de 
kararı desteklediğini açık-
laması erkek çocukların 
sünnet edilmesi konusunu 
yeniden gündeme taşıdı.

Muhalefet partilerinden 
Liberal parti (Venstre) mil-
letvekili Fatma Yeliz Ök-
tem bu konuda geçtiğimiz 
yıl, parlamento sağlık ko-

misyonu üyesi iken yaptığı 
açıklamanın arkasında dur-
duğunu belirtirken, yasak-
lama yerine kontrolleri sık-
laştırmanın daha uygun bir 
yöntem olduğunu söyledi.

Fatma Yeliz Öktem HA-
BER’e yaptığı açıklamada, 
“Sünnet yasaklanırsa Dani-
marka’da yaşayan 200 bin 
Müslüman ve 7 bin musevi 
ülke sınırları dışında bu ge-
reği yerine getirmenin yol-
larını arayacaklardır. Bu da 
sünnetin hangi koşullarda 
yapıldığı konusunda şüphe-
ler ortaya çıkarabilir. Hij-
yen koşullarda yapılıp ya-
pılmadığı, ehil kişiler tara-
fından yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilemez ve durup 
duruken büyük bir halk 

kitlesini suç işliyor duru-
muna getirebiliriz” dedi.

Fatma Yeliz Öktem, ya-
saklama yerine bu konuyu 
tartışmanın ve kontrol me-
kanizmaları geliştirmenin 
daha uygun olacağını söyle-
di. Öktem, “Ulusal ve ulus-
lararası çeşitli sağlık ku-
ruluşları hijyen koşullarda 
yapıldığı sürece sünnetin 
sakıncalı olmadığı yolunda 
görüş bildirmişlerdir. Bu 
yüzden siyasi olarak ortaya 
çıkıp sünneti yasaklamanın 
uygun olmadığını düşünü-
yorum. Hijyenik koşullarda 
ve ehil kişiler tarafından 
yapılmasını sağlamak daha 
yararlıdır” dedi.

(Haber)

Danimarka’nın başı 
TV istasyonları ile 
dertten kurtulmu-

yor. Türkiye ile 10 yıla 
yakın yaşadığı ROJ TV 
krizinin ardından bu kez 
de Avrupa Birliği’nin terör 
örgütleri listesinde bulunan 
HAMAS’ın TV kanalı Al 
Aqsa TV’nin Kopenhag’da 
yakında açılacak bir cami-
de stüdyo kurması ortalığı 
karıştırdı.

Danimarka Halk Partisi 
sözcüsü Martin Henriksen, 
Camide Al-Aqsa TV’ye izin 
verilmesinin engellenmesi, 
hatta caminin açılışımın 
engellenmesini isteyerek, 
Adalet Bakanı Morten Böds-
kov’u girişimde bulunmaya 
çağırdı.

Henriksen, Adalet Bakanı 
Bödskov’u  Parlamento Ya-
bancılar ve Uyum Komis-
yonunda hesap vermeye 
çağırdı. Henriksen açılacak 
cami ve içindeki kültürel te-
sislerin, “İeriatçı İslamcıla-
rın” yuvalanacakları bir yer 
olacağını öne sürdü.

Camide minare buluna-

cak olması sembolik değeri 
yüzünden uzun süredir tar-
tışılan cami şimdi de cami 
tesisleri içinde kurulacak 
bir TV stüdyosu nedeniyle 
gündeme geldi.

Danimarka İslam Konseyi 
(Dansk İslamisk Raad) ta-
rafından yaptırılan camide 
oluşturulanTV Stüdyosu-
nun Al-Aqsa TV’ye tahsis 

edilmesi, Al Jazeera TV 
tarafından da Kopenhag 
bürosu olarak kullanılacak 
olması, tartışmalara neden 
oldu.

Al-Aqsa TV 2008 yılının 
Şubat ayında yayınladığı 
ve Tavşan kostümlü karak-
teri Assud’un ifadeleri ile 
Danimarka’nın gündemine 
gelmişti. HZ. Muhammed’i 
aşağılayan karikatürleri çi-
zenlerin öldürülmesi gerek-
tiğini söyleyen assud’un ifa-
deleri Danimarka’da geniş 
tepkilerle karşılanmıştı.

Sünnet yasaklanmasın, 
kontrol edilsin

Fatma Yeliz Öktem: Al Aqsa TV de Danimarka’nın 
başını ağrıtacak
Başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtinde, Ryparken İs-
tasyonu yakınında yakında açılışı yapılacak olan yeni 
cami daha açılmadan şiddetli tartışmalara neden oldu.

B
iz bazı insanların pro-
fesyonel becerilerinden 
çok dış görünüşlerine 
değer verildiğini gös-

termek için “Kara kaşına, kara 
gözüne....” diye başlayan cümle 
kurarız.

Bu kuralın Danimarka siyase-
tinde de etkili olduğunu gösteren 
iddialar ortaya atıldı. Danimar-
kalı seçmenlerin de sandık başı-

na gittiklerinde oy verirken aday 
politikacıların “Sarı saçına, mavi 
gözüne” trav olduklarını ve güzel 
buldukları adaylara oylarını ver-
dikleri öne sürülüyor.

Kopenhag’da faaliyet gösteren 
estetik cerrahi kliniği Nygart 
Hospital, estetik cerrahlarından 
Jesper Nygart, bundan iki yıl 
önce yapılan genel seçimlerde 
Sosyal Demokratlar ve Sol blo-

kun iktidarı ele geçirmesindeki 
en büyük etkenin aday gösterdik-
leri politikacıların güzel ve yakı-
şıklı olmalarnı gösterdi.

Yüz simetrisi, çıkık elmacık ke-
mikleri, dolgun dudaklar, düz 
ve bakımlı bir yüz cildinin kü-
resel anlamda güzellik kriteri 
olarak görüldüğünü belirten Jes-
per Nygart, örneğin Birlik Lis-
tesi milletvekillerinden Johanne 

Schmidt Nielsen’in aldığı 47.002 
oyun yüzde 40’ının dış görünü-
şünden kaynaklanabileceğini söy-
ledi.

Parlamentonun en güzel 20 
kadın üyesi listesinde kendine 
yer bulamayan Venstre Partisi 
milletvekili Fatma Yeliz Öktem 
iddianın doğru olabileceğini ve 
özellikle ilk kez oy kullanan genç 
seçmenlerin siyasi bilinç eksikli-

ğinden, belki de adaylara dış gö-
rünüşlerine göre oy vermiş olabi-
leceklerini söyledi.

Metroexpress gazetesinde yayın-
lanan haberle ilgili olarak hem 
erkek hem de kadın parlamento 
üyeleri arasında bir ilk yirmi lis-
tesi yayınlandı.

(Haber)

Sarı saçına, yeşil gözüne....
Danimarkalı seçimenlerin sandık başına gittiklerinde adaylara dış görünüşlerini dikkate alarak oy verdikleri öne sürüldü

Prøv også vores vegetariske Dürüm 
og salater
Til vegetarer/veganere kan vi udover et stort 
udvalg af salater tilbyde falafel, som vi laver fra 

bunden af kikærter tilsat egen krydderiblanding.
Deurdover kan du dagligt vælge mellem et stort udvalg af friske 

hjemmelavede og velsmagende salater fra disken. Udvalget af salater 
vil variere efter sæson.

Velbekomme...

Valby Langgade 77, 2500 Valby
Tlf: 36164683  www.durumsymfoni.dkBaggrund

Dürüm symfoni er et nyt 
madkoncept i Valby. Konceptet blev 
udviklet af Imam Gür i starten af 
90’erne i Karlsruhe i Tyskland og 
fortsatte op til 00’erne. i 2010 åbnede 
vi Dürüm Bar på Nørrebrogade i 
København.

Friske råvarer og 
friskbagt fladbrød

Vores kebab tilberedes 
dagen før af frisk 100% 

ren oksekød, som vi 
selv marinerer med dertil 
hørende specielle kryd-

derier. kebaben skæres 
først ved servering og vil derfor 
altid være frisk.
Fladbrødet er altid friskbagt, idet 
brødet først bages i det brødet 
først bages i det øjeblik du bes-
tiller din Dürüm.

Vision
Visionen er at gøre Dürüm-konceptet til en kulinarisk 
oplevelse og nydelse. Konceptet i Dürüm Symfoni 
bygger på friske råvarer og 
friskbagt fladbrød, bagt efter 
opskrift fra det anatolske og 
mesopotamiske køkken og 
fremstilles på samme måde, 
som man gjorde i 
landsbyerne.
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Sadi Tekelioğlu

Bu grubu açarken neyi 
amaçladınız?

- Bu grubu acmamın nedeni ger-
çek hayatta karşılaştığımız bazı 
tatsız olaylardır. Maalesef bizim 
yaşılarımız arasında da evinde 
tek başına ölen ve 3-4 gün son-
ra ölü bulunan yaşlılarımız var. 
Bunlar beni çok üzüyor ve bu tür 
ölümlerin yaşanmamasını istiyo-
rum. Bu ölen yaşılarımızın da ço-
cukları var, ama yalnız ölüyorlar. 
Bunun önüne geçilmesi lazım. 
Hem ölen yaşlılar hem biz genç-
ler için acı bir olay bu.

 
”Yaşlılarımız için huzurevi 
istiyoruz” derken kime hitap 
ediyorsunuz? Kimin bunu 
yapmasını istiyorsunuz? 
Bunu belediyeler mi, devlet 
mi yapmalı?

- Yaşlılarımız için huzurevi isti-
yoruz derken devlete hitap edi-
yorum. Danimarka’da çok Türk 
yaşıyor. İlk kuşak Türkler çok 
yaşlandılar ve çok değerli insan-
larımız maalesef son günlerini 
yaşıyorlar. Bizim diğer yabancı-
lar karşısında önceliğimiz olması 
gerektiğini düşünüyorum. Bura-
ya misafir işçi olarak çağrıldık. 
Kendi ülkemizden ya da savaştan 
kaçıp gelmedik buraya. Danimar-
ka’nın 60’lı, 70’li yıllarda yabancı 
işgücüne ihtiyacı vardı. Biz Türk-
ler hem kendimize hem Dani-
marka’ya büyük fayda sağladık, 
katkıda bulunduk. Yaşlılarımız, 
anne babalarımız çok zor ve ağır 
şartlar altında ezildiler, yıpran-
dılar. Zor işleri onlar üstlendiler. 
Danimarka devleti geri dönüp 

şöyle bir bakarsa bugün ulaştık-
ları refah seviyesinde Türklerin 
katkılarını görecektir. Bu yüzden 
bu insanlara özel bir huzurevini 
çok görmesinler.

 
Grupta dile getirilen itiraz-
lar hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

- Grupta dile getirilen itirazları 
dogal karşılıyorum. Çünkü bir 
çok genç arkadaşımız anne baba-
larına kendileri bakmayı tercih 
ediyorlar. İmkanı olanlar için bu 
çok güzel bir şey tabii ki. Gönül 
isterdi ki hepimiz yaşılarımızla 
beraber olalım. Ama bu olanağa 
herkes sahip değil ve içinde ya-
şadığımız sosyal ve ekonomik or-
tam buna her zaman elvermiyor. 
Herkesin işi gücü var. Çocukla-
rına zaman ayıramayan insan-
larımız yaşılarına nasıl zaman 
ayıracaklar? Belki ben bakarım, 
sen bakarsın, birkaç kişi bakar. 

Ama herkesin olanakları aynı 
değil. Önemli olan yaşılarımıza 
bu imkanın var olduğunu gös-

termek. Başları sıkıştığı zaman 
gidebilecekleri bir yer olduğunu 
bilsinler en azından. Çocuklarına 
yük olduğunu düşünen yaşlıları-
mız da var. Kendi yaşıtlarıyla çay 
kahve içip kendi dillerinde, kendi 
anlayacakları konularda sohbet 
edebilecekleri bir ortam olsa gü-
zel olmaz mı? Yaşlıların da sosyal 
bir yaşama ihtiyacı var, unutma-
yalım.

Yaşlılar veya huzurevi ihti-
yacı olanlar böyle isteği dile 
getirdi mi?

- Ben yaşlılarımıza son derece 
değer veren, saygı duyan, seven 
bir insanım. Tanıdığım ve konuş-
tuğum bir çok yaşlı büyüğümüze 
sordum ”Burada Türklere özel 
bir huzurevi olsa oturur muydu-
nuz?” diye. Aldığım cevaplar ge-
nelde olumluydu. Bazıları çocuk-
larının yanında kalmaktan onlara 
bağlı olmaktan şikayetçiydi, bazı-
ları da böyle bir şeyi istememek 
için neden bulunmadığı söyledi. 
Oğlu ya da kızının ailesinin ken-

disine iyi bakmadığından şikayet 
edenler, dışarı çıkıp diğer insan-
larla karşılaşamamaktan şikayet 
edenler var. ”Onlar çalışıyor, ben 
evde yapayalnız oturuyorum” di-
yorlar. Acı da olsa kabul edelim 
ki, yaşlılara bakmayı zahmet ve 
yük olarak gören genç arkadaşla-
rımız da var. Böyle olmamalı. Ya 
severek, isteyerek bakacağız, ya 
da onlara bakabilecek, onların di-
lini konuşan personel ile huzure-
vi sakinlerinin bulunduğu ortam 
sağlayacağız.

 
Yaşlılarımız için özel huzure-
vi yerine onların ihtiyaçları-
nı gözönünde bulunduracak 
şekilde düzenlenmiş huzu-
revleri bu ihtiyacı gideremez 
mi, Danimarka huzurevleri 
de aynı işlevi göremez mi?

- Bence yaşılarımız için özel bir 
huzurevi olması şart. Çünkü bir 
çok yaşlı büyüğümüz Danca bil-
miyor. Dertlerini isteklerini yete-
rince ifade edemeyebilirler. Onla-
ra hizmet edecek personelin Türk 

olması, Türkçe bilmesi şart. Yapı-
lan yemeklerden tutun da düzen-
lenen sosyal etkinliklere kadar 
her şeyin bizim yaşlılarımız için 
özellikle hazırlanmış olması gere-
kiyor. Kendi dillerini kültürlerini 
bilen, alıştıkları yemekleri onlara 
yapabilecek, Türkçe televizyon 
izleyebilecekleri, Türk usulü bir 
huzurevi olmalı.

Şunun altını bir kez daha çiz-
mek istiyorum. Amacımız değerli 
büyüklerimizi başımızdan atmak 
değil. Bu insanları ilgisizlikten 
dolayı mahkum ettiğimiz sıkıcı 
ortam ve birçok şeyden mahrum 
kaldıkları sosyal hayattan kurtar-
mak içindir bu önerim. Böyle bir 
huzurevinden istediğimiz zaman 
anne babamızı alıp evimize götü-
rebilmeli birkaç gün ya da daha 
uzun süreler evimizde de onlarla 
kalabilmeliyiz. Bayramlarda ve 
diğer özel günlerimizde onlara 
birlikte olabilmeliyiz.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Gençler Türk huzurevi istiyor
Danimarka, hızla yaşlanmakta olan toplumun geleceğini tartışırken Danimarka’da yaşayan bir grup genç Türk, 
Türk emeklilere özel olarak hizmet edecek bir huzurevi açılması için bir araya geldiler. Sosyal paylaşım sitesi 
facebook’ta Türkçe konuşan gençlerin bir araya geldiği bir tartışma platformunda Danimarka’daki Türk eme-
klilere özel bir huzurevi oluşturulması konusu tartışılıyor. 200’ün üzerinde kişinin katıldığı grupta itiraz sesleri, 
yükselse de genel kanı böyle bir girişimin yerinde olduğu yönünde. Grubu kurarak tartışmayı başlatan Mehmet 
Bulak HABER’in sorularını yanıtladı.

Mehmet Bulak

Kopenhag’da yeni adresine 
taşınan, ve göçmen köe-
kenli işyerlerine de hitap 

etmesiyle tanınan 2Print sahibi 
ve girişimcisi Bobby Elahi resta-
urant, manav, market ve diğer 
işyerlerinin görsel tanıtımı ala-
nında çalışıyor.

Firmayı tanıtan her türlü gra-

fik dizayn çalışmasını yapan 
Elahi, “2Print fimamızda basılı 
ve göresel her türlü tanıtımı ya-
pıyoruz. Kartvizitten menü kar-
tına, afiş ve tabeladan video dvd 
ekran tanıtımlarına kadar en üst 
düzey kalitede hizmet veriyoruz” 

diyor.
Müşterilere hizmet alanında 

sunulan ürünün kaliteli olması 
gerektiğini, herkesin bildiğini 
söyleyen Elahi, ancak müşteri si-
zin kaliteli ürününüzün varlığın-
dan da haberdar olmalı, bunu da 
ancak görsel tanıtımla sağlayabi-
lirsiniz” diye konuşuyor. 

Başkent Kopenhag’daki Aabo-
ulevard üzerinde 180 metreka-
relik yeni işyerinde sorularımızı 
yanıtlayan Elahi, “Her müşteriyi 
kapıya kadar uğurlanması gere-
ken bir proje olarak görüyoruz. 
Hem danışmanlık hem de işyeri-
nin ihtiyacı olan grafik tanıtım 
konusunda hizmet veriyoruz. 
Büyük-küçük diye müşterilerimi-

zi ayırmıyoruz. Büyük Danimar-
kalı firmalar da müşterilerimiz 
arasında ara sokaktaki küçük 
pizzacılar da.

Yazım hatası ile dolu menü 
kartları
Bobby Elahi bugüne kadar ve 

halen bir çok işletmenin kendini 
görsel olarak tanıtırken profes-
yonel yaklaşımla karşılaşmadı-
ğını, bir çok restoran ve cafe’nin 
menü kartlarında vuruş hataları 
ve yazım hataları olduğunu söy-
leyerek, kendi yaptıkları çalış-
malarda özellikle bu konuda ti-
tizlik sergilediklerini belirtti.

Grönland ve Bornholm gibi 
uzak yerlerde de müşterileri ol-
duğunu söyleyen Bobby Elahi 
her türlü üretimin son model, 
modern makinalarla yapıldığını 
ve titiz çalışması sonucu Cafe 
Norden, Fitnes world, Telia, On-
fone gibi bazı büyük işletmele-
rin de kendilerini tercih ettiğini 
söyledi.

Görsel imaj ürün kalitesi kadar önemlidir
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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.

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

PARA  HAVALESİ

SADECE  1  SAAT  İÇİNDE *
50 kr.’dan başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye 
ulaştırılmaktadır. 

İrtibat:    Pamir Kalkan

Muhasebe  ve  Tercüme 

    Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

VEPA Revision & Rådgivning / T.A.C. – Transfer And Consulting
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V (v. Hovedbanegården)

Tlf. 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99

www.muhasebe.dk   -   www.tercüme.dk    -   www.havale.dk

D U Y U R U

Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerinin yanı 
sıra, 25 yıllık mesleki tecrübeleri ve sizlerin 
güvenine dayanan para havalesi hizmetleri 
sayesinde Danimarka’nın her köşesinden 
gönderebileceğiniz, dilediğiniz miktardaki 
havaleleriniz 

ile ilgili

HABERHABER

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

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

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Mağazamızda her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri bulunur

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

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde 
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde 
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine 
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Başkent Kopenhag’ın trend haline gelen yeni ve işlek caddelerinden 
Elmegade 23 numaralı adreste ve sıcak yemek pişirme dışında her türlü iş yeri 

için kullanımlı olan 63 m2  büyüklüğündeki kadın elbise mağazası/dükkan 
sahibinden acilen satılıktır. 

Kopenhag’ın trend caddelerinden Nörrebro semtindeki 
Elmagade üzerinde bulunan bayan giyim mağazası satılıktır

Müracaat: 
Tlf: 27 45 41 53

SATILIK MAĞAZA/DÜKKAN

D
animarka Posta Teş-
kilatı, Odense’nin 
Vollsmose semtinde 
paket posta dağıtmayı 

reddediyor. Posta paket servisi 
araçlarına yapılan saldırı, hırsız-
lık ve taciz nedeniyle Vollsmose 
semtine gitmeyi reddeden posta 
şoförleri dağıtmakla yükümlü ol-
dukları paketlerin güvenliğinden 
endişe duyduklarını söylediler.

Posta teşkilatından yapılan 
açıklamada, şoförlerin can gü-
venliği ve postaya emanet edilen 
paketlerin güvenliği açısından 
böyle bir karar alındığı açıklan-
dı.

Geçtiğimiz 14 gün içinde mey-
dana gelen bazı olaylar posta 
teşkilatının Vollsmose’de dağı-
tım yapmama kararında etkili 
oldu. Posta aracı hareket halin-
deyken bir kişinin arabaya bi-
nip paketleri karıştırması, Posta 
araçlarından birinin taşlanarak 
camlarının kırılması ve maske-
li dört kişinin arabanın camına 
sert bir madde atarak kırıp bazı 
paketleri çalması üzerine posta 

araçları şoförleri bölgede dağıtım 
yapmayacaklarını açıkladılar.

Bundan önce de ambulans, 
itfaiye ve polis memurları böl-
gedeki çoğunluğu Arap kökenli 
gençlerin tacizleri yüzünden gö-
revlerini yapamadıklarını söyle-
mişlerdi.

Yapılan açıklamanın devamın-
da posta araçları şoförlerinin 
bölgede çalışmaktan korkmala-
rının sözkonusu olmadığı, an-
cak posta teşkilatının ilkelerini 
dayandırdığı çerçevenin dışında 
olaylar meydana geldiği belir-
tildi.

A&B Analyse adlı kamuoyu araştır-
ma şirketi için Altinget.dk adlı site 
için yapılan araştırmada halkın 

yüzde 24’ü Danimarka Halk Partisi’nin 
yabancılar politikasını “Çok olumlu” bu-
lurken yüzde 22’lik bir kesim ise “Olumlu” 
bulduğunu belirtiyor.

Diğer partilere oy veren seçmenler ara-
sında Danimarka Halk Partisi’ne karşı en 
olumsuz tutum Demokrat Liberal Parti 
ile Birlik Listesi seçmenleri arasında göz-
lenirken araştırmanın en ilginç sonuçla-
rından biri ise Birlik Listesi seçmenlerinin 
yüzde 5’lik bir kısmının da Danimarka 
Halk Partisi¬nin yabancılar politikasına 
destek vermesi olarak gösteriliyor.

Sosyal Demokrat Parti seçmenleri ara-
sında Danimarka Halk Partisi¬ne duyulan 
sempatinin oranı ise yüzde 19.

Son yapılan kamuoyu araştırmalarında 
Danimarka Halk Partisi’nin oy oranını 
yüzde 19’lara kadar çıkararak Danimar-
ka’nın ikinci büyük partisi haline geldiği 
belirtiliyor.

(Haber)

Postacılar Vollsmose’de paket 
dağıtmayı reddediyor

Foto: Mads Armgaard

Danimarka halkının 
yüzde 46’sı…
Danimarkalı seçmenlerin yüzde 
46’sının Danimarka Halk Partisi’nin 
yabancılar politikasını desteklediği 
ortaya çıktı. 

Baskı işine mi ihtiyacınız var?
İşyerinize yeni tabela mı lazım?

2 Print size en iyi hizmet ve iyi fiyatları sunar

Fikir aşamasından bitmiş ürüne kadar size yardımcı oluyoruz.
Profesyonel grafikçilerimizle ve kendi basımevimizde küçük-büyük müşteri ayrımı yapmıyoruz

Her türlü tabela ve menü kartı işleriniz için hizmetinizdeyiz

Pizzeria I Sandwich Bar I Cafe I Restaurant I Take away
Afiş I Pankart I Kartvizit I Fiyat Listesi I Grafik Dizayn

İş yeriniz için düz ekrana uygun her türlü dijital reklam için de bizi arayınız

Bizi ziyaret edin
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Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve bayan 

saatleri satılır.
Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

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

Erol Üçler

 
Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da 
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki 
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan 
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması 
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır 

Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22 
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden  

70 27 03 66 
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.   

Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız 
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır 
 

 

İ
ngiliz The Times Gazete-
si, Almanya’da seçim önce-
si yapılan anketlerin Türk 
seçmenlerin Merkel’in CDU 

partisine kaydıklarını gösterdiği-
ni belirterek bu kaymanın, Hris-
tiyan Demokratlar’ın Türkiye’nin 
AB üyeliğine şiddetle karşı çık-
masına rağmen gerçekleştiğine 
ve Türk seçmenlerinin artık göç-
menlikten başka konularla ilgi-
lendiklerine işaret ediyor.

Almanya’daki Türk kökenli seç-
menlerin giderek artan oranda, 
geleneksel olarak destek verdik-
leri Sosyal Demokratlar’dan Baş-
bakan Angela Merkel’in merkez 
sağcı Hristiyan Demokrat Birlik 
Partisi CDU’ya kaymaları dikkat 
çekiyor. İngiliz The Times Gaze-
tesi, CDU’nun Türkiye’nin AB 
üyeliğine “şiddetle” karşı çıktığı-
nın anımsattığı haberinde kay-
manın önemli bir nedeni olarak 
da “yeni kuşak Alman-Türklerin 
kendilerini evlerinde hissetmele-
rini” gösterdi.

Times gazetesi, Berlin kaynak-
lı haberinde, “Almanya’nın eski 
‘misafir işçileri’ Sosyal Demokrat 
Parti için çantada keklikti.

Kendilerini evlerinde hisseden 
yeni kuşak Alman-Türkler, yük-

selen orta sınıf ve bir Sosyal De-
mokrat Parti üyesinin genel ola-
rak ‘ırkçı’ diye tanımlanan kitabı, 
desteğin kaymasının arkasındaki 
nedenler olarak görülüyor

BBC Türkçe tarafından yansıtı-

lan haberde bir milyon dolayında 
olduğu tahmin edilen Türkiye kö-
kenli Alman vatandaşı seçmen-
lerin yarısının 2009 seçimlerinde 
Sosyal Demokratlar’a oy verdiği 
kaydediliyor. Ancak yeni bir ka-

muoyu araştırmasına göre şimdi 
bu rakamın yüzde 42,9¬a düş-
tüğü, Hristiyan Demokratlar’a 
verilen desteğin de dört yıl önce-
ki yüzde 11¬lik orandan, yüzde 
20,3¬e yükseldiği kaydediliyor.

Siyasi tercihteki zıtlık
Başta Almanya olmak üzere 

Türkiye kökenli nüfusun yoğun 
olduğu ülkelerde uyumla bağ-
lantılı tartışmalar sürerken, uz-
manlar söz konusu nüfusun yüz-
de 20’sinin Avrupa ülkelerinde 
doğduğunu, Türkiye kökenlilerin 
yarıdan fazlasının da artık AB 
ülkelerinin vatandaşı olduğunu 
belirtiyor.

Sosyologların, uyumla bağlantılı 
çalışmalar yapan kurumların yıl-
lardır üzerinde durduğu konular-
dan biri de Türkiye kökenlilerin 
yaşadıkları ülkelerdeki siyasi ter-
cihleri ile Türkiye’deki tercihleri 
arasında varolan zıtlıklar. Avru-
pa’da yaşayan Türkiye kökenliler 
üzerine, düzenli araştırmalar ya-
pan Hacettepe Üniversitesi Göç 
ve Siyaset Araştırmaları Merkezi 
HUGO’nun konuyla ilişkili araş-
tırması da bu olguyu bir kez daha 
ortaya koydu. 10 Avrupa ülkesin-
de toplam 2 bin 634 kişi ile yapı-
lan  araştırmaya göre yakın bir 
zamana kadara Türkiye kökenli-
lerin Avrupa’da sosyal demokrat, 
sosyalist, yeşillere oy verdiği be-
lirtilirken, Türkiye’de muhafaza-
kar ve merkez sağ partileri tercih 
ettikleri belirtiliyor.

Almanya’da yaşayan Türkler Sosyal Demokratları terkediyor
Almanya’da geçtiğimiz günlerde yapılan genel seçimler öncesi yapılan anketlerde bugüne kadar Sosyal Demo-
krat ve sol partilerin çantada keklik gördükleri Türk seçmenlerin sağ partilere kaymakta olduğu ortaya çıktı.

N
azım Hikmet 
Kültür Derneği 
tarafından dü-
zenlenen “Ta-

nıklarından 12 Eylül” adlı 
söyleşi toplantısında, 12 
Eylül 1980 askeri darbesi 
33. yılında başkent Kopen-
hag’da kınandı ve darbe 
mağdurları, darbeyi ve gör-
dükleri işkenceleri gençlere 
anlattılar.

12 Eylül askeri darbesini 
anlatan filmlerin izlendiği 
ve ardından yapılan söyle-
şide, 12 Eylül darbesinden 
Ergenekon’a, Suriye’deki 
iç savaşa kadar gelişen sü-
reç anlatıldı ve AKP iktida-

rının yasaları ve uygulama-
larıyla 12 Eylül darbesini 
yapan darbecileri aratma-
dığı ifade edildi.

Söyleşide, 12 Eylül askeri 
darbesini yaşayanlar; anı-
larını, gördükleri işkence-
leri 12 Eylül 1980 sonrası 
doğan gençlere anlattılar.

Toplantıya katılan genç-
ler, 12 Eylül askeri darbe-
sini ve işkence mağdurları-
nı sadece Türk tv kanalla-
rında izledikleri dizilerden 
anlamaya çalıştıklarını ve 
darbe mağdurları hakkın-
da fazla bir bilgiye sahip 
olmadıklarını belirttiler. 
Darbenin yaşayan tanıkla-

rının anlattıklarına büyük 
ilgi gösteren gençlerin an-
latılanları anlamakta zor-
landıkları ve tanıklara sık 
sık sorular yöneltmeleri 
dikkat çekti.

Danimarka’da yaşayan 
darbe mağdurları, gençle-
re, silinmesi asla mümkün 
olmayacak geçmişin izleri 
üzerindeki acıların hala 
yaşandığına dikkat çekti-
ler ve 12 Eylül darbesinin 
kendilerinde ve toplumda-
ki yıkımının günümüzde 
yaşananlarla aynı şekilde 
sürdürüldüğüne vurgu yap-
tılar.

(Haber)

Danimarka’daki tanıklar 
33. yılında darbeyi anlattı
12 Eylül 1980 askeri darbesinin 33. yıldönümünde Dani-
marka’daki 12 Eylül mağdurları gençlere askeri darbeyi 
ve gördükleri işkenceleri anlattı.

Bu muhteşem geceyi kaçırmayın...

9 Kasım Cumartesi 
Saat 19.30

Musikteater 
2620 Albertslund

ClubAlem 

gururla sunar

Bilet rezervasyon DjAdem ile 
afterparty 

!!!!
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P
uan sisteminde dü-
zenleme olmaması 
durumunda Tür-
kiye, gelecek yıl da 

Eurovision’a katılmayacak.
Açıklama TRT Genel Mü-

dürü İbrahim Şahin’den 
geldi.

Şahin, bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Uluslararası 
Türkçe Sözlü Müzik Fes-
tivali’nin (Türkçevizyon) 
tanıtımı için Çamlık Ofis’te 
düzenlenen basın toplantı-
sında, konuştu.

Türkiye’nin geçen yıl dü-
zenlenen Eurovision’a ka-
tılmadığını hatırlatan Şa-
hin, şunları kaydetti:

“Oylamada SMS’ler ve jü-
rinin verdiği oyların oran-
ları farklıydı, SMS’lerle oy-

larımız artmaya başlayınca 
ilk onda, üçte, dörtte yer 
almaya başladık. Bu, Eu-
rovision komitesini rahat-
sız etti ve oranları yüzde 
50¬ye getirdiler.

Böyle olunca da bunun 
bir haksızlık olduğunu dile 
getirdik. Ayrıca bugün bazı 
gazetelerde, Eurovision’la 
ilgili soruşturma başlatıl-
dığıyla ilgili haberler var. 
Bunları ortaya koyduğu-
muzda, geçen yıl bu tarz 
organizasyona katılmayı-
şımızın ne kadar doğru ol-
duğunu görüyoruz. Muhte-
melen gelecek yıl da Euro-
vision’a katılmama gibi bir 
düşüncemiz var.

Eğer süre bitene kadar 
puanlama sisteminde yeni 

bir düzenleme yapmazlar-
sa, gelecek sene Eurovisi-
on’a katılmayacağız. Çün-
kü bugüne kadar sadece 
özür dilediler, tekrar süreyi 
uzatacaklarını söylediler 
ama esas işin özüyle ilgili 
herhangi bir çalışma yap-
madılar.”

Eurovision’da, Birleşmiş 
Milletler’de olduğu gibi 5 
kurucu ülke bulunduğu-
nu ve bunların doğrudan 
finale katıldıklarını belir-
ten Şahin, “Siz bir sürü 
mücadele veriyorsunuz, 
belki yarı finali geçemiyor-
sunuz. O doğrudan finale 
katılıyor, bazen şarkıları 
sonuncu oluyor. Bu konu-
larda itirazımız var” diye 
konuştu.

Türkiye Kopenhag’da yok
Önümüzdeki Mayıs ayında Kopenhag’da yapılacak Eurovi-
zyon Şarkı yarışmasında Türkiye yer almayacağını açıkladı.
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Yolda yürüyen iki İsveçli’den biri Sofie-
lund mahallesindeki Garaget 

kütüphanesine yöneldi. 
Arkadaşı sordu:
“Kitap mı ödünç alacaksın?’’
Diğeri yanıtladı:
“Hayır, eski giysi alacağım.’’
Şaka değildi. Gerçekten de, Garage-

t kütüphanesinin bir bölümünde yer alan 
ikinci el giysiler, tıpkı kitaplar gibi isteyen-
lere ödünç veriliyordu. Temizlenip ütülenen 
eski giysiler, askılarda kendilerini ödünç ala-
cak kişileri bekliyor. Gidip bedeninize uyan 
ceketi, pantolonu alıyor, kütüphane kartınız-
la birlikte kütüphane görevlisinin masasına 
yöneliyorsunuz. Giysileri, tıpkı kitaplar gibi, 
1 ay, 2 ay süreyle ödünç alınabiliyor. Geri 
vereceğiniz zaman, giysileri yeniden yıkayıp 
temizleyerek ütülenmiş halde teslim ediyor-

sunuz. Bir süre önce başlatılan bu uygulama 
büyük ilgi gördü. Kadın giysileriyle başlayan 
reyona yakında erkek ve çocuk giysileri de ek-
lenecek. Geçenlerde gittiğim Kütüphanenin 
giysi bölümünü inceledikten sonra, aykırılık 
olsun diye görevliye sordum: ‘’Kütüphanede 
ayakkabı bölümü eksik, onu ne zaman başla-
tacaksınız?’’ Meraklanmama gerek yokmuş, 
yakında ayakkabı bölümünü de hizmete aça-
caklardı.

Çoğu benim gibi hırpani kılıklı İsveçlilerde 
pahalı giysi ve ‘’marka’’ tutkusu yok. Eski, 
yeni demeden giyiniyorlar. Yeter ki sırtların-
daki sağlam ve kullanışlı olsun. Bu ülkede 
yaşamaya başladığım ilk yıllarda, gittiğim dil 
okulundaki bayan öğretmenimiz bir sabah, 
sırtında güllü, pullu bir kazakla girdi sınıfa. 
Yarım yamalak İsveçcemizle, ‘’Üzerinizdeki 
kazak size çok yakışmış, hangi ünlü ma-
ğazadan aldınız?’’ diye sorduğumuzda, hiç 
saklamadan, ‘’Dün, loppisten (bit pazarın-
dan) aldım’’ dedi.

Son yıllarda İsveç’te eski eşya satan bit pa-
zarlarının sayısında belirgin bir artış gözle-
niyor. Türkçe ifadesiyle, bit pazarlarına nur 
yağıyor.. Özellikle hafta sonlarında, bit pazar-
ları eski eşya satın almaya gelenlerle dolup 

taşıyor. Buralarda her türlü giysi ev eşyası-
nı bulmak mümkün. Elektrik savurganlığını 
önlemek için, yenileri ile değiştirilen çalışır 
durumdaki eski buz dolapları, çamaşır maki-
neleri ve televizyonlar, garaj kapılarının giri-
şine bırakılıyor. Telefon edildiğinde belediye 
görevlileri gelip onları bulundukları yerler-
den hiç bir ücret istemeden alıp götürüyorlar. 
Çoğu zaman, daha erken davranan hurdacı-
lar, garaj önlerinden beyaz eşyaları Balkan 
ülkelerine götürüp satıyorlar.

Bit pazarlarında satılan eski eşyaların bü-
yük çoğunluğu ölü evlerinden sağlanıyor. 
Genellikle yalnız yaşayan yaşlı İsveçliler öl-
düklerinde, para ve önemli eşyaları yakınla-
rı tarafından alındıktan sonra, geriye kalan 
eşyaları eskicilere toptan ve düşük fiyatlarla 
satılıyor.

İsveç, çöpleri geri dönüşüm yoluyla en 
iyi değerlendiren ülkelerin başında geliyor. 
Oturduğumuz sitenin boş alanlarına yıllar 
önce modern çöp depolama merkezleri inşa 
edildi. Kapıları manyetik kartlarla açılan bu 
merkezlerde yiyecek artıkları, kağıt, metal, 
cam ayrı ayrı depolanıyor. Kameralarla iz-
lenen çöp toplama merkezlerine kurallara 
aykırı çöp atanlara 1000- 1500 Kron arasın-

da değişen para cezaları veriliyor. Birkaç yıl 
önce, plastik ürünlerin bırakılması gereken 
bölüme metal parçaları atan bir komşum, ka-
mera görüntüleriyle saptanarak 1000 Kron 
para cezasına çarptırıldı.

İsveç’te, üzerinde geri dönüşüm etiketi 
bulunmayan kapalı metal, cam ve plastik 
kutularda meşrubat satılması yasaktır. Meş-
rubatın ambalaj geri dönüşüm bedeli peşin 
alınır. Evlerde, yollarda, açık yerlerde üzerin-
de geri dönüşüm işareti bulunan boş metal, 
plastik ve cam meşrubat kutularını toplayıp 
büyük mağazaların geri dönüşüm makinele-
rine atanlar, bu hizmetleri karşılığında para 
alıyorlar. Makinelerde, 33 santilitrelik me-
tal meşrubat kutularına 1 Kron; 1.5 veya 2 
litrelik büyük pet şişelerine, 2 veya 3 Kron 
ödeniyor.

Cam, metal ve plastik maddelerin dışındaki 
çöpler, elektrik üretim merkezlerinde veya 
merkezi ısıtma santrallerinde yakıt olarak 
kullanılıyor. İsveç, yakıt olarak kullanılacak 
çöp miktarlarındaki azalma 0nedeniyle her 
yıl komşu ülke Norveç’ten 1 Milyon ton çöp 
satın alıyor.

alinergis@yahoo.se

İsveç'te bit pazarlarına nur yağıyor...

Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

HABER - YORUM

Değerli okuyucular, yaz sezonu ve tatil 
sonucu çocuklarımız yeniden okullarına 

başladılar. Sevgili çocuklarınıza yeni eğitim 
yılında başarılar, sizlere de onlara desteğiniz 
konusunda kolaylıklar diliyorum. 

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki eğitim, her 
türlü güzelliğin kaynağıdır. Hayattaki başa-
rı, eğitimle doğru orantılıdır. Bilgili ile bilgi-
siz arasındaki fark, neredeyse ölü ile diri ara-
sındaki farka benzer. Kutsal kitabımız Kura-
nı Kerim’in ilk emri de “oku”dur. Gençken, 
bilgi ağacı dikilmezse yaşlılıkta gölgesine sığı-
nacak bir ağaç bulunamaz. O halde gençliğin 
hatalarla orta yaşlılığın yoğun mücadelelerle 
yaşlılığın pişmanlıkla geçmesini istemiyorsak 
eğitime gereken önemi vermeliyiz.

Yurtdışında yaşayan siz değerli vatandaş-
larımızın lise eğitimini bulunduğunuz ülke-
de yani Danimarka’da bitiren çocuklarını-
zın, üniversite eğitimini Türkiye’de almaları 
hiç de zor değildir. Hatta onların istediği bir 
durumdur. Çocuklarınız, mavi kart sahibi 
veya yabancı ülke vatandaşı ise Türkiye’de 
üniversiteye nasıl gireceğini Büyükelçilik-

lerimiz Eğitim Müşavirliklerinde, YÖK ve 
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Topluluklar Başkanlığı’nın web sitesin-
den öğrenebilirler. 

Liseyi yurtdışında bitirip Türkiye’de üni-
versite eğitimine devam eden çocuklarımız, 
hem Türkiye`yi çok iyi tanıyorlar hem örf ve 
adetlerimizi iyi öğreniyorlar, mezun olduk-
larında da kolayca iş buluyor ve başarılı olu-
yorlar. Bu konuda oldukça örnekler vardır. 
Bu bilgiler çerçevesinde çocuklarınıza gerekli 
hatırlatmaları yaparsanız, onların şimdiden 
bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlar ve 
yönlendirirsiniz. 

Yurtdışında Danimarka Emniyet Müşavi-
ri olarak görev yaptığım 2009-2012 yılları 

arasında bu konuda birçok kişiye yardımcı 
olup yol göstermem nedeni ile hala onların 
teşekkürlerini almaktayım. Değerli okuyucu-
lar, bilesiniz ki eğitimin ve öğretimin yaşı ve 
zamanı yoktur. Eğitim ve öğretim beşikten 
mezara kadar devam eder. Bu nedenle bu 
hususta kendiniz ile ilgili konuları da ihmal 
etmemenizi tavsiye ederim.

Bugün Türkiye’de, yurtdışında lise bitirip 
üniversite eğitimine devam eden birçok gen-
cimiz olup bulunduğu ortamdan da oldukça 
memnun oldukları bilinen bir gerçektir. Ge-
rekirse çocuklarınızı, bu kişilerle görüştüre-
bilirsiniz. Artık internet yoluyla istediğiniz 
her konuda bilgi alıp gerçekleri öğrenebilir-
siniz. Bu nedenle istediğimiz her bilgiyi en 

kısa zamanda temin edebileceğinizi bilgile-
rinize sunuyor, tekrar gençlere başarılar di-
liyorum. 

Bu ciddi ve önemli konulardan sonra biraz 
da gülelim diyerek aşağıdaki komik olayları 
bilgilerinize sunuyorum.

-Kadın küçük dilenciye cıkıştı.
-Neden okula gitmiyorsun? Çocuk, gittim de sadece 
bir lira verdiler, daha gitmem.

-Öğretmen öğrencinin babasına, kızınız çok geveze 
diye şikayet ediyor.
-Baba, siz gelin bir de annesini görün.

-Müfettiş, öğrencilere sorar. Aranızda en uslu kim? 
-Öğrencilerden cevap, öğretmenimiz.

Din Bilgisi öğretmeni, sınıftaki çocuklara sırayla sorar.
Evladım senin adın ne? Fatih diye cevap verdiğinde 
Fatiha suresini oku der ve okur.
Diğerine adını sorar, Kevser cevabını aldığında Kevser 
suresini oku der ve okur.
Diğer üçüncü öğrenciye adını sorduğunda, 
öğretmenim Yasin ama herkes bana Kulfu Allah der 
diye cevap verir…… Sağlıcakla kalın diyor ve şimdiden 
Kurban Bayramınızı kutluyorum.

Yeni eğitim yılında başarılar                                                                                        

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

Suç ya da suçluluk, insanlık tarihi kadar 
eski bir olgudur. Dolayısıyla hangi tür 

toplumsal düzene sahip olursa olsun, suçun 
olmadığı bir toplum tipinden söz edilemez. 
Literatür incelendiğinde, gerek çok eski dö-
nemlerde gerekse de günümüzde sadece ye-
tişkin insanların değil -yaş sınırları zaman-
dan zamana ve toplumdan topluma değişse 
de- çocuk olarak kabul edilen kişilerin de 
suç işledikleri bilinmektedir. Konuyla ilgili 
çalışmalarda çocuk suçluluğu olarak tanım-
lanan olgu, günümüzde bütün toplumlarda 
kendini gösterirken, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde sanayileşme ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan kentleşme, göç ve aile yapısı, 
Danimarkada doğup danimarkalı olunma-
dığının farkındalığı, aile-toplum-okul üçge-
ninde çocuklarımızın/gençlerimizin kendile-
rini kabullendiremedikleri kanısı, iki kültür 
arasında köprü kuramamaktan kaynakla-
nan nedenlerden dolayı dikkatleri üzerine 
çekmekte. 

Özellikle 2008 de Tingbjerg olayından son-
ra artan çete çatışmalarının bilançosu vahim; 
150’ye yakın silahlı çatışma, 10 ölü genç ve 
100’e yakın yaralı. (Ve bu rakamlar 2012/
13’ü henüz içermiyor.)

Bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebil-
mesi, toplumun, geleceği olan çocukların ge-
lişimi, eğitilmesi ve korunması konularında 

duyarlı bir tavır içerisinde olmayı gerektirir. 
Ancak son yıllarda ölümlerle sonuçlanan çete 
kavgaları, suç ve yaşın ters oranda ilerleme-
si v.b. olaylar toplumumuzun yukarıda say-
dığım noktaları pekte yerine getirmediğini 
gösteriyor. Kendilerini çetelerin içinde bu-
lan ve suça yönelen çocukların geneli aynı 
zamanda toplumsallaşma/sosyalleşme soru-
nu olan kişilerdir. Diğer avrupa ülkeleriyle 
karşılaştırdığımızda Danimarkadaki durum 
biraz daha vahim gibi. Birbirimize sormadan 
edemiyoruz, nedir çocuklarımızı/gençlerimizi 
bu suçlara iten sebepler? 

Çocukların davranışlarını kontrol etmekte 
zorluk yaşamaları, hayal kırıklığına

toleranslarının düşük olması ve herhan-
gi bir engellenmeyle karşılaştıkları zaman 
onunla başa çıkamamaları. Sorun çözme, 
öfke kontrolü ve iletişim kurma gibi sos-
yal becerilerinin zayıf olması ve buna ben-
zer özellikler kişilik açısından açıklanabilir 
sebepler.

Çocukların eğitim yaşamının ihmal edilme-
si, çocuğa yönelik zayıf danışmanlık, yaşamı-
nı takip etmekte başarısızlık. Anne/baba rolü 
ve ailenin disiplin becerilerinin zayıf olma-
sı; uygunsuz, tutarsız ve sert disiplin uygu-
lamalarının bulunması ve çocuk yetiştirme 
konusunda farklı anlayışların çocuğa yansı-
tılması. Aile içi çatışma, evlilik uyuşmazlığı, 
ev içi şiddet, istismarın varlığı vs. gibi özel-
likler aile açısından açıklanabilir sebepler. 
Şiddetin tam bir tanımını yapmak kolay de-
ğildir. Şiddet, sözel ve psikolojik tacizi de 
içeren fiziksel şiddetin yanı sıra kabadayı-
lık, bedenini kullanarak birine bilerek ra-
hatsızlık veya fiziki olarak zarar vermek de 
bu kavramın içinde yer alır. Şiddet içerikli 
davranışlar arasında öfke patlamaları, vur-
mak, tekmelemek, itmek, yaralamak, kavga 
etmek, başkaları ile ilgili tehditler savurmak 
ya da yaralamaya çalışmak, yangın çıkarma-
ya teşebbüs etmek ve eşyalara bilerek zarar 
vermek, son dönemlerde kendi okulumda 

yaşadığım gibi sürekli yangın alarmını ça-
lıştırıp tüm okulu boşaltıp, itfaiyenin gel-
mesini ve okula belli bir fatura çıkarmak. 
Gencin/çocuğun şiddet davranışı sergileme 
riskini arttıran bazı çevresel veya kişisel 
özelliklerde vardır elbet; Evde ve/veya okul-
da sosyal olarak aşırı içine kapanık olan ço-
cuklar, yoğun bir izolasyon içinde olmak, 
şiddete maruz kalmak, başkaları tarafın-
dan çabucak kızdırılabilir olmak, aşırı alın-
ganlık, kendine rahat verilmediği duygusunu 
sık yaşamak, okul başarısının düşük olması, 
geçmişinde, şiddet içeren davranışlarının bu-
lunması, bireysel farklılıklara toleransın ol-
maması, madde kullanmak, yaşadığımız top-
lumda bir çok ailenin bu konuda bilinçsiz ol-
ması ve çocuga/gence nasıl yardım edilmesi 
gerektiğinin bilincinde olmaması. 

Ve tabiki toplumunda burada çok büyük bir 
payı var. Okuldan veya toplumun diğer bir 
kurumundan gelebilecek herhangi bir ’teh-
like çanı’ na nasıl tepki verilmesi gerektiği 
ve neler yapılması gerektiğine dair toplumun 
aileye destek çıkması gerekiyor. Hapishane/ 
ıslahevlerinde bulunan çocukların topluma 
kazandırılması gerekir ve suç işleyen çocuk-
ların tutulduğu kurumlar, onların eksik ya 
da sağlıksız toplumsallaşmalarının devamını 
sağlayan değil azaltan bir yapılanmaya ka-
vuşturulmalıdır. 

Gençlerimiz ve suç!

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

Rockwool Fonu’nun ikinci kuşak göç-
menler üzerinde yaptığı bir araştır-

madan çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 
Boşanmalar, Noel süslemeleri, gençle-
rin kendi evlerine çıkmaları başarılı bir 
uyum sağlama olarak gösterildi. Çıkan 
sonuç belki de çok nüanslı bir sonuç, 
ama medyada ele alınış biçimine bakın-
ca boşanmanın örneğin ”Ayşe”yi daha 
Danimarkalı yaptığını görüyoruz. Bana 
araştırma hakkındaki düşüncelerimi 
sorduklarında, bunun yeni bir şey olma-
dığını söylemiştim.  
Modern bir toplumda doğup büyüyen 

gençler arasındaki bu eğilim tamamen 
normal, sıradan bir gelişmenin işareti-
dir. Modern kent yaşamanın olumlu ol-
duğu kadar olumsuz tarafları da vardır. 
Bunun için doktora yapan bir sosyolo-
gun modern bir insanın çalışma, kari-
yer yapma vs gibi yaşamındaki eğilim-
leri ele alması gerekmiyor.  Bu, Kopen-
hag’da, Karachi’de ya da İstanbul’da 
yaşayanlar için de hep böyledir. İstan-
bul’da yaşayan gençler arasındaki bo-
şanma oranını ülkenin geri kalan kesi-

miyle kıyaslandığında çok daha yüksek-
tir. Ekonomik özgürlüğü olan, bağımsız 
ve özgür yaşamayı tercih eden gençler 
kültürel ya da geleneksel nedenlerle bir 
evlilik ilişkisi sürdürmek istemiyorlar. 
Modern insan iyi ve kötü tarafıyla böy-
ledir. 
60’lı ve 70’li yıllardaki göçle birlikte 

Danimarka’ya Müslüman ülkelerden 
gelen göçmenlerle, onların çocukları, to-
runları arasında büyük farklılıklar var-
dır.
Eğer bazı göçmenler arasındaki para-

lel toplum, dine bir kimlik gibi bağlan-
ma ve benzeri olumsuz gelişmeleri bir 
tarafa bırakırsak, bu doğal ve beklenen 
bir gelişmedir. Bu Noel ağacı süslemek 
ya da Danimarkalılarla evlilikler, Dan-

ca’yı kendi anadilinden daha iyi bilmek, 
vs. gibi gelişmeler tartışma, araştırma 
konusu olmamalıdır, artık bir süreç 
başlamıştır ve bu süreç devam etmek-
tedir. 
Söz konusu araştırmada etnik Dani-

markalı ile yeni Danimarkalı arasında 
bir paralellik kurulmaması şaşırtıcı de-
ğil mi? Örneğin iyi eğitim almış çalışan 
ve kariyer sahibi olan Anna’lar ve Ay-
şe’ler kendilerine uygun bir eş bulmak-
ta zorlanıyorlar. Hiç bir kadın köylü 
Brian ile gettoda oturan Bilal’i eş ola-
rak istemiyor.  İş, eğitim veya evlilik 
sözkonusu olduğu zaman Brian ve Bi-
lal aslında aynı kaderi paylaşıyor. Bri-
an Jylland otoyollarında arkadaşlarıyla 
otomobil yarışı yaparken, Bilal’da Nör-

rebro caddesinde BMW marka otomo-
biliyle yüksek sesle müzik dinleyerek 
tur atıyor. Jylland’dakiler beyaz çöplük, 
gettodakiler kara çöplük. Belki her ikisi 
de ilköğretim eğitimini zar zor tamam-
ladı ve sabit bir işleri, hedefleri, gele-
cekleri yok. Brian Tayland’dan ya da 
Rusya’dan bir eş buluyor, Bilal’da belki 
Türkiye’deki ya da Pakistan’daki kuze-
ni ile evlenmeye zorlanıyor. 
Aslında Rockwool Fonu gençlerde bu 

yöndeki gelişmeler, onların gelecekleri 
üzerine bir araştırma yapmalı. 
O zaman uyumun ne kadar başarılı 

olup olmadığını görürüz. Gerek özel ge-
rekse kamu sektörünün çeşitliliğe ne 
kadar açık olup olmadığını görürüz. Bo-
şanma rakamları uyumda başarı olarak 
gösterilmemeliydi. İş piyasasına atılan 
gençler, eğitime devam eden ya da staj 
yeri bulabilen Bilaller, Ayşeler belirle-
meliydi uyumda başarıyı. 
Bize gerçekleri gösteren, gençler ve 

toplum önündeki engelleri kaldıran, po-
litik olmayan, bilimsel bir araştırma ya-
pılmalıydı, umarız bu da yapılır. 

Uyum avcıları…

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

Doç. Dr. Ahmet Onay, 
Danimarka Türk Diyanet 
Vakfı Başkanı, 

İslam Dini evliliği 
teşvik etmektedir. 

Kur’an-ı Kerim, evlilik 
konusunda toplumun sosyal katmanları-
nı kapsayan bir sosyal sorumluluk anlayı-
şı getirerek, kişinin kendi evliliği yanın-
da, evlenme çağına gelen gençlerin, ök-
süzlerin, yetimlerin, fakirlerin ve ihtiyaç 
sahibi olan diğer kimselerin evlenebilme-
lerine yardımcı ve destek olmaları ister. 
Evlilikte sorunlar olması halinde bunla-
rın giderilmesi, aile birliğinin ve mutlu-
luğun devamı için eşlere yardımcı ve des-
tek olunmasını tavsiye eder. Bu suretle 
eşlerin evlilik birliğini güzel bir şekilde 
devam ettirmelerinin iyi olacağını; ancak 
bunun yine başarılamaması halinde ise, 
kişisel hak ve sorumluluklara riayet ede-
rek evlilik birliğini sona erdirebilecekleri-
ni belirtir. Kur’an boşanan eşlerin birbir-
lerine karşı sorumluluklarını gereği gibi 
yerine getirmeleri üzerinde titizlikle du-
rur. İslam Dini, boşanmanın da evlenme 
gibi helal ve meşru olduğu ancak boşan-
manın evlenmenin aksine hazin ve üzücü 
bir hadise olduğunu bildirir. 
Sosyal bir vaka olarak evlilik mutluluk 

ümitlerine dayalı güzel hayallerin can-
landığı, dost ve arkadaşların tebrik et-
tiği sevinçli bir hadisedir. Bu sebepledir 
ki, hemen her din ve kültürde evlilikler 
neşeli birer kutlamaya dönüşür. Bunun 
aksine, ayrılık ve boşanmalar ise, buruk-

luk ve hüzün anları olarak hafızalara ka-
zınır. Bu itibarla, sosyal bir hadise olarak 
boşanmaların kültürel algımızdaki yeri 
de olumsuzdur. Ancak, çözüm üretmek 
yerine, tamiri mümkün olamayan cid-
di problemler içerisinde mutsuz ve hu-
zursuz olan eşlerin boşanmalarına engel 
olunması doğru bir yaklaşım olmadığı 
gibi, bu yaklaşıma İslam Dini ya da İs-
lam Dinine dayalı gelenek ve görenekler 
referans gösterilerek meşruiyet zemini 
aranması da doğru değildir. 
Batı Avrupa’ya göçün ellinci yılının ge-

ride bırakıldığı şu günlerde Danimar-
ka’daki yabancılar (Danimarka vatan-
daşlığına geçmiş olanlar dahil) arasında 
–ki buna Müslümanlar da dahildir– bo-
şanma oranlarının önceki yıllara kıyas-
la dikkat çekici düzeyde artmış olması 
önemle üzerinde durulması gereken bir 
husustur. İstatistikler ve araştırmalar 
Danimarka’da yaşayan yabancılar ara-
sında boşanma oranlarının son 5-10 yıl 
içerisinde belirgin şekilde arttığını göster-
mekte. Söz konusu boşanmalardaki artış 
olayına biraz daha yakından bakıldığın-
da, çeşitli patolojik faktörlerin de eşlik et-
tiği, toplumsal gerçekliği aşikar olan bir 
sosyal başkalaşım hadisesinin yaşanmak-
ta olduğunu söylememiz gerekir. Sosyal 
hadiselerin meydana gelişlerinde etkili 
olan sebepleri, olayların oluş şekillerini 
ve ilgili diğer faktörleri hesaba katmadan 
onları anlamak ve haklarında yorumlar 
yapmak doğru değildir. Dolayısıyla, Da-
nimarka’da yabancılar arasındaki boşan-
maların son yıllarda hızla artması konu-

su ele alınırken, boşanma hadiseleri ile 
aşağıdaki hususlar arasındaki ilişkilerin 
araştırılması önemlidir. Bunlar: 

- İşsizlik, iş tatminsizliği ya da diğer eko-
nomik sorunlar
- Kişi ya da kurumları aldatma ile bağ-

lantılı davranışlar
- Aile içi şiddet ve aile içi iletişim so-

runları
- Kişisel veya aile sorunlarına yönelik 

uygun profesyonel yardım bulmada ye-
tersizlik
- Alkol veya madde bağımlılığı
- Kişisel ve toplumsal şartların tetikle-

diği diğer faktörler
Yukarıda sıralamaya çalıştığımız fak-

törler ile boşanma olayları arasındaki 
ilişkiler araştırılmadan ve araştırma so-
nuçlarına göre sorunları çözmeye yöne-
lik tedbirler üzerinde çalışıp emek sarf 
etmeden boşanma trendini tersine çevir-
meye çalışmak hem anlamsızdır hem de 
akıntıya karşı kürek çekmekten farksız-
dır. Kaldı ki mütemadiyen aldatılan veya 
şiddet gören veya şiddetli geçimsizlik içe-
risinde mutsuz olan eşlerin sorunlarına 
yönelik çareler aramak ve onlara alterna-
tifli çözüm yolları sunmak yerine, “siz bu 
hal üzere yaşamaya devam edin” anlamı-
na gelecek şekilde “boşanmayın” demeyi 
haklı gösterecek dini, ahlaki ve hukuki 
bir gerekçe olamaz. 

Aynı şekilde yukarıda sayılan faktörler-
le ilişkili olduğu düşünülen pek çok aile 
dramının körükleyerek artırdığı boşanma 
oranlarına ‘sözde uzman’ gözüyle, enteg-
rasyon politikalarının güzel bir sonucu 

veya entegrasyon sürecinin bir başarısı 
gibi gören veya göstermeye çalışan yo-
rumlarda da bilimsel bir ciddiyetin ve 
tutarlılık emaresinin bulunduğunu söy-
lemek mümkün değildir. Kaldı ki böyle 
bir tezin doğru kabul edilmesi, entegras-
yon politikalarının dayandığı değerler de 
dahil pek çok soruyu ve tartışmayı da be-
raberinde getirir. Ancak, Danimarkalılar 
ile yabancıların boşanma nedenleri, bo-
şanan eşlerin tutumları, süreç içerisinde 
çocukların durumu ve benzeri hususları 
ele alan, karşılaştırmalı alan araştırma-
larından elde edilecek veriler bizlere bu 
hususta sağlam ve tutarlı yorumlar yap-
ma imkanı verecektir. 
Sonuç itibariyle, bu durumu büyük bir 

tehlike ya da entegrasyonun güzel bir 
göstergesi gibi aceleci bir bakışla ele al-
manın, boşanma oranlarındaki hızlı ar-
tış hadisesini anlamaktan uzak bir yak-
laşım olduğunu belirmemiz gerekir. Bu-
rada sorulabilecek en önemli sorulardan 
birisi şudur; “son 5-10 yıldan beri Dani-
marka’daki yabancılar arasında, bireysel, 
toplumsal, dini ve ahlaki yönlerden bir 
başkalaşım süreci mi yaşanmaktadır?” 
Netice itibariyle, hadisenin basit bir bo-
şanma olayından öte, boşanmaya varan 
süreçte yaşananların ve bu süreçte oluşan 
fikri kurguların daha derin, daha büyük 
ve daha karmaşık olduğunun fark edile-
rek, araştırılması, analiz edilerek yorum-
lanması ve ona göre çözümler üretilmesi, 
gerektiğini vurgulamamız gerek.

ahmet.onay@diyanet.gov.tr

Boşanmalar DİN VE TOPLUM 

Danimarka Parlamentosunun 
Türkiye kökenli iki milletve-

kili Fatma Yeliz Öktem (V) ve Öz-
lem Çekiç (SF) yaklaşan belediye 
seçimleri öncesinde göçmenlerin 
oy vermelerini sağlamak amacıyla 
kampanya turnesine çıkıyorlar.

Askeröd’de başlayan kampan-
yada her iki politikacı siyasi de-
neyimlerini anlatarak Demokra-
silerde oy kullanmanın önemine 
dikkat çekecekler.

Danimarka demokratik gele-
nekleri hakkında da göçmen 
kökenli seçmenlerle sohbet ede-
cek olan iki politikacı Nydanske 

Stemmer adı verilen kampanya 
kapsamında bu çalışmayı gerçek-
leştirecekler.

2009 yılında yapılan belediye 
seçimlerinde göçmnelerin sadece 
yüzde 37’sinin sandık başına git-
tiği belirtilirken ikinci ve üçün-

cü kuşak göçmenlerin ise sadece 
yüzde 36’sı bu haklarını kullandı-
lar. Bu akşam başlayan vatandaş 
toplantıları Tingbjerg, Urbanpla-
nen, Gjellerup, Horsens, Nivaa, 
Vollsmose og Aalborg’da devam 
edecek.

Kampanya ile ilgili olarak HA-
BER’e açıklama yapan Fatma 
Yeliz Öktem şunları söyledi, 
“Özlem Çekiç ve ben siyasi ola-
rak tamamen zıt kutuplardayız. 
Parlamentoda ve siyasi yaşamda 
birbirimizin acımasız rakibiyiz, 
ancak demokrasiye katılım söz 
konusu olunca bu rekabeti bir 

kenara bıraktık ve seçmenlerin 
de bu demokratik hak ve sorum-
luluğun bilincine varmaları için 
işbirliği yapmaya karar verdik”

Özlem Çekiç de başlatıkları ça-
lışma ile ilgili olarak şu açıklama-
yı yaptı,” Eğer vatandaş olarak 
politikacıların seesimize kulak 
vermelerini istiyorsak oyumuzu 
kulanmalıyız. Bu bir hak olduğu 
kadar demokratik bir mecburiyet-
tir de. Göçmenlerin sandık başına 
gidip oylarını kullanmaları duru-
munda kendilerini bu toplumun 
daha ayrılmaz bir parçası olarak 
göreceklerine inanıyorum”.

“Haydi 
sandık 
başına”
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Björn İskandinav ülkelerinde çok 
kullanılan bir erkek adıdır. Björn 

aynı zamanda ‘ayı’ demektir. Bilindi-
ği gibi İskandinav ülkeleri hayvanları 
koruyan ülkelerin başında gelirler. Ku-
ğular, kazlar, geyikleri tilkiler sanki in-
sanların zulmünden korunmak için İs-
kandinav ülkelerinde saklanırlar. Hay-
vanları gerçekten seven İskandinav 
halkları, kimi hayvanaların adlarını 
kendi çocuklarına isim olarak vermiştir. 
Sevimli ayı anlamına gelen Björn adı da 
hayvanlara gösterilen sevginin bir ör-
neğidir.
16 Şubat 1999’da kansere yenik düşe-

rek 52 yaşında ölen Björn Afzelius de 
böyle İsveçli bir sevimli bir şarkıcıydı. 
Şarkılarını kendi yazıp besteleyen sa-
natçı, politik içererikli müziği İskandi-
nav ülkelerinde kabul ettirmekle tanı-
nır. Şarkılarının çoğu, ezilen insan ve 
halkların istemlerini yansıtır. Paris so-
kaklarındaki dilenciler, Şilili politik tu-
tuklular, ayrımcılığa karşı mücadele 
eden zenciler, göçmen kadınlar, çocuk-
lar şarkılarının içeriğini oluştururlar.
Björn Afzelius birçok İsveçli gibi 

1960’lı yıllarda The Beatles müzik gru-
bundan etkilendi. 1963 yılında Mal-
mö’ye gelen sanatçı, burada kendi mü-
zik grubunu kurdu. 1960 yılların politik 
gelişmelerinden etkilenen ve kendini 
politik mücadelenin içinde bulan Björn 
Afzelius, 1970 yılında ‘Hoola Bandoola’ 

müzik grubunu kurdu. Grup kısa süre-
de bütün İskandinav ülkelerinde tanın-
dı. Devrimci müziğin gençler arasında 

da sevilmesini sağlayan Hoola Bandoo-
la, yerel dans anlayışı ile rock müziğine 
yeni bir biçim vererek İskandinav ülke-

lerinde ününü arttırdı. Latin Amerika 
türkülerini, Che Guevara’yı kendi rock 
müziği anlayışı ile yorumladı.
Björn Afzelius, okuduğu şarkıları ken-

di yazıp besteliyordu. Önemli günler-
de, halkların dayanışmasını dile getiren 
kültür etkinliklerinde, yürüyüşlerde 
durmadan çalıp söylerdi. Güney Afri-
kalı lider Nelson Mandela, serbest bıra-
kıldıktan sonra kendisine gösterilen da-
yanışmaya teşekkür etmek için geldiği 
Danimarka’da ve İsveç’te Björn Afzeli-
us konserleriyle karşılandı.
Sosyalist ülkelerin dağılmasından son-

ra ortaya çıkan politik yozlaşmaya karşı 
da şarkılaryla mücadele veren sanatçı, 
‘Ben sosyalistim; şarkılarım ve ben, asla 
saf değiştirmiyeceğiz’ diyordu.
Björn Afzelius’un bütün plakları, ka-

setleri ve CD’leri onbinlerce alıcı bul-
du. Danimarka’da da çok tanınan sa-
natçi, 1992 yılında en iyi yabancı şar-
kıcı ödülüne değer görüldü.  1998 yı-
lının son günlerinde ‘Elsinor’ adlı son 
CD’sini yaptığında ölecğini biliyordu. 
(Elsinor, Danimarka’nın Helsingör şeh-

rinin İsveççe adıdır ve Hamlet’in şato-
sunun bulunduğu bu şehri dünyaya asıl 
tanıtan bilindiği gibi Shakespeare’dir.) 
Björn Afzelius, bu son çalışmasında bir 
anlamda sevdiklerine son selamını yol-
luyor, onlarla vedalaşıyor. 19 yaşındaki 
kızı için, çok sevdiği Elsinor kenti için 
yazıp bestelediği şarkıların yanısıra, 
dünyanın öteki ülkelerindeki dostaları-
nı da selamlamaktan geri durmuyor. İs-
veç’in bu sevimli ayısı, ne yazık ki artık 
yaşamıyor. Biz de onu kızı için ve tu-
tuklu Carlos için yazdıklarından anladı-
ğımız dizelerle selamlıyoruz.

CARLOS’U KİM ÖLDİRDİÜ?
Didik didik araştırırlar öldürülen bir İsveçli ise
Şöyle bir göz atılır kara kafalıysa öldürülen
Ortaya çıkması Carlos’la ilgili gerçeğin ancak
Halkın bir tek yumruk gibi olmasına bakar.

Carlos öldü, ne ne olup bittiği biliniyor ama,
Gün ağırırken soğumuş bir cesetti hücrede o,
Ne kan var üzerinde, ne de bir yara izi
Yine de herkes anlayabilir ne olup bittiğini.

KIZIM İSABEL’E
Neler söylemiştim anımsarsın belki
Bir gecenin nasıl dingin geçeceği hakkında?
Bulur kendi içinde duyduğu için insan
Yaptığı şey yanlış mı değil mi
Girmeden çok önce 19 yaşına.

Öyleyse uç bir tanem, uç git yoluna
Bilincini koruya koruya kanatlarının.
Nerde olursan ol, nereye gisersen git
Bu olacaktır sana benim son öğüdüm
Girmiş olsan bile 19 yaşına.

İsveçli Devrimci Şarkıcı Björn 
Afzelius şarkılarıyla yaşıyor
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YORUM

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

İletişim:
Ishøj Kulturskolan

Vejledalen 9
2635 Ishøj

Tlf: 43 57 60 60
E- Mail: kulturskolen@ishoj.dk

Web: http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=2695
Erol Sarıkaya

Tlf.: 22 12 17 54 
E-mail: erolsarikaya@msn.com

ISHØJ MÜZİK OKULU 
Türk Halk Müziği Korosu

DERS GÜNLERİ:
Perşembe: 18.30 - 20.00

Pazar: 11.00 - 15.00

DERSLER: 
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

KÜLTÜR YAŞAM

Ulusal sağcı popülizm, 
gerek modern Da-
nimarka’da gerekse 

diğer Avrupa ülkelerinde 
varlığı inkâr edilemez siya-
sal bir gerçek. Bunun kanıtı 
aranıyorsa, Danimarka’nın 
yanısıra, Almanya, İsveç, 
Norveç, Hollanda, Fransa, 
İtalya, Avusturya, Macaris-
tan, Yunanistan’a ve diğer 
bir dizi ülkelere bakılabilir 
ve aşırı ulusalcı partilerde 
ilerlemeler olduğu gözlene-
bilir. Kitaptaki çok ilginç 
bir gözlem de bu ulusalcı 
partiler seçmenlerini büyük 
bir çoğunlukla merkez-sol 

partilerden çekiyor.
Koyu ulusalcı ve yabancı-

lara karşı katı politikalarıy-
la bilinen Danimarka Halk 
Partisi (Dansk Folkeparti-
DF) bugün Danimarka’nın 
en büyük ikinci partisi ko-
numunda. Ulusalcı sağcı 
popülizm tüm Avrupa’da 
ilerleme gösteriyor. Halkın 
desteği bu partilere giderek 
artıyor. Bu gelişme neden? 
Bu gelişme değiştirilebilir 
mi, durdurulabilir mi?
Hiçbir siyasi örgüt, ulu-

salcı sağcılar kadar merkez 
solun seçmenlerini kendine 
çekemedi ve merkez solun 

siyasal gücünü zayıflatama-
dı. Merkez sol ulusal sağcı-
lara karşı ne yapabilir?
Danimarka Halk Partisi 

DF Danimarka’nın toplum-
sal değerlerini kendine sağ-
lam bir şekilde mal ederken 
solcuları sadece göçmen-
lerin koruyucusu olmak-
tan başka bir şey olmayan 
vatana zarar verici unsur 
olarak gördü. Højrepopulis-
men-Aşrı Sağcılık. Solcula-
rın baş ağrısı  kitabını der-
leyen yazarlar bunun hatalı 
bir olgu olduğunu, siyasetin 
her türünün bir değerler 
politikası olduğunu savunu-

yorlar.
Nitekim, merkez-soldan 

çeşitli kişiliklerin yazıların 
yer aldığı antoloji olarak 
hazırlanan bu kitap bu nok-
tadan yola çıkarak, ulusal 
popülizme karşı siyasi gün-
demi kendi lehine çevire-
bilmek için merkez-solun 
neler yapması, nasıl bir yol 
izlemesi gerektiğine ilişkin 
öneriler sunuyor.

Højrepopulismen-Aşrı Sağcılık. 
Solcuların baş ağrısı  (belgesel)
Derleyenler Jens Jonatan Steen, 
Søren Villemoes, Niels Hen-
rik Jespersen- Frydenlund 
Yayınevi. 188 sayfa.

Solcuların baş ağrısı  
TÜRK KÜLTÜR GECESİ

FREDERIKSBERG
KOMMUNES
BIBLIOTEKER

HABER 

Haber gazetesi ve Frederiksberg Kütüphanesi'nden Türk Kültür Akşamı

Gelin bir kültür esintisi yaşayın. Haber gazetesi ve Frederiksberg Kütüphanesi'nin ortaklaşa 
gerçekleştirdiği Türk Kültür Akşamı'nda hem Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bilgilenin 

hem de Türk edebiyatı ve Türk müziği ile dolu güzel bir zaman geçirin. 

E. Milletvekili 
Yıldız Akdoğan, 
Sos. Dem. Parti 
Kopenhag 
Belediye Meclisi 
adayı

Murat Alpar, 
şair ve 
çevirmen

3 Ekim Perşembe akşamı saat: 19.30
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg

Cengiz Kahraman 
(Bağlama)  

Doğan Şahin
(Kabak kemane)

Proğram:
19:30: Açılış 
19:35: Günümüz Türkiye'si üzerine konuşma/ Yıldız Akdoğan
20:05: Türk Müziği
20:20: Ara (Arada çay, kahve, su vb. içecekler)
20:35: Murat Alpar'dan Türk edebiyatı ve şiiri üzerine konuşma
21:05: Türk Müziği

Türk Kültür Akşamı, Frederiksberg Kütüphanesi ve Haber gazetesi ile ortaklaşa 
düzenlediği bir etkinliktir. Giriş ücretsizdir.

Zamanın en önem-
li kenti o zamanki 
adıyla Konstanti-

nopel, bugünkü adıyla 
İstanbul, sadece Asya ve 
Avrupa’ın değil, İslam 
ve Hıristiyanlık dünya-
larının da sınırıydı. Hali 
hazırda bu iki inanç 
dünyası arasındaki sür-
tüşmeler birkaç yüz yıl-
dır sürüp gelmekteydi. 
Örneğin, Haçlı Seferle-
ri. Artık bu durum bir 
şekilde sona erecekti. 
Nitekim 1453 yılında 
Türkler Konstantinopol 
surlarının önündeydi. 
Bir Nisan günü, İstan-
bul’u kuşatan dev surlara 
çıkan Bizanslılar göz ala-

bildiğine uzanan çadırlarla, 
dalgalanan bayraklarla, ağır 
toplarla ve tepeden tırnağa 

silahlı savaşçılarla dolu bir 
tablo ile karşılaşmışlardı. 
Bizans halkı ve surlardaki 
askerler bu tablo karşısın-
da büyük bir korkuya ka-
pılmışlardı.

İşte İstanbul, Fatih Sul-
tan Mehmet’in komuta-
sındaki bu büyük güçle, 
o güne kadar ele geçirile-
meyen İstanbul’un fethini 
gerçekleştirmişti.

Bu tarihî olayın yaza-
rı bir Türk tarihçi değil. 
Buna karşılık yazar Roger 
Crowley Cambridge Üni-
versitesi’nden tarihçi ve 
Akdeniz Bölgesi kültürü ve 
tarihi alanında uzman.

Türküm diyen herkesin İs-
tanbul’un fethi konusunda 

üç aşağı beş yukarı bir bilgi-
si vardır hiç kuşkusuz. Daha 
yeni piyasaya çıkmış olan bu 
kitap Danimarka’ya yerleş-
miş yeni kuşaklar için, Türk 
tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biri olan İs-
tanbul’un fethi konusunda 
önemli bir kaynak. Kitap’ta 
İstanbul fethi öncesi ve son-
rası da anlatılıyor.

Konstantinopels fald – Slaget 
mellem Islam og Vesten: İstan-
bul’un Fethi-İslam ile Batı’nın 
Çatışması. Yazar Tarihçi Roger 
Crowley. Çeviren Syddansk 
Üniversitesi’nde öğretim görev-
lisi Henning Goldbæk (Orhan 
Pamuk’un kitaplarını Danca’ya 
çeviren). Rosenkilde & Banhof 
Yayınevi. 292 sayfa. 399,95 kr.

İstanbul’un Fethi-İslam ile Batı’nın çatışması

Dünyaca ünlü Dani-
markalı filozof Sö-
ren Kierkegaard’ın 

doğumunun 200. yılı kut-
lanıyor bu yıl.

Hem Danimarka’nın çe-
şitli şehir ve kasabalarında 
hem de dünyanın çeşitli 
başkentlerinde sempoz-

yumlar, seminerler ve kon-
feranslar düzenleniyor.

Kierkegaard uzmanla-
rı da çeşitli kamuya açık 
ortamlarda Kierkegaard’ı 
tanıtıcı etkinlikler yapı-
yorlar.

Bunlardan biri de Kopen-
hag’da bulunan Faelled-

parken düzenlenen bir ser-
gi, ancak bu sergiyi ilginç 
kılan bir başka özellik de 
var. O da Kierkagaard’ın 
eserlerinden alınan bazı 
cümlelerin Türkçe olarak 
da parktaki panoda yer al-
ması.

(Haber)

Parkta Türkçe felsefe

Danimarka kültü-
ründe yer alan Ba-
tıl inançlardan biri 

olan ve aksiliklerden ko-
runmak için masa altına 
vurup 7.9.13 deme alış-
kanlığı bugünün tarihiyle 
birleşti ve Danimarka ge-
nelinde bu tarihte evlenme 
çılgınlığı yaşanıyor.

Normal istatistiklere göe 
göre Danimarka genelin-
de bir Cumartesi gününde 

200 olan evlenme sayısı 
bugün yapılan nikah tö-
renleriyle 2 bine yaklaştı.

7 Eylül 2013 tarihinin 
kısa söylenişi olan 7-9-
13’ün, özellikle erkeklerin 
evlilik tarihlerini hatır-
lamada kolaylık sağlasın 
diye tercih edildiği sanı-
lıyor.

 Kaynağının tarih ve kö-
ken olarak bir türlü açık-
lanamadığı batıl inanç 

benzeri evlenme çılgınliği 
8 Ağustos 1988 (8.8.88), 11 
Aralık 2011 (11.11.11) ve 
12 Aralık 2012 (12.12.12) 
tarihlerinde de yaşanmıştı.

Danimarka resmi bahis 
kuruluşu Danske Spil de 
bugünkü çekilişlerinde gü-
nün tarihinin önemi nede-
niyle fazladan ikramiyeler 
veriyor.

(Haber)

Danimarka’da 7-9-13 çılgınlığı

Foto: Danske Spil

Danimarka Yazarlar Birliği edebi alanda 
Danca eserler üreten veya üretmek is-

teyen göçmen kökenli edebiyatçılara destek 
çıkıyor. 

Danimarka’da yaşayan ve Danca şiir ya da 
öykü yazanlar veya yazma girişimde bulu-
nanlar eserlerini Danimarka’da yayınlatmak 
istiyorlarsa gazetemizin kültür sayfası yaza-
rı, arkadaşımız Hüseyin Duygu’nun duygu1-
901@gmail.com mail adresine ya da gazete-
miz Haber’in haber@haber.dk mail adresine 
eserlerini gönderebilirler. Edebi değeri olan 
eserler Danimarka Yazarlar Birliği tarafın-
dan desteklenecektir.

Danca edebi üretime destek

2013 yılı Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti ilan edilen Eskişehir’de bir bü-
yük proje daha hayata geçiyor. 20 ül-

kenin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Türk-
vizyon Şarkı Yarışması’, Anadolu Üniver-
sitesi’nde yapılan imza töreni ile başlıyor.

Bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan gibi Türk Devletlerinden binlerce mi-
safir ağırlayan ve ağırlamaya devam eden 
Eskişehir, ‘Türkvizyon Şarkı Yarışması’ 
imza töreniyle yeni bir etkinliği daha haya-
ta geçiriyor.  ’Türkvizyon Şarkı Yarışması’, 
Türk Dünyası insanlarını ve sanatçılarını 
birbirlerine daha da yakınlaştırmak, Türk 
dili konuşan halklar ve ülkeler arasında, 
ortak müzik kültürünü, dilini ve sanatını 
geliştirmek amacını taşıyor.

Aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcis-
tan, Rusya, Tataristan, Moldova, Ukrayna, 
Kırım, Bosna-Hersek, Makedonya Cumhuri-
yeti ve Türkiye gibi 20 ülkenin bulunduğu 

ve 300 milyon kişinin televizyondan takip 
edeceği ‘Türkvizyon Şarkı Yarışması’nın 
imza törenine 2011 yılı Eurovision şarkı 
yarışması birincisi Azeri sanatçı Nigar JA-
MAL ile Farid MAMMADOV da katıldı.

Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başken-
ti Ajansı, Anadolu Üniversitesi, Türksoy, 
Türk Müzik Birliği Televizyonu (TMB TV) 
ve Kral Grubu ise bu etkinliğin paydaşları-
nı oluşturuyor. Üç aşamadan oluşan yarış-
mada, yarışmaya katılacak olan ülkelerin 
kendi yöntemiyle kendi temsilcilerini belir-
lemesi gerekiyor. İkinci aşamada yani yarı 
finalde, 20 ülke temsilcisinin 8’i elenerek, 
12 ülkenin temsilcisi finallere kalacak. 
Yarı finaller 19-21 Aralık’ta, final ise 23 
Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi temsil edecek sanatçı ve şar-
kı ise Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Ajansı ve Kral Grubu iş-
birliğiyle seçilecek.

Eurovision’un Türk rakibi:
TÜRKVİZYON
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Spor kaosu... SPOR-YORUM

İRFAN KURTULMUŞ

BulmacaHABER
ÇENGEL BULMACA

F
inalde Madrid ve 
Tokyo ile mücadele 
eden İstanbul ilk 
elemede Madrid’in 

elenmesiyle Tokyo ile son 
oylamaya kaldı.

Ev sahibi ülkenin belirle-
neceği final toplantısı için 
yanında bazı bakanlarla 
birlikte Arjantin’in başken-
ti Buenos Aires’te bulunan 
Başbakan Erdoğan, oylama 
sonrasında yaptığı açıkla-
mada üzüntüsünü ve kır-
gınlığını gizlemedi. Erdoğa-
n,i “”Daha önce Olimpiyat’a 
ev sahipliği yapmış olan bir 
ülkeye oyunları tekrar ver-
mek, yayılmacılık olarak bu 
değerlendirmeyi daha iyi 
yapabilirlerdi. Daha önce 
de benzeri Atina ve Lond-
ra’da oldu. Gönlümüz artık 
farklı bir şeyi bekliyordu. 
İstanbul farklı kültür ve 
medeniyetlerin buluştuğu, 

Asya ve Avrupa’yı birbirine 
bağlayan şehir olması bakı-
mından çok farklı bir şehir. 
Özellikle de önümüzdeki 
7 yıllık program açısından 
çok farklı yatırımları yap-
mayı öngören bir şehirdi. 
Finale kalmak önemliydi, 
büyük bir başarıydı. Birçok 
spor organizasyonlarını ba-
şarıyla gerçekleştirmiş bir 
ülkeyiz. Komite, organizas-
yona hazır olmadığımızı ka-
rar vermiş olacak ki, böyle 
bir karara vardılar. Ama 
bizim şu an tek hedefimiz 
olimpiyatlarda çok daha 
başarılı neticeler almak. 
Olimpiyatlarda madalya 
sayımızı artırmak gayreti 
içerisinde olmak. İnşallah 
sonunda başaracağız.” diye 
konuştu

Final oylamasında elenen 
Madrid’e verilen oyların 
Tokyo’ya kanalize olduğu 

belirtildi.
İlk oylamada Tokyo 42 oy 

alırken İstanbul ve Madrid 
26′şar oy alarak yeniden 
yarıştı. Bu oylamada Türki-
ye Madrid’in önüne geçti ve 
Tokyo ile finalde yarıştı. F,-
inal oylamasında ise Tokyo 
60, İstanbul 36  oy aldı.

103 Olimpiyat komitesi 
üyesin,in 97′sinin oyları ile 
belirlenen Tokyo kafilesi ile 
salonda uzun süre sevinç 
çığlıkları attı.

2020 Olimpiyatları ev sa-
hipliğinin İStanbul’a veril-
memesinin muhtemel ne-
denleri arasında şike olay-
ları ve son olimpiyat oyun-
larında madalya kazanan 
Türk sporcuların hepsinin 
dopingli çıkmasının buluna-
bileceği yorumları yapıldı.

(Kaynak: Ajanslar)

İstanbul seçilemedi
2020 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ülke-
nin belirlendiği oylama sonuçlandı ve 2020 yaz Olimpi-
yat Oyunlarının Tokyo’da yapılmasına karar verildi.

5 Kasım’da Kopen-
hag’da FC Kopenhag 
ile Galatasaray ara-

sında oynanacak şampi-
yonlar Ligi B grubu maçı 
öncesi Danimarkalı ırkçı-
lar ortamı şimdiden ger-
meye başladı.

HABER.DK okuyucula-
rından Murat Yıldız, “FC 
Kopenhag bilet iptali ola-
yında güvenlik gerekçesini 
öne sürdü. Belki kendile-
rince haklıydılar, ama bu 
çıkartmalar gösteriyor ki 

ortaya çıkabilecek bir gü-
venlik sorununda korun-
ması gerekenler Danimar-
ka’daki Türk futbolsever-
ler olacaktır” dedi.

Kur’a çekiminin hemen 
ardından satışa sunulan 
biletleri siparişi eden ve 
etnik Danimarkalı olma-
yan futbolseverlerin bilet-
leri önce güvenlik gerek-
çesiyle iptal edilmiş, çıkan 
tartışma ve FC Kopen-
hag’a yönelik ırkçılık ve 
ayrımcılık suçlamaları ne-

deniyle geri adım atılmış 
biletler iade edilmişti.

Kurt Westergaard ta-
rafından, başında bomba 
şeklinde bir türbanla res-
medilen Hz. Muhammed 
karikatürü sembol haline 
gelmiş karikatürün ya-
yınlanmasının ardından 
dünya genelinde yapılan 
protestolarda 150’ye yakın 
kişi hayatını kaybetmişti.

(Haber)

Foto: Murat Yıldız

Irkçılar şimdiden sahaya indi

T
ürk Sporu son yıllarda ulusla-
rarası alanda biraz kıpırdan-
ma göstermesine rağmen ard 
arda gelen kötü haberlere ba-
kılırsa bir türlü istikrarı sağ-

layamıyor.
Öncelikle, futbolda CAS’ın verdiği ni-

hai kararla Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı Av-
rupa’dan sırasıyla 2 yıl ve 1 yıllık süreyle 
men etmesi. 

Bu karar nedeniyle, bu yılki Şampiyon-
lar Ligi ve UEFA Ligi’nde Türkiye’nin 
Galatasaray ve Trabzonspor gibi yalnız-
ca 2 takımla temsil edilmesi ülke futbolu 
açısından iyi bir gelişme sayılmaz.
Türkiye’de patlak veren şike sürecin-

de gerekli kararlar zamanında kendimiz 
tarafından verilmediği için, elin oğlunun 
vereceği her türlü karar ve yaptırıma da 
böyle boyun eğmek zorundasınız.
Bilmem... Bazıları bundan ders çıkarır 

mı acaba?

Türk Milli Takımı, Fatih Terim’in 
üçüncü kez teknik patronluğa gelme-
siyle birlikte Andorra ve Romanya kar-
şısında aldığı üst üste iki galibiyetle 
ümitleri yeniden yeşertti. 
Ancak... 
2014 Dünya Kupasına gitmek için 

play-off oynama kaderimiz Hollanda’ya 
bağlı.

Brezilya’ya gitmeyi garantileyen porta-
kallarla, grubumuzda 15 Ekim’de kendi 
sahamızda oynayacağımız son karşılaş-
mayı kazanmamız ve yine Hollanda’nın 
11 Ekim’de Macaristan’ı yenmesi duru-
munda bu hayalimiz ancak gerçek ola-
bilecek.

Estonya’yı es geçiyorum, deplasmanda 
11 Ekim’de bu moralle biz onları yeneriz 
diye düşünüyorum...
Yani, sizler bu satırları okurken belki 

de kaderimiz belli olmuş olacak.
Büyük ümitlerle gittiğimiz Arjantin’in 

başkenti Buenos Aires’te, 2020 Olimpi-
yatların ev sahbii yapma olanağını final-
de Tokyo’ya kaptırarak ülke olarak yine 
hüsran yaşadık.
Biz ya bu tür işleri tam bilmiyoruz ya 

da yanlış algılamaların kurbanı olarak 
kendimizi yersiz şartlandırıyoruz.

Lobi denilen uluslarası ön çalışmalarda 
kişileri hediyelere boğmak ya da duygu-
sal konuşmalarla sonuca varmayı zan-
netmek abesle iştigal gibi birşey.
Olimpiyat Komitesi, bir ülkenin de-

mokrasi anlayışından tutun da her 
konusuyla ilgili değerlendirme sonrası 
kararını veriyor.

Başarısızlıkta birbirimize çamur atma-
da üstümüze yok.
Başarılı olunca hiç alakası olmayanla-

rın bile buna sahiplenmesi asab bozucu. 
Ne demişler zaferin babası çoktur, ama 
yenilgi öksüzdür.
Atletizmde patlayan doping skandal-

ları, futbolda yaşanan şike sürecinden 
daha ağır bir tokat gibi yüzümüze pat-
ladı.
Yazık...
Türkiye’nin, Atletizmde söz sahibi ol-

maya başladığı son yıllarda elde edilen 
başarıların hiçbir değerinin olmadığını 
görmek ıstıraptan başka birşey değil.
Basketbol’da, bu yıl düzenlenen Avru-

pa Şampiyonasında Türk Basketbol Mil-
li Takımı, tarihin en başarısız ve hüsran 
dolu sonuçlarla şampiyonadan elenirken 
birçok soru işaretleri bıraktı.
Bu karamsar tabloyu, Atamızın “Ben 

sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısını severim” sözüyle noktalaya-
lım... 
 

irfan.kurtulmus@haber.dk
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