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Kopenhag Polisi 5 Kasım günü 
Kopenhag’da oynanacak FC 
Kopenhag – Galatasaray Şampi-
yonlar Ligi grup eleme maçına 
Türkçe twit hizmeti ve Türkçe 
broşürle hazırlanıyor.

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

Bir arpa boyu 
yol gidilmiş ...              

Göçmensin sen 
göçmen kal... Yeni Oyuncular
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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.

Kopenhag Polisi’nden 
Türkçe tweet ve broşür

Yaşar Kemal’e 
Norveç’ten ödül

Kuzeyin saygın akademilerinden Norveç 
Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi bu 
yılki ödülünü Yaşar Kemal’e verdi. Sayfa 16

SUPPORTERGUIDE
Københavns Politi byder fans 
fra Galatasaray velkommen

Vi håber du får et behageligt 
ophold og en fair kamp

UEFA Champions League
Parken, København
FCK vs. Galarasaray
5. november  2013

Politiet vil i særlig grad have  
opmærksomheden på følgende:
•	 Man	skal	være	i	besiddelse	af	en	gyldig	bil-
let	for	at	få	adgang	til	stadion,	og	man	skal	
være	i	besiddelse	af	legitimation,	som	skal	
kunne	forevises	på	forespørgsel.

•	 Det	er	strafbart	at	drikke	alkohol	i		
offentlige	transportmidler.	

•	 Det	er	strafbart	at	være	påvirket	af		
alkohol	og/eller	narko	på	stadion.	

•	 Det	er	strafbart	at	købe	og	sælge	narkotika.	

•	 Det	er	strafbart	at	være	i	besiddelse	af		
fyrværkeri,	nødblus	eller	lignende.	

•	 Enhver	der	findes	i	besiddelse	af	knive	eller		
våben	vil	blive	anholdt.	Bødestørrelsen	er	
ca.	600	Euro	og/eller	fængselsstraf.	

•	 Det	er	strafbart	at	kaste	med	flasker		
eller	lignende.	

•	 Det	er	strafbart	at	komme	med		
racistiske	ytringer.	

•	 Det	er	strafbart	at	optræde	truende		
eller	voldeligt.	

•	 Det	er	strafbart	at	sælge	eller	købe		
billetter	på	det	sorte	marked.	

•	 Det	er	strafbart	at	opholde	sig	i	på	stadion		
i	en	sektion	uden	billet	eller	med	en	billet		
til	en	anden	sektion.	

•	 Tilhængere	med	karantæne	vil	blive	for-
ment	adgang	til	stadion.	

•	 Enhver	der	er	i	besiddelse	af	tøj	eller		
effekter	med	associationer	til	ultra-	eller		
hooligangrupperinger	vil	blive	nægtet		
adgang	til	Parken.	

•	 Det	er	strafbart	ikke	at	følge	de	anvisninger	
der	gives	af	politiet.

Parken
P.	H.	Lings	Allé	2
2100	København
www.parken.dk

Tilskuerkapacitet:	ca.	38.000
Indgang	for	gæstende	klub:	D

•	 Det	tilrådes	at	man	ankommer	til	stadion	i		
god	tid	inden	kampen.	På	grund	af	sikker-	
hedsårsager	vil	alle	gæster	blive	visiteret		
inden	de	gives	adgang	til	stadion.	Dette		
kan	skabe	forsinkelser,	når	større	fangrup-
per	ankommer	til	stadion.	

•	 Kun	tilskuere	med	gyldig	billet	vil	få	adgang		
til	stadion	

•	 Det	frarådes,	at	besøgende	køber	billet-
ter	på	det	sorte	marked.	Disse	billetter	kan	
være	stjålne	eller	falske	og	dermed	ugyl-
dige.	Gæster	der	er	i	besiddelse	af	stjålne	
eller	falske	billetter	vil	blive	anholdt	og	
retsforfulgt.	

•	 Af	sikkerhedsmæssige	årsager	er	det	ikke		
muligt	at	bevæge	sig	mellem	de	forskellige	
sektioner	på	stadion.	

•	 Efter	kampen	kan	de	gæstende	tilskuere	
forvente	at	blive	tilbageholdt	i	op	til	en	
time,	inden	de	kan	forlade	stadion.

Offentlige transportmidler
Bus;	nærmeste	stop
Linie	15	til	PARKEN
Linie	1A	+	3A	til	TRIANGLEN
Linie	18	+	184	+	185	+	150S	til	VIBENHUS	
RUNDDEL

S-tog	(nærmeste	station):	Nordhavn	Station

Det	koster	100	Euro	i	afgift	at	køre	med	offentlig	
transportmiddel	uden	gyldig	billet

Parkering:
Det	er	muligt	at	parkere	på	Østerbro,	men	
forvent	mange	køretøjer	og	et	begrænset	antal	
p-pladser.

Information	om	parkering:
www.parkering.dk

Bykort

Tyrkiets ambassade i København

Alarm- og serviceopkald

112:	
Alarmopkald:	Politi,		
ambulance,	brandvæsen	

Rosbæksvej	15,	
2100	København	Ø
Tlf.	konsulat:	+45	3920	5500
Åbningstider:	09-13

114:
Har	du	brug	for	assi-
stance	i	relation	til	politi-
relaterede	spørgsmål,	så	
ring	114

YILDIZ 
AKDOĞAN

KOPENHAG’DA 
TERCİHLİ 

OYLARINIZI 
BEKLİYORUM

BELEDİYE SEÇİMLERİ 2013
KOPENHAG  BELEDİYE MECLİSİ ADAYI

Üzeyir Tireli

D
animarka’da 19 kasım’da yapı-
lacak Genel seçimlerde ülkede 
yaşayan Türkler tarih yazabi-
lir. Danimarka’nın ikinci büyük 

kenti Aarhus’ta Bünyamin Şimşek, Rin-
gsted’de Sadık Zeki Topçu partileri tara-
fından liste başı olarak belediye başkanı 
adayı gösterilirken, Kopenhag’da Taner 
Yılmaz da seçilmesi durumunda Belediye 
Başkanı ünvanı verilen daire başkanlığına 
oynayacak. 

Aarhus’ta aday olan Bünyamin Şim-
şek’in Aarhus’ta başkanlık koltuğuna 
oturması için Venstre’nin sansasyonel de-
recede iyi bir seçim çıkarması gerekirken 
Ringsted’de Zeki Sadık Topçu’nun duru-
mu ise neredeyse kesin gibi.

1997 yılında yapılan seçimlerde ilk kez 
Kopenhag Belediye Meclisi üyeliğine se-
çilen ve bu görevi 16 yıldır aralıksız sür-
düren Taner Yılmaz’ın adı ise bundan 
önceki seçimlerde “Belediye Başkanı” ün-
vanlı daire başkanlıkları için geçmişti. Se-
çilmesi durumunda Taner Yılmaz bu yıl 
da daire başkanlığı elde etmek için mü-
cadele edecek. He rüç adayın da başarılı 

olarak belediye başkanlıkları koltuğuna 
oturması ile Danimarka’da yaşayan Tür-
kiye kökenli göçmenler uyum alanında 
büyük bir başarının altına da imza atmış 
olacaklar.

Oyunuzu mutlaka kullanın

Her üç siyasetçimizin de en büyük kor-
kusu göçmen kökenli seçmenlerin beledi-
ye seçimlerini ciddiye almayıp sandık ba-
şına gitmemesi olacak. Yapılan araştırma-
larda göçmen kökenli seçmenler belediye 
seçimlerinde sandık başına gitmeyi pek 

sevmedkleri ortaya çıkıyor. 2009 yılında 
yapılan belediye seçimlerinde oy hakkı 
bulunan birinci kuşak göçmenlerin sadece 
yüzde 37’si sandık başına giderken, ikinci 
ve üçüncü kuşak göçmenlerin yüzde 36’sı 
oylarını kullandılar.

Tarih yazabiliriz
19 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuklarında Türkleri görebiliriz. Danimar-
ka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’ta Bünyamin Şimşek, Ringsted’de Sadık Zeki Topçu partileri tarafından liste başı 
olarak belediye başkanı adayı gösterilirken, Kopenhag’da Taner Yılmaz da seçilmesi durumunda Belediye Başkanı 
ünvanı verilen daire başkanlığına oynayacak. 
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kast ve Herning bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlarımız Ata-
türkçü Düşünce Derneği kur-
dular. Geçtiğimiz hafta içinde 

İkast Yüzme havusu salonunda ya-
pılan kurucu genel kurula 54 kişi 
katıldı.

Toplantıya atılanlar kendilerini 
tanıtıp niçin böyle bir dernek kurul-
ması gerektiği konusundaki düşün-
celerini açıkladılar. Tanışma seansı-
nın ardından yönetim kurulu seçimi 
yapıldı başkanlığa Hacer Yıldırım 
Çapraz getirildi.

Hafta içinde yeniden bir araya ge-
lecek yönetim kurulu üyeleri kendi 
aralarında görev dağılımı yaptıktan 
sonra faaaliyetlerine başlayacaklar.

Dernek kurulması için girişimde 
bulunanlardan Yaşar Kenan Öztu-
fan toplantı açılışında bir konuşma 
yaptı.

Öztufan konuşmasında, “Büyük 
önder en büyük eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni aklın ve bilimin yol 
göstericiliğinde kurmuştur. İlerle-
mesi ve var olması yine bu sayede 
olacaktır. Bağımsız, laik ve demok-

ratik Türkiye’yi uğrunda büyük 
bedeller ödeyerek kazandığımızı 
biliyoruz. Onurlu ve saygın bir ya-
şam sürdüğümüz ”O” vatanı birlik 
ve kardeşlik içeresinde sahipleniyo-
ruz” dedi.

Kuruluş toplantısına; Aysegul Sez-
gin Öztufan , Ahmet Ümit Şahin, 
Yaşar Kenan Öztufan, Seçkin Mus-
tafa Şahin, Kader Çimen Alıcı, Fat-
ma Karcı Samancı, Hacer Yildirim 

Çapraz (Baskan) Kısmet Çimen, Yu-
suf Samancı, Gülay Süzme Özkar-
deş katıldılar.

Sosyal paylaşım sitesi facebook’ta 
da dernek için, Atatürkçü Düşünce 
Derneği ADD adında bir sayfa açıl-
dı.
Sayfa linki: https://
www.facebook.com/
Groups/444463619006288/?f-
ref=ts
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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
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SKRÆDDERI

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

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri, bornoz 
takımları kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün. Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Coco

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

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

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

Advokat Kadir Erdoğmuş

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

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

”Selv-Salg”

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 21 27 17 44’ü 
arayınız

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR 
HABER’ İLAN VE 

REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Danimarka Atatürkçü Düşünce 
Derneği kuruldu
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Hani masallarda tekerlemeler 
vardır ya! “Az gittik uz git-
tik… Dere tepe düz gittik. 

Çayır çimen geçerek, lale sümbül 
biçerek; soğuk sular içerek, altı ayla 
bir güz gittik. Bir de dönüp ardımı-
za baktık ki, ne görelim, gide gide 
bir arpa boyu yol gitmişiz!..”
Bu tekerleme aşağıda yazdığım ya-

zının özeti olsun. 
Uzun yıllar tanıdığım Danimarkalı 

bir  bayan arkadaşım, bir gün beni 
arayarak benimle önemli bir konu-
yu konuşmak istediğini söyledi. Bir 
gün kararlaştırdık ve buluştuk. Kı-
zının, bu ülkede doğup büyümüş 
Türk kökenli bir erkekle ciddi bo-
yutta bir arkadaşlığı olduğunu öğ-
rendiğini ve kızının bu Türk erkek 
arkadaşıyla evlenmek istediğini, 
ama kızı adına endişe duyduğunu 
anlattı bana. Arkadaşım kızının er-
kek arkadaşını sadece kızının anlat-
tığı kadarıyla tanıdığını söyledi.
Arkadaşımın uzun uzun sayarak 

anlattığı endişeleri dinledikten son-
ra kendisine yuvarlak laflarla, en-
dişe duymasının normal olduğunu, 
ancak bu kadar büyütmesine gerek 
de olmadığını ve kızının kararına 
saygı duymasını söyledim. 
Ancak arkadaşımın benimle bu ko-

nuyu konuşmasını uzun süre dü-
şündüm. Çok aktif bir göçmen dos-
tu olarak bildiğim bu hoşgörülü ar-
kadaşımın söz konusu kendi çocuğu 
olunca, içinde ne gibi endişeler taşı-

dığını öğrenince şaşırdım. Bunca za-
mandır bir arpa boyu yol katedile-
mediğini gördüm. 
40 yıl gibi bir zaman diliminde 

başta Türkiye olmak üzere bir çok 
Müslüman ülkeden gelen göçmenle 
birlikte yaşamalarına rağmen Dani-
markalıların hala bu göçmenleri ta-
nımadıklarını anladım.  
Düşünebiliyor musunuz? 40 yılı 

aşkın zamandır birlikte aynı toprak-
larda yaşamalarına rağmen halen 
her iki tarafta da tartışılan konu 
karışık evlilikler. 
Bunun en son örneğini de geçtiği-

miz günlerde yapılan bir kamuoyu 
araştırmasında gördüm. Danimar-
ka’da Gallup tarafından yapılan bir 
araştırma, neredeyse Danimarka 
halkının yarısının Müslüman bir 
damat ve ondan olacak bir torun is-
temediğini ortaya koydu. Gallup’ın 
yaptığı bu araştırma, halkın yüzde 
49’unun çocuklarının bir Müslüman 
ile evlenmesine sıcak bakmadığını 
gösteriyor.
Tuhaftır, halkın üçte biri göçmen-

lere karşı hoşgörülü olduğunu söy-
lese de, oğlunun ya da özellikle kızı-
nın Müslüman bir eş bulmasına sı-

cak bakmıyor.  
Gerekçeler ise bayan arkadaşımın 

bana sözünü ettiği şeyler. Hemen 
hemen hepsi, kızının baskı göre-
ceğinden, başını örteceğinden, to-
runlarının sünnet ettirileceğinden, 
Noel kutlayamayacaklarından, Ra-
mazan’da oruç tutacaklarından, al-
kolün yasaklanacağından vs. vs. ne-
denlerden korkuyor.  
Bu yüzde 49’luk kesim her ne ka-

dar da kendisini hoşgörülü olarak 
tanımlasa da ve çok kültürlü bir ya-
şamdan yana olduğunu öne sürse 
de, söz konusu kendi çocuğu olduğu 
zaman durum değişiyor. 
Danimarkalılar,  Danimarka de-

ğerleri, cinsler arasında eşitlik söz-
konusu olduğu zaman, Müslüman 
kökenli göçmenlerin fazla demokrat 
olmadıklarını düşünüyorlar.
Ama bir genelleme yapmadan Da-

nimarkalılar ile farklı inanç ve et-
nik gruplardan insanlar arasında 
yapılan evliliklere, onların günlük 
yaşamlarına bakıldığında, aslında 
anne ve babaların kaygılarının da 
yersiz olmadığını ve haklılık payla-
rının olduğunu görüyoruz. Karışık 
evliliklerin başlangıcında çiftlerin 

dünyaya pembe gözlüklerle baktık-
larını, ama zaman içerisinde gerçek 
yaşama geçildiğinde, çocuklar bü-
yümeye başladığında sorunların çığ 
gibi büyüdüğünü ve bir çok evlili-
ğin de yukarıda sözü edilen endişe-
ler yüzünden hüsranla sona erdiğini 
görüyoruz.
Gerçi bu endişe sadece Danimar-

kalılara özgü bir şey değil. Aynı en-
dişeyi Müslüman anne-babalar da 
taşıyor. Oğullarının ya da kızları-
nın bir Danimarkalı ile evlenmesine 
bir çok aile sıcak bakmıyor ve kar-
şı çıkıyor. Müslüman göçmen aile-
ler arasında da bir araştırma yapıl-
sa, eminim onlar Danimarkalıları 
sollayacaklardır. Ayrıca aynı inan-
ca sahip olmak da evlilikte mutlak 
bir uyumu sağlamayabiliyor. Aynı 
inançtan olan çiftler arasında da so-
runlar, boşanmalar yaşanıyor. 
Bütün bu sorunlar ya da endişele-

rin temelinde, yıllarca bu insanların 
bu kadar içiçe yaşamalarına rağmen 
birbirlerini yeteri kadar tanımama-
ları yatıyor. 
Ama asıl ilginç olan ise, göçmenle-

rin kendi aralarında yaptıkları ev-
lilikler de uyum açısından yıllarca 
tartışma konusu olmuştu. Danimar-
kalılarla kaynaşamamalarından, eş-
lerini geldikleri ülkelerden seçme-
lerinden şikayetçi olunmuştu. Kısa-
cası, 40 yıldır gidile gidile bir arpa 
boyu yol gidilmiş. 

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Bir arpa boyu yol gidilmiş...

MOBILEDB.DK

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

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

türlü ürün ve tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.   

SADECE ANTEN DEĞİL

Mustafa Özçelik (Tavukçu) ÇANAK ANTENE SON!
Teknolojinin en son harikası ALBAX 

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

spor kanalı olmak üzere 200’e 
yakın kanal.

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

1.500 DKK' dan 
başlayan fiyatlarla

SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi

Yan oda kampanyası
Aynı anda farklı kanalları izlemek için 

ikinci makinanın fiyatı sadece 
1.000,- kr. Hem de abonesiz.
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Yahya Hassan adında 19 yaşında 
Arap kökenli bir genç yazdığı şiir 

kitabı ile Danimarka’da entellektüel 
gündemin en tepesine oturuverdi bir 
hafta içinde.
Şiir kitabı yayınlanmadan önce Poli-

tiken gazetesine yaptığı açıklamalarla 
müthiş bir kamuoyu yaratan genç şair 
aslında yeni bir şey söylemiyordu.
Yahya Hassan, şiirleri yayınlanmadan 

önce kendi kültürü hakkında söyledik-
leri ile gündeme geldi. Ne diyordu Yah-
ya Hassan? Kuran’a, anne babasının 
kuşağına, çürümüş olarak nitelendir-
diği Arap göçmen kültürüne verip ve-
riştiriyordu. Aslında Yahya Hassan’ın 
söylediklerini dindar olmayan bir çok 
kişi yıllardır kendi aralarındaki sohbet-
lerde dile getiiryorlar, ancak ırkçılarla 
aynı damgayı yememek ya da ırkçılara 
malzeme sağlamamak için bu eleştiriler 
kendi aralarında kalıyordu. Evet, Yahya 
Hassan ırkçılara malzeme temin etmek-
le de suçlandı.
Bu yüzden Yahya Hassan’ın şiir kita-

bına yönelik edebi eleştirilerin nasıl ola-
cağını çok merak ettim.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Hassan’ın 

şiirlerinin tamamını okumadım. Kitaba 
yeni başladım. Zaten bu yazının ama-
cı da Hassan’ın şiirleri değil. Hassan’ın 

nasıl karşılandığı.
Medyada ilk yayınlanan eleştirilerde 

Yahya Hassan’ın şiirleri lirik kalite açı-
sından yere göğe sığdırılamıyordu. An-
cak Yahya Hassan’dan bahsederken 
eleştirmenler neredeyse sözleşmişler-
cesine “Göçmen şair” , “Karakafa ozan” 
gibi tabirler kullanıyorlardı.
Bu tanımlamaları gördükten sonra 

Yahya Hassan’ın topladığı olumlu eleş-
tirilerin edebi kaliteden daha çok, cesa-
ret ve tabuları deşelemekten kaynak-
landığını düşündüm. Eleştirileri okur-
ken, “Bakalım balon ne zaman patlaya-
cak” diye de hazırlıklıydım, zira batılı 
sanat eleştirmenleri doğu’lu bir sanat-
çının elinden çıkan bir eseri onun yerel, 
folklorik özellikleri yansıtmadıgı sürece 
ciddiye almıyorlar, aldıkları zaman da 
eleştirilerinde folklorik söylem hemen 
kendini gösteriyor.
Yani Yahya Hassan ağzıyla kuş tutsa 

dünyanın en güzel, en değerli şiirini de 
yazsa Danimarkalı eleştirmenler onu 
hiç bir zaman diğer edebiyat ustaları 
gibi görmeyecekler, o hala Ortadoğulu 
bir oryantal ve “soytarı” olarak görül-
meye devam edecek. Bu kadar emin ko-
nuşuyorum çünki bunun tersi bugüne 
kadar neredeyse mümkün olmadı.
Beyaz, Hıristiyan olmadığı sürece bir 

sanatçının Batı’da kabul görmediğini 
görmeyeceğini sanatla içli dışlı olanlar 
bilirler. 
Batılı eleştirmenlerin Doğu’dan gelen 

sanatçılara karşı tutumunu Türk res-
sam Bedri Baykam, çeşitli platformlar-
da yazılı ve sözlü olarak dile getirmiş-
ti. Baykam’a göre Doğulu bir sanatçı 
Hıristiyan ve eşcinsel olmadığı sürece, 
kendi coğrafyasının, kültürünün folk-
lorik özelliklerini ve renklerini eserle-
rinde yansıtmadığı sürece bırakın övgü 
almayı, değerlendirmeye bile tabi tutul-

muyordu.
Bedri baykam bu konudaki tepkisini 

ilk kez 1984 yılında San Fransisco Sa-
nat Müzesi, 1989 yılında da Georges 
Pompidou Sanat merkezi önüne dağıttı-
ğı bildirlerde dile getirmişti. Baykam’a 
göre modern sanat, aktörlerin kendile-
rinden başka kimseyi yarıştırmadıkla-
rı ve kendilerini her zaman şampiyon 
ilan ettikleri bir olimpiyat oyunlarıydı. 
Oysa, Baykam’a göre Modern sanat ta-
rihinin yazarı Doğu ve Güney’den gelen 
sanatçı ve bunların eserleri tarafından 
yazılmıştı. Bedri Baykam, “Batılı sanat 
çevrelerinin Doğulu sanata ve sanatçı-
lara  yaklaşımları, “Multi Culturalisms 
own source” (Çok kültürlülüğün kendi 
kaynaklarının yansıtılması) olarak gör-
mektedirler, “Seni ciddiya alırım, ama 
önce geldiğin yerin renklerini bir göre-
yim “ demektedirler kendilerinden ol-
mayan sanatçılara” diyor.
Evet Yahya Hassan’ın sanatçı olup ol-

madığı, etnik köken şiltesini sırtından 
atıp atamayacağı belki ikinci üçüncü ki-
tabının yayınlanmasından sonra ortaya 
çıkacak. Ama yukarıda sıraladığımız ar-
gümanlar ışığında bakarsak Yahya Has-
san’ın yolunun zor ve meşakkatli oldu-
ğu, olacağı şimdiden açıkça görülüyor.

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Eşcinsel ve Hıristiyan değilsin....
Göçmensin sen, göçmen kal

DANİMARKA TÜRKİYE’DEKİ 
VİZE BAŞVURU MERKEZİ 
SAYISINI ARTTIRDI

DANİMARKA VİZESİ ARTIK TÜRKİYE’DE BİR ÇOK 
ŞEHİRDE ALINABİLECEK. Türkiye’den Danimarka’ya gelmek 
için vize alacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bundan böyle İzmir, 
Antalya ve Gaziantep’te de vize başvurularını yapabilecekler. Yakın zamana 
kadar sadece Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki konsoloslukt ayapılan 
vize başvurularını bu iller dışında yaptırmak isteyenler www.denmarkvac-tr.com/
contactus.html adresindeki web sayfasından adres, telefon ve açılış saatleri ve 
vize başvurusu için gerekli belgeler listesi gibi bilgilere ulaşabilecekler.

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

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

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

Velbekomme...

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

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

Friske råvarer og 
friskbagt fladbrød

Vores kebab tilberedes 
dagen før af frisk 100% 

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

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

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

HK’s A-kasse er en a-kasse som så mange andre: Den 
sikrer dig dagpenge, hvis du bliver fyret. Alligevel vil vi godt 
forklare, hvorfor det er en a-kasse som ingen anden: 100 
års erfaring har givet os en dyb forståelse for din faglighed 
og et stort netværk, der kommer dig til gode i form af gode 
kontakter og en af Danmarks største jobdatabaser. Så hvis 
du er så uheldig at miste dit job, er det heldigt, at du har 
det bedste udgangspunkt for at finde et nyt i en fart. Det 
eneste, vi har svært ved at forklare, er, at HK’s A-kasse 
samtidig er en af landets billigste.

SELVOM DU
BLIVER FYRET
SKAL DU IKKE
STARTE FORFRA

HK.DK

802664_ann_ABCD_258x374.indd   1 17/10/13   08.36
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 
ve Yahya Hassan´ın kaleme al-

dığı bir şiir derlemesi hem büyük 
ilgi gördü hem de büyük tartışma-
lara neden oldu.  
Yahya 18 yasında bir genç. Varoş-

larda beş çocuklu bir ailede büyü-
müş. Anne ve babası Danimarka´ya 
80´li yıllarda mülteci olarak Filis-
tin´den gelmiş. Aile geçimini sosyal 
yardımla temin etmiş. Aile içi şid-
det Yahya´nın günlük yaşamının 
bir parçası olmuş.  Daha ergenlik 
çağına gelmeden Yahya aileden alı-
nıp değişik kurumlara yerleştiril-
miş. Yine o yaşlarda polisiye olayla-
ra karışmış ve sicili temiz olmayan 
bir genç. 
Yahya kızgın. Anne-babasına kız-

gın. O kuşağa kızgın. Mülteciyim, 
müslümanım diyenlere,  Ortadoğu 
kültüründen gelenlere kızgın. Şiir-
lerinin ana konusu da bu. Danimar-
ka´dan sosyal yardım alıp, Dani-
marka´ya veryansın eden anlayışa, 
Müslümanım, Allahın sevgili kulu-
yum deyip, yalan söylemekten, hır-
sızlık yapmakan hiç kaçınmayan, 
bir taraftan devlet yardımı alan ve 
diğer taraftan gizli çalışan, yani po-
litik arenada ”yabancı” denilen in-
sanlara kızgın Yahya. 
Şiir derlemesinin büyük ilgi gör-

mesinin nedeni  kanımca bu yüz-
den. Yani kamusal alanda Dani-

markalının zıddı olarak lanse edi-
len bir grubu ”aralarından birinin” 
teşhir etmesi ve eleştirmesi. Deyim 
yerindeyse ”kendi silahıyla vur-
mak” gibi birşey.  Basındaki yorum 
ve eleştirilere bakıldığında zaten 
hiç kimse şiirlerle pek ilgilenmi-
yor.  Yahya´nın ne yazdığı ve nasıl 
yazdığı hemen hemen tartışma dışı. 
Şiir derlemesine övgü yağdıran ka-
lemler ve söylemler aslında yazarın 
”yabancılara” eleştirisine övgü yağ-
dırıyorlar. Bu durum gazete man-
şetlerinden hemen anlaşılıyor. Me-
sela bir kaç başlık şöyle: “Yeni Da-
nimarkalıların başkaldırısı”, “An-
ne-baba kuşağına çok sert eleştiri”,  
”Büyük cesaret”. 
Bu anlamda şiir derlemesi edebi-

yata bir katkı olarak tartışılıp de-
ğerlendirilmiyor, fakat hemen (göç-
men) politik bir zemine kaydırılıyor 
veya otomatikman kayıyor. Bu yüz-
den de saflar hemen ayrılıp netleşi-
yor. Yahya´nın anne-babasına küs-
künlüğü ”milli meseleye” dönüşü-
yor. 
Peki, neden böyle oluyor. Değişik 

açıklamaları var tabii. Mesela Fran-
sız filozof Foucault bu durumu söy-
lemler ve birey pozisyonları gibi 
kavramlarla açıklardı. Foucault’ a 
göre her toplumsal alanda değişik 
söylemler bulunur. Örneğin ekono-
mik söylem, eğitim söylemi, femi-
nist söylem, çok kültürlülük söyle-
mi gibi. Her toplumsal alanın bir de 
dominant söylemi vardır. Bu domi-
nant söylem insanlara neyin doğru 
veya yanlış olduğunu, neyin güzel 
veya çirkin olduğunu, neyin sevilir 
veya nefret edilir olduğunu anlatır 
ve aynı zamanda yavaş yavaş benli-
ğe yerleşir. Bu söylemler insanlara 
sadece nasıl düşünmesi, neye değer 
vermesi gerektiğinin dışında, nasıl 
bir insan olması gerektiğini de an-
latır ve yapılandırır. Tek tek birey-
lerde kedilerini geçen zaman içeri-
sinde bu pozisyonların içinde bu-
lurlar. 
Bu bağlamda şiir derlemesi bu 

söylemlerin bir parçası. Hangi söy-
lemin? ”Yabancılar” söyleminin bir 
parçası. Yabancılar söylemi insan-
lara neyin doğru, neyin yanlış oldu-

ğunu anlatmış ve kabullendirmiş. 
Bu anlayışları perçinlerken de bir 
dizi yabancı pozisyonları – ya da in-
san türleri - yaratmış. Örneğin ”sos-
yal sistemi bir inek gibi sağan bir 
yabancı”, yine aynı şekilde ”karısı-
nı, çocuklarını döven ve bunu nor-
mal gören bir yabancı”, ”uyum sağ-
lamış bir yabancı”, ”kültürel baskı 
altında kalmış zavallı bir yabancı”, 
”fanatik bir yabancı”, ”Danimarkalı 
olmaya özenen bir yabancı” vs.  
Yahya otomatikman bu pozisyon-

lardan birine konuluyor veya ken-
disi o pozisyona koyuyor. Hangi po-
zisyon? ”Çıktığı yumurtayı beğen-
meyen yabancı” pozisyonu. Beklen-
tiler doğal olarak, o gruptan çıktık-
tan sonra gruptaki insanlar – olay-
ları içerden de bildiği için – başka 
pozisyonların yöneltemeyeceği bir 
eleştiri yöneltmek, onları teşhir et-
mek, kirli çamaşırlarını ipe sermek. 
Bunu şimdilik Yahya yapıyor. Yarın 
bir başkası yapacaktır. O pozisyo-
nu almak insanı güç sahibi yapar.  
Beklenenleri söylediğin sürece sö-
zün dinlenir, para kazanırsın, insan 
yerine konulursun. Ama burada ka-
labilmek için her seferinde kendini 
aşmak zorunda kalacaksın. Yani ya-
bancıları eleştirilerin her seferinde 
daha acımasız, daha çarpıcı, daha 
yeni olacak. Yoksa attan düşürürler 
insanı.

Yeni oyuncular

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

Sosyal Demokrat Parti 
Çarpı işaretini ismimin yanına koyun

TANER YILMAZ

KOPENHAG’DA TERCİHLİ OYLARINIZI BEKLİYORUM

BELEDİYE SEÇİMLERİ 2013
KOPENHAG  BELEDİYE MECLİSİ ADAYI

Sosyal Demokrat Parti 10. sıradayım. 
Çarpı işaretini ismimin yanına koyun

DOĞAN POLAT 

TERCİHLİ OYLARINIZI BEKLİYORUM

BELEDİYE SEÇİMLERİ 2013
ALBERTSLUND BELEDİYE MECLİSİ ADAYI

B
azı ekonomik sorunların çö-
zebilmesi için gösterdikleri 
son çabaların da sonuç ver-
memesi üzerine iflas kararı-

nın alındığı açıklandı.
İflas sonrası Seyahat Garanti Fo-

nuna başvurulduğu ve acentanın 
yurtdışındaki müşterilerinin fona 
devredildiği belirtildi.

İflas kararı, Genel müdür Zeynep 
Doğusoy imzasıyla, Tyrkiet Eksper-
ten’in web sayfasında da yayınlanan 
bir basın bildirisiyle kamuoyuna du-
yuruldu.

Basın bildirisinde “şiddetli rekabet 
ve hızla düşen fiyatların ekonomik 
olarak yükümlülükleri yerine getir-
meye yetmediği” alınan kararda et-
kili oldu denildi.

Basın bildirisinde ayrıca, 1997 yı-
lından beri başta Türkiye’ye olmak 
üzere çeşitli destinasyonlara 1 mil-
yondan fazla yolcu ve tatilci taşın-
dığı belirtilerek tüm müşterilere te-
şekkür edildi.

Hali hazırda ücreti ödenmiş paket 
turların ve iflas sigortası yapılarak 
alınmış “sadece uçak” seyahatlerin 
Seyahat Garanti Fonu tarafından 
devralınacağı belirtildi.

Yabancıya var Türk’e yok

Danimarka’nın en büyük tur ope-
ratörleri arasında yer alan Tyrkiet 
Eksperten’in iflası şirketin turist 
taşıdığı bölgelerde de üzüntüyle kar-
şılandı. Alanya turistik İşletmeciler 
derneği Başkan Yardımcısı Hayriye 

Argun, yılın 12 ayı Alanya’ya tu-
rist taşıyan bir acenta olduğunu ve 
acentanın islasının Alanya’nın tu-
rizm ekonomisinde kendini hissetti-
receğini söyledi.

Turizm camiası son aylarda seya-
hat sektöründe yaşanan iflaslardan 
Türk hükümetini sorumlu tutuyor. 
Geçtiğimiz aylarda iflas eden SKY 
Havayollarının ardından Antalya 
ve Gazipaşa havaalanlarına da inen 
Tyrkiet Eksperten’in iflas etmesin-
de Türk hükümetinin ve Turizm 
Bakanlığının da sorumluluğu bulun-

Türk turizmi yara aldı 
Danimarka’nın önde gelen seyahat acentaları arasında bulunan 
Türk sermayeli Scanway/Tyrkiet Eksperten iflasını açıkladı.

duğu dile getiriliyor. 
TÜRSAB Alanya Bölgesel Yü-

rütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu 
Alanya yerel medyasına yaptığı açıkla-
mada, Tyrkiet Eksperten’in Türkiye’ye 
yılda 100 binin üzerinde turist getirdi-
ğini ve bunun 50-60 bininin Alanya böl-
gesine geldiğini kaydederek iflasın bölge 
turizm ekonomisi açısından telafisi çok 
uzun sürecek bir zarar ortaya çıkardığını 
söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Türk hüküme-
tininTürk tur operatörlerine destek ver-
mediğini ve bakanlığın bu konuda politi-
kası olmadığını söyleyerek, ”Her şey pa-
halandı, elektrik, akaryakıt, içki. Reka-
bet gücü kalmadı. Bunun sonucunda da 
iflaslar geldi. Bizim hükümetimiz TUI 
ve Thomas Cook gibi yabancı tur opera-
törlerine destek veriyor. Danimarka ve 
İskandinavya pazarında büyük darbe ye-
dik, artık yabancı tur operatörlerinin in-
safına kaldık” diye konuştu.

Krizde yabancı kaçar, ama biz her 
zaman varız

Gündüz Doğusoy ise HABER’e yaptığı 
açıklamada, “Tyrkiet Eksperten’in iflası-
nın sorumluluğunu Türk makamlarına 
yüklemenin insafsızlık olduğunu düşü-
nüyorum, ancak hükümetin Türk uçak 

şirketlerini ve tur operatörlerini de eko-
nomik olarak desteklemeleri gerekir diye 
düşünüyorum. Bakın Mısır turizmi çök-
müş durumda. Yabancı tur operatörleri 
Mısır’a uçmuyorlar.  Mısır’lı acenta ol-
maması nedeniyle Mısır ve Tunus dev-
letleri bos koltuk fiyatlarının  yarısını 
odemesine ragmen bu ülkelere yabancı 
tur operatörleri adımını atmıyorlar, 
neden? çünki yerli tur operatörleri yok. 
Türk hükümetin Türk bayraklı tur op-
eratörlerini ayakta tutmalı ki, biz her 
türlü kriz anında da Türkiye’ye tur-
ist götürmeye devam edebilelim. Ama 
bu olmadı. Varlığını hissedebileceğimiz 
bir yardım yapılmadı. 18 yıl içinde sa-
dece 3 kez broşür ve reklam katkı payı 
verdiler.” Dedi. Doğusoy ayrıca bu işe 
başladıklarından beri Danimarka’dan 1,3 
milyon turisti Türkiye’ye götürdüklerini 
söyledi ve Türk hükümetinin orta ölçekli 
tur operatörlerine parasal yarıdm yap-
arak onların pisyasadan silinmelerinin 
önüne geçebileceğini belirtti.

 Tyrkiet Eksperten Genel Müdürü 
Zeynep Doğusoy da iflas kararı almak 
zorunda kalmalarının çok üzüntü verici 
olduğunu söyledi ve, “Danimarka piyasa-
sında Türk bayraklı tur operatörü olarak 
turizme çok hizmetlerimiz oldu. İflasla 
elimdeki Türk bayrağını kaybetmiş gibi 
hissediyorum kendimi” diye konuştu.

(Haber)
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İktidardaki koalisyon hükümeti tarafın-
dan açıklanan ve önümüzdeki yasama 
yılında çıkarılacak yasaların bulundu-

ğu “Yasa Kataloğu” (Lovkatalog)’da bulu-
nan bir paragraf göçmenleri heyecanlan-
dırdı. Ancak hükümetin açıkladığı yasa 
tasarısında özellikle Türkler ve Danimar-
ka vatandaşlığına geçebilmek için kendi 
vatandaşlığından çıkan kişilerden bahse-
dilmiyor.

Medyaya yansıyan haberlerde, çıkarıl-
ması planlanan yasada başka ülkenin va-

tandaşlığına geçebilmek için Danimarka 
vatandaşlığını kaybeden Danimarka va-
tandaşlarının mağduriyetlerinin önlenme-
sinin hedeflendiği belirtiliyor.

Danimarka vatandaşlığın geçmek için 
kendi vatandaşlığından ayrılan kişilerin 
tekrar eski vatandaşlıklarına başvurup 
aynı zamanda Danimarka vatandaşlığına 
devam etmelerine sevinmek veya heyecan-
lanmak için yasanın parlamentoya gelmiş 
halini beklemek gerekiyor.

Çocuklara otomatik vatandaşlık
Danimarka’da doğup büyüyen ve ilkokulu 
bitiren çocukların otomatik olarak Dani-

PARA  HAVALESİ

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

İrtibat:    Pamir Kalkan

Muhasebe  ve  Tercüme 

    Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

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

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

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

D U Y U R U

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

ile ilgili

HABERHABER

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

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

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Mağazamızda her zaman uygun 

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

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

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

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

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

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

Müracaat: 
Tlf: 27 45 41 53

SATILIK MAĞAZA/DÜKKAN

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

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

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

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

2 Print size en iyi hizmet ve iyi fiyatları sunar

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

Her türlü tabela ve menü kartı işleriniz için hizmetinizdeyiz

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

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

Bizi ziyaret edin

D
animarka Türk Diya-
net Vakfı başkanı  Doç. 
Dr.Ahmet Onay ve Dr. 
Abdullah Şimşek tarafın-

dan yürütülen mealen çeviri çalış-
malarına Danimarkalı İmam Ab-
dul Wahid Pedersen ve Kopenhag 
Üniversitesi profesörlerinden Jör-
gen S. Nielsen da danışman olarak 
katkıda bulundu. 

Çalışmalar hakkında bilgi veren 
Ahmet Onay, “Kur’an’ın Danca’ya 
doğru aktarımı aynı zamanda İs-
lam dininin ve zaman içerisinde 
edindiğimiz İslam kültürünün gün-
cel Danca’ya ve Danimarka kül-
türüne aktarımı demektir. Danca 
meal projesi, Danimarka’da doğan, 
büyüyen ve yaşayan Müslümanla-
rın Danca’yı kendi inanç ve kültür-
lerini öğrenmede güvenerek kulla-
nabilecekleri bir din dili olarak gör-

melerine yardımcı olacaktır” dedi.
Ahmet Onay, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı`nın Türkiye dışındaki tem-
silciliklerinde Hac ziyareti düzen-
lemek, cenaze formu kurmak ve 
çeşitli dini kitapları çevirip yayınla-
mak gibi çalışmaları olduğunu an-
cak ilk kez başka bir dilde Kur’an’ı 
Kerim yayınlandığını söyledi. 

Onay, İslami gelenekten gelen 
biri tarafından Danca’ya Kur’an 
çevirisi yapılmadığını söyleyerek, 
bundan önce yayınlanan iki Kur’an 
çevirisi ile kıyaslamak veya onlar-
daki eksik ve yanlışlara dikkat çek-
meye yönelik alternatif yaratmak 
çabası içinde olmadıklarını söyledi.

Teamüllere uygun olarak 
600 sayfa olarak yayınlanacak 
Kur’an’ın, ilk baskısı sadece Danca 
dilinde olacak ve takip eden diğer 
baskıların hem Arapça Hem Danca 

metne yer vereceği belirtilirken bu 
çalışma ile kâr amacı güdülmediği, 
ve ilk baskı masraflarının Dani-
marka Türk Diyanet Vakfı tarafın-
dan karşılanacağı belirtildi.

Ahmet Onay, cüzler halinde yapı-
lan çevirilerin ilk olarak Abdul Wa-
hid Pedersen tarafından, ardından 
Jörgen S. Nielsen’in tarafından 
ikinci kontrol edildiğini belirtirken 
kalıcı bir eser bırakmak istedikleri-
ni söyledi.

Abdullah Şimşek de böyle bir ça-
lışma içinde bulunmaktan ve bu 
olanağa sahip olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi ve 
“Zor ve uzun soluklu, ama oldukça 
doyurucu bir çalışma oldu. Dil açı-
sından zorlanmadık, ancak kültür 
olarak zorlandık, bazen yeni keli-
meler icat etmemiz gerekti. Her ne 
kadar Arapça bir sözcüğün Danca 
karşılığını bilsek ve bulsak da bu 
sözcüğün kültür olarak nasıl algı-
lanabileceği konusunu düşünmek, 
araştırmak oldukça zamanımızı 
aldı. Allah şükür bitirdik” dedi.

Halen baskıyı yapacak matbaa 
konusunda çalıştıklarını söyleyen 
Ahmet Onay ilk tirajın 1000-15000 
civarında olacağını söyledi.

 (Haber)

İlk Müslüman Kur’an çevirisi hazır
Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan 
Kur’an-ı Kerim meali çevirisi çalışmaları tamamlandı 
ve baskıya hazır hale geldi. Hazırlanan Danca meal, 
Müslümanlar tarafından Danca’ya kazandırılan ilk 
çeviri olma özelliği taşıyor. Bundan önce 1950’li ve 
2000’li yıllarda yapılan çeviriler Müslüman olmayan 
kişilerce yapılmıştı.

Çifte vatandaşlık uyarısı
Hükümetin açıkladığı çifte vatandaşlık yasa tasarısında özellikle Türk-
ler ve Danimarka vatandaşlığına geçebilmek için kendi vatandaşlığın-
dan çıkan kişilerden bahsedilmiyor. Yasada, başka ülkenin vatandaş-
lığına geçebilmek için Danimarka vatandaşlığını kaybeden Danimarka 
vatandaşlarının mağduriyetlerinin önlenmesinin hedefleniyor.

marka vatandaşı sayılacakları belirtilirken 
Danimarka dışında dünyaya gelen ve ebe-
veynlerinden sadece birinin Danimarka 
vatandaşı olan çocukların da Danimarka 
vatandaşı olmalarına olanak sağlayacak 
yasa çıkarılacak.



 Ekim/ Oktober 2013 13   haber    Ekim /Oktober 2013haber12 HABER HABER - SEÇİM

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve bayan 

saatleri satılır.
Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

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

alınır ve satılır.

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

Erol Üçler

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

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

70 27 03 66 
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.   

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

 

Bu muhteşem geceyi kaçırmayın...

9 Kasım Cumartesi 
Saat 19.30

Musikteater 
2620 Albertslund

ClubAlem 

gururla sunar

Bilet rezervasyon DjAdem ile 
afterparty 

!!!!

HABER

Cavitation
 Gergin, Temiz, zehir 

ve toksiklerden 
arınmış bir vücut için

5 seans: 2995.-
Tek seans: 699.-

KALICI 

EPİLASYON

YÜZ 
TEDAVİSİ
24 ayar 

altın & ozon
399’dan başlayan 

fiyatlar

DOSTLARINIZA 
BİZDEN HEDİYE 

ÇEKİ DE 
VEREBİLİRSİNİZ

Koltuk altı
Bikini bölgesi

Dizaltı
1.999.-

KALICI 

EPİLASYON

Erkekler için
Yanaklar ve boyun

999.-

 İSTANBUL TURLARIMIZA KATILIN
GÜZELLİK TEDAVİLERİ

DİŞ İMPLANTLARI
SAÇ EKİMİ

16 - 17 KASIM 2013 GÜNÜ 
OPERATÖR DR. FATİH DAĞDELEN 

KOPENHAG/FREDERİKSBERG’DEKİ 
KLİNİĞİMİZDE SİZLERLE BİR KONFERANSTA 

BİR ARAYA GELECEKTİR. SAAT 10-11 ARASINDA BİR 
KONUŞMA YAPACAKTIR, ARDINDAN SAAT 18’E KADAR 

SİZLERDEN GELEN SORULARI YANITLAYACAKTIR.
 GELİN, HER TÜRLÜ GÜZELLİK OPERASYONLARI İLE 

İLGİLİ SORULARINIZA CEVAP BULUN. 
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GÜZELLİK OPERASYONLARI İÇİN ÖN 

GÖRÜŞME YAPIN. 

CAVITATION
SELÜLİT TEDAVİSİ

CİLT İZİ  DÜZLEŞTİRME
KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ

ACNE TEDAVİSİ -  CİLT TAMİRATI
GÖĞÜS DİKLEŞTİRME

CİLT TEMİZLEME

D
animarka’da 
Sosyal Demok-
ratlar ilk kez bir 
Türk’ü Belediye 

Başkanlığına aday göster-
diler. Ringsted Belediye-
si’nin Sosyal Demokrat 
Partili Çocuk ve Eğitim 
Komisyonu başkanı Sa-
dık Zeki Topçu, 19 Kasım 
2013 yılında yapılacak 
yerel seçimlerde partisi 
tarafından Ringsted Be-
lediye Başkanlığına aday 
gösterildi. Sosyal Demok-
ratların Ringsted kentinde 
seçimleri kazanması duru-
munda Topcu, Danimar-
ka’nın ilk Türk kökenli 
belediye başkanı olma ün-
vanını kazanacak.

Ringsted Şehri Sosyal 
Demokrat Parti yerel teş-
kilatı tarafından Belediye 
Başkanlığına aday göste-
rilen Sadık Zeki Topçu, 
“Türkiye’den gelen bir 
göçmen olarak benim elde 
edeceğim bir başarı Türk 
toplumunun Danimar-
ka’da ulaşmış olduğu nok-
tayı göstermesi açısından 

büyük önem teşkil edecek. 
Tüm Ringsted’de yaşayan 
herkesin ve tabii ki vatan-
daşlarımızın da temsilcisi 
olacağım” dedi.

Yerel seçimler öncesi 
belediye başkanı olması 
durumunda hedeflerini, 
izleyeceği politikaları Ha-
ber gazetesine değerlendi-
ren Topçu, “Yaptıklarım 
yapacaklarımın teminatı-
dır. Vatandaşlarımız bir-
lik beraberlik gösterirler-
se bunu gerçekleşmemiz 
mümkündür. Şimdi zaman 
birlik olma zamandır.” 
diye konuştu.

Bugüne kadar yaptıkları 
çalışmalar arasında, ana-
dilde eğitimin devamını 
sağlamaktan, emekli va-
tandaşların 6 aya kadar 
kesintisiz izin yapabilme-
lerini sağlamaya, beledi-
yede köklü okul reformu 
gerçekleştirip kaliteyi ar-
tırmaya, belediyede çalı-
şan yabancı nüfus oranını 
artırmaya kadar bir çok 
alanda çalışmalar yaptı-
ğını belirten Sadık Zeki 

Topçu, başkan seçilmesi 
durumunda  daha güzel, 
daha hoşgörülü, daha iyi 
yaşanılır bir kent için çalı-
şacağını ve tüm Ringsted 
halkının başkanı olacağını 
ifade etti.

Yapacağı çalışmalar ara-
sındaki önceliklerini sı-
ralayan Topçu, kentteki 
eğitim seviyesini yükselt-
mek ve daha çok iş sahası 
yaratmak olduğunu söyle-
di. Topçu seçilmesi duru-
munda yapacaklarını şöyle 
sıraladı:

“Öncelikle tüm Rings-
ted halkının haklarını ko-
rumak istiyorum. Rings-
ted’de istihdamı artırmak, 
daha çok iş sahası yarat-
mak, huzurevlerinde sa-
yıları hızla artmakta olan 
yaşlılarımızın huzurevle-
rinde ihtiyaçlarına cevap 
vermek,kentteki eğitim 
seviyesini daha da yukarı-
lara çekmek ve meslek eği-
timlerine ağırlık vermek 
istiyorum”.

Bir göçmen ailesinin ço-
cuğu olarak 8 yaşında Da-

nimarka’ya gelen ve yak-
laşık 35 yıldır Ringsted 
kentinde yaşayan Sadık 
Zeki Topçu, 8 yıldır Sosyal 
Demokrat Parti’de siyaset 
yapıyor ve son 4 yıldır da 
belediyenin Çocuk ve Eği-
tim Komisyonu başkanlığı 
görevini yürütüyor. Elekt-
ronik Mühendisi olan iki 
çocuk babası 47 yaşındaki 
Topçu, bilgi-işlem uzmanı 
olarak bilişim sektöründe 
çalışıyor.

33 bin nüfuslu Rings-
ted kentinde bin 500’ün 
üzerinde Türkiye kökenli 
göçmen yaşıyor. Kentteki 
toplam göçmen nüfus yak-
laşık üç bin civarında.

(Haber)

“Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır”
Sadık Zeki Topçu: 

Danimarka’nın 33 bin nüfuslu Ringsted kentinde Belediye Baş-
kanlığına aday gösterilen Türk kökenli politikacı Sadık Zeki Top-
çu, başkan seçilmesi durumunda yapacaklarını, hedeflerini, na-
sıl bir farklılık getireceğini Haber’e anlattı.

Sayın vatandaşlarımız bi-
liyorsunuz önümüzde-
ki19 kasım günü belediye 

meclisi üyelerini seçmek için 
sandık başına gideceğiz. Seçim 
öncesi sizlerle buradan da di-
yaloğumu sürdürmek istedim.

Gerçek bir politikacı, seçim 
sonrası, görev yaptığı dönem-
de ortaya kayboluıp seçimler 
yaklaşınca yeniden ortaya çı-
kan kişi değildir. Seçildiği gün-
den bir sonraki seçimlere kadar 
olan sürede seçmenleriyle, gö-
rev alanındaki halkla birlikte 
olandır.

Böyle düşündüğüm için 2009 
seçimlerinden, seçilmemden 
hemen sonra halkla iç içe olup, 
onlarn somut sorunlarına çö-
züm üretmeye ve danışmanlık 
yapmaya çalıştım. Zira seçmen-
leriyle birlikte olan görev bölge-
sinde halka yakın olan politika-
cının gerçek sorunları bileceği-
ne inanıyorum.

Dört yıl boyunca yaptığım 

hizmetlerden bazılarına baka-
lım şimdi:
-Derneğimiz kanalıyla anadili eğiti-
minin başlamasını sağladım.
-Yabancılar müdürlüğü tarafından 
vatandaşlarımızdan aile birleşimi 
başvuruları için alınan harçların 
kaldırılmasını sağladım.
-Bölgemizdeki okullarda 
çocuklarımıza derse veren öğret-
menlerin mesleki kalitelerini ince-
letip, yetersiz öğretmenlerin başka 
yere atanmasını sağladım.
-Emeklilerimizin yurt dışında geçir-
dikleri sürenin 6 aya çıkarılması 
haklarına dikkat çekip, bu hakkı al-
malarını sağladım.
-Müracaatlarım sonunda dernek ve 
dini faaliyetlerin yapılabileceği bin-
lerce metrekarelik bir alanı halkın 
kullanımına açtık.
-Havaalanında köpeklerle yapılan 
nakit para aramasının aşağılayıcı 
olduğuna dikkat çektim, bakanlığa 
başvuruda bulundum.

İşte yukarıda yazdığım faali-
yetler nedeniyle tercihli oyla-
rınıza talibim. Albertslund Be-
lediyesi Sosyal Demokrat par-
ti 10. sırada bulunan adımın 
yanına çarpı koyarak yeniden 
seçilmemi, hizmetleri arttıra-
rak devam etmemi sağlayabi-
lirsiniz.

(Doğan Polat, Sosyal 
Demokrat Parti, 

Albertslund Beld. Meclisi 
üyesi ve aday)

Politikacı halkın sorunlarını 
çözmelidir
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Ali Haydar NERGİS, 
MALMÖ

Tuncel Kurtiz’in az bili-
nen bir de İsveç serüve-

ni var.. 12 Mart 1971 dar-
besinden sonra geldiği İs-
veç’te, kimi siyasi sığınma-

cılar gibi günlük, bireysel sorunların tutsağı 
olmadı. Sonu çürümeye, yozlaşmaya varan 
yalıtılmış bir yaşamı seçmedi. Bir çocuk gibi 
yerinde duramayan, İsveç’in ona sunduğu 
yumuşak minderin rahatlığına alışmamış bir 
yaşam sürdürdü. İsveç’e o yıllarda gelmiş, sa-
nat ve kültüre birazcık bulaşmış kime sorar-
sanız, mutlaka size Tuncel Kurtiz’le ilgili an-
latacağı bir şeyleri vardır...

Kurtiz, Stockholm’e geldikten sonra, İs-
veç Radyosu Türkçe yayınlar servisi prog-
ram yapımcısı ve sunucularından Gönenç Er-
tem (Kurtiz)’le evlendi. 1971 yılından önce 
Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin bir çok 
yerinde ’’Pir Sultan Abdal’’, ’’Devri Süley-
man’’ ve ’’Teneke’’ gibi oyunları sergiledik-
ten sonra 12 Mart darbesiyle kapatılan Halk 
Oyuncuıları (ho) adlı tiyatro topluluğunu Sto-

ckholm’de yeniden kurdu. Ayşe Emel Mesçi 
ile birlikte yeni oyunlar sergilediler.

Tuncel Kurtiz, 20 yılı aşkın bir tiyatro ve si-
nema geçmişine, Tunç Okan’ın ’’Otobüs’’ fil-
miyle yeni bir aşama kaydettirdi. ’’Otobüs’’, 
İsveç’e kaçak işçi olarak getirilen köylerin-
den başka yeri görmemiş bir otobüs dolusu 
insanın Stockholm’un ortasında yapayalnız 
bırakılmalarını anlatır. Türkiye’de uzun yıl-
lar yasaklı kalan film, Tuncer Kurtiz’e yeni 
bir çalışmanın kapılarını araladı. O günlerde 
Stockholm’de, Konya, Kulu doğumlu Hasan 
Gül ile tanıştı, onun yaşamından yola çıkarak 
senaryosunu Nurettin Sezer’le birlikte yazdı-
ğı ’’Gül Hasan’’ filminde oynadı. Film, 1981 
yılında Antalya Altın Portakal Film Festiva-
linde ’’En iyi senaryo’’ ödülünü aldı. Filmin 
hazırlık aşamasının canlı tanıklarından Ga-
zeteci Abdullah Gürgün, ’’Gül Hasan’’ın or-
taya çıkışını şöyle anlatıyor:

’’Yaşayan bir film kahramanı olan ’Gül Ha-
san’ın asıl adı Hasan Gül’dür. Ben, Hasan’ı, 
bir yakın arkadaşım aracılığıyla tanıdım. Ha-
san, Konya, Kulu’lu bir terziydi. Stockholm’e 
1960’lı yıllarda geldikten sonra bir terzi atöl-
yesi açmış, matrak bir arkadaştı. Giyim, ku-

şamdan pek anlamayan ’’İsveçli köylüle-
re’’’ giysi dikerek bol para kazanıyordu. Tun-
cel Kurtiz, Hasan Gül’ü kısa sürede keşfet-
ti. Onun yaşamından yola çıkarak ’’Gül Ha-
san’’ filmini yaptı..’’

’’Gül Hasan’’, Tuncel Kurtiz’in kamera ar-
kasına geçerek çektiği uzun metrajlı bir film-
di. Kurtiz, bu filmle, içinde yıllarca oyuncu 
olarak çalıştığı sinema sektörünün çarklarını, 
dişlilerini ve çirkinliklerini perdeye aktardı. 
Dolandırıcı bir yönetmen, para karşılığında 
filmde oynatma sözü verdiği Avrupa’daki bir 
gurup Türk’ü kandırarak paralarını aldık-
tan sonra ortada bırakarak kayboluyor.. An-
cak, kendi adını alan filmde oyuncu olarak 
da rol alan ’’Gül Hasan’’ (Hasan Gül)’ün film 
gibi yaşamı ondan sonra da sürüyor. Hasan 
Gül, Stockholm’deki terzi atölyesini satarak 
cebine koyduğu paralarla İstanbul’un yolu-
nu tutuyor. Amacı, Yeşilçam’a kapağı atmak, 
tırmanmaya başladığı şöhret basamakların-
dan yükselmek ve ünlü bir sinema oyuncusu 
olmaktır. İstanbul’a gittikten sonra Hasan 
Gül’den bir daha haber alınamıyor. Onu, Be-
yoğlu meyhanelerinde tek başına demlenir-
ken gördüklerini söyleyenler oluyor. Ancak, 

bu savlar kanıtlanamıyor. Hasan Gül, yitip 
gidiyor; imi, timi bellisiz oluyor. Hasan Gül 
yeniden bulunsa, herhalde daha sonraki ya-
şamından yeni bir ’’Gül Hasan’’ filmi çıkar....

Tuncer Kurtiz, Stockolm’de yaşadığı yıllar-
da birçok İsveç dizisi ve filmlerinde rol aldı.

’’Saç’’ adlı bir de belgesel çekti. Belgesel-
de, Anadolu’da yaşayan genç kızların binbir 
emek ve özenle uzatıp ördükleri saçlarını ge-
çim sıkıntısı nedeniyle kesip peruk ticareti 
yapan kişilere nasıl sattıkları anlatılır..

Kurtiz, Stockholm’de her yıl düzenlenen 
Nazım Hikmet’i anma gecelerinin baş şiir 
okuyucusuydu. Mazlum Kiper’le karşılıklı 
okudukları şiirlerle, izleyicilere hüznü ve coş-
kuyu birlikte yaşatırlardı.

Tuncel Kurtiz, Den Frusna Leoparden:(-
Donuk Leopard), Skyddsängeln: (Koruyucu 
Melek), Livsfarlig: ( Yaşamsal tehlike), Täck-
namn Coq Rouge:( Kod adı Coq Rouge), Vä-
gen till Gyllenblå: (Gyllenblå yolu) ve Kalaba-
liken i Bender: (Bender’de kargaşa) adlı İsveç 
televizyon dizileri ve filmlerinde rol adı.

’’Çılgın Türk’’ Turgut Özakman ve Tuncel 
Kurtiz ’’usta’’ yı saygıyla anıyorum..

alinergis@yahoo.se

Tuncel Kurtiz’in İsveç serüveni...

HABER - YORUM

Değerli okuyucular, hepimizin bildiği gibi 
19 Kasım 2013 tarihinde Danimarka’da 

yerel seçimler yapılacaktır. Danimarka ya-
salarına göre yerel seçimlerde vatandaşlık 
şartı olmayıp, kanunen 3 yıldan fazla Dani-
marka’da ikamet edenler oy kullanma hak-
kına sahiptirler. Bu cümleden hareketle Da-
nimarka’da yaşayan 18 yaşında büyük tüm 
göçmenler belediye seçimlerinde oy hakkına 
sahiptirler. Üstelik oy kullanmak basitleş-
tirilmiş şimdiden mektupla oy kullanmak-
ta mümkündür. Ancak geçmiş seçimlerde oy 
kullanma oranlarına bakıldığında genel oy 
kullanmanın yüzde 70, göçmenlerde yüzde 
35, Türkiye’den gidenlerden ise yüzde 28 ci-
varında olduğu görülmektedir. Rakamlardan 
anlaşılacağı üzere Anadolu’dan giden her 
dört kişiden birisi oy kullanmıştır. Bu durum 
yerel yönetimlerde söz sahibi olmak isteme-
diğimizi, tembelliğimizi, vurdumduymazlığı-
mızı, haklarımızdan vazgeçtiğimizi, daha iyi 
şartlarda olmak istemediğimizi göstermek-
tedir. Oysa ki gerçek durum böyle olmayıp 
olsa olsa ilgisizliğimizi ifade eder diye düşü-
nüyorum.

Hepimiz biliyor, görüyor ve inanıyoruz ki, 
geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği-

ne seçilen ve halen görev yapan Türkiye kö-
kenli meclis üyeleri hem çok başarılı görevler 
yapmış, hem de göçmenlerin bir çok hakkını 
savunmuş ve elde etmelerini sağlamışlardır. 
Ben Emniyet Müşaviri olarak görev yaptı-
ğım 2009-2012 yılları arasında bu başarılara 
bizzat şahit oldum ve bu üyeler ile çeşitli za-
manlarda karşılaştım, kendilerini kutluyor 
ve başarılarının devamını diliyorum. Dileği-
miz 2013 seçimlerinde tüm göçmenlerin oy-
larını kullanmaları ve çok daha fazla göçmen 
kökenli belediye meclis üyesi seçilmesidir. 

Değerli okuyucular, bu nedenle herkesin oy 
kullanması ve yakınlarına arkadaşlarına oy 
kullanmalarına tavsiye etmesi oldukça önem-
lidir. Sizlere bu konuya oldukça önem verme-
nizi özellikle tavsiye ediyorum. Bilesiniz ki 
bunu önemsediğinizde, siz daha çok önemse-
necek, göçmen grupları daha iyi hizmet ala-

cak, bizden sonraki kuşaklar Danimarka’da-
ki siyasette ve yerel yönetimlerde daha çok 
söz sahibi olacaklardır. Geçmişte yaptığımız 
oy kullanmmama hatasını  19 Kasım 2013 
te tekrarlamayalım, mutlaka oy kullanalım. 
2013 Danimarka Yerel seçimlerinde sloganı-
nız “HERKES OY KULLANSIN, KULLAN-
MAYAN KALMASIN” olsun. 

Parti önemli olmayıp, daha önemlisi ortak 
yönümüz olan göçmenlerin haklarının daha 
iyi şekilde alınması ve yerel yönetimlerde söz 
sahibi olmanızdır. Burada herkese ve sivil 
toplum örgütlerine görev düşmektedir. Üze-
rine görev düşen herkesin bu görevi yerine 
getirmesini diliyor, şimdiden tüm Türkiye 
kökenli adaylara başrılar diliyor, bu güne ka-
dar görev yapan üyelere de canı gönülden te-
şekkür ediyor, sağolsunlar diyorum. Özellik-
le sizlere şu güzel cümleyi hatırlatarak “YA-

PAMAM DEME YAPAN SENDEN ÜSTÜN 
DEĞİLDİR” tüm göçmenlerin oy kullanma-
sının mümkün olduğunu bir kez daha belir-
tiyorum.

Değerli okuycular, bu ciddi,anlamlı ve gele-
ceğimiz için önemli konuyu burada noktalar-
ken birazda gülelim diyor ve aşağıdaki cüm-
leleri dikkatinize sunuyorum.
- Dünyada hata yapmayan iki insan tanıdım, kim 
bunlar sorulduğunda: 
- Biri henüz doğmadı, bir de öldü.
- Vicdanı tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı 
- Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.
- Doğru düşünün, çünkü doğru düşünceler dünya-
daki açlığı doyuracaktır.
- En acı biber nedir? Cevap: Biberon
- En temiz böcek hangisidir? Cevap: Hamamböceği
- Dişçini neden dövdün? Cevap: Sinirime do-
kunuyordu
- Armudun kalorisi kaçtır? Cevap: Bir ayıya soralım 
çünkü armudun iyisini ayı yer.
- Seçimlere neden katılmıyorsun? Cevap: Seçim 
derdinde değil geçim derdindeyim.

SİZLERİN GEÇİM DERDİNDE OLMAMA-
NIZ VE HEM ADAY OLMAYI DÜŞÜNME-
NİZ HEM DE MUTLAKA OYUNUZU KUL-
LANMANIZ DİLEĞİ İLE HOŞÇA KALIN 

DOSTÇA KALIN, SAĞLICAKLA KALIN.

Belediye seçimlerinde 
oy kullanmak
FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

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

Müslüman, İslam Di-
ninin öğrettiği te-

mel değerleri benimseyip 
yaşayan kişidir. Bu değer-

lere sahip olan kişilere de,  diğerlerinden fark-
lı olarak “değerli” denir. Bu yazımızda İslam 
Dininin ilk inen Kur’an ayetlerinde öğretti-
ği ilk temel değerlerin neler olduğu üzerinde 
duracağız. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 
(SAV) inen ilk Kur’an ayetleri Alâk Suresinin 
ilk 5 ayetidir. Bu ayetlerde: “Yaratan Rabbinin 
adıyla oku! O, insanı ‘alâk’dan yarattı. Oku! 
Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle 
yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğre-
tendir.”1 denilmek suretiyle, öncelikle okuma 
yani eğitim-öğretim, öğretici/mürebbi ve eği-
tim araçlarının, İslam’ın ilk ve temel bir de-
ğeri olarak ortaya konulduğu görülmektedir. 

Bu ayetlerin akabinde ikinci olarak inen Ka-
lem Suresidir. Bu Sure de; “Andolsun kaleme 
ve satır satır yazdıklarına…”2  şeklinde baş-
layan ayetiyle eğitimin ve yazılı bilginin değe-
ri hatırlatıldıktan sonra, “Sen elbette yüce bir 
ahlâk üzeresin.”3) ayetiyle toplumda güzel ah-
lâkın önemi vurgulanmaktadır. Aynı surenin 

devam eden ayetlerinde, toplum yapılanma-
sı içerisinde eleştirilen davranış kalıpları ve 
değer yargılarına yer verilmektedir. Şöyle ki; 
“O hâlde yalanlayanlara boyun eğme. İste-

diler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar 
da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, 
aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durma-
dan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldır-
gan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bun-
ların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal 
ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.”4 

Bu ayetlerde dikkat çeken üç husus vardır. 
Bunlar: 

a) Temel insanî değerleri ihlal eden davranış-
lar sert bir üslupla eleştirilmektedir. 

b) Değerler Allah merkezli (tevhidî) olarak 
anlamlandırılmaktadır. 

c) “Mal ve oğulları vardır diye yanlış ve olum-
suz davranışlara boyun eğilmemesi gerektiği” 
esası getirilmektedir. Özellikle o günkü aşiret, 
kabile ve çıkar gruplarının oluşturduğu küçük/
büyük ölçekli taraftar tipi5 yapılanmanın ge-
tirdiği göreceli değer algıları ve statü grupla-
rına veya onların liderlerine atfedilen değer ve 
kural tanımazlık reddedilmekte ve bu duruma 
karşı durulması gerektiğinin altı çizilmektedir. 

Takip eden ayetlerde ise, üretimde yoksul-
ların hakkının gözetilmesi hususu Kur’an’ın 
kendi üslubu içerisinde yine Allah merkezli bir 
değer olarak yer almaktadır.6 Görüldüğü gibi 
İslam Dininin tebliği, değerlerle ilgili esasların 
öğretisiyle başlamıştır.

Kalem Suresi’nden sonra 13 yıllık Mekke 
döneminde inen sure ve ayetlerin hemen he-
men tamamı yine; iyilik, doğruluk, çalışma, 
helâl kazanç, temizlik, insanlarla iyi geçinme, 
sabır, şükür, komşulara saygı, gibi davranış-
larla ilgilidir; bunlardan, Allah’ın hoşuna gi-
den güzel değerler olarak övgüyle bahsedilmiş-
tir. Allah’ın insanları şekillerine ve suretlerine 
göre değerlendirmeyeceği, herkesin yaptıkları-
na göre karşılık görüp değerlendirileceği, sizin 
dininiz size onların dini onlaradır gibi ifadeler 
de halen güncelliğini koruyan değerlere ilişkin 
önemli ilkelerdendir. 

Bunların zıddı olan davranışlardan ise inkar-
cılık, azgınlık, haddi aşma ve kötülük olarak 
söz edilmiş ve Allah’ın bunları ve bu davra-
nışlarda bulunanları sevmediğinin altı çizil-
miştir. Hz. Muhammed’in (SAV) 23 yıllık pey-
gamberlik döneminin 13 yılında inen ayetlerin 
tamamının ana vurgusunu bu değerler oluş-

turmaktadır. Sonraki 10 yılda inen ayetlerde 
ibadetlerle ilgili hususlardan da söz edilirken, 
yine değerlerle ilgili vurgu ağırlıklı olarak de-
vam etmiştir.

Sonuç olarak, içinde yaşadığımız bugünkü 
Danimarka dahil dünyanın hemen her yerin-
de; başta ‘eğitimli’ kişiler olmak üzere, iyilik, 
doğruluk, çalışma, helâl kazanç, temizlik, in-
sanlarla iyi geçinme, sabır, şükür, komşulara 
saygı, gibi değerleri benliğinde taşıyan bireyle-
rin toplumun her seviyesinde ne denli ‘değer-
li’ kişiler olarak takdir gördükleri şüphesizdir. 
Kısacası, insan sahip olduğu değerler ölçüsün-
de değerli olmakta ve onları koruduğu sürece 
de değerli kalabilmektedir. 

(Endnotes)
1 Alak Suresi: 1 – 5.
2 Kalem Suresi: 2.
3 Kalem Suresi: 4.
4 Kalem Suresi: 8 – 14.
5 Sosyolojik olarak, Ferdinand Tönnies’in tanımıyla 
“gemeinschaft” tipi toplumsal örgütlenme biçimi de 
denilebilir.
6 Bakınız: Kalem Suresi: 17 – 36. 

ahmet.onay@diyanet.gov.tr

DEĞERLİ OLMAK DİN VE TOPLUM 

TARTIŞMA

SEÇİM 
Taner Yılmaz, Kopenhag 
Belediye Meclisi Üyesi 
(Sosyal Demokrat Parti) 
üyesi

19 Kasım 2013 günü 
Belediye seçimle-

ri var. Önümüzdeki 4 yıl boyunca gün-
lük yaşamımızı doğrudan etkileyecek 
düzenlemeleri yapacak olan siyasetçile-
ri seçeceğiz. İki dönemdir yürüttüğüm 
Kopenhag belediye Meclisi üyeliği göre-
vine bu seçim döneminde de talibim.
8 yıl boyunca edindiğim tecrübeleri de 

yanıma alarak bir dönem daha partili 
politikacılar ve siyasi rakiplerimiz ara-
sında saygınlık kazanmış, sözü ve tav-
siyeleri dinlenen  biri olarak, Kopenhag 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ned Tür-
kiyeli seçmenlerin temsilcisi olabilmem 
bizler için çok önemli. 
Olmayacak sözler vererek seçilmek-

tense, gerçekçi ve dürüst bir yol izle-
yerek, Kopenhag Büyükşehir  Belediye 
Meclisi’ned Türkiyeli seçmenlerin gözü, 
kulağı, sesi olabilmek ve onların sesini 
en iyi bir şekilde duyurarak, gurur du-
yup, kendilerinin temsilcisi olarak ka-
bul edecekleri bir politikacı olmak için 
uğraştım ve de öyle olmaya devam ede-
ceğim.
Bu arada, tüm bu çalışmalarımı yapar-

ken  Kopenhag ilinin başkent ve dolayı-
sı ile Danimarka’nın ve hatta İskandi-
navya’nın en büyük şehirlerinden biri 
olmasının doğal olarak bir çok sorunu 
da beraberinde getirdiğini unutmuyo-
rum. Yani, genel anlamda, işsizlik, kira-
lık konut eksikliği, gençlik çeteleri, so-
kakta yaşayan insanlar, hava kirliliği, 
trafik, nüfus artışı, etnik kökenli çocuk-
ların eğitim durumları, okulların hali, 
psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin du-
rumları, özellikle de başta Türkiye’liler 
olmak üzere etnik kökenli  yaşlılar için 
gerekli bakım ve hizmetler ile konut ve 
huzur yada bakım evleri, serbest mes-
lek sahiplerinin karşılaştıkları bürokra-
tik sorunlar, derneklere gerekli yardım 
ve destekler, şehrin semtleri arasındaki 
farklılıkların olumsuz bir şekilde büyü-
mesi ve hala tüm çabalara rağmen he-
nüz tüm müslümanların gönül rahat-
lığı ile gelip ibadet edebilecekleri tam 
düzenli bir camimizin olmaması, v.b. 
bir çok konular  üzerinde de Kopenhag 
Büyükşehir Belediye Meclisi içersinde 
daha çok çalışmalar yapmamız gereki-
yor.
O nedenle sürekli olarak olası sorunla-

rı gündemde tutarak çözüm bulunması 
konusunda ısrarcı olup, gerekli çoğun-
luğu sağlamak için çalışacağım. Ama 
bunu yapabilmek için de biz Türkiyeli 

seçmenlerin ve sivil toplum kurulusla-
rının, derneklerin ve vatandaşlarımız 
ile çok yakından ilişkileri olan Türkçe 
yayın yapan gazeteler ve gazeteci ara-
kadaşlarımın da sürekli olarak bilgile-
rini alıp, onların istek ve tavsiyelerini 
politik sahnede güzel bir şekilde ve ya-
pıcı bir tarzda kullanarak sorunlara çö-
züm getirebilmek için sürekli gayret 
sarf edeceğimden de kimsenin şüphesi 
olmasın.
Yeniden seçilmem halinde genel konu-

larla birlikte  tabiiki özellikle biz Türki-
ye kökenlilerin sorun ve istekleri başta 
olmak üzere, bizlere ve topluma yararı 
olacak konular hakkında çalışmalarımı 
yürütmek istiyorum.
Son yıllar da Kültür ve Boş Zamanla-

rı Değerlendirme Komisyonu üyesi ol-
mam nedeni ile özellikle derneklere ve 
kültürel faaliyetlere yönelik çalışmala-
rım ağırlıklı oldu. Örneğin Türk Film 
Festivali, Türk Film Haftası, Anadolu 
Kültür Günleri, Türk okullarının açıl-
maları, çeşitli kültürel faaliyetlerin dü-
zenlenmeleri, vatandaşlarımızın evlen-
meye karar verdikleri zaman düğün sa-
lonlarında nikahlarını kıymam ve buna 
benzer bir çok konuların devamı ve ger-
çekleşmeleri için şimdiye kadar yaptı-
ğım çalışmalara devam edeceğim. Bu 
çalışmalarımı  tabii ki doğal olarak par-

tim olan Sosyal Demokratların seçim 
programında üyeler tarafından kabul 
edilmiş konulara uygun bir şekilde ya-
pacağım. Bunların yanı sıra tüm müslü-
manların gurur duyarak, gönül rahatlı-
ğı ile ibadet edebilecekleri bir caminin 
yapılmasına izin verilmesi, yaşlılarımı-
zın istek ve arzuları doğrultusunda bir 
huzur yada bakım evi açılması yada ha-
zır olan bir kurumun kapasitesi içersin-
de ihtiyaca göre kontenjan ayrılması ve 
Kopenhag’ın cadde yada sokaklarından 
birine de Türk ismi verilmesi gibi konu-
lar üzerinde de özellikle gayret sarfede-
ceğimi belirtirim.
Ancak tabiiki tüm bunları yapabil-

mem için de, yine  bu 19 Kasım 2013 
tarihinde yapılacak olan yerel seçimler-
de mümkün olduğu kadar çok Türkiye-
li’nin gerek birey olarak ve gerekse de 
dernek yada başka bir sivil toplum ku-
rumu olarak bana yine destek vermele-
ri ve bu günden itibaren seçim gününe 
kadar mektupla oy verme şeklinde yada 
seçim günü, yani 19 Kasım 2013, Salı 
günü de kendi seçim sandıklarına gide-
rek, tercihli oy haklarını Taner Yılmaz 
olarak benimşahsıma vermelerine ve bu 
şekilde de Kopenhag Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’ne yeniden seçilebilmemi 
sağlamalarına  ihtiyacım olduğunu da 
belirtmem gerekiyor. 

Sorunlar tecübe ile çözülür

Anna Mee Allerslev, Kopenhag 
Belediyesi, Uyum ve İş Piyasası 
Daire başkanı

Geçtiğimiz günlerde bazı 
önde gelen Kopenhag-

lılarla birlikte Kopenhag’da 
çeşitli İslami cemaatler ile diğer dinler 
arasında köprü kuracak, İslam hakkın-
da açıklık sağlayacak herkesi kapsayan 
büyük bir cami yapılması için çalışacak 
Destek Komitesi’ni sizlere tanıtttım.
Bizlerin bu Destek Komitesi’nde bir 

araya gelmesinin nedeni; Kopenhag’ın 
Müslümanların Danimarka toplumun-
daki rolü ve ve yerini kabul ettiği ve İs-
lam’ın Danimarka kültürünün bir par-
çası olduğu mesajı vermektir.
Bugün Danimarka’da Danimarka va-

tandaşı olan ve Danimarka toplumunda 
yuttaş olan yüzbinlerce Müslüman ya-
şamaktadır. Onlar yabancı unsurlar de-
ğildir.  Ve onların ülkemizde bulunan 
dini inançlar çeşitliliğinin bir parçası-
dır. Bu yüzden onlar da Danimarka top-
lumunun bir parçası haline gelmiş, kap-
sayıcı, kucaklayıcı bir ibadethaneya sa-
hip olma hakkına kavuşmalıdırlar.

Birçoğumuz Danimarka Müslümanlar 
Ortak Konseyinin (MFR), Kopenhag’da 
yaşayan Müslümanlar için modern ve 
açık bir cami yapılması için gösterdiği 
çabaları biliyoruz. MFR, kıyaslama yap-
mayacak şekilde en büyük Müslüman 
şamsiye örgütüdür ve 35 bin Müslüma-
nı temsil etmektedir. Konsey demokra-
tik bir organizasyon olup önemli top-
lumsal sorunların çözülmesi için çalış-
maktadır. Konsey, bütünleştirici bir güç 
yaratmakta bir çok durumlarda devlet 
ve belediyelerle uyum sorunlarının çö-
zülmesi için çalışmaktadır.
Destek Komitesi olarak bizler kapsa-

yıcı bir büyük camiyi 2015 yılı Avru-
pa’sında en kapsayıcı kucaklayıcı şehir 
olmasını istediğimiz Kopenhag’a bu ça-
basında önemli bir katkı olarak görü-
yoruz.
İçinde yaşayanların birbirlerine güven 

duydukları, ortak çalışmalar yaptıkları 
ve gelişimine katkıda bulundukları bir 
büyük kent hayal değildir.
Kapsayıcı bir büyük cami bu yüzden 

Danimarkalı Müslümanların yerini ve 
rolünü sabitleyip, şehrimizdeki dinler 
arasında İslam’ın da layık olduğu yeri 

verdiğini göstermesi açısından sembolik 
öneme sahiptir. Böyle bir cami yabancı 
yatırımcılara ve çalışanlara da şehrimi-
zin –kim olursa olsun- yeni Danimarka-
lılara kucak açtığını gösterdiği mesajını 
verecektir.
Belki bazıları ”Büyük bir cami gerek-

li midir?” diye sorabilir. Birçoğumuz 
Danimarka’da hali hazırda var olan ca-
mileri duymuşuzdur. Bunlardan en so-
nuncusu, Österbro semtinde bulunan 
Rovsingegade’de açılan cami yoğun tar-
tışmaları beraberinde getirdi. Ama bu 
camiler, her ne kadar medya bunu o şe-
kilde yansıtsa da, büyük camiler değil-
dirler. Onlar sınırlı bir cemaate ve der-
neklere hitap eden camilerdir.
Danimarka’da hala kapsayıcı,köprü 

görevi gören, Danimarka toplumuna 
yönelik ve geniş bir sosyal alana hitap 
eden bir büyük camiye sahip değildir. 
Bu yüzden bizler bu komitenin ve çalış-
malarının destekçisi olduk. Din adam-
larının Danca bildikleri böyle bir cami 
Danimarka dernekler demokrasisini 
çıkış noktası olarak alacak, Danimar-
ka’nın dini ve kültürel bir ortak noktası 
olacaktır.

Biz Danimarka’da yaşayan tüm Müs-
lümanları kucaklayacak ve Müslümanlı-
ğı birbirinden farklı anlayan Müslüman 
cemaatlere de hizmet edecek bir cami 
istiyoruz. İslam hakkında bilgilendiri-
cilik ve açıklık yolunda çalışacak, Dani-
marka kültür ve sosyal yaşamının en-
tegre bir parçası olarak görev yapacak 
bir cami.
Büyük bir cami bütünlüğümüzü sağ-

layacak; insani, kültürel ve ekonomik 
farklılıklarımızın bir güç olarak algılan-
dığı bir topluma doğru yol almamızı ko-
laylaştıracak bu çabalarımıza katkıda 
bulunacaktır. Bu yüzden demokratik 
prensiplere ve açıklığa dayalı çalışma-
larında Müslümanlar Ortak Konseyi’ni 
destekliyoruz.

Destek Komitesi’nde Kopenhag belediye-
si, Uyum ve İş Piyasası Daire başkanı Anne 
Mee Allerslev’in yanı sıra Rahip Anders 
Borre Gadegaard, Adam Price, Annette K. 
Olesen, Benny Andersen, Bent Melchior, 
Bolette Christensen, Chris Minh Doky, Eva 
Smith, Gitte Seeberg, Henrik Hartmann, 
İngolf Gabold, Peter Mogensen, Stine Bos-
se, Sussanne K. Larsen ve Uffe Ellemann 
Jensen bulunmaktadır. 

Kucaklayıcı bir cami Kopenhag’da bütünleştirmeyi sağlayacaktır

D
animarkalıların yarısının 
Müslüman damat ya da 
geline karşı olduğu orta-
ya çıktı. Gallup tarafın-

dan geçtiğimiz günlerde yapılan 
bir kamuoyu araştırmasında Müs-
lüman olmayan Danimakalıların 
yüzde 49’unun çocuklarının Müs-
lüman bir kadın ya da erkekle ev-
lenmesini istemediklerini dile ge-
tirdikleri ortaya çıktı.

Müslüman olmayan etnik Dani-
markalıların çocuklarının bir Müs-

lümanla evlenmeleri durumunda; 
yaşam tarzlarının hissedilir dere-
cede değişime uğrayacağı, erkek 
torunların sünnet edilecekleri, ço-
cuklarının alkol almalarının ya-
saklanacağı, ve genellikle de etnik 
Danimarkalıların sahip oldukları 
her türlü özgürlük haklarından 
çcocuklarının mahrum kalacakla-
rı korkusyla Müslümanla evlilik-
lere karşı oldukları öne sürülüyor.

Jyllands Posten gazetesine ko-
nuyla ilgili bir açıklama yapan 

Sosyolog Mehmet Ümit Necef, ço-
cuklarının Müslümanla evlilikleri-
ne karşı çıkan Danimarkalıların en 
büyük korkusunun özellikle erkek 
damatların kızlarını baskı altında 
yaşatacakları olduğunu söyledi.

Çocuklarının bir Müslümanla ev-
liliğine karşı olanların oranının bu 
kadar yüksek çıkmasının nedeni-
nin göçmenlerle etnik Danimarka-
lılar arasındaki diyaloğun yeterli 
olmaması olduğu belirtiliyor.

Müslümanlara aşırı tolerans

Gallup’un araştırmasından çıkan 
başka bir sonuç ise her üç Dani-
markalıdan birinin Danimarka’da 
Müslümanlara gereğinden fazla 
anlayış ve tolerans gösterildiğini 
gösteriyor. Danimarka halkının 
üçte biri Müslümanlara gösterilen 
hoşgörünün Danimarka kültürü-
nü koruyup geliştirme alanında 
gösterilmediğini düşünüyor. Aynı 
araştırmada ortaya çıkan bir başka 
sonuca göre ise Danimarka halkı-
nın sadece 27’si günlük hayatın-

da, iş ortamında ya da aile çevre-
sinde göçmenlerle diyalog içinde 
bulunuyor.

Yarısı Müslüman gelin damat istemiyor
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Haber gazetesi ve 
Frederiksberg kü-
tüphanesinin or-

taklaşa olarak başkent Ko-
penhag’daki Frederiksberg 

Kütüphanesi’nde gerçek-
leşen Türk Kültür Akşa-
mı’nda siyasetten, edebiya-
ta, müziğe kadar Türkiye 
bir çok yönüyle tanıtıldı. 

Etkinliğe çok sayıda Dani-
markalının katılması dik-
kat çekti.

Etkinliğe konuşmacı ola-
rak katılan Sosyal Demok-
rat Parti eski milletveki-
li ve Kopenhag Belediye 
Meclisi üyeliği adayı Yıldız 
Akdoğan günümüz Türk 
siyaseti üzerine, ülke poli-
tikasının son 10 yılına yön 
veren Ak Parti ve başba-
kan Tayyip Erdoğan’ın iz-
lediği politikaları anlatan 
bir konuşma yaptı. Akdo-
ğan konuşmasında, Türki-
ye’de son yıllarda gerçekle-
şen değişimden Gezi Parkı 
olaylarına, Türkiye-AB iliş-
kilerine, bölgedeki konu-

muna ve komşularıyla iliş-
kisine kadar kadar bir çok 
konuya değindi.

Çevirmen ve şair Murat 
Alpar da Cumhuriyet döne-
mi Türk edebiyatı üzerine 
bir konuşma yaptı. Alpar, 
çevirileriyle Danimarka 
diline kazandırdığı Nazım 
Hikmet, Orhan Kemal, Fa-
zıl Hüznü Dağlarca, Kemal 
Özer gibi şairlerin şiirle-
rinden bir derleme sundu.

Etkinlikte, Haber gaze-
tesi genel yayın yönetme-
ni Cengiz Kahraman ve 
müzisyen Doğan Şahin de 
bağlamaları ile Türk Halk 
Müziği’nden çeşitli örnek-
ler sundu.

Sezai Sarıoğlu
30 Ocak perşembe günü Dani-

marka Yazarlar Sendikası’nın çağrılı-
sı olarak  Danca-Türkçe şiir etkinlikle-
rinin 20.ci yılını kutlamak için Kopen-
hag’a gelecek olan şair Sezai Sarıoğ-
lu1950 Ordu/Ünye doğumlu.
Deneme türündeki ilk kitabı 

1994’te “Terspektifler” ismiyle yayım-
landı. 1996’da yayımlanan “Doğusu-Ba-
tısı Olmayan Sözcükler” isimli kitabıy-
la, röportaj dalında ÇGD (Çağdaş Ga-
zeteciler Derneği) ve Musa Anter Ga-
zetecilik Ödülü’nü kazandı. 2001’de 
yayımlanan ve sekiz baskı yapan “NAR 
TANELERİ-Gayriresmi Portreler” isim-
li sözlü tarih çalışması akademik çevre-
lerde kaynak-örnek kitap olarak göste-
rildi.“annemin şarkı sandığı” isimli şiir 
dosyasıyla “İnsan Hakları Ödülü”, “kuş-
kırıntıları” isimli şiir dosyasıyla “Or-
han Murat Arıburnu Şiir Ödülü” aldı. 
2012’de yayımlanan “Aşk Dediğin Ha-
ram Olur” kitabı şu ana kadar dört bas-
kı yaptı. Kültür sanat dergilerinde ede-
biyat yazıları, şiir eleştirileri yayımlanı-
yor. Sözlü tarih, insan ve mekân ilişki-
lerini içeren tarih çalışmaları sürüyor. 
Türkiye’de ve yurtdışında şiir dinletile-
ri yapıyor. TYS (Türkiye Yazarlar Sen-
dikası) üyesi…
Altı yıldır, Aynur Uluç’unda içinde ol-

duğu “MUHABBET EHLİ” olarak ad-
landırdığı bir grup arkadaşıyla birlikte, 
İstanbul/Kadıköy’de, sinema, belgesel 
sinema, müzik, edebiyat, şiir, masal, ta-
rih, fotoğraf, mizah, tarih alanlarından 
konukların/sanatçıların katıldığı “NE-
HİR MUHABBETLER” başlıklı etkin-
likler düzenliyor. 
Gezi Parkı direnişine de yazılarıyla, 

şiirleriyle destek veren Sezai Sarıoğ-
lu’nun elime geçen son şiir kitabının 
adı “Aşk Dediğin Haram Olur” geçen 
ay Yasakmeyve yayınevi tarafından ba-
sıldı.
 

‘Aşk dediğin haram olur, bildim’
 gözümü karartıp düşlediğimde üç telli bağlamadır sivas  
bir efsaneye göre abdalların türkülere ricası  
eski bir rivayete göre, yangın sıcağından çok önce  
soğuk erzurumluydu da sivas’ta otururdu,  
ateşi doğru, yangını yanlış hatırlıyorum  

lokman’ı behçet, behçet’i lokman hatırlıyorum  
 
külün ana fikrini gittim, ateşin imlasını kendim bildim,  
şiirine devlet olmayan şairleri içim bildim  
 
şairden ve şiirden zarar etmeden çok önceydi  
masalları uyutup evden kaçan çocuktu hayat  
imge yangından, şair devletten hızlı yayılırdı  
şarkılardan ve türkülerden zarar etmeden evveldi  
en son, ‘bir bildirinin doğu’sunda görmüştüm behçet’i  
en ilk, yeni türkçe bir pankartın ayak ucunda  
tasarlanmış bir girit hüznüydü de,  
ege’ye aşkdeniz aşısı yapıyordu  
haram kuşlarla altını çiziyordu dumanlı gökyüzünün  
şiirlerle sağlamasını yapıyordu pir sultan’ın  
onu evvel, ağız mızıkalı on üç yaşında salıncakta salacak  
onu sonra, aynı koğuşta talebe ve tutuklu  
selimiye kışlası hatırlıyorum  
 
gaybın anahtarları şairlerin elindedir,  
diyen yalvacı gözbağcı bildim  
davayı divana bırakmadım,  
kendimi muhammed’e davacı bildim  
 
feveran bir şehirden zarar etmeden çok önceydi  
gayri resmi bir hatıranın taşrasında görmüştüm onu  
behçet’i ilk, hayatı, üç başından üç ortasından üç son-
undan  
şiire dönüştürmenin serçe telaşında hatırlıyorum  
 
lokman’ı behçet, behçet’i lokman hatırlıyorum  
onu en ilk, kıyıya varmaya üşenen denizin elinden tutar-
ken  
onu en son, aslı’sının suretinde  
ateşi temize çekerken hatırlıyorum  
dağlardan ve devrimden zarar etmeden evveldi  
bir kürt çocuğa şiirlerle mem-u zin aşısı yapıyordu  
onu evvel, suretine velvele düşmüş narhsız bir gül,  
onu son, biri vesveseli iki hisseli iki gönül hatırlıyorum  
 
bütün suların tuz’a çekimli olduğunu geç bildim  
tek hücreli, çifte minareli halkı suya üşengeç bildim  
 
sözümü külleyip rüyalandığımda şuara suresi’dir sivas  
bir efsaneye göre türkülerin abdallara gönül borcu  
sure’den ve suret’ten çok önce, eski bir aşığa göre  
aşk hiçbir yerliydi de, berceste mısralarda otururdu,  
aşkı doğru, aşıkları yanlış hatırlıyorum  
metin’i süveyda, süveyda’yı metin hatırlıyorum  
onu evvel, iyi şairler iki kere asılırmış cümlesinde pir 
metin  
onu son, ateşin susuzluğuna çare arayan mecnun 

hatırlıyorum  
 
yalvaca kafiye, katile sahabe şairi, sureye işbirlikçi bildim  
şairden çekildim, araf’ı ve arafat’ı  
cehenneme günübirlikçi bildim  
 
ipek ve kılabtan’dan zarar etmeden çok önceydi  
vahyin emri, ayetin kavliyle hece hece öldürülmeseydi  
yangında ilk kurtarılacak aşkı ve leylakları  
aşk ödevi verecekti öğrencilerine altıok metin  

şiirimi sırlayıp düşlediğimde,  
ilk çözümlemede bir kibrit çakımı soneler  
son çözümlemede alaturka tragedyalardır altıok metin  
imge ile saçma arasında alkollü dost meclisi  
 
ama bir misillemeyle öldürülmeseydi altıok metin,  
her aksak aşka ve her boynu bükük devrime  
boynu bükük iyi kalpli baston olurdu  
onu evvel, felsefe’den yetim tarihten öksüz bingöl  
onu son, kimlik kontrolüne takılmış ahmede hani  
onu son, muğlak ve çocuk cemal süreya hatırlıyorum  
 
akıntıya yürek çektim, şiiri her dem haram bildim  
ateş şairin tabiatına uygun, ölülerimi yaram bildim  
 
ilk ölümden ve son semahtan zarar etmeden çok ön-
ceydi  
kırgın desenlerinden sapardı bazı zamanlarda bize  

ateşin imla hatası üflemeli yangında öldürülmeseydi  
her yıl doğu’ya ölmeye giden nafile kuşları  
parmakları mürekkep kınalı gerilla ölülerini  
felsefe ödevi verecekti asi ve aksi öğrencilerine  
ve sonra damıtıp iç çekişlerini düz rakıya vuracaktı 
kendini  
imkanlı içkiyi tarih düşecekti evlerin tersi sokak 
çocuklarına  
sonra da, içinden dışına kaçarak  
kaktüs deseni çizecekti kardeşine  
ve her panele tek sözcükle katılacaktı:  
‘şiir insanı sevmeye yarar’  
merdiveni kurtarılmış bölge,  
karaçalı sakalını ho amca hatırlıyorum  
onu evvel, ‘hesap işi şiirler’ yazan yönsüz bir kırlangıç  
onu son, inceldiği yerden kokuşan  
halkın cinnetinde hatırlıyorum  
 
ukkaz panayırında muhammed’i  
müjdeleyen şairleri sebep bildim  
ah gittim, uz gittim,  
bir aşk çekmeyi karşıki dağlara edep bildim  
 
halik’ten ve halktan zarar etmeden çok önceydi  
dağları şerbetle karıyordu, leylakla zamanı tartışıyordu  
onu ilk ve son, bedenini boşlukta iyilikle tamamlarken,  
yangını azad edip dumanları şiirlerle ovarken 
hatırlıyorum  
 
kavimler kapısı’nın kilitli olduğunu anahtar bildim  
hatırlamak kuşlardır, dedim, şairi göğe makastar bildim  
 
közümü ağlayıp hallendiğimde cankırıkları’dır sivas  
bir efsaneye göre şairlerin şiirlere ricası  
içi dışından çok, hem tarih hem coğrafya bir aşığa göre  
aşk galat-ı meşhurdu da, mağlup aşıklarda otururdu,  
ateşi temiz, suyu cünüp, halkı beş vakit yanlış 
hatırlıyorum  
 
kendine ve ötekine devlet olmayan şairleri ziynet bildim  
yangına yenilmişi köz,  
köze redif düşmüş sözü kıymet bildim  
 
ateşten ve külden zarar etmeden çok önceydi  
eski bir gramofona sağdırdığım müzikhal çocuklardı  
yağmurlardan ve kuşlardan zarar etmeden evveldi  
en ilk, şiirde peşrev olmaz ne çıkarsa aşk, hallerinde  
en son, hissesiz kuşların ana fikrini sorarlarken  
ilk ve son, ateşin özgül ve özgür ağırlığını  
tenlerinde sınarlarken hatırlıyorum onları  
devleti taammüden derin yanlış,  
yanlışı taammüden derin devlet hatırlıyorum  
tarihten ve coğrafyadan zarar etmeden çok önceydi  
hisseli bir kabahatti siyaset, halk sürç-ü insandı  
evvel ve sonra, adlarına sikke bastırılacak aşıklardı  
metin’i ve behçet’i, haram şiir ve haram aşk hatırlıyorum  
 
aşk dediğin haram olurdu, iki, üç daha fazla kıssa bildim  
helal olunca aşk olmazdı, sivaslı veysel’den hisse bildim  
Sezai Sarıoğlu’nun şiiri usandırmaz, uslandırmaz ve 
utandırmaz! 30 Ocakta Sezai Sarıoğlu’nun  şiirleriyle 
buluşmak dileğiyle...

“Aşk dediğin haram olur”
(Sezai Sarıoğlu)

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk
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Perşembe: 18.30 - 20.00

Pazar: 11.00 - 15.00

DERSLER: 
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

KÜLTÜR YAŞAM

1848 yılı Avrupa’da devrimciliğin 
ve özgürlük çığlıklarının tüm 
kıtada bir yangın fırtınası gibi 

yayıldığı bir yıl oldu. Fransa’da Pa-
ris’ten Macaristan’da Budapeşte’ye, 
Almanya’da Berlin’den Italya’da Sı-
cilya’nın Palermo’suna kadar tüm 
büyük Avrupa kentlerinde halklar so-
kaklara döküldü. Barikatlar kuruldu. 
Azınlık halklar için ulusal özgürlük 
hakları için sloganlar attılar. 

Napolyon’un Waterloo’da 1815’teki 
yenilgisinden ve düşüşünden sonra 
altın devrini yaşayan tutucu muha-
fazakar toplum düzenleri 1848’deki 
devrimci dalgalara dayanamadı, ufa-
lanıp dağılmaya başladı. O zamanki 
imparatorlukların güç dengeleri artık 
köklü olarak bozuldu ve yeniden aya-
ğa kalkamayacak şekilde sarsıldı. 

Krallıklar ve dükalıklar, derebeylik-

ler yıkılmaya başladı ve yerine yeni 
ulusal devletler kuruldu. Özgür ana-
yasalar şekillendirildi. Oy kullanma 
hakları hızlı bir şekilde getirilmeye 
başlandı. Asırlar boyunca, gücün ken-
dilerine Tanrı’dan verildiğini söyle-
yerek hükümranlıklarını sürdüren 
mutlakiyetçi monarkların bu güçleri 
büyük ölçüde zayıfladı. Halkların de-
mokrasi istemleri güç kazandı.

Bugün vazgeçilmez olan sosyal dev-
rimlerin temelleri atıldı. O zamana 
kadar buyruk altında yaşayan insan-
lar artık toplum yönetme siyasetinin 
ne olduğunu anlamaya başladı. Artık 
insanlar hak istemeye başlamıştı. İn-
sanlar siyasetin ilk tadını o zaman 
tatmaya başlamıştı. Kadılar da artık 
siyasete ilgi gösteriyorlardı.

İşte tarihçi Mike Rapport, 1848 – 49 
yıllarında tüm Avrupa’yı kasıp kavu-

ran bu büyük tarihi olayları, 1848- 
Det Europæiske Forår:  1848-Avrupa 
Baharı adlı bu kitabında oldukça ba-
şarılı bir şekilde derlemiş. O zaman 
devrim için ölüm-kalım mücadelesi 
verilerek gerçekleştirilmeye çalışılmış 
ve bugüne kadar derin izlerini bıra-
kan, bugünün Avrupa’sında hala izle-
ri görülen değişimler, yeni toplumsal 
ve ulusal düzenler teker teker irdele-
nerek sunulmuş.

Bilimsel, kolay anlaşılır bir dille ka-
leme alınmış bu yapıt, okunması ge-
rekli vazgeçilmez biryapıt.

1848- Det Europæiske Forår:  
1848-Avrupa Baharı (Tarih)
Yazar Tarihçi Mike Rapport, Rosenkilde 
& Banhof Yayınevi, 423 sayfa, 
Fiyatı: 399,95 kr.

1848 Avrupa Baharı 

Danimarka Yazarlar 
Birliği edebi alanda 

Danca eserler üreten veya 
üretmek isteyen göçmen 
kökenli edebiyatçılara des-
tek çıkıyor. 

Danimarka’da yaşayan 
ve Danca şiir ya da öykü 

yazanlar veya yazma giri-
şimde bulunanlar eserle-
rini Danimarka’da yayın-
latmak istiyorlarsa gaze-
temizin kültür sayfası ya-
zarı, arkadaşımız Hüseyin 
Duygu’nun duygu1901@
gmail.com mail adresine 

ya da gazetemiz Haber’in 
haber@haber.dk mail ad-
resine eserlerini göndere-
bilirler. Edebi değeri olan 
eserler Danimarka Yazar-
lar Birliği tarafından des-
teklenecektir.

Danca edebi üretime destek

Devrimciliğin ve özgürlük çığlıklarının tüm kıtaya yayıldığı yıl

Norveç Edebiyat ve İfade 
Özgürlüğü akademisi 
bu yılki ödülünü Yaşar 

Kemal’e verdi. Dünya kültür 
mirasının korunup geliştiril-
mesi için çalışmalar yapan ak-
demi 9 Kasım günü Molde Be-
lediye Binasında düzenlenecek 
toplantıda ödülü verecek.

Akademiden yapılan açık-
lamada son yıllarda dünya-
nın çeşitli bölgelerinde devam 

eden savaşlar nedeniyle kültür 
mirasını oluşturan bir çok ya-
zılı ve diğer kültür ve sanat 
eserlerinin kaybolma tehlike-
siyle karşı karşıya kaldığı be-
lirtildi. 

”Savaş ve Dünyanın Belleği” 
adlı seminerin açılış konuşma-
sı Akademi başkanı Knut Öde-
gaard tarafından yapılacak.

2004 yılında da Müslümanlar 
ve Hıristiyanlar arasındaki di-

yaloğun geliştirilmesi yolunda 
yaptıkları çalışmalar nedeniyle 
Vivian Fouad ve Samir Mor-
cos’a ödül verilmişti.

Akademi 2006 yılında Agos 
Gazetesi genel yayın müdürü 
ve yazarı Hrant Dink’e de ödül 
vermişti.

Yaşar Kemal’e ödül olarak 
100 bin Norveç Kronu, bir hey-
kel ve bir diploma verilecek.

(Haber)

Yaşar Kemal’e Norveç’ten ödül
Kuzeyin saygın akademilerinden Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi bu yılki ödülünü 
Yaşar Kemal’e verdi. 

Türk Kültür Akşamı’na büyük ilgi
Haber gazetesinin Frederiksberg kütüphanesi ile ortaklaşa gerçekleştir-
diği “Türk Kültür Akşamı” etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinliğe çok sayı-
da Danimarkalının katılması dikkat çekti.

Danimarka’da, özellik-
le Jutland bölgesinde 

vatandaşlarımızın ”Grup 
2000” müzik topluluğun-
dan tanıdığı bağlama ve 
ses sanatçısı Orhan Özgür 
Turan, farklı etnik grup-
lardan oluşan ”Hudna” 
müzik topluluğu ile Ko-
penhag’da verdiği konser-
de Anadolu’da müzikal 
bir yolculuğa çıkardı.

11 Ekim Cumartesi ak-
şamı Kopenhag Kültür 
Akşamı olması nedeniyle 
Kopenhag’daki Verdens 
Kültür Center’de bir kon-
ser veren Hudna grubu, 
Türk müzik ritimlerini 
temel alarak, Türk halk 
müziğinden, cazdan ve 
dünya müziğinden esin-
lenerek çeşitli yorumlar 

sundu. 
Bağlama, ud ve cümbüş 

gibi farklı müzik aletleri 
çalan Orhan Özgür Tu-
ran, yarattığı yorumlarla 
geleneksel Anadolu ezgile-
rine yeni bir ses getirme-
ye çalışıyor. 

Türk müziğini Danimar-
ka’da en kaliteli bir bi-
çimde tanıtmak istediğini 
vurgulayan 29 yaşındaki 
Orhan Özgür Turan, kon-
serlerin devam edeceğini 
söyledi. 

Hudna grubu; Orhan 
Özgür Turan (Bağlama, 
Ud) Søren Bigum (Gita-
rist), Yossi Karutchi (Per-
kisyon) ve Fatih Ozan-
soy’dan (Mey ve Kaval) 
oluşuyor. 

(Haber)

HUDNA’dan Anadolu’ya 
müzikal yolculuk
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BulmacaHABER
ÇENGEL BULMACA

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

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

SUPPORTERGUIDE
Københavns Politi byder fans 
fra Galatasaray velkommen

Vi håber du får et behageligt 
ophold og en fair kamp

UEFA Champions League
Parken, København
FCK vs. Galarasaray
5. november  2013

Politiet vil i særlig grad have  
opmærksomheden på følgende:
•	 Man	skal	være	i	besiddelse	af	en	gyldig	bil-
let	for	at	få	adgang	til	stadion,	og	man	skal	
være	i	besiddelse	af	legitimation,	som	skal	
kunne	forevises	på	forespørgsel.

•	 Det	er	strafbart	at	drikke	alkohol	i		
offentlige	transportmidler.	

•	 Det	er	strafbart	at	være	påvirket	af		
alkohol	og/eller	narko	på	stadion.	

•	 Det	er	strafbart	at	købe	og	sælge	narkotika.	

•	 Det	er	strafbart	at	være	i	besiddelse	af		
fyrværkeri,	nødblus	eller	lignende.	

•	 Enhver	der	findes	i	besiddelse	af	knive	eller		
våben	vil	blive	anholdt.	Bødestørrelsen	er	
ca.	600	Euro	og/eller	fængselsstraf.	

•	 Det	er	strafbart	at	kaste	med	flasker		
eller	lignende.	

•	 Det	er	strafbart	at	komme	med		
racistiske	ytringer.	

•	 Det	er	strafbart	at	optræde	truende		
eller	voldeligt.	

•	 Det	er	strafbart	at	sælge	eller	købe		
billetter	på	det	sorte	marked.	

•	 Det	er	strafbart	at	opholde	sig	i	på	stadion		
i	en	sektion	uden	billet	eller	med	en	billet		
til	en	anden	sektion.	

•	 Tilhængere	med	karantæne	vil	blive	for-
ment	adgang	til	stadion.	

•	 Enhver	der	er	i	besiddelse	af	tøj	eller		
effekter	med	associationer	til	ultra-	eller		
hooligangrupperinger	vil	blive	nægtet		
adgang	til	Parken.	

•	 Det	er	strafbart	ikke	at	følge	de	anvisninger	
der	gives	af	politiet.

Parken
P.	H.	Lings	Allé	2
2100	København
www.parken.dk

Tilskuerkapacitet:	ca.	38.000
Indgang	for	gæstende	klub:	D

•	 Det	tilrådes	at	man	ankommer	til	stadion	i		
god	tid	inden	kampen.	På	grund	af	sikker-	
hedsårsager	vil	alle	gæster	blive	visiteret		
inden	de	gives	adgang	til	stadion.	Dette		
kan	skabe	forsinkelser,	når	større	fangrup-
per	ankommer	til	stadion.	

•	 Kun	tilskuere	med	gyldig	billet	vil	få	adgang		
til	stadion	

•	 Det	frarådes,	at	besøgende	køber	billet-
ter	på	det	sorte	marked.	Disse	billetter	kan	
være	stjålne	eller	falske	og	dermed	ugyl-
dige.	Gæster	der	er	i	besiddelse	af	stjålne	
eller	falske	billetter	vil	blive	anholdt	og	
retsforfulgt.	

•	 Af	sikkerhedsmæssige	årsager	er	det	ikke		
muligt	at	bevæge	sig	mellem	de	forskellige	
sektioner	på	stadion.	

•	 Efter	kampen	kan	de	gæstende	tilskuere	
forvente	at	blive	tilbageholdt	i	op	til	en	
time,	inden	de	kan	forlade	stadion.

Offentlige transportmidler
Bus;	nærmeste	stop
Linie	15	til	PARKEN
Linie	1A	+	3A	til	TRIANGLEN
Linie	18	+	184	+	185	+	150S	til	VIBENHUS	
RUNDDEL

S-tog	(nærmeste	station):	Nordhavn	Station

Det	koster	100	Euro	i	afgift	at	køre	med	offentlig	
transportmiddel	uden	gyldig	billet

Parkering:
Det	er	muligt	at	parkere	på	Østerbro,	men	
forvent	mange	køretøjer	og	et	begrænset	antal	
p-pladser.

Information	om	parkering:
www.parkering.dk

Bykort

Tyrkiets ambassade i København

Alarm- og serviceopkald

112:	
Alarmopkald:	Politi,		
ambulance,	brandvæsen	

Rosbæksvej	15,	
2100	København	Ø
Tlf.	konsulat:	+45	3920	5500
Åbningstider:	09-13

114:
Har	du	brug	for	assi-
stance	i	relation	til	politi-
relaterede	spørgsmål,	så	
ring	114
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K
openhag Polisi 5 kasım günü Ko-
penhag’da oynanacak FC Kopen-
hag – Galatasaray Şampiyonlar Ligi 
grup eleme maçı için Türkçe broşür 

hazırladı.
Maçı izlemek üzere Kopenhag’a gelecek 

Türk ve Danca bilmeyen futbolseverlere da-
ğıtılacak ve Türkçe ve Danca olarak hazırla-
nan broşürde maça gelecek futbolseverlerin 
uyması gereken güvenlik kuralları ile acil 
durumlarda kullanılacak telefon numaraları 
yer alıyor. Broşürde ayrıca Türkiye’nin Ko-
penhag Büyükelçiliği telefon numarası da bu-
lunuyor.

Türkçe twitler
Kopenhag Polisi maç öncesi ve maç esansın-
da da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerin-
den de futbolseverleri Türkçe twitler yayınla-
yarak bilgilendirecek.

Kopenhag Polisinin Türkçe twitlerini izle-
mek için @KobenhavnPoliti adresinden Ko-
penhag Polisini takip edebilirsiniz.

Daha önce de yapıldı
Kopenhag Polisinde görevli komiserlerden 
Henrik Orye benzer bilgilendirme çalışmala-
rını geçtiğimiz yıllarda Manchester Unıted ve 
Hannover maçlarında da yaptıklarını söyledi 
ve, “O maçları izlemeye gelen seyirciler bu 
hizmetten oldukça memnun olduklarını dile 
getirdiler’ dedi. FC Kopenhag –  Galatasa-
ray maçı için özel olarka bastırılan broşürler 
maç günü Kopenhag Kastrup havaalanında 
ve şehrin çeşitli yerleridne taraftarlara dağı-
tılacak.

Henrik Orye 2000 yılında Kopenhag’da oy-
nanan Galatasaray – Arsenal UEFA Kupası 
final maçında çıkan olayları unuttukşlarını 
ve broşür fikrinini bu maç yüzünden alınma-
dığını söyledi. Orye, “O maçın formatı deği-
şikti. Maçtan önce gelişen bazı olaylar maç 
öncesi ve sonrasında olaylar çıkmasına neden 
oldu. Format olarak bu iki maç birbirinden 
çok farklı. Hem aradan da uzun zaman geçti” 
diye konuştu.

(Haber)

Kopenhag Polisi’nden Türkçe tweet ve broşür
Kopenhag Polisi 5 Kasım günü Kopenhag’da oynanacak FC Kopenhag – Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup 
eleme maçına Türkçe twit hizmeti ve Türkçe broşürle hazırlanıyor.

Yener miydik Hollanda’yı? Evet, 
gayet de güzel mağlup eder, 
21 Ekim’deki baraj elemeleri-

nin hesabını yapardık ülkece ama ol-
madı... Yenemedik, Hollanda gibi bir 
dünya devi karşısında 13 korner atıp, 
nereden baksanız 7 - 8 net pozisyon 
bulup Portakalları yenilgiyle Amster-
dam’a uğurlayacak gol(leri) atamadı-
ğımız gibi garip garip goller yedik!
Maç içinde 3 - 4 pozisyon var, rüya-

ma girdi inanın! Birinde Arda topu 
söküyor, aşırtsa gol, o rakibini bekli-
yor. Ötekinde Arda, Burak’ın önüne 
düşürüyor topu; Türkiye ligi gol kra-
lı topu sürse golü yapacak, ama hızını 
ayarlayamıyor, kaleciye teslim oluyor. 
Bir başkasında soldan Hasan Ali ke-
siyor, Umut meşin yuvarlağı Kenan 
Evren Lisesi’nin edebiyat sınıfına yol-
luyor! 
Bunlar yetmiyormuş gibi yenen ‘saç-
ma - sapan’ goller de işin cabası. Kim-
se ağlamasın. Orta alana yakın bir 
yerden, uzun taç atışı kıvamında orta-

lanan top, önce 1. stoper Semih’i, son-
ra 2. stoper Ömer’i, ardından da Tür-
kiye’nin en iyi kalecisi Volkan’ı geçip 
tıngır - mıngır gol oluyorsa, susalım! 
2. gol de farklı değil. 
Evet, Kuyt da, Sneijder da çok kal-
burüstü isimler. Ama karşılarında-
ki Semih, bu ikiliyi tanıyor, hele gece 
gündüz beraber idman yaptığı Sne-
ijder’den o çalımı nasıl yedi inanılır 
gibi değil. Ya çok kalitesisiz ya da bir 
şeyler doğru yapılmadı salı gecesi... 
Kalitesiz olsak, bu saydığım isimler 
Türkiye’nin en pahalı oyuncuları ara-
sına adlarını yazdıramazlar, Atletico 
ile Avrupa’da kupa kaldıramazlardı... 
Öyleyse sorun teknik kadroda mı? O 
da mümkün değil. Biliyoruz ki Fatih 
Terim, maç öncesi Hollanda’nın tüm 
hücum ve savunma organizasyonları-
nı ezberlemiş, oyuncularına da ezber-
letmiştir. Zaten, maç sonrası açıkla-
masında da “Maç içinde çalışmadığı-
mız yerden soru da gelmedi ama top 
benim oyuncularımın arasından se-

kip gol oluyorsa, bir adımdan golü bu-
lamıyorsak bunun adı beceriksizlik-
tir” diyerek gecenin özetini yaptı.. 
Öyle ise niye kaybetik salı akşamı? 
Darılmaca yok. Fazlaca motive olmuş-
tuk, ülkece bu maça. Evet sadece fut-
bolcular değil, bizler de fena halde 
motiveydik! Gözümüz kararmıştı ade-
ta! Maçın başlamasına 45 dakika kala 
Şükrü Sacaroğlu Stadı’na girdiğim-
de tüylerim diken diken oldu ortamı 
görünce. Muhabirimiz Cumhur Ars-
lan’ın tespiti galiba olacakların sinya-
lini de veriyordu: “Sonumuz İsviçre 
maçı gibi olmasın da...”  
Tribün şovu izledim hayran hay-
ran, her yer kırmızı, her yer beyazdı. 
Hopörlörlerden en yüksek seste Meh-
ter Marşı çalıyordu... Hem de dur-
maksızın... Davullar, zurnalar. Sa-
nırsınız ki Muhteşem Süleyman’ın 
ordusuyla Viyana’ya dayanıyoruz... 
TFF’nin bazı ‘aklı erken’leri sanı-
rım Van Persie, Robben, Kuyt, Sneij-
der gibi yıldızlarını marşla, şarkıyla, 

besteyle ürküteceğini sanmış, vermiş 
coşkuyu! Oysa ‘ayarı kaçan’ o gazın, 
Hollandalılar’ı etkilemeyip bizim fut-
bolcuları ‘tir tir’ titreteceğini düşün-
müş olmamız gerekiyordu.  
Eğer, biz bu çocukları rahat bıraksak 
inanın, Burak, Arda, Umut o golleri 
atar, Volkan da 40 metreden ortala-
nan topu en kötü kornere tokatlardı... 
Ama futboldan çok, siyase-
tin konuşulduğu TFF ça-
tısı altında bu ayrıntıla-
rın düşünülmemesi gayet 
doğal... Hem de tribün-
de ‘BAĞZI’ önemli abiler 
konuk edilirken! Ne 
diyelim, yazık oldu 
gerçekten!

Gazın ayarı kaçınca...

Arif KIZILYALIN, Cumhuriyet
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1000 KR. 
TALETID 
FOR 229 KR.

NYT 
KAMPAGNEKORT

GYLDIGHED 30 DAGE

 FRI 
DATA

10 KR.
PR. DAG

 

KAMPAGNEKORT

1 ØRE   PR. MINUT
Telenor lancerer det helt nye kampagnekort
1000 kr. taletid for 229 kr.
Kortet har en gyldighedsperiode 
på 30 dage.

Taksten på opkald i Danmark har vi sat 
helt ned til kun 1 øre/min.

Foruden den lave takst på opkald i 
Danmark har vi også sørget for at der 
kan surfes ubegrænset for kun 10 kr. 
pr. dag.

Husk
Du kan stadig tanke de almindelige 
optankningskort med 12 måneders gyldighed.

50,-
65,- taletid for

GYLDIGHED 12 MÅNEDER

 FRI 
DATA

10 KR.
PR. DAG

 

LDIGHED

D
10 KR.

PR. DAG

LD

99,-
150,- taletid for

GYLDIGHED 12 MÅNEDER

 FRI 
DATA
10 KR.

PR. DAG

 

150,- 

GYLDIGHED

F
DA
10 KR.

PR. DAG

119,-
200,- taletid for

GYLDIGHED 12 MÅNEDER

 FRI 
DATA

10 KR.
PR. DAG

 

GYLDIGHE

199,-
500,- taletid for

GYLDIGHED 12 MÅNEDER

 

GYLD

FRI 
DATA
10 KR.

PR. DAG

 

500,- 

GYLDIGHEGYLDIGHED 12 MÅNEDER

 FRI 
DATA
10 KR.

PR. DAG

 


