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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Danimarka’da son yapılan kamuoyu 
yoklamalarına göre, Sosyal 
Demokratlar’ın oylarında büyük düşüş 
gözleniyor. Parti tabanı ve seçmenler, 
hükümetin seçmenlere kulak vermediği 
düşüncesinde.  Seçmenler, başbakan 
Helle Thorning Schmidt’i sosyal 
demokrat politikadan uzak buluyor. 

Sayfa 11

Danimarka’da 23 Nisan 
coşkusu

Başkent Kopenhag’ın yakınlarındaki Albertslund ka-
sabası tiyatro salonunda  ve Türklerin yoğun olarak 
yaşadıkları Ringsted kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

Sayfa 10

Sosyal Demokratlar kan kaybediyor

Sizlerden biriyiz !

Size ve sevdiklerinize özel, her çeşit 
hediyelik gümüş takı ve bijuteri ürünleri ile 
hizmetinizdeyiz.

500 kr üzeri alışverişlerinizde, tanıtım 
amaçlı özel dizayn GÜMÜŞ ZİNCİR 

HEDİYE! 

NORDBY
SMYKKER & ACCESSORIES

Lyngby Hovedgade 26 G, 2800 Kgs. Lyngby
Açılış saatleri: 
Hafta içi:  10:00 – 16:00, 
C.tesi:  10:00 – 15:00

Tlf: 51269895

Sayfa 12

Bu isyan bekleniyordu

Danimarka’da yaşayan göçmen kökenli gençlerin 
namus, töre ve utanç kavramlarına dayalı kültürlerine 
isyan ettikleri belirtiliyor.

H
ükümetin geçti-
ğimiz günlerde 
kamuoyuna açık-
ladığı, “Sürekli 

İstihdama giden yol” adını 
verdiği İstihdam reform 
paketinde işsiz durum-
da olan vatandaşlarımızı 
da yakından ilgilendiren 
önemli değişiklikler bulu-
nuyor.

2020 yılına kadar 3.500 
kişinin işe yerleştirilmesini 
hedefleyen reform paketin-
de son yıllara damga vu-
ran ve çok sert eleştirilen 
bazı uygulamalara da son 
veriliyor. 

İşsizlik kasalarının rolü-

nü daha da öne çıkarmayı 
hedefleyen reform pake-
tinde işsizlerin bir eğitime 
başvurarak kalifiyelerini 
arttırmaları için 500 Mil-
yon Kronluk bir kaynak 
ayrılacak.

Özellikle işsizlerin eğiti-
mine ve kalifiyelerinin art-
tırılmasına yönelik olarak 
hazırlanan yeni reform pa-
ketine göre, İş ve işçi bul-
ma kurumları (Jobcenter) 
tarafından zorunlu olarak 
kursa gönderme, işyeri staj 
uygulamalarına da son ve-
rilecek. Bu uygulamalar 
nedeniyle devletin beledi-
yelere sağladığı kaynaklar 

işsizlerin kendilerine daha 
faydalı olabilecek ya da 
meslek kazandırabilecek 
uzun süreli eğitime yön-
lendirilmelerini sağlamaya 
yönelik olacak. 

Özellikle son yıllarda iş 
ve işçi bulma kurumları ta-
rafından işsizlerin katılma-
ya zorlandıkları kurslar, 
neredeyse aşağılama sı-
nırlarında olmakla suçlan-
mıştı. Yeni paket işsizlerin 
kendi buldukları 6 haftalık 
kurs uygulamasına da son 
veriyor.

Herhangi bir mesleki ka-
lifiyesi olmayan 30 yaşın 
üzerindeki işsizler iki yıl 

eğitim izni alabilecekler. 
Bu süre içinde devlet ta-
rafından ödenen sosyal 
yardımın yüzde 80’i kendi-
lerine ödenecek. Böylelik-
le 16.500 işsiz 2020 yılına 
kadar kalifiyelerini arttıra-
rak iş piyasasında kendile-
rine daha kolay yer bulabi-
lecekler. 

Yeni reform paketine 
göre işsizlere, 6 aylık işsiz-
lik süresinin ardından, ya 
bir iş teklifinde bulunula-
cak, ya da kendilerine bir 
eğitim önerilecek. Bu süre 
halen 12 ay.

(Haber)

Aşağılayıcı kurslara son
Hükümetin, “Sürekli İstihdama giden yol” adını verdiği İstihdam reform paketinde 
işsiz durumda olan vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren önemli değişiklikler 
bulunuyor. Yeni paket işsizlerin kendi buldukları 6 haftalık kurs uygulamasına da 
son veriyor. Yeni pakete göre, iş ve işçi bulma kurumları (Jobcenter) tarafından zo-
runlu olarak kursa gönderme, işyeri staj uygulamalarına da son verilecek.
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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, bornoz 
takımları kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün. Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Coco

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”

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

D
animarka’da Türklere ait 
ilk camii olan başkent Ko-
penhag Kocatepe Camii’nin 
geleneksel Kermesi 16-17 

Mayıs tarihlerinde camiin bulundu-
ğu H.C.Örstedsvej 29C Frederiksberg 
adresinde gerçekleşecek.

Özellikle Kocatepe Kadın ve Gençlik 
Kolların büyük uğraş ve çabalarıyla 
organize edilen Kermeste, bu yılda 
kadınlarımızın kendi elleriyle yapa-
cakları gözlemeler başta olmak üzere, 
Türk mutfağından birçok çeşit lezzet 
satışa sunulacak.

Kermese büyük ilgi duyan Dani-
markalıların yanısıra Kopenhag ve 
çevresinde yaşayan Türklerin büyük 
merakla beklediği Kermeste, yiyecek, 
içecek, tatlılar ile kitap, giyim kuşam 
ve marka ürünlerin satışa sunulacağı 
öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılki kermes 
açılışını Türkiye’nin  yeni Kopenhag 
büyükelçisi Mehmet Dönmez’in yap-
masının beklendiğine değinen dernek 
başkanı Faik Canbaz,

Kadın ve Gençlik Kolların büyük 
bir itina ve disiplin içinde aylardan 

beri büyük bir özveriyle çalıştıkları-
nı söyledi.

Kermesi başlatan Türk camiler için-
de  ilklerden birisi olduklarına işaret 
eden Canbaz, Kocatepe’ye gönül ve-
ren genç yaşlı kadın ve kızların bu 
hizmetleriyle her yıl belirli miktarda 
derneğe maddi katkı sağladıklarını bu 
nedenle onlara müteşekkir oldukları-

nı belirtti.
Kopenhag Kocatepe Camiin Kerme-

si 16 Mayıs Cuma günü saat:11.00’de 
yapılacak açılış töreniyle start alır-
ken, kermesin herkese açık olduğu-
nu belirten başkan Faik Canbaz bu 
yılda büyük katılım beklediklerini 
vurguladı.

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Kocatepe’de Kermes heyecanı

Şart ve Koşullar geçerlidir. Fiyat Tarifeleri ve promosyonlar değişebilir. Güncel fiyatları ögrenmek için www.lycamobile.dk adresini ziyaret ediniz

Buralarda
bulunur:

&

&

øre
/dak1 øre

/dak95
 Türkiye

Mevcut müşteriler bu fiyatlardan yararlanmak için ACT SAVE yazıp 2525’e mesaj göndermelidir

Her kredi yüklediğinizde

sabit hatlar
baǧlantı ücreti 99 øre

cep telefonları 

ÜCRETSİZ SİM kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.dk ziyaret ediniz veya 70 14 55 66 arayınız
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Danimarka’da Sosyal De-
mokratlar günden güne eri-
yor. 

Son yapılan kamuoyu yoklama-
ları Sosyal Demokratların yüzde 
20’nin altına düştüğünü gösteri-
yor. Parti tabanı ve seçmenler, 
parti üst yönetimini ve genel baş-
kanı Sosyal Demokrat politikadan 
uzak, sağ politikaya daha yakın 
olmakla eleştiriyor.  
  ***
Peki, seçmende ve parti tabanın-

da neden böyle bir endişe var?  
Seçmen ve parti tabanının id-

dia ettiği gibi Danimarka’da sos-
yal demokratlar sağa mı kaymaya 
başladı?
Sosyal demokratlarda sağa kay-

ma eğiliminin artması ya da sos-
yal demokrat ideolojinin koruna-
maması aslında yeni bir durum 
değil. Bu, taaa 1989’da Berlin du-
varının yıkılmasına, Sovyetler Bir-
liği’nin ve Doğu blokunun çöküşü-
ne kadar uzanıyor. 
  ***
İki bloklu olmaktan çıkan dünya 

tek bloklu bir dünya haline gelin-
ce ve küreselleşme başlayınca, sos-
yal demokratlar bu değişime ayak 
uyduramadılar. Bu sadece Dani-
marka’da değil, bir çok ülkede de 
böyle oldu. 
  ***
Küreselleşme yani işgücünün ve 

malların serbest dolaşımı sosyal 
demokrasinin en büyük tehdidi ol-
maya başladı. Sosyal demokratlar, 
tek kutuplu yeni dünya düzeninde 
milliyetçi sağa kayan işçi sınıfını 
partiye geri getirebilmek için yeni 
vizyonla yola çıkmak yerine uzun 
bir bocalama döneminden sonra 
yıllarca beslendiği Marksist ideo-
lojiden uzaklaşarak sağ politikalar 
izlemeyi yeğledi. Yani değişimin 
ideolojisi olmak yerine kendisi de-

ğişmeye başladı. 
Sosyal demokratların en büyük 

hatalarından biri de sol siyasi ve 
ideolojik dayanışmadan beslenen 
işçi sınıfını ilerici bir sınıf olarak 
görmesiydi. Çünkü sendikalardan 
ve sosyal demokratlardan aldığı 
güçle işçi sınıfı demokratik yol-
lardan sürekli taleplerle gelip, bir 
takım haklar elde ediyordu, ama 
ekonomide özgür olmayan bir sı-
nıftan siyasette özgürlükçü olma-
sı bekleniyordu. İşçi sınıfı ve onu 
temsil eden sendikalar da, işgücü-
ne ihtiyacı azaltan üretim tekno-
lojilerindeki gelişmeler karşısında 
ilerici olmaktan daha çok tutucu 
bir tavır içindeydiler. 
  ***
Durum böyle olduğu için özgür-

lük, eşitlik ve refah içinde yaşa-
mak isteyen Danimarka’daki işçi 
sınıfı, sosyal demokratlar ya da 
diğer sol partiler yerine milliyet-
çi nedenlerle küreselleşmeye karşı 
duran Danimarka Halk Partisi’ne 
yöneldiler. Zaten hali hazırda tu-
tucu olan işçi sınıfı iş yaşamları-
nı küreselleşme ile tehdit altın-
da görmeye başlayınca, bu yaban-
cı korkusuna dönüşmeye başladı. 
Sermaye dünyayı paylaşırken, ça-
lışan sınıfta ve daha alt sınıflarda 
yabancı korkusu yaygınlaşıyordu. 
Bunu da aşırı sağ partiler çok iyi 
kullandılar.   
  ***
Bu nedenlerden dolayı Danimar-

ka’da bugün çalışan kesim, Doğu 
Avrupa ülkelerinden  çalışmak 
için gelenlere korkuyla bakıyor. 
Sosyal Demokratlar da yeni viz-
yonlarla seçmenin karşısına çıka-
madıkları için sürekli oy kaybe-
diyor ve milliyetçi, liberal, tutucu 
sağ politikaları benimsemeyi ter-
cih ediyorlar. 

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Sosyal Demokratlar 
erimeye mahkum

www.haber.dk www.gazette.dk
Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  

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

MEDIA BAZAR

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

Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Teknolojinin en son harikası TURKUVAZ 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 
300’e yakın kanal.

Ayrıca TURKUVAZ TV’de 10’un üzerinde sinema kanalında her 
hafta 10 yeni filmi ücretsiz izleyebilirsiniz.

D- SMART İskandinavya Servisi

SADECE 250 EURO AYLIK - ABONELİK YOK

TURKUVAZ MEDIA CENTER
GUDRUNSTRASSE 117

  1100 VİYANA

YASİN ŞAHİN
06641677892

BIKATECH 0688 60200995 VE 96

Dornerplatz 7
1170 VİYANA

Viyana Satış Yetkilisi

TURKUVAZ MEDIA CENTER
tüm kanallar ömür boyu bedava

1.600 DKK' dan 
başlayan fiyatlarla

TÜRK - AVRUPA VE  SPOR KANALLARI
51 88 86 75

2.000 DKK'

ATN TÜRK
1 YIL ABONE DAHİL

KABLO

Avrupa Birliği’nde göçmen 
işçilere daha fazla hak için, 
Daha adil, daha dayanışmacı bir 
Avrupa için 10 yıldır çalışıyorum. 
Senin de oyunla bu 
çalışmalarıma devam etmek 
istiyorum.

25 Mayıs günü yapılacak 
Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde oyunuzu güçlü 
bir kadına verin !

25 Mayıs’ta oyunuzu
Britta �omsen’e
verin

Web: brittathomsen.dk,  Facebook: /brittathomsendk,  Twitter: @Britta�omsen

BRITTA THOMSEN
AVRUPA PARLAMENTOSU’NA GÜÇLÜ BİR KADIN
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Danimarka’ya geldiğim yıl-
larda devam ettiğim Danca 
kursunda bir akşam hoca-

mız Danca sayıları bize anlatırken 
kullanılan sistemi ve eskiden bu 
sayı sözcüklerinin o zamanki halle-
rini de anlatmıştı. “40” sözcüğünü 
anlatırken verdiği örnek o günden 
beri hiç aklımdan çıkmadı. Sizlerle 
paylaşmak istedim. Bir sözcüğün, 
doğa-insan ilişkisinin insanların 
kullandığı dili nasıl biçimlendirdi-
ğinin çok ilginç bir örneğidir bu. 
Hemen belirteyim dilbilimsel bir 

araştırma yazısı değil benim bu ya-
zım. Sadece bildiğim diller arasın-
da bir sözcüğün ve kavramın nasıl 
gezindiğini gösteren ilginç bir ör-
nek.
Hocamızın anlattığına göre Baltık 

ülkeleri civarında bundan yüzler-
ce yıl önce kürk, hayvan postu tüc-
carlarının buluştuğu pazarlar var-
mış. Kürk ticareti de yirmilik bal-
yalar halinde yapılır, en az iki bal-
ya satılırmış. Satıcılar yirmi tilki 
kürkünden oluşan iki balyayı üst 

üste koyarlar, bu iki balyalık satış 
birimine “Kırik” adını verirlermiş. 
Bu sözcüğü söyleyince pazarlık ta-
mamlanmış, satış gerçekleşmiş 
olurmuş.
Danca dil hocamız bu örneği ve-

rip dersi bitirdikten sonra eve gi-
dene kadar “Kırik” sözcüğünün 
Türkçe’mizdeki “Kırk” sözcüğüne 
benzediğini düşündüm. Hem söz-
cükteki sessiz harfler aynıydı, hem 
de satılan mal yani “Kürk” ile de 
aynıydı.
Ve eve gelişnce bu sözcüklerin 

“40” sayısı ile bağlantılı olduğunu 
da düşünmeye başladım.
Şimdi eski Kuzey dillerini İngiliz-

ce ile de karşılaştırınca bakın orta-
ya neler çıkıyor. 
Danca’da “40” anlamına gelen “fy-

rre” (Okunuşu: för) sözcüğü, aynı 
telaffuzla İngilizce’de kürk (fur) 
anlamına geliyor, ve İngilizce’de-
ki sözcüğün telaffuzu da aynı Dan-
ca’daki gibi “för”.
Burada verdiğim örnekteki ilginç 

yan, aynı sözcüğün farklı yazım ve 
telaffuz yöntemleriyle başka dil-
lerde de yer alması değil. Onun 
da örnekleri çok. En çarpıcı örnek 
ise Sümerce’de bulunan E.Rİ.DU. 
sözcüğü. Sümer mitolojisine göre 
uzaylılar tarafında Güney Mezo-
potamya’da kurulduğu belirtilen 
bu şehir ise hâlâ arkeologlar tara-
fından dünyada kurulan ilk şehir 
olarak kabul edilir. E.Rİ.DU söz-
cüğü de Almanca’da ‘Erde’ Kuzey 
dillerinde ‘Jord’, İngilizce ‘Earth’, 
Türkçe’de ‘Yurt’ olarak yer almış-

tır. Ama verdiğim örnektekinden 
farklı olarak, yazılım ufak tefek 
farklar gösterse de anlam aynıdır.
Sohbet ortamlarında sık sık an-

lattığım ve dinleyen dostlarım ta-
rafından da ilgiyle karşılanan bu 
kürk-kırk hikayesi bundan bir-
kaç yıl önce Kopenhag’dan İstan-
bul’a yaptığım uçak yolculuğunda 
yan koltukta oturan bir beyefendi 
ile tanışmamla daha da ilginç hale 
geldi.
Yanımda oturan kişi Helsinki’den 

İstanbul’a gidiyordu ve Kopen-
hag’da aktarma yapmıştı. İstan-
bul’da deri kürk mağazası olduğu-
nu söyleyen beyefendi Finlandi-
ya’ya Kürk almaya gitmiş, dönüş 
yapıyordu.
Kendisine yukarıda aktardığım 

hikayeyi anlatınca o da çok şaşır-
dı ve sevindi. Bana dedi ki, “Doğ-
rudur. Bir kürk manto yapmak 
için Kırk tane tilkinin postu gere-
kir. Otuz dokuz yetmez. O yüzden 
kırkar kırkar satılıyor olmalı tilki 
kürkleri,” dedi.

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Kırk tilkinin kürkü

Avrupa Birliği Danimarka’yı güçlendirecek
Britta Thomsen, Sosoyal 
Demokrat Parti AB 
Milletvekili Adayı

Avruıpa Birliği üye-
liği Daniamrka için 
kazançlı bir birlik-

teliktir. Büyüme ve istihdama katkısı olan 
bir birliktelik. Bu sevindirici bir şey, ama 
Avrupa Birliği üyeli,ği ticari anlaşmaların 
da ötsinde şeyler barındırıyor bence.

Avrupa Birliğideğerlerimiz ve insan hak-
ları ile de ilgilenmelidir. 10 yıldır Avrupa 
Birliği’nde bulunduğum sürece Avrupa 

Birliği’nin göçmen işçilere ve göçmenlere 
uygulanan ayrımcılığa karşı mücadele et-
mesi için çalıştım.

Avrupa Birliği’nin ortak bir göç politika-
sı yok. 21 yaşın üzerinde olanlar için aile 
birleşimi hakkı tanıması ve 5 yıl oturduk-
tan sonra süresiz oturma izni hakkı ta-
nıması için aldığı ortak karar var sadece. 
Bu kurallar Danimarka’da işlemiyor. Da-
nimarka’ya tanınan hukuk işbirliğinden 
muafiyet hakkından vazgeçersek yukarıda 
bahsettiğim kuralalrı değiştirebiliriz. Bu 
hukuk işbirliğinden muaf olmamıza rağ-
men Danimarka eşitlik ve insan hakları 

konusunda Avrupa Birliği kuralalrına uy-
maktadır. Avrupa Birliği kanunları saye-
sinde iş piyasasında her türlü ayrımcılık 
Danimarka’da da yasaktır.

Avrupa Birliği kanunları sayesindedir 
ki ülkemizde bir eşitlik komisyonu kurul-
muştur. Bu komisyon sadece iş piyasasın-
da değil, günlük yaşamda cinsiyet ve etnik 
köken nedeniyle uygulanan ayrımcılıkla 
da mücadele eder, bu alanlarda yapılan şi-
kayetleri ele alır. Eşitlik kopmisyonu 2009 
yılında kurulmasından bu yana, komisyo-
na yapılan şikayetler düzenli bir şekilde 
artış göstermiştir.

2012 yılında Danimarka’da 426 ayrcm-
cılık şikayeti yapılmıştır. Gelecekte de bu 
komisyon etnik ayrımcılıkla mücadelesi-
ne devam eder. Ayrımcılık sadece buna 
maruz kalan kişi için incitici bir şey değil, 
aynı zamanda toplumumuz için de paha-
lı bir davranıştır. Eğer Danimarka dünya-
nın dünyanın en zengin ülkeleri arasında 
kalmaya devam edecekse ne yaşlıların , 
aşlı oldukları için işten atılmalarına, ne de 
bir kişinin adı İbrahim olduğu için Dani-
markalı Morten kadar aldığı eğitimi kulla-
namasına tahammülü yoktur.

Ben de sol kesimde olan bir çok kişi 
gibi kendi 1 Mayıs konuşmamı ya-

zıyorum.  Ama itiraf etmeliyim ki duy-
gularım ortaya çıkıp beni zorladığı için, 
düşüncelerimi toplayıp kaleme dökmek-
te zorlandım. Belki de ben İşçi olmayıp 
da işçiymiş gibi görünenlerden olmadı-
ğımdan…
Bazı meslektaşlarımın aksine, sadece 

bir  fabrikada çalıştım, bir hastanede 
temizlik yaptım, ya da öğrencilik yılla-
rımda garsonluk yaptım diye, kendimi 
işçi olarak adlandırmak istemiyorum.
Benim dünyamda altı ay elektrikçi ya 

da marangoz olarak çalışıp hayatının 
geri kalanını bir sendikada masa başın-
da oturarak, yüksek maaş alarak geçir-
mek kendine “İşçi kimliği yapıştırmak 
için yeterli değildir. 1 Mayıs’ta ateşli  
konuşmalar yapmak da insanı işçi yap-
maz. Yarıda kalmış bir akademik eği-
tim, sol geleneklere sahip akademisyen 
bir aileden gelmek de yetmez.
Bunun tek bir şeye faydası olur. O da 

ortada işçiymiş gibi dolaşmasını kolay-
laştırır insanın.
Hayır, ben işçi falan değilim, ama bir 

işçinin akademisyen olmuş kızıyım. 
Ben bir işçi ailesinin evinde büyüdüm. 
Hâlâ bugün bile, annem babamın balık 
işleme fabrikasından nasıl yorgun argın 
eve geldiklerini, eve geldiklerinden elbi-

selerinin nasıl balık koktuğunu unuta-
mıyorum. İşçi demenin ne demek oldu-
ğunu, işçi dayanışmasının ne demek ol-
duğunu, bir insanı işçi yapan değerlerin 
ne olduklarını öğrenerek büyüdüm. O 
değerler ki, eşitlik, özgürlük, dayanış-
madır, benim aileme ve dolaylı olarak 
da bana faydası olmuş sendikal hareke-
tin de ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İşte ben bugün bu değerlerin, özellikle 

eşitlik ve dayanışmanın hayata geçiril-
mesini, özellikle sendikal hareket kat-
manlarında günlük hayatta yaşanması-
nı istiyorum,.
Ama gerçek hayata baktığımızda sen-

dikal hareketin üyelerinden uzaklaş-
mış olduklarını, işçilerin, özellikle de 
göçmen kökenli işçilerin endişelerini, 
gelecek kaygılarını bırakın umursama-
yı, bunların ne olduğunu bile bilmeden 
günlük tartışmaların uzağında olduk-
larını görüyorum. Kamuoyunda devam 
eden tartışmalarda işçi hareketini tem-
sil eden sendikalar daha aktif , daha 

saldırgan bir rol almalılar, gündemi be-
lirleyen olmalılar –örneğin popülist po-
litikacılar Polonyalı işçileri böceğe ben-
zettiği zaman. Burada dayanışma işçi 
ile olmalı, işçinin yanında durulmalıdır. 
İşçi Polonyalı da olsa bu böyle olmalı-
dır. Aynı durum ücretlerin rekabet ba-
hane gösterilerek aşağı çekilmesi, ça-
lışma şartları gibi konularda da geçer-
lidir. Hem politikacılar karşı daha net 
bir tavır hem de işçilere ve sendikal ha-
rekete katılacak genç işçilere, daha gü-
ven verebilecek bir imaj eksikliği oldu-
ğunu hissediyorum. Genç işçiler artık 
sendikal hareketin kendilerine neler 
verebileceğini bilmekten çok uzakta bu-
gün sahip oldukları hakların doğal ve 
sonsuza kadar devam edeceğine inan-
maktadırlar.
Bu da beni üçüncü isyana getiriyor, 

yani eşitlik. Bu alanda da Danimarka 
sendikal hareketi üyelerini hayal kırık-
lığına uğratmıştır. İş piyasasında ka-
dın erkek eşitliği alanında değil,  etnik 

çeşitlilik konusunda sendikal hareket 
üzerine düşeni yapmamıştır. İşçi sen-
dikaları organizasyonlarının lider kad-
rolarının yanı sıra, yönetim kurulların-
daki isimleri ve orta derecedeki şef ve 
lider kadrolarını da gözden geçirirsek 
bunu rahatlıkla görebiliriz. Çok yazık. 
İşçi sendikaları gerektiğinde kaçınıla-
mayacak olan mücadelelere girmek zo-
rundadırlar.
Günümüzde gözlemlediğimiz şudur 

ki; işçi sendikaları üzerlerine sanki ölü 
toprağı serpilmiş gibi bir çekilme duru-
mundadırlar. İşçi olmadan işçi gibi dav-
ranıp yüksek maaşlarla birbirlerini kol-
layan, gözeten, işe alan bir grup ortaya 
çıkmıştır.
Yeni kan yeni düşünceleri de berabe-

rinde getirir, yeni soru işaretleri orta-
ya çıkarır. Örneğin FOA ve 3 F göçmen 
kökenli üyelerini toplumumuzun ve 
sendikal hareketin geleceği konusunda 
çalışmak için sahaya davet edebilirler. 
Bu grubun ne kadar geniş ve nasıl bir 
potansiyel barındırdığını düşündüğü-
müzde böyle bir girişimin bir gereklilik 
olduğunu rahatlıkla görebiliriz.
Ama maalesef bu yıl da 1 Mayıs etkin-

likler, işçi olmayıp da ortada işçi gibi 
gezenlerin düzenledikleri bir kuzen-ye-
ğen partisine dönüştü.

1 Mayıs – Dayanışma 
nerede kaldı?

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk
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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

Belki önümüzdeki Avrupa Birliği seçi-
mi nedeniyle, belki yavaş yavaş Da-

nimarka’da seçim havasına girildiğinden, 
son günlerde medyada yine ”uyum so-
runları” gündeme getirilmeye başlandı. 
Bilinen hikayeler yeniymiş gibi anlatılı-
yor, yeni yeni sorunlar, hikayeler bulu-
nuyor.  

BT gazetesi, IKEA´nın Taastrup bö-
lümünde domuz etinden yapılmış sosis-
lerin menüden çıkarılmasını, Hvidovre 
Hastanesinde kısa ya da uzun kollu elbi-
se tartışmasını ve Syddansk Üniversite-
si’nde bazı öğrenci gezilerinden alkolün 
kaldırılmasını örnek göstererek ”alarm 
çanları” çalıyor. 

Suzanne Bjerrehuus gibi medyadan ta-
nınan bir kaç kişiyi de yanına alarak, 
”dini talepleri yerine getirmek manyak-
lıktır” ve ”Danimarka elden gidiyor” yay-
garası yapılıyor. Bilininen argumentlar. 
Yıllardır eleştirilen konular. Isıtıp ısıtıp 
önümüze konuluyor.

Neyse, bir başka tartışma ”kadın- er-
kek” meselesiyle ilgili. Kopenhag’da 814 
odalık bir otel 17.inci kattını – yani 20 
odasını kadınlara ayırmış. Mahkeme ote-
lin uygulamasını ayrımcılık olarak gör-
müş ve otelin uygulumadan vazgeçmesi-
ni istemiş. Otel, yaptıkları araştırmada 
otele gelen kadınların böyle bir istekleri 
olduğunu ve bunun ticari amaçla yapıl-

dığını bildirmiş. Ama olaya tepki büyük. 
Hem mahkeme hem de halktan bazı in-
sanlar bunun ”eşit uygulama” analıyışına 
ters düştüğünü iddia ediyor. İnsanın ak-
lından ”toplumda bu kadar ırkçılık var-
ken neyle uğraşıyorlar” demek geliyor. 

Bu örnekler bana bir tarafan Danimar-
ka’nın kurum olarak bir türlü çokkültür-
lülüğü anlayamadığını, bir taraftan da 
çokkültürlülük örneklerine halk olarak 
aşırı milliyetçi bir duyguyla karşı çıkıldı-
ğını gösteriyor. Bu karşı çıkma toplumun 
her kesiminden geliyor. Zengin fakir, 
sağ, sol farketmiyor. 

Herşeyden önce çokkültürlülük, fark-
lı farklı kültürlerin aynı anda aynı me-
kanı ve alanı paylaşması demek. Kültür 
bilindiği gibi norm, değer, inanç ve dü-
şünce biçimlerinden oluşur. Bu anlamda 
çokkültürlülük demek ayrı ayrı inançla-
rın, normların ve düşüncelerin aynı anda 
aynı mekanda bulunması demek. Örne-
ğin eğitim alanında, işgücü piyasasında, 
politik alanda vs. her çeşit görüş ve bu-

nun getirdiği uygulamaya yer verilmesi 
demek. Bu anlamda ”eğitim sosyal ilişki 
demek, kimlik arayışı demek, eğlence de-
mek” anlayaısında olan insanlar ve ”eği-
tim sıkı çalışma, disiplin, her türlü dün-
ya nimetlerinden vazgeçmek ister” anla-
yışında olan öğrenciye de yer verebilmek. 
Bu bir kültürel (anlayış) farklılık. Aynı 
anda başka farklılıklar da olabilir, örne-
ğin ”kadın erkek öğrenci birlikte olmalı 
veya olmamalı” ya da ”eğlencelerde alkol 
olmalı ya da olmamalı gibi”. 

Sonuç sadece kadınlar ya da erkekler 
veya sadece alkollü ya da alkolsüz geziler 
olmamalı. İşin püf noktasıda burada za-
ten. Hem çalışkan, disiplinli hem de ”işin 
gırgırında” olan öğrenci için eğitim vere-
bilmek; hem ”zil zurna sarhoşun” hem 
de muhafazakâr öğrencinin eğitim hak 
ve olanaklarından yararlanmasını müm-
kün kılmak.

Farklı kültür demek, farklı anlayış ve 
bunların getirdiği eylem biçimi demek. 
Bu farklılık başka insanların canına ve 

malına zarar vermediği sürece, toplu-
mun kabul ettiği ortak değerler zeminin-
de (demokrasi ve özgürlük gibi) ve aynı 
anda uluslararası değerler ışığında (in-
san hakları gibi) çözüm üretilmeli, arayış 
yapılmalı. 

Maalesef bizim şimdiye kadar Danimar-
ka’da gördüğümüz ya vurdum duymaz-
lık ya da totaliter bir yaklaşım: Sanki 
Danimarka’da başka hiç bir kültür yok-
muş gibi, standart bir Danimarkalı anla-
yışıyla kurum ve kuruluşları yapılandır-
ma, işletme, ya da toptan kabullenme. 
Mesela alkolün tamamen gezilerden kal-
dırılması veya hastane personeline peçe 
taktırmak gibi (peçe taktırdmak benim 
abartmam). Halbuki çokkültürlülük de-
diğim gibi aynı anda çeşitlilik demek. 
Otelin 17.inci katı kadınlara ayırması 
bana göre buna güzel bir örnek. Başka 
katları başka kültürel değerlere ayrıla-
bilir. Aynı otelde değişik kültürlere aynı 
anda yer verebilmek. Sadece bir şeyi seç-
mek özünde tek düze, tek boyutlu bir in-
san yaratmak, çeşitliliğe karşı olmak de-
mek. 

Kurumlar bunu yaparken halkı eğitme-
li, hoşgörülü olmaya davet etmeli. Aksi 
halde her başı örtülü bir kadın gördü-
ğünde ”alarm çanları çalacak, Danimar-
ka elden gidiyor” çığlığı atacak çok insan 
var.

Çokkültürlülük

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

Z
anlının Kopenhag Poli-
si tarafından Danimar-
ka’da ve iki ayrı ülkede 
gizlice yürütülen araştır-

ma ve soruşturma sonucu baş-
ka bir ülkede gözaltına alındığı 
bildiriliyor. Zanlının yurtdışında 
gözaltına alınmasının ardından 
polis, Kopenhag ve çevresinde 9 
ayrı adrese baskın yaparak ara-
ma yaptı, zanlı ile ilişkide olduğu 
belirlenen kişilerin ifadeleri alın-
dı. 26 yaşında olduğu bildirilen 
kişinin milliyeti hakkında bilgi 
verilmedi, ancak Ortadoğu görü-
nümlü olduğu ve aksansız Danca 
konuştuğu belirtildi.

Zanlının 7 Kasım günü mahke-
meden karar çıkartılarak ulusla-
rarası planda aranmasının sağ-
landığı ve söz konusu kişinin Da-

nimarka polisinin isteği üzerine 
Türk polisi tarafından gözaltına 
alındığı ve Danimarkalı yetkilile-
rin zanlının Danimarka’ya iade 
edilmesi için girişimlerde buluna-
cakları belirtildi.

Suikast girişiminin bir kişi tara-
fından gerçekleştirildiğini söyle-
yen polis yetkilileri, ifadeleri alı-
nan kişilere yönelik  herhangi bir 
suç isnat edilmediğini belirttiler.

Olayın ardından ortaya atılan 
iddialarda Lars Hedegaard’a as-
lında saldırıda bulunulmadığı, 
gündeme gelmek için bu iddiayı 
kendisinin ortaya attığı dile ge-
tirilmişti. Polis tarafından sal-
dırganın yakalandığı haberinin 
kendisine verilmesinin ardından 
konuşan Hedegaard, “Polisi kut-
luyorum. 14 ay boşuna uğraşma-

mışlar. Hâlâ gizlenmeye devam 
edecek korumasız dolaşmayaca-
ğım, zira bir kişinin aklına gelen 
başka kişilerin de aklına gelebi-
lir,” dedi.

Suikast teşebbüsünün ardından 
gizli bir adrese taşınan Lars He-
degaard ayrıca Danimarka İstih-
barat Teşkilatı PET tarafından 
da gün boyu korunuyor.

Kimdir?
Aşırı sağcı, İslamiyet ve Müslü-
man düşmanı görüşleri ile tanı-
nan ve Trykkefrihedsselskabet 
adlı derneğin kurucusu olan Lars 
hedegaard 2011 yılının  Mayıs 
ayında Danimarka Yüksek mah-
kemesi tarafından ırkçı ifadeler-
de bulunduğu gerekçesiyle 5 bin 

Kron cezaya çarptırılmıştı.
Aşırı sağcı yayınları ile tanı-

nan Snaphanen.dk adlı sitede 
yayınlanan ve Lars hedegaard’ın 
kendi evinde gerçekleştirildiği 
bildirilen video röportajında He-
degaard, “Müslümanlar kendi 
çocuklarının ırzına geçiyorlar, 
Müslüman ailelerde kızlar am-
caları, yeğenleri ve babalarının 
tecavüzüne uğruyorlar” sözlerini 
sarf etmişti, bu sözlerinden dola-
yı hakkında dava açılmıştı.

Ne olmuştu?
Hedegaard ile aynı blokta oturan 
bir komşusunun ifadesine göre 
saldırı Hedegaard’ın oturduğu 
apartmanın merdiven boşluğun-
da gerçekleşti. Saldırgan kırmı-

zı renkte postacı ya da bir kargo 
kuryesi kılığında gelerek kendisi-
ne bir paket vermek istedi. Med-
yaya konuşan komşu, Hedegaard 
ile merdivende karşılaştığını ve 
Hedegaard’ın kendisine, “Beni 
vurmaya çalıştılar” dediğini  söy-
ledi. Saldırganın 30 yaşlarında ol-
duğu ve siyah sık saçlı bir erkek 
olduğu belirtiliyor.

Saldırgan Türkiye’de yakalandı
Lars Hedegaard’ı geçtiğimiz yıl 5 Şubat günü evine kargo görevlisi kılığında gelerek, apartman girişinde vurmaya 
çalışan kişi olduğu zanlısıyla bir kişi gözaltına alındı.
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A
lbertslund’daki kutlama, 
yüksek öğretim gören 
Türk gençleri tarafından 
kurulan Turkish–Da-

nish Network (TDN) ve Anadolu 
Kültür Günleri (AKG) derneği 
tarafından düzenlendi ve kutla-
maya 15 ayrı ülkeden çocuklar da 
katıldı.  

Kutlama, Atatürk ve tüm şe-
hitler için yapılan bir dakikalık 
saygı duruşu ve ardından okunan 
İstiklal Marşı ile başlarken Tür-
kiye’nin Kopenhag Büyükelçisi 
Mehmet Dönmez, yurtdışında 
yapılan milli bayram kutlamala-
rının genç kuşaklara ulus bilinci-

nin oluşması için çok önemli ol-
duğunu söyledi. 

Büyükelçi Mehmet Dönmez 
konuşmasında çocukların bay-
ramını kutlarken, “23 Nisan’ın 
tarihimizin en önemli temel taş-
larından biri olduğunu,19 Mayıs 
1919’da Mustafa Kemal Atatürk 
öncülüğünde başlayan Kurtuluş 
mücadelesinin 23 Nisan 1920’de 
Meclis’in açılmasıyla farklı bir 
boyuta ulaştığına ve Kurtuluş sa-
vaşını başarıyla bitiren bir ulus 
olduğumuzu” ifade etti.

23 Nisan temalı resim yarışma-
sının birinciliğini, Kopenhag’da 
okuyan Pakistan asıllı Nayeb 

adında bir kız öğrenci kazanırken 
ödülünü büyükelçi Mehmet Dön-
mez verdi. 

Slagelse kentinden törene katı-
lan 2.sınıf öğrencisi Zehra Mutlu 
İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ez-
bere okurken, profesyonel sanat-
çıları aratmayan bir performans 
sergileyerek dakikalarca ayakta 
alkışlandı.

Danimarka Kraliyet Müzik 
Konservatuarı’nda (DKDM) çello 
üzerine master yapan Türk gen-
ci Berk Kavak, çellosuyla çaldığı 
klasik Türk müziği ve ‘Uzun ince 
bir yoldayım’ parçalarıyla büyük 
beğeni topladı. 

Kopenhag’da çeşitli okullarda 
okuyan Amerika’dan Küba’ya, 
Pakistan’dan Danimarka’ya ka-
dar 15 değişik ülkeden çocuklar, 
kendi ülke bayraklarıyla sahneye 
çıkarak izleyicileri selamlayarak 
kutlamaya renk kattılar.

Ringsted’te coşkulu kutlama
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını başkent Kopen-
hag’dan sonra Ringsted kentinde 
kutlandı.

Kentte bulunan Dagmarskolen 
okulunda, anadili öğretmeni Fa-
ruk Çelik ile birlikte hazırlanan 
özel program, İstiklal Marşı’mı-
zın okunmasıyla başladı. Ardın-
dan çocuklar ve gençlerin okudu-
ğu şiirler, skeçler, yapılan folklor, 
halk oyunları, dans gösterileri, 
yetenekler ve tiyatro sahnesi gibi 
çok zengin bir programla kentte 
yaşayan Türkler mutlu bir günü 

kutlamaya eşlik ettiler. Rings-
ted’teki görkemli törene Tür-
kiye’nin Kopenhag büyükelçisi 
Mehmet Dönmez de katıldı. 

Büyükelçi Mehmet Dönmez 
yaptığı konuşmada, yurtdışında 
yaşayan Türklerin 23 Nisan, 19 
Mayıs ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı gibi milli değerlerimizi 
kutlamalarından ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Türk Okul Aile Birliği, büyükel-
çimizin katılmasından Türk top-
lumu adına büyük mutluluk duy-
duklarını belirttiler. 
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Danimarka’da 23 Nisan coşkusu
Başkent Kopenhag’ın yakınlarındaki 
Albertslund kasabası tiyatro salonunda  
ve Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 
Ringsted kentinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük 
bir coşku ile kutlandı.

Türklerin yoğunlukta olarak yaşadı-
ğı Ringsted kentinde Türk Okul Aile 
Birliği’nin (RTOAB) yeni yönetimin-
de erkekler görev almak istemeyin-
ce iş kadınlara düştü.
  Kentte 1982 yılından beri faaliyet 
gösteren Ringsted Türk Okul Aile 
Birliğinde, her 2 yılda bir yapılan 
yeni yönetimin belirlenmesi seçimle-
rinde erkekler sorumluluk ve görev 
almak istemeyince kadınlar kolları 
sıvayarak yönetimi ele aldı.   
  Başkanlığını Nihal Muhçu’nun yap-
tığı RTOAB yeni yönetimi, Şengül 
Şimşek, Canan Tinni, Ayşe Muhçu, 
Zennure Şimşek, Fadime Güngör-
dü ve Gülhan Güngördü adındaki 7 
Türk kadınından oluşuyor. 
  Çoğunluğu Sivas ve Çorum böl-
gesinden gelen Türklerin yaşadığı 
Ringsted kenti Türk  Okul Aile Birliği 

kadın yönetimin ilk işi,  kentlerinde 
anadili eğitimi gören Türk çocukları-
nın ailelerinin para ödemelerini orta-
dan kaldırtarak bu maddi yükü bele-
diyenin karşılamasını sağlamak oldu. 
  Türk Okul Aile Birliği başkanı Nihal 
Muhçu, erkeklere ısrarla yönetimde 
yer almalarını teklif ettikleri halde 
hiç kimsenin sorumululuk almak is-
tememesi üzerine yönetimin ilk kez 
yalnızca kadınlardan oluştuğunu 
söyledi. 
  Yönetim olarak kentte yaşayan tüm 
Türkleri kucakladıklarının altını çi-
zen başkan Muhçu, haftada 4 saat 
verilen anadili eğitiminin kesintisiz 
olarak uygulanan kentlerden birisi-
nin Ringsted kenti olduğunu ve Türk 
tüm çocukların gitmesinden de bü-
yük mutluluk duyduklarını belirtti.

Erkekler istemedi kadınlar üstlendi
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Danimarka liselerinde 
okutulması amacıyla 
ders kitabı olarak ha-
zırlanan bir tarih kita-
bında Atatürk Hitler, 
Mussolini ve Stalin’e benzerlikler 
kuruluyor

Sayfa 2

Türkülerimizi 
Kuzey’de 
yaşatıyorlar

Sayfa  4, 7, 8, 17, 24

Halk müziğimizi Anadolu’dan binlerce 
kilometre uzaklıkta Kuzey’in soğuk ül-
kesi Danimarka’da yaşatmak için büyük 
emek veren müzik öğretmeni ve bağla-
ma üstadı Erol Sarıkaya, Danimarka’da 
ilk Türk müzik konservatuarın temelleri-
nin atılması için büyük çaba sarfediyor.

Sayfa 21

TÜRK SİNEMASI 
KOPENHAG’A TAŞINIYOR
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan »CINEMATURCA/
Türkiye Sinema Günleri« fi lm festivali kapsamında 
aralarında uluslararası ödüllere de sahip olan 17 Türk 
fi lmi 13-30 Mart tarihleri arasında Kopenhag’da 
sinemaseverlerle buluşacak. Sayfa 19

Kopenhag’da Ayfer 
Baykal’ın ardından 
Danimarka’nın ikinci 
büyük kenti Aarhus’ta 
da bir Türk belediye-
de daire başkanlığına 
getirildi.

Aarhus’ta 
çevre ve 
teknik ondan 
sorulacak

Sayfa 20

www.cinematurca.com
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Lise kitabında 
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hakaret
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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

D
animarka’da yapı-
lan bir çok kamuo-
yu yoklaması hükü-
metin büyük ortağı 

Sosyal Demokratların hızla 
oy kaybettiğini gösteriyor.

2011 yılındaki seçimlerde 
yüzde 24.8 dolaylarında oy 
alan Sosyal Demokratlar, 
son kamuoyu yoklamaları-
na göre yüzde 20’nin altına 
düştü. 

Her üç sosyal demokrat 
seçmenden biri başbakan 
Helle Thorning Schmidt’i 
Sosyal Demokrat bir lider 
olarak görmüyor, aksine 
merkez sağ politikaya daha 
yakın olarak görüyor. 

Yine son kamuoyu yokla-
malarına göre parti tabanı ve 
sosyal demokrat seçmenler, 
başbakan Helle Thorning 
Schmidt liderliğindeki parti 
üst yönetiminin seçmenlerin 
isteklerine kulak vermediği-
ni dile getirdiler. 

Çalışma Bakanı Mette Fre-
deriksen, parti tabanı ve seç-
menlerden gelen bu eleştiri-
lerin doğru değerlendirilmesi 
gerektiğini ve partinin seç-
menlerin isteklerine ku-
lak vermesi gerek-
tiğini söyledi. 

Partinin kri-
zi aşabilmesi ve 
halkın güvenini 
kazanabilmesi 
için tüm sosyal 
demokratları 
göreve çağıran 
Mette Frederik-
ssen’e başbakan 

ve parti lideri Schmidt’ten 
yanıt geçikmedi. Mette Fre-
derikssen’in açıklamalarının 
hükümete yönelik bir eleştiri 
olarak algılamadığını ifade 
eden Schmidt, “Politikacıla-
rın seçmenlere kulak vermesi 
görüşünde tabii ki herzaman 
hemfikiriz. Biz de zaten ku-
lak veriyoruz. Son iki yıl için-
de yaptığımız politikalardan 
çok iyi sonuçlar elde ettik. 
Bu sonuçlardan Frederikssen 
bile çok memnun” diye ya-
nıtladı. 

Ana muhalefet partisi 
Liberal Venstre’nin 
politik sözcüsü 
Inger Stöjberg, 
Sosyal De-
mokrat seç-

menlerin başbakanı sağa yat-
kın bulmalarının kendisini 
şaşırtmadığını söyledi. Stöj-
berg, “Başbakan Schmidt, 
sosyal demokrat söylemlerle 
seçim kampanyası yürüttü, 
ama farklı politika izledi. Bu 
hükümetle bizim aramızdaki 
fark, biz liberal politikalar 
yapmak için seçime gidiyo-
ruz” dedi. 

(Haber)

Sosyal Demokratlar kan kaybediyor
Danimarka’da son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Sosyal Demokratlar’ın oylarında büyük düşüş gözleniyor. 
Parti tabanı ve seçmenler, hükümetin seçmenlere kulak vermediği düşüncesinde.  Seçmenler, başbakan Helle 
Thorning Schmidt’i sosyal demokrat politikadan uzak, ancak merkez sağ politikaya daha yakın buluyor. 
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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 
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Erol Üçler

G
ençlerin evliliğe zor-
lanmaktan, istedikleri 
gibi giyinememekten, 
Danimarkalı sevgili bul-

malarının yasaklanmaları gibi 
konularda ailelerine karşı çıkma-
ya başladıkları bir çok durumda 
Danimarkalı sosyal ve adli mer-
cilerden yardım istedikleri belir-
tiliyor.

Göçmen Gençler Rehabilitasyon 
Merkezi (Rehabiliteringscenter 
for etnikse Unge i Danmark) mü-
dürü Anita Johnsen’in verdiği 
bilgilere göre 2013 yılında mer-
keze yardım almak için başvuran 
genç sayısının 227 olduğu ve bu 
sayının 2006 yılı sayısının üç katı 
olduğunu söyledi.

Johnsen, ailelerin ve kültürel 
normların baskısı altında olan 
genç sayısının arttığını sanmadı-
ğını, ancak buna karşın bu isya-
nını adli mercilere de başvurarak 
gerçekleştirmek isteyen genç sa-
yısının arttığını kaydetti.

Jyllands-Posten gazetesinde ya-
yınlanan habere göre, geçtiğimiz 
yıl merkeze yardım almak için 
başvuran gençlerden 25’inin zor-
la evlenmedirilme tehdid altında 
olan kızlar olduğu, 11’inin ise ev-
liliklerini sona erdirmek isteyen 
gençler olduğu belirtiliyor.

Anita Johnsen, gençlerin; anne 
babalarının kendi ülkelerin-
den birlikte getirdikleri kültürel 
normları, namus ve töre kavram-

larını sorgulamaya başladıkları-
nı söyleyerek, Danimarka’ya çok 
iyi uyum  sağlamış gibi görünen 
ailelerde bile bu baskının ve şid-
detin aniden ortaya çıkabildiğini 
söyledi.

Toplumsal utanç kavramı da 
değişiyor
Johnsen, gençlerin toplumsal 
utanç kavramını sorgulamaya 
başladıklarını belirterek, “Genç-
ler artık anne babalarına, çocuk-
larını mutsuz bir evliliğe zorla-
manın mı, yoksa çocuklarının 
istediği biriyle evlenerek mutlu 
olmasının mı utanç olduğunu sor-
maya başladılar,” dedi.

Dışişleri Bakanlığı da devrede
Son yıllarda anne babalarının 
zorlamalarına e sosyal kontrol 
eğilimlerine kaşı yetkililerden 
yardım isteyen genç sayısının 
artması nedeniyle Dışişleri ba-
kanlığı da devreye giriyor. Dı-
şişleri Bakanlığı’nın son 10 yıl 
içinde Evlendirilmek üzere zorla 
Danimarka dışına gönderilen 25 
gencin Danimarka’ya dönmesine 
yardımcı olduğu ve bu operasyon-

ların gizli olarak yapıldığı belir-
tiliyor.

Zorla evlendirilme ya da terbi-
ye görmesi amacıyla anavatanla-
rına gönderilme tehdidiyle karşı 
karşıya kalan gençlerin önceden 
başvurması durumunda Yaban-
cılar Müdürlüğü ve Sınır polisi 
yetkililerinin işbirliği yaptığı ve 
bu gençlerin Danimarka’dan çı-
kılmasına izin verilmediği belir-
tiliyor.

Bu isyan bekleniyordu
Danimarka’da yaşayan göçmen kökenli gençlerin namus, töre ve 
utanç kavramlarına dayalı kültürlerine isyan ettikleri belirtiliyor.

Danimarka’da geçtiğimiz günlerde yayınlanan 
bir kitapta yer alan iddialar üzerine ortaya çı-
karılan büyük bir rezalet, halkın veri güvenliği 

konusunda endişeye kapılmasına neden oldu.
2008-2012 yılları arasında Se og Hoer adlı sosyete-de-

dikodu dergisinde gazetecilik yapan Ken B. Rasmussen 
tarafından yazılan ve geçtiğimiz günlerde piyasaya çı-
kan bir kitapta yer alan iddialar yenilir yutulur cinsten 
değil. “Kahrolası Hayat” (Livet det Forbandede) adıyla 
yayınlanan kitapta; o zamanki adı PBS olan ve daha 
sonra IBM firmasının bir yan kuruluşu olan NETS’de 
görevli bir kişi aralarında Danimarka Kraliyet ailesi 
mensupları ve eski başbakanlardan Lars Lökke Ras-
mussen ile Danimarka siyaset, spor ve medya dünya-
sının önde gelen isimlerinin kredi kartı kayıtlarını bu 
dergiye sızdırmış. Dergi de elde ettiği kredi kartı har-
cama kayıtlarından yola çıkarak ünlülerin harcama-
ları ve sosyal hayatta bulundukları yerleri tespit edip 
haber yapmış. NETS Danimarka’da Dankort, Master-
card, Otomatik ödeme sistemi BS (Betalingservice) ve 
NemID sistemlerini yönetiyor.

Başbakanı da kredi kartıyla izlemişler
Kitapta yer alan iddialardan birinde ise başbakanın 
eşinin ülkesi olan Faröe Adaları’nda iken kredi kartı 
kullanarak bira aldığı bilgilerine yer verilmesi. Lars 
Löke Rasmusen, “Kitapta yazanların doğru olması du-
rumunda bunun çok ağır sonuçları olması lazım. Kelle 
gitmesi lazım. Bu tam anlamıyla kabul edilemez bir 
skandaldır,” dedi. 

Polise şikayette bulunuldu
Dergini kapatılmasına kadar varabilecek sonuçlar ba-
rındıran skandal, etkisini şimdiden göstermeye baş-
ladı. Avrupa Parlamentosu seçimleri için Demokrat 
Liberal parti Radikale adayı Morten Helveg Petersen 
dergi hakkında polise şikayette bulundu. Petersen, 
2008 yılında kendisinin, televizyon spikeri ve o zaman-
ki sevgilisi Line Baun Danielsen ile Berlin’de tatil yap-
tığını bilmelerini tuhaf karşıladığını söyledi. Morten 
Helveg Petersen’in yanı sıra bir çok ünlü haklarında 
yazılan bazı haber ve yazıların ancak gizli bilgilere 
ulaşılmasıyla elde edilebileceğini belirttiler. 

Polis yetkilileri, kamuoyuna yansıyan haberleri ih-
bar kabul ederek araştırma soruşturma başlattıkları-
nı belirttiler.

Ünlü gazeteci istifa etti
Kredi kartı harcama bilgilerinin sızdırıldığı dönemde 
dergide genel yayın müdürlüğü görevini yürüten ve 
TV2’de siyasi yorumcu ve program yapımcısı olarak 
çalışmakta olan Qvortrup ortaya atılan iddialar üzeri-
ne görevinden istifa etti. Qvortrup’un istifa etmemiş 
olsa da TV2 tarafından görevinden uzaklaştırılacağı 
iddia edildi.

Gazetede çalışan bir muhabirin ünlü isimleri kredi 
kartı bilgilerinden yola çıakrak izlemelerinden gazete 
yönetimninin de haberdar olduğu, ve bu durumu ka-
bullenmeleri durumunda görevlerinden istifa etmek 
zorunda kalabilecekleri belirtiliyor

Büyük rezalet!

Kopenhag’a yeni ata-
nan büyükelçi Mehmet 

Dönmez Türk gazeteleri-
nin, ajanslarının Danimar-
ka temsilcileri ve Danimar-
ka’da yayınlanan Türk ga-
zetelerinin temsilcileri ile 
bir öğle yemeğinde bir ara-
ya geldi. 

Geçtiğimiz Aralık ayı 
sonunda görevine başla-
yan büyükelçi Dönmez 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün ziyareti nedeniyle 
bu buluşmayı ancak gerçek-
leştirebildiklerini söyledi ve 
bundan böyle de bu tür  bu-
luşmaların devam edeceğini 

belirtti.
Yemekli sohbet toplantı-

sında Danimarka’da yaşa-
nan son gelişmeler, gençler 
arasında çeteleşme ve artan 
suç oranları, dini tartışma-
larda Danimarka basınında 
ve kamuoyundaki tutum 
gibi konular ele alındı.

Büyükelçi gazetecilerle buluştu
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D
animarka Türk Diya-
net Vakfı Başkanı ve 
Din Hizmetleri Müşavi-
ri Doç.Dr. Ahmet Onay, 

çalışmanın Müslümanlar tarafın-
dan yapılan ilk Danca meal oldu-
ğunu belirterek, şu açıklamada 
bulundu: 
“Danca Meal projesinin temel 
amacını şöyle ifade edebilirim. İs-
lam dininin inanç, ibadet, ahlak 
ve kültürünü anlatan özel kav-
ramları ve bu kavramlarla örülü 
kendine mahsus bir din dili var-
dır. İslam Dininin ve kültürünün 
başka bir dil ve kültüre aktarımı 
da bu kavramların ve kullanılan 
din dilinin aktarımıyla mümkün 
olur. Danca Meal çalışması saye-
sinde hem Danimarka’da dün-
yaya gelip yetişen Müslümanlar 
hem de Danimarkalıların İslam 
Dinini daha iyi öğrenmesi için 
ışık olacaktır.”

 
Temel prensipler
Ahmet Onay, meal çalışamalrı 
esasında bazı prensipler izledikle-
rini belirterek, Kur’an-ı Kerim’in 
kendine özgü terminolojisinin 

ve aralarındaki bütünlüğün/in-
sicamın korunarak Danca’ya ak-
tarılmasına özen gösterdiklerini 
söyledi. 
  Onay, meal çalışmalarında en 
çok zorlanılan noktalar arasında 
Kur’an’ın orijinal lafız ve manası-

na sadık kalmak zorunluluğu bu-
lunduğunu söyledi ve bu manaya 
sadık kalarak Danca’ya çevirdik-
lerini belirtti.

Yeni mealde metin içi parantez-
ler genel olarak iki şekilde kul-
lanıldı. Tercüme edilen özel isim 

veya terimin Arapça orijinalinin 
gösterildi. Orijinal metinde an-
lam olarak yer aldığı halde ke-
lime olarak teleffuz edilmeyen 
mananın ifade edilmesine özen 
gösterildi.

Ahmet Onay, Kur’an’da genel-
likle tek kelimeyle işaret edilen 
bazı özel uygulama, adet, anlayış 
veya tarihi olayın ne olduğu hu-
susunda okuyucuya çok kısa özet 
bilgi vermek suretiyle ayetin an-
laşılabilirliğine yardımcı olmanın 
zaruri olduğu düşünülen yerlerde 
dipnot ile kısa açıklamalara yer 
verildiğini söyledi.
 
Alanın uzmanlarıyla ekip 
çalışması yapıldı 
Kur’an-ı Kerim’in orijinal lafzına 
bağlı kalınarak anlatılmak iste-
nen mananın Danimarka dil ve 
kültürüne/anlayışına aktarımı 
Dr. Abdullah Şimşek tarafından 
yapıldı.  
  Ekip olarak yürütülen tercüme-
nin kontrolleri de yine ekip çalış-
ması şeklinde gerçekleştirilmiş. 
  Tercümenin birinci kontrolü 

Danimarkalı Müslüman Abdul 
Wahid Pedersen, ikinci kontro-
lü Prof.Dr.Jørgen S. Nielsen ve 
üçüncü kontrolü de Dr. Dorthe 
Bramsen tarafından yapıldı. 
  Ekipte ana dili Danca olan, 
Arapça bilen ve İslami araştırma-
lar konusunda uzman kişilerden 
oluşturulmasına özen gösterildi.

 
Temin etmek isterseniz: 
Danimarka Türk Diyanet Vak-
fı yayını olarak basılan Danca 
Kur’an Meali, 150-DKK’dan satı-
şa sunuldu. Danca Kur’an Mea-
lini almak için, Danimarka Türk 
Diyanet Vakfı’nın web sitesinden 
www.danimarkatdv.org  on-
line sipariş olarak verilebileceği 
gibi, Vakfa giderek doğrudan te-
min edilebilirler. 
  Dileyenler camilerimize giderek 
de hemen Danca Kur’an Meali te-
min edilebilirler. 
   Ayrıca Danca Meal, dini kitap 
satan bazı kitapçılarda ve Dani-
marka’nın en büyük online ki-
tap satıcılarından www.saxo.
com satış listesinde de yer al-
makta.
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Tablodaki görüntü Osmanlı zenginle-
rinden Mustafa Ağa’ya ait. Çubuğu-

nu yakmış, minderde yan gelmiş oturu-
yor. Karşısında 16’sında görünen par-
lak bir delikanlı boynunu bükmüş bek-
liyor.. Etrafta uşaklar, hizmetkarlar.. 
Yağlıboya tablo, Mustafa Ağa’nın, De-
mirbaş Şarl’a para kaptırmadan önceki 
günlerinden..
Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş 

Şarl, Osmanlı’ya sığınmış. Beş yıl dev-
letin sırtından geçindiği yetmiyormuş 
gibi, İsveç’e dönerken de İstanbul’un 
sayılı zenginlerine, ağalarına, paşaları-
na yüklü miktarlarda borç taktı.. Mus-
tafa Ağa başta olmak üzere alacaklılar, 
Şarl’dan paralarını geri alabilmek için 
İsveç’in yolunu tutular. Haftalarca sü-
ren yolculuğun ardından para yerine İs-
veç’in temiz havasını aldılar. Çoğu, ge-
riye dönemedi. Sarışın, uzun boylu, cey-
lan gözlü İsveç kızlarına bağlanıp kal-
dılar. Kendi adlarını verdikleri köyler 
kurdular. Gazeteci Abdullah Gürgün 
yıllar önce gitti, İsveç’teki o Türk köy-

lerini buldu, belgesellerini hazırladı, ya-
yınladı.. 
Başka bir yağlıboya tablonun objektif-
lerde görüntüsüne bakıyorum. 26 Os-
manlı Padişahını soyağaçlarıyla birlikte 
tek tek gösteren portreler. Hepsi aynı 
çerçeveye sığdırılmış.. 
1745-1779 yılları arasında Osmanlı dev-
letinde İsveç elçisi olarak görev yapan 
Gustaf Celsing, ülkesine dönerken 102 
parça suluboya/ yağlıboya tabloyu, anti-
ka altın, gümüş ev eşyalarını, Osmanlı 
halı ve kilimlerinden oluşan şark oda-
sı takımlarını birlikte geçirmiş. Yakla-
şık 235 yıl korunan Osmanlı mirası Cel-
sing’in mirasçıları tarafından Katar’a 
300 milyon Krona( yaklaşık 100 milyon 
TL) satıldı. 
Türkiye, İsveç’deki bu değerli eserlerin 
varlığından ilk kez 28 hyıl önce bilgi sa-
hibi oldu. Gazeteci Abdullah Gürgün, 
1986 yılında, İsveç Radyo ve Televizyo-
nunun Mozaik programında koleksiyo-
nu tanıtan geniş bir programa yer ver-
di.. 
O yıl Stockholm’deki Nordiska Mü-
seet’te sergilenen eserler büyük ilgi 
gördü. Tablolar, daha sonra Södertäl-
je Kültür Evi ve Gripshpolm Sarayı’n-
da gösterime sunuldu. Stockholm’deki 
Türk Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı tablolar konusunda bilgilen-

dirdi.
Eskilstuna yakınlarında Biby Şato-

su’nda, Gustaf ve Ulric Celsing tara-
fından korunan Osmanlı tablolarının, 
1804 yılında yürülüğe giren koruma ya-
sasına göre yurt dışına çıkarılması ya-
saktı. Koleksiyon, korunması ve bozul-
maması kaydıyla aile içindeki kişilere 
devredilmesi anlamına gelen ‘fideiko-
miss’ kapsamına alındı. Osmanlı tab-
loları ve değerli eşyaları, eski Osmanlı 
elçisi Gustaf Celsing’den torunu Fred-
rik Von Celsing ve eşi İnga’ya; onların 
ölümünden sonra da Otto von Celsing, 
Anna Sofia Celsing ve diğer iki kardeşe 
miras kaldı.
Celsing ailesi, son yıllarda ekonomik 

sıkıntılar yaşamaya başladı. Biby Şato-
su ve onu çevreleyen 1000 dönüm top-
rağı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınca Osmanlı kolleksiyonunu elden 
çıkarmaya karar verdiler.
Mirasçılar, etik davranarak eserleri 

satmak için önce Türk yetkililere, son-
ra da İsveç Kültür Bakanlığına başvur-
dular. O günlerde 102 parça Osmanlı 
tablosunu ve değerli eşyaları 30 Milyon 
krona almak mümkündü. Görev süresi 
2013 yılında sona eren Türkiye’nin İs-
veç Büyükelçisi Zergün Korutürk, tari-
hi eserleri Türkiye’ye kazandırmak için 
çok çaba harcadı. Tabloları ve değerli 

eşyaları Türkiye’nin önde gelen sanat 
tarihçilerinden Prof.Dr. Nurhan Ata-
soy başkanlığındaki bir heyete inceletti. 
Eserler o fiyata değer bulundu. Ancak, 
paraları ayakkabı kutularında saklama-
yı yeğleyen Osmanlı’nın sözde mirasçı-
ları, bu bedeli ödeyerek ehttps://www.
facebook.com/serleri satın almaya ya-
naşmadı. İsveç Kültür Bakanlığ da na-
sıl olsa Türkler alacak diyerek konuya 
ilgisiz kaldı.
Tam o günlerde Katar Emirliği devre-

ye girdi ve eserlerin tamamına 300 mil-
yon İsveç Kronu ödeme teklifinde bu-
lundu. Gizli sürdürülen pazarlıklar kısa 
sürede sonuçlandı. Satışa izin vermeyen 
‘’fidelkomiss’’ engelini aşmak için de 
çare bulundu. Mirasçılardan Otto Von 
Celsing, Londra’ya taşındı. Sonra da İs-
veç Mahkemesine baş vurarak eserleri 
de götürmek istediğini bildirerek, ‘’fi-
delkommiss’’ yasal engelinin kaldırıl-
masını istedi. İsveç mahkemesi, Otto 
von Celsin’in bu isteği doğrultuda karar 
verdi. Eserler 2013 yılında Londra’ya 
götürüldü. Katar’la sürdürülen gizli pa-
zarlıklar çoktan sonuçlanmıştı. 2013 yı-
lının sonunda, 300 milyon İsveç Kronu 
ödenen 102 parça yağlıboya/ suluboya 
tablo ve değerli eşyalardan oluşan Os-
manlı mirası Londra’dan Katar’a uçtu...

alinergis@yahoo.se

Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

HABER

Değerli okuyucular herhangi bir iş 
yaparken, herhangi bir yerde gö-

revli iken muhatap olduğunuz konu-
larda nasıl bir yol izleyeceğinizi, nasıl 
bir hareket göstereceğimizi düşünür-
ken kendimizi başkasının yerine koya-
rak (empati yaparak) düşündüğünüz-
de doğru karar vermeniz ihtimali daha 
yüksektir. Yani siz olsaydınız nasıl bir 
hareket beklerdiniz düşünmeniz doğru 
bir yöntemdir. Buna genel anlamıyla 
Empati denilmektedir. 
Memuriyet hayatımda bana intikal 

eden olaylarda hep empati yapmaya, 
durumdan vazife çıkarmaya, konulara 
tez elden vatandaş yararını da düşüne-
rek çözüm bulmak öncelikli hedefim ol-
muştur. Kamu yönetiminde istenilen 
de bu olup, modern yönetimde müşteri 
memnuniyeti asıldır. Müşteri velinime-
timizdir atasözü de bu anlayıştan gel-
mektedir. 
Bu konularla ilgili Danimarka Emni-

yet Müşavirliği görevi sırasında yaşadı-
ğım oldukça çok örnek olup bunlardan 
bir ikisini bu yazımda sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 2011 yılının ilk ayların-
da Kopenhag Büyükelçiliğindeki mü-
şavir odasına Konyalı tavukçu lakaplı 
Antenci Mustafa ÖZÇELİK yanında Si-
vas Şarkışlalı Ali İhsan ERÇİN isimli 
vatandaşla gelerek önemli bir sorunla-
rı olduğunu ve yardımcı olup olamaya-
cağımı sordular. Ben de oturun, konu 
nedir? Öncelikle bir dinleyeyim dedim. 
“Konu A.İhsan ERÇİN’in Danimar-
ka’da bir fabrikada teknisyen olarak 
çalıştığı, kendisinin Türk vatandaşı ol-
duğu yeni yıldan beri Danimarka’da ça-
lıştığı, çalıştığı fabrikanın bir bölümü-
nün Çin’e taşındığı, Çin’deki fabrika-
nın montajı sırasında bazı makinaları 
kendisinin kurduğunu, zaman zaman 

Çin’e bakım ve onarım için ilgili şirket-
çe geçici görev ile gönderildiğini anlat-
tı. Şimdi ise yine bir arıza için Çin’deki 
fabrikaya gidip acilen onarım yapması 
gerektiği bunun için de 5 gün sonraya 
uçak biletinin gönderildiğinin fakat bir 
pasaport sorunu olduğunu, çözümlen-
mezse çok zorda kalacağını hatta işini 
kaybedebileceğini anlattı. 
Konu kendisinin Türk vatandaşı ol-

ması nedeniyle Türk pasaportu taşıdı-
ğını işyerindeki yetkililerin kendisine 
birçok defa Danimarka vatandaşlığına 
geçmesi teklifi yapmasına rağmen geç-
mediğini belirtip, fakat şimdi de sorun 
yasadığını anlatmıştı. Sorun Ali İhsan 
Bey’in Türk pasaportunun süresinin 
geçmesi ve konsolosluğunda hemen pa-
saport verememesi ve on günden erken 
bu işin mümkün olamayacağını ken-
disine belirtilmesiydi. Tüm yetkililere 
başvurmasına rağmen çözüm buluna-
madığı kendisinin işinden olacağı ve 
Çin geliş- gidiş biletinin de boşa gide-
ceğini anlatıyordu. Beraberinde gelen 
Mustafa ÖZÇELİK’te bir çözüm bulun-
masını ısrarla istiyordu o sıralar Türk 
pasaportlarının tamamı değişmekte 
olup eski pasaportlar yenilenmiyor, 
yeni pasaportlarda elektronik ortamda 
başvuru yapılarak Türkiye’den en geç 
on gün içerisinde posta ile geliyordu. 
Bu nedenle kısa zamanda pasaport ver-
mek mümkün olmuyordu. 
Ben bana yapılan başvuruya istinaden 

yukarıdaki yazı başlığındaki durumdan 
vazife çıkarmak söylemi çerçevesin-
de yardımcı olmak için ne yapacağımı 
düşünüp hemen uygulamaya koydum. 
Telefonla Ankara Emniyet Müdürü-
nü arayıp olayı anlatıp konuyu çözüm-
lemesini ve yolunu anlatarak gereken 
kolaylığı göstereceği sözünü aldım. He-
men Ali İhsan Bey’i o günkü Türkiye 
uçağı ile Ankara’ya gönderip havaala-
nında aldırıp Ankara Emniyet Müdür-
lüğü pasaport şubesine götürülüp ora-
da pasaport müracaatı yaptırıldı. Ora-
dan da Gölbaşındaki pasaport dairesine 
Emniyet Müdürlüğünün görevlendirdi-
ği bir araçla gidip yetkiliye başvurdu-
ğunda pasaportu hemen kendisine tes-
lim edilip aynı araçla havaalanına bıra-
kılıp o günkü akşam uçağı ile de İstan-
bul bağlantılı Kopenhag’a dönüş yapıl-
mıştı. Zaten giderken bilet gidiş-dönüş 
alınmıştı ki pasaportun hemen teslim 
edileceği biliniyordu. Bu pasaportu kısa 
zaman da teslim alıp dönülmesi yanın-
da Ali İhsan Bey’le Ankara da muhatap 
olan herkes kendisine yardımcı olmuş 
ve ilgilenmişti. 
Ali İhsan Bey bu yapılanlardan ve so-

nuçtan çok memnun olmuş olacak ki 
Danimarka’da herkese Emniyet Mü-
şavirliğimizi ve Ankara Emniyet Mü-
dürlüğünü öve öve bitiremiyordu. Her-
kes bana Ali İhsan Bey’e pasaport ko-
nusunda yaptığım yardımı soruyordu.” 
Gerçekten normal şartlarda bu pasa-

port on günden önce alınamazdı. Ancak 
empati kurup yardımseverlik duygusu 
ağır basınca bu zor konu halledilmişti, 
demek ki istenince oluyormuş. Halen 
bu konuyu bilenlerle sık sık konu hak-
kında sohbetlerimiz oluyor. Bu olay-
dan sonra vatandaşlarımızın müşavir-
liğimizi çeşitli sorun ve konularla ilgili 
daha çok müracaatlar yapmaya başla-
dı. Özellikle ailelerinden habersiz Tür-
kiye’ye giden çocukların kısa zaman-
da telefon takibi ile bulunması daha da 
faydalı olmuştu. Burada anlatmak iste-
diğim istenilirse çözümlenmeyecek ola-
yın kalmayacağıdır. Dileğimiz çözüm-
lenmeyecek olayların olmaması, olduğu 
takdir de de mutlaka ilgililerin çözme-
ye çalışmasıdır. 

Bu ciddi konulardan sonra birazda gülelim 
diyip aşağıdaki cümleleri bilginize sunuyo-
rum.
 
- En hızlı kalem hangisidir? C.Kurşun Kalem.
- Çamaşır makinesinin dedesi kimdir? C.To-
kaçtır.
- Adam asık suratla berbere giderek aynaya 
ters oturdu, neden ters oturdunuz diye sorul-
duğunda sabah sabah asık suratlı birisini gör-
mek istemiyorum diye cevap verdi. 
- Dernek başkanı üyelere programımızı 
tamamlamak için 2 yıl daha bizi seçmenizi 
istiyoruz diye konuşuyor, programınız nedir 
diye sorulduğunda 2 yıl daha görevde kal-
maktır, diye cevap verir. 
- Çirkin bir kadın karakola giderek, komis-
er bey şu dışarıdaki adam 2 saattir beni ta-
kip ediyor herhalde sarhoş dediğinde polis 
bayanın yüzüne bakarak, herhalde bayan 
herhalde diye cevap verir. 

   Sizlere iyi günler dileğiyle selam ve 
sevgilerimi iletiyorum yaz tatiline iyi 
hazırlık yapmanızı temenni ediyorum. 
Kalın sağlıcakla. 

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

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

Cuma Namazı ve Medenilik - II DİN VE SOSYAL HAYAT

Doc.Dr. Ahmet Onay, 
Danimarka Türk Diyanet 
Vakfı başkanı

İslam Dininde 
Cuma namazı, şe-
hirlerde, şehirliler 

tarafından kılınması gereken bir namaz 
olarak farz kılınmıştır. Arapça kelime 
ifadesiyle ele alındığında Cuma nama-
zı, bir medenilik göstergesi ve medeni 
insanların kıldığı bir namaz olmakta-
dır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’ten 
(SAV) itibaren, Cuma namazı bağlamın-
da, şehir ve şehirlilik üzerinde önemle 
durulmuştur. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (SAV) şehirli olmayanlara ve 
şehirde yaşamayanlara Cuma namazı-
nın farz olmadığını belirtmiştir.  
Şehre gitmek veya şehirli olmak, bir 

köylü ve bir bedevi için hem yaşam tar-
zında köklü bir değişiklik hem de sosyal 
ilişkilerde statü farklılaşması demektir. 
Aynı şekilde, camiye gitmek ve cemaat 
olmak da bir Müslüman için yaşam tar-
zını belli standartlara uyumlu hale ge-
tirmek ve sosyal ilişkilerinde belli kural-
ları gözetmek demektir. Bu sebepledir 
ki, daha Hz. Peygamber (SAV) zama-
nında cami cemaati olmak övülmüştür. 
Ayrıca Cuma namazı gibi önemli bir 
ibadet, medeniler (şehirliler) için bir ay-
rıcalık olmakla kalmamış aynı zamanda 
bedevi bir toplumun dönüşümünde güç-
lü bir motivasyon olmuştur. Yine geri-
leme sürecinde toplumsal travmaların 
yaşandığı Osmanlı Devletinin yaklaşık 
son 200 yılında ve Cumhuriyetin kuru-
luş felsefesinde de “medeniyet (şehirli-
lik) kültürü” ulaşılması gereken öncelik-
li hedefler arasında hep yerini almıştır.

Cami cemaati olmanın ve Cuma na-
mazlarında bulunmanın ilk kuralı baş-
kalarına saygıdır ve en önemli kırmızı 
çizgisi de başkalarını rahatsız etmeme-
dir. Kur’an ayetlerinde ve pek çok ha-
diste karşılıklı anlayış, hoşgörü ve birbi-
rini görüp-gözetme cemaat olmanın te-
mel kuralları arasında sayılmıştır. Daha 
çok bireysellik ve kendi kendine yeterli 
olma gibi yönleriyle karakterize olunan 
köy yaşantısının aksine şehir hayatının 
ve şehirli olmanın temel kuralları da 
saygı, karşılıklı anlayış, iş birliği ve hoş-
görü gibi hususlardır. 
Mesela bir köylü tarlasına giderken, 

koyunlarını otlatırken veya odun toplar-
ken yüksek sesle konuşabilir, türkü söy-
leyebilir ve yediği meyvenin kabuğunu 
yere atıp toprağa karıştırabilir. Onun 
böyle yapması kimseyi rahatsız etmez 
çünkü tarlasında kendi başınadır. Yedi-
ği meyvenin kabuğunu toprağa atıp ka-
rıştırması gübre yerine geçer ve böyle 
yapması yararlıdır. Ancak bu tür şeyleri 
şehirde yapmak şehirli olmanın kuralla-
rına aykırı sayılır. Çünkü bu gibi davra-
nışlar başkalarını rahatsız eder ve yapıl-
maması gerekir. 
Bu yönüyle Cuma namazı Müslüman-

ları medeniliğe (şehirliliğe) hazırla-
yan önemli bir ibadettir ve cami de bu-
nun için önemli ve kutsal bir mekandır. 
Çünkü, İslam Dininin ibadet öğretisin-
de, camiye gelirken soğan ve sarımsak 
gibi rahatsız edici şeyleri yemek mek-
ruh kabul edilmiştir. Banyo yapıp temiz 
ve güzel elbiseler giyerek ve güzel koku-
lar sürünerek Cuma namazına gitmek 
müstehap sayılmıştır. Bu hususlar Hz. 
Peygamber’in (SAV) hadislerinde tekrar 
tekrar vurgulanmıştır.

Diğer taraftan Cuma namazlarının sa-
dece cemaatle kılınabilir olması Müslü-
manlara kollektif şuur kazandırmakta-
dır. Medenilik de zaten hayatı kollektif 
bir anlayışla yaşama şekli demektir. 
Bununla birlikte, camiye geldiği, ce-

maate katıldığı ve Cuma namazlarını 
da kıldığı halde, görüntü dışında cami 
cemaati olamayan ve Cuma namazı-
nı özümseyemeyenler de yok değildir. 
Kur’an-ı Kerim’de bu gibiler için şöyle 
denilmektedir; “Yazıklar olsun o namaz 
kılanlara ki, onlar namazlarından gafil-
dirler.”1 Aynı şekilde, şehirde yaşamak 
şehirli olmak anlamına gelmemektedir. 
Çünkü, şehirde köy hayatı yaşayanlar 
ve medinede (şehirde) bedevice dolaşan-
lar da bir hayli fazladır.
İçinde yaşadığımız toplumda camilere 

ve Cuma namazlarına kulluk bilinci içe-
risinde gelerek ibadetini yerine getiren 
ve insanlarla ilişkilerinde saygı, anlayış, 
hoşgörü, yardımlaşma ve tevazu gibi te-
mel insani ve İslami değerleri esas ala-
rak, hem bireysel hem de toplumsal 
düzlemde tekamüle eren nice mutlu in-
sanlar vardır. Bununla birlikte, bu kut-
sal ibadeti bencillik ve gösteriş vasıtası 
haline getiren, camiyi egoların tatmin 
yeri, masum insanlara iftira edilen kav-
ga ve fitne ortamı haline getirenler de 
hep olagelmiştir. Bu durumda olanlar 
hakkında Kur’an-ı Kerim şöyle demek-
tedir: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulun-
mak, küfre yardım etmek, mü’minler 
arasına ayrılık sokmak için ve öteden 
beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanla-
ra üs olsun diye bir mescit/cami yapan-
lar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten baş-
ka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka 
yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder 

ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.”2
Köyde tarlaya gider gibi arabasında 

müziği son ses açarak şehrin sokakları-
nı turlayanların ve yediği şeyin kabuğu-
nu yere fırlatanların şehirlilik (medeni-
lik) kültüründen habersiz oldukları şüp-
hesizdir. Hatta bu gibilerin köylü yaşam 
tarzından ve köy kültürünün nezaketin-
den de uzak oldukları aşikardır. Bunun 
daha vahimi ise, şehrin nezaket ve zera-
fetle dolu imkanlarını eşkıyalık için uy-
gun bir ortam olarak gören şehir eşkı-
yalarının da şehirlerde dolaşıyor olmala-
rıdır. Çünkü bir kaç nesil geriye bakıldı-
ğında eşkıyalar sadece dağlarda görüle-
bilirdi, şehirlerde hatta köylerde eşkıya 
korkusu olmazdı.
İşaret ettiğimiz bu hususlar ve inceli-

ğini henüz kavrayamadığımız daha nice 
hikmetler sebebiyle, İslam Dini daha ilk 
günlerinde madde ve manayı mezceden 
Cuma namazını ve medeniliği, birlikte 
yaşanması gereken bir hayat standardı 
olarak göstermiştir. 
Bu sebepledir ki Kur’an şöyle der: “Ey 

iman edenler! Cuma günü namaz için 
çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın 
zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 
bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağı-
lın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi ara-
yın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa 
eresiniz.”3

(Dipnot)
1  Maun Suresi: 4 – 5.
2  Tevbe Suresi: 107, ayrıca bkz. 
Tevbe Suresi: 108 – 110.
3 Cuma Suresi: 9 – 10.

Osmanlı tabloları Katar’a nasıl uçuruldu.. Danca meal yayınlandı
Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında uzun süredir yürütülen Kuran’ı Kerim’in Danca Meal 
çalışması tamamlanarak satışa sunuldu. 



 Nisan/April 2014 17   haber    Nisan/April 2014haber16

Ünsal TURAN, (DHA)

D
animarka`nın en Prestij-
li genç yetenekler klasik 
müzik yarışmasına katı-
lan tek Türk Burak Can 

Ozansoy 102 kişiye karşı yarıştı. 
Piyanoda çok zor 3 ayrı eser ses-
lendiren Burak Can salondan ve 
jüriden alkış aldı. 

Berlingske Gazetesi Fonu tara-
fından yer yıl geleneksel olarak 
düzenlenen yarışmaya, bu yıl top-
lam 103 çocuk katıldı. Kopenhag 
Müzik Okulunda düzenlenen ya-
rışmanın jürisinde, ünlü klasik 
müzik sanatçıları Michael Malg-
reen, Bohumile Jedlickowa, Toke 
Lund, Kim Bak Dinitzens, John 
Damgaard ve Ketil Christensen 
yer aldılar. Burak Can, ileride 
büyük bir sanatçı olmak istediği-
ni belirterek, ”Ben çok hevesliyim 

ve iyi bir piyanist olmak istiyo-
rum. Bazen zor gelse de eserleri 
öğrenmekte büyük güçlük çekmi-
yorum. Dünyanın en iyi piyanist-
lerinden olmayı hedefliyorum” 
dedi.

Burak Can’ın müzisyen olan ba-
bası Fatih Ozansoy, oğlunun ba-
şarılı bir piyanis olacağına inan-
dığını belirterek bu yarışma çok 
önemli. ”Burak Can kazanmasa 
bile deneyim sahibi olacak. Bugü-
ne kadar başarılı olduğu yarışma-
lar oldu ama, bu yarışma ülkenin 
en önemli ve en büyük yarışması. 
Bize bu imkanlar sağlanmamıştı 
ama biz mevcut imkanlardan ya-
rarlanmasını istiyoruz” dedi.

Burak’ın müzik öğretmeni Ma-
rio Romon Garcia, Burak’ın çok 
iyi ve teknik bir öğrenci olduğu-
nu belirterek Burak inanılmaz 
derecede akıllı, teknik ve çabuk 

öğrenen bir öğrenci. Bu yarış-
ma ülkenin en önemli yarışması 
onun için birinci olması beklen-

memeli ama ilk üçe girebilir. Bu-
rak en zor müziği bile bir hafta 
gibi kısa sürede öğrenebiliyor. 

Parmakları çok hızlı. Özellikle 
hızlı ve zor melodileri kolay ve 
çabuk öğreniyor. Hiçbir öğrenci-
nin bir ayda bile öğrenemeyeceği 
müzikleri bir hafta gibi kısa süre-
de öğreniyor. Onun için ne kadar 
zor müzikse öğrenmesi o kadar 
kolaydedi.

Burak Can Ozansoy’un derece-
ye girip girmediği 20 Mayıs saat 
19.30’da dünyaca ünlü eğlence 
parkı Tivoli’nin konser salonun-
da açıklanacak. 

Berlingske Gazetesi Fonu ta-
rafından yapılan açıklamada, ilk 
üçe girenlerin madalya ile ödül-
lendirileceği, diğer yarışmacılara 
sadece diploma verileceği bildiril-
di. Kültür Yazarı ve Müzik Eleş-
tirmeni Sören Schauser de en iyi 
öğrenciye 10 bin kronluk (1.500 
Euro) eğitim yardımında bulu-
nacak.

Topluma yeni söylemlerle giden bir 
politik kültürün ilkelerini Evet – 

Hayır yönetimiyle kaleme aldım. 
“Uçurtmanın rüzgarın gücüne karşı 

koyduğu için yükseldiğini farkına va-
ran bilince” EVET,  “Her akıntıya, her 
esintiye göre hareket edenlere değer 
vermeye” HAYIR denilmesi gerekir.
- Başarıları alçak gönüllülükle görü-
nür kılmaya, yaymaya EVET
- Kendi kendini övmeye, böbürlen-
meye HAYIR
- Hızlı, sade iyileşme ile güç çoğalt-
maya EVET
- Belirsizliğe ve kötü kaliteye HAYIR
- İlk önce kendi hatasını görüp, hata-
yı zamanında düzeltmeye EVET
- Sadece başkalarının hatalarını ko-
nuşmaya HAYIR
- İnsanların gerçek sorunlarına za-
manında çözüm üretmeye EVET
- Boş söylemler ve sahte problemler 
üzerinde laf salatası yapmaya HA-
YIR
- Sevsek de sevmesek de her insana 
katlanmaya, sahip çıkmaya EVET
- Bireysel çıkarların toplumsal çıkar-
ların önüne geçmesine HAYIR
- Düşündüren, geliştiren ve kucakla-
yıcı cevaplara EVET
- Ismarlama boş cevaplara HAYIR

- Daha güzeli, daha iyiyi yaratmayı 
amaçlayan önerilerine EVET
- Ismarlama önerilere HAYIR
- Daha güzel günler göreceğiz, gör-
meliyiz diyenlerle birlikte çalışmaya 
EVET
- Ismarlama umutsuzluk dağıtanlar-
la çalışmaya HAYIR

- İyimser ve gerçekçi politikaya 
EVET
- Umudun umutsuzluğa dönüştürül-
mesine HAYIR
- Demokratik değerlerle, insanca ya-
şamaya EVET
- Korkusuzluğun korkuya dönüştü-
rülmesine HAYIR

- Onurlu, saygılı yaşama EVET
- Güvenin güvensizliğe dönüşmesine 
HAYIR
- İlkeli sarılmaya, birlikteliğe EVET
- Her türlü saldırıya HAYIR
- Hoşgörülü ve yapıcı dile EVET
- Hakaret eden, suçlayan dile HAYIR
- İlkeli ve katılımcı çözümlere EVET
- Kısa vadeli, halkın sorunlarını kap-
samayan çözümlere HAYIR
- Yeni ve güncel söylemlere EVET
- Kaşarlaşmış ve güncelliğini yitirmiş 
söylemlere HAYIR
- Küçük de olsa samimi umut ışıkları 
yakmaya EVET
- Karanlığa küfretmeye HAYIR
- Uçurtmanın rüzgarın gücüne karşı 
koyduğu için yükseldiğini farkına va-
ran bilince EVET
-  Her akıntıya, her esintiye göre ha-
reket edenlere değer vermeye HA-
YIR
-  Hayata ve insana dair her sorunu 
zamanında keşfeden, çözen  politika-
lara EVET
-  Çocukların, gençlerin, kadınların 
ve yaşlıların sorunlarını görmeyen 
kör politikalara HAYIR
EVET = HAYIR değildir. Haydi bir 
alkış koparalım EVET lere!

Evet – Hayır Kültürü

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YORUM

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

KÜLTÜR YAŞAM

D
animarka’nın kendi top-
raklarında büyük bir ye-
nilgiye uğradığı, bunun 
da ötesinde tarihten si-

linmenin eşiğine geldiği büyük 
savaş yenilgisinin 150. yıldönü-
mü. 

18 Nisan 1864’te Bismarc’ın ön-
derliğindeki Prusya (bugünün Al-
manya’sı) ve Avusturya Danimar-
ka’ya açtığı savaşta, Güney Jut-
land’da Sønderborg yakınındaki 
Dybbøl’de yakaladığı Danimarka 
ordusunu büyük bir bozguna uğ-
ratmıştı. Bu savaşın sonucu; Da-
nimarka Holsten ve Şlesvig Dü-
kalıklarını kaybetti. 

O zamanki Danimarka’nın, “Ej-
der” nehrine kadar bir Ulusal Da-
nimarka Devleti düşleri tamamen 
yıkılmıştı. Danimarka bu savaşta 
sadece Holsten ve Şlesvig’i kay-
betmemiş, bugünkü Güney Jut-
land (Sønderjylland) “Kongeåen” 
akarsuyuna kadar olan bölge de 
elden çıkmıştı. Bu bölge 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra galip devletler 
tarafından Almanya’dan alına-
rak Danimarka’ya geri verilmiş-

ti. Çok ilginçtir ki, Almanya, 1. 
Dünya Savaşı’ndan sonra çizilen 
bu sınırla ilgili antlaşmayı halen 
imzalamamıştır. 

Danimarka tarihinin 1863 - 
1864 dönemiyle ilgili olarak son 
yıllarda birkaç kitap yazıldı. Da-
nimarka Radyosu’nun, bu çok 
önemli savaşı anlatan bir tele-
vizyon dizisinin çekimleri de şu 
günlerde tamamlanmak üzere. 
Şimdi en son olarak 18 Nisan 
1864 Dybbøl muharebesinin 150. 
yılı dolayısıyla yeni bir tarih ki-
tabı yayımlandı: 1864-Sønner af 
Slagne (1864- Savaşta Yenileri-
nin Çocukları). Tarihçi Rasmus 
Glenthøj’un yazdığı 567 sayfalık 
bu büyük yapıt 1864 yılının Da-
nimarkalıların kimliğine ve tari-
hine vurmuş olduğu derin izler 
bırakan olaylar dizisini irdeliyor. 
Bundan önce bu konuda yazılmış 
olanlardan farklı olarak.

Rasmus Glenthøj, bu dev yapı-
tıyla, aslında 1814’te Danimar-
ka’nın Norveç’i de kaybetmesin-
den sonra başlayan 1864’ten son-
ra büyük hız kazanan yeni kimlik 

arayışlarını ve yeni kimliğin şe-
killenmesini, modern Danimar-
ka’nın oluşmasını ayrıntılarıyla 
okuyucusuna sunuyor. 

Rasmus Glenthøj, başta 1864 
yıllarından sonra bu yenilgi ko-
nusunda eserler yazmış bundan 
önceki tarihçilerin yaklaşımların-
dan daha farklı bir yaklaşımla ve 
daha eleştirel bir tarih yazıyor. 

Rasmus Glenthøj, bu yapıtıyla 
bir bakıma bundan önceki tarih-
çilerin tek yanlı yaklaşımlarını 
eleştiriyor. Daha da önemlisi, 
1864’ten sonra Danimarka ta-
rihinde bugüne kadar gün ışı-
ğına çıkmamış “vatan hainliği” 
olarak tanımlanabilecek bir dizi 
gizli kalmış olaylar da ifşa edi-
liyor. Örneğin; Zamanın kralı 
Christian 9.’un Danimarka’nın 
Alman Birliğine bir eyalet olarak 
katılması planları ve bu amaçla 
yapmış olduğu gizli çalışmalar.. 
Devrin hükümetinin ve merkezî 
konumdaki en yüksek düzeydeki 
devlet memurlarının, İsveç Kra-
lı Karl 15. krallığında Danimar-
ka’nın bir İskandinav Birliği ça-

tısında yer alması için, Kral’dan, 
Danimarka Meclisi’nden ve Mec-
lis Yüksek Kurulu’ndan habersiz 
yapmış olduğu çalışmalar!! 

Tarihçi Rasmus Glenthøj’un bu 
yapıtı, çok geniş kapsamlı belge-
lere ve kaynaklara dayalı uzun 
yılların çalışması sonucu orta-
ya çıkmış dev bir yapıt. Rasmus 
Glenthøj, bundan önceki tarihçi-
lerin hiç kullanmamış oldukları 
belgeleri ve kaynakları da ilk kez 
kullanıyor.

1864-Sønner af Slagne (1864-Sa-
vaşta Yenilerinin Çocukları), 
Danimarka tarihinin son iki yüz 
yıllık dönemini anlayabilmek için 
kullanılabilecek çok önemli bir 
kaynak.

Yine bugünlerde yazımı tamam-
lanmış ve piyasaya çıkmak üzere 
olan bir tarih kitabı da Danimar-
ka’nın iki yüz yıl önce 1814’te 
Norveç’i kaybederek küçük çap-
ta da olsa bir imparatorluktan 
küçük ulusal bir devlet olmasını 
hazırlayan tarihini konu alıyor. 
Bu kitap piyasaya çıktığında ga-
zetemizi izleyen siz okuyucula-
rımıza bu eserin bir sunumunu 
yapacağız.

Savaşta Yenilenlerin Çocukları

www.haber.dk www.gazette.dk
Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  

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

Danimarka’nın 1864 yılında kendi topraklarında Almanlara karşı büyük bir yenilgiye uğradığı, bunun da ötesin-
de tarihten silinmenin eşiğine geldiği büyük savaş yenilgisinin 150 yılı nedeniyle yayınlanan “1864-Sønner af 
Slagne (1864-Savaşta Yenilerinin Çocukları)” Danimarka tarihinin son iki yüz yıllık dönemini anlayabilmek için 
kullanılabilecek çok önemli bir kaynak.

1864-Sønner af de Slagne (1864- Savaşta 
Yenilenlerin Çocukları (Tarih)
Yazar Tarihçi Rasmus Glenthøj. Gads 
Forlag Yayınevi. 576 sayfa. 399,95 Kr.

Burak 102 yarışmacıya karşı
Danimarka’nın en Prestijli genç yetenekler klasik müzik yarışmasına katılan tek Türk Burak Can Ozansoy 102 
kişiye karşı yarıştı.

T
ürkiye’nin oylama siste-
mini bahane göstererek 
katılmaktan vazgeçtiği 
Eurovizyon şarkı yarış-

ması finalleri 10 Mayıs günü Ko-
penhag’da yapılacak. Kopenhag 
limanında bulunan eski B&W 
Gemi motoru fabrikası salonla-
rında gerçekleşecek yarışmaya 31 
Avrupa ülkesi katılacak.

Sunuculuklarını Danimarka 
müzik, sinema ve televizyon dün-
yasından üç ünlü ismin, Pilou 
Asbaek, Nikolaj Koppel ve Lisa 
Rönne’nin gerçekleştireceği ya-
rışma için salon hazır hale geti-
rildi ve yarışma için Kopenhag’a 
gelen sanatçılar provalarına baş-
ladılar.

Azerbaycan’a destek
Danimarka’yı Fas kökenli Basim 
temsil edecek. Basim’i Danimar-
ka halkı, katıldığı X-Factor adlı 
müzik yarışma programından 

tanıyor. Bu yarışmayı kazanama-
yan ancak gönüllerde taht kur-
masını bilen sempatik sanatçının 
şansının oldukça yüksek olduğu 
belirtiliyor.

Türkiye’nin katılmadığı yarış-
mada Türk müzikseverlerin gön-
lü bu yıl Azerbaycanlı sanatçı 
Dilara Kasimova ile olacak. Dila-
ra Kasimova 6 Mayıs günü yapı-
lacak ilk elemede 8. sırada sahne 
alacak. 

Sakallı kadın?
Bu yılki finallerin en renkli ismi 
kuşkusuz Avusturyalı travesti 
sanatçı Conchita Wurst. 8 Mayıs 
günü yapılacak eleme turunda 6. 
sırada sahne alacak.

Giyim kuşamı saç ve sakal mo-
deli ile belirsiz bir cinsiyeti temsil 
ettiği düşünülen sanatçıya karşı 
şimdiden Doğu Avrupa ülkelerin-
den bazıları yarışmadan atılması 
için başvuruda bulundular.

Danimarka Eurovizyona hazır

Azerbaycanlı sanatçı 
Dilara Kasimova

Yarışmanın Danimarkalı sunucuları

Avusturyalı travesti 
sanatçı Conchita 
Wurst

Foto: Ünsal Turan
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SPOR-YORUM

Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti. Kadın 
ve çocuk izleyicilerin önünde...  
Çünkü taç giyecekleri maçta sahaları kapan-

mıştı. 
Ama inanın, Şükrü Saracoğlu’nun önceki maçlar-
daki coşkusundan, havasından, görkeminden hiç-
bir eksiği yoktu; hatta fazlası vardı.  
Öncelikle 50 bin 537 olarak açıklanan biletli se-
yirci sayısı (ki hatır için girenlerle bu rakam 
en az 55 bindi) bir dünya rekoru. Zaten eski rekor 
da Fenerbahçe’ye aitti. Forma deseniz, Sarı-Laci-
vert giymeyen kadına çocuğa rastlamadım. Atkı-
lar, flamalar, bayraklar da cabası.  
Ve Şükrü Saracoğlu’nun kendine özgü o tep-
kisel sloganları.. “Mustafa Kemal’in askerleri-
yiz...”, “Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkıl-
maz..”, “Federasyon istifa...”  
Basın tribünü girişinde kıvırcık saçlı bir ufaklı-
ğa rastladım. Yaşı 3, bilemediniz 4. Annesinin om-
zundaydı. 1971’de babasının omzunda ‘futbol sev-
dasına’ tutulan biri için, duygu yüklü bir enstan-
taneydi. Ve pankartlar. Kadın eli değmişi. Haka-
ret yerinihicve bırakmıştı. Ezeli rakiplere gönder-
meler de vardı elbette ama en anlamlısı,“Cefasını 
siz çektiniz, sefasını biz sürüyoruz” yazılı 
dövizdi.  
Büyük olasılıkla kendisini stat dışın-
da bırakan eşi veya erkek arkadaşına 
gönderme de vardı. 
Dışarısı demişken, içerde 50 bin kişi 
vardı ama maç sonuna doğru dışarıda-
ki Fenerbahçeli sayısı Kızıltoprak ve ci-
varını da hesaplarsak 100 bin aş-
mıştı.  
Kimi maç biterken içeri sız-
manın hayalini yaşıyor-
du, kimi ise şampiyonluk 
gününün bir parçası ol-
mak için oradaydı.  
Maç eleştirisi mi? 
Şampiyonlar eleştirilmez. 

‘Cefasını Siz 
Çektiniz Sefasını 
Biz Sürdük’

Arif Kızılyalın, Cumhuriyet
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R
ingsted Alevi Kül-
tür Merkezi bir 
futbol takımı kur-
du. Ringsted ve 

çevresinde yaşayan gençle-
rin hem birbirleriyle ilişki-
lerini güçlendirmeyi, hem 
de gençlerin kendi kültür-
lerini daha yoğun yaşama-
ları amaçlanarak kurulan 
futbol takımı RAKC,  Dani-
marka Futbol Federasyonu 
(DBU) Amatör Lig 6. Seri 
7. grupta bulunuyor. Şu an 
kadar dört maç oynayan 
RAKC bu maçlardan birini 
kaybetti. 

Ringsted Alevi Kültür 
Merkezi Başkanı Sadık Öz-

daş, dernek çatısı altında 
futbol kurma fikrini uzun 
süredir tartıştıklarını ve so-
nunda gerçekleştirdiklerini 
söyleyerek, “Gençlerimizi 
sokağa bırakmak istemiyo-
ruz, evde yalnız başına ka-
larak sosyal hayattan kop-
malarını da istemiyoruz. 
Futbol takımı kurduktan 
sonra gençlerimizi derneği-
mizi daha sık ziyaret etme-
ye başladılar” dedi.

Özdaş ayrıca gençlerin 
futbol takımında buluna-
rak hem birbirleriyle olan 
ilişkilerini güçlendirdikleri-
ni ve DBU liglerinde müca-
dele ederek Danimarka’ya 

uyumlarının da kolaylaştı-
ğını söyledi. 

“Derneğimizde gençleri-
mizin ilgisini çekecek bir 
çok aktivite için her şey 
hazır. Bilardo, masa tenisi, 
langırt (masa futbolu) bil-
gisayar oyunları oynamak 
için de genç kardeşlerimiz 
derneğe gelmeye başladı-
lar.” diye konuşan Özdaş, 
“Ama en önemlisi gençler 
anne baba kuşağı ile, yaşlı 
kuşak ile ilişkilerini sağ-
layıp güçlendiriyorlar. Bu 
bizce çok önemli. Hem ken-
di kültürlerini gelenekle-
rini öğrenmeleri açısından 
hem de bunları yaşayıp 

kendi çocuklarına da yaşat-
malarını arzuluyoruz. Bu 
yüzden derneğimizde Saz 
ve Semah kursları da veri-
yoruz.” dedi.

Haftada iki kez antren-
man yaparak maçlara ha-
zırlanan RAKC takımında 
antrenörlük görevini aynı 
zamanda dernek üyesi de 
olan ve uzun yıllara daya-
lı futbol tecrübesi bulunan 
Hüseyin Tükengün yapı-
yor. Dernek yönetim ku-
rulunda spordan sorumlu 
üye olarak bulunan Şevket 
Tükengün de antrenör yar-
dımcılığı görevini yürütü-
yor.

Danimarka’ya futbolla uyum
Ringsted Alevi Kültür Merkezi tarafından kurulan yeni futbol takımı, Rings-
ted ve çevresinde yaşayan gençlerin hem birbirleriyle ilişkilerini güçlendir-
meyi, hem de gençlerin kendi kültürlerini daha yoğun yaşamaları amaçlıyor. 

L
a Liga’da 35. hafta 
maçında Villarreal ile 
deplasmanda karşıla-
şan Barcelona’nın fut-

bolcusu Dani Alves’e Villar-
real taraftarı tarafından yapı-
lan ırkçı saldırıya Alves müt-
hiş bir karşılık verdi. Korner 
kullanmak için köşeye giden 
Brezilyalı Alves, Villarreal ta-
raftarının fırlattığı muzu yer-
den aldı ve yedi.

Villareal  maçının 75. daki-
kasında Barcelona’nın Bre-
zilyalı futbolcusu Dani Alves 
korner kullanmak için çeyrek 
daireye gittiğinde Villareal ta-
raftarı maymun sesleri çıkar-
dı ve bir taraftar sahaya muz 
fırlattı. Yapılan ırkçı tezahü-
ratlara Dani Alves yere atılan 
muzu yiyerek tahammülü ol-
madığını zekice gösterdi. 
Maçın ardından bu olayın 

ilk olmadığını belirten Dani 
Alves, ‘Bu tür olaylarla maa-

lesef gittiğim her yerde kar-
şılaşıyorum, Tam 10 yıldır 

İspanya’da oynuyorum ama 
geldiğim ilk yıldan beri bun-
lar oluyor. Sevilla’da oynar-
ken de bunları yaşadım. Bu 
konuda bir şeyler yapılması 
lazım’ dedi.

Olayın ardından sosyal med-
yada harekete geçen, sinema 
sanat ve spor dünyasının ırk-
çılık karşıtı ünlüleri ve sıra-
dan insanlar ellerinde muz 
yerken çekilmiş resimlerini 
paylaşarak, “Hepimiz Dani 
Alves’iz!” sloganlarıyla Al-
ves’e desteklerini dile getir-
diler.

Alves’e destek veren ünlü 
futbol adamları arasında A 
Milli Takımlar Teknik Direk-
törü Fatih Terim de yer aldı. 
Terim önüne koyduğu muzlar 
üzerine çeşitli dillerde “Irk-
çılığa hayır!” sloganları yazıl-
mış resmini paylaştı.

Futbol sahalarında ırkçılık bitmiyor
Barcelonalı Dani Alves’e Villarreal tribünlerinden muz atılmasının ardından Brezilyalı oyuncuya destek mesajı yağıyor.
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