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● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür www.b-beauty.dk

Hundige Center 2A,  2 sal 
Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 
klinik@b-beauty.dk

Yeni müşterilerimize  
tüm epilasyonlarda 

(permanent hårfjerning) 
         indirim.%60   

ISSN: 9771602-985002

H

YENİ ADRESİMİZ:
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

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARIDÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan, Kına Gecesi, Doğum 
Günleri ve her türlü eğlenceniz için 

bizi arayınız

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 14 Mayıs 

2010’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer 

næste gang den 14. maj 2010.

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

İMALATTAN HALKA
«««««

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

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 32 111 555 
www.royalsalon.dk
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HABER
YIL/ÅRGANG 8

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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GELMEK ZOR, KALMAK 
NEREDEYSE İMKANSIZ

Geçtiğimiz ay yasalaşan ve aile birleşiminde bazı 
sertleştirmelerle, sürekli oturma izni için aranan 

şartlarda puan sistemi getiren yeni yabancılar 
yasasını HABER sizin için araştırdı. Sürekli oturma 

izni için puan sisteminden tutun da, turist olarak 
gelip de oturma izni için başvurmaya ve de aile 
birleşiminden yeşil karta kadar merak ettiğiniz 

bir çok soruya bu yazıda cevap bulabileceksiniz. 

Berk Çoker’in haberi sayfa 8’de...
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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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www.audiovox.dk
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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

Tegning: Lise Özer

Danimarka’nın Ran-
ders kenti beledi-
yesi, kız ve erkek 

çocukların vücutlarındaki 
farklı gelişmelerle ilgili 
dersleri daha erkene ala-
rak, 2. ve 3. sınıfların ders 
müfredatına yerleştirdi. 

Buna neden olarak, üçün-
cü sınıftan itibaren kız ço-
cuklarının adet görmesi ve 
erkek çocukların hormon-

larında ise değişiklikler ya-
şanması gösterildi.

Uygulamanın başlatıldı-
ğı Munkholmskolen adlı 
okulda cinsellik konusun-
da eğitim veren ve bu giri-
şime ön ayak olan Hanne 
Andreasen adlı hemşire, 
“bazı konularda derslere 
2. sınıfta başlamak akıllıca 
olur” dedi. 

Genel olarak çocukların 

çok erken yaşta erginlik 
çağına girdiğine dikkat çe-
ken hemşire Andreasen, 3. 
sınıftayken kızların adet 
görmeye ve erkek çocuk-
larda da duygusal ve hor-
monal değişikliklerin baş-
ladığını söyledi. 

Uzun yıllar okullarda cin-
sellik konusunda ders ve-
ren Hemşire Hanne And-
reasen ve meslektaşı Han-

ne Ryberg, tecrübelerine 
dayanarak ergenlik çağına 
gelen çocuklara bu tür ko-
nuları anlatmanın zor ol-
duğunu ifade ettiler.

Munkholmskolen okulu 
3.sınıf öğrencilerinin ders-
leri büyük ilgiyle dinlediği, 
anne ve babalardan gelen 
tepkilerin genellikle olum-
lu olduğu kaydedildi.

(Haber)

8-9 yaşındaki çocuklara cinsellik eğitimi
Randers belediyesi cinsellik eğitimini 2. ve 3. sınıfl arın ders müfredatına koydu.

Danimarka’da töre suçları-
nı engellemek için yapılan 
tüm girişimlere rağmen 

şiddete ve tehdide maruz kalan 
göçmen kadınların sayısında artış 
olduğu belirtildi. 

Ailenin arzu etmediği biriyle ar-
kadaşlık yapan ya da evlenmek 
isteyen göçmen kadınların, töre 
mağduriyeti yönünde resmi ma-
kamlara yaptıkları suç duyuru-
sunda azalmanın aksine artış ol-
duğu kaydedildi. 

Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Milli Araştırma Merkezi(NEC) 
tarafından açıklanan rakamlara 
göre, 2008 yılında töreyle alakalı 
157 suç duyurusu bulunurken bu 
rakamın 2009 yılında 185’e yük-
seldiği ifade edildi. 

Polis, rakamın yüksek olma-
sının göçmen kadınların artık 
ailelerinin baskı ve tehditlerine 
boyun eğmediğini gösterdiğini ve 
eskiye göre sorunlarını resmi ma-
kamlara daha fazla ilettiklerini 
belirtiyor. 

Danimarka’nın töre mağdurları-
nı koruma altına almak için  da-
nışmanlık telefon hattı, aileleri 
ikna kampanyaları, tehdit edilen 
kadınlara güvenli evler gibi bir 
dizi önlemler almasına rağmen 
uzmanlar, töre tabularını yıkmak 
için daha uzun yıllar mücadele 
edilmesi gerektiği yönünde hem 
fikir (ortak noktada birleşiyor).

(Haber)

Terörle mücadelede 
uzun yıllar lazım
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Kültür Bakanı ve 
Dışişleri Eski 
Bakanı Per Stig 

Möller, gelecek seçimler-
de muhalefetin iktidara 
gelmesi durumunda, Sos-
yalist Halk Partisi genel 
başkanı Villy Sövndal’ın 
dışişleri bakanlığına ge-
tirilmesinin ülkeyi zora 
sokacağını söyledi. 

BT gazetesinde kendi-
siyle yapılan bir röpor-
tajda Sosyalist Halk Par-
tisi lideri Villy Sövndal’ı 
”tehlikeli” ve ”ne yapa-
cağı kestirilemeyen” bir 
kişi olarak niteleyen 

Dışişleri Eski Baka-
nı Per Stig Möller, 
”Dış politika tu-
tarlı olmaya ve 
sonuç almaya ba-
kar. Müttefikle-
rimiz Danimar-
ka’nın duruşunu 
bilmek isterler, 
aksi taktirde 
bizi ciddiye 
almazlar” 
dedi. 

Sövndal’ın dört yıl ön-
ceki karikatür krizindeki 
tutumunu örnek göste-
ren Möller, Sövndal’ın 
tutarsızlığını belirterek, 
”Bu iç politikada işe ya-
rayabilir ama uluslarara-
sı güvenlik politikasında 
sert yaptırımlara neden 
olabilir. Sövndal, karika-
tür krizinde Arap med-

yasına başka şeyler, 
bize başka şeyler 
söyledi. Yaptığı 
açıklamalardan 
dolayı Dani-
marka aleyh-
tarı tepkileri 

bastırmakta zorlandık. 
Bu yüzden Sövndal’ı teh-
likeli ve ne yapacağı kes-
tirilemeyen biri olarak 
görüyorum” dedi. 

Sövndal ise Möller’in 
eleştirilerini yersiz bul-
duğunu ifade ederek, 
”Möller’in zıttı bir kişili-
ğe sahip olmaktan mem-
nunum. Möller, Irak’a 
yasadışı işgali başlatan-
larla birlikteydi. Yeni ku-
rulacak bir hükümetin 
kesinlikle farklı bir dış 
politikası olacaktır” diye 
konuştu. 

(Haber)

HABER

 

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. 

Refah sistemi tarihe mi karışıyor?
Cengiz Kahraman

Danimarka’daki siyasi sistemin işle-
yişi hakkında bir soru sorulduğun-

da, yıllarca hep şunu demişimdir: 
“Danimarkalılar ideolojik olarak her 

ne kadar çok farklı yerlerde dursalar 
da, söz konusu refah sistemi olduğunda 
hiç kimse refah sisteminden asla fera-
gat etmez. Hiçbir yönetim de refah sis-
temine dokunmaya cesaret edemez ”. 
Bu düşüncem geçerliliğini yitirdi ar-

tık. Refah sistemi törpülendikçe törpü-
leniyor. Danimarkalılar yüzyılı aşkın 
bir zamandır mücadele ederek kazan-
dıkları sosyal refah sisteminden gittik-
çe uzaklaşıyorlar. Sosyal demokrat te-
meller üzerine kurulu olan bu refah 
sistemi artık yerini liberal sisteme bı-
raktı. 
Tuhaftır, şimdi liberal başbakan Lars 

Lökke Rasmussen de refah sisteminin 
tehdit altında olduğunu ve gelecekten 
endişe duyduğunu söylüyor. Ancak bu 
tehlikenin dünyadaki gelişmelerin Da-
nimarka’ya yansımasından kaynaklan-
dığını belirtiyor ve uyarıyor:  
“Rekabet gücümüz zayıflıyor, zengin 

ülkeler sıralamasında gerilemeye baş-
ladık.
Çin ve Güney Kore rekabette bizi teh-

dit ediyor. Refaha alışık Danimarka 
toplumu, bundan böyle refah sistemi 
için paranın nerelere harcandığı yeri-
ne paranın nereden geldiğini düşün-
mesi gerekiyor. Danimarka refah siste-
mini oluşturan; temel dünyadaki geliş-
meler nedeniyle saldırı altında. Bunu 
toplumun anlaması gerekiyor. Halk 
refah sisteminin korunması için daha 
fazla çalışmalı ve üretmeli (Kaynak: 
Jyllands-Posten gazetesinde başbakan 
ile yapılan bir söyleşiden)”. 
Dikkat edin! Başbakan refah siste-

minin geleceğinden endişe duyarken, 
zengin ülkeler sıralamasında Danimar-
ka’nın gerilere düşmesinden ve de Çin 
ve G. Kore ile rekabet edemeyecek du-
ruma gelmesinden kaygılanıyor. “Daha 
fazla çalış, daha fazla üret” diyor. Çin 
ile sadece Danimarka değil, tüm Avru-
pa ve ABD baş edemiyor. 
Neyse, konuyu fazla dağıtmayalım. 
Başbakan refah sisteminin çekirdeği-

ni oluşturan sosyal harcamaların “ne-
relere yapıldığını değil, nasıl sağlandı-
ğını düşünün” diyor. Kazancının yarısı-
na yakınını vergi olarak ödeyen halkın, 
harcamaların nerelere yapıldığını bil-
mesi bence hakkı olmalıdır.

9 yıldır iktidar olduklarına göre, refah 
sisteminin tehdit altında bulunmasın-
dan da kendileri sorumlu olmalıdırlar. 
Yukarıda da belirttiğim gibi Danimar-

ka’daki refah sistemi bir sosyal demok-
rat modeldir ve bu model halkın sosyal 
hizmetlerin tümünden eşit, adil yarar-
lanması anlamına geliyor. Bunu ben id-
dia etmiyorum, siyasi bilimciler söylü-
yor. 
Tarihsel olarak bakıldığında da Avru-

pa’da dört değişik refah modeli bulun-
duğunu görüyoruz. Danimarka’nın da 
dahil olduğu İskandinavya refah mo-
deli, halkın sosyal hizmetlerin tümün-
den eşit yararlanması anlamına geliyor. 
Buna Kuzey ülkeleri modeli, kurumsal 
ya da sosyal demokrat model de deni-
yor. 
İkincisi ise bir İngiliz bürokratın adın-

dan alınma olan Beveridge modeli. Bu 
modelde toplumun sadece yoksul kesi-
mi sosyal hizmetlerden yararlanabili-
yor. Bu modele Anglosakson veya libe-
ral model de deniyor.
Alman imparator Bismark’ın adını ta-

şıyan Bismarck refah modeli ise ilk kez 
sosyal güvence yasasını çıkarmıştı ve 
bu modele göre sadece çalışanlar sosyal 

hizmetlerden yararlanabiliyorlardı. Bu 
modele ayrıca Orta Avrupa, muhafaza-
kar refah modeli de deniyor. Son olarak 
da Güney Avrupa ya da Katolik model 
geliyor. Bu modelde sosyal sorunlar aile 
ve akrabalar içinde çözülüyor.
Refah sisteminin ne hale geldiğini bir 

haber programında izlediğim küçük bir 
örnekle aktarmak istiyorum size.
Sofia ikinci çocuğunu doğurmak için 

yatırıldığı hastaneden, doğumdan he-
men üç saat sonra taburcu ediliyor. Be-
beğin sağlık taramasından geçirilmesi-
ni bırakın bir yana, anne ile bebeğini 
yıkamayı bile gerek görmeden, kan, id-
rar ve dışkı pisliği içinde taburcu edi-
yorlar.
Sofia 30’lu yaşlarda Danimarkalı bir 

anne. Doğum Kopenhag yakınlarındaki 
Hvidovre hastanesinde gerçekleşiyor. 
Hastane başhekimi, “Doğumhanede çok 
sıra olmasından dolayı kurallar maale-
sef böyle. Normal doğum yapanları er-
ken taburcu etmek zorundayız. Üzgü-
nüz ama bütün bunlar hastanelerdeki 
tasarruflardan kaynaklanıyor. Bize de-
ğil, siyasetçilere sorun” diyor.
Başka söze gerek var mı?

cengiz.kahraman@haber.dk

”Sövndal Dışişleri Bakanı olursa yandık”
Per Stig Möller: 



     Nisan/April 2010haber4  Nisan/April 2010 5   haberHABER

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

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

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

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



     Nisan/April 2010haber6  Nisan/April 2010 7   haberHABER

Sadi Tekelioğlu

TV’de Türk fi lmleri neden yok?

Televizyonda en son Türk filmini ne 
zaman izlediniz?  Ya da Danimar-

ka televizyonlarında Türk filmi izledi-
ğini hatırlayan var mı aranızda? Ben 
geçtiğimiz günlerde hafızamı yokladım 
ve Danimarka televizyonunun göster-
diği son Türk filmi olarak ”Uçurtma-
yı vurmasınlar” filmini hatırladım. Fil-
min gösterildiği yıl ise 1992 veya 1993 
yılı olmalı. Belki bu aradan geçen süre 
içinde benim TV izlemediğim bir ak-
şam veya Danimarka dışında olduğum 
dönemlerde bir Türk filmi gösterilmiş 
olabilir.
Ancak Danimarka TV ekranları Dani-

marka’da yaşayan göçmenlerin ülkele-
rinde yapılan filmlere yer vermeyi pek 
tercih etmiyor. Oysa Danimarka’da 
yaşayan Türklerin, İranlıların, Arap-
ların ülkelerinde de dinamik bir sine-
ma dünyası ve çok üretken sinemacılar 
var. Bundan iki yıl önce Türkiye’de bir 
yılda tam 65 film çekildiğini biliyorum. 
Geçtiğimiz yıl yapılan film sayısında da 

100’e yaklaşıldı.
Yukarıda adını saydığım ülkelerdeki 

film üretimi sadece sayısal özelliğiyle 
cazip değil, aynı zamanda bir çok sos-
yal konuya farklı bir yaklaşım sergile-
mesi açısından da 
ilginç sinema ör-
nekleri ortaya çı-
karıyor. Buna ve-
rilecek küçük bir 
örnek ise son yıl-
larda Cannes Film 
Festivalinde Türk 
filmlerinin ödül 
alması, diğer ulus-
lararası yarışma-
larda da yarışma 
dışında da çok sa-
yıda Türk filmi gösterilmesi. Aynı şeyi 
İranlı sinemacılar için de söyleyebiliriz. 
İran’da sanatsal değeri yüksek çok sa-
yıda film çekilmekte, bu filmler ulusla-
rarası festivallerde ilgi görmektedirler.
Danimarka’da sinema filmi gösteren 

7 resmi televizyon kanalı bulunuyor. 
Bu kanalların özelliği ise kamuya hiz-
met etiketine sahip olmaları. Bu sayıya 
spor ve haber kanallarını dahil etmi-
yoruz. Bu kanalların hepsinde sinema 

dünyasının örnek-
leri olan filmler 
gösteriliyor. Ancak 
Danimarka TV ek-
ranları film sözko-
nusu olunca kapı-
larını Sadece Holl-
ywood filmlerine 
açıyorlar. Oysa bu 
ülkede tv istasyon-
larının kamuya 
hizmet kriterlerine 
katkıda bulunma-

ları için ruhsat ücreti ödeyen, vergi ve-
ren yaklaşık 200 bin kişilik bir grup da 
var. Bu insanların film zevklerine de 
hitap edecek, hatta etnik Danimarka-
lıları komşuları hakkında, onların kül-
türleri hakkında aydınlatacak filmler 

neden gösterilmez?
Buraya kadar yazdıklarımız aslında 

bu ülkede İranlı, Arap, Türk göçmen-
ler yaşamasa da Danimarka televizyon 
kanallarının gözönünde bulundurmala-
rı gereken şeylerdir diye düşünüyorum.
Yazıyı yazmadan öne DR ve TV2 ka-

nallarının sinema program sorumluları 
ile görüşmek istedim. Gazetemiz yayı-
na girene kadar yaptığım görüşme baş-
vurusuna herhangi bir cevap vermedi-
ler. Onların film seçiminde gözönünde 
bulundurdukları kriterlerin ne oldu-
ğunu merak ediyorum. Geri bir dönüş 
olursa bunu yine sizlerle bu sayfada 
paylaşacağım. Ancak ben onların bana 
dönmelerini beklerken sizler de bu ka-
nallara başvuruda bulunarak tv ekran-
larının sadece Hollywood filmlerine de-
ğil de diğer ülke filmlerine de açılmala-
rını isteyebilirsiniz -benim gibi varolan 
bu durumdan rahatsızsanız tabii ki.

sadi.tekelioglu@haber.dk

UNUTKAN TALİHLİ 10 MİLYON KRONU ALMADI. DANİMARKA 
lotosundan 10 milyon Danimarka Kronu kazanan bir talihli parayı alma süresi 
dolduğu halde ortaya çıkmadı. Bir yıl önce »Çarşamba Lotosu«nda 6 rakamı 
da bilerek 10 milyon Kron kazanan talihlinin parayı alma süresi bu ay başında  
sona erdi. Danimarka’nın Skive kentinde bir loto bayiinden alınan kuponun 
sahibinin medya yoluyla tüm çağrılara rağmen bulunamaması sonucu alınma-
yan ikramiye Danimarka loto idaresi tarafından ekstra ikramiye olarak tekrar 
halka sunulacak.

TALİHSİZ TALİHLİ! 
10 milyon Kron 
unutuldu

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!!!
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Berk Çoker

D
animarka’da 
kısa bir süre 
önce yabancı-
lar yasasında 

sürekli oturma izni al-
mak için getirilen yeni 

puan sistemi kolaylık yerine imkansızlık 
g etiriyor. 

Yeni yasayla birçok göçmen ve mülteci-
nin sürekli oturma izni almasının imkan-
sız olduğuna dikkat çekiliyor. Daha önce-
ki yabancılar yasasında göçmenlerin daha 
çabuk sürekli oturma izni ve vatandaşlık 
hakkını elde etmesine ön ayak olunurken, 
yeni kısıtlamalar ile “bazı göçmenler sü-
rekli oturma izni ve vatandaşlık alamaz” 
ibaresinin yer aldığı vurgulanıyor.  

Liberal-Muhafazakar koalisyon hüküme-
tini dışardan destekleyen aşırı sağ eğilim-
li Danimarka Halk Partisi ile hükümet 
arasında 15 Mart’ta varılan anlaşmaya 
göre, daha önce ülkede yasal olarak 7 yıl 
ikamet eden göçmenlere verilen sürekli 
oturma iznini hızlandırmak için puan sis-
temi getirilerek bu sürenin kısaltılması 
ön görülmüştü.

Puan sistemine göre, lisan öğrenmek, 
çalışmak ve topluma entegre olmak gibi 
konularda yapılacak değerlendirme son-
rası 100 puana ulaşan göçmen ve mülte-
cilere hemen sürekli oturma izni alabilme 
hakkı doğuyor. 

Sürekli oturma iznini alabilmek için ge-
tirilen puan sistemine göre, yabancının 
ülkede bulunduğu süre içerisinde katıl-
dığı sosyal etkinlikler, iş, hobi ve eğitim 
gibi çeşitli etkinliklerden puan toplaması 
gerekiyor. 

YENİ YASAYLA SÜREKLİ 
OTURMA İZNİ İMKANSIZ
- Danca dil eğitimine katılmak ve Dan-
ca yeterlilik sınavını başarıyla tamam-
lamak
- Erken bir tarihte çalışmaya başlamak
- Kamu kurumlarına borçlu olmamak
- Hapis cezası içeren suç işlememiş ol-
mak
- Derneklere ve sivil toplum örgütlerine 
üye olmak 

Yeni yasaya ek olarak, göçmen kanuna 
dair son dönemlerde revize edilen madde-
ler baş ağrıtacağa benziyor. Turist vize-
si ile Danimarka’ya gelip, oturma iznine 

başvuranlar müracaatlarının reddedilme-
si durumunda 5 yıl karantina yani Dani-
marka topraklarına girememe tehlikesi ile 
karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yaptırımın 
yanı sıra, göçmen kanunları, kişiye uzun 
süreli oturma izni için başvuruda bulun-
ması durumunda, kendi ülkesindeki Da-
nimarka Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği 
gibi diplomatik misyonları tercih etmesini 
tavsiye ediyor. Bunun dışında yeşil kart 
ve aile birleşimi başvurusu ile ilgili belir-
lenen kriterlerin zorluğu da cabası. 

  
AİLE BİRLEŞİM ŞARTLARI 
SERTLEŞTİRİLDİ!

Aile birleşimi gerçekleştirmek isteyen 
çiftlerden talep edilen şartlar, Yeşil Kart 
kriterlerinden tamamı ile ayrışıyor. Ya-
bancılar Müdürlüğü, aile birleşimine dair 
şu şartları koşuyor;

Yeni göçmen kanununa göre, aile bir-
leşimi başvurusu yapanların evliliklerin 
Danimarka kanunlarınca tanınması gere-
kiyor. Buna ek olarak, bu birlikteliğin zo-
raki değil, tamamı ile gönüllülük esasına 
dayalı olması kurumun en önem verdiği 
kıstaslardan bir tanesi. Aile birleşiminin 
tek amacının başvuran kişi için oturma 
izni almak olup olmadığını çift, ispat et-
mek durumunda. Bundan dolayı da, geç-
mişte bir çok kez kurumun başını ağrıtan 
anlaşmalı evliliklere kapılar bu koşullar 
ışığında kapanıyor.  

24 YAŞ ŞARTI
Aile birleşimine 24 yaşın altındaki kişi ya 
da çiftlerin başvurması bu kanunla orta-
dan kalktı. Bu şartı yerine getirmek için 
çiftlerin Danimarka’da aynı adreste yaşı-
yor olmaları gerekiyor. Bu kriterler içinde 
belki de en dikkat çekeni ise “bağımlılık” 

şartı. Bu kriter doğrultusunda, eşinizin ya 
da sizin Danimarka’ya olan bağınızın di-
ğer ülkeye göre daha fazla olması şart. Bu 
kriterin otomatik olarak ortadan kalkma-
sı için gereken ise, Danimarka vatandaşı 
olan eşinizin 28 yaşında gün almış ya da 
daha büyük olması.

62.231 KRON!
Danimarka vatandaşı olan kişinin yeri-
ne getirmesi gereken ek şartlardan en 
önemlisi finansal garantörlük. Evli çiftin, 
2010 itibari ile istenilen 62.231 Kronluk 
(16.671 Türk Lirası) parayı aile birleşim 
depozitosu olarak devlete 7 yıllığına rehin 
bırakması gerekiyor. Bu para ilk yarısı 
ancak, ikinci dil olarak Danca (Studieprø-
ven) sınavının geçilmesi durumunda geri 
alınabiliyor. Diğer yarısı ise oturum iznini 
aldığınız tarihten tam olarak yedi yıl son-
ra banka hesabınıza geri yatıyor.  Diğer 
bütün şartlar yerine getirilse bile, özellik-
le bu kriter, birçok kişinin aile birleşimini 
gerçekleştirememesine neden oluyor.

HABER gazetesinin sorularını yanıtla-
yan Yabancılar Müdürlüğü Basın Danış-
manı Nils Bak, şu an itibariyle Yabancılar 
Müdürlüğü’nde Yeşil Kart başvurusu ola-
rak, geçen yıldan bekleyen dosya sayısının 
4800 civarı olduğunu belirtti. Bu dosya-
ların 2010 yılı Aralık ayına kadar çözüm-
lenmesi öngörülüyor. Bu yılın başından 
itibaren başlatılan yeni yönetmeliğe göre, 
Ocak 2010’da yapılan başvuruların değer-
lendirilmesinde yüzde yüz ve Şubat 2010 
itibariyle ise yüzde doksan dokuz gibi yük-
sek bir yüzde tutturuldu. Aile birleşimi 
için bir bekleme zamanı olmadığını belir-
ten Bak, belgelerin hepsinin ibraz edilme-
si durumunda hemen değerlendirilmeye 
alındığını sözlerine ekledi.        

berk.coker@haber.dk

Gelmek zor, kalmak imkansız
Geçtiğimiz ay yasalaşan ve aile birleşiminde bazı sertleştirmelerle, sürekli oturma izni için aranan 
şartlarda puan sistemi getiren yeni yabancılar yasasını HABER sizin için araştırdı. Sürekli oturma 
izni için puan sisteminden tutun da, turist olarak gelip de oturma izni için başvurmaya ve de aile 
birleşiminden yeşil karta kadar merak ettiğiniz bir çok soruya bu yazıda cevap bulabileceksiniz. 

TURİST OLARAK GELİP  DE OTURMA 
İZNİNE BAŞVURANLAR AKILLARINDAN 
BİLE GEÇİRMESİNLER

Yeşil Kart oturma izni için oldukça yüksek 
standartlardaki kriterleri yerine getirmek 

gerekiyor. Bu bağlamda, Göçmen Bakanlığı, bu 
tür bir oturma iznine başvuran kişiden en az 
100 puana ulaşmasını istiyor. Danimarka Göç-
men Bakanlığı’nın internet sitesine göre belir-
lenen bazı kriterler şunlar;

EĞİTİM - Üniversite mezunu olarak başvur-
manız durumunda, bakanlık tarafından karar-
laştırılan puan sadece 30. Üniversiteyi takiben 
yapılan 1 senelik mastır eğitimi ise hanenize 50 
puan yazdırıyor. En az tezli ya da uzun süre-
li bir yüksek lisans programı mezunu olmanız 
size 60 puan kazandırıyor. Öte yandan, doktora 
programını bitirmiş kişilerde ise alınacak puan 
80’e çıkıyor. 

Dünyanın en iyi 400 üniversitesinin herhangi 
birinden mezunsanız, bu eğitim seviyesi kıs-
mında size 5’ten 15’e kadar puan kazandıra-
biliyor. 

DİL - Dil vasıfları kısmı, genel olarak sizin Dan-
ca dilinde ne kadar hünerli olduğunuz ile bağ-
lantılı. İkinci dil olarak Danca (Studieprøven) 
sınavını geçmiş olmak 20, Danca 1-2-3 seviye 
tespit (Prøve i dansk 1-2-3) sınavlarında başarı 
ise 5’ten 15’e kadar puan kazandırıyor. 

Bunun dışında Danca, Norveççe, İsveççe, Al-
manca ve İngilizce dillerinin iş yerinde 1 sene 
boyunca kullanılması ya da bu dillerde herhan-
gi bir yüksek eğitim kurumunda eğitim görmüş 
olmak ek puanlar getiriyor. 

İŞ TECRÜBESİ – İş tecrübesi kısmından ala-
cağınız puanlar, son 5 sene içersinde ne kadar 
süre ve hangi iş alanlarında çalıştığınız ile di-
rekt olarak bağlantılı. Bakanlığın internet site-
sinde belirtilen pozitif listede yer alan işlerden 
bir tanesine sahipseniz bu bölümden puan al-
manız mümkün. Fakat listedeki söz konusu iş 
alanları, sadece yüksek nitelikli kişilere hitap 
ediyor ve bu listede yer alan niteliklere sahip 
olan kişinin 1 ila 2 yıllık iş tecrübesi 10, bu 3 ila 
5 yıllık deneyim ise kendisine 15 puan kazandı-
rıyor. Bunun dışında pozitif listede yer almayan 
bir işe sahip olmak yine de 5 puanı başvurunuza 
ekliyor eğer son 5 senede en az  3 ila 5 yıl süreyle 
sigortalı olarak çalışmışlığınız varsa.

YAŞ KISTASI – 40 yaşın üzerindekiler için 
Yeşil Kart yaş kriterlerinden puan çıkarmak 
bir hayli zor gözüküyor. Öte yandan, yaşınız 
34 veya altında ise 15 puan, 35-40 arası 10 puan 
olarak müracaatınıza ekleniyor. 

MASTER’SIZ YEŞİL 
KART HAYAL!

Haber Gazetesi ola-
rak son iki sayımız-
da ”Uyum Çabası-

na Ödül” ve ”Aile Birleşimi 
Zorlaştırıldı” manşetleriyle 
hali hazırda Danimarka’da 
yaşamakta olan ve Dani-
marka’ya oturma ve çalış-
ma izni için Türkiye’den 

başvuran vatandaşlarımızı 
aydınlatmaya çalıştık. 
Bu sayımızda ise, sürekli 

oturma ve çalışma izni, aile 
birleşimi ve yeşil kart baş-
vurularının kriterlerini gün 
ışığına çıkarıyoruz. 
Şunu da biliyoruz ki, bu 

kurallar herkes için geçerli 

değil. Yüksek eğitimli, ana 
dil dışında batı dilleri bilen 
ve vasıflı olan kişilerin Da-
nimarka’ya gelmeleri hem 
o kadar zor değil hem de 
sürekli oturma ve çalışma 
izni almaları daha kolay. 
Ancak, bu niteliklere sa-

hip olmayan kişilerin de 

buraya genellikle aile bir-
leşim yoluyla geldikleri bi-
liniyor. O insanların yasa-
ların daha da sertleşmesi 
ışığında, ülkeye gelmeleri 
ve sürekli oturum almala-
rı zor gözüküyor. Toplu-
mumuzun sesi olarak, bu 
insanların da bu ülkede ya-

şama hakkı olduğunu düşü-
nüyoruz. Göçmen yasasına 
gazete olarak hukuki değil 
fakat insanı boyutunu ele 
alarak değerlendiriyoruz. 
Bu konuya dair en detaylı 
bilgiyi Yabancılar Müdürlü-
ğü’nden ya da bir hukukçu-
dan almanızı öneriyoruz.   

Haber diyor ki… HABER-YORUM



     Nisan/April 2010haber8  Nisan/April 2010 9   haberHABERHABER

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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D
animarka’nın çi-
çeği burnunda 
Dışişleri Bakanı 
Lene Espersen, 

ABD Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton’un da katıldı-
ğı Kuzey Kutup bölgesinin 
(Arktika Bölgesi) geleceğiy-
le ilgili Kanada’da düzen-
lenen mini zirve yerine İs-
panya’nın Mallorca kentin-
de Paskalya tatiline gidince 
büyük tepki aldı.

Hillary Clinton, Rusya Dı-
şişleri Bakanı Sergei Lavrov 
ve Kanada Dışişleri Bakanı 
Lawrence Cannon ve Norveç 
Dışişleri Bakanı Jonas Gahr 
Störe’in katıldığı zirveye 
kendi yerine Adalet Baka-
nı Lars Barfoed’e gönderen 
Danimarka Dışişleri Bakanı 
Espersen, Clinton ve Lavrov 
gibi iki önemli isimle birebir 
görüşme fırsatını kaçırmak-
la yoğun eleştirilere maruz 
kaldı. 

Anlaşılması güç bir 
tercih

Eski dışişleri bakanlarından 
Uffe Elleman Jensen ve Ni-
els Helveg Petersen, Esper-
sen’in bu toplantıya katılma-
masını “çok ciddi bir hastalı-

ğı olmalı” ve “böyle bir altın 
fırsat kaçmamalıydı” sözle-
riyle eleştirdiler. 
Muhafazakar Halk Parti 
tabanı da genel başkanları-
nı genel başkanlarını eleş-
tirerek, Dışişleri Bakanlığı 
görevinden istifa tmesini ve 

ve Dışişleri Eski Bakanı Per 
Stig Möller’in tekrar eski gö-
revine dönmesini istediler.

Danimarka koalisyon hü-
kümetine dışardan destek 
veren aşırı sağ eğilimli Da-
nimarka Halk Partisi dış 
politika sözcüsü Sören Es-

persen ise, “anlaşılması güç 
bir tercih” diyerek partisinin 
tepkisini dile getirdi.

BİR BARDAK SUDA 
FIRTINA KOPARILDI
Espersen: Önemli bir 

zirve değildi
Dışişleri bakanı Lene Esper-
sen, Kanada’daki mini zirve-
nin karar alınacak ya da or-
tak bir açıklama yapılacak 
kadar önemli bir toplantı 
olmadığını söyledi. 

Okullar ve Parlamento ta-

tiline göre ailesiyle birlikte 
paskalya tatilini planladığı-
nı belirten Espersen, 22-23 
Nisan tarihlerinde Eston-
ya’nın başkenti Tallin’de 
yapılacak NATO dışişleri 
bakanları zirvesinde, söz 
konusu mevkidaşlarıyla bir 
araya geleceğini belirtti.

Norveç: Toplantı 
önemliydi

Norveç Dışişleri Bakanı Jo-
nas Gahr Störe de, Esper-
sen’in toplantıya katılma-
masına anlam veremediğini 
söyledi. 

Störe, ”Karar alınacak bir 
toplantı olmadığı iddiası 
bence yanlış. Daha sonra 
alınacak olan kararlar bu 
toplantıda biçimlendi. Bağ-
layıcı bir karar alınmama-
sı toplantıyı daha önemsiz 
hale getirmez. Norveç bir 
kıyı ülkesi. Bu toplantı ül-
kelerimizin geleceği açısın-
dan önemliydi. Lene Esper-
sen neden katılmak isteme-
di anlamadım. ve Paskalya 
tatilimi erteleyip toplantıya 
katıldım” dedi. 

(Haber)

Clinton yerine tatili tercih edince…
Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen Kuzey Kutup bölgesinin geleceğiyle ilgili Kanada’da 
düzenlenen mini zirve yerine Mallorca’da Paskalya tatilini tercih edince şimşekleri üzerine çekti. 

PEGASUS HAVA YOLLARI 
İLE KOPENHAG’DAN ANKARA 

VE KONYA DİREK SATIŞLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

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
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Danca harfl er 
sorun 
yaratıyor

ÅRHUS YERİNE AARHUS Danimarka alfabesinde bulunan Æ(E gibi okunuyor) Ø (Ö) ve Å(O) gibi 
harfl erin uluslararası alanda sorun yarattığı belirtildi. Ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus’un(Århus 
olarak yazılıyor)baş harfi  olan A harfi nin tepesindeki küçük o’yu kaldırmak istemesiyle başlatılan 
tartışmalarda, isimlerinde sözkonusu bu harfl er bulunan birçok Danimarkalının yurtdışında havali-
manlarda büyük sorunlar yaşadığı bildirildi. Uluslararası bilgisayar karakterlerinin İngilizce olması ve 
bu tür harfl erin bilgisayar klavyelerinde yer almaması nedeniyle isimlerinin uçak listesinde olmadığı 
sorunuyla karşı karşıya gelen Danimarkalıların yeni bilet almak zorunda kaldıkları ifade edildi.

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

Lökke’nin başarısızlığı…

Anders Fogh Rasmussen’in başbakan-
lıktan ayrılmasından sonra yerine ge-

çen Lars Lökke Rasmussen vekil başba-
kanlık sıfatından bir türlü kurtulamadı. 
Bunu başbakanın çizdiği siyasi tabloda da 
görebiliyoruz. Azmini yitirmiş, öfkeli, ken-
dini ifade etmekte güçlük çeken, sürekli 
önceki başbakan ile karşılaştırılmadan bı-
kan siyasi bir kişilik sergiliyor. 

Ama Lars Lökke Rasmussen hakkında 
şu hataya da düşmemek gerekiyor. An-
ders Fogh Rasmussen’in ‘Küçük Devlet’ 
projesinin mimarlarından biri de Lars 
Lökke’dir. Sağlık Bakanı iken bugün 
herkesin bildiği hastaneleri özelleştirme 
projesini o başlattı. Özelleştirme sade-
ce kamu hastanelerini milyarlarca kron 
tasarruf yapmaya zorlamakla kalmadı. 
Paralar doğrudan ve dolaylı olarak özel 
hastanelere destek olarak verildi. Has-
talar A ve B grubu diye iki gruba ayrıl-
dı. Bugün özel bir sigortanız yoksa özel 
hastanelerde tedavi edilmeniz nerdey-
se mümkün değil. Aynı zamanda tedavi 
garantisi adı altında kamu hastaneleri-
nin tedavi etmesi gereken hastalar özel 

hastanelere gönderildi. Bu hastanelere 
karşılığında devlet tarafından paralar 
ödendi. 

Başbakan Lars Lökke Rasmussen 
bir dönem Maliye Bakanlığı da yaptı. 
O meşhur “Vergilerin dondurulması/
Skattestop” projesini de o başlattı. Halk 
daha az vergi ödemeye başladı, ama ver-
giler adaletsizce dağıtıldı. Hali vakti ol-
dukça yerinde olanlar yüksek miktarda 
vergi iadesi alırlarken, hasta bakıcıları, 
süpermarket kasiyerleri vb. iş kollarında 
düşük ücretle çalışanlar bundan yararla-
namadılar. 

Bugün başbakan olarak ülkeyi yöneten 
Lars Lökke Rasmussen, büyük ekono-
mik kriz, gittikçe artan işsizlik, kriz ne-
deniyle kapılarına kilit vuran işletmeler 
karşısında hala  vergilerde dondurma 
ve vergi kolaylığı sağlanmasını istiyor. 
Çünkü başbakan vergi kolaylığı sayesin-
de halkın eline geçen parayı yine harca-
yacağı, bir hareketlilik olacağını ve eko-
nomide bir canlanma olacağını umuyor. 
Ama ekonominin altın kurallarından bi-
rine göre, halk ekonomik krizlerde para 

harcamaz, tasarrufa yönelir. Yani vergi 
iadesinden aldığı parayı harcamak yeri-
ne tasarrufa atar. 

Ayrıca vergilerin dondurulmasının dev-
let kasasına 20 milyar krona mal oldu-
ğunu da belirtmekte yarar var. Hükü-
metin finanse edemediği vergilerdeki 
indirimler devlet bütçesinde ayrıca 10 
milyar kronluk büyük bir delik açtı. Bü-
tün bu paralar ülkedeki tüm okullar için 
harcanan paraların yarısı anlamına ge-
liyor. 

Son olarak da başbakan maliye bakanı-
nı belediyelerde yılda 10 milyar kronun 
nasıl tasarruf edileceğini belediyelere 
anlatması için görevlendirdi. Bu tasar-
rufla hali hazırda ekonomileri kötü olan 
bazı belediyelerin ekonomileri daha da 
kötüleşecek. Bunu halk çocuk bakımın-
da, okullarda ve huzurevlerinde hissede-
cek. Kısacası bu hükümetin işbaşına gel-
mesiyle kötüleşen sosyal refah sistemi-
miz daha da kötüleşecek. 

Maalesef halkın bir kısmı halen hükü-
metin vergi politikasını ve paylaşımdaki 
dengesizliği göremiyor. Megafon tarafın-

dan yapılan bir araştırmaya göre halkın 
yüzde 53’ü vergilerin dondurulmasına 
karşı iken, yüzde 37’si vergi kolaylığın-
dan yana tavır sergiliyor. 

Lars Lökke Rasmussen hükümette re-
vizyona giderek, kötü gidişatı biraz dü-
zeltmeye çalışsa da bunun çok fayda et-
tiği söylenemez. Dışişleri Bakanı’nın 
Clinton ile toplantı yerine tatile gitmesi-
nin kamuoyunda nasıl algılandığını bil-
meyen yok. Dokuz yıllık liberal-muhafa-
zakar sağ hükümet refah sisteminde bü-
yük bir delik açtı, izlenen insanlık dışı 
uyum politikası da buna keza. Sertleş-
tirmeler ve ceza üzerine kurulu bir poli-
tika. Danimarka Halk Partisi’nin hükü-
met üzerindeki etkisi gözler önünde. Ya-
bancılar yasası son dokuz yıl içinde 14 
kez yenilendi. 

Artık halkın da bu kriz döneminde 
uyanmaya başladığını, bir dur deme 
noktasına geldiğini görüyoruz. Lök-
ke’nin başarısız ve sorumsuz yönetimi 
seçimlere kadar böyle gidecek gibi görü-
nüyor. 

yildiz.akdogan@haber.dk
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2010 yoksullukla mücadele yılı

DOKTORLARA 
ÇALIŞMA 
ÖZGÜRLÜĞÜ

DEVLET HASTANESİ DOKTORLARI ÖZEL HASTANELERDE DE ÇALIŞABİLECEK. Sağlık Bakanı 
Bertel Haarder, kamu sektöründe çalışan doktorların boş zamanlarında özel klinik ve hastanelerde çalışma-
larında bir problem olmadığını söyledi. Haarder, doktorların kamu hizmetlerindeki sorumluluklarını yerine 
getirmeleri ve aksatmamaları durumunda boş zamanlarında istediklerini yapabileceğini belirtti. Bakan Haarder 
ayrıca, doktorlara haftalık tam gün mesai programı verme sorumluluğunun, kamuya ait hastanelerin sorum-
luluğunda olduğunun altını çizdi. Danimarka sağlık sektöründe kamuya ait hastanelerde hastaların tedavi 
görmek için uzun süre beklemelerinin yanısıra bazı hastaların doktorlar tarafından kendi çalıştıkları özel ve 
hastanelere havale edilerek aynı doktor tarafından tedavi edilmeleri üzerine tartışma başlatılmıştı.

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

Avrupa Birliği 2010 yılını yoksullukla 
mücadele yılı ilan etti.  Bu bağlam-

da Avrupa Birliğine üye ülkeler 2010 yı-
lında yoksullukla mücadele edecekleri-
ne ve bu alanda  yapılan çalışmaları ko-
ordine edeceklerine söz verdiler. Sosyal 
Yardım Bakanlığı başta olmak üzere, 
Danimarka’da bazı bakanlıklar, yoksul-
luğu ortadan kaldırmak veya yoksul sa-
yısını en aza indirmek amacıyla bir dizi 
etkinlikler yapıp, çalışmalara ekonomik 
destek sağlıyorlar. Yoksullarla doğrudan 
çalışan dernek ve kurumlara da gene 
bakanlıklar ekonomik yardım ediyorlar.
’Varlığın merkezi’ olarak görülen Av-

rupa’da yoksulluk tartışması başlatılma-
sı ve bu yılın yoksullukla mücadele yılı 
ilan edilmesi, hiç şüphesiz insanı şaşırtı-
yor. Alışmıştık, yoksulluk denildi mi Af-
rika’dan bir ülke gelirdi aklımıza. Ner-
den çıktı bu yoksulluk tartışması? Dani-
marka’da yoksul kim?
Yoksulluk tanımı zor bir tanım. Deği-

şik tanımlar ileri sürülüyor. Bunlardan 
biri  Dünya Bankasının tanımı. Buna 
göre günde bir doların altında geliri 

olan insanlar yoksul insanlar. Bilindiği 
gibi bir doların alım gücü ülkeden ülke-
ye değişiyor. Danimarka’da bir dolara 
bir bardak kahve bile içemezken, Bang-
ladesh’de bir aile bu parayla yemek yi-
yebiliyor. Paranın alım gücü Dünya 
Bankası tarafından göz önüne alınmış. 
Bu yüzden bir dolar sınırı her yıl ülke-
lere göre tekrar düzenleniyor. Gelişmiş 
ülkelerde bu sınır örneğin iki buçuk do-
lar olarak belirlenmiş, ama günde bir 
dolar yoksulluk sınırı ilke olarak kabul 
edilmiş. Yoksulluk böyle kabul edilirse, 
dünyada bir milyar insan yoksul. Bu in-
sanlar genellikle Amerika ve Avrupa ül-
kelerinin dışında yoğunlaşmış.
Yoksulluğa bir başka tanım da kültü-

rel tanım. Buna göre insanlar kendini 
yoksul hissediyorsa, almak istediklerini 
alamıyorlarsa, yaygın olan kullanım eş-
yalarına ekonomik nedenlerden dolayı 
sahip olamıyorlarsa yoksuldurlar. Örne-
ğin 10 yaşındaki bir çocuğa aile para sı-
kıntısından cep telefonu alamıyorsa– ki 
cep telefonu bu gün her 10 yaşındaki 
çocuğun sahip olduğu bir eşya – bu aile 

yoksuldur. 
Yoksulluğun bir üçüncü tanımı Birleş-

miş Milletlerin tanımı. Buna göre ülke-
nin ortalama gelirinin yarısından az ge-
liri olan insanlar yoksul sayılacak. Dani-
marka’da ortalama gelirin 180 bin kron 
olduğunu farz edersek, yıllık geliri 90 
bin kronun altında olan insanlar yok-
sul demek. Birleşmiş Milletlerin tanımı 
kabul edildiğinde Danimarka’da yarım 
milyona yakın yoksul var. 
Yoksullar grubunun başını göçmenler 

çekiyor. Uzun süre sosyal yardım almış 
veya ülkeye son kir kaç yıl içinde gel-
miş mülteciler Danimarka’nın en yok-
sul gruplarından biri. Sokakta yaşayan 
evsizleri, bakmakla yükümlü çocukları 
olan ve yalnız yaşayan anne ya da baba-
lar gene yoksullar grubuna örnek grup-
lar. Birleşmiş Milletlerin yoksulluk ta-
nımı bir çok ülkenin kabul ettiği bir ta-
nım. Bir dolar sınırı ve kültürel yoksul-
luk tanımı pek rağbet gören, çağımıza 
uygun tanım değil. 
Birleşmiş Milletlerin tanımını Dani-

marka’ya uyguladığımızda  yarım mil-

yona yakın yoksul olduğunu görüyoruz. 
Yoksulluğun nedeni ise Danimarka’nın 
refah (?) politikası. Son 10- 15 yıldır ik-
tidara gelen hem Sosyal Demokrat hem 
de Liberal hükümetler refah politikala-
rını adeta bu yoksul grupları cezalandır-
maya, onları daha da yoksullaştırmaya 
odaklamışlar. Yeni Danimarka’ya gelen 
mültecilere ’start hjælp’ denilen ve her-
kese ödenen sosyal yardımın çok altın-
da bir yardım  ödenmesi dolayısıyla bu 
insanların yoksulluk sınırının çok altı-
na düşmeleri, Sosyal Demokratların bu-
luşu. Sosyal yardımın 6 ay sonra en aza 
indirilmesi, sosyal yardım hakkının ko-
runması için, son iki yılda eşlerden biri-
nin en az 300 saat çalışmış olma koşulu 
Liberallerin buluşu.  
Liberal ve Sosyal Demokrat hükümet-

lerin uyguladıkları refah politikasının 
bu yoksul grupları daha da yoksullaştır-
dığı açık seçik ortada. Şimdi yoksullukla 
mücadele etmeleri hiç bir anlam taşımı-
yor. İnsana, insan değeri veren bir refah 
politikası uygulansın yeter. 

 tireli@haber.dk
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Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı 
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla 

konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz. 
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.  

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve 
dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim cazip 

fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu 
günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, 

titiz kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle 
konuklarınızı ağırlayalım. 

İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen 
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı 

ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip 
fiyatlarla tahsis edebiliriz.

Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına 
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon 

kirası almıyoruz. 

Tesettür düğünleri için de 
bizi arayınız 

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın. 
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenley-

elim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat« 
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini 

ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım. 

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz

Dünyanın her yerinden akra-
balarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, eğ-
lencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

G
öçmen köken-
li çocukların 
yeteneklerinin 
eğitim yoluyla 

geliştirilmesi için okulla-
rın anadili eğitimini ders 
programlarına dâhil etme-
leri gerektiğini öneren Öğ-
retmenler Sendikası ve DI, 
Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Örgütü’nün (OECD) 
raporunda da anadili eğiti-
minin eğitim aracı olarak 

kullanılmasını önerdiğine 
dikkat çekti. 

Anadili eğitimi veren 
ülkelerdeki olumlu geliş-
meleri örnek gösteren DI 
danışmanlarından Casper 
Venbjerg Hansen, “Günü-
müz dünyası geçmişten 
oldukça farklı. Çocukların 
gelişmelere karşı hazırlan-
malarını sağlamak gere-
kiyor. Ayrıca uzmanların 
açıklamalarına da kulak 

vermeliyiz” dedi.
Derslerinde zorluk çeken 

göçmen kökenli öğrencile-
rin sorunlarından siyaset-
çilerin sorumlu olduğunu 
öne süren Öğretmenler 
Sendikası okul ve eğitim 
komisyonu başkanı Dorte 
Lange de, parlamentoda-
ki çoğunluğun uzmanların 
açıklamalarını ve konuyla 
ilgili deneyimleri dinleme-
diğini söyledi. 

Dorte Lange, ”İsveç ve 
Norveç’teki göçmen köken-
li çocuklar anadili eğitimi 
aldıkları için daha başarı-
lılar. Anadili eğitimi bu ço-
cukların kavram dünyasını 
geliştirerek, başka dili an-
lama olanaklarını güçlendi-
riyor” dedi.

Son yıllarda göçmen 
gençler arasında suç olay-
ları ve şiddet eğilimlerinin 
artmasında anadili eğitimi-
nin kaldırılmasının büyük 
rol oynadığı bazı uzmanlar 
tarafından çeşitli ortamlar-
da dile getirilmişti. 

Danimarka Öğretmen-
ler Sendikası aynı öneriyi 
daha önce de yapmıştı. li-
beral-muhafazakar sağ hü-
kümet 2001 yılında anadili 
eğitimi için belediyeler ver-
diği kaynağı kaldırmasının 
ardından neredeyse tüm 
belediyeler anadili eğitimi-
ne son vermişlerdi. 

2008 yılında yapılan bir 
araştırma anadili eğitimi 
gören öğrencilerin, anadi-
li eğitimi görmeyenlerden 
daha başarılı sonuçlarla 
halk okulunu tamamladı-
ğını gösterdi.

 (Haber)

Başbakan Lars Lökke 
Rasmussen, ülkedeki 
refah düzeninin teh-

dit altında olduğunu ve ge-
lecekten endişe duyduğunu 
söyledi. 

Başbakanlık görevinde bi-
rinci yılını dolduran Rasmus-
sen, rekabet meziyetlerinin 
zayıfladığını, zengin ülkeler 
listesinde Danimarka’nın ge-
rilemeye başladığını ve aynı 
zamanda Çin ve G.Kore gibi 
ülkelerin rekabette ülkelerini 
geçme tehlikesinin bulundu-
ğunu belirtti. 

Rasmussen, bu nedenle re-
faha alışmış Danimarka top-
lumunun bundan böyle refah 
düzeni için paranın nerelere 
harcandığı yerine paranın ne-
reden geldiğini düşünmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. 

Rasmussen ayrıca, Danimar-
ka refah sistemini oluşturan 
temelin, dünyadaki gelişme-
ler nedeniyle saldırı altında 
olduğunu ve bunu toplumun 
anlaması gerektiğine dikkat 
çekerek halkın daha fazla 
üretmesi gerektiğine vurgu 
yaptı.

Danimarka geleceğinden 
endişeli
Başbakan Lars Lökke Rasmussen, 
refah sisteminin geleceğinden 
endişe duyuyor.

Anadili eğitimi tekrar verilmeli
Danimarka Öğretmenler Sendikası ve Danimarka Sanayiciler Birliği 
(Dansk Industri, DI) göçmen kökenli çocuklara anadili eğitiminin tekrar 
verilmesini önerdi. 
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Yunanistan’da bir adam İsveçli bir 
firmanın ‘Türk yoğurdu’ adıyla 
ürettiği yoğurdun kabı üstünde 

fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle taz-
minat istiyor. 

İsveç radyosunun haberine göre, İs-
veç genelinde satılan ve büyük ilgi gö-
ren Türk yoğurdunun kabının üstünde 
fotoğrafı bulunan Yunan, Türk olarak 
tanıtılmak istemediğini belirterek, İs-
veç’in Jönköping kentindeki Lindahls 
süt ürünleri firmasından şikâyetçi 
oldu. 

Davayı kendi ülkesinde açan Yunan 
adam, firmadan yaklaşık 5.2 milyon avro 
(yaklaşık 10.5 milyon TL) tazminat ta-
lep etti. Firma yetkilisi Anders Lindahl, 

ambalajdaki yaşlı adam fotoğrafını bir 
fotoğraf ajansından satın aldıklarını ve 
tüm haklarını ödediklerini belirtiyor. 

Lindahl, “Tazminatla ilgili davayı 
duyunca şaşırdık. Fotoğraf ajansına 
bütün telif haklarını ödeyip fotoğrafı 
satın aldık. Dava açıldıktan sonra hu-
kuk sorumlularımızla görüştük ve Yu-
nanistan’da hakkımızda tazminat davası 
açan kişinin, davayı kazanma şansının 
olmadığını öğrendik” diyor. Firmanın 
üstünde yaşlı bir kadın fotoğrafı bulu-
nan ‘Yunan yoğurdu’ adlı bir ürünü de 
var. İki yoğurdun üstünde de cacık tarifi 
yer alırken, Türk yoğurdunun kebaplar-
la da iyi gideceği vurgulanıyor

(Kaynak: Ajanslar)

Türk yoğurdunda resmini 
gören Yunan vatandaşı çıldırdı!
İsveç’te bir İsveçli firma tarafından “Türk yoğur-
du” adı altında üretilen yoğurt kabı üzerinde fo-
toğrafının kullanıldığını gören kişi tazminat istiyor.

Burka zorlamasına 4 yıl hapis cezası
Kadınların başlarını burka, türban, peçe ve çarşaf gibi yüzü ve saçı tamamen kapatan örtüleri takmaya 
zorlayanlara 4 yıl hapis cezası verilmesi isteniyor. 

Akıl hastaları 
bakıcıları 
dövüyor

PERSONEL RUH HASTALARINDAN KORUNMAK İÇİN SAVUNMA EĞİTİMİ İSTİYOR. 
Danimarka genelindeki hastanelerin psikiyatri bölümlerinde çalışan personelin günlük fiziki şiddete 
maruz kaldıkları belirtildi. Geçtiğimiz yıl dayak, tekme, itme ve ısırma gibi fiziki şiddet kullanımı ne-
deniyle 800 iş kazası ve sakatlanma vakasının olduğu kaydedildi. Şiddete uğrayan personelin uzun 
süre hastalık izni aldıkları ve işlerine geri döndüklerinde kendilerinin de psikolojik sorunlar yaşamaya 
başladıkları bildirildi. Şiddete uğrayan bakıcı personelin sayısında bir yıl içinde yüzde 5’den yüzde 
15’e artış gözlendiği, hemşirelerin kendilerini müdafaa etme eğitimi görmelerine rağmen şiddet gör-
melerinin düşündürücü olduğu ifade edildi.

T
ürban takmaya yasak getiril-
mesinin tartışıldığı Danimar-
ka’da, şimdi de ‘zorla başörtü-
sü taktırma’ cezasının ağırlaş-

tırılması gündemde. 
Adalet Bakanı Lars Barfoed tarafın-

dan hazırlanarak parlamentoya sunu-
lan yeni bir ceza yasa tasarısına göre, 
burka, türban ve peçe gibi yüzü ve saçı 
tamamen örten örtüleri takmaya zorla-
yanlara verilen hapis cezası iki yıldan 4 
yıla çıkarılarak ağırlaştırılacak. 

POLİS ENDİŞELİ
Polis Derneği yasanın kabul edilmesi 
durumunda, kontrol ve görevini yeri-
ne getirmesi yönündeki endişeleri oldu-
ğunu belirtirken, bazı belirli gruplarla 
karşı karşıya gelmelerinin ve olumsuz 
bir atmosfer oluşması riskinin kaçınıl-
maz olduğunun altını çizdi. 

HUKUKÇULAR: TASARI SİYASİ 
Hakimler Derneği, yasayla ilgili gön-
derdiği cevap yazısında, ceza yasasın-

da var olan 2 yıl hapis cezası süresinin 
4 yıla çıkartılmak istenmesinin siyasi 
bir amaç taşıdığını ve bu yönde yorum 
yapmak istemediklerini bildirdi. Avu-
kat Dernekleri ise, tasarının belirli 
kültürlere karşı durma karakteri ta-
şıdığını belirtti. 

Öte yandan Kopenhag Başsavcılığı, 
yapılacak yargılamalarda söz konusu 
kadınların tanıklığına başvurulmasının 
doğru olmayacağına dikkat çekti. 

BERFOED: 2 YILLIK CEZA AZ
Adalet Bakanı Berfoed, yeni tasarı 
hakkında basını bilgilendirirken, bur-
ka takmaya zorlama konusunda şu ana 
kadar açılmış bir davanın olmadığını 
belirtti. Berfoed, olacak zorlamalara, 
kadının özgürlüğünün kısıtlanmış ol-
ması gerekçesiyle karşı olduklarını 
vurguladı.

Yasanın yürürlüğü girmesi sonrasında 
ne gibi problemlerin doğacağı tartışılır-
ken, hükümetin bu eleştirileri ne kadar 
dikkate alacağı merak konusu oldu.
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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

D
animarka, Tür-
kiye’den Dani-
marka’ya hizmet 
sunmak üzere ge-

lecek olan Türk vatandaşla-
rına vizeyi kaldırdı. 19 Şu-
bat 2009 tarihinde Avrupa 
Adalet divanında açılan bir 
davaya dayanak gösterile-
rek Kopenhag’daki Türkiye 
Büyükelçiliği tarafından ya-
pılan girişimler sonuç verdi 
ve yıllardır geçerli olan vize 
uygulamasından Danimar-
ka geri adım atmak zorun-
da kaldı.

Danimarka Uyum Bakan-
lığının sitesidnen Danca ve 
Türkçe olarak verilen haber-
de yer alan açıklamaya göre 
ilk etapta vize muafiyetinden 
yararlanacak sektörlerin lis-
tesi de bulunuyor. Danimar-
ka yabancılar yasasında 29 
numaralı kararnamede be-
lirtilen, vize gerektirmeyen 
sektörler kapsamında yera-
lan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları Danimarka”ya 
vizesiz giriş yapıp üç ay ça-
lışabilecekler.

Vize konusunda gerçekleş-
tirilen hafifletmelerden Tır 
şöförleri, sporcular, sanatçı-
lar, bilim adamları ve genel 
olarak da Türkiye’de tescilli 
firma sahipleri yararlanabi-
lecekler.

İşte Danimarka uyum 
Bakanlığı web sitesin-
deki yeni karar metni. 
Metindeki linkler Danca 
olarak açılmaktadır.

”Danimarka’ya hizmet 
sunmak için gelen Türk 
vatandaşlarına vize muafiyeti”
Türkiye’de yaşayan ve çalı-
şan Türk vatandaşları, kısa 
süreli hizmet sunmak için 
Danimarka’ya vizesiz giriş 
yapabilirler.

Bu sonuç, 19 Şubat 2009 
tarihli Avrupa Topluluğu 
Adalet Divanı’nda kararlaş-

tırılmıştır. Avrupa Toplulu-
ğu Adalet Divanı 1973’de 
Türkiye ile ortaklık anlaş-
ması yapılması nedeniyle, üç 
aydan az bir süre için hizmet 
sunmak amaçlı gelen Türk 
vatandaşları, Danimarka’ya 
girişte vize şartı aranmaya-
cağı şeklinde belirlemiştir.

Vize muafiyeti sadece hiz-
met sunmak isteyen Türk 
vatandaşları için geçerlidir. 
Hizmet sunan bir kişi, ücret 
karşılığı, geçici ve kısa vadeli 
olarak, başka bir kişi için – 
işveren ilişkisi olmadan – gö-
rev yapan bir kimsedir.

Danimarka’da bir yaban-
cının çalışma izni olmadan 
çalışması Danimarka ka-
nunlarına aykırıdır. Ancak 
yabancılar kararnamesinin 
29. maddesi gereğince bir 
dizi işlerde çalışma izninin 
gerekmediği belirtilmiştir.

Hangi hizmet sağlayıcı-
larının çalışma izninden 
muaf olduklarını ayrıntıla-
rıyla burada görebilirsiniz. 
Bu yüzden bir Türk vatan-
daşı Danimarka’ya giriş 
yapmadan önce, sunmak 
istediği hizmetin yabancılar 
kararnamesinin 29. madde-

sinin kapsamına girip girme-
diğini veya sunmak istediği 
hizmetin, çalışma izni gerek-
tirip gerektirmediğini araş-
tırmalıdır. Eğer çalışma 
izni gerektiren bir durum 
söz konusu ise, kişinin Da-
nimarka’ya giriş yapmadan 
önce çalışma iznini almış ol-
ması gerekiyor.

Schengen kurallarına göre 
vizesiz bulunma süresi her 
altı ay2 için, 3 aydan fazla 
olamaz. Eğer Türk vatan-
daşı tarafından sunulacak 
hizmet 3 aydan fazla süre-
cekse, vize muafiyeti ülkeye 
giriş sebebi gösterilemez. Bu 
durumlarda, Türk vatanda-
şının Danimarka’ya giriş 
yapmadan önce, Yabancılar 
Dairesine (Udlændingeservi-
ce) çalışma izni başvurusun-
da bulunması gerekir.

www.nyidanmark.dk/
arbejde sitesinde kimlerin 
oturma ve çalışma izni ala-
bileceğini ve başvuru prose-
dürleri hakkında daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz.

Aile ziyareti, turistik ve 
benzeri sebeplerle Dani-
marka’ya ziyaret yapmak 
isteyen Türk vatandaşları, 
giriş ve kalma için vize şartı 
halen aranmaktadır.

Örnekler
1) Bir Türk vatandaşı Da-
nimarka’da yaşayan aile/
arkadaşlarını ziyaret etmek 
istiyor. Ziyaret 3 aydan az 
sürecektir. Türk vatandaşı, 
Danimarka’ya bir hizmet 
sunmak için gelmiyor ve bu 
yüzden Danimarka’ya gi-
rişinde vize muafiyetinden 
faydalanamaz. Bu yüzden 
bahsedilen kişi, Danimar-
ka’ya giriş yapmadan önce 
Schengen vizesi için başvu-
ru yapmış olmalı ve vize al-
mış olması gerekir.

2) Bir Türk vatandaşı 
– Türkiye’de bir şirket adı-
na – bir makineyi kurmak 
için Danimarka’da bulunan 
bir şirkete gönderilir (tesi-
satçı). Görev yaklaşık 1 ay 
sürecektir. Türk vatandaşı 
Danimarka’ya bir hizmet 
sunmak için gideceğinden 
dolayı, Danimarka’ya giri-
şinde vize şartından muaf-
tır. Üstelik bu sunulacak 
hizmet yabancılar kararna-
mesinin 29. maddesinin, 2. 
kısmı (no. 4) kapsamında-
dır, ve bundan dolayı Türk 
vatandaşı Danimarka’ya 
vizesiz ve çalışma izni olma-
dan giriş yapıp, hizmetini 
sunabilir.

Danimarka Türk işadamlarına vizeyi kaldırdı
Danimarka, Türkiye’den Danimarka’ya hizmet sunmak üzere gelecek olan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırdı. 
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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 25 97 26

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:

F
ransa’nın en po-
püler tatil beldele-
rinden bir tanesi, 
ilginç yaz tatili uy-

gulamasıyla, duyanları şa-
şırtıyor. 

Fransa’nın batısında yer 
alan Vendée Belediyesi, bu 
yılın Temmuz ve Ağustos 
aylarında beldeye gelen plaj 
sakinlerinin sırtlarına gü-
neş kremi sürecek iki kişiyi 
işe almaya hazırlanıyor. 

Maaş oldukça yüksek, tam 

5000 Euro (37.500 DKK). 
İki »güneş kremci«, 10 Tem-
muz ve 22 Ağustos tarihle-
ri arasında toplam 44 gün 
boyunca 30 bin güneş krem 
numunesini turistlerin sırt-
larına döküp, sürecek.

ÖNCELİK ÇOCUKLARDA
Güneş yağı sürülecek ki-

şiler arasında çocuklar başı 
çekiyor. Buna ek olarak, iş 
ilanında »güzel ve yakışık-
lı genç erkek ve kadınların 

sırtları ve kollarına güneş 
kremi sürmeyi teklif etme-
nizi de hiçbir şey engellemi-
yor« ifadesi de yer alıyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ
İlgilenenlerin, 26 Mayıs ta-

rihine kadar özgeçmişlerine 
ek olarak 45 saniye - birer 
dakikalık video görüntüleri-
ni göndermeleri isteniyor.

- Adayların iyi görünümlü, 
genç, plaj animasyonları or-

Kopenhag’ın Is-
tedgade 42b 
adresinde açı-

lan yepyeni bir Türk 
mekanı Doy Doy Köf-
tem, Türk dönercisi 
ve pastanesinden son-
ra Danimarka’nın ilk 
Türk Köftecisi olarak 
köfteseverlere kapıla-
rını açıyor. 

İnegöl’den Sivas’a, sebze-
lisinden parmak köfteye ve 
Sultanahmet’ten çiğköfteye 
kadar çok zengin bir köfte 

menüsüne sahip olan Doy 
Doy Köftem’e dışardan si-
pariş vermek de mümkün. 

Oldukça mütevazi ve 
makul fiyatlara sahip me-
nüsüyle Doy Doy Köftem, 

müthiş bir köfte ziya-
feti için misafirlerini 
bekliyor. 

Menüde lezzetli köfte 
çeşitlerine ek olarak, 
salata, çorba çeşitle-
ri ve tatlılar da mev-
cut. Doy Doy Köftem, 
müşterilerine lezzetli 
saatler geçirmeleri 

için farklı bir tat ve sıcak, 
misafirperver bir ortam 
sunuyor. 

Rezervasyon ve sipariş için 
telefon: 33259726

(Haber)

Kopenhag köftecisine kavuştu
Türk Dönercisi ve Pastanesinden sonra şimdi 
de Kopenhag’da Türk Köftecisi açıldı.

2010 yazının en iyi işi: YAĞCI ARANIYOR

ganize etmeyi bilen ve bi-
raz da tıp bilgisine sahip 
olmaları bekleniyor. 
- Adaylar Fransız olmak 
zorunda değil ve az da olsa 
Fransızca bilmeleri yeti-
yor. 
- Facebook, Twitter gibi 
internet sitelerinden ya da 
email yoluyla, adayın ar-

kadaşlarına adaylığını du-
yurması en önemli kriter-
lerden bir tanesi. 
- İnternet üzerinden alına-
cak oylar sonrası en çok oy 
alan 10 kişi finale kalacak 
ve jüri bu yazın en iyi işini 
yapacak iki kişiyi (1 kadın, 
1 erkek) belirleyecek. 

Buna benzer bir iş ilanı-
na Avustralya’nın Queens-
land eyaleti yayınlamış, 
bir adada beş ay boyunca 
bekçilik yapmayı kapsayan 
»dünyanın en iyi işi«ni bir 
İngiliz kazanmıştı. 

Ayrıntılar www.lejobdele-
te.com internet sitesinden 
takip edilebilir.
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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

1Nisan şakası bizim işimiz

H
ABER 1 Nisan 
şakası geleneğini 
2006 yılında baş-
lattı. 2006 yılının 

1 Nisan günü yayınladığı-
mız haberde Danimarka’da 
bir köyün halkının topluca 
Müslümanlığı seçtiğiniz yaz-
mıştık. Bu haber bütün dün-
ya medyasında kendine yer 
buldu ve 2 Nisan günü Tür-
kiye’deki tüm gazetelerde 
de “Türkler Hz. Muhammed 
karikatürlerinin intikamını 
aldı” şeklinde duyuruldu.

2006 yılından bu yana ünlü 

sinema yıldızı Nicole Kid-
man’ın Türk olduğunu, Fa-
tih Terim’in F C Kopenhag 
takımına teknik patron oldu-
ğunu, ROJ TV’nin kapatıldı-
ğını duyuran gazetemizin 1 
Nisan haberlerinin en büyük 
özelliği ise inandırıcılık de-
recesinin çok yüksek olması. 
Her ne kadar tüm şaka ha-
berlerimizin sonunda bunun 
bir şaka olduğunu okurları-
mıza duyursak da bunlara 
inanan bir çok kişinin bizi 
aradığına şahit olduk.

(Haber)

NATO genel sekreteri, 
Danimarka eski başba-

kanlarından Anders Fogh 
Rasmussen Türk asıllı ol-
duğunu ve dedesinin de 
eski Türk denizcilerinden 
Rasim Reis olduğunu söyle-
di. Rasmussen soyadının da 
Danca’da Rasim’in oğlu an-
lamına gelen “Rasim’s sön” 
tamlamasından kaynaklan-
dığı bildirildi.

Anders Fogh Rasmussen:
”Ben Türk asıllıyım, de-
dem Rasim reis 
Rasmussen, uzun süredir 
kendisiyle röportaj yapmak 
isteyen Haber gazetesi yet-
kililerini geçen Perşembe 
günü Brüksel’deki maka-
mında kabul etti  ve Türk 
halkını sevince boğacak o 
açıklamasını yaptı. 

Dünya medyasında ilk kez 
açıklanan bu bilgiye göre 
Anders Fogh Rasmussen’in 

soyu Faröe Adalarına dayanı-
yor. 1700’lü yıllarda Osman-
lı donanmasında bir isyan 
sonucu emrindeki iki gemi 
ile birlikte kaçan Rasim re-
is  en yakın silah arkadaşla-
rından Veysel Reis ile birlik-
te komutasındaki iki gemi ile 
Cebelitarık boğazını geçerek 
Kuzey Avrupa’ya yol aldılar. 
İngiltere’nin Doğu kıyıları ve 
Shetland adalarına saldıran 
ve buralarda yağma gerçek-
leştiren Türk Denizciler son 
durak olarak Faröe Adaları-
na geldiler ve aynı yağmala-
ma işlerini burada da yaptık-
tan sonra uzunca bir süre bu 
adalarda kaldılar.

Adada kışı geçiren Türk 
korsanlar ada halkından 
kadınlarla birlikte oldular. 
Bazıları bu kadınları berabe-
rinde götürürken bazıları ise 
adada bıraktılar. Rasim Re-
is’in birlikte olduğu kadın-
lardan birinin Rasmussenin 

atalarından Aksel’i doğurdu-
ğu Faröe Kilise kayıtlarında 
bulunuyor.

Rasmussen soyadı Türk-
lerden kalma
Rasim Reis’in ilk oğluna ada 
halkı tarafından ’Rasims sön’ 
(Rasim’in oğlu) lakabı takıl-
dığı ve bu lakabın yıllar için-
de değişimden geçerek Ras-
mussen haline dönüştüğü 
belirtiliyor. Danimarka’da 
Rasmussen soyadı taşıyan 
kişilerin bir çoğunun da ata-
sının aslında Rasim Reis ola-
bileceği araştırılıyor.

Bu ilginç bilgiden bundan 
bir buçuk yıl önce haberdar 
olduğunu söyleyen Rasmus-
sen, ”Resmi bir ziyaret için 
Faröe Adalarının başkenti 
Thorshavn’da bulunuyor-
dum. O sırada yanıma yak-
laşan bir yerel politikacı bu 
durumu bana anlattı. Önce 
inanmadım, o politikacı kilise 

kayıtlarını da gösterince hiç 
şüphem kalmadı” dedi.

Erdoğan’ın da haberi var
Aslen Balıkesirli olan Rasim 
Reis’in torunu olduğunu öğ-
renince büyük bir şok yaşadı-
ğını, ve geçtiğimiz yıl NATO 
genel sekreterliğine seçildiği 
günlerde İstanbul’da bu du-
rumu başbakan Erdoğan ile 
de paylaştığını ve o günden 
bu yana Türkiye hakkında 
gittikçe artan olumlu dü-
şüncelere sahip olduğunu 
söyleyen Rasmussen, röpor-
taj yaptığı gazetemiz yetki-
lilerine Türk kahvesi ikram 
etti, ”artık aynı milletin ev-
ladıyız” dedi.

(Bugün 1 Nisan neşe doluyor 
insan, umarız siz de bu ha-
beri gülümseyerek okumuşsu-
nuzdur. Zira bu haberde yazı-
lanların hiçbiri doğru değil. 
Bu bir 1 Nisan şakasıdır.)

“Rasmussen: Dedem Türk korsanıymış
Bu yılki 1 Nisan şakamız: 

Gazeteniz HABER bu yıl da yayınladığı 
1 Nisan şakası ile adından bahsettirdi. Anders 
Fogh Rasmussen’in atalarının Türk olduğunu 
iddia ettiğimiz yazımız Danimarka ulusal haber 
ajansı Ritzau tarafından Danimarka medyasına 
servis edildi. Ayrıca haber, Türkiye’de Milliyet 
gazetesinin de ön sayfasından okurlara 
duyuruldu.
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KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

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

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV

Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, revani, 

tulumba tatlısı 
ve daha nice 
tatlı börek, 

pohça, sandviç 
çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Doğum 
günleri, misafi r 

toplantıları, 
nişan, düğün ve 
özel günlere yaş 

pasta, 
her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

Bodrum’da Clup Flipper’de satılık devri ta-
til.www.clupfl ipper.com.tr

Müracaat: 
Halil İbrahim Çalgıcı

Tlf.: 50 56 63 93

SATILIK DEVRE TATİL

Türk pastanesinde çalışacak 
yaş pasta ustası aranıyor.

Müracaat: 
FAVORİ BAKLAVACI

Tlf.: 40 81 50 50

YAŞ PASTA USTASI 
ARANIYOR

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR HABER’E 

İLAN VE REKLAM 
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 
3024 5538’i arayınız

www.haber.dk

www.gazette.dk
VI ER FORSKELLIGE 

MEN IKKE ANDERLEDES

Tlf: 47 78 19 00

Mide ve Bağırsak Cerrahı 
Operatör Dr. Orhan Bulut 

özel hasta kabulüne başlamıştır.

Arayın, randevu alın.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL 
(ÖZEL HASTANE)

Fotoğrafçı
Tlf: 26 63 93 63

Katrine Illerup
Düğün, nişan, portre ve her türlü 

fotoğrafçılık ihtiyacınızda hizmetinizdeyiz

www.servicefotograf.dk
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Resim Yarışmasının Konusu: 
“23 Nisan Çocuk Bayramı” nedeniyle özgürlük, bağımsızlık ve dünya 
çocuklarının kardeşliği
Katılım Şartları:
Yapılacak resimlerde kullanılacak kağıtlar 25 x 35 cm ebadında olma-
lıdır.
Yapılacak resimlerde kullanılacak malzemeler, çocuklarımızın rahatlıkla 
kullanabilecekleri cinste olan, kuruboya, pastel ve suluboya türünde 
olmalıdır. Bunun haricinde (yapıştırma - kesme - bağlama şeklinde) yapı-
lıp gönderilecek resimler diskalifi ye edilecektir. Resimler çerçevelenme-
yecek ve etrafı süslenmeyecek. (Öğretmen - Veli - Abla - Abi gibi büyük-
lerin eli değmemelidir)

Resimlerin gönderilme aşaması:
Aşağıdaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulup bir zarf içinde resimler 
ile birlikte aşağıda belirtilen adrese posta veya kargo aracılığı ile 
gönderilecektir.Ad, soyad, yaş, okul, sınıf, ayrıca ev ve cep telefon 
numaralarının yazıldığı etiket, resimlerin arka yüzünde sağ üst köşeye
yapıştırılacak.Resimlerin gönderilirken kırılmayacak, buruşmayacak, 
yırtılmayacak ve bozulmayacak şekilde ambalajlanması gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak resimler Eğitim Müşavirliği Vestegervej 16, 2100 
Kopenhag  adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir . Yarışmaya 
katılacak resimlerin  son teslim tarihi 09 NİSAN 2010  Cuma günüdür. 
Ödül Töreni 18 Nisan 2010 Pazar günü yapılacak olan  23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı eğlenceside yapılacaktır.

HEDİYELER   ORGANİZASYON KOMİTESİ
BİRİCİYE: NOTEBOOK BİLGİSAYAR  Ishøj Türkçe Anadili Eğitimi
İKİNCİYE: DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI  Turkish Danish Network       
ÜÇÜNCÜYE: MP3 MÜZİK ÇALAR  Kopenhag Okul Aile Birliği
Alaturca Dance   

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 

Konulu Resim Yarışması

TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER NOKTASINA UÇAK BİLETİ VE OTEL REZERVASYONLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
IATA YETKİLİSİ ACENTAMIZDA TAMAMEN GÜVENLİ, HIZLI VE 24 SAAT HİZMET VERİYORUZ

1 yıl aradan sonra Bekir Yıldız yeniden hizmetinizde: Tlf: 40531514
TÜRK HAVA YOLLARI VE PEGASUS İLE DİREK, KLM, AUSTRIAN AIRLINES, LUFTHANSA VE DİĞER SAYGIN HAVAYOLLARI 

İLE AKTARMALI TÜRKİYE UÇUŞLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Bryggervangen 19, 2. sal  ▪  2100 København Ø  ▪ Tlf: 3910 5200 ▪ info@ticketnet.dk ▪  www.ticketnet.dk

Anadolu Jet ile uygun fi yatlarla İstanbul 
ve Ankara uçuşlarımız başlamıştır
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YENİ F
İR

MA YENİ ADRES

Ceza hukuku davalarınızda 
hizmetinizdeyiz. Hukusal 

danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
H.C. Andersens Boulevard 37 - 1553 København V

Telefon: 70 11 08 00 
Mobil: 24 78 78 60 

www.tvc.dk - www.forsvarsadvokaterne.com

Avukat Erbil Kaya

www.haber.dk

K
openhag Kocatepe camii der-
neği tarafından bu ay başın-
da, bu yıl ikinci kez düzenle-
nen kermes  ilgi gördü. 

Kopenhag Kocatepe cami derneği 
kadın kolları üyeleri kadınlarımız 
tarafından hazırlanan yiyeceklerin 
satıldığı, Kocatepe camii’nin tanıtıl-
dığı kermesin açılışını Kopenhag Bü-
yükelçimiz Berki Dibek ve eşi Ceyda 
Dibek yaptı.

Kopenhag’ın Frederiksberg semtin-
de bulunan camideki kermes’te Türk 
kadınlar tarafından yapılan yemekler, 
börek, pasta ve tatlılar kermese ge-
lenler satılırken, bina yanında kuru-
lan çadırda da çok sayıda kadınımız 
gözleme pişirerek gelen konuklara 
ikram ettiler.

Büyükelçi Berki Dibek;  açılışın ar-
dından cami lokalinde dernek yönetim 
kurulu başkanı Faik Canbaz, Kocate-
pe camii imamı Dr. Mustafa Yüce  ile 
kermesin düzenlenmesinde katkıda 
bulunan anadili öğretmeni  Vahit 
Bekar’dan dernek çalışmaları ve ca-
mide yürütülen etkinlikler hakkında 
bilgi aldı.

Mustafa Yüce görevde bulunduğu iki 
yıl içinde özellikle kadınların çok ak-
tif bir hale geldiğini belirtti ve Kadın 
kolları ve gençlik kolunun çok yararlı 

çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 
Büyükelçimiz Berki Dibek de ker-

mes günü gördüklerinden ve duyduk-
larından çok etkilendiğini belirterek 
dernek yönetim kurulunu kutladı ve 
özellikle gençlerin Danimarka basının-
da Türkiye aleyhinde yer alan yazı ve 
yorumlara tepki gösterme alışkanlığı 
edinmeleri konusunda yönlendirilme-
leri gerektiğini söyledi.

YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ KURULACAK
Berki Dibek ayrıca camilerin dini iba-
detleri karşılama görevlerinin yanı 
sıra kültürel alanda hem vatandaş-
larımıza yönelik hem de etnik Dani-
markalılara yönelik tanıtım çalışma-
ları yapmaları gerektiğini de söyledi 
ve  yakın zamanda Kopenhag’da Yu-
nus Emre Kültür Merkezi kurulacağı 
müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıl üç gün süren kermes-
te cami derneği yararına kullanılmak 
üzere 65 bin Kron hasılat toplandığı-
nı söyleyen kadınlar ve genç kızlar, 
bu yıl 100 bin kronluk hasılat hedef-

lediklerini söylediler. Kermes için H. 
C. Örstedvej üzerinde kurulan iki açık 
çadırda sergilenen ve satışı yapılan yi-
yecekler yoldan geçen Danimarkalıla-
rın da büyük ilgisini çekti.

Kopenhag’da sac böreği
Kopenhag Kocatepe camii derneği tarafından bu yıl ikinci kez 
düzenlenen kermese Danimarkalıların da büyük ilgi göstermesi 
dikkat çekti.  büyük ilgi gördü. 

Başkent Kopenhag’ta so-
kakta ellerini havaya 

kaldırarak, üzerinde ‘İsa 
adına iyilik yap, 2 kron yar-
dım ver’ levhasıyla dilenen 
Slovakyalı kadını hapse 
atan hakim, kadından ka-
rarı temyiz etmesini istedi.

Sokakta gelen geçenden 
sadece 2 kron(yaklaşık 55 
kuruş) dilenen 53 yaşında-

ki dilenci kadının hapse atıl-
ması için, toplumun temel 
ilgisine büyük tehdit oluş-
turması gerektiriyor.

Bu olguya karar veren ha-
kim, daha önce Danimar-
ka’da dilenmemesi için iki 
kez uyarı alan kadına hapis 
cezası verdikten sonra sa-
nıktan kararı bir üst mah-
kemede temyiz etmesini 

istedi. 
Danimarka’ya dilenmek 

için geldiği belirtilen ve bir 
kilise tarafından beslenen 
Slovak kadın kararı hemen 
temyiz etti. Hakimin 55 ku-
ruş dilenen kadına verdiği 
hapis cezasının asıl amacı-
nın, bir AB üyesi ülke va-
tandaşını ülkeden sınırdışı 
edebilmek için savcının id-

dianameyi hazırlamasına 
zaman oluşturmak olduğu 
belirtildi. 

Danimarka toplumunda 
dilenmek alışkanlığı bulun-
muyor. Yalnız yeni AB üyesi 
Slovakya, Romanya, Bulga-
ristan gibi ülkelerden gelen 
özellikle roman kökenli göç-
menlerin bu yollara başvur-
duğu belirtiliyor.

50 Kuruş dilenen kadını hapse attı, temyiz et dedi

Danimarka’nın 
sembolü Deniz 

Kızı(Den Lille Havf-
rue), Kopenhag şehir 
merkezinden geçen 
Öresund Denizi kıyı-
sındaki yerinden gör-
kemli bir törenle Çin 
yolculuğuna uğur-
landı.

Çin’in Şanghay ken-
tinde düzenlenecek 
olam EXPO 2010 
Dünya Fuarı’ndaki 

Danimarka standında 
sergilenecek olan De-
niz Kızı, 96 yıllık yeri 
Langelinie’den ilk 
kez kaldırıldı. Kopen-
hag Belediye başkanı 
Frank Jensen, Eko-
nomi Bakanı Brian 
Mikkelsen ve yüzler-
ce Kopenhaglının yol-
cu ettiği Deniz Kızı, 
halatlara bağlanarak 
bir vinçle yerinden 
alındı. 

Kopenhag Çocuk 
Korosunun söylediği 
“Ben Danimarka’da 
doğdum” şarkısıyla 
uzun Çin yolculuğu-
na çıkan Deniz Kızı, 
bu yılın aralık ayında 
tekrar Kopenhag’a 
getirilerek devamlı 
kaldığı yere yerleşe-
cek.

(Haber)

Denizkızı’na görkemli uğurlama

Öyleyse LOKK’un VELİ TELEFONU 
velilerimize ücretsiz ve anonim olarak 
70 27 03 66 numaralı telefonumuzdan 
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Çağrınız profesyonel bir danışmanımız 
tarafından cevaplandırılıp, size tavsiye 
ve rehberlik sunacaktır. Danışmanımız, 
size somut cevap ve fikir verebilecektir. 
Ayrıca danışmanız size başka 
uzmanlara sevk edebilecektir.

Danışmanlık hizmetimiz Danca verilir, 
fakat ücretsiz olarak telefonla tercüman 
imkânı da sunuyoruz. Danışmanın ve 
tercümanın mesleki gizlilik sorumluluğu 
olduğunu da hatırlamak isteriz.

Bir gencin velisi olmak 
her zaman kolay olmayabilir

Bir gencin velisi misiniz ve 
Danimarka toplumunda 
çocuk yetiştirmenin zor 

olduğunu düşünüyorsunuz?
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VELİ TELEFONU 
hafta içi saat 

09:00 ile 15:00 arası, ayrıca 
çarşamba günleri de 20:00 ile 

22:00 arası açıktır.
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İ
sveç’in Göteborg kentinde, 
inşaatına geçtiğimiz hafta 
başlanan yeni cami binasına 
karşı olanlar ve yapılmasına 

destek verenlerin düzenlediği iki 
ayrı gösteri yapıldı. 

Göteborg’un Hissingen semtinde 
bulunan Keiller Parkın yanına ya-
pılacak yeni caminin yapılmasını 
protesto eden İsveç Nazi Örgütü 
Nordik Gençlik’in düzenlediği gös-
teriye 200 kişi katıldı. 

Caminin yapılmasına destek ve-
ren Irkçılık karşıtı çeşitli örgütle-
rin oluşturduğu “Netvaerket” adlı 
örgüt internet ve sms yoluyla top-
ladığı 500 kişilik büyük bir grupla 
karşıt gösteri düzenledi. 

Polis, cami yapımına destek ve-
ren göstericiler ile karşıt gösterici-
lerin birbirlerine yaklaşmamaları 
için yoğun çaba harcadı. 

Alınan tüm önlemler ve çok sayı-
da polise rağmen her iki grup iki 
kez birbirlerine saldırmak isteyin-

ce, polis biber spreyi ve cop kullan-
mak zorunda kaldı. 

Bir kişinin gözaltına alındığı gös-
teri de, her iki grubun birbirlerine 
karşılıklı sloganlar attıktan sonra 
dağıldıkları belirtildi. 

(Haber)

HABER

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

Bünyamin Şimşek

Hükümetin yabancı-
lar yasasında yap-
tığı yeni değişiklik, 

neden zorlaştırma olarak yorumlanı-
yor? Bizim toplumumuzun belirli bir 
kısmı, doğruyu yapanın ödüllendirilme-
sine karşı. Neden Danca dillini çabuk 
öğrenen ve böylece tahsil ve iş imkanını 
kolaylaştırana, 4 yıl içinde sürekli otu-
rum ve çalışma hakkı verilmesi zorlaş-
tırma olarak yorumlanıyor? Neden top-
lumumuzun belirli bir kesimi dolandırı-
cılık yapan veya tembel olanın yanında 
saf tutuyor? 
Ben bilmiyorum veya anlamıyorum. 

Bu hükümetin yaptığı herşey doğru ola-
mayacağı gibi, her aldığı karar da yanlış 
ya da kötü olarak algılanmamalı. Her 
yasa değişikliğine, bilgi edinmeden zor-
laştırma olarak bakmak, önyargılı ol-
maktan öteye gidememektir. 
70’li yıllardan beri, bizim anne ve baba-
larımız, daha zor şartlarda büyük başa-
rılara imza atmışlardır. Uzun yıllardır 
toplumumuzun belli bir kısmı özellikle 
gençler, tembelliği seçip, okumamıştır. 

Bu gençlerin anne ve babaları Türki-
ye’de kalmış olsalardı, çocuklarının eği-
tim görmesi için arsasını veya malını 
mülkünü çoktan gözden çıkarmış, çocu-
ğunu öğretmen, polis veya subay olma-
sı için okutuyor olurlardı. Peki bedava 
okul ve tahsil imkanları sunan Dani-
marka’da neden gençlerimiz daha cok 
eğitim almadılar? 
Elbette önlerinde bazı başarısız örnek-

ler var. Bunlar şahsi beceriksizliklerden 
değil, fakat iş piyasasının o dönemde 
yabancı ve kendilerinden olmayan va-
sıfsız elemanları almaya hazır olmama-
sından kaynaklanıyordu. Yeni nesil sa-
yesinde doğru ve başarılı adımlar atıl-
maya başlandı. Yeni dernekler kurul-
makta, bunlar ideoloji temeline veya kı-
raathane kültürüne göre değil, eğitimli 
üniversite öğrencilerinin ve Danimarka 
toplumu içersinde mevkii sahibi kişile-
rin çabaları sonucu ortaya çıkıyor. 
90’lı yıllardaki Sosyal Demokrat Dani-
marka hükümeti, yabancıların iş piya-
sasına katılımında Avrupa’da son sıra-
larda yer alıyordu. Şimdiki hükümetin 
yapıcı icraatları ve derneklerimizin ge-
rek hükümete gerekse gençlerimize ver-

diği olumlu destek, Danimarka’yı göç-
menlerin iş piyasasına katılımında Av-
rupa birinciliğine yükseltti. Peki bu ba-
şarı kanunlardaki sertleştirmelerle mi, 
yoksa çalışana, dürüst olana ve emek 
verene destekle mi ortaya çıktı? Bence 
çalışan ve çalışkan olan bu hükümet ta-
rafından ödüllendirildi ve bu ivme istik-
rarlı bir şekilde yükseliyor. 
Dolayısıyla, hükümetin kısa zamanda 
Danca’yı öğrenene, iş bulup çalışana ve 
gönüllü olarak derneklere üye olana ve 
gençlerin eğitimine destek veren kişi-
lere 4 yılda sürekli oturum verilmek is-
tenmesi zorlaştırma olarak değil, teşvik 
olarak addedilmeli. Biz toplum olarak 
bardağın yarısının boş olduğunu değil, 
diğer yarısını dolu olduğunu görmemiz 
gerekiyor.  Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 
son 40 yıldır yapılan birçok yasa deği-
şikliği ve akabinde gelen zorlaştırmalar, 
bazılarımızın mevcut yasaları kötüye 
kullanıp haksız yoldan oturum, sosyal 
yardım ve maddi kazanç elde etmeye 
çalışmasından kaynaklandı. 
Benim arzum ve hedefim, toplum ola-
rak doğrunun ve çalışkan olanın yanın-
da olmak ve tembellik, sahtekarlıkları 

kınamak. 
Hangi dine mensup olursak olalım, her 
dinin temeli doğruluk ve iyiliğe dayan-
maktadır. Hep bir ağızdan doğruya doğ-
ru, yanlışa ise yanlış diyebilmeliyiz. 
Ben bir Venstre partisi meclis üyesi ola-
rak, muhalefette bulunup, mecliste her 
yabancı yasasında “sıkılaştırmalara” oy 
veren, sonra da bunu ucuz popülist si-
yasetin aracı yapanların, halkımız tara-
fından er ya da geç gelecek seçimlerde 
gereken dersi alacaklarına can-ı gönül-
den inanıyorum. 
Annemiz ve babamız gibi cesaretli ve 
çocuklarımızı her zaman destekleyici 
olalım. Demokratik ülkelerde çalışkan 
insanlar her şeyi başarmıştır ve başara-
caktır. Bizim toplumumuzun büyük bir 
çoğunluğu çalışkan insanlardan oluş-
maktadır ve dolayısıyla onlar için her-
şey daha kolay olacak, ve de “zorlaştır-
malar” vız gelecektir. 

(Bünyamin Şimşek 
Århus Belediye meclis üyesi, ve Århus 
Bölgesi millet vekil adayi. - Venstre )

Teşvik neden zorlaştırma olarak algılanıyor? SİZDEN GELENLER

Cami karşıtları İsveç’te yürüdü
İsveç polisi, Göteborg kentinde inşaatına geçtiğimiz hafta başlanan yeni cami binasına karşı olan 
İsveç’Nazi Örgütü üyesi grup ile cami inşaatına destek veren göstericileri ayırmakta zor anlar yaşadı 
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Atatürk’ün peşinde olduğu kıta: MU
64 milyon insanın yaşadığı Türklerin de köken olarak geldiğine inanılan ve bundan 14 bin yıl önce 
batan efsanevi bir kıta, Mu. Binlerce yıl öncesine dayanan mitlere göre, kıta üzerinde yaşayan 
bütün canlılar, esrarengiz bir şekilde çok kısa süre içinde sulara gömülmüştü.

E
fsanevi ada üzerinde 
dört ayrı ırk, tek tanrılı 
bir din, sembolizme da-
yalı bir öğretim sistemi 

ve gelişmiş bir uygarlık yaşadığı-
na dair ilk iddianın sahibi James 
Churchward.

Churchward’ın adayla ilgili en 
önemli iddiası yeryüzünde insa-
nın ilk ortaya çıktığı yer olması.

Mu Kıtası, M. Kemal Ata-
türk’ün talimatıyla kurulan bir 
ekip tarafından da mercek altına 
alınmış, Türk tarihinin ve coğ-
rafyasının araştırılmasını isteyen 
Atatürk, ilkel diller uzmanı ve 
tarihçi-diplomat Tahsin Maya-
tepek’i görevlendirmiştir. Maya-
petek, süreci inceleyip Atatürk’e 
raporlar halinde iletmesi için, 
1935’de Meksika’ya büyükelçi 
atandı. Mayapetek Raporunda, 
Güney Amerika uygarlıklarından 

Maya uygarlığının dil ve kültür-
leriyle Anadolu ve Orta Asya kül-
türleri arasındaki benzerliğe dik-
kat çekti.

Arkeolog William Niven’in Mek-
sika’da yaptığı kazılarda buldu-
ğu yaklaşık 15 bin yıl öncesine 
ait tabletlerin deşifrelerinden ve 
ardından James Churcward’ın 
Hindistan’da bulduğu benzer tab-
letlerin çevirilerinden, Atatürk’ü 
haberdar etti ve Türkiye’ye geti-
rilen kitaplarla çok yakından ilgi-
lenen Atatürk, hızlıca çevirilerini 
yaptırıp, bizzat kendisi geceler 
boyu okuyup üzerlerinde notlar 
aldı. Halen Anıtkabir’de bir kısmı 
sergilenen kitaplar, ancak 2000 li 
yıllarda Türkçe’ye çevrilebildi.

Peki Yeni Zelanda ve Hawa-
ii’nin de parçaları olduğu iddia 
edilen esrarengiz kıta Mu’nun yo-
koluşundaki giz neydi?

Varsayımlara göre, kıtanın al-
tında yer alan gaz odacıklarında-
ki büyük patlamalar sonucu, kıta 
milyonlarca kişiyle birlikte sulara 
gömüldü. Şimdiye kadar ortaya 
atılan tüm bu iddialar ve Pasifik 
Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı 
konusundaki görüş, çeşitli belge 
ve bulgular mevcut olmakla bir-
likte, arkeologlar arasında hala 
bir varsayım olmaktan öteye git-
medi.

Bu felaketin ardından Çin’e ve 
çevre adalara kaçanların kitabe-
lerinde “kıtamız battı, biz de bu-
raya kaçtık” yazmaktadır. 14 bin 
yıllık geçmişi olan kayalıklara 
Türkler’in de Mu Kıtasından gel-
diği söylentileri de varsayım ola-
rak eklenmiştir.

MU kıtasına dair varsayım ve 
kehanetler gelecek yıllarda da de-
vam edeceğe benziyor. 

Churchward’un ve Mu var-
sayımını destekleyenlerin 
mu uygarlığı hakkındaki 
görüşleri kısaca şöyle özet-
lenebilir:
 - Yeryüzünde insanın ilk 

ortaya çıktığı kıta mu kıta-
sıdır. Mu kıtası kuzeyden gü-
neye 3000 mil, doğudan ba-
tıya 5000 mil kadar uzanan, 
üç kara parçasından oluşan 
büyük bir kıtaydı.
- Günümüzde Polinezya, 

Mikronezya ve Malenezya 
takımadalarını oluşturan 
adalar, muhtemelen bu kı-
tadan arta kalan kara par-
çalarıdır.
- Bu kıta, kıtanın altında 

yer alan gaz odacıklarında-
ki büyük patlamalar dolayısı 
ile, yaklaşık 12.000 yıl önce 

64 milyon nüfusuyla birlikte 
sulara gömülmüştü.
- Bu kıtada 70.000 yıl önce 

tek tanrılı bir din bulunuyor-
du. Aynı tarihlerde Mu’lular-
r diğer kıtalarda koloniler 
oluşturmaya başlamışlardı 
ki, anavatan dışındaki en bü-
yük imparatorluk, başkenti 
günümüzde Gobi Çölü’nün 
uzandığı bölgede bulunan 
Uygur İmparatorluğu’ydu. 
- Mu dininin öğretimini 

“naakaller” adı verilen ra-
hipler üstlenmişlerdi ve 
sembolizme dayalı bir öğ-
retimleri vardı. Mu dininin 
esası, Tanrı’nın tek oluşuna 
ve ruhsal gelişim için sürekli 
olarak tekrar doğmak inanı-
şına (reenkarnasyon) daya-
nıyordu.

haber@haber.dk
Haber’e ulaşmak için
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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 
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Dr. İsa Kuyucuoğlu

Hz. Muhammed’in (s.a.s) örnek kişi-
liğinin zaman ve mekan üstü mesa-

jının kavranabilmesi onun sahip olduğu 
özelliklerin, vizyonunun ve misyonunun 
iyi tanınmasına bağlıdır. Onun döne-
minde yaşayıp, ona inanan seçkin in-
sanların (sahabilerin) Allah’ın resulüne 
olan sevgi ve saygılarını ancak “delicesi-
ne” terimi tanımlayabilir.
İslam kayakları, sahabe kuşağının onu 

görüp tanıdıktan sonra dünyadaki her-
kesten ve her şeyden fazla onu sevdiğini 
haber veriyor. Kendilerine yapılan psi-
kolojik baskı ve fiziksel şiddet onların 
Hz. Muhammed’e olan destek ve sevgi-
lerini azaltmamıştır. Onun döneminde 
yaşamadıkları halde onun kişiliğini ve 
evrensel mesajını iyi kavrayan kimseler 
de onu görmeden sevmişlerdir. 
Hz. Muhammed (s.a.s), Yüce Allah’ın 

(c.c.) insanlar içerisinden seçtiği, özel-
lik ve güzelliklerini yeterince ifade ede-
meyeceğimiz ve Yüce Allah’ın Kur’ân-ı 
Kerim’de; “Alemlere rahmet olarak gön-
derdim” buyurduğu son peygamberdir.   
Allah’ü Teâlâ evrenin göz bebeği ola-

rak yaratıp “halifem” diye nitelediği in-
sanı alemde rehbersiz bırakmamak için 
ilk vahyini Hz. Adem’e (a.s) göndermiş-
tir. Hz. Adem ile başlayan peygamberlik  
zincirinin son altın halkası sevgili pey-
gamberimizdir. İlk insan ve aynı zaman-
da ilk peygamber olan Hz. Adem ile pey-
gamberlik makamının son zirvesi Hz. 

Muhammed arasında ne kadar peygam-
ber gönderildiğini kesin olarak bilemiyo-
ruz. Bazı rivayetlerde bu sayı 124.000, 
bazılarında ise 224 000 olarak bildiril-
mektedir. Bu seçilmiş insanlardan sa-
dece 28 tanesinin isimleri Kur’anı Ke-
rim’de zikredilmektedir. 
Peygamberlerin sayıları hakkında ke-

sin bilgiye sahip olmamakla birlikte, 
Kur’anı Kerim, Allah’ü Tela’nın (c.c) 
çeşitli zaman dilimlerinde insanlar için-
den seçtiği kutsal elçilerine gönderdi-
ği ilahi vahyin mahiyetinin özet olarak 
aynı olduğunu haber veriyor. Ayrıntısı 
ve kapsamı farklı olmakla birlikte Yüce 
Allah’ın, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya ve 
sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s)’e de indirdiği vahyin özü aynı-
dır. İnsanların nüfusu artıp, karşılaştığı 
sorunları çoğaldıkça gönderilen kutsal 
kitapların içeriği de bu sorunlara para-
lel olarak artmıştır. Sevgili peygamberi-
mizden önce gönderilen peygamberlerin 
bir çoğu ne yazık ki kendilerine gönde-
rilen vahyi pratikte uygulama imkanı 
bulamamışlardır. Örneğin Hz. İsa’ya 
(a.s.) hayatta iken sadece 12 kişi (hava-
ri) inandığı için günümüzdeki İncil, Hz. 
İsa’dan 300 yıl sonra yazılarak kitap 
haline gerilebilmiştir. Buna karşılık 63 
yıl yaşayan Hz.Muhammed kırk yaşın-
dan sonra kendisine çeşitli zamanlarda 
gönderilen ayetleri “vahiy katiplerine” 
yazdırmış ve bunları bizzat yaşayarak 

hem kendi dönemindeki, hem bizlere ve 
bizden sonraki Müslümanlara örnek ol-
muştur. 
Yüce Allah’ın vahiy göndermesinin 

amacı akıl ve irade sahibi olarak yarattı-
ğı özel varlığın (insanın) vahiyle destek-
leyerek hem dünya hayatında hem de 
sonsuz hayatta ebedi mutluluğa kavuş-
masın sağlamaktır.  
Bütün insanlığa ve zamana seslenen 

Kur’anı Kerim’in ayetlerinin içerdiği il-
keleri en güzel yaşayan ve uygulayan 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) bütün 
Müslümanlar için en güzel bir örnek 
olmuştur. Ona inanıp onun dînî prati-
ğini hayata geçirmeden ne Kur’anı an-
lamak, nede İslam’ı yaşamak mümkün 
değildir. Kur’an’ın üniversel mesajını 
en iyi anlayıp uygulayan Hz. Peygambe-
rin yönteminde sevgi, saygı ve kardeşlik 
vardır. O, içinde doğup büyüdüğü şehir-
den kendisini kovan, hatta öldürmek is-
teyen, kendisini yaralayan, arkadaşları-
nı şehit eden ve çok sevdiği amcası Hz. 
Hamza’yı bile şehit eden (ve daha sonra 
Müslüman olan) Vahşi’yi bile affedecek 
olgunlukta yüce bir ruha sahipti. Ken-
disine karşı düşmanlık besleyen kişilere 
karşı sevgili peygamberimiz: “Ya Rabbî, 
onları affet, çünkü onlar gerçeği bilmi-
yorlar” diye dua ediyordu.     
Kutsal Kitabımız Kur’anı Kerimi, Al-

lah’ın Sevgilisi (Habib Allah) olarak bi-
linen Hz. Muhammed’i ve en son din 

İslam’ı bu seviyeden anlayan; Mevlana 
Celaleddin’i Rumi, Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli gibi İs-
lam bilgini ve mutasavvıfların asırlar 
önce yaptıkları yorumlar, sadece kendi 
dönemleri ile sınırlı kalmayıp günümü-
ze de ışık tutacak anlamlar içermekte-
dir. Bu din büyükleri ve mutasavvıfların 
yaptıkları yorumların her din ve kül-
türden insan tarafından benimsenmesi-
nin nedeni, onların insanın var oluşuy-
la ilgili sorulara en tatminkar cevaplar 
vermeleri ve nihaî insan sorunlarına en 
güzel çözüm önerileri getirmeleridir. 
“İslam’ın temeli sevgidir” diyen sevgili 
peygamberimizden ilham alan bu bilgin-
lerin kuşatıcı İslam yorumlarında “sev-
gi” ve “aşk” esastır. Modern çağın kendi 
çıkarlarını her şeyin üstünde tutan “ben 
merkezli” (egocentrik) insanının dünya-
sında eksik olan da bu sevgisizliktir.
Sevgili peygamberimizin evrensel me-

sajını en yüksek seviyeden anlayan bu 
din büyüklerinin kuşatıcı İslam anlayı-
şında nefret yerine sevgi; şiddet yerine 
merhamet, zulüm yerine adalet, kibir 
yerine tevazu, düşmanlık yerine dostluk 
vardır. Bu kavramları anlamayan insa-
nın, ne Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sev-
gi boyutlu mesajını, ne de son ilahi din 
olan İslam’ın çağları kuşatan evrensel 
mesajını anlaması mümkün değildir.

kuyucuoglu@gmail.com   

Evrensel rahmet Hazreti Muhammed

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Industrivej 44 • 4000 Roskilde 

Mobil: 25 62 81 28 
www.de-smiley.dk

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç), 
Tercüman istenirse: 500,- kr

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 7.500,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı:  10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir. 
Sağlık ve belediye izinleri dahildir. 

Sadık Yıldız, 
Gıda Uzmanı
Cep tlf: 25 62 81 28

İşyeri sağlık ve gıda danışmanlığı: Yıllık 3000 + moms
Yeni sağlık kurallarına göre bir gıda danışmanı ile çalışmak gerekiyor.

BİZE DANIŞMADAN ADIM ATMAYIN !

Dansk Elite Smiley

GODKENDT FØDEVARERÅDGIVER

Yeni adresimize taşındık

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda bir kez,  (3 gün)
Danca bilenler için fiyat: 3.500,- kr. (moms dahil)
Danca çok az bilenler için fiyat: 6.250,-kr (Moms dahil)
22 Şubat 2010 22 Mart 2010 19 Nisan 2010

22 Şubat 2010 22 Mart 2010 19 Nisan 2010
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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 TÜRKİYE’DEN TAZE BALIK GELİYOR. HAMSİ, ISTAVRİT, ÇUPRA VE ALABALIK 
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 DURU
bulgur 

3 kutu YAYLA 

PEYNİR
100 

5 paket
Ceylon Çay

4 paket  ANKARA 

makarna 3 tane Ülker 

Ketçap

1 paket Ülker 

teremyağ

2 kutu AKFA 

SALÇA 

3 paket

COLOMBO Çay

1 kg. 

SEREN sucuk İndirimlerimiz 
16 Nisan’dan 25 Nisan’a kadar 

geçelrlidir. 

3 kg.
kemikli et
100,-

5 kg.
sade et

100,-

100

50

20

10

40

100

25

25
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Niye bu haldeyiz?
Bedriye Zelal Kanat

Okul fobisi

Geçenlerde bir okuyucumuzdan gelen ve be-
nimde uzun zamandır değinmek istediğim, 

çocuklarda okul fobisi hakkında yazmak istedim. 
Okul fobisi bazı nedenlere bağlı olarak çocuk-

ların okula gitmeyi reddetmesi durumudur. Bu 
nedenler hem okuldan hem de aileden kaynak-
lanabilir. 

Bu korkuya sahip olan çocukların genellikle 
aileleri tarafından büyük titizlikle ve aşırı de-
recede özenle yetiştirilmiş olan çocuklar oldu-
ğunu hemen farkedebiliriz. Özellikle ve genel-
likle yıllarca çocuk sahibi olamamış veya aşırı 
duygusal davranıp çocuklarının bir dediklerini 
iki etmeyen/edemeyen, çocuklarının gözyaşları-
na dayanamayıp yelkenleri indiren ebeveynlerin 
aşırı titizliklerinin sonucu olan bir durumdur. 

Doğal olarak sürekli korunma altına alınan ve 
bağlılık duygusu gelişmiş bu çocuklarda birden-
bire bir eğitim kurumuna başlamak ve bir sınıf 
ortamına girip sadece kendisine verilmesi bek-
lenen ilginin başka çocuklarla da paylaşılıyor ol-
ması büyük bir yıkımdır. Çocuk böyle ortamlar-
da kendisini yalnız hisseder. Bugüne kadar ken-
disine ”kıyılmadığı” için sorumluluklarını üstle-
nen aile artık bu sınıf ortamında yoktur ve ha-
liyle çocukta böyle bir ortamda kendisine verilen 
sorumluluğu yerine getirmekte zorlanacaktır. 
Hatta buna anlam bile veremeyecektir. Başarısız 
olacağından korkar çünkü kendi başına henüz 
sorumluluk yerine getirme işlemini becereme-
mektedir. 

Okul fobisinin belirtileri genellikle fiziksel ra-
hatsızlıklarla başlar. ”Karnım ağrıyor”, ”Başım 
ağrıyor” vs. Ailelerde buna onay verdiyse, çocu-
ğun fiziksel rahatsızlıkları birden ortadan kal-
kar. 

Bu tür korkular taşıyan çocuklara ”nasıl olsa 
geçer” deyip geçmemek lazım, çünkü bu fobi 
kronik bir fobiye dönüşüp çocuğun ileriki okul 
ve sosyal hayatını etkileyebilir. Ayrıca çocuğun 
okulda olması gereken saatlerde evde olması ço-
cukta bilgi geriliğine neden olur. Yani gelişimini 
de etkiler, çünkü akranlarının okulda işledikleri 
konulardan habersiz olup daha sonra bunları öğ-
renmek için zamanı ve ortamı olmayabilir. 

Okul fobisini atlatmak için okul öncesi dönem-
de evde çocuğa bazı sorumluluklar verilmelidir 
ki, çocuk anne ve baba rahatlığını okulda ara-
masın. 

Okul fobisinin bazı sebeplerinden biri ise bir-
çok çocuğun anneye bağımlı olduğu için okula 
gitmek istemeyişidir. Bunun sebebi aslında an-
nenin çocuğuna çok bağımlı olmasıdır ve bu ne-
denle çocuğun yaşı ilerledikçe bağımsız bir birey 
olarak birçok sorumluluğunu kendisinin yerine 
getirmesi gerekir. 

Okul fobisi olan çocuğa ısrarcı davranmak çok 
yanlıştır. Sürekli “artık oyun yok, sen okullu ol-
dun, ödevlerin derslerin olacak” tarzında konuş-
mamak gerekir. Bunun yerine daha çok sevdirici 
tarzda şeyler bulmak lazım. Veliler bunun için 
öğretmenleri kullanabilirler. 

Bzkanat@hotmail.com

Zeynel Kozanoğlu

Gurbette kırk yılı geride bıraktık. 
Danimarka’ya en erken gelen 

insanımız yaşlılığın doruğuna ulaş-
tı. Çoğunu da uzaklara uğurladık. 
Yaprak dökümü devam ediyor. Biz 
geride kalanlar, ara sıra başımızı iki 
elimizin arasına alıp düşünüyor mu-
yuz?
Üç beş kişi bir araya geldiğimizde 

oturup söyleşiyor muyuz? Nereye gi-
diyoruz? Hadi biz yaşlılar unumu-
zu eledik, eleğimizi duvara astık, ya 
bizden sonrakiler ne olacaklar? Ki-
milerini okula göndermedik, kimleri-
ni eve köye sığdıramadık.
Uzun süredir görüşmediğim bir ar-

kadaşla ayaküstü lafladık. Çocuğu-
nu okutmuşum. Ve o günlerde ken-
disine telefon edip evine gelmişim. 
“Oğlun çok akıllı, yalnız yaramaz ço-
cuklarla arkadaşlık ediyor, ona sa-
hip çıkarsan, ileride başın ağrımaz,” 
demişim. 
Dediğimi tutmuş. Çocuk okumuş, 

iş adamı olmuş. Evlenmiş, ev satın 
almış. Rahatı beyde yokmuş. Ken-
dimi övmeye çalıştığım sanılmasın. 
Kimden ne beklentim olabilir. Şunu 
demek istiyorum ki, çocuklarınıza 
göz kulak olursanız, zararlı çıkmaz-
sınız.
Öyle anne ve babalar biliyorum ki, 

çocukları özel sınıfa gidiyor, ama on-
ların haberi yok. Öyle anne ve baba-
lar var ki, çocukları nerede geziyor, 
kimlerle geziyor, farkında değiller. 
Ben bunları ulu orta söylediğim yer-
lerde eleştiri alıyorum. 
“Alemin akıllısı sen misin?” deme-

ye kalkışıyorlar. Hayır, arkadaşlar! 
Ben alemin akıllsı değilim ama, Ana-
dolu’nun köylerinde ve hatta burada 

bulunan pek çok kişinin köyünde il-
kokul öğretmeni olarak çalışmış bir 
Anadolu okumuşuyum. 
Arkadaşın biri diyor ki, “Türki-

ye’de ağabeyim var, benimle on yıl-
dır konuşmuyor.” Niyeymiş bu? Ağa-
beyine karşı bir kusur mu işlemiş? 
Hayır. Saygısızlık mı etmiş.? Hayır. 
Aralarında tarla tapan anlaşmazlığı 
mı çıkmış? Hayır..
Peki Amerika ile Rusya barışırken, 

iki Almanya birleşirken bu ayrı gay-
rılık niyeymiş?
Efendim, Türkiye’de oturan ağa-

bey Danimarka’da oturan kardeşin 
kızını kendi oğluna isteyecek olmuş. 
Kız babası arkadaş da, her uygar in-
san gibi, her gerçek müslüman gibi 
“Kız benim değil, senin ağabey,” de-
miş. Senin yoluna kurban olsun.. 
Ancak o da bir insan, onun da canı 
var. Kendisine danışalım, “Heee,” 
derse, al götür kızı. 
Kıza sormuşlar, küplere biniver-

miş. “O benim kardeşim,” demiş. 
“Biz her yaz kardeş kardeş oynaya-
rak büyüdük. Bunu nasıl düşünür-
sünüz?”
İçinde birazcık vicdan olan, sağdu-

yu olan kim olursa olsun, bu yanıt 
karşısında susar. Ve kardeşlik, hem 
küçükler arasında, hem de büyükler 
arasında sürer gider. Öyle olmamış. 
Ağabey kendisinden selamı sabahı 
kesmiş. “Ben ölürsem cenazeme yak-
laştırmayın,” diye de konu komşuya 
sürekli tembih ediyormuş. 
Arkadaşlar! Kaçıncı yüzylda yaşı-

yorsunuz? 
Yıllar yıllar önceydi, bir delikan-

lımız anlatmıştı. Babasıyla birlik-
te Kuyumcular Çarşısına girmişler. 

Yanlarında kız kardeşi de varmış. 
“Biz burada niye geziyoruz?” diye 
kız kardeşine sormuş. “Ağabey seni 
nişanladılar. Kız için yüzük almaya 
geldik,” yanıtını almış. Zavallım ni-
şanlısının adını o saniyede öğrenmiş. 
Bu olay konusunda başkaca söz et-

meden bir başka konuya değinmek 
zorundayım. Daha doğrusu yakın-
dığım bir gerçek var, onu dile getir-
mek istiyorum. Birbirimizi arayıp 
sormak, zaman zaman yoklamak 
alışkanlığımız yok, gibi geliyor bana.
Bir acısı olan için gereken özeni 

gösteriyoruz, bir yarası olanın imda-
dına koşmak gerektiğinde geri dur-
muyoruz da, ortalık süt liman iken 
“Şurada bir dost vardı, ne haldedir, 
ne yoldadır, hele bir telefon bari ede-
yim,” demiyoruz.
Belki bana öyle geliyor, belki bu 

konuda ben gereksiz yere alıngan-
lık ediyorum. Ama öyle örnekler ya-
şıyorum, öyle arkadaşlar tanıyorum 
ki, bu düşünceye kapılışım pek de 
yersiz değil gibi geliyor bana... Be-
nim yaşımda bir arkadaşıma bir za-
man önce altı yaşında torununu ne 
zamandır görmediğini sormuştum. 
“Altı ay oluyor,” demişti.
Bu torunun bulunduğu ev ile arka-

daşımın oturduğu ev arasında saece 
iki yüz metre kadar uzaklık vardı.  
Benim seksen kez kendisini yok-

ladığım, pek çok kereler evine gitti-
ğim, fakat yirmi beş yılda bir kere-
cik olsun bana “Hayatta mısın ar-
kadaşım,” demeyen dostlarım var. 
Daha doğrusu dostlarımdılar. Uma-
rım, sadece ben böyle bu haldeyim-
dir. Böyle olduğuna inanabilsem se-
vineceğim.

Akupunktur ve kabızlık
Mustafa Ceran,          
Alternatif tıp uzmanı

Kabızlık çoğu kez he-
kimler tarafından ba-

sit bir rahatsızlık gibi algı-
lanıp ihmal edilen ancak bu rahatsızlığı 
çeken hastalar için ciddi bir sorun ve 
hatta yaşam düzenlerini bozabilecek, 
yaşam kalitelerini etkileyebilecek ve 
tüm yaşam boyu sürebilecek bir prob-
lemdir. 
Bazı vakalarda geçici ve kendi kendi-
ne halledilebilen bir sorun olan kabız-
lık bazı vakalarda ise gerek nedeni ve 
oluş biçimi, gerek sonuçları, gerekse de 
tedavisi yönünden deneyimli bir dokto-
ru veya uzmanı bile çok uğraştıracak 
kompleks bir rahatsızlık olabilir. Ayrıca 
hemoroid, fissür, fistül gibi çok rahatsız 
edici hastalıklara da sebep olabilir. 
Kabızlık deyimi kişiden kişiye farklı an-
lamlar taşıyabilir ama basitçe haftada 
3 kereden az tuvalete gitmeyi kabızlık 
olarak kabul edilir. Ayrıca defekasyon 
esnasında aşırı ıkınma, karında şişkin-

lik ve ağrı, kalın ve sert veya keçi pisliği 
gibi ufak ufak parçalar halinde büyük 
abdest yapma, yeterli boşalamama his-
si, anüs bölgesinde tıkanıklık hissi, par-
makla boşaltma ihtiyacı olması da diğer 
kabızlık bulgularıdır. 
Kabızlık ek bir hastalık olmaksızın, 
yani sadece kalın bağırsağın çalışma bo-
zukluğu nedeni ile olabileceği gibi, sin-
dirim sitemi hastalıkları, nörolojik has-
talıklar, endokrin ve metabolik bozuk-
luklar nedeni ile de oluşabilir. Ayrıca 
yaşam ve beslenme biçimi, kullanılan 
ilaçlar da kabızlık gelişiminde önemli 
rol oynar. Eğer kabızlığı olan bir kişi-
de; iştahsızlık, kilo kaybı, büyük abdes-
ten kan gelmesi, makat bölgesinde ağrı, 
karında kramp- ağrı, en önemlisi aile-
de bağırsak kanseri ve iltihabı bağırsak 
hastalığı mevcutsa vakit kaybetmeden 
ileri tetkik ve tedavi için doktora baş-
vurmalıdır. 
Kabızlık sorunu çeken kişilerin bu ra-
hatsız edici durumdan kurtulmak ve 
daha kaliteli bir yaşam sürebilmek için 
kendilerini doğru yönlendirecek bir he-

kimden yardım almaları gerekmekte-
dir. Eğer sadece kalınbağırsağın çalış-
ma bozukluğuna bağlı bir konstipasyon 
mevcutsa uygun tedavi ile bu rahatsız 
edici durumdan kısa sürede kurtulmak 
mümkündür.Beslenme alışkanlığını de-
ğiştirmek ve daha çok lifli gıda tüket-
mek tedavinin önemli bir parçasıdır. 
Ayrıca bol miktarda sıvı alımı önem ta-
şımaktadır. Sıvı aliminin ve özellikle su-
yun bağırsaklar acısından ne kadar bü-
yük önem arzettiğini küçük bir örnekle 
anlatalım; Eğer zinciri yağlanmamış bir 
bisikletin pedalları ne kadar zor döner-
se, sıvı ve su almayan bağırsaklar da o 
derecede zorlanır.Lütfen vücudunuzun 
4’te 3 ünün su olduğunu hiç bir zaman 
unutmayın ki kabızlık gibi şikayetlere 
maruz kalmayın.
Akupunktur tüm sindirim sistemini dü-
zenler, bağırsakların daha düzgün çalış-
masını sağlar ve kabızlık şikayetini or-
tadan kaldırır.Akupunktur ile kabızlık 
tedavisinde genel olarak 5 ile 8 seans 
arası yeterli olmaktadır.

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
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Türk filmlerinin Kopenhag’daki diğer adresi

Vanløse Bio • Jernbane Allé 44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 74 74 50

Telefon rezervasyonu ve 
sinema hergün saat 

11.00’den itibaren açıktır.

Recep İvedik 3
her akşam 

saat 22.15’te

Eyvah Eyvah
29 Nisan’dan itibaren 

gösterimde

Pek yakında 
Kopenhag ve Aarhus’ta 

sinemalarda

A
nkara Sanat evi-
nin de (ANSE)  
tiyatro  oyunla-
rından biri olan 

Eşrefpaşalılar, son 3 yıl bo-
yunca Türkiye genelinde 
400 binden fazla seyircinin 
beğenisine sunulmuştu. 

En son video, televizyon 
şovları ve müzik kliplerinin 
yayınlandığı Daily Motion 
internet sitesinde filmin ta-
nıtımları daha başlamadan 
100 binin üzerinde tıklama 
gerçekleşti. 

Google Analytics adlı ara-
ma motoruna göre, filme 
olan ilgi, sadece Türki-
ye’de değil Almanya, ABD, 

Avustralya, İngiltere, Ka-
nada ve Belçika gibi ülke-
lerde de oldukça büyük.  

Türk basınında yer alan 
haber ve yorumlarda, fil-
min hikayesinin Fethullah 
Gülen hareketinin başlan-
gıcı olduğu iddia edildi. 

Filmin Konusu: İzmir 
Eşrefpaşa’dan gelip İstan-
bul’a yerleşmiş iki dosttan 
biri olan Tayyar (Hüseyin 
Soysalan), güç ve iktidar 
tutkusu ile büyük bir maf-
ya lideri olurken; Davut 
(Turgay Tanülkü), küçük 
mahallesinde namusuyla 
kahvesini işletmektedir. 

İkisi de aynı kadını sev-
miştir fakat Madam Eleni 
(Sermin Hürmeriç) Da-
vut’u sevmesine rağmen 
Tayyar ile evlenmek zorun-
da kalmıştır. Bir de kızı 
Duygu (Deniz Özpınar) 
dünyaya gelir. Fakat Tay-
yar, Madam’ın gönlünün 
Davut’ta olduğunu bildiğin-
den bunu sindiremeyip kızı 
ile birlikte Madam’ı ortada 
bırakır. 
Tayyar bir şekilde inti-
kam alacaktır ve bunu 
Davut’un evlatlığı Nus-
ret’i (Burak Tarık) kendi 
yoluna çekerek yapacak-
tır. 

Mahalle kabadayısı Nus-
ret ise bir tarafta sevdiği 
kız, sevdiği insanlar; diğer 
tarafta ise para ve salta-
nat arasında kalır. Bu iki 
dünya arasında bocalarken 
mahallenin metruk camisi-
ne bir Hoca (Sinan Taymin 
Albayrak) tayin olur ve 
olayların seyri değişmeye 
başlar.

(Haber)

Eşrefpaşalılar Danimarka’ya Geliyor!
Yapımcılığını Yusuf Kulaksız, yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz’un üstlendiği Eşrefpaşalılar filmi, 22 Nisan’dan iti-
baren Danimarka’da gösterime giriyor.  Senaryosunu Burak Tarık’ın yazdığı filmin konusu İstanbul’da geçiyor. 

22 Nisan’dan itibaren 
Kopenhag’da Park Bio ve 
Aarhus’ta Øst for Paradis 

sinemalarında
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Tarih, dinler tarihi ve 
toplum bilimci Kjeld 
Mazanti Sørensen’in 

bu sayımızda sözünü edece-
ğimiz bir diğer tarih kitabı 
da Bizans ve Osmanlı İm-
paratorluğu tarihi ile ilgi-
li. Kitap ders kitabı olarak 

hazırlanmış. Kitap, özünde 
Avrupa’nın doğusunda ta-
rih içinde ortaya çıkan Müs-
lüman devletlerle, bu arada 
Osmanlı İmparatorluğu ile, 
Hıristiyan Bizans arasındaki 
ilişkileri konu alıyor. Bu çer-
çeve içinde kültür buluşması 
ve karşılıklı düşmanlık imajı 
ve sonuçları irdeleniyor.

Kitap, 1453 yılında İstan-
bul’un fethi yada Konstan-
tinopolis’in düşüşünün an-
latımıyla başlıyor. Bu olay 

Hıristiyanların kendi arala-
rındaki, bunun yanısıra Hı-
ristiyanlı ile doğudaki Müs-
lümanlar arasındaki birlikte 
yaşanan huzursuzluklarla ve 
çatışmalarla dolu 800 yıllık 
bir yaşamın doruk noktası. 
Bu fetih olayının öncesine 
kadar tarihe büyük damga 
vuran zamanın en büyük 
gücü Roma İmparatorluğu-
nun da sonu ve Avrupa ta-
rihinde yeni bir çığır açan 
Osmanlı İmparatorluğunun 

da Avrupa’da ciddi bir güç 
faktörü olarak tarihin sah-
nesine çıkması. Özetle, 1453 
İstanbul’un fethi, dünya ta-
rihinde önemli ve derin izler 
bırakan bir olay.

Kitabın diğer bölümlerin-
de Doğu Roma İmparatorlu-
ğu (Bizans) tarihi ve düşüşü, 
Osmanlı İmaratorluğu’nun 
doğuşu ve Avrupa tarihin-
deki yeri ele alınıyor.

Kitabın 4. bölümü de özel 
olarak, her iki kültürdeki 

dini gelişmeler ve buluşma-
lar anlatılıyor. 

5. bölümde ise Hıristiyan 
Kilisesi’nin İslam’ı ‘kötülü-
ğün temsilcisi’ ve düşman 
ilen ederek İslam’a karşı 
düşman imajı yaratması ve 
İslam’a karşı savaş açması, 
bunun etkilerinin günümü-
ze kadar geldiği olgusu dile 
getiriliyor. 

HABER KÜLTÜR

”Ağlayarak ve boğulmak-
la bir halde teker teker suç 
işlediklerini itiraf ediyor-
lar. Bu kadınlar teker teker 
hemen yandaki odaya gö-
türülüyorlar. Çarmıha ge-
rilmişçesine bağlanıyorlar. 
Yüzleri kusma ve kanla sı-
vanmış duvara dönük tutu-
luyorlar. Tüm bu kadınlar 
kendilerine verilmiş cezayı, 
yani kırbaç cezasını, tüm 
ezilmişlikleriyle çekiyorlar. 
Kimseden bir tek karşı ko-
yuş yok..... ”

Evet yukarıdaki sa-
tırlar Lubna Ahmad 
al-Hussein’in kale-

me aldığı “40 kırbaç” adlı 
kitaptan bir alıntı.  2009 
yılında bir yaz akşamı bir 
gurup kadın, Sudan’ın baş-
kentin Hartum’da bir lo-
kantada tutuklanırlar. İşle-
dikleri suç pantolon giymiş 
olmak.

O akşam tutuklanan 15 
kadar kadından biri de bu 
kitabın yazarı Sudan’da 
tanınmış gazeteci Lubna 
Ahmad al-Hussein. Ancak 
Lubna Ahmad al-Hussein, 
tutuklanan diğer kadınla-
rın uğradığı akibete uğra-

mıyor. Tanınmış bir gaze-
teci oluğu için toplumda 
belli bir konumdadır. Avu-
katının konuya el atma-
sı, bunun yanısıra Lubna 
Ahmad al-Hussein’in Bir-
leşmiş Milletler’de yaptığı 
çalışmaları bilindiği içindir 
ki nezarette tutulmuyor 
ve davası kısa bir süre için 
de olsa erteleniyor. Gün 
kazanan Lubna Ahmad 
al-Hussein, tüm dünyada 
etkili konumlardaki tanı-
dıklarına davetiye gönderip 
duruşmada hazır bulun-
maya çağırıyor. Böylelikle 
de 40 kırbacı yemiyor. Baş-
kaca bir ceza da almıyor. 
O’nun büyük şansı tanın-
mış bir gazeteci olması ve 

en önemlisi karşı koyacak 
güçte ve cesarette olması. 
Lubna Ahmad al-Hussein, 
diğer kadınların yaptıkla-
rının tersine kendisine kır-
baç vurulmasını, başka bir 
deyişle, pantolon giydiği 
için cezalandırılmayı redde-
diyor. Bunun yerine eyleme 
geçerek Sudan’da kadınla-
rın ezilmişliğini yüksek ses-
le dünyaya haykırıyor.

Lubna Ahmad al-Husse-
in, başına gelen bu olayın 
sadece kendisini ilgilendi-
ren bir olay olmadığını, bu 
olayın Sudan’da her gün 
binlerce kadının yaşamakta 
olduğu bir olay olduğunu, 
her yıl 43.000 kadının kır-
baç cezasına çarptırıldığını 
vurguluyor. Sudan’da ka-
dınların Kuran’da yer alı-
yor denilerek, kendisi de 
dahil, kadınların zorla sün-
net edildiklerini, aşağılan-
dıklarını, Sudanlı kadınla-
rın yaşam koşullarının her 
geçen gün daha da ağırlaş-
tığını v.s. dile getiriyor.

Lubna Ahmad al-Hus-
sein, İngilizce, Fransızca, 
Arapça ve Afrika’da konu-
şulan Swahili ve şimdi de 
Danca’ya çevrilen bu ki-
tabının Danimarka’da ya-
yımlanması dolayısıyla Ko-
penhag’da  23 Mart günü 
düzenlenen bir panele de 
katıldı. 

Yazar Tarihçi Kjeld Ma-
zanti Sørensen. Forlaget 
Columbus Yayın Evi. 160 
sayfa. 230,- kr. 

Gazeteci-Yazar Lubna 
Ahmad al-Hussein. Gads 
Forlag Yayın Evi. 220 
sayfa. 229, - kr. 

Byzans-Bizans: Sultan ile Papa arasında (Tarih-Kültür Buluşmaları ve düşmanlık imajları)

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

40 piskeslag-40 kırbaç

İşte sizlere, hazırlan-
ması oldukça kolay ve 
leziz pizza tarifelerini 

sunan bir kitap!
Pizza ustası Gorm Wis-

weh, pizzacılığın aslının 
bozulduğunu öne çıkarıyor 
ve pizzanın aslına dönüşü-
ne katkıda bulunabilmek 
için bu kitabı yazmaya 
karar verdiğini belirtiyor. 
Gorm Wisweh’e göre pizza 
hafife alınacak basit bir yi-
yecek değil. Aslında, pizza-
nın bin yıllık bir tarihi var 

ve pizza, söylemlere göre 
ilk olarak İtalya’da ince 
ekmek ve üzerinde bir iki 
çeşit navale döşenip yenen 
fakir yemeği idi.  Ancak, 
pizza bugün yapılması us-
talık isteyen, zengin-fakir 
her kesin büyük zevkle 
yediği bir yiyecek. 

Bu Pizza kitabının yaza-
rı pizzanın orijinaline, yani 
İtalyan usulüne sadık ka-
larak zevkle yenilecek 
bir pizzanın hamurunun, 
salçasının,peynirinin ve 
diğer malzemelerinin na-
sıl hazırlanması gerekti-
ğini çok güzel bir biçimde 
okuyucuya sunuyor. Bu 
nedenle bu kitap iyi bir 
pizzayı yapabilmek için 
sadece pizzacı ustalara il-

ham kaynağı olmuyor. Piz-
za’nın temel felsefesine ve 
kurallarına uyulduğunda 
evde de kolaylıkla enfes 
bir pizza yapılabileceğini 
ortaya koyuyor.

Kitabın yazarı pizzacı 
Gorm Wisweh, pizzanın 
aslına sadık kalarak, ku-
zey ülkelerine özel malze-
meleri de pizza yapımıdır. 
Bu şekilde İtalyan pizza 
kültürünü kuzeyin kültü-
rüne uyarlıyor.

Pizza ustası Gorm Wis-
weh ‘in bu Pizza kitabı, bol 
fotoğraflı pizza tarifelerini 
ve pizza yapımına ilişkin 
diğer yararlı bilgileri içe-
ren güzel bir kitap.

Gyldendal yayın Evi ay-
rıca Lynn Andersen’in 
hazırladığı bir başka PIZ-
ZA  kitabı daha yayımladı. 
”Spis Godt” adlı yemek ki-
tapları serisinde yayımla-
nan bu pizza kitabında da 
güzel pizza tarifeleri var. 
Tarifelerin yanısıra kısa 
ve kolay anlaşılır bir dille 
pizza haırlamanın temel 
ilkeleri, hamurun nasıl 
hazırlandığı, salça, pesto 
ve diğer pizza yapımında 
kullanılan temel harçla-
rın nasıl hazırlandığı an-
latılıyor.

Pizza ustalarına kolay 
gelsin. Yiyenlere de afiyet 
olsun. 

Müslüman İmparatorluklar-Muslimske Imperier
Çok kısa bir deyişle bu kitap, 

tarih boyunca Akdeniz çev-
resindeki  Müslüman impa-

ratorluklarının tarihini, İslam ta-
rihinde ortaya çıkan çeşitli İslami 
modelleri (mezhepler) ve gelişme 
eğilimlerini anlatıyor. Bu nedenle 
de, Müslüman İmparatorluklar-
Muslimske Imperier kitabı konu-
ya ilişkin bilgi birikimine katkıda 
bulunabilecek nitelikte bir ders 
kitabı niteliğinde. 

Kitap 7. ve 14. yüzyıllarda Akde-
niz çevresinde ortaya çıkan büyük 
Müslüman İmparatorluklarını, bu 
imparatorluklarla Hıristiyan Avru-
pa arasında gelişen kader ve gü-
nümüzdeki Müslüman dünyası ile 
batı dünyası arasındaki ilişkileri 
irdeliyor.

Kitabın giriş bölümünde, Müslü-
man dünyasının oldukça karmaşık 

1400 yıllık tarihinin basit bir tek 
formüle sığdırılamayacağının altı 
çiziliyor. Hıristiyanlık’ta da olduğu 
gibi İslam’ın da, bölgesel gelenek-
lerin ve göreneklerin etkisi altıda 
kaldığı için farklı şekillerde (mez-
hepler) kendini gösterdiği belirti-
liyor. Bunun sonucu, bu kitabın 
ana temaları farklı kültürlerin 
buluşması ve uzlaşmazlıklar. Bu 
bağlamda, Müslüman dünyası ile 
batı dünyasında gündemde olan 
karşılıklı düşmanlık imajının ve 
hoşgörüsüzlüğün  nedenleri irde-
leniyor ve tartışmaya açılıyor. 

Kitap 4 bölümden oluşuyor. Bi-
rinci bölüm 622-900 yılları ara-
sında, birbirlerine rakip çeşitli 
Müslüman devletlerinin ve güç 
merkezlerinin ortaya çıktığı ilk 
dönemi anlatıyor.

İkinci bölüm, bu güç merkezle-

rinin Kuzey Afrika’da, İspanya’da 
ve İtalya’da yayıldıkları 10. ve 13. 
yüzyıllar arasındaki tarihini ele 
alıyor.

3: bölüm ise 13. yüzyıl ile 20. yüz-
yıl arasındaki, en uzun süre yaşa-
mış ve en çok yayılmış devlet olan 
Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
ayrılmış. 

Kitabın 4. bölümünde, Samuel 
Huntington’un, Müslümanlık ile 
batı değerleri arasındaki uzlaş-
mazlıkları “Medeniyetler Çatışma-
sı” olarak tanımlayan teorisi irde-
leniyor ve tartışılıyor Bu bölümde 
ayrıca Müslümanlar ile batı dün-
yasının birbirlerine karşı tavırları 
da medyada ve kamuoyu araştır-
malarında ortaya çıkan sonuçların 
ışığında incelemeye alınıyor.

1990’lı yıllarda Soğuk Savaş dö-
neminin sona ermesinden sonraki 

dönemde yeni iç ve dış politika ger-
ginlikleri ortaya çıktı. Bu gergin-
likler genelde Müslüman dünyası-
nın değerleri ile batının değerleri 
arasındaki uyuşmazlıklar ve ça-

tışmalar şeklinde kendini göster-
di. Batı, Soğuk Savaş döneminde 
düşman olarak gördüğü Sovyetler 
Birliği’nin temsil ettiği komüniz-
min dağılmasından sonra, bu kez 
İslamcılığı yeni tehdit unsuru ola-
rak görmeye başladı ve bu anlamda 
İslamcılık adeta komünizmin ye-
rini aldı. Aynı şekilde Müslüman 
dünyası da batının kültürünü ve 
değerlerini kendisi için tehdit edici 
görmeye başladı. Aslında bu kar-
şılıklı güvensizlik tarih boyunca 
zaman zaman yaşandı da.

Akdeniz Bölgesinde kültürlerin 
buluşması ve medeniyet çarpış-
ması. Yazar Tarihçi Kjeld 
Mazanti Sørensen. Forlaget 
Columbus Yayın Evi.160 sayfa. 
230,- kr.

Pizza-Orijinal tarifler
Yazarlar pizzacı Gorm 
Wisweh ve yazar Cla-
es Benthien. Gyldendal 
Yayın Evi. 192 sayfa. 
199,95 kr.
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Nerede bir gitar görsem, nerede iyi 
gitar çalan  birini dinlesem, aklıma 

Danimarkalı müzisyen Per Warming 
gelir. Sanki gitar denilen bu müzik aleti 
Per Warming için icat edilmiş !  Çok iyi 
çalar gitarı. Onun gitar çalışı  kesin bir 
sınırla müzikle gürültünün ayırt edil-
mesini sağlar. Per Warming 4 Haziran-
da Tekirdağ’ın Saray Belediyesi’nde ve 
5 Haziranda da İstanbul Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nde gitarıyla konuk ola-
cak.
Şiiri şarkılaşırken evrensel müzik de-

ğerlerinden yararlanarak çağdaş müzik 
üretir Danimarkalı Per Warming. Bes-
telediği şarkıları dile getirirken çok iyi 
şiirleri seçtiği yalın bir şekilde anlaşılır. 
Onun müziği iyi etki yapar.  O, sanki 
melodik çizgilerin birbiriyle muhabbeti-
ni gerçekleştirir ve iyi müziğin halk ta-
rafından dinlenmesinin beğenisini sağ-
lar. Bundan dolayı Per Warming’in mü-
ziği gittikçe daha fazla insana müzik 
yoluyla erişme olanağı sağlıyor.
Per Warming politik içerikli şarkıla-

rıyla tanınır. Danimarka’da ve dünyada 

olup bitene seyirci kalmaz. Sosyal de-
ğişimi ve toplumsal olayları şarkılarına 
yansıtır. Bunu yaparken müziğini, poli-
tik beklentilere göre değil, sanata göre 
oluşturur. Sanat kalitesinden, düşün-
cesinden ödün vermeden 
de halk sanatçısı oluna 
bilineceğinin seçkin bir 
örneğidir.
Per Warming müzis-

yen, yazar, besteci ve Da-
nimarka’daki halk okulu 
öğretmenidir. Onun en 
çok bilinen melodilerin-
den biri ‘Sen olan herşey-
le birlikte geldin!’dir. O, 
çok deneyimli bir miza 
konferansçısıdır. Gita-
rıyla kendine özgü kon-
ser ve konuşma biçimi 
vardır. Bazen söyler bazen de konuşur, 
onu dinlemek izleyenelere keyif verir.
1972 yılından beri yazarlık ve müzis-

yenlik yapan Per Warming, 1996 yılın-
da Danimarka Halk Okulları’nın  ’Halk 
Şarkısı’ dalındaki  ödülünü aldı.  2001 

yılında da çeşitli sanat ödüllerine imza 
atan Warming, 2000 yılnda ’Yerküre  
Şarkıları’ ve 2008 yılında da ’Takvime 
Karşı’ kitap- CD’yi Danimarkalı dünya 
şairi Erk Stinus’la birlikte yayımladı.

Danimarka diline ka-
zandırdığı kimi Nazım 
Hikmet şiirlerini de bes-
teleyen sanatçı, Erik Sti-
nus ile ortak sanat üreti-
mine 1975 yılında başla-
mıştır. Daha bu yıllarda 
Stinusla birlikte Dani-
marka Halk okullarına 
gelenek ve eğitim içeren 
bir şarkı kitabı hazırla-
yan Per Warming, dün-
yanın çok ülkesinde in-
sancıl yaşama ve dünya 
barışına katkı amacıyla 

oluşturulan  projelere gönüllü katılmış-
tır. Bir bakarsınız kimi zaman Filipin-
lerde, kimi zaman Hindistan’da, Kana-
da’da bazen de kendi ülkesi Danimar-
ka’dadır.
2005 yılından beri ’Politik Şarkılar La-

boratuarı’ merkezinin yöneticiliğini ya-
pıyor. Sanatçının Sovyetler Birliği Dö-
nemini anlatan 77 şarkıdan oluşan bir 
gitar-şiir çalışması bu yıl yayımlanacak. 
Eserin adı ’Küçük Umut Orkestrası’.
2009 yılının son günlerinde ’Bir Ülke-

de Kendini Evde Hissetmek’ başlıklı bir 
kültür gecesini Kopenhag’da  düzenle-
yen Per Warming, dünyanın her yerin-
den gelen müzisyenleri ve kimi öteki sa-
natçıları aynı anda ve aynı çatı altında 
buluşturarak, geçen yılın en iyi politik 
içerikli sanat etkinliğini düzenleyen sa-
natçı olarak anılma özelliğini yakaladı.
İnsanı, yaşamı savunan bir etkinlik 

varsa Danimarka’nın herhangi bir ye-
rinde, bakın, orada Per Warming’i gi-
tarıyla göreceksiniz. Her türlü müzik 
birşey anlatır. Onun müziği yaşamı sa-
vunur, umutlanmayı umutlandırır. Onu 
dinlemeniz için çok nedeniniz var.
Ustalığa ulaşan bu ustaya, müziğin bu 

iyi temsilcisine selam ve muhabbetle.

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Yaşamı ve sanatı savunan müzisyen: 
Per Warming

B
aşkent Kopenhag’ın 
çeşitli yerlerine ası-
lan afişler Jyllands-
Posten gazetesi 

okurlarını küplere bindirdi. 
Başta Kraliçe II.  Margret-

he olmak üzere tüm kraliyet 
ailesi ve ailenin en küçük 
mensubuna kadar hepsinin 
ölüm tarihleri 1 Mayıs 2010 
olarak yazılmış mezar taşları 
karikatürü gazete okurları-
nın tepkisini  çekti. 

Jan Egesborg ve Pia Bertel-
sen ile Alman çizer Johannes 

Töws’ün oluşturduğu Sur-
rend karikatürist grubunun 
çizdiği HURRA adlı çalışma-
ya özellikle Jyllands-Posten 
gazetesi okurlarının tepki 
göstermesi dikkat çekti. 

“Hz.Muhammed karika-
türleri yayınlandığında 
neredeydiniz”

Aynı gazetenin yayınladığı 
Hz. Muhammed karikatür-
leri göz önünde bulundurul-
duğunda okurların bu kari-

katüre verdikleri tepki mani-
dar bir boyut kazandı. 

Gazeteye okuyucu mektu-
bu gönderen bir Müslüman 
okur ise, Hz. Muhammed 
karikatürleri yayınlandı-
ğında nerdeydiniz sorusunu 
yöneltti. 

Sanat mı, provokasyon 
mu?

Danimarka bu kez kendi 
kendini provoke etti. Okur-
lar gazeteye gönderdikleri 

okuyucu mektuplarında bu 
çalışmayı yerden yere vur-
dular. Bu çalışmanın çok 
kötü bir provokasyon oldu-
ğu konusunda hem fikir olan 
okurlar, karikatürün sanatla 
yakından, uzaktan ilgisi ol-
madığını iddia ettiler. 

Bu karikatürün ölüm 
tehdidi içerdiğini ve açıkça 
cinayete teşvik ortamının 
hazırlandığını öne sürdüler 
ve bu sanatçıların hakkında 
yasal işlem başlatılmasını 
talep ettiler.  

Böyle hediye mi olur?
Surrend grubu dünyanın 
çeşitli ülkelerinde demokra-
si ve insan hakları mücade-
lelerine kendi yöntemlerin-
ce katılmışlar ve aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 
bir çok ülkede provokatif 
etkinlikler gerçekleştirmiş-
lerdi. 

Surrend grubundan Jan 
Egesborg bu karikatürü bi-
linçli çizdiklerini söyledi. 

Jan Egesborg, “Kraliçe II. 
Margrethe’nin 70. yaşgünü 
ve Kraliyet ailesinin gelece-
ğinin tartışıldığı bu günlerde  
böyle bir çalışmayla kaba bir 
provokasyon yaptık” dedi.  

(Haber)

Jyllands-Posten okurları ateş püskürdü
Hz. Muhammed karikatürleri yayınlandığında çizerlere destek veren Jyllands-Posten okurları, Kraliyet ailesinin 
hiciv edilmesini içlerine sinderemedi ve çizerlerin yargılanmasını istedi.

Sevgili Stinus
huzur evinde 
buluştuğumuzda
yorgun ve bitkin olmana 
aldırmadan
yaşamın
evrenin
aşkın
ve başkaldırının
türkülerini okudun
biz daha ölmedik
o ses yayıldı
Kopenhag’tan yer yüzüne
o sesi
ne adalar
ne denizler
ne okyanuslar
ne de dağlar durdurabildi
çoğaldı çoğaldı
kapısını çaldı dostların birer 
birer
coğrafyayı öğren oğlum
ve sen de kızım
incele yıldızları
haberiniz olsun uzaklardan

çıkmadan önce
büyük yolculuklara
o ses hiç susmayacak
en hüzünlü
en yorgun günümüzde
gönlümüzü 
yüreğimizi aydınlatacak.
Adı kondu hastalığın
yavaş yaklaştı son
ensemizde kalleş ölüm
bu kopuş köklerinden kopuş
yolunu gözlüyor
kara denizin
Sevgili Stinus
seni kaybetmeden önce
bu güzelim şehir
bu güzelim ülke
hiç bu kadar
sıkıcı gelmemişti inan
yerinden oynadı taşlar
yol bittiği yerde başlar
güzel dostum güzel insan
güle güle ulu çınar

(HÜSEYİN UÇAR)

ERIK STINUS’UN ARDINDAN

Şiir köşesi...

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

Danimarka’nın 
ilk Türk 
köftecisi
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Bulmacahaber
B i r

yönetmen 
K a d › n

berberi 

A r d › ç
kozala¤› 

A n t a l y a ’ n › n
bir ilçesi 

Hicap 
B i r

y ö n e t m e n i -
miz 

K e m i k l e r i n
t o p a r l a k

ucu 
Müsvedde Bir renk 

Su (Eski dil) 
S a t r a n ç t a

bir tafl 

A c › k l › ,
ac›nacak 

Geleneksel 
Bir ilimiz Ödünç mal 

‹mkan 

T u n u s ’ u n
plaka imi 

Caka, çal›m 

A ¤ a b e y
(Halk dili) M e t a K i l o a m p e r

(K›saca) 

fi a r k › d a
t e k r a r

bölümü 
K ö p e k

‹fle yaramaz,
kötü 

Y›rt›c› kufl 
V e d i a ,

emanet 

A n a d o l u
A j a n s ›

(K›saca) 
Atardamar 

Sefih 
T a n z a n y a ’
n›n plaka

imi 

Tafl›l 
Bir tür
y a b a n -
mersini 

Teknik 
Ça¤, devir 

G ö z l e r i
görmeyen 

G ö v d e
yap›s› 

N a m u s l u ,
temiz 

Yolcu evi

ABD’de de
eyalet 

fiekil 
S l a y t ,

pozitif film 

D o ¤ u m
y a p t › r a n
h e m fl i r e

Dahil 
Aflk ilham

e d e n
büyülü içki 

T ü r k i y e
C u m h u r i y e t i

( K › s a c a )
Uyma 

Bir erkek
flark›c›m›z 
Giysi kolu

T o k u fl m a ,
çat›flma 

‹ri taneli
bezelye 

B a fl ,
kumandan 

Bezek 

D ü n y a n › n
e n

k a l a b a l › k
ülkesi 

Baltalama 
Askerin su

kab› 

Tavlada ‘üç’
say›s› 

A l m a n y a ’ d a
bir kent Kertenkele 

D e n i z
g e n e r a l i
V a s › t a

Bir nota 

T i t r e y i fl ,
ürkme 

Yar› açmak 
M a l a t y a

i l ç e s i

Tören 
Ç o c u k
yuvas› 

P a n a m a ’ n › n
plaka imi

Esasi 
Bir soru

sözü 

fian, flöhret 

Ay›plama 

Bir tür
pamuk 

Uzaklaflma 

‹lave 
Mavi peri

kuflu 

F r a n s a
baflkenti 

Ö z e n g e n ,
hevesli 

"... Aksu"
( M ü z i k

s a n a t ç › s › )
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SOLDAN SA⁄A:
1-Patl›cangillerden bir bitki - Afrika'da bir ülke. 2-Bir savafl a-
rac› - Rütbesiz asker. 3-Parça - Çorba içilen derin kap - Jüpi-
ter'in bir uydusu. 4-Otlar - Akla uygun - Utanma. 5-Bir tür cet-
vel - Baya¤›, s›radan - Bir üst giysisi. 6-'.. Türk' (Bir TV kanal›) -
Aslan tak›my›ld›z›n›n Latince ad›. 7-Optik kayd›rma - Dahi. 8-
‹ngilizcede 'bayan' (K›saltmas›) - Olumsuzluk belirten önek -
Molibdenin simgesi. 9-Haraç - Tanr›'ya yalvarma. 10-Mitralyöz
- Eski dilde yüz, sima. 11-Bir uzunluk ölçü birimi - Riziko.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA:
1-Bir spor dal› - Magnezyumun simgesi. 2-Geometrik bir fle-
kil - Giysi. 3-Yad etme - Ramazanda oruca bafllama vakti. 4-
Makine Kimya Endüstrisi (K›saltmas›) - Bahçelerin yeflillen-
dirilmesinden yararlan›lan bitki. 5-‹smi olmayan - Nikelin
simgesi. 6-‹nceleme - Bir tar›m arac›. 7-Asya ile Avrupa ara-
s›nda da¤ s›ras› - Taraf. 9-Gümüfl - '... ‹nan›r' (Aktör). 10-‹yi-
lik, yard›m - Bir gezegen. 11-Bir flans oyunu - Birleflik Kral-
l›k (Orijinal k›saltma).
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Şampiyonluk teorisi
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 

Türkcell Süper Liginde şampiyonluk ve düşme 
yarışı büyük heyecanla tam gaz devam edi-

yor. 
Türk futbolunun lokomotifleri F.Bahçe, G.Sara-

y, Beşiktaş ve Trabzonspor  zirve yarışında bu 
sezonun sürprizi Bursaspor’u kovalıyor.
 Gözden kaçmayan önemli bir nokta var...
 Şampiyonluk yarışında finişe yaklaştıkça zirve-

deki takımların haftası haftasına uymuyor. Me-
sela ligin en üst sıralarında bulunan 5 takımın 
son haftalardaki maçlarına bir  bakın…
Kaybedilmemesi gereken puanları kaybedenler 

ligin bitiminde ahlar vahlarla 2010 Dünya Kupa-
sını televizyondan izleyecekler.
Sahi biz bu yılki Dünya Kupası finallerinde yo-

kuz..!
 Kendi ellerimizle gruptaki şansımızı başkaları-

na teslim etmedik mi?
Türkcell Süper Ligine de bakınca  tablo aynı 

değil mi..?
Şampiyon biz olacağız diyen kulüplerimizin 

süreklilik içermeyen istikrarsız performansları 
sona yaklaştıkça  S.O.S vermiyor mu?
Türk futbolunda 3 büyüklerin şampiyonluk 

egomonyasına son veren Trabzonspor’dan son-
ra Bursaspor bunu başarmak isteyen 2. Anadolu 
takımı olmak,  kısıtlı imkanlarıyla şampiyonluk 
ipini göğüslemek istiyor. 
Yukarıda istikrar dedik...
 Bursaspor ligin zirvesindeki birincilik yerini 

son haftalrda aldığı beklenmeyen sonuçlarla  ris-
ke etmeye başladı.
Yeşil-Beyazlı Timsahlar şampiyon olur mu?
Neden olmasın… 
Büyüklerin istikrarsız olduğu bir ligde yeni bir 

Anadolu destanı niye yazılmasın…
Türkiye’de hep teoriler üretilir. .. Mesela, “3 bü-

yükler  bir Anadolu takımına şampiyonluğu ver-
mez”, “ Bursaspor’u şampiyon yapmazlar” gibi...
Kardeşim sen çık çatır çatır futbolunu oyna , 

gol ve gollerini at bakalım seni kim engelliyebili-
yor..!
Ama, sen son haftalarda  şampiyonluk stresi ve 

heyecanıyla sahaya çıkarsan tecrübesizliğin eline 
geçirdiğin avantajı eritir. 
Zaten senin peşinden ensene yapışmış gelen 

G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş  gibi tecrübeli ve 
kurt takımlar o sofrada sana ekmek bırakmaz.
Çık futbolunu strese girmeden, baskı altında 

kalmadan daha önceleri oynadığın gibi oyna ligi 
götür ve herkese parmak ısırttır. 
3  büyükleri de yarı yolda bıraktır.
Ertuğrul Sağlam hoca, sana esas şimdi büyük iş 

düşüyor. 
Senin futbolculuk yıllarındaki şampiyonluk tec-

rübelerini takımının genç elemanlarına iyice an-
latmalı onları daha efektif motive etmelisin. 
Bu işi götürmenize az kaldı. Bir daha böyle 

şans belki de elinize geçmeyebilir. 

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.

T
ürkiye, 2016 Av-
rupa Futbol Şam-
piyonasını düzen-
lemek için UEFA 

üyesi ülkeleri yerinde ziya-
ret ederek lobi faaliyetleri-
ne devam ediyor.

 Türkiye Futbol Federas-
yonu(TFF) başkanı Mah-
mut Özgener başkanlığında 
bir heyet dün Kopenhag’da 
Danimarka Futbol Federas-
yonu(DBU) başkanı Allan 
Hansen’e bir saati aşkın bir 

süre sunum yaptılar.
 Danimarka Futbol Fede-

rasyonun binasında, başkan 
Mahmut Özgener, Lütfi 
Arıboğan, Levent Kızıl, Za-
fer Yıldırım, Süheyl Önen, 
Orhan Gordon ve Hakan 
Kurtbay’dan oluşan Tür-
kiye Futbol federasyonu 
heyeti sunumun ardindan 
Hansen’e fotoğrafçı Ahmet 
Ertuğ’un “Batı Dünyasının 
Tarihi Kütüphaneleri” kita-
bını hediye etti.

 Toplantı sonrası, Dani-
marka Futbol federasyonu 
başkanı Allan Hansen’in 
Türkiye’nin sunumunu be-
ğendiğini ve Türkiye’nin 
evsahipliğine olumlu yak-
laştığını belirten Özgener, 
Danimarka’dan destek bek-
lediklerini sözlerine ekledi.

 UEFA İcra Kurulu üye-
si olan Danimarka Futbol 
Federasyonu başkanı Al-
lan Hansen ise, daha önce 
Fransa’nın sunumunu din-

lediklerini, Türkiye’nin su-
numunun etkiliyeci olduğu-
nu belirtti.

 Fransa ve İtalya ile 2016 
için yarışan Türkiye, şimdi-
ye kadar Litvanya, Hollan-
da, Romanya, İsrail, Malta, 
Almanya, Slovakya ve Uk-
rayna Futbol Federasyonla-
rını ziyaret ederek sunumu-
nu bireysel olarak yaptı.

(Haber)

Türkiye Danimarka’dan 
2016 için destek istedi
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Başlangıç 
fiyatları
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