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Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk 

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675 

İnternet üzerinden yayın yapan Türk 
TV kanalları satışı başladı.

SATDISCOUNT
D-SMART 

İskandinavya Servisi

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 18 Haziran 
2010’da yayınlanacaktır.

HABER udkommer 
næste gang den 18. maj 2010.

İMALATTAN HALKA
«««««

Tlf: 3582 0030   Mobil: 4081 5050
Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA GECESİ, 
DOĞUMGÜNLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 32 111 555 
www.royalsalon.dk
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS  www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV 

Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 
Faks: +45 5859 6381 - 

info@saray.dk - www.saray.dk

SARAY
BAŞAK

S E L S K A B S L O K A L E
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para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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GÖÇMENLER 
ALT SINIF 
OLACAK
Yabancılar tartışması Danimarka’da gündemi belirlemeye 
devam ediyor. Ülkedeki sendikalar, hükümetin hazırladığı 
yeni yabancılar paketinin, yabancılardan oluşan, eğitimsiz 
yeni bir alt sınıf yarattığını iddia ettiler. Hükümetin hazırladığı 
yeni yabancılar paketinin yabancıları eğitimden uzaklaştırdığını 
ve vasıfsız işçi olmaya zorladığını belirten Danimarka İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu ve Belediyeler Birliği hükümetin 
hazırladığı yeni yabancılar yasasına karşı çıktı.  Devamı sayfa 6’da...
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Tegning: Lise Özer

HABER
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asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 

İŞİTME CİHAZI*BEDAVA Bir haftada 

HAVALEYE GEREK YOK - KENDİ KULAK DOKTORUMUZ VAR

Örneğin:

Bemafon NEO

İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

gelemiyorsanız, biz geliyoruz.

Yaşam kalitesini yükseltin

39 40 10 50
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø

4 YIL GARANTİLİ VE ÜCRETSİZ AYARLAMA-BAKIM SERVİSİ
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HABER
HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir.
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illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 29 72 39 98 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

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

Yeni a
dre

s

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

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

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? 
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, 

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarım

eak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

HABER HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR 
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 
ya da 3024 5538’i 

arayınız

Der findes andre mindretal i Danmark end minoriteter med 
muslimsk baggrund. I Sønderjylland lever et tysk mindretal (ca. 
15.000 danske statsborgere med tysk sindelag), og lige syd for 
den dansk-tyske grænse bor et dansk mindretal, bestående af 
50.000 mennesker, som er tyske statsborgere, men som har 

gået i danske skoler og taler dansk.
 Den danske stat bruger en halv mia. kr. i tilskud til det danske 

mindretal i Tyskland, så mindretallet kan holde fast i deres 
danske sprog og kultur. Hvorfor gør vi det - samtidig med, at 

andre minoriteter i Danmark ikke kan få lov til at bygge en stor 
moské, gå med tørklæde eller tale deres sprog?

 I løbet af aftenen vil vi høre om, hvordan det er at være ung 
mindretalsdansker i Tyskland og sammenligne med, hvordan 

det er at være ung nydansker med tyrkisk baggrund. 
 Mødet fokuserer på det fælles blandt unge fra nationale 

mindretal og etniske minoriteter - nemlig flersprogethed og 
bindestregsidentitet - og sætter dermed en spændende og 

inspirerende erfaringsudveksling blandt unge i gang.

Arrangementet er et samarbejde mellem Gazette, 
Haber, Danish-Turkish Network og Grænseforeningen

Kom og hør en ung, tysk-dansker, Maxie Matthiesen og en ung, 
tyrkisk-dansker, Bircan Eker fortælle om styrken ved at have mere 
end et modersmål og baggrund i forskellige kulturer.

Sammen med et panel bestående af Yildiz Akdogan, MF, forsker 
Normann Jørgensen, generalsekretær i Grænseforeningen Knud 
Erik Therkelsen sætter vi fokus på fælles erfaringer med at være et 
mindretal.

Kan vi lære noget af hinanden?
Er tosprogetheden en barriere eller en ressource? 
Kan man have mere end en identitet? 

Et sprog – et menneske     
             
To sprog - verdensborger

Debatmøde d. 19. maj kl. 19 - 21
Global/Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 N

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDESTURKISH-DANISH NETWORK
HABER
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: rec@falkronne.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

Türkçe’mize sahip çıkalım...
Cengiz Kahraman

‘Avrupalı Türklerin Anadili ve Türkçe Medya’ konulu Al-
manya’da katıldığım bir seminerde, kürsüye gelen genç 
ve güzel bir kızımız, eğitim alanında ailesinden gördüğü 

desteği ve eğitimdeki başarısını anlatırken, yabancı dil bil-
menin önemine değindi. 
Üniversitede İspanyol dili ve edebiyatı eğitimi aldığını söy-

leyen genç kızımız, bu arada kendi çabalarıyla İtalyanca ve 
Fransızca da öğrendiğini belirtti. Zaten Almanya’da doğup 
büyüdüğü için hali hazırda Almanca ve de İngilizce biliyor. 
Buraya kadar tuhaf hiçbir durum yok. Tuhaflık ise bu 

genç kızımızın,  “Ben Türküm, ancak Türkçe’m yeterli ol-
madığı için konuşmamı İngilizce yapıyorum, umarım her-
kes anlayabilir” demesiydi. Kızımızın bu açıklamasını du-
yunca neredeyse oturduğum koltuktan düşecektim. 
Gençlerimizin hali içler acısı. Anadillerini bilmiyorlar, 

ama bir çok başka dil biliyorlar. Danimarka’da da durum 
pek farklı değil. Çoğu gencimiz maalesef kendi anadilini ko-
nuşamıyor. 
Gençlerimizin anadillerinden uzaklaşmasında tabii ki bir 

çok neden var. Anadili eğitimindeki kısıtlama, izlenen poli-
tikalar, anne-babaların çocuklarına Türkçe’yi öğretememe-
leri, anadilini kullanma alanının kısıtlı olması gibi daha bir 
çok neden sayabiliriz. 
Ama en üzücüsü ise, kendi edebiyatlarını, edebiyatçılarını, 

sanatçılarını kendi dillerinin güzelliklerini yeteri kadar bil-
medikleri için gençlerimizin anadillerini küçümsemeye baş-
lamaları. Kendi dillerini konuşmaktan utanır hale gelme-
leri. Danimarka’da kariyer elde edebilmek için çabalarken, 
Türkçe’yi engel teşkil eden bir dil olarak görmeleri. 
70 binin üzerinde vatandaşımızın yaşadığı bu ülkede res-

mi kurumların yayınladıkları broşür, kitapçık ve benzeri 
yayınlarda kullanılan Türkçe tam bir felaket. Zira bu bro-
şürlerdeki içerik, profesyonel çeviri büroları tarafından 
Türkçe’ye tercüme ediliyor. Görünen o ki, çevirmenler de 
Türkçe’yi doğru dürüst bilmiyorlar. 
Danimarka diline kazandırılmış bir çok edebi eserimizin 

çevirisi maalesef Türkçe’den değil, İngilizce’den yapılıyor.  
Ulusal bilincimizin yavaş yavaş kaybolmakta olduğunu 

görmekten üzüntü duyuyoruz. Ve en önemlisi, Türkiye ile 
Danimarka arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gençle-
rimizin anahtar rol oynayamamaları elimizi kolumuzu da 
bağlıyor. 
Beş buçuk milyonluk küçücük Danimarka, yurtdışında 

kendi dili ve kültürünü koruyabilmek ve yaşatabilmek için 
1920 yılından bu yana sadece Almanya sınırları içerisinde 
yaşayan Danimarkalılara devlet bütçesinden yarım milyar 
Danimarka kronu ayırıyor. 
Onun için, ister onlarca dernek, vakıf kuralım ya da ’bir 

lisan, bir insan’ mantığı ile yabancı dil öğrenelim, eğer 
kendi anadilimizde kendimizi anlatamıyorsak bütün 
bunlar laf-ı güzaf.

cengiz.kahraman@haber.dk

T.C Kopenhag Büyükelçi-
liği’nin vatandaşlarımıza 
sunduğu hizmet her geçen 

genişliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda, vatandaşları-

mızın karşılaştıkları hukuksal so-
runlarda yardımcı olabilmek için 
kurulan Hukuk Müşavirliği ardın-
dan şimdi de Emniyet Müşavirliği 
bölümü açıldı. 

Danimarka, İsveç, Norveç ve Fin-
landiya ülkelerinden sorumlu olan 
Emniyet Müşavirliği, bu ülke polis-
leri ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
arasında polisiye işbirliğini ve ko-
ordinasyonunu sağlayacak.

Hizmetlerini T.C Kopenhag Bü-
yükelçiliği’nin Vestegervej 16, 2100 
Kopenhag adresinde sürdüren Em-
niyet Müşavirliği’nde müşavirlik 
görevini 1. Sınıf Emniyet Müdürü 
Feyzullah Arslan yürütüyor. 

Emniyet Müşavirliğinin görev ve 
sorumlulukları hakkında bilgi veren 
Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan, 
Emniyet Müşavirliğinin sorumluluk 
alanı içerisindeki ülkelerde yaşayan 
vatandaşlarımıza ve o ülke vatan-
daşlarının Türkiye’de karşılaştıkları 
polisiye konularda gerekli koordine 
ve işbirliğini sağlamak olduğunu 

söyledi. 
Arslan, ”Büyükelçiliğimiz tara-

fından verilen görevlerin yanısıra, 
Emniyet Müşavirliğimiz sorum-
luluk alanı içerisindeki ülkelerde 
yaşayan vatandaşlarımıza güven-
lik ve emniyet teşkilatını ilgilen-
diren konularda yardımcı olmak, 
bu konularda ilgili ülke yerel polis 
birimleri ile gerekli koordinasyonu 
sağlamaktır. 
Başta gençlerimiz olmak üzere 

vatandaşlarımıza suçtan zarar 
görmelerini engellemeye, suçun 
mağduru veya faili olmamalarını 
sağlamaya yönelik eğitici faaliyet-
leri 21.06.2008 gün ve 26913 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan ’EM-
NİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜ-
REKLİ GÖREVLE ATANACAK 
PERSONEL HAKKINDA YÖNET-
MELİK’ hükümlerine göre ilgili 
yerel polis teşkilatlarıyla birlikte 
yürütmektedir. 
Bununla birlikte, sorumluluk 

alanı içerisindeki ülke vatandaşla-
rının, ülkemizde karşılaştıkları  po-
lisiye konularda da gerekli koordine 
ve işbirliği sağlanmaktadır. Amaç, 
vatandaşlarımıza ve ilgili ülke va-

tandaşlarına yardımcı olmak, sorun 
yaşamamak ve yaşanan sorunları 
en kısa sürede çözüme kavuşturma-
ya yardımcı olmaktır. 
Tüm vatandaşlarımızın bu ko-

nudaki destek, öneri ve katkılarını 
beklemekte olup, yapılan başvuru-
lara en kısa sürede cevap verilecek-
tir” dedi.

T.C Kopenhag Büyükelçiliği 
Emniyet Müşavirliği iletişim bilgileri: 

Telefon: (45) 39202788 
(45) 39193028 

Faks : (45) 39205166
turkemb.copenhagen@mfa.gov.tr

www.koepnhag.be.mfa.gov.tr 

Vatandaşlara emniyet hizmeti

Emniyet Müşaviri 
Feyzullah Arslan

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan, yurt-
dışında yaşayan ve ticaret ya-

pan yaklaşık 6 milyon Türk’ün ne 
işle uğraştığı ve nerede yaşadığının 
listelenerek, bu yolla aynı alanlar-
da çalışan kişilerin tanışabilmesi 
ve ortak girişimlerde bulunmaları-
nın sağlanacağını belirtti. 

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki 
Türk vatandaşlarının tek tek tespit 
edilerek listeleneceğini ve bu saye-
de herhangi bir Türk’ün ne işle uğ-
raştığına ilişkin bütün bilgilere tek 
tuşla ulaşılabileceğini söyleyen Çağ-
layan, dünyadaki bütün Türklerin 
iletişime geçebileceği bir internet 
sitesinin kurulacağının müjdesini 
de verdi.   

“Türk diasporasını kuruyoruz. 
Dünyanın Türk olmayan tek bir 
ülkesi yok. Her yerde az ya da çok 
bizim vatandaşlarımız var. Biz on-

ları tek tek tespit edeceğiz. Tek tuş-
la nerede hangi vatandaşımız ne iş 
yapıyor, bileceğiz. Onların birbirle-
riyle irtibat kurmalarını sağlayaca-
ğız. Birbirleriyle iş yapmalarını ve 
ortak tavır içinde olmalarını sağla-
yacağız. Böylece dünyada 6 milyon 

Türk’ü bir araya getireceğiz.” diyen 
Çağlayan, bu yolla Türkiye Cumhu-
riyeti’nin hem ticari hem de siyasi 
konularda gücüne güç katılacağını 
da sözlerine ekledi. 

Kaynak: Ajanslar ve Gazeteler

Türk diasporası kuruluyor
Avrupa ve dünyanın birçok farklı bölgesinde yaşamakta olan 6 
milyon Türk listelenerek, Türk diasporasının temelleri atılacak. 
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YUNANİSTAN KRİZİ EURO KARŞITLARININ ELİNİ GÜÇLENDİRDİ. Yunanis-
tan’da krizin baş göstermesi ve Euro bölgesi Avrupa’nın Yunanistan’a mali yardıma hazır-
lanması Danimarka’daki Euro karşıtlarını hareketlendirdi. Yunanistan’daki son gelişmeler 
Euro’ya geçişin tartışıldığı Danimarka’da Euro karşıtlarının elini güçlendirdi. 2000 yılında 
yapılan Euro referandumunda “hayır”diyen Danimarkalılar, Euro’ya geçmemekle doğru bir 
karar aldıklarını savunuyorlar.  Yunanistan’ın bugüne kadar bir çok kez Avrupa Birliği Ko-
misyonu’nu aldattığını ifade eden bir çok Danimarkalı siyasetçi de, Yunanistan’a yapılacak 
mali yardıma sıcak bakmıyor.

YUNANİSTAN KRİZİ 
EURO KARŞITLARINA 
YARADI

SATDISCOUNT 
BAZAR ELEKTRONIK

www.satdiscount.dk

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -

24x47 cm 
büyüklüğündeki 4 

köşe çanak anten 70 
cm’lik çanağın işlevini 
görüyor ve tüm Türk 
kanallarını çekiyor.

ÇANAKTA YENİLİK

Spor paketi:  800,- DKK

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için bizi arayın

Standard paket, sınırsız abonelik 
modül veya cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya Servisi

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik 
denince akla gelen MP3, MP4, Laptop şarj aleti 

gibi her türlü irili ufaklı ürün çeşidimizle
hizmetinizdeyiz. Ara kabloları, kablolu, kablosuz 
kulaklıklar, anten ve data kabloları, telsizli sabit 

telefonlar, hoparlörler ve daha bir çok ürün 
en ucuz fi yatlarla bizde. 

Tüm FRE Türk ve Avrupa 
kanallarını çekebilen komple 

çanat seti

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

95,-
250,-
395,-

Komple Çanak Seti

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montajı

Istedgade 44 kld.   1650 København V    Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

Artık Türk kanallarını çanak antensiz izleme imkanı. 
İnternet üzerinden Türk TV kanalları artık 

Danimarka’da ilk kez bizde. 
Daha geniş bilgi için bizi arayın.

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği olan, full 
HDMI çıkışlı internet üzerinden radyolara bağlanan ve 
her türlü güncelleme yapılabilen, videoporttan YouTube 
ve diğer linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen, 

kablosuz bağlanabilen en son receiverler gelmiştir. 

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI 
AZBOX 2.498,-

MÜJDE !!!

1.298,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

D-SMART’DAN YENİLİK!!!

Cengiz Kahraman

H
ükümetin hazırla-
dığı yeni yabancı-
lar paketinin göç-
men ve mültecileri 

eğitimden uzaklaştırdığını ve 
vasıfsız işçi olmaya zorladığını 
belirten Danimarka İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (LO) ve 
Belediyeler Birliği hükümetin 
hazırladığı yeni yabancılar ya-
sasına karşı çıktı.  

Hükümet ve hükümete dışa-
rıdan destek veren Danimarka 
Halk Partisi ise, ‘refah toplu-
munun nimetlerinden fayda-
lanmak isteyenlerin bunun 
için çabalamaları gerekir’ di-
yerek, LO ve Belediyeler Birli-
ği ile aynı fikirde olmadıklarını 
açıkladı. 

Bu arada, hükümetin hazır-
ladığı yeni yabancılar yasasına 
göre, Danimarka’ya yeni gelmiş 
bir yabancının sürekli oturma 

iznine sahip olabilmesi için ara-
lıksız olarak en az iki buçuk yıl 
ve tam gün çalışması gerekiyor. 
Bu nedenle bu dönemde yeni 
gelen yabancıların eğitim alma-
ya, meslek edinmeye zamanları 
olmayacak. 

Ugebrevet A4 adlı haftalık 
dergiye bir açıklama yapan 
Danimarka İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (LO) ve Be-
lediyeler Birliği yöneticileri, 
hükümetin vasıfsız çalışanı 
ödüllendirdiğini, ancak meslek 
eğitimi almak isteyen yabancı-
ları böylece cezalandırdığını 
belirttiler. 

LO mesleki sekreteri Marie-
Louise Knuppert, hükümetin 
uyguladığı bu yabancılar poli-
tikası ile yabancıların niteliksiz 
işlere özendirildiğini ifade etti.  
Sürekli oturma izni almak için 
puanlama sistemi getirilmesine 
karşı olmadıklarını dile getiren 
Knuppert, ancak tam gün eği-

tim almanın tam gün çalışma 
gibi sayılmadığını söyledi. 

Belediyeler Birliği Çalışma ve 
Meslek Kurulu başkanı Erik 
Nielsen de, hükümetin bu uy-
gulama ile yeni ve vasıfsız bir 
işçi sınıfı yarattığını belirterek, 
”İki buçuk yıl tam gün çalışma 
şartı getirilmesi büyük bir ta-
lihsizliktir” dedi. 

Belediyeler Birliği rakamları-
na göre, aile birleşimi yoluyla 
ya da başka yollarla Danimar-
ka’ya gelen yaklaşık sekiz bin 
yabancı çalışmak zorunda oldu-
ğu için bir meslek eğitimi ala-
mayacak.Danimarka’ya sadece 
geçtiğimiz yıl dört bin 500 ya-
bancının geldiği öğrenildi. 

Danimarka İşverenler Der-
neği (DA) ise, sorunun sanıl-
dığı kadar büyük olmadığını 
ve sendikaların konuyu abart-
tığını öne sürdü. DA olarak 
Danimarka’ya nitelikli yaban-
cıların yeşil kart (Greencard) 

yöntemiyle getirilmesinden 
yana olduklarını belirten DA 
danışmanlarından Henning 
Gade, ara mesleki eğitimlerin 
puanlama sistemine konmasına 
karşı olduklarını söyledi. 

Hükümetin büyük ortağı Li-
barel Venstre’nin yabancılar 
sözcüsü Karsten Lauritzen de, 
hükümete yönelik eleştirileri 
redderek, ”Eğitim alanlar ta-
bii ki ödüllendirilmeli, ancak 
yabancıların refah sisteminin 
nimetlerinden faydalanabil-
meleri için çabalamaları gere-
kir” yanıtını verdi. 

Danimarka Halk Partisi’nin 
uyumdan sorumlu sözcüsü Pe-
ter Skaarup da, çalışmanın eği-
tim almak isteyen yabancının 
önünde bir engel teşkil etme-
diğini  belirterek, “Çalışmadan 
sadece eğitim alan bir yabancı 
Danimarka’nın bir parçası ola-
caktır anlamına gelmez” dedi. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Yabancılar tartışması Danimarka’da gündemi belirlemeye devam ediyor. Ülkedeki sendikalar, hükümetin 
hazırladığı yeni yabancılar paketinin, ülkede yabancılardan oluşan, eğitimsiz yeni bir alt sınıf yarattığını iddia etti.  

Göçmenler alt sınıfı oluşturacak
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarlafiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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İŞSİZLER 
ÜCRETSİZ 
ÇALIŞMAYA RAZI

İŞSİZ KALMAKTANSA ÜCRETSİZ ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYORLAR. Araştırma şirketlerinden Gal-
lup’un yapmış olduğu bir anket, her dört kişiden birinin iş dünyasında yeniden faal olabilmek için ücretsiz olarak 
çalışmaya razı olduğunu gösterdi. “Eğer işsiz olsaydınız belirli bir alanda niteliklerinizi göstermek için ücretsiz 
çalışır mıydınız?” sorusuna, katılımcıların dörtte birinin ‘evet’ yanıtı verdiği ankette bu kadar çok Danimarkalının 
ücretsiz olarak çalışmayı kabul etmeleri şaşkınlıkla karşılandı. Sendikalar, insanların yeni bir iş bulabilmek için 
gösterdikleri çabanın çok önemli olduğunu, ancak anketteki verilerden endişe duyduklarını belirttiler. İyi işleyen 
bir işsizlik parası sistemi olduğu için ücretsiz çalışmak isteyenlerin sayısının çok daha düşük olacağını öngören 
uzmanlar ise vatandaşın iş bulmak için iş piyasasında normal olmayan girişimlere başvurduğuna dikkat çekti. 

Y
ayın hayatına 
Ocak 2005 ta-
rihinde başla-
yan Haber ga-

zetesinin internet ha-
ber portalı haber.dk, 
Danimarka’da, İskan-
dinavya’da, Türkiye 
ve Batı Avrupa’da 
ilgiyle izlenen ve oku-
nan önemli bir haber 
portalı haline geldi.

Yaklaşık 70 bin va-
tandaşımızın yaşadığı 
Danimarka’da günlük 
1500-2000 arasında 
değişen ziyaretçi sayı-
sıyla, en çok okunan 
Türkçe haber portalı 
olan HABER.DK, Avrupa’da 
da Türkçe yayın yapan yayın 
organları içinde ilkler arasın-
da yeralmayı başardı.

Haber gazetesi genel yayın 
yönetmeni Cengiz Kahra-
man, ”Danimarka’daki ge-
lişmeleri okurlarına günlük 

duyuran HABER.DK, ayrıca 
Haber gazetesinin sayfaları-
nı da pdf formatında ücret-
siz olarak okurlarının hizme-
tine sunmakta ve bu hizmet 
de büyük ilgi görmektedir. 
Öyle ki, Haber gazetesinin 
sayfalarının aylık indirilme 
(download) sayısı da sayı 

başına 17 bin civarın-
dadır. Danimarka’daki 
vatandaşlarımızın son 
beş yıldır vazgeçilmezi 
olan HABER.DK, Ku-
zey Avrupa’dan Tür-
kiye’ye kadar uzanan 
renkli okur portföyü ile 
sadece objektif olmayı 
ve okurlarına en doğru 
haberi vermeyi kendine 
görev edindi” dedi.

Gazetinin İdari So-
rumlusu Sadi Teke-
lioğlu da, ”Haber.dk 
Türkçe olarak yayın bir 
Danimarka gazetesidir. 
Bu yüzden, içerik olarak 
Danimarka haberlerine 

Türkçe olarak ağırlık veri-
yoruz. Bu da Danimarka’da 
yaşayan ve gündemi Türkçe 
izlemek isteyen okurlarımıza 
iyi bir hizmet oluyor. Ayrıca, 
Avrupa ve Türkiye’de çeşitli 
nedenlerle Danimarka ile il-
gilenen kişiler için de önem-

li bir bilgi ve haber kaynağı 
durumundayız” şeklinde ko-
nuştu. 

HABER gazetesi 
ilk beşte
Daha önce da Haber gazete-
sinin okunurluğu bir araştır-
ma kuruluşunun anketi ile 
de belgelenmişti. Danimar-
ka Uyum Bakanlığı tarafın-
dan finanse edilen ve Catinet 
araştırma kuruluşu tarafın-
dan Mediacom reklam ajan-
sı ile birlikte gerçekleştirilen 
“Nydanskere & Media/Yeni 
Danimarkalılar ve Medya” 
adlı bir medya tüketim araş-
tırmasında HABER gazetesi, 
Danimarka’da yaşayan Tür-
kiye kökenli göçmenler ara-
sında en çok izlenen medya 
dalında ATV, Hürriyet ve 
Euro D ile birlikte ilk beşte 
yeralmıştı. 

(Haber)

HABER.DK göz kamaştırıyor

Çanakkale savaşında Gelibolu’da hayatlarını kay-
beden Anzaklar 25 Nisan günü Kopenhag’da 
anıldı. Avustralya Büyükelçiliğinin düzenledi-

ği törene Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçi-
si Ahmet Berki Dibek de eşi Ceyda Dibek’le birlikte 
katıldı.

Törende Çanakkale’de hayatını kaybeden askerler 
için saygı duruşu yapıldı ve ABD, Belçika, Avustralya, 
Yeni Zelanda büyükelçileri ile İngiltere Büyükelçiliğin-
den askeri bir ataşe katıldılar. Törende Danimarka’yı 
temsilen Danimarka Genel Kurmay başkanı katıldı.

Büyükelçi Dibek İngilizce olarak yaptığı anma konuş-
masında Atatürk’ün Anzak şehitleri analarına hitaben 
yaptığı konuşmadaki “Bu memleketin topraklarında 
kanlarını döken Ingiliz, Fransız, Avustralyalı, Yeni 
Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, dost bir vata-
nın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yanyana koyun koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! 
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrı-
mızdadır, huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. 
Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık 
bizim evlatlarımız olmuşlardır.”  sözlerini aktardı.

Konuş  malarla birlikte tören alanında katılımcı ül-
kelerin büyükelçileri ve temsilcileri askerler anısına 
birer çelenk bıraktılar.

(Haber)

Anzaklar Kopenhag’da 
da anıldı
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Mutluluğunuza ortak oluyoruz

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380  
+45  Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU
« « « « «

600 kişilik ikinci ve lüks
salonumuzla da Ramazan 

bayramından sonra 
hizmetinizdeyiz.
Rezervasyonlarınızı 
şimdiden yaptırın

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 

toplantılarınıza 2000 
kişiye kadar yemek 
servisimiz vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli misafi rlerinizi 1200 kişilik lüks 
salonumuzda, tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
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PEGASUS HAVA YOLLARI 
İLE KOPENHAG’DAN  İSTANBUL, 

ANKARA VE KONYA DİREK 
UÇUŞLARIMIZ İÇİN 

MUTLAKA BİZİ ARAYIN

PEGASUS HAVA YOLLARI İLE BILLUND’DAN 
DİREK İSTENANBUL

20 HAZİRAN 2010 TARİHİNDEN 15AĞUSTOS TARİHİNE KADAR  HER 
PERŞEMBE VE PAZAR GÜNLERİ BILLUND’DAN PEGASUS HAVA 

YOLLARI İLE DİREK İSTANBUL  KARŞILIKLI SEFERLER
Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, 

Adana, Elazığ, Trabzon, Samsun, Dalaman, Bodrum bağlantıları 
ile hizmetinizdeyiz.

Ve Kopenhag `dan  haftanın 4 günü Ankara, 
İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, 

Gaziantep, Adana, Elazığ, Trabzon, Samsun,Dalaman, 
Bodrum baglantıları ile hizmetinizdeyiz.

TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün 
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden

T
yrkisk-Dansk 
Netværk /
Türk-Dani-
marka İleti-

şim Platformu (TDN)  
yönetim kurulu üyeleri 
gazetemiz HABER’i  zi-
yaret etti.  

Yönetim kurulunun 
tam kadro katıldığı zi-
yarette, Haber gazete-
si yöneticileri Cengiz 
Kahraman ve Sadi Te-
kelioğlu tarafından ga-
zete hakkında bilgiler 

verildi. 
TDN’nin çalışmaları 

hakkında da bilgiler ve-
ren TDN yönetim kuru-
lu başkanı Bircan Eker, 
TDN’nin önümüzde-
ki dönemde yapmayı 
planladığı etkinlikler i 
anlattı. 

Haber gazetesinin 
profesyonel gazeteciler 
tarafından hazırlanan 
ilk ve tek yayın olma-
sından dolayı gazeteyi 
severek takip ettiklerini 

ifade eden Bircan Eker, 
Haber gazetesinin ta-
rafsız ve duyarlı yayın 
çizgisinden dolayı çok 
beğendiklerini ve HA-
BER’in Danimarka’da 
büyük bir boşluğu dol-
durduğunu söyledi.  

Ziyarette, hem 
TDN’nin hem de haber 
gazetesinin yapacağı et-
kinliklerde bundan böy-
le birlikte hareket etme 
kararı alındı. 

(Haber)

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Çocuk Bayramı etkinlik-
lerinin gerçekleşmesinde 

katkıları bulunan Danimar-
ka’daki Türk işadamlarına 
büyükelçilik rezidansında dü-
zenlenen sade bir törenle pla-
ket verildi. 

İşadamlarına plaketler Kut-
lama komitesi adına büyükelçi 
Berki Dibek tarafından verildi.   
Törende konuşan Büyükelçi 
Berki Dibek, katkılarından do-
layı işadamlarını teşekkür eder-
ken, 23 Nisan’da çocuklarımı-

zın kolbastı oynamalarının her-
kesi duygulandırdığını, bunun 
birlikte iş yapma ve arkadaşlığı 
çağrıştırdığına işaret etti. 

Önümüzdeki yıllarda daha 
büyük katılımlı, daha görkem-
li kutlamalar yapılmasını dile-
yen büyükelçi Dibek, uzun yıl-
lar sonra bu yıl Kopenhag’da 
ilk kez düzenlenen kutlamalar-
dan yüz akı ile çıkıldığından bü-
yük mutluluk duyduğunu dile 
getirdi. 

Büyükelçi Dibek, başta MB 
FOOD, Başaksaray Düğün Sa-

lonları, Mina İstanbul Döner 
fabrikası,  Kingos Trafiksko-
le ve Full House gibi önemli 
Türk firmalarının yeraldığı 
toplam 15 Türk şirketine pla-
ket verdi. 

Kutlama komitesi adına büyü-
kelçi Berki Dibek ve eşi Cey-
da Dibek’e bir plaket verilen 
törende ayrıca işadamlarımız, 
anadili öğretmeni Mustafa Ke-
mal Demir’ e de başarılı hiz-
metlerinden dolayı bir hediye 
verdiler. 

(Haber)

Rezidansta işadamlarına teşekkür plaketiTDN’den HABER’e ziyaret
Türk-Danimarka İletişim Platformu ve Haber gazetesi 
bundan böyle yapacakları etkinliklerde birlikte hareket 
edecekler.
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SABİT FAİZLİ 
KONUT 
KREDİSİNE HÜCUM!

KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle gö-
rülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki 
sabit faizli konut kredisi vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Uzmanlar, kredi kullanıcılarının hemen 
hemen hepsinin değişken faizli konut kredisini tercih ettiğini, fakat yaşanan küresel kriz ve Yunanistan’da 
gelişen olaylarla bağlantılı olarak sabit faizli konut kredisine yönelimin arttığını belirtiyorlar. Bulunduğumuz 
döneme kadar Realkredit Danmark bankası, sadece 300 milyon kron değerinde 30 yıllık sabit faizli konut 
kredileri verirken, bundan sonra çoğu bankanın bu sisteme geçiş yapacağının sinyallerini verdi.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN  

HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için 
özel oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için 

mescit bulunmaktadır.

ROYAL
SELSKABSLOKALE

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

DÜĞÜN SALONU  

Masa örtüleri, sandalye kılıfl arı için 6 ayrı renk 
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 

Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk

««««««

Telefon: 32 111 555

Rabat! Rabat! Rabat!Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve dostlarınız 

düğününüzü interne 
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

Kaliteli Türk yemekleri 
profesyonel Türk 
aşçılar tarafından 

yapılmaktadır. 

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207 

25% 25%
Rabat på standardprisen på alle nye bookinger. 
Gælder for alle nye fester med mere end 500

deltagere til afholdelse i perioden Jan/Feb/Marts-2010

Yıldız Akdoğan

Daha dayanışmacı bir AB, lütfen

Bugünlerde Avrupa çok kötü bir 
kriz yaşıyor. Bu kriz Yunanis-

tan’da başgösteren ve neredeyse ül-
keyi iflasa götürecek  krizle başladı.  
Kriz Euro ve AB çevresinde başgös-
teren güvensizlik nedeniyle Portekiz 
ve İspanya’ya da sıçradı. Tüm bunlar 
olurken Almanya ve Fransa ve genel-
de de Avrupa Birliği’nin durumun cid-
diyetini anlamakta gecikmeleri ve ağır 
hareket etmeleri krizin iyice derinleş-
mesine neden oldu. 
Her geçen dakika Avrupalılar için 

daha pahalıya patlamaya neden oldu.
Ancak bu hafta başında Avrupa Bir-

liği’nin baş aktörleri mecburi görevle-
rinin bilincine vardılar ve AB Maliye 
Bakanları toplantıya çağrılarak Yuna-
nistan’a 750 Milyar Euro yardım ya-
pılmasına karar verildi. Yardım paketi 
ayrıca Yunanistan’daki kriz nedeniy-
le ekonomisi kötüleşen ülkeler için de 
bir güvenlik şemsiyesi oluşturacak.
Bu durumda tabii ki Yunanistan 

kendisine yapılan yardımlar konusun-

da özensiz davranmakla suçlanabilir, 
hatta Claus Hjort Frederiksen’in dedi-
ği gibi “onların sorumsuzluğu”  da di-
yebiliriz, ancak üye ülkelerin devreye 
girmekte gecikmeleri, yavaş davran-
maları veya ağırdan alınan dayanış-
macı tavrı da unutmamalıyız.
Euro kullanılmaya başlandığı gün-

den beri zor günler geçirildi ama 
AB’nin sergilediği dayanışmacı tutu-
mun  da aynı güçlükleri yaşadığını 
söylemeliyiz.
Almanya eski başbakanı Helmut 

Kohl ve Fransa Devlet Başkanı Fran-
çois Mitterand’dan bu yana Avrupa 
vizyonuna sahip liderlerin yokluğunu 
hissediyoruz. Bu yokluk hem AB ku-
rumlarında hem de bu tür krizler söz 
konusu olunca hissediliyor.
Krizde en merkezi roldeki liderler-

den Angela Merkel, ülkesindeki eyalet 
seçimlerine yoğunlaşmaktan krize pek 
zaman ayıramadığı için sert eleştirile-
re uğradı. Onun kriz konusunda dev-
reye girmemesi hem eyalet seçimlerin-

de partisinin puan kaybetmesine, hem 
de krizin ve dolayısıyla Alman ekono-
misinin kötüye gitmesine neden oldu.
 AB liderleri niçin  herhangi bir ger-

ginlik ve savaşı önlemek için kendi 
kurdukları kurumların çalışmaları ko-
nusunda vurdumduymaz davranıyor-
lar?
Nazizmin yıkılmasının 65. yılını ya-

şadığımız bu günlerde AB liderlerinin, 
sorumluluktan uzak davranarak, ken-
di ülkelerindeki ulusal iç çekişmeleri 
AB kurumlarına tercih etmelerini an-
lamak mümkün değildir.
Biz de kendi ülkemize baktığımız-

da, bizi Euro işbirliğinin dışında tutan 
AB muafiyetlerinin bizi de vizyonsuz-
luğa sürüklediğini görmemiz gereki-
yor.
Yunanistan’daki kriz Euro’yu sorgu-

lamayı beraberinde getirmekle kalmı-
yor AB’nin bütünleşmesini de engelli-
yor. Genelde Avrupa’da ve özellikle de 
Euro ülkelerinde Tüm AB’ye duyulan 
güvensizlik arttı. Bu da AB içinde iş-

birliğini güçleştirecek, AB’nin genişle-
mesini güçleştirecek ve geciktirecek-
tir.
Özellikle AB adayı Türkiye’nin du-

rumu güçleşmiştir. Türkiye’nin hızla 
artan nüfusu ve din, Türkiye’nin üye-
liğine şüpheyle yaklaşanlar bu şüp-
helerine ekonomi başlığını ekleyecek-
lerdir. Özellikle komşu ülke Yunanis-
tan’daki ekonomik durum Türkiye 
üye olacağı zamanda hatırlanacaktır.
Geçen hafta Salzburg’da bir taksi şö-

förü ile yaptığım kısa sohbet bunu en 
iyi şekilde göstermektedir. Avustur-
yalı taksi şöförü, ortaya çıkan krizin 
yanı sıra Yunanistan’ın Avrupa Birliği 
üyeliğinden de hoşnut değildi. Bunu 
da açıkça söylüyordu. “Artık Türkler 
üyeliği unutsunlar. AB’ye fatura çıka-
racak bir üyeyi daha kaldıramayız”.
Tüm bunlar gözönünde bulundurul-

duğunda aslında Avrupa Birliği’nde 
bir kimlik krizi yaşanmakta olduğunu 
söylemek pek yanlış sayılmaz.

yildiz.akdogan@haber.dk
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Sosyal Demokratlar ve Sosyalist Halk Partisi 
Danimarka Halk Partisi'ni aratmıyor

DANMARKS
BEDSTE
MOBILPRISER

Ring i Danmark fra 

8 øre
ing til udlandet fra 

8 øre

Alle priser er pr. minut

Mellem alle
One Mobile kunder

0 øre

MOBILPRISER

Ring i 

8 øre
Ring til udlandet fra 

8 øre
KUN

Üzeyir Tireli

Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist 
Halk Partisi’ne verilen her oy Pia 

Kjærsgaard’a verilmiş bir oy demek 
midir?
Bundan bir kaç yıl  önce bana böy-

le bir soru yöneltilseydi, hiç şüphesiz 
‘hayır’ derdim. Her ne kadar Sosyal 
Demokratların son 10-15 yıldır sü-
rekli sağa kaydıklarını, milliyetçi ve 
‘anti-göçmen’ bir politika izledikle-
rini gözlemliyor olsam da, Sosyalist 
Halk Partisi ile ortaklık imzaladılar, 
hükümete alternatif oldular, en azın-
dan Sosyalist Halk Partisi, Sosyal 
Demokratlar’ın ipini çeker düşünce-
siyle, böyle bir soruya kesinlikle ‘ha-
yır’ derdim. Bugün aynı şeyi diyemi-
yorum. 
Sosyal Demokrat Parti ve Sosya-

list Halk Partisi’ne verilen her oy, 
Pia Kjærsgaard ve onun partisine ve-
rilmiş bir oydur diye düşünüyorum. 
Böyle düşünmekten de öte, son bir 
yıldır bunun kanıtlarını da görüyo-
rum. 
Bu kanıtlardan en önemlisi geçen 

hafta tanık olduğumuz bir olay: Dü-
rüst bir göçmen politikasının iki sa-
vunucusundan biri olan Radikal Sol 
Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Sos-
yalist Halk Partisi’nin göçmen poli-
tikasındaki kaypaklığını sık sık gör-

düğünden, ‘olası bir hükümet ortak-
lığında, Pia Kjærsgaard’la birleşerek 
göçmen politikasını daha da sertleş-
tirip sertleştirmeyecekleri konusun-
da seçmenlere kesin cevap vermele-
rini’ talep etti. Bu soruya ne Sosyal 
Demokratlardan ne de Sosyalist Halk 
Partisi’nden kesin ve inandırıcı bir 
cevap geldi. ‘Tabii ki biz Pia Kjærsga-
ard ve onun partisiyle göçmen politi-
kası yapmayız’ diyemediler. Üstüne 
üslük Sosyalist Halk Partisi sözcüsü 
Ole Sohn, Radikal Sol Parti’yi suçla-
yan bir üslupla, ‘nasıl böyle bir soru 
sorarsınız? Pia Kjærsgaard’la göçmen 
politikası yapmamızı istemiyorsanız, 
gelin bizim göçmen politıkamıza evet 
deyin’ diyor. Ole Sohn ve yandaşla-
rı ‘biz tabii ki dürüst bir göçmen po-
litikası izleyeceğiz, ayrımcı politikayı 
değiştireceğiz, göçmenlere insan gibi 
davranacağız’ diyemiyor. Ole Sohn 
diyemeyince, yıllar önce sağa kaymış, 
Pia Kjærsgaard’dan daha fazla Pia 
Kjærsgaard olmak isteyen Sosyal De-
mokratların lideri Helle Thornıng-
Schmidt hiç diyemiyor. Zaten Sosyal 
Demokratların göçmen politikası Pia 
Kjærsgaard’dan alınmış. Sosyalist 
Halk Partisi de Sosyal Demokratla-
rın göçmen politkasını devraldı. Eh 
artık vay bizim halimize!

Sosyal Demokrat ve Sosyalist Halk 
Partisi’ne verilen oyların, Pia Kjærs-
gaard’a verilmiş bir oy olduğuna baş-
ka bir kanıt, yine son zamanlarda 
gündeme gelen Facebook olayı. 
Olay bilindiği gibi şöyle gelişiyor; 

‘Danimarka Aslanları’ (Danmarks 
Løver) adında bir Facebook sitesi-
nin bir üyesi (ki bu site Pia Kjærs-
gaard ve aşırı milliyetçi akımların 
önüne set çekmek isteyen bir site) 
Pia Kjærsgaard’un bir fotoğrafında 
montaj yaparak, ona Nazi ünüforma-
sı giydiriyor. Bunun üzerine ‘kıya-
met kopuyor’; bir taraftan basın ola-
yı şişirirken bir taraftan da Sosyalist 
Halk Partisi’nin bazı Facebook üyele-
ri hemen sitede çıkıyor. Parti başka-
nı Villy Søvndal ve sözcü Ole Sohn, 
Pia Kjærsgaard’dan özür diliyor ve 
‘Pia Kjærsgaard’u öcü gibi gösterme-
yelim’ diyor. 
Bu durum Sosyal Demokratların ve 

Sosyalist Halk Partisi’ndeki sağa ka-
yışın taktiksel bir kayış olmadığını, 
bu iki partide büyük bir ideoljik de-
ğişim yaşandığını gösteriyor. Çün-
kü burada görülen – ve iyice yaygın-
laşan – apaçık bir çifte standartlık. 
Politikanın 
ve politikacıların öcü gibi gösteril-

mesini falan istediğim yok, ama Ole 

Sohn, Villy Søvndal ve bir çok poli-
tik temsilci, ’Hz. Muhammed karak-
türleri bir karakatürdür, ifade özgür-
lüğüdür, şakadır, demokrasidir vs.’ 
gibi savlarla, olayı savunurken, Pia 
Kjærsgaard’a Nazi ünüforması giydi-
rilmesine ‘şaka, demokrasi, ifade öz-
gürlüğü’ diyemediği gibi, ayrıca Pia 
Kjærsgaard önünde elpençe durup 
özür diliyor. 
Pia Kjærsgaard’un göçmenleri ve 

özellikle Müslümanları hergün şey-
tanlaştırmasına karşı çıkmadıkları 
gibi ’geldikleri yere defolup gitsinler’ 
gibi ifadeler kullanarak bu şeytan-
laştırma olayına katkıda bulunuyor 
Søvndal.
Sosyal Demokrat ve Sosyalist Halk 

Partisi’nin gerek Pia Kjærsgaard’la 
ortaklığı reddetmemeleri gerekse 
özür dileyerek, iyi ilişkiler kurmaya 
devam ederek,  gelecek dönemde bir 
hükümet ortaklığının temelini atma-
ya çalıtıkları apaçık. Bu sadece son 
iki hafta içinde gelişen bir olay. Son 
bir kaç aya baktığımızda olay daha 
vahim. Gelecek daha da vahim ola-
cak. Dolayısıyla Sosyal Demokrat ve 
Sosyalist Halk Partisi’nde verilen her 
oy, Pia Kjærsgaard’ a verilmiş bir oy-
dur. 

 tireli@haber.dk
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Sadi Tekelioğlu

T
esnim kendi tasarladı-
ğı punk başörtüsünü 
takıyor. Punk hareke-
tinin simgesi olan ve 

horoz ibiği şeklinde kabartılmış 
saç modelini tesettürle birleş-
tiren Tesnim, ailesini ziyaret 
ettiği zamanlarda plastikten 
kendi yaptığı fermuarlı ibikleri 
çıkarıyor, ancak bunları çıkar-
dıktan sonra da başörtüsünde 
punk izlerini görmek mümkün, 
zira başörtüsünde de punk ha-
reketinin simgelerinden kuru-
kafa figürleri var. 

8 yaşından beri başörtüsü ta-
kan Tesnim Sayar, Müslüman 
olmanın gençlerin inandıkları 
ve değer verdikleri şeylerden 
uzak kalmalarına neden olacağı 
anlamına gelmediğini söylüyor. 
Punk giyim tarzını ”Harajuku” 
olarak adlandırıyor. Harajuku 
ise Japonya’nın başkenti Tok-
yo’nun Shibuyo semtindeki bir 
mahallenin adı. 

Danimarka’nın üçüncü büyük 
şehri Odense’de doğup büyü-
yen Tesnim ilkokul yıllarında 
Amerikalı patenci gençlerden 
görmeye alışık olduğumuz bol 
giysileri tercih etmiş.

Devamlı farklı ve provokatif 
olmayı kendisine ilke edinen 
Tesnim’le Danimarka punk 
hareketinin merkezi Kopen-
hag’daki Ungdomshuset’te bu-
luştuk. Binanın içi, dışı ve avlu-

su rengarenk graffiti ile kaplı. 
Tesnim giyiminin yarattı-

ğı çağrışımın aksine alçak ses 
tonu ile sanki dua okurmuşça-
sına sorularıma yavaşça cevap 
veriyor. Horoz ibikli başörtüsü, 
burnundaki hızma, alt duda-
ğındaki piercing, başörtüsünde-
ki çatal iğneler, parmak uçları 
açık siyah iskelet desenli eldi-
venleri, bileklikleri, ve muştayı 
andıran deri boğazlıkları ve bi-
leklikleri ile sorularıma gülüm-
seyerek cevaplar veriyor.

Punk hareketi ile tanışmam 
12 yaşında iken 50 kron vere-
rek aldığım bir bileklikti. Bu bi-
leklik Punk hareketine attığım 
ilk adım oldu. Punk içinde deği-
şik akımlar var. Kendime tam 
bir etiket koymam gerekirse 
’Goth Punk’ diyebilirim. Giysi-
lerimin tümünü kendim dizayn 
ediyorum” diyen Tesnim Sayar 
Danimarka Dizayn Akademisi, 
Moda dizaynı bölümünde ikinci 
sınıf öğrecisi. En büyük hayali 
ise hayatını moda tasarımcısı 
olarak kazanabilmek.

Herkes şaşırıyor
Şaşkınlığımı gizleyememiş ol-
mamı normal karşıladığını söy-
lüyor. ”Bir Danimarkalı genç 
kadın beni yolda görünce önüm-
de durdu ve ’Olamaz, olamaz, 
olamaz inanamıyorum’ deme-
ye başladı. Ben de ’Olur, olur, 
olur, neden olmasın” dedim. 
Yine yürüme sehpası ile kaldı-

rımda duran yaşlı bir amca ben 
yanından geçtikçe sehpasını üç 
ayrı yöne döndürüp beni izledi” 
diye konuşan Tesnim, Punk fel-
sefesi ile İslamiyeti birleştirmek 
ya da ortak yönlerini araştır-
mak gibi bir endişesinin olmadı-
ğını, sadece Müslüman bir genç 
kız olarak bu hareket içinde de 
yer alınabileceğini göstermek 
istediğini söylüyor.

Bilgi özgürlük getirir
Müslüman kızların monoton 
bir yaşam süren, evde oturan, 
baskı altında yaşayan kişiler ol-
duğu yolunda bir kanı var. Ben 
bunu değiştirmek istiyorum. 
Ayrıca açık olmak ve soru sor-
mak hangi dinden olursa olsun 
insanı özgürleştirir. Müslüman 
bir kız olarak her zaman ”Ne-
den?” sorusunu sormak gerekti-
ğini düşündüm ve sordum.

Tesnim tasarımcı olmaya 11 
yaşında karar vermiş. ”Ben aile 
büyüklerimin giyim tarzını çok 
monoton buluyordum, hele te-
settüre uygun giyinilirse de kat 
kat elbise giyerek estetik kaygı 
gösterilemeyeceğini düşündüm. 
Bu yüzden dini inançlarımdan 
taviz vermeden istediğim şekil-
de giyinebileceğimi göstermek 
istedim” diyor Tesnim. Punk 
başörtüsü dizaynı ise ona Dani-
marka tasarım Akademisi kapı-
larını açmış.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Türk, Müslüman ve Punk
Tesnim Sayar 21 yaşında. Danimarka’da doğup büyümüş. 
Annesi Manisa’nın Turgutlu ilçesinden baba ise Aydınlı. 
Tesnim’i diğer genç kızlardan farklı kılan bir özellik var, 
o da punk hareketinin içinde  olması. 

Hovedgaden 405
2640 Hedehusene

Tlf: 4656 0102

Menderes Çakmak & Birol KralMutfağımızda hiç bir suretle 
hazır kıyma bulunmamaktadır. 

Bütün kıymalarımızı 
restoranımızda zırhlı bıçaklarla 

kendimiz üretmekteyiz.

Kopenhag’da yeni Türk restoranı
Usta aşçılarımız tarafından hazırlanan Türk mutfağının seçkin ve lezzetli yemeklerini, 

KUZU ÇEVİRME, meşhur ERZURUM OLTU KEBABI, TANDIR KEBAP, İSKENDER KEBAP ve daha 
bir çok yemek çeşitini, sütlü tatlılarımızı ve KÜNEFE’yi mutlaka tadınız.

(Şömine)
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Tlf: 4344 1015 Glostrup Butikstorv - Diget 30 -36,  2600 Glostrup (Glostrup Hastanesi yanı)

A la carte 
servisimiz 

devam 
etmektedir www.hunkar.dk

Sınırsız yemek
14.00’e kadar 

49 kr.
14.00’ten sonra 

79.00 kr.

HÜNKAR RESTAURANT’TA YENİLİK!HÜNKAR RESTAURANT’TA YENİLİK!
Açık büfemizle hizmetinizdeyizAçık büfemizle hizmetinizdeyiz

Zengin çeşit

       Aralık/December 2006haber20   Aralık/December 2006 21   haberHABER 

Osmanlı&Türk Mutfağı
HÜNKAR Restaurant

180 kişilik kapasitemiz, 
çocuk oyun odası, mescit, 

şark odası ve sınırsız park yeri 
olanaklarımızla

profesyonel aşçılarımızın 
hazırladığı nefis yemeklerimizle 

hizmetinizdeyiz.

Odunlu taş fırınımızda hazırlanan  

pidelerimiz, kiremitte kebap çeşitlerimiz 

ve özellikle işkembe çorbamızla Osmanlı- 

Türk mutfağında iddialıyız. 

Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınız 

ve müşterilerinizle huzur içinde yemeğinizi 

yiyebileceğiniz  nadir mekanlardan biri.

İster ferah salonumuzda, ister 

Şark odamızda özel bir gün yaşayın. 

Çocuklarınız oyun odamızda oynarken siz 

huzur içinde yemeğinizi 

yiyebilirsiniz

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

HÜNKAR RESTAURANT

Glostrup Butikstorv

Diget 30 - 36

2600 Glostrup

(Glostrup Hastanesi yanı)

TLF: 4344 1015

AÇILIŞ SAATLERİ
Pzt. - Perş.:    11.00 - 23.00
Cuma - Pazar :   14.00 - 24.00
Resmi tatil günleri :  14.00 -  24.00

Online rezervasyon için:  www.hunkar.dk

Düğün, Nişan, Kına gecesi, doğumgünü ve diğer özel günleriniz için yemek siparişi verebilirsiniz

Berk Çoker

H
er iki ülkenin med-
yasını karşı karşıya 
getiren ve Danimar-
ka polisinin sıradan 

bir şiddet olarak nitelendirdiği 
Özgür Deniz Uzun cinayetinde 
savcıdan hatırlatma.  

 Haber Gazetesi ve Türk med-
yasının Deniz’in öldürülme-
sinin ırkçı bir cinayet olduğu 
yönündeki ısrarlarına dava-
nın savcısı Anne Brigitte Stü-
rup’tan iki yıl sonra bir kez 
daha destek geldi. 

İki yıl önce yaşları 15,16 ve 
18 olan üç Danimarkalı genç 
tarafından dövülerek öldürü-
len 16 yaşındaki Özgür Deniz 
Uzun’un dava sürecini yürüten 
savcı Anne Birgitte Stürup’un 
gazeteci Morten Bruun ve Tho-
mas Bjerg ile yaptığı röportajlar-
dan yola çıkarak yayınlanan “Sav-
cı – Stürup’luk Dava” (Anklage-
ren – En Sag for Stürup) adlı ki-
tapta, saldırının ırkçılıktan başka 
bir güdü taşımadığı belirtiliyor. 

Savcı: “Deniz’in öldürülmesi, 
ırkçı bir cinayettir”
Savcılık mesleğine dair bilinme-
yenlerin ve kendi deneyimlerinin 

bir kitapta yayınlanmasına izin 
veren ilk savcı olarak Danimar-
ka tarihine geçen savcı Stürup, 
Anklageren adlı kitapta Deniz’in 
ölümünü sıradan bir cinayet ola-
rak görmediğini, bunun tamamı 
ile ırkçılıkla bağlantılı olduğunu 
belirtti. 

Savcı Stürup, olay anında bir 
tane bile şahidin bulunmaması-
nın davayı açmaza ittiğini, bun-
dan dolayı da sanıkların cinayet 
işlemelerine rağmen asgari ceza-

lara çarptırıldıklarına değinmişti. 
Stürup Deniz davası ile ilgili ola-
rak kitapta şu sözleri sarfetmişti: 

“Meydana gelen olay tamamen 
anlamsız. Her üçü de olayı kabul 
ediyor. Hatta olayın arkasından 
gülüyorlar da. Olayda, Deniz’in 
ve arkadaşının etnik kökenli ol-
malarının dışında başka bir sebep 
olacağını görmekte büyük güçlük 
çekiyorum. Bu üç kişinin gözünde 
onlar karakafa (perker). Bu sal-
dırıda ırkçılıktan başka bir güdü 

göremiyorum” (Bruun ve Bjerg, 
2010, Anklageren – En Sag for 
Stürup, sayfa 32-33). 

Deniz’in Ailesi ve Avukatı 
AİHM’ye gidiyor
16 yaşındaki Özgür Deniz 
Uzun adlı genç 20 Mart 2008 
günü Kopenhag’da gazete da-
ğıttığı sırada üç Danimarkalı 
gencin saldırısına uğrayarak 
yaşamını yitirmişti. Türk gen-
ci, beyzbol sopası ile saldırarak 
öldürücü darbeyi vurduğu öne 
sürülen 15 yaşındaki çocuğun 
olaydan 3 gün önce üzerinde si-
lah ve bıçakla polis tarafından 
yakalanması ve akabinde be-
lediye sosyal yetkililerine tes-
lim edilmesine rağmen önlem 
alınmaması kafalarda soru işa-
reti bırakmış, üç Danimarkalı 

sanık, davada öldürmek ve buna 
ek olarak işlenen çeşitli suçlardan 
sadece 4,5 yıl hapis cezasına çarp-
tırılmışlardı. 

Danimarka’da bu davaya dair 
bütün hukuk yollarının kapalı ol-
duğunu vurgulayan aile ve avuka-
tı, Stürup’un kitaptaki açıklama-
rından yola çıkarak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin kapısını 
çalmaya hazırlanıyor.

berk.coker@haber.dk

Anne ve Türk medyası haklı çıktı
Her ne kadar Kopenhag Polisi Cinayet Masası Şefi  ve dönemin başbakanı Anders Fogh Rasmussen, yangından 
mal kaçırır gibi Özgür Deniz Cinayetini adi bir suç gibi göstermeye çalıştılarsa da davaya bakan savcı cinayet-
ten iki yıl sonra saldırının ırkçılıktan başka bir güdü taşımadığını bir kez daha yineledi.

Haber Gazetesi 
olarak, cinaye-

tin ardından Nisan 
2008’te “İşte Dani-
marka Adaleti” ve 
Ocak 2009’da “De-
niz Irkçılık Kurba-
nı mı?” haberleri 
ve birçok yazarımı-
zın köşe yazıları ile 
medya üzerinden 
Deniz’in ailesinin 
hukuk mücadelesi-
ne destek vermeye 
çalıştık. 
Bu davadaki çık-

mazların açıklığa 
kavuşması ve suç-
luların hakettikleri 
cezaya çarptırılma-
ları için üzerimize 
düşen görevi Dani-
marka’daki Türk 
halkının geleceği ve 
çıkarları için yerine 
getirmeyi bir borç 
biliriz. 

Haber diyor ki:

20 Mart günü uğradığı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Özgür Deniz 

Uzun’u öldürenlerin ırkçı olup olmadıkları tartışılıyor. Polis cinayeti sıradan bir şiddet 

olayı olarak tanımlarken, Danimarka medyası olayın üzerine gitmek yerine Türk 

medyasında cinayetin neden ırkçılık olarak tanımlandığına yoğunlaştı. Her iki ülkenin 

medyası karşı karşıya geldi. Konuyla ilgili haber ve yorumlar için:

HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ...

Tlf.: 33 79 79 79
10 yılı aşkın tecrübemizle Türkçe 

ve Danca ehliyet kurslarıyla 

hizmetinizdeyiz. 

www.kingostrafikskole.dk

Daha geniş bilgi sayfa 13’te
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ALANYA

Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYA

���������������������������
��������������

ANTALYA

������
���������������

��������������
��������������

������������������������

���������������

����������������

ISSN: 9771602-985002
H

DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 

Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 

arayınız.
Tlf: 36 305 306

MOSAİKwww.mosaiksalon.dk

Sayfa 4, 6, 16
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NİSAN/APRIL  2008

SAYI/NR. 39

FİYATI/PRİS 5 kr.

HABER
YIL/ÅRGANG 7

 www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

DÜĞÜN SALONU  

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 

GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 

sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

ROYAL

Tlf: 33 111 555
www.royalsalon.dk

www.satdiscount.dk 

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

1.200 krondan 
başlayan komple 

set fiyatlarla kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNTTAVUKÇU

SATDISCOUNT

- 2
4 

cm
- 

- 47 cm -24x47 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 

çanağın işlevini görüyor.

Türkiye’ye 
seyahatlerinizde 

en ucuz, 
en güvenilir

Tek gidiş 475,-

www.b-beauty.dk

Hundige Center 2A,  2sal  ved 

Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 

klinik@b-beauty.dk

Kalıcı epilasyonda 

(permanent hårfjerning) 

ilk 5 seans için yapılan 

peşin ödemelerde 
%50 indirim.

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı 

16 Mayıs 2008’de yayınlanacaktır.

DENİZ IRKÇILIK KURBANI MI?

ISSN: 9771602-985002

H

OCAK/JANUAR  2009

SAYI/NR. 47

FİYATI/PRİS 5 kr.

HABE
R

YIL/ÅRGANG 9

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS  www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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DÜĞÜN SA
LONU  

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 

GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 

sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

RO
YAL

Tlf: 32 111 555

www.royalsalon.dk

Tlf: 3
6 305 306

DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 

Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 

arayınız.

MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

www.satdiscount.dk 

Tlf: 5
188 8675 - 6

030 3587

D-SMART 

İskandinavya 

Servisi

UEFA ve Avrupa 

maçları artık 

D-SMART’ta. 

Sınırsız abonelik ve cihaz: 

1590,- DKK

www.b-beauty.dk
Hundige Center 2A,  2 sal 

Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 

klinik@b-beauty.dk

Epilasyonda 

(permanent hårfjerning) 

ilk 5 seans için yapılan 

peşin ödemelerde 

         
  indirim.

%50

Gazeteniz HABE
R’in gelecek sayısı 

13 Şubat 2009’da yayınlanacaktır.

Sayfa 6-7

Frederiksberggade 6    1459 KBH K    

Tlf: 3
3 32 90 10www.koskkebab.dk

ŞARK’IN LEZZETİNİ KÖŞK’TE TADIN 

1

Enghavevej 57-59

1674 København V

Tlf : 39 18 11 22
www

.pash
akeb

ab.dk

2

Hillerødgade 30A

2200  København N

Tlf: 35 82 45 46Odun kömüründe 

döner kebap ve 

ızgara çeşitleri
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KATİLLER ÖLDÜRÜRKEN GÜLÜYORLARDI, VERİLEN CEZAYA DA GÜLDÜLER

Geçtiğimiz yıl Mart ayında dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Özgür Deniz Uzun’un 

katillerine sadece 4.5 yıl hapis cezası verildi. Verilen bu gülünç hapis cezaları acılı 

annenin bir kez daha yıkılmasına neden oldu. Danimarka’daki Türkler verilen ceza-

lara tepki gösterirken, Türk medyası da cezaları komik buldu ve cinayetin ırkçı bir 

cinayet olduğu yönündeki ısrarını sürdürdü. 

İŞTE DANİMARKA ADALETİ!
Kanser tedavisinde 

önemli gelişme

Rahim ağzı 

kanseri a
rtık 

aşı ile
 

önlenebilece
k. 

Konu ile il
gili 

yazılar 

Sayfa 18-19’da
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Tel :2127 5146 

 Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

www.eak-design.comTel :2127 5146 

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? 
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, 

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarımeak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

ak@eak-design.com

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning 
og Renovering, Design og Indretning

Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Istedgade 42B 
1650 København V 
Tlf: +45 33 90 90 90

Danimarka’nın ilk Türk köftecisi

Köfte siparişi alınır.

Zengin köfte menümüz, 
salatalarımız ve 

çorba çeşitlerimiz ile 
hizmetinizdeyiz

• Sultanahmet köftesi
  • İnegöl köftesi
    • Sivas köftesi
      • Sebzeli köfte
        • Parmak köfte
          • Şiş köfte
            • Çiğ köfte

Köfte çeşitlerimiz:

Bu iş yerinde çalışanların 
ekipler halinde tuttukları 
bir futbol takımı var. Bu 

ekipler için takımların attıkları 
gol sayısı önemli. Bu uygulama, 
takımlar arasındaki yarışı hızlan-
dırdığı gibi çalışanlar arasındaki 
rekabet ruhunu artırıyor ve tele-
fon satıcılığını da daha ilginç hale 
getiriyor. Bu işyerinde çalışanların 
yaklaşık yüzde 30’u farklı etnik kö-

kenlerden ve hepsi de iddialı birer 
satış temsilcisi. 

16 kişilik satış temsilcisi ekibin 
telefonla satış yaptığı büyük sa-
lonun duvarlarında, Barselona, 
Milan, FC Kopenhag, Bröndby 
gibi takımların flamaları, bayrak-
ları asılı duruyor. Sanki bir futbol 
turnuvasında takımların gol at-
mak için verdikleri mücadele gibi 
tüm satış elemanları da daha fazla 

satış yapabilmek için birbirleriyle 
büyük bir yarış içindeler. 

2006 yılında liseden mezun olan 
22 yaşındaki Tayfun Atık, bu işye-
rinde staj yapmaya başlamış, ama 
geçen kısa süre içinde müşteri hiz-
metlerinde iyi bir satış elemanı ol-
muş. Sözünü ettiğimiz bu iş yeri 
ise Danimarka’nın en büyük tele-
komünikasyon şirketi TDC. 

“Burada staja başladığımda bana 
bu mesleği öğreten şefim gibi ol-
mak istemiştim. Dört yıl sonra bu 
arzum gerçekleşti.Çoğunluğu genç 
öğrencilerden oluşan  25 kişilik sa-
tış elemanı grubunun şefi oldum” 
diyor Tayfun Atık. 

Tayfun da bir antrenör gibi eki-
bine hem mesleği öğretiyor, hem 

de onları motive ediyor. 
Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı 

TDC müşteri hizmetlerinin yüz-
de 30 farklı etnik kökenden. “Bu 
iş yerinde teninizin rengi hiç 
önemli değil. Önemli olan satış 
ve pazarlama işini ne kadar sevdi-
ğiniz ve becerebildiğiniz. Burada 
çalışmaktan çok mutluyum. Bana 
güven kazandırdılar ve neler ya-
pabileceğimi gösterme şansı tanı-
dılar. 22 yaşında ekip şefi olmak 
bana tabii ki gurur veriyor. Eği-
tim alıp daha iyi yerlere gelmek 
istiyorum” diyor Tayfun Atık. 
Kennet Nielsen’de  Randstad 
adındaki iş ve işçi bulma bürosu 
tarafından TDC’ye gönderilen bir 
muhasebe uzmanı. Nielsen’in gö-

revi TDC’ye müşteri hizmetlerinde 
çalışacak personel bulmak. Kennet 
Nielsen etnik kökenli gençlerle ça-
lışmaya alışık bir Danimarkalı ve 
bu gençlerle çalışmaktan da olduk-
ça memnun. 

TDC İnsan Kaynakları Bölü-
mü şefi Louise Koch Eriksen de, 
TDC’nin personel politikasında 
çeşitliliğin çok önemli olduğunu 
vurguluyor ve şirketteki 16 satış 
ve pazarlama şefinden 7’sinin et-
nik kökenli olduğunu belirtiyor. 
TDC Müşteri Hizmetlerinde müş-
teri danışmanı olarak çalışmak is-
teyenler Randstad iş ve işçi bulma 
bürosuna www.randstad.dk inter-
net adresinden ulaşabilirler.  

Fırsatlarla dolu 
bir işyeri
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fi yatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri 
bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsa-
nız, Çiçek mağazamıza uğrayıp 

nasıl 
bir süsleme istediğininizi 

belirtmeniz yeterlidir. 
Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, 
buketler ve tüllerle gelin araba-

nızı süslüyoruz. 
Gelin çiçekleri, gelin 
buketleri yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK 

BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov 
Blomster

 Østerbrogade 62  
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

HABER

10 Haziran’a kadar uçun.
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fi yatlarla 6 ay süreli 

bilet kampanyamızdan yararlanın.
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2 
Haziran’da Kopenhag-An-
kara uçuşlarına başlaya-
cak olan Anadolujet, 4 Ha-
ziran’da Kopenhag-İstanbul 

seferlerine, 19 haziran’dan itiba-
ren de İstanbul seferlerini hafta-
da 3’e, Ankara seferlerini de 4’e 
çıkaracak.

Anadolujet’teki hizmet kalitesi-
nin THY’den farklı olmayacağını 
ifade eden THY Kopenhag müdürü 
İbrahim Şimşek, “Vatandaşlarımı-

zı THY’den yüzde 30 daha ucuza 
götüreceğiz. Anadolujet tamamen 
THY’nin bir alt kuruluşudur ve 
tek farkı sadece uçaklarımızda 
business sınıfının olmamasıdır’ 
dedi. 

İbrahim Şimşek HABER’e yaptığı 
açıklamada, Bir çok havayolu şir-
ketinin ekonomik zorluk ve yolcu 
sayısındaki düşüş nedeniyle küçül-
meye gittiği, hatta kapanmak, iflas 
etmek zorunda kaldığı bir dönem-

de THY’nin personel, uçak ve taşı-
dığı yolcu sayısını arttırdığını söy-
ledi. Şimşek ayrıca, THYnin 13 bin 
personeli olduğunu, bu rakamın 5 
bin 800 civarının  uçucu ekipten 
oluştuğunu (1800 pilot 4000 ci-
varının da ekip) söyledi ve ANA-
DOLUJET’in ekiplerinin de aynı  
uçucu ekip olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca Anadolu Jet uçak-
larında da halihazırda THY perso-
neli olarak görev yapan çalışanla-
rın bulunacağını söyledi.

“Her ne kadar uçuşlarımız Ko-
penhag’dan ilk ayakta sadece An-
kara ve İstanbul’a olsa da,  Türki-
ye’deki diğer destinasyonlara da 
fazla beklemeden aktarma yapı-
larak uçulabilecek” diyen İbrahim 
Şimşek görevde bulunduğu süre 
içinde THY’nin büyümesini sağla-
manın yanı sıra vatandaşlarımıza 
verilen hizmet kalitesinin arttığı-
nı görmekten büyük mululuk duy-
duğunu söyledi ve bu başarıların 
Kopenhag Bürosunda çalışan tüm 
personel için de gurur vesilesi ol-
duğunu belirtti.

Uçuşlarda ayrıca ücretsiz olarak 
sandviç, kek, su ve çay servis ya-
pılacağı bildirildi.

Anadolujet’in Kopenhag’dan uç-
maya başlamasıyla yer sıkıntısı-
nın ortadan kalkacağını belirten 
THY Kopenhag müdürü Şimşek, 
‘Anadolujet ile makul bir fiyata va-
tandaşlarımızı taşıyacağız. Bizim 
biletlerimiz pahalı değil, ancak 
vatandaşlarımız biletlerini almayı 
son günlere bırakınca otomatik-
man pahalıya uçuyorlar’ dedi.

Şimşek ayrıca, önümüzdeki yıl 

Konya ve Kayseri uçuşlarının da 
başlatılacağını ve vatandaşların 
bu yılın sonunda Konya ve Kay-
seri biletlerinin ucuza alabilecek-
lerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kopenhag’dan 173 
bin yolcu taşıdıklarını belirten 
THY Kopenhag müdürü İbrahim 
Şimşek, bu yılki hedeflerinin 250 
bini aşmak olduğunu söyledi.  

(Haber)

Bilet sıkıntısı sona eriyor
Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt kuruluşu olarak 2008 yılının Nisan ayında Türkiye’de iç hatlarda uçmaya 
başlayan Anadolujet, Haziran ayından itibaren Kopenhag, Ankara ve Kopenhag İstanbul seferlerini başlatıyor.

Avrupa’daki Türk-
çe medyanın kan 
kaybı devam edi-

yor. Avrupa’da 1972 
yılından bu yana yayın 
yapan Milliyet gazete-
si ve Fanatik gazetesi, 
Avrupa baskılarını 8 
Mayıs 2010 tarihinden itibaren 
Avrupa’daki baskılarını sona er-
dirme kararı aldı.

Avrupa’da yaklaşık 40 yıldır, 
Avrupa’ya özgü özel sayfalarıyla 
yayınlanan Milliyet ve Türkiye’de 
ilk çıktığı günden beri, yaklaşık 15 
yıldır Avrupa’da da yayınlanan Fa-
natik gazeteleri Avrupa baskılarını 
sona erdirdi.

Gazetenin kapanmasına gerekçe 
olarak ekonomik nedenler gösteri-
lirken, yaklaşık 25 çalışan muha-
bir ve editör işsiz kalacak. 

Milliyet Gazetesi Kopenhag tem-
silcisi İrfan Kurtulmuş yaptığı 
açıklamada, Milliyet ailesi olarak 
çok üzgün olduklarını söyledi.

38 yıl boyunca Avrupa’daki 
Türklerin sesi olduklarını ifade 
eden Kurtulmuş, “Bir gazetenin 

Avrupa’da yayınına son vermesi  
büyük acı. Burada yıllarca gece-
sini gündüzüne katan arkadaşla-
rımızın aniden işsiz kalmaları ve 
okuyucularımızın artık Avrupa 
Milliyet’ten mahrum kalmaları 
üzüntümüzü bir kat daha artırı-
yor. Milliyet Kopenhag temsilcisi 
olarak Danimarka’daki ve İskandi-
navya ülkelerindeki haberleri her 
zaman olduğu gibi Türkiye’deki 
okurlarımıza iletmeye devam ede-
ceğiz.” dedi 

Avrupa Türk Gazeteciler Cemiye-
ti başkanı Gürsal Köksal da yaptığı 
açıklamada,  Avrupa’daki Türkçe 
medyanın kan kaybını sürdürdü-
ğünü söyleyerek, “Bu kararla son 
yıllarda kapatılan, yayın hayatına 
son verilen, sınırlanan Türkçe 
medya organlarına iki gazete daha 

katılmış oldu. Ama herşeyden 
önce çok sayıda meslektaşı-
mız işsiz kaldı. Avrupa’da 
Türkçe medya için gazetecilik 
yaparak yaşamını sürdürebi-
len gazetecilerin sayısı daha 
da azalmış durumda. Bugün 
işlerini yitiren meslektaşla-

rımız arasında Avrupa Türk Ga-
zeteciler Birliği (ATGB) üyesi ve 
kurucuları da yer alıyor. Böylece 
ATGB’nin ve Avrupa’daki Türk 
gazetecilerin örgütlenme, örgütle-
rini geliştirme çabaları da ağır bir 
darbe almış bulunuyor. 

İşini yitiren meslektaşlarımız-
la, üyelerimizle dayanışma içinde 
olmak, bu dayanışmanın sözde 
kalmaması için çaba göstermek 
ATGB’nin görevidir, kuruluş 
amacıdır... Bu arada elbette yılla-
rın gazetecilerini işsiz bırakabilen, 
yıllardır yayınlanan gazetelerin ya-
yınlarına son verebilen kararlar da 
sorgulanmalıdır” dedi. 

İki gazetenin yayın hayatının 
son bulmasıyla Doğan medyaya 
ait Avrupa’da sadece Hürriyet ga-
zetesi kaldı.

Milliyet Avrupa’ya veda etti

THY YOLCULARINA İYİ HABER

Türk Hava Yolları yeniliklerine devam 
ediyor. Bugüne kadar bilet rezervasyon 
sistemlerindeki farklılık nedeniyle dün-
yadaki hiç bir havalimanında otoma-
tik check-in makinalarında yeralmayan 
Türk Hava Yolları, bundan böyle ilk 
kez Kopenhag’da bu uygulamaya baş-
lıyor. Elektronik bilet uygulamasının 
başlamasından sonra yolculara rezer-
vasyon esnasında verilen bir kod ile yol-
cular uçuş kartlarını bu makinalardan 
alabiliyorlardı. Ancak THY uyguladığı 
farklı bilet rezervasyon sistemi ile bu 
uygulamının dışındaydı. Bundan böy-
le THY yolcuları da uçuş kartlarını bu 
makinelerden alabilecekler. 

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, reva-sarıburma, reva-
ni, tulumba tatlısı ni, tulumba tatlısı 

ve daha nice ve daha nice 
tatlı börek, tatlı börek, 

pohça, sandviç 
çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

Açılış saatleri:Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

FAVORI BAKLAVA

Doğum Doğum 
günleri, misafi r günleri, misafi r günleri, misafi r 

toplantıları, toplantıları, 
nişan, düğün ve nişan, düğün ve 
özel günlere yaş özel günlere yaş özel günlere yaş özel günlere yaş özel günlere yaş özel günlere yaş 

pasta, pasta, 
her türlü tatlı, her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

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

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV
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Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap 
verebilecek menü, dekorasyon, müzik 

hizmetleri de sunmaktayız

Büyük ve küçük salonlarımız ve 
geniş otoparkımız ile birlikte

 her türlü olanaklarınızı sunuyoruz. 

Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız bulunmaktadır. 
Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.  

Lyskær 13A
2730 Herlev Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507

1001GECE DÜĞÜN SALONLARI
www.tusindogennat.dk

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel eğlencelerinizde her türlü 
ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.

Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyizYeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

Haber Merkezi

K
utlama öncesi dü-
zenlenen resim 
yarışmasında ödül 
kazanan öğrencile-

re ödül verildi, anadili eği-
timine katılan öğrencilerin 
hazırladıkları skeçler sah-
nelendi, şarkılar söylendi 
şiirler okundu.

Kutlamalar kapsamında 
Kopenhag’a gelen davetli 
sanatçı Atilla Taş da ver-
diği konserle büyük beğeni 
topladı.

Kutlamaların açılışını 
anadil öğretmeni Mustafa 
Kemal Demir ve Turkish 
Danish Network adına Bir-
can Eker yaptı.

Açılışta ayrıca sosyalist 
Halk Partisi milletvekili 
Özlem Çekiç, Sosyal De-
mokrat Parti milletvekili 
Yıldız Akdoğan birer konuş-
ma yaptılar. 

Akdoğan Konuşmasında 
5,5 yaşına kadar Türkiye’de 
yaşadığını ve o zamanlardan 
kalma nostaljik bir duygu ile 
kutlamalara katıldığını söy-
ledi. Yıldız Akdoğan konuş-
masında ünlü şair Nazım 
Hikmet’in “Dünyayı çocuk-
lara verelim” şiirini okudu. 

Özlem Çekiç de ilkokula 
gittiği yıllarda, Türkçe ana-

dili eğitimi dersleri kapsa-
mında nasıl bir heyecanla 
23 Nisan’a hazırlandığını 
anlattı ve Türkçe’yi anadili-
miz olarak koruyup geliştir-
memiz gerektiğini söyledi.

Kopenhag Büyükelçimiz 
Berki dibek de konuşma-
sında eğitimin önemine de-
ğindi, çocukların bu büyük 
bayramını kutladı. Büyükel-
çi Türkçe’nin dünyada konu-
şulan 5. büyük dil olduğunu 
belirtti, hem çocuklara hem 
de anne babalarına çağrıda 
bulunarak Türkçe’yi geliştir-
meleri çağrısında bulundu.

Resim ödülleri
Resim yarışmasında birin-
ciliği kazanan Sultan Çe-
tin’e bir dizüstü bilgisayar 
hediye edilirken, ikinciliği 
Sevilay Öteyaka kazandı, 
Öteyaka’ya ödül olarak bir 
dijital kamera verildi. Re-
sim yarışmasında üçüncü-
lüğü kazanan Helin Fırıncı 
da bir MP6 müzikçaların 

sahibi oldu. Muhammed 
Kaplan, Elif Nida Vardar, 
Selinay Yalman ve Kübra 
Özçelik’e mansiyon ödülleri 
ise verildi.

2640 Modern dans gru-
bunun şovları büyük al-
kış alırken, sahneye da-
vet edilen tüm çocukların 
kolbastı dansı yapmaları 
kutlamaların en renkli 
görüntüsünü oluşturdu.

Taş, çocuklar gibi şendi
Kutlamaların kapanışlını 
Atilla Taş yaptı. Taş 6 şarkı 
söylediği konseri esnasında 
yaptığı espriler ve çocuklar-
la olan sıcak diyaloğu bü-
yük alkış topladı ve beğeni 
kazandı. Taş, Kopenhag’da 
olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirtirken, İz-
landa’daki yanardağ patla-
maları nedeniyle Türkiye’ye 
dönememe olasılığı ile karşı 
karşıya bulunduğunu belir-
terek, kendisini misafir ede-
cek aile bulunup bulunmadı-
ğını izleyicilere sordu. Aldığı 
tepkiden oldukça memnun 
görünen Atilla Taş yeniden 
Kopenhag’a gelme sözü ve-
rerek şovunu bitirdi.

Rezidans’ta kutlama
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk bayramı etkinlik-

leri Kopenhag Büyükelçiliği 
rezidansında da kutlandı. 
Yaklaşık 30 Türk ilkokul 
öğrencisinin öğretmenleri 
Mustafa Kemal Demir ile 
birlikte katıldıkları kutla-
mada öğrencilerin hazırla-
dığı şiirler okundu, şarkılar 
söylendi, dans gösterileri 
yapıldı.

Danimarka başbakanı ile 
bir görüşmesi olduğu için 
Büyükelçi Berki Dibek’in 
katılamadığı kutlamalarda 
ev sahipliğini Büyükelçimi-
zin eşi Ceyda Dibek yaptı.

“Sizlere kendi çocuklarıma 
seslendiğim gibi seslenmek 
istiyorum” Ceyda Dibek, 
kısa bir konuşma yaparak 
çocukların bayramını kutla-
dı ve çocuklara bazı çağrılar-
da bulundu. Dibek, çocukla-
rın Danimarkalı arkadaşla-
rı ile dostluklarını koruyup 
geliştirmelerini, bu şekilde 
tarihimizi, dilimizi ve kül-
türümüzü onlara tanıtma-
larını istedi.

 Büyükelçiliğimizin aşçısı 
tarafından hazırlanan pasta 
ve böreklerin de kapışıldığı 
kutlamada Ceyda Dibek tüm 
çocukların teker teker bay-
ramını kutladı.

RINGSTED’DE COŞKULU 
KUTLAMA

Ringsted kentinde de her yıl 
düzenli olarak kutlanan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk bayramı bu yıl de yine 
coşkulu bir şekilde kutlandı. 
Bugünün küçüğü yarının bü-
yüğü olan çocuklar okuduk-
ları şiirlerle, söyledikleri 
türkülerle, danslarıyla ve 
folklor ve tiyatro gösterile-
riyle adete Ringsted halkını 
büyülediler. 

Ringsted’de anadili eğitimi-
nin devam etmesi konusun-
da büyük çaba harcayan ana-
dili öğretmeni Faruk Çeliker 
ve Okul Aile Birliği’nin or-
taklaşa organize ettiği 23 Ni-
san kutlamasına Ringsted’de 
bulunan üç Türk derneği de 
çeşitli gösterilerle katkıda 
bulundu.  Ringsted’deki 23 
Nisan etkinliklerine Ring-
sted yerel basını da geniş 
yerverdi. 

Danimarka’da coşkulu 23 Nisan kutlaması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri Albertslund kasabasında ve Ringsted kentinde yapıldı. 
Turkish Danish Network işbirliği ve anadili öğretmeni Mustafa Kemal Demir’in çabalarıyla Albertslund’da 
gerçekleşen kutlamalarda çocuklar tam anlamıyla şenlik yaşadılar. Anadili öğretmeni Faruk Çeliker ve Okul-Aile 
Birliği’nin ortaklaşa organize ettiği Ringsted’deki 23 Nisan şenliğine vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdi. 

Atilla Taş şarkıları ile coşturdu.
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 Cazip fiyatlarla 
çeşit çeşit günlük 

şık kıyafetler 
ve özel 

gece kıyafetleri 

Açılış saatleri:
Haftaiçi: 10.00-18.00

Cumartesi: 10.00-16.00
Pazar: Kapalı

Brøndby Strand Centrum 31
2660 Brøndby Strand  

Tlf: 4344 4519

Mağazamıza uğrayıp 
çeşitlerimizi görmeden 

karar vermeyin!

Tüketicileri etkilemek için her türlü yola 
başvuran reklamcılar, bu ay başında hiç 
kimsenin aklına gelmeyecek, çılgınca bir 

sloganla Danimarka’daki billbordları işgal etti-
ler. 

Son dönemlerde Danimarka’daki billboardları 
işgal eden bir slogan, reklamcıların tüketicileri 
etkileyebilmek için neler yapabileceklerini bir 
kez daha gözler önüne serdi. 

Dünya gazoz devi Sprite’in reklam departmanı 
tarafından hazırlanan reklamda 50’li yaşlarda-
ki gülümseyen bir kadın resmi ve altında koca 
puntolarla www.sellyourmother.dk (“anneni 
sat” anlamına geliyor) yazısı yeralıyor. 

İlk görüldüğünde şok etkisi yaratan, ardından 
da kişiyi meraka iten bu kampanya Danimar-
ka’da büyük bir tartışmanın başlamasına ne-
den oldu. 

Billboard’ta görünen ile kampanya temasının 
tamamı ile tezat teşkil ettiği yarışmada, resmi 
konulan anne ile resmi gönderen çocuk, birin-
cilik ödülünü kazanmaları durumunda kaplıca 
tatili ve yeni dizayn edilmiş bir macbook kaza-
nıyorlar.     

(Haber) 

Kantarın topuzunu 
kaçırdılar!

B
u sonuçla, molekü-
ler gastronomide bir 
öncü olan İspanyol 
El Bulli’nin dört yıllık 

saltanatı sonra ererken, İngiliz 
The Fat Duck restoranı ise en 
prestijlilerden sayılan sırala-
mada üçüncülükle yetindi. 

Noma, Kuzey Avrupa an-
lamına gelen ‘Nordic’ sözcü-
ğü ve yemek anlamına gelen 
‘mad’ sözcüğünden türetilmiş 
bir isim. Mönüsünde kurutul-
muş istridye, su teresi, misksı-
ğırı ve tekesakalı çiçeği gibi il-
ginç isimli lezzetlere yer veren 

Noma’yı 32 yaşındaki şef Rene 
Redzepi yönetiyor. 

Restoranın en önemli özelliği 
ise sadece Kuzey Avrupa, yani 
İskandinavya bölgesinden ye-
mekler sunuyor olması. Buna 
ek olarak, yemek uzmanları 
(gastronom) Noma’nın başa-
rısını “lokal” olmasına ve kü-
çük çaplı bir hizmet anlayışı 
benimsemesine bağlıyor.

Geçen yılki yarışmada bi-
rinciliği, yakın zamanda bir 
süreliğine kapanma kararı 
aldığını açıklayan El Bulli ka-
zanmış, Noma ise üçüncülüğü 

elde etmişti. Ünlü İngiliz Gur-
me dergisi San Pellegrino’nun 
sponsorluğunda düzenlenen 
dünyanın en iyi 50 restoranı 
listesine bu yıl Türkiye’den 
herhangi bir restoran gire-
medi. 

Restoranın internet sitesi yo-
ğun rezervasyon trafiği dolayı-
sı ile tatile gireceği 18 temmuz 
tarihine kadar yer olmadığını 
açıkladı. Noma’da lezzetli bir 
zaman geçirmek isteyenler 
için en erken tarih 10 ağus-
tos 2010. 

(Haber)

Danimarkalı Noma Restoran Dünyanın Zirvesinde
Başkent Kopenhag’ın Christianshavn semtinde bulunan Noma adlı mütevazi restoran, ‘Dünyanın en 
iyi 50 restoranı’ listesinde zirveye oturdu ve Danimarka’daki tek iki yıldızlı Michelin restoranu oldu. 

Dünyanın en iyi 10 restoranı listesinde 
şu isimler var:
1)Noma (Danimarka)
2)El Bulli (İspanya)
3)The Fat Duck (İngiltere)
4)El Celler de Can Roca (İspanya)
5)Mugaritz (İspanya)
6)Osteria Francescana (İtalya)
7)Alinea (ABD)
8)Daniel (ABD)
9)Arzak (İspanya)
10)Per Se (ABD)
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21 Mayıs’tan itibaren Kopenhag ’da 
Park Bio, Vanløse Bio ve 
Aarhus’ta Øst for Paradis

sinemalarinda

Rezervasyonlarınız için:
Park Bio

Tlf: 3538 3362
Vanløse Bio

Tlf: 3874 7440
Øst for Paradis 
Tlf: 8619 3122

HABER

Berk Çoker

19 Mayıs 
1919 ta-
rihi, ço-

ğumuz tara-
fından Milli 

Mücadele’nin başlangıç tarihi 
ya da Mustafa Kemal’in Sam-
sun’a pusulası bozuk Bandır-
ma Vapuru ile ayak bastığı 
gün olarak bilinir. Buna ek 
olarak, 19 Mayıs ve o dö-
nemde cereyan eden olaylar, 
“Hasta Adam” olarak nitelen-
dirilen yıpranmış bir impara-
torluğun, laik-demokratik bir 
ulus devlete dönüşümündeki 
keskin geçişin kilometre taş-
ları olarak da hatırlanır. Da-
hası, 19 Mayıs 1919 Nutuk 
kitabının başlangıç sebebi, 
Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin doğuşu ve Atatürk’ün 
kendi tabiriyle “Benim doğum 
günüm” dediği gündür.

19 Mayıs tarihinin önemini 
anlamak ve daha iyi yorum-
layabilmek için Atatürk ve 
kurmaylarının 16-19 Mayıs 

1919 tarihleri arasında  İs-
tanbul-Samsun yolculuğunu 
anımsayalım.

Türk Milleti, Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında kötüleşen 
koşullar altında yaşamakta 
ve Anadolu toprakları işgalci 
devletler tarafından paylaşıl-
mıştı. Mustafa Kemal ve be-
raberindekiler, Anadolu’nun 
kurtuluşu için Samsun’a 
çıkmanın gerekliliğinin bi-
lincindeydiler, çünkü şehir 
stratejik açıdan, Karadeniz’in 
Orta Anadolu’ya açılan geçiş 
noktasıydı. Bütün bu gelişme-
lerin başlangıcı, 9 Mart tari-
hinde yaşanan bir hadiseye 
dayanmaktaydı. 

İngilizler, 9 Mart 1919 ta-
rihinde Samsun’a askerî bir 
birlik çıkarmışlardı. Buna 
tepki olarak Türk Makine-
li Tüfek birliğinden Hamdi 
adındaki bir teğmenin asker-
lerini alarak dağa çıkması ve 
işgalci birliklere karşı mü-
cadeleye girişmesi, dikkat-
leri bu bölgeye çekti. İngiliz 
Yüksek Komiserliği’nin de 

Türk halkının silâhlandığı 
konusundaki şikayetleri üze-
rine bu bölgeye güvenilir bir 
kumandanın olağanüstü yet-
kilerle gönderilmesine karar 
verildi. Bu kumandan, Musta-
fa Kemal’di. Kendisi, uzun za-
mandan beri Milli Mücadele-
yi başlatmak için Anadolu’ya 
geçmek istiyordu. Bu olay 
kendisi için altın değerinde 
bir fırsattı.¹ 

İstanbul-Samsun yolcu-
luğu öncesinde Atatürk’le 
Padişah Vahdettin arasında 
geçen konuşmayı Atatürk 
şöyle anlatır: 

 “-Paşa, Paşa!... Şimdiye ka-
dar devlete çok hizmet ettin! 
Bunların hepsi artık bu kita-
ba girmiştir (bu bir tarih kita-
bıdır)! Bunları unutun, dedi, 
asıl şimdi yapacağın hizmet 
hepsinden daha önemli ola-
bilir...Paşa, Paşa...Devleti 
kurtarabilirsin!... 

Bu sözlerden hayrete düş-
tüm. Acaba Vahdettin be-
nimle içtenlikle mi konuşu-
yor?  O Vahdettin ki... bütün 

yaptıklarından pişman mı ol-
muştur?Aldatıldığını mı anla-
mıştı? Fakat, böyle bir yorum 
ile başka konulara girişmeyi 
ürkütücü saydım, kendisine 
karşılık verdim: 

Kişiliğime, güveninize ve 
bana verdiğiniz değere te-
şekkür ederim...Elimden ge-
len hizmeti esirgemeyeceğime 
lütfen güveniniz.”² 

Atatürk bu konuşmada 
plânlarının sezilmiş olabilece-
ği duygusuna kapılmıştı ama 
Milli Mücadele’yi başlatmayı 
kurmayları ile birlikte kafa-
sına koymuştu. Dolayısıy-
la Atatürk’ün 16-19 Mayıs 
1919 İstanbul’dan başlayan 
yolculuğu, Türk Milleti’nin 
kurtuluş dönemini simgeler. 
Gençlik kavramı genel an-
lamda fikirlerdeki yeniliği, 
mücadeleyi ve durmaksızın 
çalışmayı anlatmaktaydı. Bu 
sebeple, Millî Mücadele’yi 
başlatan tarih olan 19 Mayıs 
günü, Türk Gençliği’ne arma-
ğan edildi. 

berk.coker@haber.dk

Bir Gün, Bir Milletin Geleceğini Değiştirir!
Gazeteniz Haber sizlere geldiğimiz ülkenin, kültürü ve tarihi hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Özellikle 
anadili eğitiminin bir çok belediyede verilmediği, gençlerimizin de Türkçe’den giderek uzaklaştığı bir dönem-
de, Haber gazetesi olarak ülkemiz hakkında bazı kültürel ve tarihi bilgileri vermeyi kendimize bir görev olarak 
üstlendik. Bu sayımızda, ülkemizin en önemli ulusal bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nın önemini siz değerli okurlarımıza bir kez daha hatırlatıyoruz.

19 Mayıs 1919 tarihi ile Kurtuluş Savaşı’nın ilk cephesi olan 1. 
İnönü Savaşı’na kadar yaşanan bazı önemli gelişmeler ise şöyle:
-(22 Haziran 1919) - Amasya Genelgesi, Ulusal egemenliğe da-
yanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ nin temellerini oluştu-
ran ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle bu genelge Türk tarihin-
de ayrı bir yeri ve önemi vardır.
- (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) - Erzurum Kongresi, Amasya 
Genelgesi’yle duyurulan ve Erzurum’da toplanan kurultaydır.
- (4 – 11 Eylül 1919) - Sivas Kongresi, Mustafa Kemal’in Amasya 
Genelgesi’ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Sava-
şı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk 
milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla 
seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta biraraya gelmesiyle, 4 - 11 
Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal kongredir.
- (7 Eylül 1919) - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’nin kurulması - Anadolu’nun ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde, 
işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerin, Sivas Kongresi’nde bir-
leştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isimdir.
- (22 Ekim 1919) - Anadolu hareketine, İstanbul hükümetine kar-
şı siyasal bir başarı kazandıran Amasya Protokolü imzalandı.
- (28 Ocak 1920) - Misak-ı Millî ya da Milli Yemin olarak bilinen 
belge, Türk Kurtuluş Savaşı’nın siyasî manifestosu olan altı mad-
delik bildirinin adıdır. İstanbul’da toplanan son Osmanlı Meclisi 
tarafından 28 Ocak 1920’de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 Şu-
bat’ta kamuoyuna açıklanmıştır. 
- (23 Nisan 1920) – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu
- (6 Ocak 1921) – 1. İnönü Savaşı - TBMM’nin kurmuş olduğu 
düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısıdır. Bu savaş, 
yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki iti-
barını arttırmıştır.
(Dipnot:)
1 Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan, Atatürk’ün Anıları, İstanbul, 1982
2 Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan, Atatürk’ün Anıları, İstanbul, 1982
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Nørrebro  Bazar ApS

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

Evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yata 

karşılayabileceğiniz tek adres!

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

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

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

7 telefon kartı başlangıç paketi
 100 kr. 

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

ŞOK FİYAT!!! 
Ucuza telefon görüşme imkanı 

Marketimize gelin, 

ucuz kampanya 

ürünlerimizden 

yararlanın !
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Dr. İsa Kuyucuoğlu

Özellikle yabancı ve Müslüman 
karşıtı aşırı söylemiyle öne çıkan 

Danimarka Halk Partisi’nin dışardan 
destekltediği Liberal-Muhafazakar 
koalisyon hükümetinin iktidar oldu-
ğu günden bu yana en fazla değişiklik 
yaptığı yasa, uyum (entegrasyon) ya-
sası olmuştur. İlk kez 2003 yılında ka-
bul edilen uyum yasası, her yıl, bazen 
da yılda bir kaç kez sertleştirilerek re-
vize edilmektedir.
15 Mart 2010 tarihinde kanunlaşan 

ve Haber gazetesinde de ayrıntılı ola-
rak verilen son uyum yasası, yabancı-
lar hakkında bir dizi yeni kısıtlama-
ları içermektedir. Daha öncekilerde 
olduğu gibi son kabul edilen uyum ya-
sası uyumdan ziyade uyumsuzluğa ne-
den olan maddeler ihtiva etmektedir. 
Ülkede yaşayan yabancıların hak-

larının kısıtlanmasını isteyen Dani-
marka Halk Partisi’nin söylem ve ey-
leminde genellikle yabancı (özellikle 
İslam ve Müslüman) karşıtlığı önem-
li bir yer tutmakta ve bu parti Dani-
marka’da bütün sorunların en önem-
li nedeni olarak yabancıları görmek-
tedir. İnsanları “biz” ve “onlar” (yani 
yabancılar) şeklinde kategorize eden, 
ötekileştirerek dışlayan parti temsil-
cilerinin en büyük siyaset malzemesi 
yabancılardır. 

Göçmenlerden herhangi birisi, bir 
hata veya bir suç işlediği zaman konu 
bu parti tarafından sanki bütün ya-
bancılar aynı suçu işlemiş gibi lanse 
edilmektedir. Bütün hukuk sistemle-
rinin en önemli maddelerinden biri 
olan; “suç ve cezanın bireysel olması” 
maddesi Danimarka Halk Partisi’nin 
anlayışında geçerliliğini yitirmektedir. 
Partinin genelleştirici, dışlayıcı ve ayı-
rımcı retoriği ne evrensel insan hakla-
rı kriterleri ile nede Hıristiyanlık de-
ğerleri ile bağdaşmamaktadır.
Zira Evrensel İnsan Hakları, insanın 

ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ter-
cih, ekonomik durum v.b. konularda 
ayrım yapılmadan bütün haklardan 
eşit olarak yararlanmasını öngürür.1 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen İnsan Hakları Bildirgesinde ev-
rensellik, bireysellik ve eşitlik ilkele-
ri en önemli maddeler olarak tezahür 
eder. Bu maddelere göre insan hakları 
belli bir zaman, yer veya grupla ile sı-
nırlandırılamayan, insanın doğuşuyla 
kazandığı fıtrî (doğal) bir haktır. 
Danimarka Halk Partisi’nin dışlayıcı 

ve ayrımcı siyaseti Hz. İsa’nın felsefe-
si ile de bağdaşmamaktadır. Zira in-
sanlara başkalarını sevmeyi öğütleyen 
İsa Peygamber hakkında; “size birisi 
bir tokat vursa, ona karşılık verme-

yin, öteki yüzünüzü çevirin” buyurdu-
ğu rivayet edilir. Görüldüğü gibi par-
tinin saldırgan tutumu Hz. İsa’nın 
hümanist anlayışı ile bağdaşmamak-
tadır. 
Yabancılar hakkında Danimarka 

parlamentosunda kabul edilerek ya-
salaşan bütün kanunların arkasında 
da ne yazık ki Danimarka Halk Parti-
si’nin imzası vardır. Bu partinin söz-
cüleri tarafından yabancılar hakkında 
öne sürülen herhangi bir konu yaban-
cı karşıtı bazı sivil kuruluşlar ve med-
ya organları tarafından gündeme ta-
şınarak kamuoyu oluşturulmaktadır. 
Daha sonra uygun zemin oluşunca da 
Danimarka Halk Partisi dışardan des-
teklediği hükümete baskı yaparak ilgi-
li yasanın parlamentoda kabul edilme-
sini sağlamaktadır.   
Hükümetin yabancılar politikası ve 

sıkça değiştirdiği entegrasyon yasa-
sı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birli-
ği’nin insan hakları komisyonları gibi 
uluslararası kuruluşlar tarafından 
sıkça eleştiri konusu olmaktadır. Bir 
zamanlar demokrasi ve insan hakları 
gibi konuları savunan ve insan hakla-
rı ihlallerini uluslararası gündeme ta-
şıyan Danimarka artık kendisi bu gibi 
konularda eleştirilere hedef olmakta-
dır. 

Diğer taraftan kendisini Danimarka 
toplumunun eşit haklara sahip birey-
leri olarak görüp, toplumla bütünleş-
mek isteyen göçmenler, bazı kişilerin 
yaptıkları hatalar nedeniyle her yıl 
sertleştirilerek güncelleştirilen enteg-
rasyon yasasının önüne çıkardığı en-
gellemelerle karşı karşıya kalmakta-
dır. İstisnaları hariç olmakla birlikte 
Danimarka’da doğan veya sonradan 
ülkeye gelmiş olan göçmenlerin büyük 
çoğunluğunun topluma entegre olmak 
veya toplumla bütünleşmek gibi bir 
sorunu yoktur. 
Asıl sorun bazı siyasi partilerin ve 

bunların sivil hayattaki yan kuruluş-
larının 1960’lı yıllardan beri Dani-
marka’nın ekonomik kalkınmasına 
azımsanmayacak katkılar sağlayan ve 
günümüzde de servis ve hizmet sek-
töründe önemli görevler icra eden ve 
artık kendisini toplumun eşit haklara 
sahip bireyleri olarak gören azınlığa 
karşı yürüttüğü, temel insan hakları 
ile bağdaşmayan genelleştirici ve dış-
layıcı politikalarıdır.   

(Footnotes)
1 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, 
Madde 2

kuyucuoglu@gmail.com   

Danimarka’da entegrasyon yasaları
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DİN VE  TOPLUM

Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ

20 yıllık 

tecrübemizi sizlerle 

paylaşıyoruz

K AMPANYAL ARIMIZ !!!

630 m2 kapalı alan ve 
ücretsiz, geniş park alanı

İnternet sitemizden her hafta 
kampanyalarımızı 

ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz

www.vbazar.dk
Açılış saatleri: 

Pazartesi-Cuma 

09.00 - 19.00

Cumartesi 

08.00 - 17.00

Pazar 

10.00 - 17.00

HER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE GÜNLERİ TAZE BALIK 
Danimarka’nın en büyük, En modern ve en hesaplı Türk marketi. 

Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini en güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli her türlü et, bakliyat ve süt 
ürünleri marketimizdedir.  Ayrıca kasap, sebze, meyve ve züccaciye reyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek adreste 

görebilirsiniz. Gurbetcilerimizin yeni alışveriş tercihi... 

5 kg.
sade Dana 

eti
250,-

2 kutu AKFA 

SALÇA 25

1 paket

ALATURKA Çay
14,95

2 Tane BURCU 

biber salçası
25

 5 kg.Jasmine 

Pirinç
45

2.5 kg. Tavuk 
kanat

45

700 gr. 2 paket 

KARSA PETİBÖR 

bisküvi
25

1 kasa Taze  

salkım domates 
45

1 paket OLAY 
zeytin

10
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Danimarka’yı dilenciler bastı…
Bedriye Zelal Kanat

Eğitimin yolu dilden geçer… 

OECD (Ekonomik işbirliği ve gelişim orga-
nizasyonu) 2010¬un Mart ayında eğitim 

alanındaki istatistiklerini açıkladı ve maalesef 
sonuca pek yabancı değiliz. İki dilli çocukların 
eğitim seviyeleri Danimarkalı çocuklardan çok 
daha düşük. Bir kaç yıl önce PISA¬da bu so-
nuçları destekleyici araştırmalar yapmıştı ve 
sonucu iyileştirmek için bir kaç yıldır yapılan 
çalışmalar gördüğümüz kadarıyla pek bir işe 
yaramamış!
Araştırma sonuçları öğrencilerin etnik köken-

leri, kültürel bağlantıları ile başarı durumları-
nın orantılı olduğunu vurguluyor. OECD¬nin 
iki dilli çocuklar için en önemli tavsiyesi; ço-
cukların belli amaçlar çerçevesinde ve dersleri-
ni ”Danca ikinci dil” olarak almaları. 
İki dilli çocuklarla çalışan çoğu müdür ve öğ-

retmen çocukların dil sorununu iyi veya kötü, 
var veya yok diye ayırt edip asıl yanlışı en ba-
şından bu çıkış noktasında yapıyorlar. Halbu-
ki dil insanların doğuştan edindikleri bir yete-
nek değil, sonradan ve yaşayarak elde edilen 
bir faktördür. Bu çıkış noktasından yola çıkıla-
rak verilen derste doğal olarak iki dilli çocuk-
tan fazla bir beklenti içinde olunmuyor ve ”na-
sıl olsa yabancı, yapamıyor” vb. önyargılı dü-
şüncelerle bir çok eğitimci ders veriyor. Bu çok 
tehlikeli bir durum. Öğrencinizden bir beklen-
tiniz olmazsa, ona bir şeyde veremezsiniz, ve-
remediğiniz şeyinde sonucunu almanız haliyle 
imkansızlaşır. 
Bu nedenle iki dilli çocuklarla çalışan öğret-

mene çok büyük ve pedagojik bir görev düş-
mektedir. Öğrencilere inanmak ve onlardan 
hem dil hem zihin gelişimi açısından beklen-
ti içerisinde olmak ve son olarak yine önemli 
olan, bu beklentiyi de mümkün mertebe öğren-
ciye yansıtmak çok önemlidir!
Yukarıda da belirttiğim gibi dil yaşayarak 

elde edilen bir faktördür ve dilin gelişimi için 
bu ülkede yaşayan çocuklarımızın/ öğrencile-
rimizin yaşadığı şeyler, günlük rutin olayların 
dilin gelişiminde çok büyük bir katkısı vardır. 
Bunun yanı sıra ebeveynlerinde bu süreç-

te çok önemli rolleri bulunmaktadır ve bu ne-
denle bir sonraki sayımızda bu konu hakkında 
yazmak istiyorum.. 

Bzkanat@hotmail.com

Zeynel Kozanoğlu

Danimarka’da dilenciler kol gezi-
yor. Kopenhag’ın hemen her ye-

rinde gelene geçene avuç açan, siz 
önünden geçerken anlamadığınız bir 
dilde bir şeyler mırıldanan birileri 
var. Ve işin gülünç yanı bunlar ara-
sında tek tük de olsa Danimarklılar 
da görülüyor.
Oh olsun, canıma değsin Danimar-

ka. “Türklere serbest dolaşım hakkı 
verilirse, yetmiş milyon Türk Avru-
pa’ya akın eder,”  yolunda geliştiri-
len varsayımın yılmaz destekçilerin-
den değil miydin? İşte şimdi gör ba-
kalım, Avrupa’ya, kimler akın eder-
miş. 
Danimarka’nın kendi polisinin 

açıkladığına göre, bunlar Doğu Av-
rupalılar.. Yani birkaç yıl önce sevi-
ne güvene Avrupa Birliği’ne üye ola-
rak aldıkları ülkelerin yurttaşları.. 
Ellerini kollarını sallayarak ve de 
nefesleri kokarak geliyorlar. Ülkeye 
girerken ne kimlik soran oluyor, ne 
kayıt kuyut tutuluyor. 
Ve Danimarka’da insanlar dilen-

cilerle karşılaşır hale geldi. Ve bıra-
kınız gözden uzak köşe bucaktaki 
yazlıkları, insanların yerleşim yerle-
ri içinde geceli gündüzlü oturdukla-
rı evler soyulur oldu. “Kapkaç Suçu” 
nun azaldığıyla avunan polis “evlere 
girme” konusunda tavan yapan suç 
ve suçlu sayısı karşısında hayretini 
gizlemeye çalışıyor. 

BÖYLE DEĞİLDİ...
Oysa sadece otuz kırk yıl önce böy-
le değildi. Çeyrek yüzyıl önce trende 
para çantamı düşürmüştüm. Akşam 
eve dönerken baktım. İstasyonda bi-
let gişesinin camına çantayı koymuş-
lar. İçinde param duruyordu. Geç-
mişte bir tanıdığımız bir eşyasını bir 
yerde unutsa, birkaç gün sonra gi-
der, unuttuğu yerden onu alırdı.   
Yitirdiği bir eşyasının arkasından 

üzülen dostumuzu “Postayla gelir, 
tasalanma,” diye yatıştırırdık. Bi-
zim insanımız bile kapılarını kilitle-
yip birkaç aylığına Türkiye’ye gider, 
döndüğünde kapısını yine kilitli bu-
lurdu. Şimdilerde öyle mi? Kopen-
hag merkezinde pahalıca eşya satan 
koca mağazada yetişkin kızımın ce-
binden para çantasını çektiler. 
İçinde pek çok kartı vardı, kartlar 

da geri gelmedi, paradan da haber 
çıkmadı. Ben geçen yıl para çantamı 
düşürdüm. İçinde para yoktu, kredi 
kartım zaten yok. Ama diğer kartla-
rım geri gelmedi. İnsanlar yolda bul-
dukları beş kuruş etmeyecek çantayı 
bile götürmekten artık geri durmu-
yorlar. Ve yazlıklar sürekli soyulu-
yor. Kentlerde sürekli evlere girili-
yor. İşte ben onun için “Oh olsun,” 
diyorum.. 

ÖNLEMEYİ BİLMİYORLAR.
Danimarka’nın suçu önlemeye ve 
suçluyu caydırmaya yönelik olarak 
aldığı önlemler yanlış. Koyduğu ku-
rallar yanlış. Otuz yıl önce “sadece 
yedi ay çalıştıysanız artık ömür boyu 
aylık alma hakkı”  kazanıyordunuz. 
Sonra bu süreyi kısalta kısalta hal-
siz kaldılar. Sonunda da kaldırdılar. 
Ben o zaman da dilimin döndüğü ka-
dar anlatmaya çalıştım ki, bu yanlış-
tır. Dediler ki, “Paramız var, bu yön-
tem doğrudur.” 
Paranız var da, denizlerin kumu 

kadar değil ki paranız.. Bir gün tü-
kenebilir. Tükeninceye kadar da siz 
insanları çalışmadan para almaya 
alıştırmış olursunuz. İleride bunun 
ceremesini çekersiniz.. İşte şimdi, 
eşikteler. 
O günlerden bir anımı aktarayım. 

Arkadaşımın yetişkin oğlu iş bul-
muş. Babasıyla birlikte bir yerde 
oturuyorduk. Çocuk sevinerek ba-
basına haberi verdi. Çocuk dediğim 

yirmi yaşın üstünde.. Parayı işsizlik 
kasasından alıyor. Okumaz yazmaz 
baba, saat ücretinin kaç lira olduğu-
nu sordu. Sonra gözünün birini kıs-
tı, kaşının birini kaldırdı. Dudakla-
rını bir süre kıpırdattı. Ve dedi ki: 
“Oğlum sen deli mi oldun? Sen ona 
yakın parayı zaten alıyorsun. Çalışıp 
da n’ideceeeen lan?”

DOĞRU MU ACABA?
Senin etin ne, budun ne canım sev-
gili Danimarka’m.. Dünyanın nere-
sinden gelecekse gelsin, işliye işsize, 
yaşlıya, gence sınırlarını açtın mı? 
Otuz yıl önce bu ülkeye gelirken ve 
de o zamanda henüz vize filan da 
yokken, benim insanımın cebinde 
kaç lirası olduğunu görmeden pasa-
portuna giriş damgası vurmuyordun. 
Şimdi bu dilenci adaylarına niye 

kaç lirayla geldiklerini sormuyor-
sun? 

Bir başka yakınma konusu daha...
Diyorlar ki, “Danimarka uslu uslu 
oturan, okullarına başarıyla devam 
eden, polisle başı asla derde girme-
yen, alışveriş merkezlerinde, ya da 
şurada burada patırtı etmeyen ço-
cuklar için hiç bir şey yapmıyor. 
Hatta onları fark etmiyor bile. Ama, 
bir delikanlı şu saydığım aymazlık-
ların tamamını yapıyorsa, onlara 
çifter çifter ikramiye veriliyor. Hay-
lazlar, yaramazlar Berlin’e, Paris’e 
geziye götürülüyor. On binlerce lira 
harcanarak lüks koşullarda ağırla-
nıyor.” 
Benim haberim yoktu. Bir arkada-

şım bana bunları söyledi, ben ina-
namadım. Araştıracağım, doğruysa 
gelecek sonbahara doğru ben de yol-
dan çıkmanın yolunu arayacağım.. 
Haberin olsun Danimarka...

zeynelkozanoglu@gmail.com

Akupunktur ile sinüzit tedavisi
Mustafa Ceran,          
Alternatif tıp uzmanı

Birçok insan için, gün-
lük yaşantısını ızdı-

raba çeviren ve deyim 
yerindeyse insani hayatından usan-
dıran bir rahatsızlıktır sinüzit. 
Sinüzit, yüz kemikleri içindeki si-

nüslerin, alerjik reaksiyonu veya 
mikro organizmalarla enfeksiyon 
sonucu oluşmuş hastalık tablosu-
dur.İki aydan uzun sürmüşse veya 
tekrarlamalar oluyorsa kronik sinü-
zit söz konusudur.
Sinüzit’in kronikleşmesinin sebep-
leri arasında, alerjik hastalıklar, bu-
run içindeki yapısal bozukluklar 
veya polipler, sigara dumanı, klor 
gibi temizlik maddelerinin solunma-
sı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkla-
rın sık sık geçirilmesi, bağışıklık sis-

teminin zayıf olması sayılabilir.
Akut sinüzit oluştuğunda sinüs iç 
yüzeyindeki dokularda ödem, sinüs 
çıkışlarında tıkanmaya, serum sız-
ması ve sinüs içinde sıvı birikmesine 
neden olur.Bütün bunlar oksijenleş-
mede azalmaya ve şikayetlerin daha 
da artmasına neden olur.

Sinüzitte oluşan şikayetler şunlardır;
- Yüzde dolgunluk hissi 
- Öne eğildiğinde yüzde ağırlık hissi
- Burun veya burun arkasında akıntı
- Burun tıkanıklığı
- Baş ağrısı 
- Koku alma hissinde azalma veya kaybolma
- Östaki borusu tıkanırsa kulaklarda ağrı, 
dolgunluk, basınç hissi
- Halsizlik, yorgunluk, sersemlik hissi

Hastanın şikayetlerinin alınması ile 
teşhis konabilir.Ayrıca gerek görü-
lürse, sinüslerin direkt grafiği, bilgi-
sayarlı tomografi tetkikleri de yapı-

larak sinüslerdeki dolgunluk görü-
lebilir.

Akupunktur tedavisi
Akupunktur uygulaması bağışıklık 
sistemini uyararak vücudun hasta-
lıkla mücadelesini güçlendirir.
Ödem çözücü etkisi ile tıkanmış 
olan sinüs kanallarının açılmasını 
sağlar ve alerjik reaksiyonu oluştu-
ran salgıları azaltır.
Bölgedeki doku beslenmesi ve sa-
vunma gücünü arttırır.
İlaç tedavisi ile iyileşemeyen, sık sık 
sinüzit geçiren hastalarda yan et-
kisinin olmaması nedeniyle de aku-
punktur uygun bir tedavi yöntemi-
dir. Akupunktur ile sinüzit tedavi-
sinde çok aşırı boyuttaki durumlar 
dışında 5 ile 8 seans arası yeterli ol-
maktadır.

info@akuzomas.dk  

COCO SKRÆDDERI
TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve profesyonel 
personelimizle her türlü giysi tamiratı, 

genişletme, daraltma işlerinde 
hizmetinizdeyiz. 

 Finsensvej 143                   
Tlf: 3871 0062

 2000 Frederiksberg

Istedgade 42B 
1650 København V 
Tlf: +45 33 25 97 26

Danimarka’nın ilk Türk 
köftecisi
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Bu yeni kitap, göçmen kökenli gençler hakkında 
detaylı bilgi veriyor ve ”Kabuğunu kıranlar”ın 
pozitif bir portresini çiziyor.
Tam donanımlı bu genç kuşak,  birçok kimsenin 
düşündüğünün tersine, Danimarka’nın değişen 
yüzünde önemli bir yer tutuyor.
Çok kapsamlı ve çeşitli kaynak malzemesi 
kullanılarak hazırlanan kitap, Danimarka’da 
doğup büyüyen göçmen kökenli genç kuşağın 
çok yönlü bir portresini çizmekte.

“I Danmark Er Jeg Født...”

Bu yeni kitap, göçmen kökenli gençler hakkında 
detaylı bilgi veriyor ve ”Kabuğunu kıranlar”ın 

Tam donanımlı bu genç kuşak,  birçok kimsenin 
düşündüğünün tersine, Danimarka’nın değişen 

kullanılarak hazırlanan kitap, Danimarka’da 
doğup büyüyen göçmen kökenli genç kuşağın 

Center for Ungdomsforskning, TrygFonden 
ve Frydenlund Yayınevi tarafından hazırlanan 

kitabı www.trygfonden.dk adresinden sipariş 
ederek ücretsiz edinebilirsiniz. 

Haber Merkezi

1
968-74 yılları arasın-
da Danimarka’ya göç 
eden birinci kuşağa 
mensupsanız ve o 

dönemden kalma mobilya, 
elbise, kilim ve mektupları-
nızı hala saklıyorsanız, Aar-
hus Gamle By Müzesi’nde 
Türkiye’den Danimarka’ya 
misafir işçi göçünü anlatan 
sergi, katkılarınızı bekliyor.  

Aarhus Gamle By Müze-
si’nin kendi bünyesinde 
başlattığı bir proje, Türki-
ye’den Danimarka’ya göç 
etmiş birinci kuşak misafir 
işçilere yaşamlarını belge-
lemeleri konusunda imkan 
tanıyor.

Proje kapsamında özellikle 
çok az Danimarkalının bilgi 
sahibi olduğu, Danimarka’ya 
göç eden Türk misafir işçi-
lerin yaşadığı daire ya da ev 
yaşamı müzenin bir bölü-
münde sergilenecek.    

Danimarka’da çok kültürlü 
hayata geçiş dönemi olarak 
kabul edilen 1968-74 yılla-
rını kapsayan sergide, ilk 
misafir işçilerin, kendileri 
ve diğer aileler ile Danimar-

ka’da sürdürdükleri hayat 
mücadelesi mercek altına 
alınıyor. Sosyo-kültürel bü-
tünleşme, kültürel farklılık-
lar, bürokratik sıkıntılar, iş 

bulma ve buna benzer birçok 
sosyal konunun irdeleneceği 
sergi için müze, o dönemde 
Türkiye’den Danimarka’ya 
gelen misafir işçilerden o 

tarihten kalma kişisel eşya-
larını göndererek, katkı da 
bulunmalarını istiyor.  

Buna ek olarak, o yıllarda 
başta Aarhus olmak üzere 

Jylland ve Danimarka gene-
line yerleşen birinci kuşak 
temsilcisi misafir işçiler ile 
o dönemdeki aile durumları, 
günlük yaşam, çalışma şart-

ları ve oturdukları daire ya 
da ev üzerine sorular yönel-
tilerek röportaj yapılacak.  

Mobilya, elbise, mektup, 
resim, müzik çalar ya da 
kasetler, perde, masa, halı, 
kilim, ve bunun benzeri 
birçok eşya, müze ve proje 
sorumluları tarafından ya-
pılacak değerlendirme so-
nucu kabul edilerek, müze 
ziyaretçilerine Türk toplu-
munun Danimarka’daki ilk 
6 senesini anlatacak.

Türkiye’den Danimarka’ya 
işçi göçünü yansıtan bölü-
mün en geç 2013 yılında 
halka açılması bekleniyor.

Bu konuya ilgi duyanların, 
Aarhus Gamle By Müzesi 
Etnografi  ve Sosyal Antro-
poloji bölümünden Dani-
elle Guldmann Sekwati ile 
iletişime geçmesi yeterli. 

Danielle Guldmann Sekwati
Den Gamle By
Viborgvej 2
DK-8000 Århus C
Dir + 45 41 85 07 02
dgs@dengamleby.dk
www.dengamleby.dk

haber@haber.dk

Aarhus Gamle By Müzesi Eşyalarınızı Bekliyor!

Bu resim 1970-71 yıllarında Danimarka’ya göç eden 1. kuşak temsilcisi misafi r işçilerin resmidir. Sosyal Demokrat Partili eski milletvekili Hüseyin Araç tarafından temin edilmiştir. 

Türkiye’den Danimarka’ya işçi göçü  sanat eseri oluyor. Türklerin Danimarka’ya göçü müzede sergilenecek.
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İşçevreleri ve Toplum 
Araştırmaları Kuru-
lu’nun desteğiyle hazır-

lanan bu kitap etnik kökenli 
gençlere ve gruplara ilişkin 
çalışmalar yapan Okul, Bele-
diye Sosyal İdaresi ve Polis 
İşbirliği (SSP) için hazırlan-
mış özel bir kitap.

Kitap, suç olaylarını önle-
me konusunda tartışmalar 

yapılması amacıyla, temel 
eğitim okullarının yüksek 
sınıfları için bir ders kitabı 
özelliğinde şekillendirilmiş 
bir kitap. Ayrıca, etnik kö-
kenli gençler ile polis arasın-
da çıkan sokak çatışmaları, 
göçmen çeteler ve suç olayla-
rı gündeme gelince, yazılı ve 
elektronik  medyadan böyle 
bir kitabın hazırlanması is-
temi geldi. Ayrıca, bu türde 
bilimsel araştırma ve incele-
meye dayalı bir kitap hazır-
lanması istemi, gençlik, şid-
det ve genelde suç işleme ko-
nularında, özelde de göçmen 

gençler konularında projeler, 
ödevler hazırlayan, bu konu-
larda başvurulacak ciddi bir 
kaynak olmadığınndan yakı-
nan öğrencilerden de geliyor. 
Böyle bir kitap hazırlanma-
sı istemi, personelinin eğiti-
minde kullanılması amacıyla 
Cezaevleri Müdürlüğü’nden 
de yapıldı.

Etnik kökenli gençlerin 
ve etnik kökenli çetelerin 
sorunlarının, bu sorunların 
arkasında yatan nedenleri-
nin daha iyi anlaşılabilme-
sini amaçlayan bu istemler, 
Anlamsız Yaşam-Sorunlu 

gençler kitabının hazırlan-
masının çıkış noktası. Ni-
tekim, Antropolog Kirsten 
Hviid, medyada sık sık yer 
verilen bu konulardaki ha-
berleri, söylentileri ve suç 
olaylarına karışan, silah 
taşıyan, uyuşturucu ticareti 
yapan göçmen çetelerindeki 
gençlerin ürkütücü portle-
rini ayrıntılarına girerek 
irdeliyor. Kirsten Hviid , 
etnik kökenli gençlerin ken-
dileriyle konuşarak topladı-
ğı bilgilerle, tüm bu sayılan 
sorunların en ince ayrıntı-
larına girerek bu durumun 

nedenlerini okuyucuya su-
nuyor.

Kitap, Kuzej Sjælland’de, 
1970’lerden bu yana işssiz-
lik, genlerin suç olaylarının 
yoğun görüldü, tahriplerin, 
grafit, hırsızlık, gençler ara-
sında şiddet olaylarının gün-
lük olaylar olduğu büyükçe 
bir konut bölgesini çıkış nok-
tası alıyor. Kitapta özellikle, 
suç olaylarını önlemek ama-
cıyla biri 1990’lı yıllarda di-
ğeri 2001 yılında oluşturulan 
iki kulüple ilgileniliyor.

Aslında çok geç kalmış bu 
kitap, 127 sayfaya ayrıntılı 

bilgilerin sığdırıldığı, do-
lambaçlı bir dil kullanma-
dan olayları ve nedenlerini 
bilimsel ama kolay anlaşılır 
bir anlatımla kafaya sokacak 
nitelikte. Vakit ayırp okuma-
nızı salık veririz. Özellikle 
de, sorunlu çocukları oldu-
ğunu düşünen ailelere..

HABER KÜLTÜR

Yine Nisan ayı içinde ba-
sılan ve piyasaya çıkan 

Olav Hergel’in INDVAND-
REREN-Göçmen adlı bu 
romanı kitap eleştirmenle-
rinin büyük övgüsünü alan 
siyasi bir roman. Çünkü, 
romanın kahramanları göç-
men gençler ve göçmen çe-
teler. Romanın akışı içinde 
meydana gelen bir cinayet 
olayı, aynen günümüz Dani-
markası’nda yaşandığı gibi 
tüm medyanın ve halkın 
çoğu kez önyargılı yakla-
şımlarını sergiliyor.

Nitekim, bir eleştirmen 
Göçmenler, Mülteciler ve 
Uyum Bakanı Birthe Rønn 
Hornbeck’in bir açıklaması-
na gönderme yapıyor: ( Ba-
kan Birthe Rønn Hornbeck 
2006 yılında: “ - (etnik kö-
kenlilerin) şeytanmış, kötü 
ruhluymuş gibi gösteril-
mesi, marjinalleştirilmesi, 
azınlıkların toplumumuzu 
anlamalarını zorlaştırıyor. 
Ve bu olgu çok tehlikeli” 
demişti.) Eleştirmen, IND-
VANDRER- Göçmen kıtabı-
na ilişkin yaptığı değerlendir-
mesinde, bakan Birthe Rønn 
Hornbeck’in bu açıklaması-
nın Olav Hergel’in roma-

nına çok uygun düştüğünü 
vurguluyor.

Romanın konusu: Lise dip-
lomasını çok yüksek notlarla 
alan Fas kökenli Zaki, bu ba-
şarısını 3 arkadaşı ile birlik-
te diskotekte kutlayacaktır. 
Ancak ırkçı eğilimli diskotek 
kapıcısıyla aralarında kavga 
çıkar. Diskotek kapıcısı kav-
gada bıçaklanarak öldürülür 
ve arkasından olaylar hızlı 
bir şekilde gelişir.

Zaki (Türkçe’de Zeki) Fas 
kökenli, Danimarka toplu-
muna iyi uyum sağlamış bir 
ailenin 17 yaşındaki bir çocu-
ğudur. Lise başarıyla bitiren 
Zaki, bu başarısını arkadaş-
larıyla kutlamak için bir di-
koteğe giderler. Ancak kapıcı 
bu gençleri, etnik kökenli ol-
dukları için kapıdan çevirir. 
Zaki bu duruma çok kızar ve 
kapıcıya kafa atar ve kaçar. 
Kapıcı Zaki’nin arkasından 
koşar ve bir boğuşma olur. 
Aniden havada bir bıçak par-
lar ve kapıcı öldürülür.

Ve medya olayı doğal olarak 
kınar. Göçmen gençler daha 
olay aydınlanmadan yargı-
lanmıştır bile. Politikacılar 
bu olayı kendi politik çıkar-
larına kullanmaktadır. Po-
lis, bu gençlerin yakalanma-
sı için tüm gücüyle seferber 
olmuştur. Zaki, polise teslim 
olmak istemektedirö ancak 
diğer arkadaşları buna karşı 
çıkarlar. Göçmen çevrelerin-

de yapılacak en büyük ihanet 
de bir arkadaşını ihbar ede-
rek ele vermektir.

Morgenavisen adlı gazete-
de muhabir Rikke Lyngvig, 
bu olayı izlemesi için görev-
lendirilir. Jamil (Cemil) mu-
habir Rikke ile ilişkiye geçer 
ve öldürülen kapıcının daha 
önceleri ırkçı sözlerinden 
dolayı işten atıldığını anla-
tır. Ancak, Rikke Jamil’in 
anlattıklarını gazetede ya-
zarsa kendisine iyi gözle 
bakılmayacağını da çok iyi 
bilmektedir. Ama gerçeğin 
de bir şekilde ortaya konul-
ması gerekmektedir..... Eh, 
artık romanın heyecanın 
kendisini siz okuyucuları-
mız yaşasın.

Yazar Olav Hergel, hiç 
kuşkusuz bu romanıyla Da-
nimarka’da izlenen göçmen-
politikasına kendi bakış açı-
sını yansıtıyor. Medyanın bu 
konudaki etkisini, politikacı-
ların böylesi bir durumu ken-
di politik çıkarları için nasıl 
kullandıklarını anlatmayı 
amaçlıyor. Kitap bir roman 
olmasına rağmen, olayların 
akışı içinde, günümüzün 
siyasetine damgasını vuran 
bir çok kişilik okucunun ka-
fasında canlanıyor. Yine bu 
bir roman olmasına rağmen 
göçmenler konusunda kulla-
nılmış bir çok söz de olayla-
rın akışı içinde yer alıyor.  

NO LIFE-Respekt og dren-
gezone-Anlamsız Yaşam-
Sorunlu gençler. Yazar Ant-
ropolog Kirsten Hviid. 127 
sayfa: 160,-kr

INDVANDREREN - 
GÖÇMEN (Politik roman). 
Yazar Olav Hergel. 
People’sPress Yayın Evi. 
447 sayfa. ????

NO LIFE-Respekt og drengezone-Anlamsız Yaşam-Sorunlu gençler

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

Invandereren - Göçmen

1800’lü yıllardan bu 
yana batı dünyası, 
başta Hinduizm, Bu-

dizm ve Tasavvuf olmak 
üzere dini gerçeklere kay-
nak olan akımlara gıde-
rek artan ilgi gösterdi.

Tasavvuf’un en önde ge-
len şairi de hiç kuşkusuz 
Celaleddin Rumî’dir (Jalal 
al-Din-Rumî). 1207’de bu-
günün Tacikistan’ında do-
ğan Celaleddin Rumî (Mev-
lana) bugün Dünya’nın 
her yerinde İslam Tasav-
vuf’unun ve medeniyetler 
arasında diyalogun bir en 
birinci simgesi konumun-
da (Gel, gel, ne olursan ol 
yine gel. İster kafir, ister 
mecusi, ister puta tapan ol 
yine gel. Bizim dergahımız, 
umitsizlik dergahı değildir. 
Yüz kere tövbeni bozmuş 
olsan da yine gel...). Ce-
laleddin Rumî’nin şiirleri 

bugün Amerika  Birleşik 
Devletleri’nde en çok satan 
konumunda. Celaleddin 
Rumî’nin adına kurulan 
Mevlevî Tarikatı dervişleri 
bugün Dünya’nın dört bir 
yanında aktif olarak etkin-
liklerde bulunmakta. 

Vandkunsten Yayın 
Evi şimdi Celaleddin Ru-
mî’nin yaşamını, öğreti-
sini ve şiirlerini tanıtan 
611 sayfalık bu büyük bir 
yapıtını Danca Yayımladı. 
(Burada özellikle, bu yapı-
tın ticari reklamını yapma-
maya özen göstererek böy-
lesi büyük bir yapıtın 349. 
kr. olan oldukça düşük fi-
yatına dikkatinizi çekmek 
isteriz). Yazar Franklin D. 
Lewis Chicago Üniversite-
si’nde Yakın Doğu Dilleri 
ve Medeniyeti bölümünde 
öğretim görevlisi. Yazarın 
başlıca ilgi alanı da Farça 
ve Fars Edebiyatı, Orta 
Çağ İslamî Tasavvufu.

Celaleddin Rumî’nin ya-
şamı, öğretisi ve şiirleri 
adlı bu yapıtta, adı üze-
rinde elaleddin Rumî’nin 
kim olduğu, Islamî kural-
lar ve İslam ruhu ile İslam 
anlayışı açısından İslam’a 
bakışı, Tasavvuf’un ana 
kaynağı, Tasavvuf öğreti-
si, Müslüman Dünyası’nda 
Rumî ve mevlevi tarikatı, 
Batı Dünyası’nda Rumî 
vb. gibi konular da irde-
leniyor.

Herkesin evinde bulun-
ması gereken yapıtlardan 
birinin de RUMI før og nu, 
øst og vest – Celaleddin 
Rumî’nin yaşamı, öğretisi 
ve şiirleri adlı bu yapıtın 
olduğunu düşünüyoruz.

Burada tanıtımımıza 
son verirken, 1207’de do-
ğan ve 1273’te 66 yaşında 
ölen Mevlana’nın bazı söz-
lerini, izninizle bir kez de 
biz anımsatalım:

Geçmişi sorgulayan bir savcı: ANKLAGEREN
20 Nisan günü piyasaya çıkan 

ANKLAGEREN/SAVCI adlı 
bu kitap, genelde Danimar-

ka’da iddia makamının, yani sav-
cılık sisteminin nasıl çalıştığını ve 
işlediğini anlayabilmek açısından 
önem taşıyor. Bu kitaba açıklama-
lar yapan kişinin Danimarka’nın 
en önde gelen bir savcısı olması ve 
özellikle de ağır cinayetler, ırza te-
cavüz, çocukların kötü cinsel emel-
ler için kullanılması (sübyancılık) 
gibi ağır davalara özel ilgi duyan ve 
uzmanlaşan bir savcı olması kitaba 
önem kazandırıyor. Bunun üstü-
ne, Stürup’un Danimarka hukuk 
tarihinde ilk kez jürili 100 dava-
da savcılık yapan kişi olmasını da 
eklemek gerekiyor. Bugüne kadar 
Danimarka’da hiç bir savcı anıla-

rını bir kitapta yayımlamadı. Bu 
nedenle Stürup savcılık mesleğiy-
le ilgili açıklamalarının bir kitapta 
yer almasına izin veren ilk savcı. 
Aslında bu ”izin” Danimarka Kra-
liyet Savcılığı’ndan geliyor.

Ancak, bu kitabın, gelecekte 
Danimarka’da yaşayan etnik kö-
kenliler açısından çok daha özel 
bir anlam taşıyabileceğini bura-
da vurgulamak gerekiyor. ANK-
LAGEREN kitabında geniş yer 
verilen davalardan biri de, Anne 
Birgitte Stürup’un savcı olarak yü-
rüttüğü, 19 Mart 2008’de Kopen-
hag’da Amager’de 3 Danimarkalı 
genç tarafından öldürülen Türk 
genci ”Deniz” davası. Bu bölümde 
yer alan Anne Birgitte Stürup’un 
bir açıklaması, ”Deniz cinayeti”-

nin ırkçı bir cinayet olup olmadı-
ğını yeniden tartışmaya açabilecek 
nitelikte olabilir. Bunun da ötesin-
de konunun Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne kadar gitmesi bile 
gündeme gelebilir.

Neden?

A.B. Stürup, duruşma salonun-
da şu sözleri söylüyor (sayfa 33): 
”-Meydana gelen olay tamamen 
anlamsız. Her üçü de olayı kabul 
ediyor. Hatta olayın arkasından 
gülüyorlar da. Olayda, Deniz’in 
ve arkadaşının etnik kökenli ol-
malarının dışında başka bir motif 
olacağını görmekte büyük güçlük 
çekiyorum. (Bu üç kişinin gözün-
de) Onlar  perker... ”.  ” (sayfa 39):

- Bu saldırıda ırkçılıktan başka bir 
motif göremiyorum)”. 

Üç Danimarkalı sanık, davada 
sadece öldürmek suçundan ve 
başkaca suçlardan çeşitli hapis ce-
zalarına çarptırılmıştı. Bu olayın 
diğer ilginç ayrıntılarını kitaptan 
okuyabilirsiniz.

ANKLAGER/SAVCI kitabında 
ayrıca, Stürup’un savcısı olduğu 3 
Türk gencinin öldürdüğü Italyan 
genci Antonio Currà davası da ay-
rıntılarıyla sunuluyor.
ANKLAGEREN - En sag for Stü-
rup- SAVCI . Yazarlar iki gaze-
teci Morten Bruun ve Thomas 
Bjerg. Bogkompagniet Yayıne-
vi. 228 sayfa. 299,- kr.

Rumi før og nu,øst og vest
RUMI før og nu, øst og 
vest – Celaleddin Ru-
mî’nin yaşamı, öğretisi 
ve şiirleri. Yazar Franklin 
D. Lewis. İngilizce’den 
Danca’ya çevirenler, Bir-
gitte Rahbek’in de yardı-
mıyla Mogens Bähnce ve 
Rasmus Christian Elling 
(8. bölümdeki şiirler). 
Forlaget Vandkunsten 
Yayın Evi. 611 sayfa. 
349,-kr.

- Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi, ister 
puta tapan ol yine gel. Bizim 
dergahımız, umitsizlik dergahı 
değildir, Yüz kere tövbeni 
bozmuş olsan da yine gel... 
- Ölümümüzden sonra mezarımızı 
yerde aramayınız
Bizim mezarımız ariflerin gönül-
lerindedir...
- Güneş olmak ve altın ışıklar 
halinde Ummanlara ve çöllere 
saçılmak isterdim. Gece esen 
ve suçsuzların ahına karışan Yüz 
rüzgarı olmak isterdim....
- Aklın varsa bir başka akılla dost 
ol da, işlerini danışarak yap...
- Şu toprağa sevgiden başka bir 
tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarla-
ya başka bir tohum ekmeyiz biz...
- Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, 
şeker gibi tatlı şeydir. Seninle 
olduktan sonra ölüm, tatlı candan 
daha tatlıdır...
- Biz güzeliz, sen de güzelleş, 
beze(süsle) kendini. Bizim 
huyumuzla huylan, bize alış 
başkalarına değil...
- Ya olduğun gibi görün, ya 
göründüğün gibi ol..
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“Gönlümdeki Köşk Olmasa” filminden 
tanıdığımız Danimarkalı yönetmen 
Elisabeth Rygaard, 1970’li yıllarda 

ateşli bir feministti, kadın hakları savu-
nucusuydu. Danimarka gibi demokra-
tik bir ülkede kadın haklarının daha da 
kökleşmesi için daha o yıllarda sanatıyla 
mücadele veriyordu. Kadının adı da yeri 
de her alanda tam olmalıydı. 1970’li yıl-
larda Mette Knudsen ve Li Vilstup adlı 
iki meslektaşı ile birlikte “Erkek Gibi 
Davran” adlı bir komedi sinema filmi 
yaptı.  

Bu film orta yaşlarda Ellen adlı bir ka-
dının deprasyona girmesi beklenilirken, 
kendi yaşamında devrim yapmasını ana 
tema olarak işliyor. Ellen bu filmde dok-
toruyla kapışıp ilaç yerine kendine kö-
pek alıyor, bunalıma giriyor, çalıştığı bü-
rodaki erkeklere yönetici oluyor, doktor 
kadın arkadaşının hemşireleri erkekler-
den oluşuyor, tipik kadın işi diye bilinen 
mutfak işlerini erkekler yapıyor. Eşit işe 
eşit ücret mücadelesinin yoğun konuşul-
duğu bu yıllarda film büyük ilgi gördü. 
Bildiğim kadarıyla İskandinav ülkeleri 
dışında Almanya, İngiltere, Hollanda ve 
Japonya’da da film gereken ilgiyi gördü. 

Bugüne kadar yaptığı 20 filmi de tele-
vizyonda gösterilen Elisabeth Rygaard, 
çocukların yaratıcılığı ve düşleri üstü-
ne de kimi filmler yaptı. Bu çocuk film-
lerinden iz bırakanlardan biri de çocuk 
gözüyle anne ile babanın boşanma süre-
cini işleyen kurgu filmdir. Çocukluk ya-
şamının yetişkin yaşlardaki önemi, Pa-
kistan’daki kadın hakları mücadelesi an-
latan filmleri de Elisabeth Rygaard’ın 
sanatını görünür kılmışlardır.

Elisabeth Rygaard kadını ana tema ola-
rak işleyen yeni bir belgesel filmi geçtiği-
miz ay gösterime sundu. Filmin adı ”Ve-
ra’nın Öyküsü” . Bilindiği gibi 9 Nisan 

1940 tarihinde Danimarka, Almanya ta-
rafından işgal edildi. Beş yıl süren işgal 
döneminde çok sayıda Danimarkalı yurt-
taş ve ilerici aydın ve gençler Almanla-
ra karşı direniş gösterdiler. Bu direnişe 
katılardan bir kısmı Naziler tarafından 
öldürüldü. Bu öldürülmeler Danimarka 
tarih kitaplarında kısmen yada çarpıtıla-
rak yer aldı. Özellikle şu iki konuya hiç 

yer verilmedi:  Birincisi Almanlara kar-
şı verilen direnişte aktif olan kadınların 
yeri, ikincisi ise Danimarka Kralı ve hü-
kümetinin teslimiyetçi tutumu. Elisa-
beth Rygaard’ın “Vera’nın Öyküsü” adlı 
bu yeni belgesel filmi, Vera isimli bir ka-
dının işgal yıllarında verdiği mücadeleyi 
belgeleriyle sunuyor. Tıpkı Kurtuluş Sa-
vaşı sırasında, savaşa savaşçı olarak ka-
tılan, “öküzümüzden sonra gelen”  Ana-
dolu kadınını Nazım Hikmet’in “Memle-
ketimde İnsan Manzaraları” destanında 
dile getirdiği gibi. 

11 Nisan 2010 günü Kopenhag yakın-
larındaki Vanlöse semtinde Elisabeth 
Rygaard bu yeni filmini tanıttı. Filmi iz-
leyenler arasında 1940-45 yılları arasın-
da direnişe katılanların da olması beni 
çok sevindirdi. Elisabeth Rygaard bura-
da yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında Danimarka’da olup biten-
lerden çoğu kişinin çok az şey bildiğini 

söyledi.  O dönemki Danimarka Hükü-
meti’nin 400 komünist ve sendikacı  Da-
nimarkalının adını Nazilere verdiğini ve 
yine o dönemki Danimarka Millet Mecli-
si’nin komünist milletvekillerinin doku-
nulmazlıklarının kaldırdığını çok kimse-
nin bilmediğini vurgu yapan Elisabeth 
Rygaard, dönemin Danimarka Kızılhaç 
Örgütü’nün başkanının da azılı bir nazi 
taraftarı olduğunu söyledi. İşgal yılların-
da çok sayıda kadının aktif bir şekilde 
Nazilere karşı mücadele ettiğini ve bun-
dan dolayı da bu kadınlardan biri olan 

Vera Vang’in gerçek öyküsünden yola çı-
karak bu filmi çektiğini dile getirdi. Aynı 
toplantıda bir bankanın Elisabeth Ryga-
ard’a verdiği ödülü sunan milletveki Yıl-
dız Akdoğan, yaptığı içerikli konuşma-
da, Rygaard’ın Danimarka film sanatına 
verdiği  kaliteli katkısını ve kadın hakla-
rı mücadelesindeki yerini anlattı ve Eli-
sabeth Rygaard’ı kucaklayarak kutladı. 

Elisabeth Rygaard insan yaşamını içe-
ren çok çeşitli film yaptı. Bir dönem yıl-
larca Türkiye’de yaşayan, iyi Türkçe 
bilen ve Nazım Hikmet Komitesi üye-
si olan Henrik Nordbrandt’ın yaşamını 
anlatan bir filmi de 1990 yıllarda Türki-
ye’de çekti.

Danimarka’nın bu başarılı film yönet-
meninin yaptığı önemli filmlerinden biri 
de hiç kuşkusuz ”Gönlümdeki Köşk Ol-
masa”.  Türkiye’den Danimarka’ya işçi 
olarak gelen bir baba ile müzisyen oğlu-
nun öyküsünü geriye dönüşlerle ele alan 
bu film, halk kültürünün görsel ve rit-
mik yönünü şiirsel bir bakış açısı içinde 
izleyiciye sunuyor. Danimarka’da yaşa-
yan Yüksel Işık’ın kendi yaşam öykü-
sünden esinlenerek yazdığı hem gerçek-
çi hem de şiirsel senaryoya dayanan bu 
film, yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek 
zorunda kalan bir oğlan çocuğunun aynı 
köyde yaşayan Aşık Veysel’le olan ilişki-
sini de görünür kılıyor.

Bence yönetmen bu filmle bir çok farklı 
kültürü, şiiri, müziği günümüze taşıyor. 
Aşık Veysel felsefesini ve türkülerindeki 
zenginliği, oğlan çocuğunun gözündeki 
sevgiyle gösteriyor. Şiir ve müziğin ev-
rensel işlevini ve kültürlerin buluşması-
nı film sanatıyla bize sunuyor. Elisabeth 
Rygaard, Gönlümdeki Köşk Olmasa fil-
mi izleyenlerin gönlünde taht kurmayı 
başarıyor.

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Kadının adı var dedirten Danimarkalı fi lm 
yönetmeni Elisabeth Rygaard
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Underholdende
I	Karsten	Lunds	roman	Skrønen	om	Erkan	møder	vi	tyrkiske	
Erkan,	som	i	6�´erne	kommer	til	Esbjerg,	hvor	han	arbejder	for	
sin	fremtid	og	hævner	sig	på	sin	fortid.	
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Berk Çoker

İsveç’te yaşayan Meriç Algün Ringborg 
adındaki Türk kadın sanatçı “Our 
home weighs 1.223.990 grams” adlı 

eseri ile DR Kültür kanalının izleyici ödü-
lüne (publikum pris) layık görüldü ve 10 

bin kronluk ödül aldı.
Başkent Kopenhag’daki saygın galerile-

rinden Charlottenborg sanat galerisinin 
bahar sergisinde hali hazırda eseri yer 
alan Algün, ilginç çalışması ile 10 sanatçı 
arasından birinci seçildi.

Sanatçı, eseri ile tüketici kültürünü öne 
çıkarıyor ve tüketim alışkanlıklarını sorgu-
luyor. Projenin sahibi Algün, “evlerimizde 
bulundurduğumuz eşyaların ne kadarına 
ne oranla ihtiyacımız olduğunu bir arke-
olog gibi didik didik araştırmış ve evinde 
bulundurduğu tüm eşyaların ağırlığını 
ölçmüş.”

Ödül hakkında kısa bir açıklama yapan 
Algün, “böyle bir ödül verilmesi beni çok 
şaşırttı ve mutlu etti, ve bu eseri hazırla-
mam çok zamanımı aldı. Sergi esnasında 
eserimizn önünde uzun süre kalan kalaba-
lık benim de dikkatimi çekti, ancak ödül 
almayı beklemiyordum” dedi.  

Stockholm’da yaşayan ve bir İsveçli ile 
evli olan 26 yaşındaki Algün,  Sabancı Üni-
versitesi Sanat ve İletişim Tasarımı bölü-
münden mezun oldu. Algün ayrıca, bu yıl 
içersinde Moskova’daki Uluslararası Genç 
Sanatçılar Bienali’ne katılacak.

berk.coker@haber.dk

DR’den bir Türk’e ödül
Danimarka Ulusal Televizyon 
kanallarından DR K (Kültür 
Kanalı), İsveç’te yaşayan bir 
Türk kadın sanatçıya 10 bin 
kronluk ödül verdi.

Üç tatlı kaşığı: 53 gram, Mayonez 154 Gram, ağrı kesi-
ciler: 25 gram, Çocukluk resimlerim: 290 Gram. Meriç 
Algün evindeki tüm eşyaları bıkmadan usanmadan teker 
teker tartıp ortaya ilginç bir sanat eseri çıkarmış.
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Bulmacahaber

Listedeki
s›ralanm›fl
sözcükleri

bulup
iflaretleyin.

Artan harfler
bir sözcük

oluflturacakt›r.
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F ‹ L AT E L ‹
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P E R VA N E

R A M AYA N A
S A N AT Ç I

S O L DAN SA⁄A: 1 - Felç, sakatl›k gibi bir
nedenden dolay› yataktan kalkamayan kimse 2-

‹zmir’in ilçesi 3-fiark›da tekrar bölümü 4-Bir
organ›m›z - Eski M›s›r’da günefl tanr›s› 5-En tiz

erkek sesi 6-Özenli 7-fiaman.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-‹dare 2-Hak ve
hukuka uygunluk, türe 3-Efli olmayan, biricik -
Afrika’da bir nehir 4-Ata binen savaflç› kad›n 5-
Mitolojik kiriflli çalg› - Tabaklanm›fl ceylan derisi

6-Ondal›k - Lantan›n simgesi 7-Ekip.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

S O L DAN SA⁄A: 1-Muhafaza etmek, vikaye
etmek 2-Kuru so¤uk - Bir nota 3-Bobin 4-‹lgili
5 - Kendisini baflkas›n›n buyru¤una b›rakan,
boyun e¤en - ‹lkel bir su tafl›t› 6-Ke m i k l e r i n

toparlak ucu - Ziynet eflyas› 7-Mecal.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1 - G e m i l e r d e
yolcular›n hizmetine bakan görevli 2-Oya ile
süsleme 3-Say›lar› göstermek için kullan›lan
iflaretlerin her biri 4-Irak - Tantal›n simgesi 5-

Gözlem 6-Parazit 7-‹lgi eki - Ne s›cak, ne so¤uk

1 2 3 4 5 6 7

1
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4
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S e r ü v e n ,
avantür 
Evren 

Valide 
Tutku 

Bir spor dal› 
Tr a b z o n ’ u n

bir ilçesi 

Ödünç mal 
H ü k ü m l e r,

yarg›lar 
‹ktisatç› Kans›z 

K i l o a m p e r
(K›saca) 
R a d y u m
(Simge) 

B i r
s i n e m a

oyuncumuz 
Ata, dede 

A l t e r n a t i f,
fl › k

Kas›k 
T›rafl b›ça¤› 

B u r u n
iltihab› 
Ensiz 

Kemik ucu 
‹ s v i ç r e ’ d e
bir nehir 

Büyükanne 
Ye l e ç ,

havadar 

Küçük torba 
D ü n y a m › z › n

uydusu 
Hitit 

Siyahi 

L a i s i z m
yanl›s› 
K a z › k l ›
humma 

‹ n g i l i z c e d e
‘ b a y ’

(K›saca) 
Parola 

Maksimum 

Ye d i n c i
sanat 

L i t y u m
(Simge) 

Ta m a m l a n m
am›fl 

U z a k l › k
anlat›r 

G a l y u m
(Simge) 

B u l u fl u p
g ö r ü fl m e ,

münasebet 
Uygar 

Ke n d i r
t o h u m u

Beyaz 
R e n g a r e n k

k a r e l i
kumafl 

Bir iç
organ›m›z 
E k m e k ,
nimet 

Tayin 
‹lave, katk› 

S › r l a r, gizler 
Dahil 

P l a n e t ,
seyyare 

Tr a f i ¤ i
yo¤un olan

y o l
Övme 

‹laç, deva 
K›sa çizme 

Mezbaha 
Sert bir içki

Y › l › n
d ö r d ü n c ü

ay› 
‹lgi eki 

E fl y a y a
v u r u l a n
damga 

Uykusu hafif 
Güvence Büyüklenme 

Arabal›k 
Yu m u fl a k
(Eski dil) 

Gö¤üs 

Çok güzel
yer 

ABD’de bir
sahil kenti 

M e fl i m e ,
dölefli 
Ham›z 

Av r u p a
B i r l i ¤ i

(K›saca) 

Güldürü 
Afrika’da bir

nehir 

Yal›n 
Bir nota 

Geri verme
Huysuz, sert 

N u m a r a
(K›saca) 

G ö n ü l
borcu 

Bir anakara

Po z i t i f
elektrot 

Av r u p a ’ d a
bir halk

G i z l i
d ü fl m a n l › k
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Türkiye 2016…!
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

www.club-alaturca.dk

Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki 
andelslejlighed daire acilen satılıktır. 

Fiyatı: 325.000 DKKMüracaat:Tlf: 30 13 42 42

ACİLEN SATILIK ANDELSLEJLIGHED 

Yukarıdaki başlık biraz erken gözükebilir, ama 
hiçte erken değil. Çünkü, Türkiye 2016 Avrupa 

Futbol Şampiyonasını düzenlemek isteyen 3 aday ül-
keden biri. Ve bunun kararı, 22 Mayıs günü İspan-
ya’nın başkenti Madrid’de İnter-B.Munih arasında 
oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sırasında verile-
cek. 

Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın özellikle gideceği bu heyecanlı günde rakip-
lerimiz Fransa ve İtalya. UEFA’nın başkanı, daha 
önceki futbol kariyeri nedeniyle gönlü İtalya’da kalbi 
kendi ülkesi Fransa’da olan Michel Platini.

Türkiye’nin işi hiç de kolay değil... Kardeşim, insaf 
diyeceksiniz. İtalya ve Fransa daha önce bu tür bü-
yük ve görkemli organizasyonlar düzenledi. 

Şimdi sıra Türkiye’de. Doğru. Ama… Elin oğlu 
bunu sana kolay kolay vermez. Bu nedenle Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) bu oylamada söz sahibi 
tüm ülkeleri tek tek gezdi. Futbol Federasyonu baş-
kanı Mahmut Özgener başkanlığındaki heyet geçtiği-
miz ay Danimarka’ya bunun sunumu için geldi.

Danimarka Futbol Federasyonu başkanı Allan Han-
sen dostumuza, bir saati aşkın bir süre tüm detayla-
rıyla Türkiye’nin sunumunu yaptılar. Türkiye’den 
daha önce Fransa’nın sunumunu izleyen ve dinleyen 
Hansen, ‘Türkiye’nin sunumundan çok etkilendiğini’ 
söyledi. Söylem başka, karar vermek başka. Yalnız, 
daha şimdiden her türlü dümenin dönmeye başladı-
ğını söyleyebiliriz.

Örneğin en son olarak, Şampiyona Ramazan ayına 
mütekabil olduğu için Türkiye’ye gelecek yabancı se-
yircilerin alkol içemeyeceği yaygarası yapılıyor.

Bizi galiba, başka ülkelerle karıştırıyorlar. 
Halen, Laik ve modern bir Türkiye Cumhuriyeti ol-

duğunu kabullenmek istemiyor bazı kesimler.
Gerçi, UEFA’ya en çok maddi ve manevi destek ve-

ren ülkelerin başında geliyor Fransa ve İtalya.
Başbakan Erdoğan’ın final günü ne kadar etkili 

olacağını bekleyip göreceğiz. Spora siyaset girmesin 
deniliyor, ama bazen bu yöntem olmadan da olmuyor 
gibi geliyor.

Futbolda karmakarışık
Sizler bu satırları okurken, 2009/2010 futbol sezonu-
nun Türkiye Şampiyonu da belli olmuş oldu. Türk-
cell Süper Lig’de son haftalara girildiğinde özellikle 
şampiyonluğa oynayan F.Bahçe ve Bursaspor’un ra-
kipleri hakkında çeşitli teoriler üretildi. 
  TV’lerin spor programlarında bazı yorumcular kale-
cileri, kimileri futbolcuları suçladı. Hatta şike ve ha-
kem ayarlama iddiaları ortaya atıldı. Türkiye’deki si-
yaset gibi futbolumuzun da karmakarışık olduğu bir 
kez daha gözler önüne serildi. Hatır şikelerin daha 
önceleri yapıldığının açıklandığı Türkiye’de, iddia 
oyunlarında da bazı futbolcuların gözaltına alınmala-
rı ve adlarının karışması renklere gönül verenleri de-
rinden yaraladı. 
  Şaibelerin konuşulduğu ve bir süre daha konuşu-
lacağı Türk futbolunun marka değerini tartışıyoruz. 
Tartışıyoruz, ama önümüzdeki ay G. Afrika’da baş-
layacak 2010 Dünya Kupası’nda yokuz. Marka değe-
rini bununla ölçebilsek daha iyi sonuçlar alınmaz mı 
sizce..? 

irfan.kurtulmus@haber.dk

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

A
lmanya Milli Takımı Teknik 
Direktörü Joachim Löw, Gü-
ney Afrika’da düzenlenecek 
2010 Dünya Kupası için 27 

kişilik aday kadroyu açıkladı. Löw’ün 
açıkladığı, Werder Bremen’de forma gi-
yen Mesut Özil ile Stuttgart’ta oynayan 
Serdar Taşçı’nın da yer aldığı 27 kişilik 
kadro şöyle:

Kaleciler: Manuel Neuer (Schalke 
04), Tim Wiese (Werder Bremen), 
Hans-Jörg Butt (Bayern Münih)
Defans: Dennis Aogo, Jerome Boateng, 
Marcell Jansen (Hamburg) Holger 
Badstuber, Philipp Lahm (Bayern Mü-
nih) Andreas Beck (Hoffenheim) Arne 
Friedrich (Hertha Berlin), Per

Mertesacker (Werder Bremen) Serdar 
Taşçı (Stuttgart) Heiko Westermann 
(Schalke 04).

Orta saha: Michael Ballack (Chel-
sea-İngiltere) Sami Khedira, Christian 
Traesch (Stuttgart) Toni Kroos (Ba-

yer Leverkusen) Marko Marin, Me-
sut Özil (Werder Bremen) 
Bastian Schweinsteiger 
(Bayern Münih), 
Piotr Trochowski 
(Hamburg).

Forve-
t: Cacau 
(Stutt-
gart), Ma-
rio Gomez, 
Thomas 
Müller, Mi-
roslav Klose 
(Bayern Münih) 
Stefan Kiessling 
(Bayer Leverku-
sen) Lukas Po-
dolski (Köln)

Kadronun 
yıllardan bu 
yana süren 
analizlerin 

sonucu olduğunu ifade eden Löw, 
kadroda yer alan oyunculara tümüyle 
güvendiklerini söyledi.

Löw, Bayern Münih ve Werder Bre-
men’deki futbolcuların Almanya Ku-
pası’nda 15 Mayıs’ta oynamaları ne-
deniyle 27 kişilik geçici kadronun yanı 
sıra, 13 Mayıs Perşembe günü Malta 
ile yapacakları karşılaşma için Tobi-
as Sippel (FC Kaiserslautern), Mats 
Hummels, Kevin Grosskreuz (Borus-
sia Dortmund), Stefan Reinartz (Ba-
yer Leverkusen) ve Marco Reus’u da 
(Borussia Mönchengladbach) kadroya 
dahil etti.

Chelsea’de oynayan Michael Ballack 
da takımıyla İngiltere Kupası’nda yer 

alacağı için hazırlık kam-
pının bir kısmına ka-
tılamayacak. FIFA’ya 
23 kişilik kesin liste-
nin 1 Haziran’a ka-
dar sunulması 
gerekiyor. 

Türkiye yok ama Türkler var

Serdar Taşçı (Stuttgart)

Mesut 
Özil 

(Werder 
Bremen)
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