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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Cengiz Kahraman Üzeyir Tireli

Kardeş kanı dökmenin 
açıklaması ne olabilir ki? Provokasyon ve ironi

Sayfa  4 Sayfa  8

Kopenhag Polisi’nden yapılan açıkla-
mada, geçtiğimiz 19 Ocak tarihinde 
dövülerek öldürülen Cem Aydın ci-
nayetinin failleri Kopenhag’daki çete 
oluşumları içinde aranıyor. 

Polis çete ihtimali 
üzerinde duruyor

Sayfa 13

Siyasetin gülen 
yüzü emekli Bakan Mehmet Sevigen Haber’e 
konuştu Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

Sayfa 12

Pozitif bilim bizlere bir yılda 365 gün 
olduğunu öğretti, ama başka bir ina-
nışa göre bu kural bu yıl bozulacak, 
2012’de 356 gün olacak. Mayalara 
göre 21 Aralık 2012 günü son gün, 
haydi saatini de verelim 12.11 (CET)

Sayfa 16

21 Aralık 2012, Saat 
13.11’de nerede 
olacaksınız?

Yaşamını Bursa’da 
südüren araştırmacı 
yazar Güney Öz-
kılınç, Nazım Hik-
met’in 10 yılı aş-
kın yaşadığı Bursa 
Hapishane’sindeki 
yıllarını bilinmeyen 
yanlarıya anlatmak ve görünür kılmak 
için 29 Eylül Cumartesi Günü Aar-
hus’a geliyor. Konuyla ilgili olduğu 
için yazarın iki kiabını aşağıda tanıt-
maya karar verdik. Sayfa 20

Nazım’ın Bursa Yılları 
Danimarka’da 
anlatılacak

ÖZCAN DENİZ FAHRİYE EVCEN

Kasım ayı sonunda Kopenhag Park Bio 
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında
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Danimarka’da bir tek Haber gazetesi vardır 

Danimarka’da gazeteciler tarafından yapılan tek gazete Haber’dir. 

TAKLİTLERİMİZDEN SAKININ!

Taklit hayranlıktan doğarmış. Haber gazetesini yayınlandığı günden bu yana taklit etmeye çalıştılar. Gazetenin yazarlarına kanca attılar. İçeriğini 
kopyaladılar. Komünist ve Yahudi diyerek akıllarınca karalamaya çalıştılar. Şimdi de Haber’in ismini taklit ederek kafa karıştırmaya çalışıyorlar.  

BAŞARILI OLAMADILAR ve OLAMAYACAKLAR

Danimarka’da yaşayan sizlerin gözü, kulağı ve sesi olan bir tek gazete vardır, o da HABER gazetesi ve Haber.dk’dir. 

Devrimleri 
Kahramanlar 
ve Hainler 
yapar

RÖPORTAJ

Kardeş kanı dökmenin 
açıklaması ne olabilir ki?

Kopenhag para 
toplayarak PKK’ya 
ve ROJ TV’ye
para aktardıkları 
suçlamasıyla 
yaşları 27 ile 71 
arasında değişen 8 
Kürt kökenli Tür-
kiye Cumhuriyeti 
vatandaşı gözaltına 
aldı. Gözaltına 
alınan 8 kişiden 7’si 
tutuklandı. 

Danimarka’da PKK operasyonu 
7 kişi gözaltında
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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: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

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

Advokat Kadir Erdoğmuş
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SKRÆDDERI

En modern makinalar ve 
profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

ARAP BAHARI ARAP SONBAHARI

Kaddafi’yi ve Ortado-
ğu’nun diğer lider-
lerini devirmek için 

kullanılan silahlar geri 
çevrilmeye başladı. 

Bu ay içerisinde Hz. Mu-
hammed’e hakaret içerdiği 
belirtilen film nedeniyle 
bir çok Müslüman ülkede 
ABD büyükelçiliklerine 
yönelik protesto saldırıla-
rı düzenlenirken ve şiddet 
olayları artarken, Lib-
ya’nın Bingazi kentindeki 

ABD konsolosluğuna ro-
ket ve otomatik silahlarla 
saldırı düzenlendi. Saldı-
rıda ABD Büyükelçisi  J. 
Christopher Stevens ve 
3 ABD’li yetkili hayatını 
kaybetti.  

Filme yönelik protestolar 
Mısır’ın başkenti Kahi-
re’de, Yemen’de, Afganis-
tan’da, Endonezya’da ve 
bir çok Müslüman ülkede 
de yapıldı. Yapılan protes-
tolarda ABD bayrakları 

yakılırken, Yemen’in baş-
kenti Sana’da da gösterici-
ler kısa bir süre için ABD 
büyükelçilik binasını basıp 
Amerikan bayrağını ateşe 
verdi. 

ABD yetkilileri, Lib-
ya’daki saldırının önceden 
planlanmış olup olmadı-
ğının araştırıldığını bil-
dirdiler. Bingazi’deki şid-
det olaylarının arkasında 
cihat yanlısı bir grubun 
olabileceği kuşkuları dile 

getiriliyor.
ABD Dışişleri Bakanı 

Hillary Clinton, protesto-
lara yol açan filmi, “iğrenç 
ve menfur” sözcükleriyle 
niteleyerek filmin içeriğini 
ve verdiği mesajı kesinlik-
le reddettiklerini vurgu-
ladı, ancak bunun şiddet 
olaylarına girişmek için 
gerekçe gösterilemeyeceği-
ni belirtti. 

(Haber)

Silah geri tepmeye başladı
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İslam karşıtı ‘Müslümanların Ma-
sumiyeti’adındaki kötü bir Ame-

rikan yapımı film ardından Müslü-
man ülkelerde yapılan ve de bir çok 
Müslümanın ölümüyle sonuçlanan 
protestoların sadece filme duyulan 
öfkeden kaynaklanmadığı yönünde 
açıklamalar, yorumlar yapılıyor, gö-
rüşler bildiriliyor.
Söz konusu ülkelerde Müslüman-

ları harekete geçiren asıl nedenle-
rin, o insanların içinde bulunduk-
ları kötü yaşam koşullarından, yıl-
ların birikiminden, güçlüye yani 
Hristiyan Batı dünyasına, emperya-
lizme duyulan öfkeden kaynaklan-
dığı öne sürülüyor. 
Doğru olabilir de.
Peki öyleyse, neden Müslüman ol-

duklarını söyleyenler başka Müslü-
manlara zarar veriyorlar?
Danimarka’nın Jyllands-Posten 

gazetesi peygamber karikatürleri 
yayınladı diye Ortadoğu’da ve bir 
çok Müslüman ülkede yüzlerce in-
san ölmüştü. Öldürenler de ölenler 
de Müslümandı. Sadece Nijerya’da 
100’ün üzerinde insan ölmüştü.
Söz konusu filmin gündeme gel-

mesinden sonra da bir çok Müslü-
man ülkede yine 50’nin üzerinde 
Müslüman öldü. Nedense İslamiye-

ti hedef alan tüm provokatif çıkış-
larda mağdur olanlar hep Müslü-
manlar oluyor, hem de Müslüman 
olduklarını iddia edenler tarafın-
dan.
Çocuk yaştaki Suriyeli mülte-

ci kızları zengin Araplara pazarla-
mak, bir lideri kıçına kazık sokarak 
öldürmek, kelle almak, hangi dinde, 
hangi inançta vardır? Kardeş kanı 
dökmenin açıklaması ne olabilir ki? 
Hak yememeyi, doğru yoldan ay-

rılmamayı, iyilik yapmayı, yardım-
sever olmayı, yaşamı güzelleştirme-
yi, kolaylaştırmayı öğütleyen dinsel 
öğretiler yüzünden insanlık neden-
se yüzyıllar boyu hep birbirini kat-
letmiş.
Tarih boyunca milyonlarca insa-

nın yaşamını yitirmesine neden 
olan savaşların büyük çoğunluğu 
din adına yapılmış ve bu savaşlar 
sadece farklı dinler arasında yaşan-
makla kalmamış. Aynı dine mensup 

olanlar da mezhep savaşları yüzün-
den birbirlerini katletmişler ve kat-
letmeyi halen sürdürüyorlar.
Tarih sayfalarını geriye doğru çe-

virdiğimizde bunun tabii ki sadece 
Müslüman ülkelerde yaşanmadığı-
nı, Müslümanların Müslümanları 
öldürmesiyle sınırlı kalmadığını da 
görüyoruz.
Yakın tarihimizde, koyu bir Kato-

lik dindar olan Adolf Hitler’in mil-
yonlarca Yahudiyi gaz odalarında 
öldürtmesinden tutun da, Bosna-
lı Müslümanların etnik temizliğe, 
Sırp zülmüne maruz kalışına kadar 
Hristiyan dünyasından verebilece-
ğimiz daha bir çok örneği bulmak 
mümkün ve sadece Hristiyanlarla 
sınırlamak da yanlış. İsrail’in de Fi-
listinlilere yönelik zulmünü gözar-
dı etmeyelim. Ama konumuz günü-
müz dünyasında Müslüman ülke-
lerde dökülen kanla ilgili. Çok fazla 
gerilere gitmeye gerek yok.

Ülkemize bakalım: Menemen, Ma-
raş, Çorum Olayları, Sivas Madı-
mak katliamı…!
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 

Madımak Otel’de kendilerini Müs-
lüman olarak tanımlayan ve din 
adına 37 kişiyi katledenler acaba 
bunu hangi yaşamı iyileştirme adı-
na yapmışlardı?
Hristiyanlar Müslümanlara saldı-

rınca ‘ifade özgürlüğü’, Yahudiler 
Müslümanlara saldırınca ‘Vadedi-
len topraklar’, Müslümanlar Yahu-
dilere saldırınca, ‘Yahudilerin tüm 
kötülüklerin kökü olduğu’, Hris-
tiyanlar Yahudilere saldırınca da 
‘Anti Semitizm’ deniliyor.
Ya peki Müslümanlar Müslüman-

ları katlederse buna ne deniyor? 
Bunu insanların içinde bulundukla-
rı kötü yaşam koşullarından, yılla-
rın birikiminden, güçlüye, emperya-
lizme duyulan öfkeden kaynaklan-
dığını öne sürmenin yeterli olmadı-
ğını düşünüyorum. Bütün bunlar, 
insanların kendi inançlarının tek 
ve doğru olduğunu karşısındakile-
re dayattırmaya çalışmasından kay-
naklanıyor. 
Öldüren Müslüman ölen Müslü-

mandan kendini daha Müslüman, 
Allah’a daha yakın görüyor.  

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Kardeş kanı dökmenin 
açıklaması ne olabilir ki?
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E
n büyük gösteri-
ler Pakistan’da 
gerçekleşirken 
Karaçi, Peşaver 

ve İslamabad kentlerindeki 
protestolarda en az 13 kişi 
hayatını kaybetti yaklaşık 
200 kişi de yaralandı.

Pakistan Federal Demir-
yolu Bakanı Gulam Ah-
med Bilor, İslam’a haka-
ret içeren filmin yapımcı-
sı Nakoula Basseley Nakou-
la’yı öldürene 100 bin dolar 
ödül vereceğini açıkladı. 

Pakistan Federal Demir-
yolu Bakanı Bilor, ödül ver-
me kararının kişisel oldu-
ğunu hükümeti bağlamadı-
ğını söyledi. Kararını “Önce 
Müslüman sonra hükümet 
temsilcisiyim” sözleriyle 
savunan ve hiçbir şekilde 
hükümet adına konuşma-
dığını söyleyen Bilor “Ta-
libanve El Kaide’yi de bu 
suikastı gerçekleştirmeye 
davet ediyorum” dedi. 

Nakoula’yı öldürenin 
başına konan para ödü-
lü, ülkedeki protestola-
rı yatıştırmaya çalışan 
yönetimi rahatsız et-
ti. Pakistan Başbakanı Raja 
Pervez Eşref, Bilor’un açık-
lamasını kınadı ve bu tür 
girişimleri tasvip etmedik-
lerini ifade etti. 

AKP: peygambere 
hakaret yasaklasın

AK Parti’nin hukukçu 
kurmayları, İslam dinini 
potansiyel tehdit unsuru 
olarak görmeyi ifade eden 
İslamafobi’yi de kapsaya-
cak şekilde, “Müslümanları-
n Masumiyeti” adlı film-
de olduğu gibi dinlere ve 
kutsal değerlere hakare-
tin “uluslararası sözleşme” 

düzeyinde nefret suçu kap-
samına alınmasına yönelik 
girişim için altyapı çalışma-
larına başladı. 

Edinilen bilgiye göre hu-
kukçu milletvekillerinin ya-
nısıra parti yöneticilerinin 
de katılımıyla AK Parti ge-
nel merkezinde gerçekleş-
tirilen toplantılarda, konu-

nun hassasiyeti nedeniyle 
şu aşamada projenin haya-
ta geçirilmesi için en doğru 
yöntem ve stratejinin ne 
olacağı tartışılıyor.

Danimarka Türk Diyanet 
Vakfı’ndan çağrı
Son günlerde gösterime gi-
ren bir film ve sonrasında 

meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak, Danimarka 
Türk Diyanet Vakfı adına 
Vakıf Başkanı Doç. Dr. Ah-
met Onay bir basın açıkla-
ması yaptı.

Yapılan basın açıklaması 
şöyle:

“Son günlerde gösterime 
giren İslam’a, İslami de-

ğerlere, Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’e (SAV) ve 
O’nun aile hayatına haka-
retler içeren filmin, temel 
insani değerleri, inanma ve 
birlikte yaşama özgürlüğü-
nü hedef alan, farklılıklara 
saygısı olmayan, provoka-
tif bir tezgah olduğu anla-
şılmaktadır. Öte yandan, 
Libya, Mısır ve Yemen’deki 
olayları da hiçbir suret-
te tasvip etmek mümkün 
değildir. Terörün önlen-
mesi ve kınanması, içinde 
yaşadığımız toplumların, 
kültürlerin, medeniyetle-
rin barış içinde yaşaması, 
karşılıklı anlayış, saygı ve 
huzur içinde bir dünya ku-
rulması yolunda hepimize 
büyük sorumluluklar düş-
mektedir.

Danimarka Türk Diyanet 
Vakfı şemsiyesi altında bu-
lunan camilerimizde, cema-
atin bu çerçevede bilgilen-
dirilmesi, böyle zamanlarda 
sükunet, soğukkanlılık ve 
itidali korumanın ne ka-
dar önemli olduğunun her 
fırsatta dile getirilmesi; bu 
gibi olayları gerekçe gös-
tererek içinde yaşadığımız 
toplumda var olan sükun 
ve huzurun bozulmasına 
yönelik hiçbir söylem ve ey-
leme fırsat verilmemesi bü-
yük önem taşımaktadır”.

 

(Haber)

İslam dünyası yine ayakta!
“Müslümanların Masumiyeti” adlı İslam karşıtı filmi protesto etmek için birçok Müslüman ülkede 
gösteriler düzenleniyor.

Pakistan’ın Karaçi, Peşaver ve İslamabad kentlerindeki protestolarda en az 13 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 200 kişi de yaralandı.
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Af Peter Brixtofte 
(Eski bakan ve 
belediye başkanı)

Hepimiz 
günlük 
yaşamı-

mızdan biliriz; 
eleştirecek biri-

lerinin olması hoşumuza gider. Biz in-
sanlar böyleyiz ve tarih boyunca da 
hep böyle olduk. Politika, spor, din ve 
kişisel durumlar hakkında farklı dü-
şüncelerin bulunması düşman sahibi 
olmaya katkıda bulunmuştur.
Bizlere, Danimarka’da ve diğer Batı 

ülkelerinde ikinci Dünya savaşının ar-
dından Sovyetler Birliği ve onun kuk-
lası Doğu Bloku ülkeleri hakkındaki 
düşmanlığı besleyip büyütmek için ak-
tif yardımda bulunuldu. Stalin ve ar-
kadaşları ile ardından gelenler biz Ba-
tılılara Komünizmin nimetlerini anla-
ta anlata bitiremediler.
Komünist/Sosyalist sistemin eko-

nomik fiyaskosuna rağmen çok sayı-
da Daniamrkalı Komünizme ve onun 

daha hafif tezhürü Sosyaklizmin Batı 
dünyasının özgür piyasa ekonomisinin 
ciddi bir alternatifi olduğuna inandı-
lar. Bu ,insanlar bu inançları nedeniy-
le bu sistemin penöçesindeki insanlara 
yönelik cinayetlere ,işkencelere ve mil-
yonlarca insanların yerlerinden yurt-
larından sürülmelerine gözlerini ve 
kulaklarını tıkadılar.
Berlin duvarının yıkılmasının ve Sov-

yetler Birliği’nin çökmesinin ardından 
Dünya nüfusunun büyük bir kısmı pi-
yasa ekonomisi, siyasi demokrasi ve 
herkes için özgürlüğün insanlığın ya-
rarı olduğu konusunda hemfikir oldu-
lar. Her ne kadar bu düşüncenin ger-
çek hayata uygulaması zaman alacak 
olsa da bu harika bir düşünceydi.
ABD, Avrupa ve Danimarka’daki po-

litikacılar için bu gelimeler çok olum-
lu idi. Ama şimdi ne oldu? Artık o kor-
kunç düşman ortada yoktu. Bazı poli-
tikacılar kendi ülkelerindeki “göçmen-
leri” yeni düşmanlar olarak görmeye 
başladılar. “Yabancılar yokken herşey 
çok güzeldi” dedi birçok Avrupalı par-
ti .Danimarka Halk partisi de bunlar 

arasında yer alıyor.
Diğer politikacılar da baktılar ki bu 

söylemde oy potansiyeli var onlar da 
bu partilerle birlikte şakşakçılığa baş-
ladılar. Bunalrın ortak noktası ise ka-
fasız olmaları ve kafasızlara hitap et-
meleriydi. Bir zamanlar yahudilere ve-
rilen düşman rolü şimdi göçmenlere 
biçilmişti.
“Göçmenler” dışında başka düşmanla-
rın bulunduğu modern bir dünya, ne 
daha önceleri Komünizme tapan ne de 
batının Liberal modeline bağlı insan-
lar için kolay değildir. Artık yeni bir 
gerçeklikle karşı karşıya gelmek ge-
rekmektedir. 
Danimarka; bireyin kendi hakkında 

karar verme alanlarının fazla olduğu 
sistemelere nazaran devlet sektörü-
nün çok güçlü olduğu bir sisteme sa-
hip bir ülkedir. Yüksek oranda vergi 
ödüyoruz, ancak ödediğimiz vergilerin 
karşılığında hizmet alabiliyor muyuz? 
Serbest piyasa ekonomisine göre işyeri 
kurmak, firma açmakta herkes özgür-
dür. Açılan firmalarda bize mal ve hiz-
met satmak için çalışırlar, satamayan-

lar batar. Bu sistem herkese aslında 
büyük ikramiye isabet etmiş gibi ya-
rarlı olmuştur.
Artık herkes, Çinliler bile bunu göre-

bilmektedir. Peki politik olarak hangi 
alanda mücadelemizi sürdüreceğiz? 
Artık üzerinde anlaşamadığınızçok 

gereksiz bir konu bulmanız gerekmek-
tedir. Burada ise Demokrasının soru-
nu karşımıza çıkıyor. Herkes her ko-
nuda hemfikirdir.
Bir de toplum yaşamının kenarında 
hatta dışında –biri Breivik mi dedi- 
insanlar arasındaki dengeyi bozmak 
isteyenler var. O gibileri ve fanatik 
Müslümanları kendi hallerine bıraka-
lım. Bizim hayatlarımızı mahvedeme-
yecekler ve bizim buna izin vermeme-
miz gerekiyor.
Albert Einstein şöyle demişti. Dünya 

kötülüklerle doludur –Kötü insanlar 
bulunduğu için değil, seyirci kalıp on-
ların yaptıkları kötülüklere izin veren-
ler olduğu için.
Biz kötülerin yanlarında durup onla-

rı seyretmekle kalmayalım. Birbirimi-
zi koruylaım. 

Düşmana ihtiyaç bizi mahvediyor
HABERHABER

D
animarka başbakan 
yardımcısı ve Demokrat 
Liberal Partili (De Ra-
dikale) Maliye Bakanı 

Margarethe Vestager partisinin 
kongresinde yaptığı konuşmasın-
da Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde 
görmek istediğini söyledi. Türki-
ye’nin AB üyesi olması önemlidir 

diye konuşan Vestager, ”Türki-
ye’nin diğer aday ülkelerin uy-
ması gereken kriterleri yerine 
getirir getirmez AB’ye üye olması 
benim için vazgeçilemeyecek bir 
istektir” diye konuştu.

Vestager, Türkiye’nin Ortadoğu 
ya da Asya ülkesi olmadığını Tür-
kiye’nin Avrupa olduğunu söyle-

yerek, ”Türkiye’nin de dahil oldu-
ğu bölgedeki sorunların çözümü-
nün anahtarı Türkiye’dir” dedi.

DF: Olmaz, Türkiye şeriata 
gidiyor
Danimarka Halk Partisi Avrupa 
parlamentosu milletvekillerinden 
tarihçi Morten Messerschmidt 

Vestager’in açıklamalarına sert 
tepki göstererek Vestager’in açık-
lamalarının gerçek hayatla ilgisi 
olmadığını söyledi.

Messerschmidt, ”Türkiye git-
tikçe AB ideallerine temel teşkil 
eden değerlerden hızla uzaklaş-
makta İslamcı bir kimliğe bürün-
mektedir. Vestager Türkiye’ye 

bir mesaj göndermek istiyorsa 
ülkedeki demokrasiye inanan 
çevreleri desteklediğini söylemesi 
daha uygun olur. Türkiye; azınlık 
hakları, kadın hakları, bağımsız 
yargı, gibi alanlarda tamamen 
yanlış yoldadır. Böyle bir durum-
da Türkiye’ye bu şekilde destek 
çıkmak anlaşılamaz” dedi.

Başbakan yardımcısı: Türkiye’yi AB’de görmek istiyorum
Danimarka başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Margarethe Vestager partisinin kongresinde yaptığı konuş-
masında Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde görmek istediğini söyledi. Danimarka Halk Partisi ise, Türkiye’nin hızla 
İslamcı bir yönetime sürüklendiğini öne sürerek Vestager’e tepki gösterdi. 

1
3 Ekimde gerçekleşecek 
olan genel kongrede par-
ti üyelerinin oylarıyla 
seçilecek olan yeni genel 

başkanlık için 29 yaşındaki Sağ-
lık Bakanı Astridd Krag ile 52 
yaşındaki Annette Vilhelmsen 
yarışıyor. 

SF’li bakanlar, genç Sağlık Ba-
kanı Astrid Krag’a destek vere-
ceklerini açıklarken, parti tabanı 
Krag yerine Annette Vilhelm-
sen’i destekleyeceklerini bildirdi. 

Sağlık Bakanı Astrid Krag’ın, 
koalisyon hükümetinin diğer or-
taklarıyla birlikte izlediği sağ po-
litikalar nedeniyle parti tabanın-
dan tepki gördüğü ve üyelerin 
Annete Vilhelmsen’i tercih ettik-
leri öne sürülüyor. Kongre ön-
cesi yapılan bir araştırma, parti 
üyelerinin yüzde 22’si Krag’ı, 
yüzde 47’si de, Vilhelmsen’i ge-
nel başkan olarak görmek isti-
yor. 

Vilhelmsen’in genel başkan ol-

ması durumunda parti yöneti-
minde değişikliğe giderek daha 
sosyalist bir siyaset izleyeceği ve 
Sosyalist Halk Partili bakanlar-
da da bir değişikliğe gidebileceği 
tahminleri yapılıyor. Ancak Vil-
helmsen’in koalisyon hüküme-
tinden çekilmeyi düşünmediği 
ifade ediliyor. 

1959 yılında kurulan SF’in en 
büyük seçim başarısı 1988 yı-
lındaki seçimlerde oldu ve par-
lamentoda 27 milletvekili ile 
temsil edildi.  2005 yılında Villy 
Sövndal’ın parti genel başkanı 
seçilmesiyle parlamentoya 23 
milletvekiliyle temsil edilmeyi 
başaran SF, geçtiğimiz yıl 15 Ey-
lül’de yapılan seçimlerde oy ora-
nını düşürmüş ve parlamentoda 
sadece 16 milletvekili ile temsil 
edilmişti, ancak Sövndal yöneti-
mindeki Sosyalist Halk Partisi 
her ne kadar oylarını düşürse 
de, partinin tarihinde ilk kez bir 
hükümette yeralmasını sağladı. 

SF’e iki kadın başkan aday 
Sosyalist Halk Partisi (SF) genel başkanı Villy Sövndal’ın genel başkanlıktan istifa etmesi ardından partide genel 
başkanlık için gazetemizin yayına girdiği ana kadar iki adayın adı öne çıktı. 

Annette Vilhelmsen Astrid Krag

Yeni Danimarkalılar Genç-
lik Konseyi (Ny-Dansk 
Ungdomsraad) tarafından 

Kopenhag Belediyesi Uyum Dai-
resi Başkanı Anna Mee Allerslev 
ile ortaklaşa gerçekleşen ve terör 
ile gençler arasında radikal eği-
limlerin tartışıldığı konferansa 
Pakistanlı din adamı Muham-
mad Tahir ul-Qadri’nin de ko-
nuşmacı olarak davet edilmesi 
ortalığı karıştırdı. 

Konferansa konuşmacı olarak 
davet edilen Uyum Bakanı Ka-
ren Haekkerup ve Danimarka 
İstihbarat Servisi (PET) Müdürü 
Jacob Scharf, konuşmacılar ara-
sında Pakistanlı din adamının 
da konuşmacı olarak katılacağı-
nı öğrenmeleri üzerine toplan-
tıya katılmayı iptal ettiler. Çok 
kızgın olduğunu dile gertiren 
bakan, başlangıçta kendisine 
adı geçen imamın katılacağının 

söylenmediğini belirtti. PET de 
konferansa  Schraf yerine Jacob 
İllum adında bir görevliyi gön-
derdi. 

Jyllands Posten gazetesinde 
yayınlanan bir yazıda Minhaj Ül 
Kuran tarikatının da kurucusu 
olan Muhammad Tahir ul-Qad-
ri’nin Pakistan’da uygulanan 
şeriat yasasını kaleme aldığı, 
ayrıca dine hakaret yasasının 
da mimarı olduğu belirtiliyor. 

Dine hakaret yasası da geçtiği-
miz günlerde 11 yaşında zihinsel 
özürlü bir kız çocuğunun dina 
hakaretten yakalanması ile gün-
deme gelmişti. Pakistanlı din 
adamı Muhammad Tahir ul-Qad-
ri’nin dine ve peygambere ha-
karet edenlerin ölümle cezalan-
dırılmasına destek verdiği ileri 
sürülüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde şe-
riatçı imamın davet edildiğinin 

ortaya çıkması üzerine çeşitli 
platformlarda devam eden tartış-
malarda dini tarikatların, uyum 
için çalışma, ders yardımı vs. 
gibi kisvelerle gençleri öne sü-
rerek Danimarka kurumlarına 
sızma çabası içinde oldukları öne 
sürülüyor ve tartışmalı imamın 
davet edilmesinin de böyle sinsi 
bir planın bir parçası olduğu öne 
sürülüyor. 

(Haber)

Şeriatçı imamı konferansa davet ettiler, ortalık karıştı

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.
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Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
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yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 
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Provokasyon ve ironi

Kasım ayı sonunda Kopenhag Park Bio ve 
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında

Son yirmi yıldır, komünizm korkusunun da ortadan kalk-
masıyla birlikte, Müslümanları harakete geçiren ve şid-

detli tepkilere yol açan bir dizi film yapıldı, kitap yayınlandı 
ve makale yazıldı. Bunlar arasında Salman Rushdie ve onun 
Şeytan Ayetleri kitabı, Hollandalı film yapımcısı Theo van 
Gogh’un yaptığı Somalili Ayaan Hirsi Ali’nin senaryosunu 
yazdığı “Submission” filmi, Danimarka’da Jyllands-Posten’in 
yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleri ve son örnek olarak 
“Müslümanların Masumiyeti” adlı Amerikan yapımı bir film 
var. Bunlar uluslararası plana yükselmiş olanları. Bir de her 
ülkede daha küçük çaplı ama bilmediğimiz, duymadığımız ve 
görmediklerimiz var. Buna ek olarak hemen hemen her ülke-
de hakim olan bir anti-Müslüman ve aşırı milliyetçi söylem 
var. 
Dolayısıyla bu tür yapıtlara gösterilen tepkiler somut bir 

üretimden dolayı olabileceği gibi, yılların birikiminden de 
kaynaklanıyor olabilir. Mesela ‘Müslümanların Masumiyeti’ 
filminden dolayı, film yapımıcısının başına fetva ödülü kon-
ması, sadece bu filmden dolayı değil, aynı zamanda genel bir 
zedelenmişliğin sonucu da olabilir. Hatta son yılların şiddet-
li eleştirileri, provokasyonları ve olumsuz söylemleri bir çok 
Müslüman vatandaşı patlamaya hazır bir bomba yönüne doğ-
ru itiyor da denebilir. 
‘Batı’, İslam alemine karşı bir haksızlık veya provakyon ya-

pıldığını ya da bu niyette olmadıklarını iddia ediyor. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda düşünce ve 
ifade özgürlüğünü kullanarak örneğin İslam’da kadının rolü-
nü ya da Kur’an’ı Kerim’in bireysel özgürlüğe, aileye, şiddete 
veya Müslüman olmayanlara bakışını tartışıp eleştirdiklerini 
ileri sürüyorlar. 
Ben şahsen bu argümanların hepsinin geçerli olduğuna ina-

nıyorum, yani bazıları Müslümanları provoke etmek, bazıları 
yaygınlık kazanmış tüm dinleri veya anlayışları eleştirmek – 
ki bunlara Müslümanlık da dahil – bazıları da Müslümanlar 
hakkında olumsuz sözler sarfederek veya olumsuz provokatif 
şeyler yazarak, tüm dikkatleri üzerine çekmek (böylece daha 
iyi bir pazar sağlamak veya kariyer edinmek) amacıyla film 
yapıyor, kitap yayınlıyor veya makale yazıyor. Bunların bir 
kısmının Müslümanların dini inançlarını veya kültürel kim-
liklerini incitmesi doğal olarak beklenen bir durum.
Burada yöneltilmesi gereken temel soru, bu tür eleştiri ve 

provokasyonlara nasıl cevap verilmeli. Bir çoğumuz savaştan 
veya kan dökülmesinden yana değiliz, ama bir de iktidar ve 
denge meselesi var. ‘Kavga’ eşit kosullarda yapılmıyor.  Örne-
ğin ‘Hrıstiyanların Masumiyeti ‘ diye herhangi bir Ortadoğu 
ülkesinde bir film yapılmış olsaydı, bu büyük ihtimalle yapı-
lan şehrin dışında hiç bir yerde duyulmazdı. ‘Müslümanların 
Masumiyeti’ adlı film dünyanın heryerinde duyulabiliyorsa 
bu da güçler dengesiyle ilgili. 
İnsanların günümüz koşullarında toplumsal olaylara nasıl 

davranması veya tepki göstermesi konusunda Amerikalı bir 
filozof (Rorty) ironi diye cevap veriıyor. Çünkü ironi kavram 
olarak denmek istenenin tersini komik veya alaycı bir biçim-
de ifade etmek anlamına geliyor. İroni insanların hem ken-
dileriyle hem de başkalarıyla alay etmesine olanak tanıyor. 
Bilgili olup cahil gibi davranmak, tutsak olup özgür gibi ko-
nuşmak, zengin olup fakir gibi konuşmak ironik konuşma ve 
davranışlara örnek olabilir. Rorty’ye göre ironi modern bire-
yin ilkesel davranış şekli olmalı ya da modern bireyin elinde-
ki en güçlü (ya da tek) ‘silah’ ironi. Çünkü Rorty kelimeler-
le anlatılan herhangi bir olayın (örneğin herhangi bir filmin 
veya kitabın Hz. Muhammed yorumu veya İslam’da kadının 
yeri gibi betimlemeler) gerçekleri yansıtmasının mümkün ol-
madığını,  betimlemelerin sadece belli bir insana ait (kitabın 
yazarına veya filmin yapımcısına) kelime hazinesinden iba-
ret olduğunu ileri sürüyor. Her insanın da kendine özgü keli-
me hazinesi olduğundan, bizim ‘gerçek’ dediğimiz (tesadüfü) 
bir betimleme örneğinden başka bir şey değil diyor. Kısaca-
sı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmi sadece bir veya bir kaç 
insana ait bir betimleme örneği. Hakikatı yansıtmaz (çünkü 
hakikat diye bir şey yok) bu yüzden insanlara bu tür olay-
lar karşısında sadece alay etmek, ironik davranmak düşer.  
Kendisiyle alay etme, kitabı yazanla alay etme. Hz. Muham-
med hakkında yazılanları, gösterilenleri doğruymuş gibi ifa-
de etme ya da tam tersi. Rorty’ye göre herkes (her ülkede) 
ironik davranmalı. Ancak bu durumda daha demokratik ve 
daha özgür bir toplum yaratılabilir.

R
ingsted Belediyesi’nin 
Sosyal Demokrat Partili 
Çocuk ve Eğitim Komis-
yonu başkanı Sadık Zeki 

Topçu, Kasım 2013 yılında yapı-
lacak yerel seçimlerde partisi ta-
rafından Ringsted Belediye Baş-
kanlığına aday gösterildi. Sosyal 
Demokratların Ringsted kentinde 
seçimleri kazanması durumunda 
Topcu, Danimarka’nın ilk Türk 
kökenli belediye başkanı olma ün-
vanını kazanacak.  

Ringsted Şehri Sosyal Demokrat 
Parti yerel teşkilatı tarafından 
Belediye Başkanlığına aday gös-
terilen Sadık Zeki Topçu, parti 
yerel teşkilatının verdiği tam des-
tekten büyük memnuniyet duy-
duğunu ifade ederek, “Bana veri-
len bu görevi memnuniyetle kar-
şıladım ve bu göreve layık olmak 
için elimden geleni yapacağım. 
Türkiye’den gelen bir göçmen 
olarak benim elde edeceğim bir 
başarı Türk toplumunun Dani-
marka’da ulaşmış olduğu noktayı 
göstermesi açısından büyük önem 
teşkil edecek” dedi. 

Bir göçmen ailesinin çocuğu 
olarak 8 yaşında Danimarka’ya 
gelen ve yaklaşık 35 yıldır Ring-
sted kentinde yaşayan Sadık Zeki 
Topçu, 8 yıldır Sosyal Demokrat 
Parti’de siyaset yapıyor ve son 
iki yıldır da belediyenin Çocuk 
ve Eğitim Komisyonu başkanlığı 
görevini yürütüyor. Elektronik 
Mühendisi olan iki çocuk babası 
47 yaşındaki Topçu, bilgi-işlem 
uzmanı olarak bilişim sektöründe 
çalışıyor. 

33 bin nüfuslu Ringsted kentin-
de bin 500’ün üzerinde Türkiye 
kökenli göçmen yaşıyor. Kentteki 
toplam göçmen nüfus yaklaşık üç 

bin civarında. 

Yerel politikalarda Türk 
damgası
Danimarka’da yerel politikalarda 
siyaset yapan Türk kökenli politi-
kacıların sayıları hızla artarken, 
son yıllarda Türk kökenli politi-
kacılar ülkenin büyük kentlerin-
de yerel politikalarda da damgala-

rını vurmaya başladılar.
Kopenhag Belediyesinde Çevre 

ve Teknik Daire Başkanı olarak 
Ayfer Baykal, İshöj’da Belediye 
Başkan Yardımcılığı yapan Ah-
met Seyit Özkan, ülkenin ikinci 
büyük kenti Aarhus’ta da Bünya-
min Şimşek üst düzey göreve ge-
tirilmişti.

(Haber)

Zeki Topçu bir ilke imza atacak 
Danimarka’da Sosyal Demokratlar ilk kez bir Türk’ü Belediye 
Başkanlığına aday gösterdiler. 

Yabancı karşıtlığıyla 
bilinen Danimarka 
Halk Partisi’nin 

17 yıldır genel başkan-
lığını yürütmekte olan 
65 yaşındaki Pia Kjaers-
gaard’dan boşalan ge-
nel başkanlık koltuğuna 
partinin kurucularından 
Kristian Thulesen Dahl 
getirildi.

1990’lı yılların başında 
aşırı sağcı İlerleme Parti-
si’nden (Fremskridtpar-
tiet) yerel siyasete atılan 
Thulesen Dahl, 1994 yı-
lında yine aynı partiden parla-
mentoya girdi. 

Pia Kjearsgaard ve arkadaşla-
rıyla Danimarka Halk Partisi’ni 
(DF) 1995 yılında kuran isimler 
arasında yer alan Thulesen Dahl, 
Danimarka’da aşırı sağın fikir ön-

derlerinden biri olarak biliniyor. 
43 yaşındaki üç çocuk babası 

Kristian Thulesen Dahl, DF’in 
hayata geçirdiği birçok politikada 
yeraldı ve parti yönetiminde bir-
çok görevde bulundu. Danimarka 
siyasetinde son 10 yıldır adından 
sık söz ettiren isimlerden biri 

olan Thulesen Dahl, en 
son partinin basın sözcü-
lüğünü yapıyordu.  
Eski genel başkan Pia 
Kjaersgaard’un izlediği 
sert yabancılar ve Dani-
marka değerleri politi-
kalarında herhangi bir 
değişikliğe gidilmeyeceği-
ni vurgulayan Thulesen 
Dahl, göçe karşı çıkan 
tek parti olduklarını ve 
bu tutumu devam ettire-
ceklerini söyledi. 

Jutland yarımadasın-
daki Braedstrup kasa-

basından öğretmen bir ailenin 
çocuğu olan Kristian Thuelesen 
Dahl, Aalborg Üniversitesi’nde 
hukuk eğitimini tamamladıktan 
sonra yine aynı üniversitede mas-
ter yaptı. 

(Haber)

Danimarka Halk Partisi yeni genel başkanını seçti

Foto: Carsten Lundager

Danimarka’da bir tek Haber gazetesi vardır 

Danimarka’da gazeteciler tarafından yapılan tek gazete Haber’dir. 

TAKLİTLERİMİZDEN SAKININ!

Taklit hayranlıktan doğarmış. Haber gazetesini yayınlandığı günden bu yana taklit etmeye çalıştılar.
Gazetenin yazarlarına kanca attılar. İçeriğini kopyaladılar. Komünist ve Yahudi diyerek akıllarınca karalamaya çalıştılar.

Şimdi de Haber’in ismini taklit ederek kafa karıştırmaya çalışıyorlar.  
BAŞARILI OLAMADILAR ve OLAMAYACAKLAR

Danimarka’da yaşayan sizlerin gözü, kulağı ve sesi olan bir tek gazete vardır, o da HABER gazetesi ve Haber.dk’dir. 
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Hükümetin ve partilerinin, özel-
likle Sosyal Demokrat Parti ve 

Sosyalist Halk Partisi SF’in işi zor 
bugünlerde. Danimarka’nın ilk kadın 
başbakanı geçtiğimiz günlerde başba-
kanlık koltuğuna oturuşunun bir yı-
lını devirdi. Geçtiğimiz hafta da Aal-
borg’da partisinin genel kongresinde 
800 partiliye hitap eden bir konuşma 
yaptı.
Her ne kadar gelecek karanlık gö-

rünse de başarılı, neşeli bir havada 
yapılan bir konuşma oldu. Her ne ka-
dar kongre başarılı geçse de, kamu-
oyu araştırmalarına bakınca Helle 
Thorning Schmidt ve çalışma arka-
daşları için gelecek oldukça karanlık 
görünüyor. Başbakanın gözlükleri ile 
de konuya bakacak olursak 15 eylül 
2011’den bu yana geçen döneme yazı-
lacak pek başarı yok.
Hem Helle Thorning Schmidt hem 

de Villy Sövndal elde ettikleri seçim 
sonucunda farklı bir beklenti içindey-
diler. Her iki partinin de oy kaybı on-
ların Radikale Venstre’ye bağımlılık-
larını arttırdı.
Hem Thorning-Schmidt hem de 

Sövndal bu yüzden; Radikale Vens-

tre ve Birlik Listesi ile koalisyon hü-
kümeti kurabilmek için seçim öncesi 
verdikleri bazı sözlerden vazgeçmek 
zorunda kaldılar.
Özellikle Birlik Listesi¬nin desteği-

ni alabilmek bu partinin öne sürdü-
ğü şartları da kabul etmek zorunda 
kalan Thorning Schmidt bazen Birlik 
Listesi¬nin muhalefet partisi mi yok-
sa iktidara destek veren bir parti mi 
olduğunu anlamakta zorlandı.
Tüm bunların ortasında Başbakan 

Thorning Schmidt ayrıca eşinin nere-
de vergi ödediği ya da ödemesi gerek-
tiği, hatta eşinin cinsel tercihleri ko-
nusundaki iddialarla dolu bir medya 
saldırısının ortasında buldu kendini.
Başbakan tam bundan daha kötüsü 

olamaz derken bu kez Dışişleri Baka-
nı Villy Sövndal’in parti genel başkan-
lığını bırakma haberini aldı.

Parlamentonun açılışına birkaç gün 
kala SF kendine yeni bir başkan se-
çecek. Kamuoyu araştırmalarında 
durum ciddiyetini gösterirken Libe-
ral Parti Venstre ve Danimarka Halk 
Partisi kamuoyu araştırmalarında 
önde gidiyorlar.
Bu kötü giden durumda el frenini 

çekmek ve bu kötü gidişe dur demek 
için hükümetin acilen hissedilir dere-
cede önlemler alması gerekiyor.
Her ne kadar başbakan mizahi bir 

dille ”unumuzu eleyip eleğimizi duva-
ra asmadan bu iş devam bitmez” dese 
de artık partinin bir şeyler yapması 
gerektiğini bildiğini gösteriyordu.
Hükümet her ne kadar seçim öncesi 

verdiği sözlerin yarısını yerine getir-
se de oturma izni verilmesi sürecinin 
hızlandırılması, vatandaşlık sınavı, 
başlangıç yardımı, 450 saat kuralı gibi 

alanlarda iyileştirmeler gözlense de, 
muhalefetin hükümete yönelik ”seçim 
vaadlerini unuttular” suçlaması iyice 
akıllara kazınmış durumda. Partinin 
kamuoyu araştırmalarında elde etti-
ği destek yüzde 20’lere kadar düşmüş 
durumda.
Bir hükümetin değerlendirmesi tabii 

ki kamuoyu araştırmalarına bakılarak 
yapılmamalı, ancak araştırma sonuç-
ları gözden ırak da tutulmamalıdır.
Hükümetin en zayıf noktalarından 

biri politikasını ve icraatlarını halka 
net ve açık bir dille anlatamaması ol-
muştur.
Beni tavsiyem; Daha iyi ve daha doğ-

rudan bir iletişim stratejisi uygula-
mak, yanına dikkatle seçilmiş bazı ”el-
çileri” de alarak Danimarka turnesine 
çıkarak halkla karşı karşıya gelmek, 
hükümetin halka ne sözler verdiğini, 
bu sözlerden hangilerinin tutulduğu-
nu, diğer koalisyon partileri ile han-
gi konularda ortak uzlaşma zemini 
bulunduğunu halka anlatmak. (Bel-
ki böylelikle hükümeti radikale Vens-
tre’nin yönettiği algılamasını da kır-
mak)

Hükümetin işi zor

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

                    FilmEuropa på Studenterhuset   
  Onsdag d.17.oktober kl. 19.30 

              Studenterhuset 

  Købmagergade 52, 1150 København K 

            

                 

Europabevægelsen inviterer til FilmEuropa i samarbejde med Studenterhuset, kl. 19.30 på Studenterhuset, 

hvor filmen Istanbul tales vil blive vist. Filmen er et tyrkisk drama fra 2005 som fortæller fem indbyrdes 

historier i det moderne Istanbul. Filmen har vundet en række forskellige priser, herunder bedste film på 

den internationale Istanbul film festival.   

Tidligere folketingspolitiker, Yildiz Akdogan vil præsentere filmen, hvor hun kort vil fortælle om situationen 

i Tyrkiet og drage paralleller til filmen. Filmens geografiske og kulturelle indhold skal fremme forståelsen for 

andre europæiske kulturer der hersker på det europæiske kontinent.  

Aftenen er gratis og alle er meget velkomne. 

Kom og se en spændende film. 

 

    

Onsdag d.17.oktober kl. 19.30 

Studenterhuset 

Købmagergade 52, 1150 København K 

Europabevægelsen inviterer til FilmEuropa i samarbejde med 
Studenterhuset, kl. 19.30 på Studenterhuset, hvor filmen 
‘Istanbul tales’ vil blive vist. 
Filmen er et tyrkisk drama fra 2005 som fortæller fem indbyrdes historier i det 
moderne Istanbul. Filmen har vundet en række forskellige priser, herunder 
bedste film på den internationale Istanbul film festival. 
Tidligere folketingspolitiker, Yildiz Akdogan vil præsentere filmen, hvor hun 
kort vil fortælle om situationen i Tyrkiet og drage paralleller til filmen. Filmens 
geografiske og kulturelle indhold skal fremme forståelsen for andre 
europæiske kulturer der 
hersker på det europæiske kontinent. 
Aftenen er gratis og alle er meget velkomne. 
Kom og se en spændende film. 

FilmEuropa på Studenterhuset 

Kısa süre öncesine 
kadar göçmenlerin 
damak zevkine uy-

gun yiyecekler göçmenlerin 
yaşadığı semtlerde yoğun-
laşan mekanlarda satılıyor-
du. Ancak Türk baklava ve 
pasta kültürü ile ev yemek-
leri Nörrebro ve Vesterbro 
ile sınırlı kalmıyor.

Kopenhag’ın Nörrebro 
semtinde bulunan Favori 
Baklava ve Pastanesi üçün-
cü şubesini Frederiksberg 
semtindeki Falkoner Alle 
üzerinde bundan bir kaç ay 
önce açtı.

Baklava, börek ve kuru 
pasta çeşitlerinin yanı sıra 
açık büfe Türk yemekleri 
ile Falkoner Alle 84 numa-
ralı adreste hizmet verme-
ye başlayan “Baklavacı” 
açılışını yaptığı birkaç ay 
öncesinden bugüne oldukça 
büyük ilgi gördü.

“Baklavacı” Türk otan-
tik havasıyla tefriş edilen 
mekanda açık büfe yemek 
ve past börek çeşitlerinin 

yanı sıra sabahları çorba ve 
Türk kahvaltısı ile gözleme 
servisi de veriyor.

“Baklavacı” sahibi Sela-
hattin mersinli çok kısa sü-
rede özellikle Danimarkalı 
emekliler arasında sabit 
bir müdavim müşteri kit-
lesi oluşturduğunu ve açık 
büfe Türk ev yemekleri-
nin bu kişiler tarafından, 
fiyatının da düşük olması 
nedeniyle ilgi gördüğünü 
söylüyor. Mersin, “Dani-
markalılara elimden geldi-
ğince, kendi çapımda Türk 

mutfağını, Türk yemekleri-
ni tanıtmaya çalışıyorum” 
diyerek kısa sürede üç iş-
yerine ulaşan başarısının 
temelinde ise vatandaşların 
ihtiyaçlarını öne çıkarmak, 
temizlik ve sağlıklı ürünler 
konusundaki titizliğini gös-
teriyor.

Türk sabah kahvaltı-
sı, gözleme veya çorba ile 
güne başlamak, ya da gün 
ortasında açık büfe Türk 
yemeklerinin tadına bak-
mak isterseniz işte adres: 
Baklavacı, Falkoner Alle 
84, 2000 Frederikberg.

Türk damak tadı ve zevkleri 
Kopenhag’da yayılıyor
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Geçtiğimiz yıl 24 Kasım 
günü Kopenhag’ın Frede-
riksberg semtindeki Fo-

rum fuar merkezinin önündeki 
yaya geçidinde 10 yaşındaki Son-
gül Altıntaş adlı kıza çarparak 
ölümüne neden olan sürücüye 
15 ay hapis cezası verildi. Uyuş-
turucu etkisinde kazayı yapan 
sürücünün ehliyeti 5 yıl süreyle 
elinden alınacak.

Olayın hemen ardından, kaza 
esnasında uyuşturucu etkisinde 
olduğunu itiraf eden 25 yaşın-
daki MJ, ışıksız yaya geçidinde 
önündeki arabanın durmasına 
rağmen sollayarak karşılarına çı-
kan ve yaya geçidinden geçmek-
te olan Songül Altuntaş ve an-
nesine çarpmış minik kız çarp-
manın etkisiyle 60 metre uzağa 
fırlamıştı.

Songül Altuntaş kaldırıldığı 
hastanede ertesi gün hayatını 
kaybetmişti.

Pişkin suçlu 
Karar sonrası “bunu hak etme-
dim” yönünde açıklama yapan ve 
kararı temyize götüren suçlu sü-
rücüye Danimarka medyasında 
tepki yağdı.

Sorumluluğunu üstlen
Ülkenin önde gelen tabloid ga-
zetelerinden BT’de dün yayımla-
nan gazetenin görüşü köşesinde, 
sürücünün yaptığının sorumlu-
luğunu üstlenmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı.

Öte yandan, Danimarka med-
yasında kararla ilgili yayımlanan 
haberlere halkın büyük bölü-
münden ‘Cezası 10 katı olmalıy-
dı’, ‘Utanmadan temyize gidi-
yor’, ‘Ne kazası resmen cinayet’ 
gibi tepki içeren yorumların gel-
mesi dikkat çekti.

(Haber)

HABERHABER HABER

www.haber.dk www.gazette.dk Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

Sinema dünyasını ve Türk fi lmlerini de 
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.sinema.dk

Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım
 Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

G
eçtiğimiz 19 
Ocak gecesi fre-
deriksberg sem-
tindeki evinin 

önünde 8-10 kişinin saldı-
rısına uğrayarak dövülen 
ve kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybeden Cem 
Aydın’ın katilleri hala bu-
lunamadı.

Olayın 7 kişilik bir ekiple 
soruşturulmasının devam 
ettiği belirtilirken polis, 
çete bağlantısı teorisi üze-
rinde çalışıyor.

Cinayeti soruşturan Ko-
penhag Polisi cinayet ma-
sası şeflerinden Hans Erik 
Raben Haber gazetesine 
bir açıklamada bulunarak, 
olayın hemen ardından; 
aralarında kız meselesi, 
töre bağlantısı, para me-
selesi ve çeteler arası he-
saplaşma gibi dört alanda 
soruşturma yürüttüklerini 
söyleyen Hans Erik Raben, 
çete bağlantısı üzerine yo-

ğunlaştıklarını belirtti ve 
olayın faillerinin Kopen-
hag’daki çeteler çevresinde 
bulunabileceğini söyledi. 
Raben ayrıca, “Çete bağ-
lantısı diğer üç nedenle bir 
arada gündeme gelmiş de 
olabilir” dedi

Olayın hemen ardından 
mümkün olan bütün de-
lilleri ve araştırmaları so-
nuna kadar yaptıklarını 
söyleyen Hans Erik Raben, 
”Bu olayı kimlerin yaptığı 
konusunda mutlaka bilgisi 
olan veya bir şeyler duy-
muş olan birileri vardır. 
Onların ihbarlarını bekli-
yoruz” dedi.

Cem Aydın 19 Ocak gece 
yarısına doğru kız arkada-
şını evine bıraktıktan son-
ra geldiği evinin önünde 8-
10 kişinin sopalı saldırısına 
uğramış, kaldırıldığı has-
tanede ertesi gün hayatnı 
kaybetmişti. 

(Haber)

Polis çete ihtimali üzerinde duruyor

Cem Aydın cinayeti Danimarka’da çok büyük kamuoyu yaratmış, Danimarka gazete ve televizyonları olaya gebniş yer vermişti. Cem Aydın cinayeti-
ni protesto etmek ve Cem Aydın’ı anmak için binlerce kişinin katıldığı mitingler düzenlenmiş, eski başbakan ve parlamento başkanının ve CHP mil-
letvekili Sabahat Akkiraz’ın da katıldığı anma gecesi düzenlenmişti.

Kopenhag Polisi’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz 19 Ocak tarihinde dövülerek 
öldürülen Cem Aydın cinayetinin failleri Kopenhag’daki çete oluşumları içinde aranıyor. 

Uyuşturucu etkisinde Söngül’e çarpıp öldürdü. Ceza: 15 ay hapis

Norveç’te oturma ve 
çalışma izni almak 
için özellikle Türki-

ye, Fas ve Somali’den ge-
lenlerin çeşitli kandırma 
metodları uyguladıkları or-

taya çıktı.
Yabancılar Müdürlüğü 

(UDİ) tarafından yeni ya-
yımlanan bir rapora göre, 
son bir yıl içinde 116 tane 
aldatma evliliğin ortaya çı-

karıldığı belirtildi.
Başvurulan aldatma yol-

ların başında, evli genç er-
kekler yaşlı kadınları gözet-
leyip onu sevdiğine inandır-
dıktan sonra evlenip Nor-

veç’e geliyor. Bu metodu en 
çok Türkiye’den gelenler 
uyguluyor.

Diğer aldatma metodla-
rı ise, DNA testiyle kardeş 
oldukları ortaya çıkarılan 
çiftler, Oturma izni almak 
için Norveçlilerle yapılan 
sahte evlilikler ve çocuğu 
olduğunu ya da evlatlık 
edindiğini iddia ederek ço-
cuk ve gençleri Norveç’e 
getiren bireyler olarak sıra-
lanıyor.

Evli genç erkekler yaşlı 
kadınları gözlüyor

Türkiye’de özellikle Kon-
ya gibi turistik bölgede evli 
genç erkekler kendilerin-
den yaşlı kadınları gözet-
leyerek kadını sevdiğine 
inandırıyor. 

Yaşlı kadınlar, çoğunluğu 
Kürt kökenli oldukları öne 
sürülen genç erkeklere tav 
olup onu sevdiğine inanıyor 
ve erkeğin yeni bir hayata 
başlayacağını zannederek 
evlenip Norveç’e getiriyor. 

Fakat işin aslında, mem-
lekette genç adamın karısı 
ve çocukları onu bekliyor. 
Norveç’e gelen genç sürekli 

oturma izni ya da Norveç 
vatandaşlığını elde etti-
ği andan itibaren boşanıp 
Türkiye’deki ailesini ülkeye 
getiriyor.

Kardeşler arası evlilik
Raporda şok eden diğer bir 
aldatma formülünü ise, So-
maliler kardeş kardeşle ev-
lenerek uyguluyor. 

Norveç’te oturma izni al-
mak için kardeşler arasında 
birbirleriyle evlenen Soma-
lilerin DNA testleri sonun-
da bu tür evliliklerinin or-
taya çıkarıldığı ifade edildi.

Norveç’te garson damatlar
Norveç Yabancılar Müdürlüğü’nün raporuna göre, 
genç evli erkekler yaşlı kadınları seviyorum diye 
kandırıp Norveç’te sürekli oturum izni aldıktan sonra 
boşayıp Türkiye’deki eşlerini getiriyorlar.

P
olisten yapılan açıkla-
mada, Danimarka dışın-
daki bazı ülkelerde de 
yeni gözaltıların olabi-

leceği belirtilirken para toplama 
ve PKK ile ROJ TV’ye aktarma 
çalışmalarının; İshoj belediyesin-
deki Strandgaard okulu kanti-
ninde geçtiğimiz 5 Şubat’ta dü-
zenlenen bir toplantıda kurulan 
“Danimarka Halk Meclisi (Dansk 
Folkesamling)” adlı sözde parla-
mento tarafından yönetildiği öne 
sürüldü.

Açıklamada, 2009-2012 yılları 
arasında Danimarka’da toplam 
67 milyon kron para toplandığı 
ve ayrıca aynı dönem içerisinde 
PKK’ya 140 milyon kron para ak-
tarıldığı ileri sürüldü.

2009 yılında 21,8 milyon, 2010 
yılında 18.3, 2011 yılında 12,1 
milyon, ve bu yıl içinde de 15 
milyon kron toplandığı ve topla-
nan 67 milyon Kronun Danimar-
ka’daki Kürt kökenli kişilere ait 

işyerlerinden toplandığı bildirildi.
PKK’ya da 2009 yılında 38,5 

milyon, 2010 yılında 27,3 milyon, 
2011 yılında 37 milyon ve bu yıl 
içinde de 37 milyon kron aktarıl-

dığı bildirildi.
Geçtiğimiz Ocak ayında Kopen-

hag’da sona eren ROJ TV da-
vasında, mahkemenin PKK’nın 
terör örgütü olduğunu tescilleme-

sinin ardından bundan böyle bu 
örgüte yapılacak her türlü yar-
dımın suç unsuru taşıyacağı öne 
sürüldü.

Ertesi günü hakim karşısına çı-
karılan zanlılar, kendilerine isnat 
edilen suçları kabul etmediklerini 
söylediler.

Savunma avukatı, gözaltına alı-
nan kişilerden bazılarının iş yeri 
sahibi oldukları gerekçesiyle hep-
sine birden isim yasağı getirilme-
si talebini hakim kabul ederken 
medyaya zanlıların kimliklerinin 
yazılmaması yasağı getirildi.

Savcı tarafından suçlamalar 
okunduğu sırada, 71 yaşında olan 
zanlı hakime hakkında kararın 
önceden verildiğini söyleyerek 
mahkemeye saygı duyduğunu ve 
bu andan itibaren ölüm orucuna 
başladığını bildirdi.

İlk duruşmanın ardından PKK 
ve ROJ TV adına para toplamak 
ve PKK’ye para aktarmak suçla-
masıyla gözaltına alınan 8 kişi-

den 7’si tutuklandı. Yaşları 27 ile 
71 arasında değişen 8 tutukludan 
İsveç’te ikamet eden 1978 yılında 
Danimarka’ya gelen, ancak 2008 
yılından beri isveç’in Malmö ken-
tinde yaşamakta olan bir kişi ser-
best bırakıldı.

Polis’ten yapılan açıklamada, 
olayla ilgili olarak iki kişinin 
daha aranmakta olduğu belirtildi. 

Savcı Jacob Buch Jepsen 26 
günlük ek tutuklama süresi is-
tedi. Mahkeme heyeti savcının 
isteği doğrultusunda gözaltına 
alınan 8 kişiden yedisinin 26 gün 
cezaevinde kalmasına hükmetti. 
Tutuklanan 7 kişi 26 günün 12 
günü tek kişilik hücrelerde ka-
lacak.

Polis yetkilileri,  bu paranın 
67 milyon kronunun (11.8 mil-
yon dolar) son üç yılda Danimar-
ka’daki Kürtler tarafından top-
landığını söyledi.

(Haber)

Kopenhag para toplayarak PKK’ya ve ROJ TV’ye para aktardıkları suçlamasıyla yaşları 27 ile 71 arasında 
değişen 8 Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı. 

Danimarka’da PKK operasyonu: 7 kişi gözaltında

Şans oyunlarında inanılmaz hika-
yeler anlatılır, ancak Norveçli bir 
ailenin şansı ise gerçekten dudak 

uçuklatacak cinsten.
Norveçli Oksnes ailesinin üyelerine 6 

yıl içinde üç kez lotoda büyük ikramiye 
vurdu.  Oksnes ailesi 2006 yılında 4.1 
milyon Norveç Kronu, 2009 yılında 8.2 
milyon kron ve 2010 yılında ise 12.2 
milyon kron ikramiye kazandı.

Bu bile tesadüf ve şans olarak anlatı-
lınca insanların oturduğu sandalyeden 
düşürmeye yetecek. Zira tesadüfler bü-
yük ikramiyeyi sık sık kazanmakla sı-
nırlı değil.

Oksnes ailesinin büyük kızları Hege 
ne zaman hamile kalırsa, doğumdan 
kısa süre önce ya da sonra aileye bü-
yük ikramiye vuruyor.

İlk kez 2006 yılında Hege ilk çocuğu-
na hamileyken ailenin kapısını çalan 
şans doğumun bir gün öncesinde baba-

ya rastlamış beklemiş, Hege ikinci kez 
hamileyken babası 4.2 milyon kron ka-
zanmış, 8.2 milyon kronluk ikinci bü-
yük ikramiyeyi ise 2010 yılında Hege 
yine hamileyken kendisi kazanmış bu 
ikramiyenin çekilişi de doğumdan bir 
gün sonra gerçekleşmiş.

Son ikramiye ise Hege üçüncü çocu-
ğunu doğurduktan 3 ay sonra vaftiz 
günü ailenin kapısını çalmış, Hege’nin 
erkek kardeşi 12.2 milyon Norveç kro-
nu kazanamış.

Her doğan çocuk büyük 
ikramiye getiriyor

Günboyu belli olmayan 
vakitlerde kendisine 
gönderilen 30 sms’le 

verilen bilgiler doğrultusun-
da tuvalete giden Danimar-
kalı vekil Rod, zamanında 
tuvalete yetişmediğinde 
gelen yeni bir sms ile iç ça-
maşırı değiştirmek zorunda 
kaldı.

Milletvekil Rod, bir gün-
de vakitli vakitsiz 30 kez 
tuvalete gitmeyi bağırsak 
hastası gençlerin tabuları-
nı yıkmak ve eğitimlerinde 
hastalıkları nedeniyle yaşa-
dıkları sorunlara dikkat çek-
mek amacıyla kabul ettiğini 

ve bu nedenle Colitis-Crohn 
Derneğinin bir günlük ba-
ğırsak-happening kampan-
yasına katıldığını söyledi.

Okula gidemiyorlar Bu tür 
hastalığı olan gençlerin has-
talıkları azdığı periyotlarda 
kanamalı ishal ve ağrılar 
nedeniyle günde en az 30 
kez tuvalete gitmek zorunda 
kaldıkları ve okula gideme-
dikleri belirtildi.

Özellikle lise eğitimi alan 
gençlerin hastalıklarından 
ötürü devamsızlık nedeniyle 
okuldan atılmakla karşı kar-
şıya kaldıklarına işaret eden 
dernek başkanı Bente Buus, 

bu gençlerin hastalıkla ilgili 
tabularla mücadele etmek-
ten yorgun düştüklerini ve 
handikap burs ücreti alama-
dıklarını vurguladı.

Kadın vekil tuvalete yetişemeyince...
Kopenhag Danimarka hükümet ortağı Liberal Radikal Partili 
kadın milletvekili Lotte Rod ülkede mevcut 30 bin bağırsak 
hastası gencin hastalık nedeniyle eğitimlerini aksatmalarına 
dikkat çekmek için bir günde 30 kez tuvalete gitti.
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www.haber.dk www.gazette.dk Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

Sinema dünyasını ve Türk fi lmlerini de 
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.sinema.dk

AROMA ♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER

Vesterbrogade 61 
1620 København V 

Tlf: 33 79 40 23

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Doğayı odanıza taşıyın

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

PINAR LYGTESKOV 
BLOMSTER

Mağazamızda her zaman uygun 
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 

gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

SATILIK VEYA KİRALIK PİZZA GRİLL
Kopenhag merkezde Nörrebrogade üzerinde 
bulunan PİZZA - GRİLL satılık ya da kiralıktır 

veya ortak olabilir. 
TLF : 71 58 49 08

SATILIK PİZZERIA

Saz çalmayı öğrenmek mi 
istiyorsunuz?istiyorsunuz?

PRATIK SAZ KURSU VERİLİR
Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de saz 

çalmayı öğrenebilirsiniz. 
20 Ekim’e kadar başvurun, 1 Kasım’da 

başlayacak kursa siz de katılın.   
Kurs günleri ve tarihleri katılımcıların ortak 

isteği doğrultusunda 1 Kasım’da 
belirlenecektir. 

Müracaat:
Hafta içi: saat:11.00-15.00 arası

Tlf:  3322 1766 
E-posta: hckahraman@gmail.com

Jysk Sengetöj, Netto, Lidl gibi marketlerin olduğu 
Gladsaxe Center’de 60 kişilik salonu ile Pizza 

restaurant satılıktır, Turu mevcuttur. 

SATILIK RESTAURANT
Söborg Gladsaxe Center’de 

sahibinden satılık pizza restaurant

Müracaat:
Tlf: 22 11 58 13

G
eçtiğimiz günler-
de Hollanda’da 
yapılan genel se-
çimlere gözlemci 

olarak katılmak üzere Ams-
terdam’a gelen Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kolla-
rı Başkan Yardımcısı Baran 
Güneş, dönüş yolunda uğ-
radığı Danimarka’da Haber 
gazetesini ziyaret etti. 

Avrupa’da örgütlenmeye 
hız veren ve Danimarka’da 
da örgütlenmek için kolla-
yan sıvayan partinin Genç-
lik Kolları Başkan Yardım-
cısı Güneş, Danimarka’daki 
Türk dernekleri ve Dani-
marka Sosyal Demokrat 
Parti gençlik kolları yöneti-
cileri ile de bir araya geldi. 

Haber gazetesine 
CHP’nin Avrupa’daki açı-

lımı ve örgütlenme hedefi 
hakkında bilgiler veren Gü-
neş, ”Avrupa ülkelerinde 
yaşayan güzel uyum sağla-
mış, eğitimli, genç, dinamik 
gençlerimiz var. Bu gençle-
rin Türkiye’deki sosyal de-
mokrat harekete, CHP’ye 
katkıda bulunabileceğini, 
bunu da çeşitli sosyal ve 
kültürel etkinliklerle ger-
çekleştirebileceğimizi düşü-
nüyorum” dedi. 

Güneş, Danimarka’daki 
Türk toplumunun ve özel-
likle gençlerin sosyal de-
mokrat ve CHP ideolojisi 

etrafında toplanmalarını 
görmeyi arzu ettiğini ifade 
eden Baran Güneş, ”Türki-
ye olarak zor bir dönemden 
geçiyoruz. 

Gerek ülkemizde gerekse 
Ortadoğu’da büyük sorun-
lar yaşanmaktadır, geliş-
meleri endişe ile takip edi-
yoruz. CHP’ye de büyük 
sorumluluk düşmektedir. 
Sorunların çözümünde 
yurtdışındaki vatandaşları-
mızı da yanımızda görmek 
istiyoruz” dedi.

(Haber)

CHP Gençlik Kolları’ndan 
anlamlı ziyaret
Gazetemize bir ziyaret gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP’nin Avrupa’daki açılımı ve örgütlenme 
hedefi  hakkında bilgiler verdi. Güneş, Danimarka’daki Türk gençlerine Tür-
kiye’deki Sosyal Demokrat harekete destek vermeleri çağrısında bulundu.

CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Baran Güneş, gazetemiz yöneticileri Cengiz Kahraman ve Sadi 
Tekelioğlu ile görüştü.

CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Danimarka Sosyal 
Demokrat Parti Gençlik Kolları yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Sperm Bankasının Ko-
penhag’ın semti Fre-
deriksberg’de bulu-

nan şubesi aracılığıyla da-
ğıtımı yapıldığı bildirildi. 

2004 ve 2006 yılları ara-
sında bankaya 7042  ko-
duyla bilinen bir donör 
tarafından 
sperm satıldı 
ve banka da 
bu spermler,i 
2006 yılına ka-
dar çocuk sahi-
bi olmak iste-
yen kadınlara 
sattı.

Sperm ban-
kası tarafından 
Danimarka ge-
nelinde 14 ayrı 
kliniğe satılan 
spermlerden 
43 çocuk dün-
yaya geldi.

2009 yılında bir doğum 
kliniğinin sperm banka-
sına başvurarak satılan 
spermlerden birinin NF1 
hastalığı taşıdığını uyardı-
ğı belirtilirken sperm ban-
kası herhangi bir girişim-
de bulunmadığı gibi adı 
geçen donörü de haberdar 
etmedi.

Nordısk Cyrobank”tan 

yapılan açıklamalarda Da-
niamrka devlet televizyo-
nu DR1’de ortaya atılan 
iddiaların doğruu olmadığı 
kaydedilirken, adı geçen 
donör’ün NF1 hastası ol-
madığı, sadece hastalığın 
taşıyıcısı olduğu belirtildi 

ve donörden alınan sperm-
lerin hastalığa neden olma 
riskinin yüzde 10-12 oldu-
ğu belirtildi.

Türk olması ihtimali 
düşük
Geçtiğimiz yıl mart ayın-
da hükümet tarafından 
yasaklanıncaya kadar çok 
sayıda Türk de Danimar-
ka’daki sperm bankasın-

dan sperm alarak çocuk 
sahibi olduğu belirtilirken 
Nordisk Cyrobank Genel 
Müdürü Peter Bower, HA-
BER’e yaptığı açıklama-
da adı geçen olayda Türk 
sperm alıcılarının sözko-
nusu olmasının çok düşük 

bir ihtimal ol-
duğunu bildirdi. 
Ancak spermle-
rin doğum kli-
niklerine veril-
diğini ve bunun 
araştırmasının 
da doğum kli-
nikleri istatis-
tiklerinden ya-
pılabileceği kay-
dedildi.

NF1 hastalığı 
nedir
NF1 (Neuro-

fibromatosis Recklingha-
usen) kalıtsal bir hastalık 
olup doğumla geçiyor. 17. 
kromozmdaki bir hatadan 
kaynaklanan hastalığın 
belirtileri ise ciltte kahve-
rengi lekeler, koltuk altı 
ve kasıkta benler, vücu-
dun çeşitli yerlerinde ka-
barıklık ve bezeler, görme 
sinirlerinde ur oluşması, 
başağrısı ve yorgunluk.

Sperm bankası paniği
Nordisk Cryobank adlı Danimarka Sperm Bankasının, çok 
ciddi kalıtsal hastalığı olan bir donörün spermlerini 43 kişiye 
sattığı ortaya çıktı. 7042 kod adıyla bilinen donörden alınan 
spermlerin NF1 Adlı hastalığı taşıdığı ortaya çıktı.

A
arhus Belediye Mecli-
si üyesi, Çevre Teknik 
servis daire başkanı, 
Liberal parti Venstre 

milletvekili adayı Bünyamin 
Şimşek bir sonraki yerel se-
çimlerde Danimarka’nın ikinci 
büyük şehri Aarhus Belediye 
başkanlığı için aday olma ihti-
mali yüksek bulunuyor. Şimşek 
başka bir aday çıkmaması duru-
munda önümüzdeki yıl 13 Ka-
sım tarihinde yapılacak seçim-
lerde Aarhus’ta belediye baş-
kanlığı koltuğuna oturmak için 
mücadele edecek.
Şimşek  HABER’e yaptığı 

açıklamada, aday gösterilemsi 
ve seçilmesi durumunda  Vens-
tre’nin Aarhus bölgesindeki 
milletvekili adaylığından çekile-
ceğini söyledi.

Bünyamin Şimşek geçtiğimiz 
yıl yapılan parlamento seçim-
lerine katılmış ancak az bir oy 
farkıyla seçilememişti.
Venstre milletvekili Fatma 

Yeliz Öktem’le evli olan Bünya-
min Şimşek, aday gösterilmesi 
ve seçilmesi durumunda tepe-
den inmeci bir anlayışla değil, 
Aarhusluların isteklerini de dik-
kate alarak bir icraat gerçekleş-
tiereceğini söyledi ve Aarhus’u 
Avrupa’da adından söz ettiren 
bir kent haline getireceği sözü-
nü verdi.
Üst düzey yöneticilik ve lider-

likte de de başarılı bir geçmişi 
ve tercübesi bulunan Şimsek, 9 
yıl Sterling Havayollarında özel 
sektörde, 9 yıl da kamuda lider-
lik tercübesinin, bir siyasi lider-
lik için iyi bir temel oluşturdu-

gunu belirtti.
Partisi tarafından da aday gös-

terilmesi için bir çok neden bu-
lunduğunu bu konuda teklif ve 
destek aldığını söyleyen Bünya-
min Şimşek, ilk kez 2000 yılın-
da belediye uyum konseyi üyesi 
olarak siyasi hayatına başladı.
2002 yılında yerel seçimlerde 

belediye meclisi üyeliğini elde 
eden Şimşek 2006 yılındaki se-
çimlerde de seçilmeyi başardı. 
Şimşek halen yürüttüğü beledi-
ye meclisi üyeliği 3. Döneminde 
daire başkanı olan ilk Türk be-
lediye meclisi ünvanını elde etti.
Bünyamin Şimşek, partisi ta-

rafından belediye başkanlığı 
adayı olarak gösterilmesi şan-
sının çok yüksek olduğunu söy-
ledi.

(Haber)

Danimarkalı Türklerden bir gurur örneği daha
 Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde Danimarka’nın ikinci büyük şehri Aarhus Belediye 
başkanlığı için; Arhus Belediyesi, Çevre Teknik Servis Daire Başkanı, Liberal Parti Venstre mil-
letvekili adayı Bünyamin Şimşek’in adı geçiyor.

Şimdi Frederiksberg’de de hizmetinizdeyiz
«««««
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Falkoner Alle 84, 2000 Frederiksberg - Tlf: 5811 1010
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AÇILIŞ SAATLERİ
HERGÜN: 11.00 - 22.00
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Sadi TEKELİOĞLU

P
ozitif bilim bizlere bir 
yılda 365 gün olduğunu 
öğretti, ama başka bir 
inanışa göre bu kural bu 

yıl bozulacak, 2012’de 356 gün 
olacak. Mayalara göre 21 Aralık 
2012 günü son gün, haydi saatini 
de verelim 12.11 (CET)

Bu tarihten sonra ne olacağını 
kimse bilmiyor, ama merak eden 
insan sayısı da hızla artıyor.

”Nasılsa 21 Aralık’ta takvim 
sona eriyor, kaynanama ne ka-
dar çirkin ve kötü kalpli olduğu-
nu söyleyeyim, patronuma küfür 
edeyim, bankadan kredi alayım 
nasılsa ödemeyeceğim, şefimi dö-
veyim” diye planlar yapmadan 
önce bu yazıyı bir okuyun. Kara-
rınızı sonra verin.

Orta Amerika antik medeniyet-
lerinden Mayaların hazırladığı ve 
kullandığı söylenen takvimin son 
gününün 21 Aralık 2012 günü-
ne işaret ediyor olması dünyada 
eşi benzeri görülmemiş bir hare-
ketlenmeye yol açmak üzere. Sü-
merlerden 4 bin yıl sonra ortaya 
çıkan ve Meksika’nın güneyinde, 
Guatemala ve Honduras’ta yak-
laşık 600 yıl hüküm sürdükten 
sonra M.S. 900 yıllarında çöken 
bu uygarlık kozmik gözlemler, 
gezegen hareketleri, astronomi 
ve matematikte hala açıklanması 
zor olan seviyelere ulaşmıştı.

Sümerlerin aksine özellikle te-
kerlek ve at bulunmayan kül-
türlerinde zirai olarak uğraş-
tıkları tek bitkinin mısır olma-
sıö Mayahalkının nasıl ve niçi-
n  aniden ortadan kayboldukları 
ve uygarlık düzeylerini daha da 
esrarlı hale getiriyor.

5. güneşin sonu
Mayaların hazırladıkları ve 

“Uzun sayım” (Long Count) adını 
verdikleri takvimin bitiş günü-
nün 21 Aralık 2012 olması iyim-
ser beklentilerin yanı sıra bir çok 
felaket senaryosunu da berabe-
rinde getiriyor.

Mayalara göre dünyamızda ya-
şam 5 bin ikiyüz yıllık dönemle-
rin beş kez yinelenmesi ile oluşan 
26 bin yıllık periyodlardan oluşu-
yor. 26 bin yıl ise güneşin Ülker 
takım yıldızında (Pleiades) bulu-
nan ana yıldız Alcyone’in yörün-
gesinde gerçekleştirdiği bir dönü-
şün süresi. Bu 26 bin yıldan son-
raki dönemi ise yeni bir başlangıç 
olarak adlandırıyor Mayalar.

İçinde bulunduğumuz günler-
de ise bu 5 bin ikiyüz yıllık dö-
nemlerden beşincisinin sonuna 
yaklaşıyoruz. Mayalar, “13. Bak-
tun”  adını da verdikleri bu son 
5 bin ikiyüz yıllık dönemin son 
günü olarak ise 21 Aralık 2012 
gününü işaret ediyorlar.

Pozitif bilim ne diyor?
Maya uygarlığı uzmanları ve 

diğer bilim adamları, Mayala-
rın 21 Aralık 2012 günü felaket 
bekledikleri konusunda hiç bir 
yazılı kayıt bulunmadığını belir-
tirlerken, Amerikan Ulusal Uzay 
Ajansı NASA da web sitesinde 
halktan gelen sorulara verdiği ce-
vaplarda hiç bir kozmik felaketin 
beklenmediği cevabını veriyor. 21 
Aralık’ın diğer tarihlerden fark-
lı olmadığı cevabını veren NASA 
uzmanları bugüne kadar korkuya 
kapılacak herhangi bir seyin ger-

çekleşmediğini ve 22 Aralık günü 
hayatın normal seyrine devam 
edeceğini söylüyorlar.

Galaktik dizilim
2012’de felaketlerin meydana 

geleceğine inananların dayanak 
noktası ise astronomlar tarafın-
dan da doğrulanan galaktik dizi-
lim ya da hizalanma. 21 Aralık 
2012 günü dünyamızın da içinde 
bulunduğu Samanyolu galaksisi-
nin merkezi ile güneş ve dünya-
nın aynı hizaya gelecek olması, 
bir tür galaktik tutulmaya neden 
olacak, galaksinin merkezinden 
gelecek olan enerjiyi güneş engel-
leyecek ve dünyada doğal felaket-
ler meydana gelecek. Ancak bu 
kozmik olayın yakın tarihimizde 
iki defa gerçekleştiği ve korkulan 
felaketlerin meydana gelmediği 
de söyleniyor. Karamsarlar ise 
inatçılıklarından vazgeçmiyorlar. 
Onlara göre kutuplar yer değişti-
recek, manyetik alan kayması ya-
şanacak, gezegenimiz çok kısa bir 
süre içinde 60 derece kayacak ek-
sen değişecek. Kutuplar ekvatora 
gelecek. 3. dünya savaşı çıkacak, 
ekonomide ta-
mir edilmesi 
imkansız kü-
resel bir çöküş 
yaşanacak. Bu-
nun sonucunda 
ortaya çıkan 
sosyal olaylar-
da savaşlar, 
yağmalar yaşa-
nacak, dünya 
nüfusunun yüz-
de 85’i ortadan kalkacak.

Astronomlar, arkeologlar, ta-
rihçiler, astrologlar, din adamları 
ve hatta siyasetçiler 2012 konu-
sunda kendi aralarında ikiye ay-
rılmış durumdalar. Son yıllarda 
internet kullanımın yaygınlaş-
ması ile çığ gibi büyüyen 2012 
tartışması özellikle internet blog-
larında bazen küfürleşmelere ve 
tehditlere kadar varan boyutta 
devam ediyor.

Altın çağ, lir ve içki 
damacanası

21 Aralık 2012 günü felaket 
bekleyenlerin karşısında ise yine 
bu tarihte çok önemli bir şeyin 
olacağını bekleyen, ama daha 
iyimser yaklaşımda bulunan ki-
şiler bulunuyor. Bunlara göre ise 
21 Aralık 2012 günü bir dönüm 
noktası olacak, dünya o günden 
itibaren foton kuşağı içine gire-
cek ve bu nedenle insan DNA’sı 
açılacak, genişleyecek. Bu günden 
itibaren başlayan dönem insana 

yeni beceriler kazanmasını sağla-
yacak, telepatik yetilerimiz orta-
ya çıkacak, hastalıklardan kurtu-
lacağız (tıp öğrencileri dikkat!), 
yeni bir altın çağ başlayacak. 
Dünya; batı müzelerinde gördü-
ğünüz dev tablolarda betimlenen 
resimlerdeki gibi, hepsi çok güzel 
olan, sağılıklı, yarı çıplak melek 
benzeri kadın ve erkeklerin, el-
lerinde lir ve içki damacanaları 
ile güzel ağaçlar altında şarkılar 
söyledikleri bir yere dönüşecek. 
Dünyada altın çağı yaşamaya 
başlanacağız. Ne güzel değil mi?

Şarkılara ve efsanelere konu 
olan Kova burcu dönemi başla-
yacak.

Komplo teorilerine devam
ABD eski başkanı George 

Bush’un ailesi Paraguay’da 100 
bin dönüm arazisi olan bir çiftlik 
aldı. Rusya içinde 60 bin kişinin 
barınabileceği bir yer altı şeh-
ri inşa ediyor. Norveçliler olası 
bir doğal felaketten sonra dün-
yada yaşamın yeniden başlama-
sını sağlayabilmek için Nuh’un 
ambarı benzeri bir tahıl ambarı 

inşa ettiler. Bu cümlelerle anlat-
tığımız olayların hepsinin bir tek 
nedeni var. O da 21 Aralık 2012 
günü kıyamet kopacağı söylenti-
leri. Zengin ve büyük ülkelerin 
yöneticilerinin aslında 21 Aralık 
2012 günü ne olacağını bildikleri, 
çok yakın çevrelerinde bulunan 
seçilmiş insanları da içine alan 
tedbirler aldıkları öne sürülürken 
ortaya atılan bir başka iddia ise 
çok ilginç.

NASA senarist grevinde 
arabulucu

ABD’de sinema ve dizi film se-
naristlerinin 2008 yılında ger-
çekleştirdikleri grevi NASA’nın 
arabuluculuğu ile sona erdirdik-
leri de iddia edildi. NASA’nın hiç 
ilgisinin bulunmadığı bir sektör-
de yaşanan krize taraf olmasının 
nedeni ise 2012 yılında yaşana-
cak felaket öncesi dünya halkını 
felaketlere hazırlayan film, dizi 
üretimin sekteye uğramasını en-
gellemek. NASA’nın gerçeği bildi-

ği, ancak paniğe ve kargaşaya yol 
açmamak için bu gerçeği halktan 
sakladığı da iddia ediliyor.

2012 konusu da tahmin edilece-
ği gibi kendi sektörünü yarattı. 
Üzerinde Maya takviminin basılı 
olduğu tişörtler, anahtarlıklar, 
tükenmez kalem satışları artar-
ken, Meksika’ya bu yıl içinde 52 
milyon turistin gelmesi bekleni-
yor. Bir çok internet ortamında 
bir araya gelen meraklılar 21 
Aralık 2012 gününü nerede, nasıl 
karşılayacaklarını kararlaştırı-
yorlar, deprem ve sel baskını ola-
sılığı bulunmayan yerlere taşın-
maya başlayanlar da var.

Ekin çemberleri
Komplo teorisyenlerinin ikna 

olmakta zorlanmalarına neden 
olan bir başka olgu ise Güneybatı 
İngiltere’de zaman zaman ortaya 
çıkan ekin halkaları (Crop circ-
les) konusunda yapılan açıklama-
lar. Stonehenge yakınlarındaki 
bölgede geceleri ekin tarlalarında 
ekinlerin bükülmesi sonucu olu-
şan tuhaf görünümlü desenlerin 
hemen hemen hepsinin altı par-

çaya bölünmüş 
olması bu tuhaf 
şekillerin koz-
mik bir şekilde 
uzaydan gön-
derilen mesaj-
lar olduğunu 
düşündürüyor 
komplo teoris-
yenlerine. Bu-
rada meydana 
gelen 6 parça-

lık desenlerin Maya takvimin-
e göre sona erecek 5. dönemin 
ardından başlayacak 6. dönemi 
işaret ettiğine inanılıyor. Orta-
ya çıkan bu tuhaf şekiller ko-
nusunda yapılan açıklamaların 
genellikle “Bunlar meyhane-
den eve dönen sarhoşların 
işi’’ şeklinde olması ise felaket 
tellallarını ikna etmeye yetmiyor.

Ayrıca Güney Amerika’daki 
And sıradağlarında erimeye baş-
layan buzulların altında ortaya 
çıkan bitki fosillerine yapılan 
karbon 14 tarihleme testinin so-
nuçlarının da, taptaze bitkilerin 
bundan 5 bin ikiyüz yıl önce ani-
den donduklarını göstermesi kor-
kutucu.

Nibiru, Marduk
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybe-

den arkeolog Prof. Zecharia Stic-
hin’in kitaplarıyla gündeme gelen 
ve Sümerler tarafından Nibiru, 
Asurlular tarafından ise Marduk 
olarak adlandırılan ve her 3 bin 

600 yılda bir dünyamıza çok ya-
kından geçen 12. gezegenin de 
2012’de geleceği söylentisi de bu 
konuyla ilgilenen çok sayıda insa-
nın inandığı bir başka nokta.

İddialara göre, üzerinde dünya-
mıza uygarlığı getiren uzaylıların 
yaşadıkları öne sürülen Marduk 
gezegeni 2012’de gezegenimi-
ze yaklaşacak, Mars ve Jüpiter 
arasında bir süre kaldıktan son-
ra iki yıl içinde uzaklaşacak. Bu 
radyoaktif ve dünyanın 3 buçuk 
katı büyüklükte olan gezegen dev 
çekim gücü ile dünyamızı etkile-
yecek, bu süre içinde ise dünyada 
doğal felaketler ve savaşlar mey-
dana gelecek.
 

Kutsal kitaplar didik didik
Mayaların 21 Aralık 2012 günü 

“Ve o gökten inecek” şeklinde dile 
getirdikleri bir Mesih beklentisi 
ise bu konuda kafa yoran Hıristi-
yanları heyecanlandırıyor. Maya-
lara göre onlara evreni anlama-
larında yardımcı olan bir çok bil-
giyi veren ve sonra dünyadan ay-
rılan Quetzalcoatl (Tüylü yılan) 
geri gelecek. Bazı web blogların-
da “Tüylü yılan” olarak adlandı-
rılan bu Orta Amerika tanrısının 
Kura’an’da da adı geçen Zülkar-
neyn olabileceği iddia ediliyor.

Kimleri Deccal’ın ortaya çıkaca-
ğını öne sürerken, Bütün kutsal 
kitaplarda bahsedilen Yecüc ve 
Mecüc ile Dabbe’tül Arzın da 21 
Aralık 2012 günü ortaya çıkaca-
ğına inanılıyor. Ünlü kahin Nost-
radamus’un yazdıklarını da didik 
didik ederek orada bir işaret bul-
maya çalışıyor meraklılar.

012’de felaket beklemeyenle-
rin tesellilerinden bir diğeri ise 
Kur’an. Kuran’da A’raf suresi-
nin 187. ayetinde “Saatin (kı-
yametin) ne zaman demir 
atacağını (gerçekleşeceği-
ni) sorarlar. De ki: “Onun 
ilmi yalnızca Rabbimin 
Katındadır. Onun süresini 
O’ndan başkası açıklaya-
maz. O, göklerde ve yerde 
ağırlaştı. O, size apansız 
bir gelişten başkası de-
ğildir.” Sanki sen, ondan 
tümüyle haberdarmışsın 
gibi sana sorarlar. De ki: 
“Onun ilmi yalnızca Al-
lah’ın Katındadır. Ancak 
insanların çoğu bilmez-
ler.” Ayetlerini kaynak gösteren-
ler Mayalara da kıyamet tarihi ve 
saatinin verilmemiş olacağını söy-
lüyorlar, ancak yine de Kur’an da 
helak edilen kavimlerden bahse-
dilirken bazı surelerde ve ayet-
lerde yok edilen kavim sayısının 
4 çıkmasını da 5. dönemin sonu 
diye yorumlayanlar var. Ayrıca 
21 Aralık 2012 tarihinin Cuma 
gününe rastlaması ve Kur’an’da 
da kıyametin Cuma günü kopaca-
ğının belirtilmiş olması nedeniyle 
korkuya kapılan ve korkuyu ye-
şertip büyütenler de yok değil.

Şimdi bu satırlara kadar ulaş-
tıysanız neye karar verdiğinizi 
bilmiyorum, ama ben kararımı 
verdim. Döveceğim patronum, 
küfür edeceğim şefim yok. Kay-
nanam da yıllar önce aramızdan 
ayrıldı. Doğduğum topraklara dö-
nüp 20 Aralık günü  Antalya usu-
lü piyaz ve şiş kebap yiyeceğim.

sadi.tekelioglu@haber.dk
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Değerli vatandaşlar, sevgili arkadaş-
lar, kıymetli dostlar sizlerden ayrı-

lalı çok fazla olmamasına henüz 1 ay ol-
masına rağmen siz yurtdışında yaşayan 
değerli vatandaşlarımızı özledim. Dün 
gibi hatırlıyorum, 17 Ağustos 2012’de 
Kopenhag Kastrup Havaalanında siz 
değerli dostların beni yolcu edişini. Sı-
rası gelmişken beni yolcu etmeye gelen, 
telefonla, mail ile, Facebook ile bana iyi 
yolculuklar ve iyi dileklerini ileten tüm 
dost ve arkadaşlara teşekkür ediyor se-
lam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 
Siz yurtdışında yaşayan değerli ve ka-

dirşinas vatandaşlarımızla sık sık tele-
fonla, maille veya facebook ile haberle-
şip iyi haberlerinizi almak da beni mut-
lu ediyor. Tabiki hayatın doğal akışı 
içerisinde iyi haberleri alırken bazen de 
istenmeyen haberler alınıyor. 
Geçenlerde 7 Eylül 2012’de Kopen-

hag’da yaşayan çok değerli arkadaşlar 
Mesut ve Harun ÖKTEN kardeşlerin 
amcaoğlunun vefatını duyduğumda ol-
dukça üzüldüm. Müteveffanın cenaze-
sine katılmak için Cihanbeyli’ye gitti-
ğimde hem vefat edenin yakınlarına 

başsağlığı dileyip, cenaze törenine ka-
tılıp hem de orada tatilde bulunan Da-
nimarka’dan gelen vatandaşlarımızı 
gördüm. Hem üzüntüyü hem de sevin-
ci bir arada yaşadım. Hani üzüntüler 
paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştık-
ça çoğalır derler ya ben de bu çerçeve-
de sevinçlerinizi paylaşmak, üzüntüle-
rinizi de, ki olsun istemem, paylaşmak 
isterim. Türkiye’ye dönüş yaptığım 1 
aydan beri Danimarka ve diğer İskan-
dinav ülkelerinde yaşayan vatandaşla-
rımızla sık sık haberlerşiyor veya tatile 
gelenlerle görüşüyoruz. İyi haberlerini-
zi almaktan da mutlu oluyorum. Bile-
senizki burada sizleri seven, sayan ve 
unutmayan eski bir Emniyet Müşaviri-
niz Feyzullah ARSLAN var. Her zaman 
yapabileceğim isteklerinizi beklerim. 

Bir hafta önce Kocatepe Camii Lokalin-
den çay ocağını işleten Hacı Bey bir ko-
nuyla ilgili beni aramıştı. Hem isteğini 
iletti hem de “müdürüm her hafta se-
nin adına senin isteğin üzerine ısmar-
ladığım bir çayı ikiye çıkardım ve tesa-
düfü yöntemlerle birilerine veriyorum” 
dediğinde oldukça memnun olmuştum. 
Daha sonra da içenlerden birisi araya-
rak memnuniyetini iletti ki buna ben 
de memnun oldum. Hani derler ya “çay 
bahane hatırlanmak ve sohbet şahane” 
işte bu söz de olduğu gibi ben de mem-
nun oldum. 
Belki nereden çıktı bu çay diyeceksi-

niz 16 Ağustos Cuma günü Kocatepe 
Camii Lokalinde Allaha ısmarladık der-
ken, vedalaşırken birden bire aklıma 
geldi ve çay ocağını işleten Hacı Bey ile 

başkan Faik CANBAZ Bey’e her hafta 
benden herhangi bir vatandaşımıza bir 
çay ısmarlayın hesabını da bana yazın 
toptan ödeyeceğim demiş oradaki bulu-
nanlara da duyurmuştum. Bu isteğimin 
yerine getirilmesi beni memnun etti ve 
devamı da gelsin istiyorum. Siz değerli 
okuyuculardan bu konunun takibini de 
istiyorum. 
Sözü çok uzatmadan Danimarka’da 

yaşayan siz değerli vatandaşlarımıza, 
sevgili okuyuculara Türkiye’den en iyi 
dileklerimi iletiyor iyi haberlerinizi al-
maktan mutlu olduğumu bildiriyor, 
daha önce sizlerle Haber Gazetesi vası-
tasıyla paylaştığım eğitim, zaman yöne-
timi, hoşgörü, aranılır adam olmak, ba-
şarılı olmak ve buna benzer başlıklarla 
yazdığım yazılardaki hususların hatır-
lanıp uygulanmasını tememnni edi-
yor, sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu ve 
umutlu günler dileğiyle selam, saygı ve 
sevgilerimi iletiyor, herhangi bir isteği-
niz olduğunda beklediğimi bilgilerinize 
sunuyorum. 
Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla 

kalın.

Türkiye’den Kopenhag’a 
selamlar

FEYZULLAH ARSLAN, Emniyet Müdürü haber@haber.dk
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21 Aralık 2012, Saat 13.11’de nerede olacaksınız?

Dünya; batı müzelerinde gördüğünüz dev tablolarda betimlenen 
resimlerdeki gibi, hepsi çok güzel olan, sağılıklı, yarı çıplak melek 
benzeri kadın ve erkeklerin, ellerinde lir ve içki damacanaları ile güzel 
ağaçlar altında şarkılar söyledikleri bir yere dönüşecek. Dünyada 
altın çağı yaşamaya başlanacağız. Ne güzel değil mi? Şarkılara ve 
efsanelere konu olan Kova burcu dönemi başlayacak.

Geçtiğimiz yıl charter 
turları ile tatile gi-
den Danimarkalı 214 

bin tatilcinin dörtte birinden 
fazlası Türkiye’yi tercih etti. 
Bu son atakla Türkiye char-
ter denince Danimarkalıla-
rın yıllardır ilk tercihi olan 
Yunanistan’ı sollamış oldu.

Türkiye’nin charter terci-
hinde ilk sıraya yerleşmesine 
neden olarak Türkiye’deki 
otellerde uygulanan “herşey 
dahil” sistemi, ayrıca fiyatla-
rın düşük olması da tatilcile-

rin Türkiye’yi tercih etmele-
rinde önemli bir etken.

Son yıllarda özellikle Yuna-
nistan’da kendini hissettiren 
ekonomik kriz nedeniyle bu 
ülkenin “Herşey dahil” siste-
mine yönelik yatırım ve otel 
inşası gerçekleştiremediğine, 
Yunanistan’ın aksine Tür-
kiye’nin bu sistemi benim-
seyip turizm yatırımlarını 
bu yönde yaptığına dikkat 
çeken uzmanlar, bu sistem-
de çocukları ile tatile giden 
aileleri beklenmedik nahoş 

sürprizlerin beklemediğini, 
özellikle çocuklu aileler için  
“herşey dahil” yönteminin 
ideal olduğunu söylüyorlar.

Bireysel olarka tatilini 
planlayan ve gerçekleşti-
ren tatilcilerin tercihinde 
de Türkiye başı çekiyor. Bu 
alanda Mallorca ve Girit 
Adası’nın bugüne kadar gös-
terdiği üstünlüğü Antalya 
geçirmiş durumda. Geçtiği-
miz yıl Antalya’ya ferdi ola-
rak seyahat eden tatilci sayı-
sı da 33 bin civarında.

“Herşey dahil” Türkiye’yi uçurdu
Tatilcilerin tercihi sıralamasında Türkiye zirveye oturdu, başarının Aslan payı ise Antalya bölgesinin oldu
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Oğuzhan TORACI               
Foto: Murad GENCER

 S
porcu, Sanat-
çı, Siyasetçi… 
Kısacası  “3 
S”li bakan ola-

rak anılmış her zaman 
Mehmet Sevigen. Gaziosmanpaşa’da 
mahalle arasında oynadığı futbola, daha 
sonra profesyonel olarak devam etmiş; 
hatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile aynı dönemlerde yeşil sahalardaymış. 
Ardından Kelebek Gazetesi’nin açtığı 
yarışmayla artistliğe merak sarmış ve 
dönemin önemli aktrisleriyle birçok fo-
toroman projesine imza atmış… Spordu, 
sanattı derken geciken askerliği aradan 
çıkarmış ve döndüğünde de yeni bir say-
fa açarak siyaset arenasına adım atmış. 
İlçe başkanlığından, devlet bakanlığına 
uzanan bu serüvende hep halk adamı ol-
muş ve hala da olmakta… Parlamentoda 
siyasete devam etmese bile, Levent’te 
açtığı ofisinde halkla bir araya gelip, çö-
züm bulmaya ve onlara yardımcı olmaya 
çalışmakta… Kısacası mecliste ceylan 
derisi koltuklarda oturup, makam şoför-
leriyle gezenlere inat; her zaman müca-
delesini sürdürmekte ve yılların tecrübe-
siyle hazırlayacağı bir kitapla da yakında 
huzurunuzda… Neyse, fazla uzatmadan 
sohbete başlayalım… 

Kitap yazıyormuşsunuz…
Evet, “Devrimleri Kahramanlar ve Hainler 
Yapar” diye bir kitap üzerinde çalışıyorum. 
Her şeyi bi teybe anlatıyorum ve onu metne 
dönüştürüyoruz.

Anlaşılan sert bi konuyu ele alıyor-
sunuz…
Parti’de yaşanılanları yazıyorum. Bilirsin 
tarihte; adam savaşarak karşısındakini 
yenemez, içeri hain sokar ve kaleyi içerden 
fetheder. Ben bunu günümüzde yaşanılan 
şekliyle anlatıyorum.

Alacağınız tepkilere hazırlıklı mısı-
nız?
Tepki olmasa, zaten kitap olmaz.

Neleri anlatıyorsunuz kitapta?
Bu oda da ağlayanlar, arka odadaki göz-
yaşları, ziyaretçiler, ihanetçiler, kazık atan-

lar, birbirini suçlayanlar… Bir anda Deniz 
Bey’i, Önder Bey’i, Kemal Bey’i satanlar ve 
geri dönenler… Bunları karış karış anlatı-
yorum. Ecevit’e de, Deniz Bey’e de hep en 
yakındım, biliyorsun o süreci. İki ciltlik bir 
kitap olacak ve yer yerinden oynayacak. 

Eyvah!
Siyaset için… Gençler ilerde okusunlar diye. 
Yani görsünler bu ağabeyleri neler yapmış! 
Bu parti niye büyümüş, niye büyüyememiş… 
Büyürken kim önünü kesmiş? Tüm bunları 

anlatacağım.

Belli ki CHP’ye epey kırgınsınız…
Kırıldım tabi, kırılmam mı? Aday olma-
yayım diyorum. “Olmalısınız, halk tara-
fından sevilen bir arkadaşımızsınız. Yolu-
muza devam edeceğiz.” diyorlar ama aday 
gösterilmiyorum. Ayrıca orada karar veren 
mekanizmanın %90’ını ben getirmişim. Ve 
şimdi partiye küfredenler, sahip çıkmayan-
lar, partiye dava açanlar milletvekili olmuş. 
Benim üzüntüm kendimle ilgili değil, daha 
önce emek vermiş insanların haklarını ko-
ruyamadığımız içindi.

CHP’de yanlış giden şeyler nelerdi? 
Neden parti içi bölünmeler yaşandı?
CHP’de yaşananlarda; vefasızlık, ihanet, 
birbirine kazık atma, adam satmadan baş-
ka bir şey değildi. Kısa dönemde çok şey 
yaşadık, gördük. Hep ateşin içindeydik.

Siz kendinizi bu olayların neresinde 
görüyorsunuz?
Ben siyasette vefaya inananlardan biriyim. 
Hiçbir zaman arkamda kalan arkadaşla-
rıma ihanet etmedim. Biliyorsunuz Deniz 
Baykal’ın başına bir sürü olaylar geldi 
ama ben sonuna kadar yanında durdum. 
Her şey milletvekilliği, bakanlık değil… İn-
sanlık olacak. Başını yastığa koyduğunda 
rahat uyuyacaksın. 

Günümüz siyasetçilerinde alışık olma-
dığımız şeyler bunlar ama haklısınız. 
Yaşadıklarınız sizi partiye karşı so-
ğuttu mu?
Parti bizim partimiz. Ama içindeki insan-
ların çok değiştiğini sanmıyorum.

Sizinde parti içersinde yönetimsel 
noktada da yetkiniz vardı. Peki, niye 
kendi kulisinizi yaratıp daha tepeye 
oynamadınız?
Ben siyasette gelebileceğim en yüksek nokta-
ya geldim. Bulunduğum noktadan sonrası 
genel başkanlıktı. Ama ben olmam, ola-
mam. Bizde iki gün milletvekilliği yapan 
pat genel başkanlığa aday. Ben genel baş-
kan yardımcılığı, milletvekilliği ve bakanlık 
yaptım. Daha ne isterim? Benim kapasitem 
bu kadar. Ben üniversite 2’den ayrılmış, 
kendi tırnaklarıyla tırmanmış ve halkın 
oylarıyla gelen bi insanım. Benden iyi bir 
siyasetçi olur ama genel başkanlık farklı 
bir şey. İki gazete okuyan hemen en tepede 
olmak istiyor. Koltuk bir tane ama herkes 
oraya aday, haddimizi bilmeliyiz. Biz işe 
göre adam değil, adama göre iş üretiyoruz. 
Ben hep derim; siyasette bi alan solcuları, 
birde salon solcuları vardır.

Kimdir bu saloncular ve alancılar?
Salon solcuları, salonda toplanıp nutuk 
atarlar. İşleri bitince de çeker giderler. Yani 
kolay olanı yaparlar. Ama alan solcuları; 
kavgasında, dövüşünde, eyleminde, müca-
delesinde her zaman meydandadırlar. Yeri 
geldiği zaman çıkıp salonda düşüncesini 
söyler ama yeri geldiği zamanda o düşün-
ceyi eyleme dönüştürmek için meydanlarda 
yürür. Fikir mücadelesi yapıp, hapishaneye 
de girebilir. İşte bu alan ile salon arasın-
daki fark! Saloncular siyasette çok başarılı 
olamıyorlar, geldikleri gibi gidiyorlar. 

Şimdi ne noktada siyaset sizin için?
Devam ediyorum. Sadece parlamentoda 

değilim. Derdest direnişimiz sürüyor. Ev-
leri yıkılanlarla yollara dökülüyoruz, gazi 
meseleleri, katledilen ailelerin toplantıları, 
kayıp çocuklarla ilgili çalışmalar, projeler 
sürüyor. Bu ofis haftanın belli günleri aynı 
parlamentodaki gibi insanlarla dolup taşı-
yor… Allah eksik etmesin.

Bu arada sormadan edemeyeceğim. Si-
yasetçiler halkın içine iner, halk için 
bir şeyler yapar ama işin kaymaklı ta-
rafını da sadece kendileri yer… En iyi 
yaşam standartları ve yakınlarını ka-
yırma neden hep siyasetçilerde?
Her kurumda bu yok mu?

Siyaset daha güçlü ve baskın ama…
En güçlü medyadır! Adamlar 30 bin – 40 bin 
dolar maaş alırlar milletvekilinin aldığı 7-8 
bin lirayı çok görürler. Oysaki adam millet-
vekilliği, bakanlık yapmış; nereye gidecek? 
Kanun çıkarıyorsun; birileri hapishaneye 
giriyor, birileri çıkıyor. Verdiğin kararlar-
la ülkenin geleceğini belirliyorsun. Oradan 
zarar görenlerin hepsi düşman sana. Eğer 
bu emekli maaşı olmasa, nasıl boyun eğip 
bana ekmek parası ver diyeceksin? Özal’dan 
Allah razı olsun, kendisi getirmiş emekli-
liği milletvekillerine. Başka şansın yok ki? 
Ezilir gider, kaybolursun… 

Peki ya danışmanlara, sekreterlere, 
şoförlere ne demeli?
Onlar görev yapan milletvekillerine şart. 
Çünkü Türkiye’yi yönetiyorlar. Ama bizim 
karşı çıktığımız hem görevde olup hem 
emekli maaşı alanlar. Bu olmaz! Bütün 
mücadelemiz sosyal adaleti sağlamak. Yok-
sulları da, fakirleri de düşünmeliyiz. Sen 
tavuk yerken, benimde çorbam kaynayacak. 
Kaynamadığı zaman kavga ederiz. Sağcılı-
ğın, solculuğun ideolojisi olur ama açlığın 
ideolojisi olmaz

oguzhan.toraci@gmail.com
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Devrimleri Kahramanlar ve Hainler yapar

Bizim şanssız tarafımız, Türkiye’nin sağcı bir ülke 
olması. Yani sosyal demokratların çok olduğu 
bir ülke değiliz. yüzde 65’i sağcı bu memleketin; 
zaten kalan yüzde 35’i İnönü’yle de, Karayalçın’la 
da, Baykal’la da aldık, Kılıçdaroğlu’yla da alıyoruz. 
Değişen bir şey olmuyor. Ama maalesef Türkiye’ye 
bu isimleri beğendiremedik. Ülkenin yapısı bu, 
böyle bir çıkmazımız var. Sosyal demokratlar iktidar 
olduğu dönemlerde iyi imtihan veremediler. 

Ben çarşaflıları partiye kayıt ettirdiğim zaman, 
partinin içindeki herkes üzerime geldi. Neticede 
onlar bizim özümüz. Onlara ayrıcalık tanımak değil 
ki bu! Kadın partiye oy vereceğim dediğinde “sen 
çarşaflısın, git” mi diyeceğiz? Bu yüzden birbirine 
ters bakan insanların olduğu bir partiden başarı 
gelir mi? Gelmez. Kısacası; millet kavgalı eve kız 
vermediği gibi kavgalı partiye de oy vermez.  

N
orveç’te Pakis-
tan kökenli 29 
yaşındaki Hadiye 
Tacik, kabinede 

Kültür Bakanı olarak atan-
dı. Tacik aynı zamanda ka-
binenin en genç üyesi ünva-
nını da aldı.

Norveç Başbakanı Jens 
Stoltenberg, kabinede dev-
rim niteliğinde bir değişik-
liğe gitti.

Savunma Bakanı Espen 
Barth-Eide Dışişleri Ba-
kanlığına, Kültür Bakanı 
Anniken Huitfeldt Çalışma 
Bakanlığına, Dışişleri Ba-

kanlığı Jonas Gahr Støre 
ise Sağlık Bakanlığına ge-
tirilirken Hadiye Tacik ise 
Norveç’in Kültür Bakanlı-
ğına getirildi.

Başbakan’a danışmanlık 
yaptı 
18 Haziran 1983 doğumlu 
Tacik, Norveç Parlamen-
tosu’nun İşçi Partili üyesi. 
Genç bakan Norveç’e bağlı 
Rogaland bölgesinin Strand 
kentinde dünyaya geldi.

İngiltere’nin Kingston 
Üniversitesi’nde İnsan 
Hakları, Stavanger Üniver-

sitesi’nde gazetecilik, Oslo 
Üniversitesi’nde ise hukuk 
okudu. Tacik, eski Norveç 
Adalet Bakanı Knut Stor-
berget’in de siyasi danışma-
nıydı.

Daha önce de, Başba-
kan Jens Stoltenberg’in ve 
Sosyal Politikalar Bakanı 
Bjarne Håkon Hanssen’in 
de danışmanlığını yaptı. 
2009’da Norveç İşçi Parti-
si’nden Oslo vekili olarak 
parlamentoya giren Tacik’e 
halk büyük bir sempati du-
yuyor.

(Kaynak: ntvmsnbc)

Norveç’e Müslüman Kültür Bakanı
Geçtiğimiz yıl 77 kişinin aşırı sağcı, İslam karşıtı Anders Behring Breivik tarafından katledildiği ve yabancı 
düşmanlığının büyük tartışma başlattığı Norveç’te, ilk kez bir Müslüman kadın, bakan olarak kabineye girdi.

Bir Garip Aşık Yalan Dünya’dan Göçtü
Cengiz KAHRAMAN

O
, halk müziğimizin ya-
şayan efsanesiydi, saz 
ve söz ustasıydı, Orta 
Anadolu’nun Abdal mü-

ziğinin son temsilcisi, bozkır ko-
kan toprakların en büyük guru-
ruydu. Yaşar Kemal’in de dediği 
gibi bozkırın tezenesiydi. Kısaca 
bir garip bir aşıktı Neşet Ertaş.

En katı gönülleri bile dağlayan, 
bozlak türküleriyle Anadolu insa-
nının acı ve kederini feryat eden 
bir garipti Neşet Ertaş. 

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş 74 
yaşında İzmir’de tedavi gördüğü 
ve yoğun bakımda tutulduğu has-
tanede yaşamını yitirdi.

50 yıllık  müzik yaşamını konu 
alan bir belgeselde kendisini şöy-
le özetlemişti ünlü ozan: 

“Ben ozanım demiyorum, ben 
aşığım demiyorum. Ben halk sa-
natçısıyım, halkın sanatçısıyım. 
Ben bunların hepsiyim. 50 sene-
dir aralıksız türküler söyledim, 
ama hiç birinin içinde Neşet veya 
Ertaş kelimesini duydunuz mu?”. 

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşe-
hir’in Kırtıllar köyünde doğdu. 
Annesi Döne’yi henüz beş-altı 
yaşlarındayken kaybeder ozan. 
Beş çocuktan biri olan Neşet, ço-
cukluğunu ruhumun aynasıydı 
diye tanımladığı babasının ya-
nında ondan saz ve söz dinleye-
rek geçirir. Kah o köyde, kah bu 
köyde düğünlerde çalıp söyleyen 
Muharrem Ertaş’ın yanında zil 
takıp, oyun oynar. Geçimlerini bu 
yoldan sağlayan baba, bir yandan 
sazını icra ederken, bir yandan 

da müziğe olan ilgisini farketti-
ği oğlu Neşet ile ilgilenir. Bildiği 
herşeyi ona öğretir, icra ustala-
rından aldığ ı öğretiyi oğlu Ne-
şet’e aktarır.

İleride bir efsane olarak anıla-
cak olan Kırşehirli bozlak ustası 
ve Orta Anadolu Abdal müziği 
geleneğinin son temsilci Neşet 
Ertaş o günleri anlatırken, “Ba-
bam düğünlerde nasıl oturuyor, 
nasıl çalıyor bunları izlerdik. Bi-
zim için bir derstti bu. Çocuk da 
boş durmasın diye eline zil verir-
lerdi, biraz da büyüyünce kaşık 
verirlerdi ritim öğrensin diye. Es-
kiden oyun havaları çalındığında 
halk günah diye kalkıp oynamaz-
dı, çalgıcıların çocukları kaşıklar-
la, zillerle kalkıp oynarlardı, dü-

ğünlere şenlik katarlardı. 
Mesleğimiz bu, geçimimiz bun-

dandı. Çocuk dünyaya geldiğinde 
duvarda davul gördüyse, ha be-

nim geçimim bundan der, davul 
beller, zurna gördüyse babasının 
elinden onu beller. Kul atadan 
gördüğünü işler. Benim babam 
da saz çaldığı için ben doğduğum-
da kucağımın üstüne sazını ge-
tirip koymuşlar,  saz çalsın diye. 
Hatta benim bir hayat şiirimde 

de var bu. ‘Dizinde sızıydı ana-
mın derdi, Tokacı saz yaptı elime 
verdi, Yeni bitirdim üç ilen dör-
dü’. Gelip giden severdi babası 
gibi sazcı olmuş diye. Asırlar böy-
le gelmiş bu, davullarımız, sazla-
rımız, kemanlarımız ile halkımı-
zın şenliği, mutluluğu için asırlar 
boyu hizmet vermişiz” der.

Hiç doyamadığı anası Döne’yi 
kaybettikten sonra  o köyden de 
göç ederler. Garibin çilekeş ha-
yatı o andan sonra tamamen de-
ğişir. 

Abdalların gönlü zengin bu aşı-
ğı, 15 yaşında aşık olduğu bir 
kızı, babası çalgıcı diye verme-
yince sazını alıp köyünü terkeder 
ve gurbete çıkar. Üstelik baba 
Muharrem Ertaş artan nüfusa 

bakmakta zorlanmaktadır. Yedik-
leri çoğunluklar bir yavan ekmek 
olur. Köy düğünlerinde çaldıkça 
bazen para, bazen de tahıl götü-
rürler evlerine. 

İstanbul’da ekmeğini kazanmak 
için her işi yaparken sesini ve sa-
zını duyanların telkiniyle ilk pla-
ğını yapan Neşet Ertaş, ‘Neden 
garip garip ötersin bülbül’ türkü-
sü ile birlikte tanınmaya başlar. 
Sayısını kendisinin bile bilmediği 
türküleriyle aşkı, sevdayı ve insa-
nı anlatır  Çiçek Dağı’nın bu gö-
nül adamı.

Koruduğu Kırşehir dili ve tü-
müyle kendisine ait olan saz bağ-
lama akordu ile sazda sık duyul-
mayan bir ses zenginliği katar. 

27 yıl gibi uzun bir süre Avru-
pa’da yaşamasına rağmen hiç bir 
zaman o topraklara ısınamayan 
sanatçı, kendi toprağına duyduğu 
sadakatla da bilinirdi. Devlet sa-
natçılığı teklif edildiğinde, “Dev-
let sanatçısı olmak ayrımcılığa 
yol açar, ben halkın sanatçısı kal-
mayı tercih ederim” diyerek bu 
ünvanı ve devletten para almayı 
reddeden sanatçı, türkülerine te-
lif ödenmediği için her ne kadar 
içlense de hiç bir zaman şikayetçi 
olmadı. Hemen hemen her tür-
küsünde kendisini Garip diye ta-
nımlayan sanatçı, aşağılanıp, hor 
görülen Abdallar adına kendine 
garip dediğini söylerdi. 

Bir süredir rahatsızlığı nedeniy-
le İzmir’de tedavi görürken haya-
tını kaybeden Kırşehirli ünlü saz 
ve söz ustası Neşet Ertaş doğdu-
ğu Kırşehir’de toprağa verilecek.

cengiz.kahraman@haber.dk

“Ben ozanım demiyorum, ben aşığım 
demiyorum. Ben halk sanatçısıyım, halkın 
sanatçısıyım. Ben bunların hepsiyim. 50 
senedir aralıksız türküler söyledim, ama hiç 
birinin içinde Neşet veya Ertaş kelimesini 
duydunuz mu?”. 
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Güney Özkılınç, Nâzım’ın 
110. Doğum Yılı anısına 
Nâzım’ın Bursa’daki in-

sanlarını “Yüzümde Nâzım İzi 
Var”(renkli, 200 sayfa) adlı öykü-
lü fotoğraf albümüyle okuyucula-
rın beğenisine sundu.
Bursa Akademik Odalar Birli-
ği’nin (BAOB) katkılarıyla Ev-
rensel Basım Yayın’dan (Mayıs- 

2012) çıktı.
Albümün arka kapağında Tahir 

Şilkan şu sözlere yer veriyor:
Yıllardır Nazım Hikmet’in Bur-

sa topraklarında bıraktığı izler 
üzerinde çalışan Güney Özkı-
lınç’ın bizlere sunduğu yıpranmış 
resimlerden, soluk fotoğraflar-
dan, saklanan mektuplardan, in-
sanlardan bizde oluşan izdüşüm; 
Nazım Hikmet’in eskimeyen, çağ-
lar geçse de unutulmayacak şiir-

lerinin sesi, insan sevgisi, dost, 
sevecen yüzüdür. Bu resimlerde; 
O’nun sözleriyle söylersek:
Hapislerde geçen onbeş sene,
demirlerden seyredilen bir şehir
kaplıcalar

türbeler
ipek fabrikaları ve kocaman bir 
çınar,
hapiste söylenen bütün türküler 
gibi kederli,
içerde dağları deryaları düşünen,
yaşamakta ayak direyen 
düşmana inat bir gün fazla yaşa-
mak isteyen, 
ölmeye de
bin yıl yaşamaya da hazır 
kavgası, kederi, sevinci olan in-
sanların
sahici insanların
yani korkak, cesur, cahil, hakim 
ve çocuk
kahreden ve yaratan insanların
maceraları vardır.

Araştırmacı-Yazar Güney Öz-
kılınç, Nazım Hikmet’in Bur-

sa Yılları’nı anlatıyor.
Nazım Hikmet’in cezaevi yılları, 

birlikte yattığı insanlar, kaldığı 
otel ve kaplıcalar, yazdığı şiirler, 
hala yaşayan tanıklar... 

Nazım’ın çabalarıyla Bursa ce-
zaevinin bir üretim ve eğitim ye-
rine çevrilişi, Nazım’ın değiştirip 
dönüştürdüğü mahkumlar... Adı-
na çınar diken, kütüphane kuran 
köylüler. 
Güney Özkılınç, Nazım Hik-
met’in Bursa’da ayak izlerini ara-
dı. Hala yaşayan tanıkları, Nazım 
imzalı yağlı boya tabloları, hiç 
yayınlanmamış fotoğrafları buldu 

ve bu çalışmayı kitaplaştırdı.
Nâzım Hikmet’in hapisha-

ne yıllarının önemli bir dönemi 
Bursa’da geçmişti. Memleketim-
den İnsan Manzaraları’nda ve 
pek çok şiirinde bu yıllardan söz 
etti. Tanıdığı insanları anlattı. 
Güney Özkılınç Bursa’da yıllar 
süren araştırmalarla bu şiirler-
de adı geçenleri ve yakınlarını 
buldu, büyük şairle ilgili anıları, 
bilinmeyen fotoğrafları derledi. 
Bir edebiyat belgeseli olan bu ki-
tap bütün edebiyatseverler için 
önemlidir.

Nazım Hikmet’le ilgili anıları, 
tanıkları, fotoğrafları ve bilinme-
yeneleri bu eserde bulabilirsiniz. 
Evrensel Basım Yayın tarafından 
basılan kitap 185 sayfa.

(Haber)

Huzursuz uykularla baş etmeye çalı-
şanlar gerçeklerini arayanlar, bulduk-

larıyla yüzleşmeye çalışanlardır. Anlamlı 
yaşama dair söz söyleme, yaşamın öyküsü-
nü anlatma gereğini yerine getirenlerdir.  
Böyle kişiler çarpık düzenler ve iktidarlar 
için tehlikelidirler. 

Bir adam işsiz kalırsa bir yerde, yaşama 
hevesinin azaldığını, akşamları eve gitme-
nin zorlaştığını bilirler.

Bir deprem olursa bir yerde, insanların 
enkaz altında kaldığını, umutların ezildiği-
ni, hayallerin yıkıldığını düşünürler.

Bir çocuk ağlayınca bir yerde, babanın 
neden kızdığını anlamaya çalışırlar, hıçkı-
rıkların bastırıldığını ve çocuğun suçsuz 
olduğunu bilirler.

Çok şey yaşanır hayatta derler. Ama 
bunları sadece haber almakla kavrana-
mayacağını, kimi zaman yaşadıklarımızın 
bile, yaşamın gerçeğini anlamak için yeter-
siz kalabileceğini bilirler. Ne enkaz altında 
ezilmek, ne işsiz kalmak ne de ağlayan bir 
çocuğu görmek yetmez yüreğinde insan 
sevgisi, kafasında demokrat olmanın gere-
ğinin bilinci yoksa.

Aslında bütün çözümlerin yaşanan so-
runların içinde olduğunu, bilinçli ve örgüt-
lü bir mücadeleyle her engelin aşılabilece-
ğini, insanın en büyük gücünün umut ekip 
umut toplamak olduğunu bllmek, yaşamı 
bu biçimde görebilmek demokrat olmanın 
gereğidir.

Onca televizyondan, radyodan, gazete-
den gelen haber borbardımanı, hayattan 
habersiz kalmanızı sağlayabilir. Nasıl ki 
okullarda onca tarih kitabı tarih öğrenme-
nize engel oluşturyorsa, nasıl ki onca köşe 
yazarını okumak insanları düşünemez du-
ruma getirebiliyorsa, bunca politikacı ya-
şadığınız toplumdan sizi buz gibi soğuta-
bilir de.

Demokrat insan olma seviyesine, ancak 
gerçekliği yeniden yaratarak ulaşabiliyor. 
Üreterek ve paylaşarak demokrat tavır 
sergilenebiliniyor. Gerçekliği anlamak , al-
gılamak, aramak amacıyla hayat yolunda 
ilerlerken verdiğimiz kararlar ve sergiledi-
ğimiz tavrılar, bizim demokrat olmamızı 
sağlayabiliyor.

Bir insanın demokrat tavrı, sürekli, gü-
cünü ve güzelliğini yaşamın gerçeğinden 
alan, yüreğini gerçeklerden yana koyan 
bir tavırdır. Söyleyeceği sözü, seçeceği dav-
ranışı hayatın içinden alıp buna uygun bir 
şekilde yaşamak insanı güçlü kılar. Yalana 
gereksinim duymayan, duru ve derin sesli-

liktir demokratlık.
Çağın tanığıdır demokratlar. Küçük dük-

kanları, simitçileri, çayevlerini, dolmuşla-
rı, denizde yüzmeyi, dağda yürümeyi, mü-
zik dinlemeyi de severler. Çukurdaki fab-
rikayı, yokuşta başıboş dolaşan köpeklerle 
arka bahçede eşinen tavukları da görürler.  
Onlar hep doğru yerde durmaya ve hayata 
doğru açıdan bakmaya çalışırlar. 

Doğal afetlerin neden meydana geldiği-
ni ve onların neden en çok yoksulları vur-
duğunu, böylesi felaket günlerinde bile 
insanların nasıl olup da sadece kendi baş-
larının çaresine bakacak bir ruh halinde 
yaşadıklarını bilseler de kabul etmekte 
güçlük çekerler. Hayattaki yoksullukların, 
işsizliklerin, katliamların nasıl ve neden 
üretildiğini, içinde yaşanan sistemle bu ko-
nuların ne kadar ilgili olduğunu bildikleri 
için kurulu düzen tarafından sevilmezler 
ve çoğu zaman cezalandırılırlar.

Gerçeğin ve gerçekleri dile getirenlerin 
sesi her zaman, tarih borunca bastırıldı. 
Eskiden daha çok zorbalıkla, yok etmeye 

çalışmakla, hapisle, sürgünle yapılıyordu 
bu bastırma işi. Çağımızda zorbalığa yeni 
yöntemler eklendi.  Manipülasyon, rek-
lam, TV var artık. 

Şimdi  Arap Baharı moda oldu!  Ama 
kendi ülkende demokrasi isteyenlere, çağ-
daş eğitim isteyenlere, kimliğine kavuş-
mak isteyenlere, farklı düşünüp yazan ga-
zetecelere yapılan zorbalık kara kışla bile 
açıklanamıyor.

Aldatmaya, yalana karşı gerçeğin sesine 
sahip çıkmak bugün eskisinden de önem-
li... Duru ve derin sese çok gereksimim 
var.

Bu köşede şiirin güzelliğine hep yer 
veriyoruz. Bakın Nihat Behram ne 
diyor:
...Sevginin ve öfkenin uğultusunu bağrına 
vura vura taşırken
sana karşılık gözetmiyor o gencecik insan-
lar;
ne barbarın tehdidi
ne dişleri kıran elektrik
dalga dalga yayılan o rüzgarı durdura-
bilir
Bu direniş senin için ey halk;
bu çığlık, senin kollarınla yıkılsın şu köh-
ne dünya ve çoşkuyla
yeniden kurulsun diye çınlatıyor hayatı
Ey halk, haykır acını bu kara dumanı da-
ğıt...

Demokrat olmanın gerekliliği

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR & YAŞAM KÜLTÜR YORUM

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

Tanrının Danimarkalı Savaşçıları

Tanrının Danimarkalı Sa-
vaşçıları (Allahs Danske 
Krigere - i FBIs søgelys) 

kitabı, 1995 yılında Balkanlar’da 
ortadan kaybolmuş olan ve Ame-
rikan Federal Polisi FBI’nın  
dikkatlerini üzerinde topladığı 
Abu Talal adlı terörist ile ilgili. 
Mathias Seidelin’in kaleme aldı-
ğı bu kitap, Danimarka’ya iltica 
eden uluslararası terrörist Abu 
Talal’ın ve Mısır’daki terrör ör-
gütünün ayrıntılı bir anlatımı.  

12 Eylül 1995. Bir adam Dani-
marka’dan Hırvatistan’ın baş-
kenti Zagreb’e gider. Yalnız, 
Mathias Seidelin’in kitabına 
konu olan bu adam, alelade bir 
kişi değildir. Bu kişi, Danimar-
ka’dan iltica hakkı almış bir ki-
şidir. FBI’ın gözlediği bir terö-

rist Abu Talal’dır. 1995 yılında 
Hırvatistan’a giden Abu Talal’ın 
planı arkadaşlarıyla buluşmak 
ve Bosna sınırını geçip yoluna 
devam etmektir. Ancak, esra-
rengiz bir şeyler oluyor ve Abu 
Talal, gitmek istediği hedefine 
ulaşamıyor. Abu Talal 1995’te 
Balkanlara gittikten sonra orta-
dan kaybolmuştur ve bir daha 
hiç görülmemiştir. 

Yazar Mathias Seidelin Allahs 
Danske Krigere i FBIs Søgelys.-
Tanrının Danimarkalı Savaşçıla-
rı kitabıyla Abu Talal’ın drama-
tik yaşamını, neler olup bittiğini 
olayların arkasına giderek anla-
tıyor. 

Olayın hikayesi Mısır’da baş-
lıyor. Abu Talal, genç bir üni-
versite öğrencisi iken Al-Gamaa 

Al İslamiyya (Sünni bir islamcı 
cemiyet) adlı Mısır’daki terör 
örgütünün kurucularındandır. 
Bu örgüt, Devlet Başkanı Enver 
Sedat’ı suikast düzenleyerek öl-
düren örgüt olarak bilinir, daha 
doğrusu, söylenir. Öyküde, Abu 
Talal’ın, dünyada henüz  El Ka-
ide’nin adının bilinmediği yıllar-
da Osama Bin Laden’in en yakın 
arkadaşlarıyla yakın işbirliği, si-
yasî iltica hakkı aldığı Danimar-
ka’ya kaçışı  anlatılıyor.

Gizli belgelere ve konuyla ilgili 
güvenilir gizli haber alan kay-
naklara dayanılarak yazılmış 
olan bu kitap, 1990’lı yıllarda 
Poul Nyrup Rasmussen (Sosyal 
demkrat) hükümetinin yönetim-
de olduğu yıllarda teröristlerin, 
Danimarka’yı serbestçe at oyna-

tabildikleri bir terörist cenneti 
olarak nasıl kullandıklarını gün 
ışığına çıkarıyor. Uçları Orta 
Doğu’ya, Afganistan’a ve Pakis-
tan’a uzanan uluslararası terör-
le mücadelede, Danimarka’nın 
dünya haritasına oturtulmuş 
olması ve gelişmeler üzerine  
FBI’nin dikkatlerini Danimarka 
üzerine çevirmiş olması irdele-
niyor.

Kitabın Yazarı Matias Seide-
lin, Roskilde Universitetscenter 
(Roskilde Üniversitesi) Tarih 
Bölümü mezunu ve araştırmacı 
–gazetecisi olarak çalışmaktadır. 
Matias Seidelin, Saddam Hü-
seyin rejiminin Irak Ordu Ko-
mutanı “Komik” Ali konusunda 
yazdığı yazılardan dolayı da ödül 
almıştır.

Allahs danske krigere i FBI’s 
søgelys - Tanrının Danimarkalı 

Savaşçıları. Yazar Mathias Seidelin, 
Politikens Forlag Yayınevi, 

240 sayfa. Normal fiyatı 250,- kr. 
Yayın tarihi Eylül 2012.

Danimarkalı yazar Mathias Seidelin’in kaleme aldığı ’Tanrının Danimarkalı Savaşçıları (Allahs Danske 
Krigere - i FBIs søgelys)’ adlı kitabı, 1995 yılında Balkanlar’da ortadan kaybolmuş olan ve Amerikan 
Federal Polisi FBI’nın  dikkatlerini üzerinde topladığı Abu Talal adlı terörist ile ilgili.

Eski çağdan günümüze Demokrasi Tarihi

Bu kitapta, adından da anlaşı-
lacağı gibi, demokrasi, tarihî 

perspektif içinde sunuluyor. Ne 
Danca dilinde ne de başka dillerde 
şimdiye kadar, demokrasi tarihini, 
milattan 500 yıl önce Yunanis-
tan’da doğduğu şeklinden başlaya-
rak bugüne kadar tüm dünyadaki  
gelişmesinin ve bugünkü şeklini 
almasının tarihi yazılmadı.

Bu kitabından önce, DEMOKRA-
TI som styreform og ideologi - Yö-
netim Biçimi ve İdeoloji Olarak DE-
MOKRASİ kitabını da yazan ve bu 
gazetede tanıtımını da yaptığımız 

dünyaca ünlü ve saygın tarihçi Mo-
gens Herman Hansen, şimdiki De-
mokrasi Tarihi kitabında, demokra-
sinin birbirine bağlı kronolojik bir 
sıralamasını ve gelişimini yapmanın 
olanaksız olduğunun altını çiziyor. 
Nedeni, demokrasinin bir yönetim 
biçimi olarak sadece Eski Yunanis-
tan’da M.Ö. 500 ile yine M.Ö 150 
yılları arasında ve uzun bir aradan 
sonra yeniden yaklaşık 1800’den 
bugüne kadar modern çağda uy-
gulanmış olması. Bu açıklama şu 
anlama geliyor; M.Ö 150 yılı ile 
M.S 1789’a kadar demokrasi bir 

yönetim biçimi olarak kullanılma-
dı, bir çeşit düşünce olarak kaldı. 
Çok ilginç bir olgu. Nitekim demok-
rasinin uygulanmadığı belirtilen bu 
zaman dilimine bakıldığında ülkele-
rin yönetim biçimlerinin, krallıklar, 
aristokratik, imparatorluklar, padi-
şahlıklar, sultanlıklar , mutlakiyet 
vs. şeklinde olduğu görülür.

Buna karşılık, demokrasinin bir 
yöntem biçimi olarak kullanılmadı-
ğı bu yaklaşık 2.000 yıllık dönemde, 
demokrasinin bir fikir olarak çok 
yoğun bir şekilde tartışılmış olması 
ise oldukça ilginç.

Mogens Herman Hansen, bu ki-
tabında demokrasinin tarihini üç 
ayrı bölümde irdeliyor;  Birinci 
bölümde, Klasik Çağda demokra-

sinin bir yönetim 
biçimi olarak uygu-
lanması ve ideolojik 
olarak demokrasini 
ne olduğu ele alını-
yor. İkinci bölüm, 
demokrasinin uygu-
lanmadığı dönemde 
bir düşünce kavram 
olarak demokrasinin 
nasıl algılandığı tar-
tışmalarına değini-
yor. Üçüncü bölümde de, yaklaşık 
1800’den, daha doğrusu 1789’dan 
bugüne, demokrasinin bir ideoloji 
ve yönetim biçimi olarak uygulan-
ması irdeleniyor.

Bu kitap ile öncelikli olarak, de-
mokrasi gibi çok soyut, herkesin 

kendine göre yo-
rumladığı ve geniş 
bir konu olan bu 
konunu tarih süre-
ci içinde gelişimine 
bir açıklık getirmek 
amacında. Her ne 
kadar kitap, bilim-
sel araştırmacılar 
için bir kaynak ni-
teiliğinde ise de, 
kitabın en ilginç 

özelliği, demokrasinin bir yönetim 
biçimi ve ideoloji olarak, bu konuda 
daha önce hiç dile getirilmemiş göz-
lemlere ve görüşlere yer vermesi.

Kitap, hukuk devleti ve demok-
rasi ile ilişkilerini irdeleyerek ta-
mamlanmış.

Demokratiets Historie fra Oldtid til Nutid - Eski Çağdan Günümüze 
Demokrasi Tarihi. Yazar Tarihçi Prof. Doktor Mogens Herman Hansen, 
Tusculanums Forlag Yayınevi, 290 sayfa, 275,-kr.

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da sürekli 

bulabileceğiniz galeriler:

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

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

Hüseyin DUYGU

R
üzgarların Yolunda, Fotoğ-
raf Sanatçısı Şair Lütfi Öz-
kök adını taşıyor. Çeviri ça-
lışması süren kitap İsveççe 

olarak da yayımlanacak.
Lütfi Özkök, yazar portreleriyle 

ünlü dünyaca tanınan bir sanatçı-
dır. Arşivinde 1500 dolayında yazar 
portresi bulunan Lütfi Özkök, Nobel 
kazanmış otuz yedi yazar portresiyle 
kırılması güç bir rekor sahibidir. Lüt-
fi Özkök’ün portreleri yazarların ruh 
dünyasını yansıtmalarıyla tanınmak-
tadır. Pekçok eleştirmen bu portreler 
için ‘’Ikonlarla kıyaslanabilecek eser-
ler’’ diye yazmıştır. Lütfi Özkök’ün 
yazar portreleri için birçok ülkede 
sergi açılmıştır.

Çektiği portrelerle ünlü sanatçı lise 
yıllarından beri şiir de yazmaktadır. 
İsveççe ve Türkçe olarak yayımlanan 
kitaplardaki şiirlerin ağırlıklı tema-

sı yalnızlıktır.
Lütfi Özkök 1950’nin Noel akşamın-

dan beri İsveç’te yaşamaktadır. Lütfi 
Özkök’ün yaşamı, çocukluk ve genç-
liğinin geçtiği İstanbul ile üniversite 
tahsili yapmak üzere gittiği Paris ve 
orada aşık olduğu Anne-Marie’nin ar-
kasından geldiği Stockholm’deki anıla-
rıyla rengarenk bir serüvendir. 

Rüzgarların Yolunda Fotoğraf Sa-
natçısı, Şair Lütfi Özkök, adlı eser bu 
renkli serüveni anlatmaktadır.

60 yıldır İsveç’te yaşamını sürdüren 
Lütfi Özkök, İsveç’te sanat ve edebiyat 
dünyasının tanınmış isimlerinden biri. 
Çok yönlü sanatçı kimliği ile tanınan 
Özkök çevirmen, şair, fotoğraf, gaze-
teci ve film yapımcısı. 

Özkök, dünya’nın sayılı portre fotoğ-
rafçıları arasında yer alıyor. Arşivinde 
edebiyat dünyasında yer edinmiş 1500 
yazar ve şairin resmi var. Daha önce 
portrelerini çektiği 32 edebiyatçının 
Nobel ödülü alması Özkök’ün “Nobel 

Fotoğrafçısı” olarak adlandırılmasına 
yol açtı. 

Fotoğrafları New York Times, News-
week, L’express, Observer, Der Spie-
gel’de pek çok kez yayınlandı. Şimdi 
de Stockholm’deki Nobel Müzesi’nde 
sergileniyor. Özkök’ün objektifine 
yakalananlar arasında Luis Aragon, 
Samuel Beckett, Pablo Neruda, Jean 
Genet, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin ve 
Enis Batur gibi Dünya ve Türk edebi-
yatının tanınmış isimleri de bulunu-
yor. Özkök, Fredrico Garcia Lorca’nın 
yaşamını da konu alan onlarca belgesel 
filmin yönetmenliğini yaptı. 

88 yaşında olan ve pek çok ödül sahi-
bi Özkök Türk, İsveç ve Fransız kül-
türleri arasında köprü kurma işlevini 
yerine getirdiği için 2009 yılında “Yı-
lın Avrupalısı” seçildi. Gazeteci Osman 
İkiz’in kaleme aldığı Özkök’ün yaşam 
hikayesini anlatan “Rüzgarların Yo-
lunda” adlı kitap geçtiğimiz aylarda 
yayınlandı.

‘Rüzgarların Yolunda’ bir sanatçı: Lütfi Özkök
İsveç’in başkenti Stockholm’da yaşayan gazeteci Osman İkiz’in kaleme 
aldığı Türk kökenli İsveçli sanatçı Lütfi Özkök’ün yaşam hikayesini anla-
tan “Rüzgarların Yolunda” adlı kitap geçtiğimiz aylarda yayınlandı. 

Nazım’ın Bursa Yılları Danimarka’da anlatılacak
Yaşamını Bursa’da südüren araştırmacı yazar Güney Özkılınç, Nazım Hikmet’in 10 yılı aşkın yaşadığı Bursa Hapisha-
ne’sindeki yıllarını bilinmeyen yanlarıya anlatmak ve görünür kılmak için 29 Eylül Cumartesi Günü Aarhus’a geliyor. 
Konuyla ilgili olduğu için yazarın iki kiabını aşağıda tanıtmaya karar verdik.

Yüzümde Nazım İzi Var

Nazım Hikmet’in Bursa Yılları
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Futbolda yine kısır döngü

Türkiye’de futbol 2012-2013 sezonu-
na merhaba derken  futbolumuz 

daha şimdiden bir kısır döngünün içine 
girdi.
Hoppala...
Ligler başlar başlamaz buda nerden 

çıktı diyeceksiniz.!
Doğru. Ama durum böyle. Kısır dön-

gü söylemimiz hem ligimizle ilgili hem 
de değil.
Önce, Türk Futbol Milli takımından 

işe başlayalım. 2014 Dünya Kupası grup 
elemelerin ilk maçında, deplasmanda 
belki de bir daha bu kadar kötü olarak 
bulamayacağımız dişli rakip Hollan-
da’ya yenilerek başladık.
Tabii ki, futbolda yenmek de var yenil-

mek de.
Fakat gelin görün ki, daha ilk maçta 

teknik patron Abdullah Avcı’nın kadro-

da Selçuk İnan’ı ilk maçta hiç oynatma-
ması kavgayı hemen ateşledi.
Estonya’ya karşı oynadığımız İstan-

bul’daki ikinci maçta galip gelmemize 
rağmen, Emre’nin yedek kulübesindeki 
Hamit’e hareketi milli takımda huzur-
suzluğun var olduğunu ve devam edece-
ğini gösteriyor.
Önümüzdeki ay oynayacağımız üçün-

cü eleme maçından sonra, bakalım daha 
ne bombalar meydana çıkacak..!
Futbol yerine, motivasyonumuzu bu 

tür olaylarla şekillendirirsek grupta he-
deflediğimiz ilk iki sıradan birini nasıl 
elde ederiz karamsarlığı daha şimdiden 
ortada gibi.
Gelelim kulüplerimizin Avrupa serü-

venine;
Şampiyonlar Ligi’ne direk katılan Ga-

latasaray en rahat olarak görülen grup-
taki ilk maçında, deplasmanda M.Uni-
ted karşısında Alman hakem Stark’ın 
yanlış kararlarıyla puansız döndü. 
Peki, F:Bahçe ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi şansını kaybettikten 
sonra, gitti milyonca Euro’luk trans-
ferlerle takıma takviye yaptı. Yalnızca 
F.bahçe mi?, Trabzonspor ve Bursaspor 
da buna dahil. Onlar Avrupa’yı kaybet-
tikten sonra lig’e transfer yaptılar.
Bizim yöneticilerimiz ya kendilerini 

çok kurnaz zannediyor ya da futbolu 
bilmiyorlar.
Madem ki bu tür transferleri yapacak-

tın, zamanında niye yapmadın? Aklın 
başına önemli para kazanacağın tur-
nuvalardan elendikten sonra mı geldi? 
Taraftarın ağzına bir parmak bal sür-
mek için bunu yapıyorsun, ama taraftar 
bunu yer mi? Ya da kulübün geleceği 
konusunda bunun ne etkisi olur?
Ya da hazırlık kampına başlamadan 

Avrupa’da eleme oynayacağını bildiğin 
halde neden gerekli takviye yapmıyor-
sun?
Galiba, şark kurnazlığı denilen tabirle 

önce bakalım görelim taktiğiyle kaç yıl-
dır ülke puanların içine edildi de şimdi 

en ufak futbol ülkeleriyle önümüzdeki 
yıllar ülke şampiyonun bile eleme oyna-
yıp oynayamacağı hesaplarına giriyoruz.
Yazık değil mi...
Bu istikrarsızlık hem liglere hem de 

milli takıma yansıyor maalesef. Elin oğ-
luna bakın...
Kaç takımla Avrupa’da varlar...
Biz ancak birer takımla Avrupa sahne-

lerindeyiz. Büyük futbol ülkesiyiz diye 
övünüyoruz.
Kendi içimizde öyle.
Birde Avrupalılara sorun.
Hangi derbimiz kaç ülkede yayımla-

nıyor? ya da hangi takımımız her sene 
Şampiyonlar Ligi ve UEFA’da yer alı-
yor?
Avrupa’da yaşayan ‘gurbetçi’ dediğin 

Türk taraftarlar Avrupa’daki maçlarına 
gelmese, gittiğimiz ülkelerin orjinlerin-
den ne kadar seyirci bizim maçlarımıza 
geliyor diye hesaplayan var mı acaba...
Bu kısır döngü değilse nedir..?

irfan.kurtulmus@haber.dk

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

Felsefi  sözler...

Bir işadamını ver-
gi dairesine çağır-

mışlar. Vergi memuru 
adamın dosyasını eline 
almış:

-“Yaptığımız inceleme-
ye göre, bir kuruş vergi 
ödemiyorsunuz, üstelik 
baktık bir kuruş da ha-
yır işine bağışınız yok. 
Açıklar mısınız lütfen!”

Adam kızgın bir şekil-
de söze başlamış:

-“Siz biliyor musunuz 
annem yıllardır yatalak 
ve kanser tedavisi mas-
rafları kendi gelirinin 
on katı tutuyor”.

Verg memuru üzül-
müş: -“hayır bilmiyor-
duk”.

İşadamı devam etmiş:

-“Üstelik kardeşim de 
gazi, kör ve tekerlekli 
sandalyeye mahkum”.

Vergi memuru mahçup 
olmus:

-“Çok üzüldüm”. 
İşadamı ses tonunu 

yükselterek devam et-
miş:

-“Kız kardeşim de ge-
çen sene kocasını trafik 
kazasında kaybetti, üç 
çocuğuyla ortada kal-
dı...”

Vergi memuru iyice 
mahçup....

İşadamı mırıldanarak:
- “Şimdi ben onlara bir 

kuruş koklatmazken, 
size bir de vergi mi vere-
ceğim yani?”.

Ödül

Trafik polisi bir aracı dur-
durur ve şoförüne:

- Tabrik ederim beyefendi, 
bugünkü kontrollerimizde 
emniyet kemeri takan tek 
sürücüsünüz, bu yüzden size 
100 milyon lira ödül verece-
ğiz, ne yapmayı düşünüyor-
sunuz, demiş. Şoför; 

- Hemen gidip bir ehliyet 
alacağım. Polis:

- Ne? Senin ehliyetin yok mu? demeye kalmadan şoförün 
yanında oturan karısı söze girmiş:

- Siz ona bakmayın memur bey, içince hep böyle sapıtır o. 
Polis iyice sinirlenmeye başlamış. Derken arka tarafta otu-
ran adam:

- Ben size demedim mi çalıntı arabayla yola çıkmayalım, 
başımıza bir iş gelir diye. Trafik polisi şaşlınlık içerisinde ba-
karken bagajdan bir ses gelmiş: 

- Noldu arkadaşlar, geçtik mi sınırı?
(Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’ın 

‘Gül Güldür Düşündür’ adlı kitabından alınmıştır)

YÜZSÜZBeni aptal 
sanma!

Temelin ineği 
hastalanmış.. 

Hangi veterinere 
götürmüşse bir tür-

lü iyileşmemiş. 
Temel biçare bir şekilde düşünürken elleri-
ni açıp ALLAH’a yalvarmış..
-’’Yarabbi sen ineğimi iyi et, iyi edersen 15 
gün oruç tutarım... “.
Bu hayvan iki günden fazla yaşamaz diyen 
veterinerlere rağmen inek iyileşmiş..
Bizim temel 15 gün oruç tutmuş. 16.gün 
inek ölmüş.
Temel ne yapacağını sasırmış.
İnek ölü, havadan 15 gün tutulan oruç.....
Ellerini açmış : 
-”Yarabbi sen sanıyorsun ki Temel aptaldır, 
hiç itiraz kabul etmem, ineği kurbana sa-
yar, tuttuğum oruçları da Ramazan’dan dü-
şerim hiç kusura bakma..’’

»Üzüntü kendi kendini giderir, ama 
mutluluğun tam zevkini çıkarmak için 
onu paylaşacağınız birinin olması 
gerekir.« 

(Mark Twain)

“Memleketin nasıl yönetildiğini anlamak 
mı istiyorsunuz;onun müziğine kulak 
veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş 
uyum vardır, orada adalet ve erdem 
hüküm sürer.” 

(Konfüçyus)

SPOR-YORUM

Suçlu sadece Kocaman mı?
F.BAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTİFASI İSTENSE DE FUTBOLCULAR DA 
OYNADIKLARI FUTBOLLA BİR O KADAR BAŞARISIZ

Hilmi TÜRKAY

T
rabzon maçı bittiğinde ka-
dınlar içerde erkekler dı-
şarda “Aykut istifa” diye 
bağırıyor. Eğer ortada bir 

başarısızlık varsa bunun tek sorum-
lusu sadece teknik direktör değildir, 
futbolcular da suçludur. 

Geçen yıl bu takımın şampiyonlu-
ğunu son maçta kıl payı kaçırdığı-
nı sanırım bilmeyen yoktur. Varını 
yoğunu vermiş, gecesini gündüzüne 
katmış, çalışmış çabalamış, koşmuş 
koşuşturmuş, yöneticiler ortadalar-
dan kaybolurken yeri gelmiş yöne-
tici pozisyonunu üstlenmiş, ağabey, 
baba olmuş, başarıya imzasını atmış 
Aykut Hoca’ya “Sen bizim Kocaman 
gururumuzsun” diyenler nasıl olur 
da şimdi böyle “İstifa” yakıştırması 
yapıyor. Gerçekten anlamıyorum ve 
de üzülüyorum. 

Evet Fenerbahçe bu sezon kötü 
oynuyor, elle tutulur bir yanı yok, 
takım içinde bazı futbolcular sorum-
luluk almaktan kaçıyor, Alex-Aykut 
kavgası kötü gidişata damgasını vur-
du. Bu kavganın uzun sürmesi mo-
tivasyonu bozdu. Brezilyalı iyi oyna-
masa da Aykut Hoca tribün baskı-
sından çekinip futbolcuya yer verdi. 
Alex’i sevenlerin sayısının çok fazla 
olduğunu biliyorum. Ama bu nere-
ye kadar. Seyirci istiyor diye Aykut 
Hoca futbolcuyu sürekli oynatacak 
değil ya. Buna tribünlerin yavaş ya-
vaş alışması gerek. Bu kulüpten ne 
Alexler geldi geçti. Bakıyorum her 
topun başında o. İyi güzel de, bu ta-
kımın başka topa vuran futbolcusu, 
kornercisi yok mu? Bir tek 
taç atmadığı kaldı. Alex’i 
kötülemiyorum. Elbet-
te katkıları olmuştur 
ama futbolcu, futbolu 
yerinde bırakmayı bile-
cek. Eğer bugün Alex’i 
Fenerbahçe seyircisi sev-
memiş olsaydı kimbilir belki 
de Kocaman kendisini kadronun 
dışına itebilirdi. 

Sarı - Lacivertlilerde daha öncede 

ifade ettiğim gibi büyük kondüsyon 
eksikliği var. Belirgin ölçüde 

hissediliyor, bütün maçlara 
iyi başlangıç yapsalar da 
bu sadece 15 dakika sürü-
yor, sonra yürüyerek oy-
nuyorlar. Hele bir de geri-
ye yaslanmaları yok mu? 

Orta sahada ısrarla diyo-
rum ki keşke Emre olsaydı. 

Hatta Selçuk da ne kadar tepki 
görse, bugün birçoğundan iyi du-
rumda. 

Oynadıkları sürece Egemen, Meh-
met Topal kendilerini yeterince gös-
terme şansı bulamadı. Nedeni hata 
yapma korkusu. Başka başka takım-
lardan geldikleri için en ufak hata-
da ‘hedef adam’ olmaktan çekini-
yorlar. Oysa ben her ikisini yıllardır 
beğeniyorum. Sow ve Bienvenu için 
ülkemizdeki ‘en kötü’ yabancı fut-
bolcular diyebilirim. Kanatlar-
dan toplar geliyor vuracak adam 
yok. Stoch da bu sezon henüz ortaya 
çıkmadı. Nerede o geçen sezon attı-
ğı gollerle takımına maç kazandıran 
Stoch? Peki Semih? O da bitmiş. Fe-
nerbahçe son yıllarda forvette hep 
hüsran yaşıyor. Niang ve Dia da 
kaldıkları süreçte yeterli katkı sağ-
layamamışlardı. Zaten futbollarıy-
la değil daha çok gece yaşamlarıyla 
gündeme geldiler. Kuyt ateşleyici 
pozisyonundaydı, sakatlandı. Marsil-
ya ve Trabzon maçlarında oynamış 
olsaydı, sonuç değişebilirdi. Krasic’i 
henüz göremedik.

İstifa çözüm değil
Zaman iyi bir ilaç. Bir kez daha 
söylüyorum Aykut’un istifası çö-
züm değil. Alex gitmeden Aykut 
gitmemeli. Hiç yakışık almaz. Bre-
zilyalı o zaman “İşte ben gönderdi-
m” diyecek. Zico’yu da Alex göndert-
mişti. 
  Hadi diyelim ki Aykut ayrıldı, kimi 
getireceksin? Yabancı getirsen, ta-
kımı tanıması, uzun zaman alacak. 
Türkiye’de kim var? Mustafa Deniz-
li. Başka! Boşverelim bunları. 

Futbolcular çok çalışır, dargınlar 
barışır, iyi bir kaynaşma sağlanırsa 
başarı kaçınılmaz olur. Fenerbahçe 
takımında ayakta duran şimdilik bir 
tek kaleci Volkan var. Trabzon ma-
çının son dakikalarında kurtardığı 
yüzde 100 pozisyonlarda arkadaş-
larının kendisini seyretmesine ne 
desem bilmiyorum. Saydım tam 5 
kişiydiler!

Lütfen beyler bu kadar çaresiz du-
ruma düşmeyin. Üzerinize giydiği-
niz Fenerbahçe forması...

İRFAN KURTULMUŞ

University College 
London’da (UCL) 
yapılan araştırma-

ya göre fiziksel bir aktivi-
teye tamamen odaklanabi-
len insanların zaman algı-
sı yavaşlıyor.

Yani topa vurmaya ha-
zırlanan bir futbolcu anı 
yavaş çekimdeymiş gibi 
yaşayabiliyor; bu da ona 
yapacağı hamleyi düşün-
mek için fazladan zaman 
sağlıyor.

Bilimciler sporda üstün 
başarı gösteren atletlerde 
bu özelliğin çok gelişmiş 
olduğunu düşünüyor.

UCL Nörobilim Ensti-
tüsü’nden Dr. Nobuhiro 
Hagura şöyle diyor: ‘’John 
McEnroe topa vurmaya 
hazırlanırken zamanın 
yavaşladığını hissettiğini 
söylemişti. F1 sürücüle-
ri de benzer deneyimler 
yaşıyor. Biz vücudun bir 
aktiviteye odaklandığı za-
man beynin görüntüyü 
algılama hızının arttığını 
tahmin ediyoruz. Beyne 
gelen bilgi akışı hızlanıp 
artıyor. Bu da zamanın 
daha yavaş akıyormuş gibi 
algılanmasına neden olu-
yor.’’

Dr. Hagura bu araştır-
mayı yapmaya Japonya’da 
beyzbol oyuncularının vu-
ruş yapmadan önceki his-
lerini dinledikten sonra 
karar vermiş.

Şu anda tüm dünyada 
başarılı sporcuların za-
man akışını daha yavaş 
algıladıkları kabul gören 

bir tez.
Basit bir deney
Bu inancı test etmek is-

teyen UCL ekibi çok ba-
sit bir deney düzeneği 
oluşturmuş; gönüllüler-
den ekranlarda parlayan 
ışıklara, değişen renklere 
bakmalarını istemiş ve 
onların tepki sürelerini 
ölçmüş.

Araştırmacılar bazı gö-
nüllülerden belli işaretleri 
görünce ekrana vurmala-
rını istemiş.

Ekrana dokunmak için 
hareket etmeleri gereke-
ceğini bilen deneklerin, 
sadece ekrana bakan de-
neklere göre zamanı daha 
yavaş algıladıkları ortaya 
çıkartılmış.

Daha da önemlisi, hare-
ket etmeleri gerekeceği 
bilgisini daha erken alan 
denekler zamanı daha da 
yavaş algılamaya başla-
mış.

Zaman algısının yavaşla-
masını sağlayan psikolojik 
mekanizmanın ne olduğu 
henüz tam olarak bilin-
miyor ancak bu mekaniz-
manın beyne gelen görsel 
veri akışının hızlanmasına 
bağlı olduğu düşünülüyor.

UCL ekibi şimdi tezleri-
ni kanıtlamak için başarılı 
sporcularla deneyler yap-
mak istiyor.

Bilimciler, üstün başarı 
gösteren sporcularda bu 
refleksin sıradan insanlar-
dan çok daha yüksek oldu-
ğuna inanıyor.

(Kaynak: BBC)

Başarılı sporcular 
zamanı yavaş mı 
algılıyor?
Nörologlara göre başarılı sporcular 
zamanı sıradan insanlardan daha 
farklı algılıyor.
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