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UNUTTURMAYACAĞIZ!
Kolding cezaevinde iki
yıllık hapis cezasını
çekerken gardiyanlarla
girdiği arbede sonucu
11 Ocak günü kalbi
durarak hastaneye
kaldırılan 23 yaşındaki
Ekrem Şahin’in ölümü
Danimarka’daki Türkler
arasında büyük üzüntü
ve öfke yarattı.

ABD büyükelçisi
Danimarka’yı
uyarmış

Wikileaks’te yeralan iddialardan
birine göre, 2006 yılında peygamber karükatürlerinin yeniden yayınlanmaması için dönemin ABD Kopenhag Büyükelçisi
James P.Cain, dönemin başbakanı Anders Fogh Rasmussen
ve Jyllandsposten gazetesini
uyarmış.
Sayfa 8

Haracın adı harç oldu

Sayfa 4 ve 12

Özürlü parasıyla lüks hayat
Danimarka Ulusal TV Kanallarından TV2’de
yayınlanan Operation X programında
Türkiye kökenli Tüfekçi ailesi tarafından
işletilen özürlülülere yardım firması Handi
Help hakkında çok ciddi yolsuzluk iddiaları
dile getirildi.
Sayfa 2

Yabancılar Müdürlüğü’nün 1
Ocak’ta yürürlüğe koyduğu harç
kurallarına göre, aile birleşimi
başvuruları için 6000 kron, sabit
oturma izni için 20.000 kron ve
kararı şikayet etmek için de 750
kron harç ödeyecekler. Sayfa 14
Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 25 Şubat 2011’de
yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 25. Şubat 2011.

H

ISSN: 9771602-985002

Tellio Mini ile 34 ülkeye sabit telefonları sınırsız arayın
Arama ücreti yok

Ayda sadece 139 kr.
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 100 müşterimize
BEDAVA Dudak üstü seansı
veriyoruz bu ay.

28 OCAK’TAN
İTİBAREN
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk
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eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Özürlü parasıyla lüks yaşam
Danimarka Ulusal TV Kanallarından TV2’de yayınlanan Operation
X programında Türkiye kökenli Tüfekçi ailesi tarafından işletilen
özürlülülere yardım firması Handi Help hakkında çok ciddi yolsuzluk iddiaları dile getirildi.

D

animarka Ulusal
TV Kanallarından TV2’de yayınlanan Operation X programında Türkiye
kökenli Tüfekçi ailesi tarafından işletilen handi Help
firması hakkında çok ciddi
yolsuzluk iddiaları dile getirildi.
Gizli kamera kayıtları
ve şirketin belgelerinin
gözden geçirilmesiyle hazırlanan programda firma
sahibi Sabit Tüfekçi hakkında hayali faturalar düzenlemek, yapılmamış işler
için belediyelere faturalar
göndermek suçlamaları yöneltildi.

Yılda 50 milyon kr. ciro

Bundan birkaç yıl önce
spastik özürlülere verilen
hizmetlerin özelleştirilmesi
ve özürlülerin kendilerine
yardımcı olacak personeli
kendilerinin işe almalarına olanak tanıyan yasanın
yürürlüğe girmesinin ardından işleri açılan “Handi help A/S” adlı firmanın
yıllık cirosunun 50 milyon
kronun üzerinde olduğu
belirtiliyor.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

�����������������

�

�������� ���������

�

�

İşte Tüfekçi
ailesinin
makina parkı
Annesini ve ağabeyini
çalışıyor göstermiş

gizli kamera kayıtları ile
belgelendi.
Sabit Tüfekçi’nin ağabeKendisi de Skleroz hastası
olan Sabit Tüfekçi’nin ken- yinin Lamborghini marka
disine bakması için annesi lüks bir spor aracına sahip
ve ağabeyini işe aldığı, an- olduğu, ailenin Lyngby ve
Gentofte’de iki büyük vilnesine ayda 67 bin ağabelaya sahip oldukları beliryine ise ayda 75 bin kron
tilen programda belediyemaaş ödediği belgelendi.
lerin ödeme yapması için
Ancak ağabeyi ve annesiyardıma muhtaç spastik
nin aldıkları maaş karşılığı çalışmadıkları, çalışıyor özürlüler adına hayali faturalar düzenlendiği ve bu
gösterildikleri saatlerde
yolla belediyelerin milyonbaşka yerlerde oldukları
larca kron dolandırıldıkları
belirtildi.
Program yapımcısı elde
ettikleri gizli kamera kayıtlarında yeni aldıkları
Lamborghini’yi birbirlerine gösteren aile üyelerinin,
“Bunu bize Kopenhag Belediyesi aldı” diyerek gülüştüklerini söyledi.
Programda dile getirilen
başka bir ekonomik usulsüzlük örneğinde ise ayda
83 bin kron özürlü çocuğuna baksın diye 24 saat ça-

lışıyormuş gibi ödeme yapılan bir kişinin başka bir
işte tam gün çalıştığı ve
çocuğuna bakması için yabancı bir Au Pair tuttuğu
belirtildi. Bu uygulamanın
da Handi help firmasının
bilgisi dahilinde yapıldığı bu konudaki yolsuzluk
önerisinin de firma tarafından kullanıcıya getirildiği ve belediyeden bunun
gizlendiği belirtildi.
Birçok belediye ortaya çıkarılan yolsuzluk üzerine
Handi Help ile olan anlaşmasını feshederken Kopenhag belediyesi sosyal daire
başkanı, gördükleri karşısında şoke olduğunu ve
bunun çok büyük bir ahlaksızlık olduğunu söyledi.
Kopenhag Belediyesi Handi Help firması hakkında
polise suç duyurusunda
bulundu.
(HABER)

Advokat Kadir Erdoğmuş
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.
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Ölen öldüğüyle kalmasın artık!
Cengiz Kahraman

T

ahliye olmasına 6 ay kalmıştı 23 yaşındaki Ekrem Şahin’in. İki yıllık
hapis cezasını Haziran ayında tamamlayıp özgürlüğüne kavuşacaktı.
Kolding hapishanesinde çektiği hapis
cezasının geri kalan kısmını başka bir
hapishanede tamamlamak istiyordu ve
bunun için girişimde bulunmuştu Ekrem.
Ancak 22 Ocak Salı sabahı saat 11 sularında gardiyanlar ile Ekrem arasında yaşanan arbede sırasında 10 kadar
gardiyan Ekrem’in üzerine çullandılar.
Ekrem’in kalbi durmuş ve yapılan tüm
müdahelelerden sonra yaşama dönen
Ekrem komaya girmişti.
Odense Üniversite hastanesine getirilen genç Ekrem beş gün hastanede yaşam ünitesine bağlı kalarak yoğun bakımda yattıktan sonra 15 Ocak Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşama gözlerini yumdu.
Olaydan sonra polisten, Ekrem’in başka bir hücreye nakledilmek istemediği
için gardiyanlara saldırdığı ve yaşanan
arbede sonunda kalbinin durduğu açık-

laması yapıldı.
Gardiyanlarsa, gazetelerde yazıldığı gibi 10 kişi olmadıklarını, sadece 5-6
kişi olduklarını söylediler. (Savunmasız
bir kişiye karşı sanki 5-6 gardiyan çok
değilmiş gibi..)
Danimarka’da doğup büyüyen Ekrem,
genç yaşlarda küçük suç olaylarına karışmış ve şartlı hapis cezaları aldığı için
iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağ
olsaydı altı ay sonra tahliye olduktan
sonra belki yeni bir hayat bekliyordu
Ekrem’i.
Ekrem’in hapishanede başına gelenler aslında bir ilk değil Danimarka’da.
Daha önce de bir çok yabancının adli
makamlarda öldüğü haberlerini duymuştuk.
1999 yılının Ocak ayında Ramazan
Arıcan adındaki bir Türk genci de gözaltındayken ölmüş ve olay ile ilgili bir
yılı aşkın süren soruşturma sonucu polisler suçsuz bulunmuştu.
Son on yıl içerisinde polisin gözetiminde ölen yabancı sayısının 6 olduğu söyleniyor.

Bu ölümler üzerindeki sır perdeleri ise
hala kalkmadı. Hemen hemen hepsinde
güvenlik güçleri suçsuz bulundu. Ölenlerin yakınları ise adaletin yerini bulmadığını söylüyorlar.
Ekrem’in annesi de anlam veremiyor
savunmasız durumda olan oğlunun üzerine o kadar gardiyanın çullanmasına
ve oğlunun hastaneye kaldırıldığını kendisine 6 saat sonra bildirmelerine. “O
kadar gardiyanın şiddet kullanması şart
mıydı?” diye soruyor acılı anne.
Bu soruşturmadan da bir şey çıkacağına, suçluların cezalandırılacağına inanmak zor geliyor. Daha şimdiden gardiyanlar suçsuz olduklarını ilan ettiler.
Irkçılar tarafından öldürülen 16 yaşındaki Özgür Deniz olayını hatırlayın.
Daha soruşturma bile yapılmadan başbakan tarafından bunun ırkçı bir cinayet olmadığı açıklanmıştı.
Danimarka’da son yıllarda ölümle sonuçlanan bazı ırkçı saldırılar, polis gözetimindeki yabancıların ölmesi, polis
ve diğer adli makamların suçsuz bulunmaları, olayların örtbas ve banalize edil-

meye çalışılması adalete olan güveni zedeliyor. Ülkedeki yabancılar ve Türk
toplumunun büyük bir kısmı böyle düşünüyor.
Ekrem Şahin’in ölümünden sonra
Ringsted’de toplanan Türkler de artık
adaletin yerini bulmasını istiyorlar ve
bunun için seslerini yükselteceklerini
söylüyorlar. Bu konuda Türk devletinin
de, Danimarka’daki Türkiye kökenli hukukçuları da daha etkin olmalarını istiyorlar. Bu arada, Türk Dışişleri Bakanı
ve büyükelçinin aileyi arayıp, başsağlığı dilediğini ve Türkiye’nin bu davanın
peşini bırakmayacağı sözü verdiğini öğrendim. Umarız sadece bir başsağlığı dileğiyle kalınmaz ve vatandaşlarımıza bu
ülkede yalnız olmadıklarını gösterirler.
Yine umarız adalet bu kez yerini bulur ve genç Ekrem’in ölümüne neden
olan gardiyanlar gereken cezaya çarptırılırlar.
Ekrem’in acılı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk toplumuna başsağlığı, Tanrı’dan rahmet ve sabır diliyorum.
cengiz.kahraman@haber.dk

41 yıl oldu
Türkler Danimarka’ya geleli 41 yıl oldu. 41 yıl
önce bu ülkeye trenle geldiniz. 41 yıl önce uydu
televizyon, gazete, telefon, internet yoktu. 41 yıl
önce camilerimiz, kendi restoranlarımız, fırınlarımız, kasaplarımız, bakkallarımız, eğlence yerlerimiz yoktu. 41 yılda bu ülkede fabrika kurduk,
işveren olduk. Acı tatlı bir çok günümüz geçti.
41 yılda nereden nereye geldik. Dört kuşaktır bu ülkedeyiz artık. 41 yılda çok şey değişti.
Gazeteniz HABER, 2011 yılı boyunca 41 yıllık
göçü sizin anılarınız, resimleriniz, şiirleriniz ve
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hikayelerinizle dile getirecek. Bu yeni ülkedeki
yaşamınızı anlatan resimlerinize, yazılarınıza yer
vermek istiyoruz.
41 yıllık Danimarka’daki yaşamınızı bizlerle ve
diğer vatandaşlarımızla paylaşmak isterseniz
bize yazın.
Anılarınızı, öykülerinizi, şiirlerinizi resimlerinizi
ister haber@haber.dk adresine elektronik posta
ile, ister Kast Media/HABER, Bernhard Bangs
Alle 31, 2000 Frederiksberg adresine posta
ile gönderin. Birlikte tarihe tanıklık edelim.

Mevlana
Ocakbaşı Restaurant

Taşfırında hazırlanan
nefis yemeklerimizle 1 Mart’ta
Kopenhag’ın Tingbjerg’de
Ruten 14 2700 Brønshøj
adresinde hizmetinizdeyiz

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN
haber@haber.dk mail adresine yazınız
ya da 33 22 11 66’i arayınız

Advokatf. Hacı Önal
ve birlikte çalıştığı uzman ekip
her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.
Adresse: Vestergade 14 -16, 1. DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk
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AİLESİNE
İKİZ BEBEK
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DANİMARKA PRENSESİ İKİZ DÜNYAYA GETİRDİ. Danimarka’nın
veliaht Prensi Frederik’in eşi Prenses Mary biri kız biri erkek ikiz dünyaya
getirdi. 8 Ocak Cumartesi günü saat 11.30’da başkent Kopenhag’daki
Rigshospitalet Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda Prenses Mary 2 kilo
674 gram ağırlığında bir erkek ve 2 kilo 554 gram ağırlığında bir kız çocuğu
dünyaya getirdi. İkizlerin dünyaya gelmesinden sonra bir açıklama yapan
veliaht Prens Frederik, bebekler ile annenin sağlık durumunun iyi olduğunu
ve kendisinin de harika duygular içinde olduğunu ifade etti.

Tehlikenin farkında mısınız?
Sadi Tekelioğlu

Y

azının başlığında hitap ettiğim kesim siz okurlar değil, bu ülkeyi yönetenlerdir.
Ben 1999 yılında Danimarka vatandaşlığına kabul edilip pasaportumu aldığım
günden itibaren Danimarka siyasi haberlerini daha yakından izlemeye başlamıştım. Artık oy hakkım vardı. Toplanan vergilerin nerelere harcandığıyla, nasıl harcanacağıyla ilgili haberlerde
de kulak kesiliyordum, yapılacak büyük
projelerle ilgili haberleri izliyordum. Kısaca bundan böyle bu ülke nasıl yönetilecek konusunda ülkede yaşayan her vatandaş kadar benim de söz hakkım vardı.
Hem parlamento seçimlerinde hem
de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
oy kullanacak, yapılan diğer halkoylamalarındanda rengimi belli edecektim.
Para birimi oylamasında, kraliyet tahtına oturcak kişinin ilk doğan erkek prens
değil, ilk doğan veliaht olup olmayacağı
oylamasında da tavır belirlemiştim. Bu
oy hakkı benimdi ve oy vermek bir görevdi. Oy vermeye gittiğimde bu ülkenin
insanları ile ayn ı sıraya giriyor, kendimi

bu ülkenin bir parçası olarak görüyordum artık.
Bir ülkede yaşayan yurttaşların kendilerini o ülkeye bağlı hissetmelerinin ön
koşulu o ülkenin yönetiminde doğrudan
ya da dolaylı bir şekilde söz sahibi olmaları, karar mekanizmalarında yer almalarıdır. Bir toplum içinde barındırdığı
çeşitli grupları üretken ve sosyal bilince
sahip olarak görmek istiyorsa görev ve
sorumluluğu eşit şekilde dağıtmalıdır.
Bu o gruplara ait bireyler için de geçerlidir. İçinde yaşadığı toplumun bir parçası
olmak isteyen bireyler aktif olmak isterler, olurlar. Bu iki tarafın bahsettiğimiz
görevlerde başarısız ya da pasif olması
önemli bir sosyal patlamayı da yavaş yavaş hazırlar.
Şimdi Danimarka’ya bakacak olursak:
son yıllarda göçmenlerin sayısı hızla artıyor. Hem gelen sayısı artıyor, hem de
gelenlerin çocuklarının sayısı artıyor. Bu
sayı çok yakın bir zamanda Danimarka nüfusunun yüzde 10’una ulaşacak ve
oran gittikçe büyüyecektir. Yani önümüzdeki 10-15 yıl içinde Danimarka’da
her 8-9 kişiden biri siyasi sisteme müda-

hil olmayan, siyasi karar mekanizmalarında etkisiz kişiler olacaktır.
Her hafta ellerinden sahip olduğu sosyal hakları alınan, kesilen, medyada devamlı çıban başı ve sorun olarak gösterilen, nerede oturacağına, kiminle evleneceğine, evlendiği eşiyle nerede oturacağına karar verilen, evde ne yiyip ne
içeceğine, çocuğuyla nasıl konuşacağına
kadar bireysel özgürlük alanlarının sınırlandığı, bu alanlar üzerinde belirleyici
olunmak istenen ve siyasi seçme ve seçilme hakkı bulunmayan yüzde onluk bir
grup neler yapmaz?
Evet yakında yüzde ona ulaşacak, oy
hakkına sahip olmayan bu grup her gün
gündemde. Her politikacı, her köşe yazarı, her meyhane müdavimi sabahtan
akşama kadar onu konuşuyor. Bu yüzde onluk gruba devlet mukavele imzalatıyor. “Demorkasiye sadık kalacağım,
çocuğumu dövmeyeceğim, her insanın
farklı düşünceler içinde olabileceğine
inanacağım, kadın-erkek eşittir” yazılı
kağıdın altına bu yüzde onluk grup mensuplarına imza attırıyor Danimarka devleti. Amaç da Danimarka demorkasisini

korumak. Danimarka demokrasisi için
tehditleri ortadan kaldırmak. Anti demorkatik bir muameleye tabi tutulan bir
grubun demorkasiyi korumasını istemek
herhalde kurda kuzuyu emanet etmeye
benzer.
Söyler misiniz bir ülkede yaşayan seçmen kitlesi içinde her 8-9 kişiden birinin
oy hakkı olmazsa bu ülkede demokrasi
nasıl hayatını sağlıklı şekilde devam ettirebilir? Ve kağıt imzallattığınız ve demokrasiye saygı duymasını beklediğiniz
insanların bir gün canına tak derse kendinizi nasıl savunursunuz?
Evet demorkasiyi sahiplenmesi isteniyorsa yabancıların o demokrasiden onlara hisse verilmesi gerekir. Bu hisse de
her ülkede olduğu gibi oy hakkıdır.
Göçmenlerin kendi ülkelerinde olup biteni bir kenara brakıp siyasi partilere
üye olup bir an önce vatandaşlığa geçiş
şartlarının hafifletilip, kolaylaştırılmasını ve kendilerine oy hakkı verilmesini
istemeleri gerekir. Bu hali hazırda Danimarkalı siyasetçiler için de önemli bir
görevdir.
sadi.tekelioglu@haber.dk

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk
İNANILMAZ UCUZLUK!!!
D- SMART

İskandinavya

Servisi
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Sadece 1.698,- kr.
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

-

Sadece 1.098,- kr.
KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

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 ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm
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MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.

Yeni adresimizdeyiz
Tlf: 5188 8675
H.C Ørstedsvej 7, kld. - 1879 Frederiksberg C

Ocak/Januar 2011
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI

Ocak/Januar
2011
Mayıs/Maj 2009

ABD, Danimarka’yı uyarmış
Wikileaks’te yeralan iddialardan birine göre, peygamber
karükatürlerinin yeniden yayınlanmasına kesin karşı çıkan
dönemin ABD Kopenhag Büyükelçisi James P.Cain, yeni
bir krizin doğmaması için dönemin başbakanı Anders
Fogh Rasmussen ve Jyllandsposten gazetesinden peygamber karikatürleri 2006 yılında yayınlamaması için telkinde
bulunmuş.

Ocak/Januar
2011
Mayıs/Maj
2009
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SİZİN BAŞARINIZ
BİZİM BAŞARIMIZ

Dünya
Kalitesi

HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ,
TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE
1994 YILINDAN BERİ MB FOOD
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
AÇILDI

�

�

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU

Toplam 1800 kişilik kapasiteli yepyeni salonlarımızda
en güzel gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür
ederiz. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza
2000 kişiye kadar
yemek servisimiz
vardır.

Kına gecelerinizi
cazip fiyatlarla
hafta içinde
salonumuzda
yapabilirsiniz

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

�

Berk Çoker

J

yllands Posten Gazetesi’nin peygamber karikatürlerini
yayınlanmasının birinci yıldönümü olan 2006
yılında karikatürlerin mimarı Kurt Westergaard’nun
çizimlerini yeniden yayınlamak istemesine şiddetle
karşı çıkan dönemin Kopenhag ABD Büyükelçisi yeni
bir krizin doğmaması için
hem başbakan hem de gazeteye telkinde bulunmuş.
Bu iddia son dönem dünyayı kasıp kavuran Wikileaks
belgelerinde yeraldı.
Belgeye göre, kapalı kapılar ardında birçok telefon
görüşmesi yapan Büyükelçi Cain, Batı ile Müslüman
Dünyası arasında patlak
verebilecek yeni bir buhranın önüne geçebilmek için
aktif bir görev üslenerek, o
gün içersinde peşisıra hem
başbakanlık ofisi hem de

��
Jyllands Posten gazetesine kararlarına karışamayacatelefon etti.
ğını gördü” derken, o döne��
min başbakanı Anders Fogh
Siyasi partilerden farklı Rasmussen’in en yakın da��
yorumlar geldi
nışmanlarından Bo LidegaBelgelerin sızmasının ar- ard’ı arayan büyükelçinin
���
dından bir açıklama yapan “hükümetin bu konuyla
�
Danimarka Halk Partisi nasıl başa çıkacağını” sorsözcüsü Soeren Espersen, duğunu belirtti. Başbakan
Cain’in davranışına bir an- ise hükümetin bu hassas
lam veremediğini belirterek konuya direk olarak dahil
“Danimarka’da işlerin nasıl olmayacağının altını çizdi.
yürüdüğünden hiç haberi olmaması beni şaşırttı” Juste: Büyükelçinin
diye konuştu. Öte yandan telefonu dostça ve
Eski Sosyal Demokrat Par- nazikti
ti Genel Başkanı ve Dışişle- Dönemin Jyllands Posten
ri Eski Bakanı Lykketoft ise genel yayın yönetmeni
“bir büyükelçinin başbakan Carsten Juste, büyükelile iletişimde olması doğal çi Cain’den aldığı telefokarşılanacak birşey” şeklin- nun tamamı ile dostça ve
de demeç verdi.
nazik bir çağrı olduğunu
Liberal Parti basın sözcü- hiçbir baskı hissetmediğisü Michael Jensen Aastrup ni vurguladı. Juste, “eğer
ise kimsenin o dönemde böyle birşey hissetseydim,
baskı altında bırakılmadı- telefonunu önemsemez ve
ğının altını çizdi. Aastrup gözardı ederdim” şeklinde
“Büyükelçi,
hükümetin konuştu.
hiçbir şekilde gazetenin
berk.coker@haber.dk

Gençler kendini kesiyor!
B

ir süre önce Center for Ungdomsforskning (Gençlik Araştırmaları Merkezi)
tarafından gündeme taşınan bir araştırma,
15-24 yaş arasındaki genç nüfusunun onda
birinin bilinçli olarak vücutlarının farklı
bölgelerini kestiklerini ortaya çıkardı.
Araştırma, “Når det er svært at være ung
i Danmark” (Danimarka’da genç olmak zor
olunca) adı altında yayınlandı. Gençlik
Araştırmaları Merkezi’nden Niels Ulrik
Sørensen’a göre, gençler, topluma veya
farklı gelişmelere tepki göstermenin yerine
bir sıkıntı yaşadıkları taktirde kendilerine zarar vermeye başlıyorlar. Araştırmaya
göre bu yaşanılan travma, en çok 15-19 yaş
grubunda yaşanıyor.
Araştırmanın bir diğer olumlu yanı, bu

yaş grubundaki gençlerin sorunları ile
en verimli şekilde toplum ya da ebeveyn
olarak nasıl mücadele edilebileceğinin püf
noktalarını vermesi. Proje kapsamında değinilen ana başlıklar ise şöyle:
• Gençlerin kendilerini idame edememesindeki
psikososyal, sosyal ve sağlık konulu nedenler
• Yalnızlık, sosyal tecrit, istikrarsız ilişkiler ve çevre
• Belaya Karışma, problem çıkaran ya da
gereğinden fazla özgüven ya da güvensizlik
• Uyuşturucuya yönelim, yeme bozuklukları ve
kendini yaralama

Egmont Vakfı’nın üstlendiği bu çalışma
3500’den fazla gençle yapılan telefon mülakatları sonucu gerçekleştirildi.
(Haber)

23,95.Hot wings
pr. kg.

MB FOOD
Danimarka’nın en
ucuzu ve en kalitelisi

29,95,Kylling
sandwich
strimler
pr. kg.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır.
Tüm sağlık kurallarına uygun helal
mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

27,95,Stegt kylling
bryst
pr. kg.

285.Gril
Kyllinger
pr. ks.

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır
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MÜSLÜMAN
GELİN VE DAMATA
HAYIR

Ocak/Januar
Mayıs/Maj 2011
2010

MÜSLÜMAN KOMUYA EVET, DAMATA HAYIR. Danimarka’da yapılan bir araştırma Danimarkalı anne babaların bir Müslüman gelin ya da damada sıcak bakmadıklarını
ortaya koydu. Karışık evliliklere en hoşgörü ile bakan grubun yüzde 67 ile gelir düzeyi
yüksek kesimden olduğu belirtilirken, bu oran gelir düzeyi düşük gruplar arasında yüzde
56’ya düşüyor. Gelir düzeyi yüksek grupta Müslüman gelin ya da damada karşı olunmamasının nedenleri arasında böyle bir ihtimalin düşün olması gösteriliyor. Aynı araştırmada
sorulan başka bir soruya verilen cevapta ise Danimarkalıların Müslüman komşuya karşı
olmadıkları ortaya çıktı. Etnik Danimarkalıların getto adı verilen bölgelerden taşınmalarının nedenleri arasında ise din değil, daha çok sosyal statü rol oynuyor.

Hammaddemiz olan gençlere yatırım yapılması şart
Yıldız Akdoğan

D

animarka’nın ekonomik krizden
ne kadar çok etkilendiğini, son
yıllardaki ekonomik gelişmeden, devlet bütçesinde 80 milyar krona kadar
varan ve giderek daha da artan açıklardan görebiliyoruz.
Muhalefet partileri, bu paraların
nereden ve nasıl temin edileceği, büyümenin ve yeni iş olanaklarının
nasıl yaratılacağı gibi sorular yöneltiyorlar hükümete. Hükümetin bu
sorulara yanıtı ise vergi kolaylığı
sağlamakla, işsizlik yardımını azaltmakla, çocuklu ailelere verilen çeki
düşürmekle ve son olarak da erken
emekliliği kaldırmakla oluyor.
Yukarıda sözünü ettiğim alanlardan tasarrufa yönelmek ne kadar
doğru, tartışılır. Ama gözle görülür
en büyük tasarruf aslında eğitim ve

araştırma alanında yapılıyor.
Norveç gibi petrolü ya da Almanya,
İsveç gibi ağır sanayisi olan komşu
ülkeler ile kıyaslandığında Danimarka’nın aynı kaynaklara sahip olmadığını görüyoruz. Bizim hammaddemizse sadece gençler.
Bilgi, araştırma toplumu olarak
hammaddemizden kazanmak zorundayız. Ama bu alanda yapılan tasarruflar bunu zorlaştırıyor ve imkansız hale getiriyor.
2011 bütçesine göre hükümet eğitim ve araştırma alanında 2013 yılına kadar beş milyar kron tasarruf
etmeyi planlıyor. Hükümet böylece
büyümenin motoru olan araştırma
ve eğitimde yatırıma yönelmek yerine tasarrufa yönelerek kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Hükümet Danimarka Halk Partisi
ile anlaşarak 2011 yılında bütçedeki tasarrufun dışında ayrıca eğitimde 510 milyon kron, araştırma alanında da 225 milyon kron tasarruf
yaparak, toplamda 735 milyon kron
tasarruf gerçekleştirmek istiyor. Bu
alanda hali hazırda 750 milyon kron
tasarruf yapılması kararlaştırılmıştı.
Bütün bu kısıtlamalar, tasarruflar,
eğitimin kalitesini düşürmekle birlikte, gençleri eğitimden uzaklaştırıyor.
Hükümet 2015 yılına kadar lise
mezunu oranını yüzde 95’e yükseltmeyi hedeflemişti. Ama rakamlar her beş gençten birinin liseyi tamamlamadığını gösteriyor. 1995 yılında lise mezunu sayısı bugünkün-

den daha fazlaydı.
Bu anlamsız tasarruf ile, ailesiyle
birlikte yaşayan öğrencilere kredisi
verilmemesi ve toplu taşıma araçlarında zam yapılması en çok maddi
durumu iyi olmayan gençleri etkiliyor. Bu gençlerin yüksek eğitime
gitme şansını ortadan kaldırıyor.
Yazımın başındanda dediğim gibi
hammadddemiz gençlerimiz, ama
maalesef hükümet ve destekçisi bunun hala farkında değiller.
Büyüme ve yenilik kendiliğinden
gerçekleşmiyor. Bunları gerçekleştirmek için eğitimli insanlara ihtiyaç var. Onun için eğitimde ilköğretimden liseye, üniversiteye kadar
gerekli yatırımı yapmak zorundayız.
yildiz.akdogan@haber.dk
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SABİT FAİZLİ
GÖÇMENLER
KONUT
VATANDAŞLIK
KREDİSİNE HÜCUM!
SINAVINDA
BAŞARILI

Üzeyir Tireli
Yıldız Akdoğan
animarka’da bir kaç ay sonra genel
ugünlerdegideleceği,
Avrupa çok
kötü
bir da
seçimlere
Nisan
ortası
kriz
yaşıyor.
Bu
kriz
Yunanismuhtemel bir seçim tarih olarak teleffuz
tan’da başgösteren
neredeysehangi
ülediliyor.
Bu bağlamdave
seçmenlerin
keyi ve
iflasa
götürecek
krizlehangi
başladı.
parti
adaylara
oy vereceği,
koKriz Euro
veteması
AB çevresinde
başgösnuların
seçim
olacağı önümüzdeki
teren güvensizlik
nedeniylegelecek.
Portekiz
günlerde
defalarca gündeme
Biz
ve İspanya’ya
da sıçradı.
Tümbaşlamış
bunlar
şimdiden
bu konuya
HABER’de
olalım.
olurken Almanya ve Fransa ve genelDanimarka
vatandaşı
olandurumun
ve 18 yaşını
de
de Avrupa
Birliği’nin
ciddolduran
herkes bilindiği
gibi genelvese-ağır
diyetini anlamakta
gecikmeleri
çimlerde
kullanabiliyor.
Bu anlamda
hareket oy
etmeleri
krizin iyice
derinleş(her
ne
kadar
sembolik
de
olsa)
bu seçim
mesine neden oldu.
bizim
de
seçimimiz.
Her geçen dakika Avrupalılar için
Peki pahalıya
kimi seçeceğiz?
Oyumuzu
hangi
daha
patlamaya
neden
oldu.
partiye vereceğiz? Bu tür sorulara cevap
Ancak bu hafta başında Avrupa Biraranırken genel olarak iki şeye bakılır.
liği’nin baş aktörleri mecburi görevleBirincisi seçmenin şahsi durum ve isteğirinin bilincine vardılar ve AB Maliye
ne. Örneğin işsiz bir seçmen oy vereceği
Bakanları
toplantıya
zaman,
işsizlere
hemen çağrılarak
iş vadeden,Yunaonlanistan’a
750
Milyar
Euro
yardımpartiyarı ekonomik sıkıntılardan kurtaran
pılmasına
karar
verildi.Aynı
Yardım
paketi
ye
oy verir ve
vermelidir.
şekilde
esayrıca
Yunanistan’daki
kriz nedeniynaf
bir seçmen
de, ticari vergileri
düşürele ekonomisi
kötüleşen
ülkeler
için de
cek,
esnafa daha
fazla kazanç
yapmasını
bir güvenlik
şemsiyesi
sağlayacak
partiye
oyunuoluşturacak.
verir. Yani şahdurumda
tabii
Yunanistan
si Bu
durum
ve istek
partikiseçiminde
önemli
rol
oynar. yapılan yardımlar konusunkendisine
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KRİZ KONUT
KREDİLERİNİ SINAVINDA
ETKİLEDİ. Kriz
dolayısıyla
Danimarka’da
konut
kredilerinde deALIYOR.
gözle göVATANDAŞLIK
TER
DÖKEN
GÖÇMENLER
KARŞILIĞINI
rülür bir değişim
söz konusu.
Daha revaçta
olan değişken
faizli konut
kredisinin
yerinegöçmenlerin
yüzde dört oranındaki
Danimarka
vatandaşlığına
geçebilmek
için sınav
odalarında
ter döken
büyük bir
sabit faizli konut
vatandaşlara
daha cazip
gelmeye
başladı.
Uzmanlar,
krediveriler,
kullanıcılarının
hemen
kısmıkredisi
sınavdan
başarı ile ayrılıyor.
Yakın
zamanda
kamuoyuna
yansıyan
2 Aralık 2010
tahemen hepsinin
değişken
faizli konut
kredisini tercih
ettiğini, fakat
yaşanan
küresel
kriz
ve Yunanistan’da
rihinde
ülke genelinde
gerçekleştirilen
vatandaşlık
sınavını
kazanan
oranın
yüzde
64,2 olduğugelişen olaylarla
bağlantılıBu
olarak
sabit
faizlieden
konut
kredisine
arttığını
belirtiyorlar.
Bulunduğumuz
nu gösterdi.
sınava
iştirak
2991
kişidenyönelimin
1920 tanesi
sınavda
başarılı oldu.
Bundan önce
döneme kadar
Realkredit
sadece 300
kron
değerinde
yıllık sabit
faizli konut
Haziran
2010Danmark
tarihindebankası,
gerçekleştirilen
testemilyon
2907 kişi
girmiş,
yüzde30
68,1’lik
bir oranla
1979
kredileri verirken,
bundan
sonra çoğu
bankanın
bu sistemesınavı
geçiş6yapacağının
kişi sınavı
kazanmıştı.
Bir sonraki
vatandaşlık
Haziran 2011sinyallerini
tarihinde verdi.
yapılacak.

Seçmen
ya da göçmen?
Daha
dayanışmacı
bir AB, lütfen
İkinci durum, seçmenin toplumsal istek
daarzuları.
özensiz Nasıl
davranmakla
suçlanabilir,
ve
bir toplumsal
ilerleme
hatta
Claus
Hjort
Frederiksen’in
dediarzu ediliyor? Örneğin çevre sorunlarına
ği
gibi
“onların
sorumsuzluğu”
da
diönem veren bir seçmen, partilerin çevre
yebiliriz, ancak
üye
ülkelerin
devreye
politikasını
inceler,
çevre
sorunlarıyla
etgirmekte
yavaşpartiye
davrankili
biçimdegecikmeleri,
mücadele edecek
oyumaları
ağırdan
alınan
dayanışnu
verir.veya
Bu durum
kadın
hakları,
ulusmacı tavrı
da unutmamalıyız.
lararası
ilişkiler,
Avrupa Birliği politikası
veEuro
başkakullanılmaya
bir dizi toplumsal
sorunlar
için
başlandığı
günde
geçerlidir.
den
beri zor günler geçirildi ama
Seçmenler
oy verirken
genellikle tutubu iki
AB’nin
sergilediği
dayanışmacı
durumdan
haraket
ederler.yaşadığını
Bazen ya da
mun da aynı
güçlükleri
genellikle
şahsi istek ve durumlarını ön
söylemeliyiz.
plana
çıkararak,
de toplumsal
Almanya eski bazen
başbakanı
Helmutistekleri
ön
plana
çıkararak,
parti
seçimKohl ve Fransa Devlet Başkanı
Franlerini yaparlar. Bu en sağlıklı ve normal
çois Mitterand’dan bu yana Avrupa
bir seçim biçimidir.
vizyonuna sahip liderlerin yokluğunu
Ama bizim için böyle bir sıralama ve
hissediyoruz. Bu yokluk hem AB kuböyle bir argumentasyon geçerli olmuyor.
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nılmıyor,
çünkü
partiler
ve kamuoyudubize
rumu güçleşmiştir.
hızla
baktığında
işşiz, evsiz,Türkiye’nin
ticaret adamı,
zenartan
nüfusu
veöğrenci
din, Türkiye’nin
gin,
fakir,
kadın,
vs. görmeyipüyegeliğine şüpheyle
yaklaşanlar
bugörüyor.
şüpnellikle
kültür, din
ve yabancılık
Toplumsal
isteklerimizi
veyaekleyecekbireysel ve
helerine
ekonomi
başlığını
sosyal
temel ülke
alarakYunanisoy verlerdir.isteklerimizi
Özellikle komşu
mek,
bizimekonomik
üzerimizedurum
örtülmüş
perdenin
tan’daki
Türkiye
daha
da karartılmasına
yarayacaktır.
üye olacağı
zamanda hatırlanacaktır.
Dolayısıyla
oy
vereceğimiz
ka- şöGeçen hafta Salzburg’dazaman
bir taksi
nımca
herşeyden
önce
bizim
üzerimizden
förü ile yaptığım kısa sohbet bunu en
bu
ya da kalkmasına
iyi perdeyi
şekildekaldıracak
göstermektedir.
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söylemek pek yanlış sayılmaz.

yildiz.akdogan@haber.dk
tireli@haber.dk
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YAZ 2011:
DİREK : ANKARA
DİREK : KONYA
DİREK : KAYSERİ
DİREK : İZMİR
seferleri için
mutlaka bizi arayın.

haber

ROYAL

SELSKABSLOKALE
Direk İstanbul`a
ve iç hat bağlantılı
Türkiye’nin her yerine ve
BEYRUT’a
PEGASUS ve THY ile
hergün uçuyoruz.
Seferlerimiz uygun fiyatlarla satışa
açılmıştır. Biletlerinizi erken almanız
menfatiniz icabıdır.

www.royalsalon.dk

Telefon: 32 111 555

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

Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

DÜĞÜN SALONU
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.

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve dostlarınız
düğününüzü interne
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

25%

Rabat! Rabat! Rabat!

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

Kaliteli Türk yemekleri
profesyonel Türk
aşçılar tarafından
yapılmaktadır.

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207
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Danimarka’ya Altın Küre

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve
bayan saatleri
satılır.

Danimarkalı usta kadın yönetmen Susanne Bier’in
filmi ”Hævnen/ İntikam” en iyi yabancı film dalında
Hollywood’un saygın ödüllerinden Altın Küre
Ödülü’ne layık görüldü.

Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır

D

animarkalı yönetmen Susanne Bier’in filmi ”Hævnen/ İntikam”en iyi yabancı film dalında Altın Küre
Ödülü’ne layık görüldü.
Başrollerini Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm ve
Ulrich Thomsen’in oynadığı film Amerikalı eleştirmenler tarafından bu yılın
en iyi yabancı filmi seçildi.
Oscar ödüllerinin arka
bahçesi olarak görülen Altın Küre Ödülü’nü kazanan Bier’in Oscar’ı kazanmasına da kesin gözü ile
bakılıyor.
İntikam filmi, iki Danimarkalı ailenin hayatlarının kesiştiği bir hikayeyi
anlatıyor.
Anton (Mikael Pers-

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
Alyans, İnci Kolye veya bileklik,
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler
alınır ve satılır.

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler

Erol Üçler
Buddinge Centret - Søborg Hovedgade 211
2860 Søborg - Tlf.: 3969 4228 - Mobil: 2742 3501

�����������������
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Susanne Bier
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CROSS-OVER
Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.
İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.
Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 saatleri arasında
Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz
daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Christian ile tanışana kadar.
Christian ise annesinin
ölümü ile yıpranmıştır.
Christian ile Elias arasında
dostluk başlar fakat Christian Elias’ı trajik sonuçlar doğuracak bir intikam
ortamının içine atar ve
hayatları tehlikeye girer.
Empati, acı ve insan duygularının karmaşası içinde
onların yardımına koşan
yine aileleridir.

Yönetmen: Susanne Bier
Senaryo: Susanne Bier, Anders Thomas Jensen
Oyuncular: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm and
Ulrich Thomsen

haber 13

KİMİN ÖLECEĞİNE ONLAR KARAR VERİYOR

Sağlıkta skandal

Kopenhag yakınlarındaki Herlev hastanesi hekimlerinin hasta raporlarına gizli kodlar koyarak, hangi hastaların tedavilerinin devam edip
etmeyeceği konusunda birbirlerini ve diğer sağlık personelini haberdar ettikleri ve kodların talimat amaçlı kullanıldığı ortaya çıkarıldı

A

brandt) bir Afrika’daki
mülteci kampı ile Danimarka’daki evi arasında
mekik dokuyan bir doktordur. Kendisi ve ailesi
merhamet ile intikam kıskacında tercihler yapmaya
zorlanırlar.
Boşanmanın eşiğine gelen Anton ve eşi Marianne
(Trine Dyrholm) birbirlerinden uzak ve hayat mücadelesi içinde iki oğullarını büyütmektedirler. Büyük oğulları Elias okulda
dalga geçilen bir çocuktur,
ta ki Londra’dan babası
Claus (Ulrich Thomsen)
ile Danimarka’ya taşınan

HABER
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kciğer hastalıklarının
tedavisinin yapılmakta olduğu klinikte her
dört hastadan birine
gizli kod konduğu ve bu kodun yeraldığı raporlar sahibi
hastaların kalp durması ya da
yoğun bakım gerektiren diğer
acil durumlarda hayatlarını
devam ettirecek bakım ve tedavi uygulanmaması isteniyor.
Kodlanmış hastraların kalp
krizi geçirmeleri durumunda hemşirelerin bu hastalara
kalp masajının yapmamaları
ya da hemşirelerin yoğun bakım servisini aramamaları için
de bu kodlamanın yapıldığı iddia ediliyor.
Hasta raporlarına hastaların haberi olmaksızı yazılan
”Minus ITA” ve ”Minus EHM”
kodlarının adı geçen hastaların kalp krizi geçirmeleri durumunda, yoğun bakım ünite-

sine nakledilmemesi ve tekrar
hayata döndürülemesi anlama
geldiği belirtiliyor.
Doktorların birbirleri ile haberleşmek için kendi arlarında
geliştirdikleri ve hastalardan
habersiz uygulanan bu yöntemin yasalara aykırı olduğu, bu
şekilde kimlerin tedavi hakkından sonuna kadar yararlanıp yararlanmayacaklarına
doktorların karar verildiği belirtiliyor. Bu durumda hangi
hastanın öleceğine de doktorlar karar vermiş oluyorlar.
Skandal, Danimarka ulusal
televizyon kanallarından TV2
tarafından ortaya çıkarıldı.
TV2 tarafından görüşüne başvurulan doktorların kodladığı
hastalardan hiçbiri bu kodlardan haberdar olmadıkalrını
söylediler.

Zevkinize
ve ölçünüze
göre sadece
size özel
dikim
Dev gelinlik ve
gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.
Hayalinizdeki
elbiseyi dikiyoruz.

Rosenørns Alle 11, Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

(Haber)

TÜRKÇE SÜRÜCÜ KURSU
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ŞOK FİYAT!!!
Özel paket şimdi özel fiyata

Paket dışı ekstra giderler
Tercüman:
400,- kr.
Polis/Dosya ücreti:
780,- kr.
Ekstra direksiyon sürüşü: 325,- kr.

Türkçe Ders Saatleri:
Pazar günleri: 12.00-14.00

Danca kurslarımız için
Tlf: 33 79 79 79

KINGOSGADE 13
1818 FREDERIKSBERG

ZORUNLU PAKET
Sadece

6.500,-

İÇİNDEKİLER:

Zorunlu ilk yardım kursu
şimdi

500,-

- Türkçe teori dersi
- 4 ders Kapalı pist
- 4 ders Buz pisti
- 16 ders direksiyon sürüşü

Ödemeler kurs
başlangıcında peşin
yapılmaktadır.

Müracaat:
İbrahim Çelik / Zeki Demir
Tlf: 28 19 69 70 - 24 91 96 68

www.kingostrafikskole.dk
kontor@kingostrafikskole.dk
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HER TÜRLÜ
ALTIN
ALIYORUZ
Altınlarınızı paraya dönüştürmek ister misiniz?
Eski, yeni, büyük, küçük her türlü altını
Danimarka’nın en yüksek kurundan
satınalıyoruz
Ödemeler peşin yapılır
Daha fazla bilgi için Danimarka’nın her
yerinden bize aşağıdaki mail adresinden
ya da tlf. numarasından ulaşabilirsiniz
Türkçe konuşan elemanlarımızla
hizmetinizdeyiz

NORDEN TRADE ApS

nordentrade@mail.dk

Tlf: 31 32 00 16

www.nordentrade.dk

Ocak/Januar
Mayıs/Maj 2011
2010

Haracın adı harç oldu
Yabancılar Müdürlüğü’nün 1 Ocak’ta yürürlüğe koyduğu harç kurallarına göre, aile birleşimi yapanlar başvurular için 6000 kron, sabit oturma izni için 20.000 kron ve
Yabancılar Müdürlüğü’nün verdiği kararı şikayet etmek
için de 750 kron harç ödeyecekler.

D

animarka
Yabancılar Müdürlüğü 1 Ocak’tan
itibaren geçerli
olmak üzere yeni bir dizi
harç kuralı getirdi. Bu
kurallara göre, aile birleşiminde bulunacak kişi
başvuru için yaklaşık 6 bin
Danimarka kronu ödemek
zorunda kalacak. Yabancılar Müdürlüğü’nün verdiği
karardan memnun kalmayanlar Uyum Bakanlığı’na
kararı şikayet etmek için
750 kron ödeyecekler.
Danimarka’da
sürekli
oturma iznine hak kazananlar bu haklarını sahip
olabilmek için 20 bin Danimarka kronu civarında
harç ödeyecekler.
İktidar partilerinden Liberal Venstre’nin uyum
sözcüsü Karsten Lauritzen,
harçların ekonomik sıkıntılardan dolayı gerekli olduğunu ve başka alanlarda da
yüksek harçların yürürlüğe
konulduğunu söyledi.

Af örgütü:
“Ayrımcılıktır”

Uluslararası Af Örgütü
Amnesty International şikayetler için alınan 750
kronluk haraç için “Taciz
ve ayrımcılık” olarak açıklamasını yaptı. Örgütün
hukuk danışmanlarından
Claus Juul, “Danimarka
kamu kurumlarında haraç alma gibi bir gelenek
olmazken, şikayetler için
yüksek haraç alınarak ve
zorluk çıkartılarak daha
az şikayet yapılacağını
umuyorlar. Bu yabancılara yapılan ayrımcılık ve
tacizdir” dedi.
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GELİN ARABANIZI
GELİN ARABANIZI
10 Haziran’a kadar uçun.
Muhafazakar
Halk Partisi’nde
SÜSLEMEK
SÜSLEMEK
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla
6 ay süreli
bilet kampanyamızdan yararlanın.
lider
değişikliği
BİZİM İŞİMİZ
BİZİM
İŞİMİZ

Y

Gelin
arabanızın
aklaşan
seçimlergüzelliğinin
dan istifa ediyorum, partinin
öncesi
tarihinin
en
seçimler öncesi yeni bir başönemli
olduğunu düşünüyorsasıkıntılı dönemini langıca ihtiyacı vardı” şeklinİstifasına parti
yaşayan mağazamıza
Muhafaza- de konuştu.
nız, Çiçek
uğrayıp
kar Halk Partisi’nde Lene içindeki derin krizi sebep
nasıl gösteren Espersen, partinin
Espersen parti liderliğini
bıraktı.bir
Yaşadığı
büyük
oy geleceğine dair yaşanan besüsleme istediğininizi
kaybının ardından haftalar lirsizlik ve tedirginliğin kendisini bu kararı almaya zorsonra toplanan
parti kurulbelirtmeniz
yeterlidir.
tayı seçimlere yeni bir liderle ladığını söyledi.
Hemen
bizi arayın.
girme kararı
aldı.

Muhafazakar Halk Partisi yeni genel başkanı Lars Barfoed
Oturum izni garanti
değil

Öte yandan, 1 Ocak 2011
itibarı ile yeni harçların
takdimi sonrası Göçmen
Bakanı Birthe Ronn Hornbech, aile birleşimi, eğitim
ya da iş amaçlı başvuran
kişilerin kanunları daha
iyi öğrenmeleri açısından
geniş imkanlar sağlayacağını iddia etti.
Göçmen Bakanı, yeni ücretlerin ayrıca bu üç başlık
altında başvuracak adayların bakanlığın internet sitesi ya da broşürlerindeki
şartları daha dikkatli okumaları konusunda cesaretlendireceğine inanıyor.
Sertleştirilen yeni göçmen kanunu ile birlikte
aile birleşimi, eğitim ya da
iş amaçlı başvuru yapacak
kişilerin başvuru için Göçmen Bakanlığı’na para ödemesi gerekiyor.
Yeni harç politikasının
bir diğer etkisi de başvuru
yapacak kişinin gerekli her
türlü bilgiyi yetkililere sağlaması. Bu da başvuru sürecinin daha da kısalması ve
herkes eşittir ilkesinin uy-

gulanması açısından önem
teşkil ediyor.
Yeni kanunlarla birlikte,
başvuru yapacak kişilerin
ekstra dikkatli olması gerektiği ne dikkat çekilerek, hiçbir konuda kişiye
oturum başvurusu konusunda teminat verilemeyeceği belirtildi.

Amaç daha az oturum
vermek değil!

Hükümetin ekonomiyi düzlüğe çıkarma politikasının
bir parçası olan yeni harç
politikasının kamu maliyesinin güçlendirilmesi
ve refah toplumunun geri
kazanılması amacı taşıdığı
belirtilirken, bunun ülkede
yaşayan göçmen sayısını
azaltmak ile ilgisi olmadığının da altı çizildi.
Bakan Hornbech, “burada
amaçladığımız daha az oturum vermek değil, bu hiçbir
zaman olmayacak.
Bu yeni göçmen yasası ve
harç politikası ile geçmişte
yapılan anlamsız başvuruların önüne geçmek istiyoruz” dedi .
(Haber)

Muhafazakar Halk Partisi eski genel başkanı Lene Espersen

yan ve batı kökenli olmayan göçmenlerin oranında
çok ciddi bir düşüş olduğu
belirtildi.
Son 6 yıllık süreçte (20042010) gettolarda yaşayan
batı veyahut Danimarka
kökeninden gelen kişilerin
oranında hiçbir değişiklik
olmazken, batı kökenli olmayan göçmenlerin yüzde
7,2’sinin gettolardan ayrıldığı ve daha müzmin semt-

lere yerleştiği araştırmadaki bilgiler arasında.
Hala yüzde 53,6 yani neredeyse batı kökenli olmayan göçmenlerin yarısından
fazlasının devlet destekli
evlerde kaldıkları istatistiklere yansırken, sadece
batı ülkelerinden olanların
yüzde 16,1’i ve Danimarkalıların da yüzde 13,7’si
gettolarda yaşıyor.
(Haber)

toplantısında başkanlığı döneminde kendisi ile çalışan
herkese teşekkür etti ve varolan krize rağmen partisinin
seçimlere iyi hazırlanacağını
belirtti. Espersen’dan boşalan
parti başkanlığına Lars Barfoed getirildi.
Muhafazakar Halk Partisi

Lene Espersen başkanlığında tarihinin en kötü dönemine imza atmış, 2007 genel
seçimlerinde yüzde 10,4’luk
oyla Danimarka parlamentosuna giren partinin oy oranı
2010 yılı sonlarına doğru yüzde 5’in de altına inmişti.
(Haber)

Almanya’da bir Neo Nazi köyü
A

Çiçek çeşitleri, güller,
buketler ve tüllerle gelin arabalmanya’nın
yonel’ yazan bir tabela
nızıdoğusunsüslüyoruz.
daki bir köy neo Nakonuldu.
çiçekleri,
gelin
zilerGelin
tarafından
ele
Nazi lideri Adolf Hitgeçirildi. Belediye
başkanı
ler’in
doğum yerinin
buketleri yapıyoruz
yetkililerin düzeni sağlama855 kilometre mesafe-

ya çalışmaktan vazgeçtiğini
de olduğunu söyleyen
öne sürdü.
bir tabela da bulunuMecklenburg-Batı Pomera- yor.
nia eyametindeki Jamel yaGenç dazlak erkekkınında yaşayanlar, köyün
ler, köyü saran ormanAvrupa’nın dört bir yanınlık alanda atış talimi
dan neo-Nazilerin akınına
yaparken, çocuklar
uğradığını söylüyor.
köye gelen ziyaretçileSadece on çiftliğin bulunre Nazi selamı veriyor.
duğu Jamel’de bu çiftliklerin Ayrıca Hitler’in doğum günü
en az yedisinin aşırı sağcı ra- her yıl partiyle kutlanıyor.
dikaller tarafından işgal edilYakınlarda yaşayan Horst
diği belirtiliyor.
Lohmeyer, Spiegel’e yaptığı
Evlerin duvarlarına boyaaçıklamada, “Artık Jamel’i
Østerbrogadekurtarılmış
62
larla gamalı haçlar çizilirbölge olarak gö2100 København
Ø diyor.
ken, köyün girişine
‘Jamel
rüyorlar”
Köyü – Özgün,Tlf:
sosyal,
Belediye Başkanı Uwe
35nas38 23 90

PINAR Lygteskov
Blomster

Düğün, nişan ve özel
günlerinizde çiçek, buket
ve çelenk verilir

G

Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu
düşünüyorsanız, Çiçek
mağazamıza uğrayıp nasıl
bir süsleme istediğininizi
belirtmeniz yeterlidir.
Hemen bizi arayın.

Espersen, “yeni birine yol Yeni lider Lars Barfoed
açmak için parti başkanlığın- Lene Espersen yaptığı basın

Göçmenler gettoları terkediyor!

etto olarak bilinen
ve devlet teşviği ile
belediyeler ve konut şirketleri tarafından
inşa edilen toplu konut
bloklarında yaşayan göçmen sayısının hissedilir
derece düşmeye başladığı
ortaya çıktı.
Bu istatistiki bilgi, Göçmen Bakanlığı’nın veritabanına ait. Buna göre son
senelerde gettolarda yaşa-
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Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Blomstershoppen
Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

yıllarda Almanya’nın doğusunda seçim başarıları
kazandı ve halihazırda
Saksonya eyaleti parlamentosunda sekiz temsilcisi bulunuyor.
Yerli bir müteahhit ve
NPD’den siyasetçi olan
Sven Krüger’in Jamel’in
dönüşümünün arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Ancak Krüger
suçlamalarla ilgili yorum
Wandel ise yetkillerin köyü
yapmayı reddetti.
kendi kaderine terk ettiğini
Belediye Başkanı Wanbelirterek, “Polis, yetkililer
del’in ise korkusu büyük. Jakimse müdahale etmeye cemel’deki olayın Almanya’da
zaret edebiyor. Naziler yüzü- neo-Nazi yükselişin başlangımüze gülüyor… Jamel’den
cı olduğunu belirten Wandel,
vazgeçtik” diye konuştu.
Jamel benzeri köylerin sayıAlman neo-Nazi Nasyonal
sının atmasından korktuğuDemokratik Parti (NPD) son nu söyledi.

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Çiçek çeşitleri, güller,
buketler ve tüllerle gelin
arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin
buketleri yapıyoruz

PINAR Lygteskov
Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri
bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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Kopenhag’da yeni Alevi Kültür Merkezi
20 Kasım 2010 tarihinde 250 kişinin katılımı ile Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF’e) himayesi altında gerçekleştirilen toplantı sonucu Kopenhag
ve çevresi Alevi Kültür Merkezi (AKM) kuruldu.

K

uruluş toplantısında
DABF başkanı Feramuz Acar, Danimarka da Alevi örgütlenmesi, Almanya Alevi Birlikleri
Federasyonu inanç kurulu
başkanı Dede Cafer Kaplan
ise Dede Alevilik’le ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi.
Dede Cafer Kaplan, Aleviliğin
bilinen Sünni-Şii İslam anlayışından ayrı, kendine özgü bir
İslam yorumu ve kendine özgü
bir inanç ve ibadet yapısı olduğunu vurguladı.
DABF başkanı Feramuz Acar
ve Dede Cafer Kaplan ayrıca,
DABF’nin başvurusu ile Aleviliğin ilk defa Danimarka’da
resmi olarak inanç toplumu
statüsünü aldığı ve bununla
birlikte Danimarka’da Alevilerin dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan yasal haklar
elde ettiğini belirterek, bunun
Türkiye ve Avrupa’da ki Alevi
kurumlarına örnek teşkil ettiğini söyledi.
DABF başkanı Feramuz
Acar, Alevilerin Danimarka’da temel örgütlenmesini
tamamladığını ve önümüzdek-

i dönemde DABF’nin sosyal
kültürel çalışma alanını daha
da genişleterek, kurumsallaşacağını belirtti.
Acar, “tüm Alevi kültür merkezlerinin kendi Cemevi-AKM
binalarına kavuşacağını ve
Alevilerin öz değerlerini koruyarak, Danimarka toplumu
ile en iyi uyum içinde yaşayan
topluluk olacağını” söylerek konuşmasını noktaladı.
Toplantida DABF 2. Başkanı Turan Meriç te Avrupa ve
Türkiye’deki Alevi örgütlenmesi ve çalışmaları hakkında
geniş bilgi verdi. Konuşmala-

rın ardından tüzük onaylandı ve yönetimi kurulu seçildi. Seçilen yönetim kurulu ilk
toplantısındaki görev bölümü
sonucu Bayram Gök başkanlığa, Fatma Kulpınar’da başkan
yardımcılığına getirildi.
Kopenhag ve çevresi Alevi
Kültür Merkezi yönetim kurulu görev dağılımı şöyle oluştu:
Sekreter Sibel Benli, sekreter yard. Sadık Gök, Kasiyer
Leyla Bektas, kasiyer yard.
Muzaffer özen, DABF gyk
temsilcisi Gazi Gurbeti, yard.
Hasan Avcı. Yönetim kurulu
üyeleri Sevilay Aldemir, Mut-

lu Topcuoglu, Dogan Sahin,
Yıldız Akayburcu. Denetleme
kurulu; Gülhan Gülfırat, Murat Teker, Muhammet Ali Akkas, Özgür Kulpınar.
Genel kurulun ardından organize edilen müzik şöleninde
sanatçılar, Ozan Haşimi, Yerel
sançtılar Gazi Gurbeti, Fuat &
Cahit, Hüseyin Çolak, Doğan
Şahin, Cağlayan Saglıcak, Hasan Özdemir, Sadık Gök, Sadık Acılı-Slagelse AKM semah,
Ringsted AKM gençlik bağlama koro ekibi sahne aldı.
Kopenhag ve çevresini kapsayan Alevi Kültür Merkezinin kurulmasıyla birlikte,
DABF’a bağlı AKM sayısı sekize yükseldi. Kopenhag ve
çevresinde ağırlıkla Erzincan,
Isparta, Ordu, Çorum, Manisa,
Sivas yöresinden gelen Aleviler
oturuyor. Danimarka’da dernek kurma potansiyeli olan
tüm şehirlerde Alevi Kültür
Merkezi kurulmuş ve Danimarka’da yaşayan Alevilerin
yüzde 60’ı da bu derneklere
üye durumda.
(Haber)

Kıvırcık Ali kaza kurbanı
Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Kıvırcık
Ali trafik kazasının kurbanı oldu.

K

ıvırcık Ali olarak bilinen Türk
Halk Müziği sanatçısı
Ali Özütemiz, geçtiğimiz günlerde Çatalca’da geçirdiği trafik
kazası sonucu hayatını kaybetti. Takla atan
aracında yaşamını yitiren Ali Özütemiz 42
yaşındaydı.
İstanbul Avcılar’daki
Er Mahmut Dede Cemevi’nde düzenlenen
cenaze türeninde sanatçıyı binlerce kişi
uğurladı.
Danimarka’da verdiği konserlerle Danimarka’daki türküseverlerin de gönlünde
taht kuran Ali Özütemiz, 11 Ekim 1968’de
Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde
dünyaya geldi.

Mahzuni Şerif, Abdullah Papur, Ali Kızıltuğ, Ali Ekber Çiçek, Muhlis Akarsu,
Rıza Aslandoğan, Arif
Sağ, Musa Eroğlu ve
Sebahat Akkiraz gibi
büyük üstatları dinleyerek büyüyen, zamanın çoğunu bağlama
çalarak geçiren Özütemiz, gazino ve düğün
salonlarında çalışmaya
başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı
“Kıvırcık Ali” olarak
anılmaya başlandı.
“Gül tükendi ben tükendim”, “Isırgan otu”,
“Üçüncü gurbet”, “Geriye dönün seneler” ve
“Hepimize yeter dünya” adlarıyla 5 albüm
çıkaran “Kıvırcık Ali”,
2 çocuk babasıydı.
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para gönderebilir misiniz?

UNUTTURMAYACAĞIZ!
Sadi Tekelioğlu

K

olding cezaevinde iki
yıllık hapis cezasını çekmekte iken, tahliyesine
6 ay kala gardiyanların
saldırısı sonucu komaya giren ve
3 gün sonra da hayatını kaybeden
Ekrem Şahin Danimarka’da yaşayan Türkleri bir araya getirdi.
Şahin’in ölümünün ardından
bir çok kişi üzüntüye boğulurken
üzüntü kadar öfke de gündeme
geldi. Son yıllarda yabancılara
karşı oldukça artan düşmanca
söylem ve ırkçı saldırıların gereğince üzerine gidilmediğini düşünen bir çok yabancı, özellikle genç
göçmen kökenli yurttaşlar, bunun
son olmasını, sorumluların varsa
ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını
istiyorlar.
11 Ocak Salı günü öğle saatlerinde gardiyanların ifadesine göre
başka bir cezaevine nakladilmek
istemediği için gardiyanlara karşı
çıkan Ekrem Şahin’i sakinleştirmek için çok sayıda gardiyan üzerine çullandı ve arbede esnasında
bayıldı diye hücresinde bırakılan
Ekrem Şahin’in kalbinin durduğu
farkediliyor, aradan geçen sürenin
ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Cezaevi yetkilileri ambulans ve polise
haber veriyorlar. Ambulans yetkililerinin gelmesine kadar olan süre
ile ambulans yetkililerinin geldikten sonra Ekrem Şahin’in kalbini
çalıştırmak için harcadıkları sürenin ne kadar olduğu bilinmiyor.

para gönder-al

19/02/10 15:05:00

Araç’tan soru önergesi

kendisi bir hafta önce istemişti. Bu
açıklama yapıldıktan sonra yetkililer ağız değiştirdiler. Olayı soruşturan polis müdürünün açıklamasında ise Ekrem Şahin’in başka cezaevine değil de başka bir hüğcreye
nakline karşı çıktığı için arbede yaşandığı söylenmeye başlandı.
Üç gün Odense hastanesinde yoğun bakımda kalan Ekrem Şahin
14 Ocak gecesi hayatını kaybetti.
Ekrem Şahin’in ölüm haberi üzerine çeşitli platfdormlarda düşünce-

Kim doğru söylüyor

Cezaevi gardiyanları her ne kadar Ekrem Şahin’in başka bir
cezaevine nakledilmek istemediği
için arbedenin çıktığını söyleseler
de Ekrem Şahin’in avukatı ve annesi Nermin Kalkan bu iddiayı tamamen yalanlıyorlar. Avukat Rolf
Gregersen’in anne Nermin Kalkan’a ilettiği ifadeye göre Ekrem
Şahin başka bir cezaevine naklini

(Ekrem Şahin’in dayısı Hakan Arslan
(solda), Amcası Yusuf Şahin)
lerini dile getiren vatandaşlarımız
Ekrem Şahin’in Türk ve yabancı
olduğu için gardiyan dayağına maruz kaldığını öne sürerek soruşt-

rmanın bu yönde yürütülmesini kelerini dile getiriyorlar. Gençlere
göre ölüm olayının tek sorumlusu
istediler.
ırkçılık. Sosyal paylaşım sitsi FaceYalnız bırakmayın
book’ta Ekrem Şahin’in anısında
Ekrem Şahin’in hayatını kaybet- açılan anma sayfasına gazetemiz
mesi Danimarkalı Türkler arasın- yayına girdiği saatlerde 2.800 cida büyük üzüntü ve öfke yarattı. varına kişi üye olmuştu.
Ölüm haberinin ardından Ring- Bundan 3 yıl önce sokak ortasted’de bir araya gelen aile üye- sında dövülerek öldürülen Özgür
leri ve vatandaşlarımız “Bu gibi Deniz Uzun cinayeti sonrasında
durumlarda kendilerini yalnız olduğu gibi tepkisiz kalınmaması
hissettiklerini, ırkçı saldırı ve ta- istenen anma grubu sayfasında en
cizlere maruz kaldıklarını belirte- yaygın olarak dile getirilen istek
rek Türkiye’nin devreye girmesini ise kapsamlı bir protesto yürüyüşü
istediler.
düzenlenmesi idi.
Ekrem Şahin’in amcası Yusuf
Şahin ve dayısı Hakan Arslan, ce- Bakan aradı
nazenin Türkiye’de toprağa verile- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
ceğini ve cenaze Türkiye gönderil- Bakanı Ahmet Davutoğlu hayatımeden önce kapsamlı bir protesto nı kaybeden Ekrem Şahin’in amyapmak istediklerini söyledi. Yusuf casını telefonla arayarak başsağlığı
Şahin tüm dernek temsilcilerine dileklerini iletti ve Türkiye olarak
çağrıda bulunarak “geniş katılımlı olayın takipçisi olacaklarını, sobir yürüyüş ya da miting düzenle- ruşturmanın sonuna kadar yapıyelim” çağrısında bulundu.
lıp suçlu varsa cezalandırılmasını
isteyeceklerini söyledi.
Gençler öfkeli
Türkiye, Kopenhag’daki büyükelSosyal paylaşım siteleri ve çe- çilik aracılığıyla otopsi raporunun
şitli internet ortamlarında genç bitmesinin ardından gerekli girigöçmenler ise üzüntüden çok öf- şimlerde bulunacak.

Türk gençleri üzgün ve öfkeli
E

krem Şahin’in hayatını
kaybetmesinin birkaç
saat sonrasında oluşturulan bir Facebook anma grubu iki gün içinde 3 bin üye
topladı. Üyelerin yazdıkları
yorumda başsağlığı dileklerinin yanı sıra büyük bir üzüntü ve öfke gözleniyor. HABER Facebook anma grubunu oluşturan Ekrem Şahin’in
yakın arkadaşlarından Gökhan Muhçu ile konuştu:
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Kolding cezaevinde iki yıllık hapis cezasını çekerken gardiyanlarla girdiği arbede sonucu 11 Ocak
günü kalbi durarak hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ekrem Şahin’in ölümü Danimarka’daki Türkler
arasında büyük üzüntü ve öfke yarattı.

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla

size en yakın
hizmet noktasını bulmak için
www.westernunion.dk
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Bu grubu niçin oluşturdun?
Ekrem benim çok yakın arkadaşımdı birlikte çok güzel
günler geçirdim onunla. Ölümü herkes gibi beni de derinden üzdü. Bu şekilde hayatını

kaybetmesini kabullenemedim. Ölümünde suçu olanlar
varsa ortaya çıkarılsın ve bu
tür olaylara karşı genç arkadaşlarımızı bir araya toplayabilmek için bu grubu oluşturdum.

sine ve yakınlarına başsağlığı
ve sabır diliyorum.

Beklentilerin neydi grubu yaparken?
Ekrem trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sorumluların
bir an önce bulunup cezalanEkremle dostluğun nasıldı,
dırılmasını istiyorum.Grubu
birlikte neler yaptınız?
kurarken son yıllarda göçEkrem deli dolu, neşeli bir ar- menler hakkında, Türkler
kadaşımdı. Birlikte çok futbol hakkında alınan bir çok naoynadık, basketbol oynadık.
hoş karara sessiz kaldığımızı
Mahallemizde arsızlık yaptık, düşünerek, bu kez tek yumruk olanileceğimizi göstermek
komşularımızın zillerine basıp kaçmak gibi bir çok delili- istedim. Biz sessiz kaldığımız
ği birlikte yaptık. Sözüne gü- için bu tür olaylar oluyor, olvenilir bir arkadaşımdı.Onu
maya devam ediyor. Bundan
çok özlüyorum şimdiden. Ek- üç yıl önce Özgür Deniz Uzun
rem’e Allah’tan rahmet, aile- adlı kardeşimiz sokak ortasın-

da dövülerek öldürüldü. Ne
oldu? Kimsenin sesi çıkmadı.
Danimarka tüm dünyaya insan hakları dersi veriyor, ama
burada da herşey güllük gülistanlık değil. Bunu göstermek istedim.

Gruba bu kadar katılım olacağını bekliyor muydun?
Elbette, daha yolun başındayız. Danimarka içi ve Danimarka dışından da destek
ve tepki çığ gibi büyüyor,
destekler alıyoruz, örnegin
Almanya, Hollanda, Fransa
ve Türkiye’de tepki büyüyor,
bu yapılan vahşete sessiz kalmayacağız, hakkımızı arayacağız.

Ekrem Şahin’in hayatını kaybetmesinin hemen ardından Sosyal Demokrat milletvekili Hüseyin Araç, Adalet Bakanı Lars Barfoed’e bir soru önergesi verdi. Araç
bakanın yanıtlaması istemiyle şu
soruları yöneltti:
1. Savunmasız ve silahsız bir
mahkuma neden 10 gardiyan şiddet kullanarak müdahale ediyor?
Mesleklerinde uzman olması beklenen gardiyanlar bir kişiyi şiddet
kullanmaksızın etkisiz hale getiremez miydi?
2- Gardiyanlar, ‘Başka bir cezaevine nakledilmesine karşı çıktığı
için olay çıkardı’ derken avukatı
‘müvekkilim bir hafta önce bana
‘başka bir hapishaneye gitmek istiyorum dedi’ beyanında bulundu.
Kim doğru söylüyor?
3- Olaydan sonra aile neden haberdar edilmedi? Saatler sonra
anne oğlunun komada olduğunu
neden hapishane yetkililerinden
değil de başkalarından öğrendi?
4- Polis olayi neden basına yansıdıktan sonra ciddiye aldı? Olay
Salı günü olurken, olay medyada
cuma günü yer bulmaya başlayınca
polis harekete geçip, gardiyanları
sorguya aldı. Polis neden olaya hiç
bir sorusturma yapmadan adi bir
olay olarak yaklaştı?
5- Ölüme neden olanlar hakkında hangi tahkikat yapılacak?
Suçlu bulunurlarsa nasıl bir ceza
verilecek?
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Danimarkalı savcıdan itirafçılara PKK sorgusu
ROJ TV yayınlarında isim verilerek doğrudan tehdit edilen PKK itirafçıları Danimarkalı savcıya Ankara’da ifade
verdiler. Savcı ifade alınırken ROJ TV avukatının da hazır bulunmasını istedi, ancak avukatlar reddettiler.

R

OJ TV soruşturmasını
yürüten
savcılardan
Anders Risager geçtiğmiz Aralık ayı başında
Ankara’da bazı PKK itirafçılarının ifadesini aldı. İfadesi alınan PKK itirafçılarının ROJ TV yayınlarında
doğrudan tehdit edildikleri
belirtiliyor. ROJ TV avukatın Björn Elmqvist mahke-

meye yazılı olarak başvurup
ifade alınmasını protesto
etti. Savcı Risager, avukat
Elmqvist’i de ifadeleri alırken hazır bulunmaya davet
etti, ancak Elmqvist’in Ankara’ya gitmeyi reddettiği
belirtiliyor.

da başlayacak duruşmalarda ana delillerin ROJ TV’de
yayınlanan programların
kayıtları olacağını söyleyen
Anders Risager, yayınların
tüm hızla Danca’ya çevirtmekte olduklarını belirtti.
Risager ayrıca, duruşmaları
izleyecek olan kişilerin uzun
süre “TV” izlemeye hazırlıklı
Yayınlar ana delil
olmaları gerektiğini bildirdi.
Önümüzdeki Ağustos ayın- Risager, ”sadece bir iki prog-

ram değil, çok sayıda program izlettireceğiz mahkeme
heyetine” şeklinde konuştu.
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Hollanda: PKK Kürt
medyasını finanse
ediyor
ABD ve Avrupa Birliği’nin
terör örgütleri listesinde yer
alan PKK’nin medya kuruluşlarına para aktarmaya
devam ettiğini ve Avrupa
ülkelerinde kurulmuş çeşitli
kültür dernekleri aracılığıyla
Kürt kökenli göçmenlerden
para topladığı belirtildi.
Hollanda istihbarat teşkilatı AIVD tarafından yayınlanan bir raporda PKK’nın
sosyal ve kültürel etkinlikler
aracılığıyla gerçekleştirdiği,
para toplama eylemlerinin
çok iyi organize edildiği ve
çok kapsamlı olduğu kayedildi.
EUROPOL tarafından yayınlanan 2010 raporunda
ise PKK’nın Avrupa’da yaşayan Kürt kökenlilerden
tehdit yoluyla para topladığı, insan kaçakçılığı yaptığı,
kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve silah ticareti
yoluyla elde ettiği paraları

HABER

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

medya kuruluşlarına aktardığı belirtiliyor.
Hollanda istihbarat teşkilatının raporunun Danimarka’da başlayacak dava
için önemli bir dayanak teşkil ettiği bildiriliyor.

ROJ TV’den tuhaf tazminat davası
Ağustos ayı sonunda savcılık tarafından kapatma davası açılan ROJ TV ofisine
baskın düzenlenmiş, ROJ
TV’nin banka hesaplarına el
konulmuştu. Ekim ayında el
konması kararına itiraz eden
ROJ TV davayı kazanmış ve

bankadaki aktifleri serbest
bırakılmıştı. El konulan paraların faiziyle birlikte iade
edilmesine rağmen ROJ TV
savcılık aleyhine tazminat
davası açtı.
ROJ TV banka heaplarına
el konulduğu dönemde uydu
kirası ve maaş ödemeleri ve
diğer giderlerin nasıl yapıldığı konusunda açıklama yapmazken, aynı sorulara ROJ
TV’nin avukatı Björne Elmqvist şöyle cevap verdi: “Hali
hazırda kendi paraları vardı
herhalde ya da iyi niyetli bir
çok Kürt bu yayınları finanse etmiş olabilir”.

Danimarka’da Türk
mamüllerini satan en
büyük market
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

SÜPER UCUZLUK !!!
Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

(Haber)

Bir Danimarkalı asker daha öldü

H

elman
nehri yakınlarında
devriye görevi yapan bir asker yol
kenarına döşenen
mayının patlaması sonucu hayatını
kaybetti.
Ölen asker Danimarka Kraliyet
Ordusu’nun Afganistan’ın Helman
şehrinde konuşlanan Charlie Müfrezesi’ne
mensuptu.
Askerin ölümü üzerine bir
açıklama yapan Başbakan
Lars Løkke Rasmussen,
“bütün düşüncelerim ölen

Uniq design med den personlige smag

askerin ailesi ile. Tarifi olmayan bir acı yaşıyorlar ve
bu haber beni de derinden
sarstı” şeklinde konuştu.
Danimarka Ordusu Operasyonlar Merkezi Komutanı General Agner Rokos,

“bütün ordu olarak
yastayız, ailesine
başsağlığı dileklerimi iletiyorum,
kendilerine her
konuda yardım ve
destek vereceğiz.
Dostlarını bu savaşta kaybeden ve
şu anda görevlerine devam etmekte
olan diğer bütün
askerleri selamlıyorum” dedi.
Hayatını kaybeden askerle
birlikte bugüne kadar Afganistan’da yaşamını yitiren
Danimarkalı askerlerin sayısı 40’a ulaştı.
(Haber)

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin
tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla 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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI
ız
m
ı
k
par dir
Oto retsiz
üc

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146

Tel :2127 5146
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ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Euro’nun geleceği tehlikede Erken Emeklilik
Küresel krizin son dönemlerde hedef aldığı ve milyonlarca kişinin hayatını toptan etkileyecek olan Avrupa Para Birimi Euro hiç olmadığı kadar
tehdit altında.

2

007’nin sonlarına
doğru ilk önce
ABD’de başlayan ardından
Avrupa borsalarını
tamamen felce uğratan küresel krizin etkileri Avrupa
kıtasında bu yılda
hissedilmeye devam
edeceğe benziyor.
Küresel krizin son
dönemlerde hedef aldığı ve milyonlarca kişinin
hayatını toptan etkileyecek olan Euro yani Avrupa
Para Birimi hiç olmadığı
kadar tehdit altında.
Eski Avrupa para birimlerine geri dönüş ya da Alman Markı, Fransız Frangı
ya da İtalyan Lireti üzerinden ülkelelerararası ticaret liderlerin gündeminde.
2007 ortalarında doların
yerine alacağına inanılan
Euro şu anda değersizleşmeye yüz tutmuş ve yakın-

vet edilirken, hepsinin
yüzde yüz oranında
kamu borcu vardı.

yüzde 12, diğer 3 ülkede
ise yüzde 10 oranına yakın
seyretmeye devam ediyor.

- Avrupa’da büyüme durdu ve ardından enflasyon
yükselmeye başladı. Bundan dolayı
makro ekonomisi
(işsizlik, enflasyon)
toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı)
zayıf olan Euro üyelerinin risk primleri arttı ve
bütçe açıkları ikiye katladı.

- Yunanistan ve benzeri
ülkeleri Avrupa Para Birimi’nden atmak ya da çıkarmak mümkün değil,
bunun için finansal krizin
vurduğu ülkeler AB para
havuzundan borçlanacaklar. Bu borçları kapamanın
da tek yolu ülke genelinde
çok ciddi bir kemer sıkma
politikası.

da
tedahülden kaldırılması gün- Euronun temelini oluştudeme taşınabilecek bir para
ran mali disiplin kuralları,
birimi konumunda.
İtalya, İspanya ve Yunanistan tarafından çiğnendi
Peki neden Euro’nun
ve Yunanistan bütçe açığı
geleceği tehlikede?
ve enflasyon rakamlarında
- 2002 ocak ayında Euro
sahtekarlıklar yaptı.
kurulurken, İtalya, Yunanistan, Belçika ve İrlan- Avrupa’da belirlenen bütda’ya tolerans gösterildi.
çe açığı oranı yüzde 3 iken
Halbuki bu ülkeler Avrupa bu oran Yunanistan’da
Para Birimi sistemine da-

- İyi organize edilmiş bir
Eurobond piyasası (Avrupa Birliği dışındaki ülkeler
tarafından çıkarılan ve tutulan avroya dayalı borç senetlerinin değiş tokuş edildiği piyasa) ise Euro’nun
kurtarılması konusunda iyi
bir başlangıç olabilir.
(Haber)

Tütüne ve benzine zam Toplu Taşımaya da Zam
Hükümetin ekonomiyi düzlüğe çıkar- Eğer 18 Ocaktan tarihinden sonra
ma ve kemer sıkma politikaları durtren, metro ya da otobüs kullanacakmaksızın devam ederken şimdi de tü- sanız, zamına da katlanacaksınız!
tün, gıda ve benzine zam geldi. Zamlar, halkın ekonomik durumunu olumsuz birşekilde etkilemeye başladı.

Kaldırılıyor

“Erken emeklilik tamamı ile kalkıyor,
gençler ise bu sistemden hiçbir şekilde yararlanamayacak” bu sözler yeni
yıl konuşmasını yapan Başbakan Lars
Løkke Rasmussen’e ait.

H

D

animarka İstatistik
Müdürlüğü’nden
alınan verilere göre
yaklaşık 1 aylık süre içerisinde yani geçen yılın Aralık ayına göre tüketici fiyatlarında yüzde 2,8 oranında
artış meydana geldi.
Banka uzmanları, geçen
yıla göre enflasyon oranında (geçen yıl yüzde 1,3 idi)
gözle görülür bir yükseliş
olduğunu ve yeni fiyatların
gelirleri tamamı ile erittiği
konusunda hem fikir.

Tütün’e yüzde on zam
Alkol ve tütüne bu yıl başı

itibarı ile yüzde 10,4 oranında zam yapılırken, enflasyondaki yükselişin asıl
nedeni alkol vergisine yapılan zam oldu.
Uzmanlara göre, enflasyon, finansal krizin Danimarka’yı gerçek anlamda
vurduğu Kasım 2008 döneminden beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Dünya enerji piyasalarında
yaşanan sıkıntılar, petrol ve
doğalgaz fiyatlarının yükselişe geçmesi Danimarka’da
enflasyonun artmasındaki
en önemli olumsuz etken
(Haber)

Movia Pazar ve Müşteri Merkezi Yöneticisi Anders Due’ya göre
Mevsimlik ya da aylık
bilet alanlar ve düzenli
müşteriler zamları hissetmeyecek öte yandan
bu zam toplu ulaşımı az
kullanarak evinden işine kendi araçları ile
giden kişiler için geçerli.

K

Dayanışma Çağrısı

Sol Blok’un erken emeklilik yasasının kaldırılmasını
desteklemeyeceğini belirtmesinin ardından Rasmussen, ülkede herkese dayanışma çağrısında bulunarak ”Danimarka’da yeni iş sahalarının ve dinamiklerin yaratılması için birbirimize söz verelim, bunun adı
dayanışmadır” diye yılbaşı konuşmasını noktaladı.

haber
Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Ceza 750 kron oldu!

Trende ya da diğer ulaşım araçlarından biletsiz yakalanmanın faturası oldukça ağırlaştı.
600 kronluk ceza 750
krona yükseltildi.
(Haber)

Müslüman genç
kızlar çifte hayat
yaşıyor

onuşmasında hükümetin yeni planını sunan Rasmussen, “45 yaşın altındakiler için erken emeklilik maaşı tamamı ile kaldırılmıştır, erken emekliliğini almış, yaşı gelmiş ya da erken emeklilik durumu
olan kişiler bu yasadan yararlanmaya devam edecektir,
sizleri yarı yolda bırakmayacağız” şeklinde konuştu.
Refah devletinin eskisi gibi devam etmesinin mümkün
olmadığını ve bunun idamesi için gerekli olan paradan
yoksun olduklarını belirten başbakan Rasmussen, “çoğu
kişi yaş haddinden iş piyasasını terk ediyor ve elimizde toplumun çarklarını döndürecek kadar genç nüfus
maalesef yok.” diyerek göçmen iş gücüne de yeşil ışık
yaktı.
Rasmussen’in konuşmasından diğer dikkat çekici konular ise şöyle:
Danimarka iş dünyasından ayrılan her 5 kişinin yerini
4 kişinin dolduruyor ve bu da devletin yükünü karşılamak için yeterli değil. Şu anda bir dört yol ağzındayız
ve Danimarkalılar olarak hangi yolu seçmemiz gerektiğine karar vermeliyiz.
Erken emeklilik yasası her yıl ülkemize 16 milyar dolara (24 Milyar Türk Lirası) mal oluyor, bu da 240 bin
okul öğrencisinin maliyetlerinin karşılanması, 40 bine
yakın bakım evinin finansmanı ya da 3 yeni süper hastanenin inşaat maliyetine tekabül ediyor.

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Düzenli müşteriler için
sorun yok!

HABER

Almanya doğumlu Türk gazeteci Güner Yasemin Balcı’nın kaleminden Almanya’nın önde
gelen dergisi Der Spiegel International için hazırlanan bir yazı, Avrupa’da yaşayan genç Müslüman kadınların çoğu kez çifte hayat yaşamaya zorlandıklarını gösteriyor.

(Haber)

ükümetin kemer
sıkma politikalarının bir diğer yansıması
toplu taşıma fiyatlarında oldu.
2. bölgede (Zone 2) satın alınacak tek bir biletin fiyatı 1 kron yükselerek 24 krona çıktı,
10’luk yolcu biletine
(klippekort) ise 5 kron
zam yapıldı, bundan
sonra 140 krona satın
alınabilecek.
Öte yandan her bölgeyi kapsayan (alle zone)
bir 10’luk biletin maliyeti 25 kron artarak
455 kron oldu.
Aynı şekilde her bölgeyi içine alan tek bilet almanız durumunda 108 kronu gözden
çıkarmanız gerekiyor.
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azeteci Güner Yasemin Balcı’nın
Der Spiegel International dergisindeki yazısına göre, Müslüman kökenli genç kızlar umuma açık tuvaletlerde cinsel ilişkiye giriyor,
gizli yaşamlarını ailelerinden saklayabilmek için sütyenlerinde cep telefonlarını
saklıyorlar ve jinekoloğa gitmeleri ya da
cinsel eğitim almaları aileleri tarafından
yasaklanıyor. En kötüsü ise, birçoğu çözümü kızlık zarlarını diktirmekte, kürtajda
ya da intihar etmekte buluyor.

Çoğumuzun öldürülme korkusu var!

Yazısı için birçok genç kızla röportaj gerçekleştiren Balcı’nın bazı deneyimlerini
dinleyelim: Gülay 22 yaşında, annesinden
çoğu kez şunu duymuş “Bekaretini kaybetmiş bekar bir kadın hayat kadınından
farksızdır”. Gülay, Berlin şehrinin Müslüman göçmen nüfusunun yoğun olduğu Neukölln bölgesinde yaşıyor. Dar pantolon,
kısa bluz giyiyor, uzun saçlarını örtmüyor.
Gelecek yıl, bir havaalanında yer hostesi
olarak işe başlamak istiyor.
İlk bakışta başarılı göçmen gencine güzel
bir örnek. Ancak yakın çevrenin, kendi ailesinin sert ahlak anlayışı hakkında konuşmasını duymasından da oldukça endişeli.
Onun için isminin yayınlanmasına karşı
çıkıyor, çünkü Türk göçmenlerin yoğun
olduğu bir bölgede, bir nargile cafede bir
gazeteci ile ropörtaj yapmak normal birşey değil. Sosyal çevresi evlilik öncesi ilişkiye ya da erkek arkadaş edinmeye izin
vermiyor.
Çayını ürkek bir şekilde karıştırdıktan

sonra yaşadığı toplumu şikayet ediyor.
“Erkekler istediği herşeyi yapmakta serbest, ama aynısını bir kız yapsa öldürülme
tehlikesi ile karşı karşıya, bu hasta bir düşünce.” Gülay, ilk ilişkisini 5 yıl önce yaşamış ve ailesinin kendisini cezalandırması
ya da aforoz etmesinden çok korkuyor.

İki değer sisteminde kaybolan hayatlar!

İki değer sistemi arasında kaybolan genç
kadın göçmenler, dini ve kültürel geleneklerin kısıtlamalarındansa özgür yaşamın
cazibesini tercih ediyorlar.
Çoğu doktor ve sosyal yardım görevlisi,
birçok göçmen kadının kendilerine gelerek
kürtaj ve kızlık zarı ameliyatı taleplerinde
bulunduklarını bildiriyor. Berlin Charite
Hastanesi’nde Türk göçmen ailelerinden
gelen kadınların intihar girişimlerini engellemek için özel bir ünite kurulmuş.
Yeni veriler birçok genç kızın akşam saat
20.00’den sonra dışarı çıkmasına izin verilmediğini öte yandan “partiye gitme” düşüncesini akıllarından bile geçiremediklerini gösteriyor. Onlar için özgürlüğün yaşandığı tek yer, okul, alışveriş merkezleri
ve gençlik klüpleri.
Eve erkek arkadaşını getirmek intihardan farksız. Onun için gençler okul koridorlarında, park banklarında ya da 50
Cente (3,5 kron) 20 dakika yalnız kalabilecekleri umumi tuvaletlerde buluşuyorlar.
Erkek arkadaşları arabası olan ya da 20
Euro (140 kron) otel odası parası ödeyebilecek kadınlar ise şanslı.
(İngilizce’den çeviren Berk Çoker)
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Yanlışımız nerede?

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna

Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

PISA sonuçları ve
çocuklarımız

P

ISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi) sonuçları geçtiğimiz
aralık ayında sonunda açıklandı. 68
ülkenin katıldığı ve okuma, matematik ve fen derslerinden oluşan test
sonuçlarına göre Danimarka okuma
alanında 18. sırada yer aldı.
Diğer senelere göre pek bir gelişme
gösteremeyen sonuçlar iç açıcı değil
açıkçası. İskandinavya ülkeleri arasında Danimarka en aşağılarda kalırken Polonya, Slovenya, Kore gibi
ülkeler çok bariz bir şekilde daha
başarılı olduklarını gösterdiler.
2000 yılından beri Danimarka,
özellikle çaba gösterdiği okuma alanını hemen hiç bir başarıyla sonuçlandıramaması hayal kırıklıklarına
sebep oldu tabiki. Sonuçlar matematiktede gerileme gösteriyor. Bir çok
kurum bu durumu ”uluslararası trajedi” olarak değerlendiriyor. Tek teselli fen derslerinde Danimarkanın
gerileme göstermeyip diğer İskandinavya ülkeleri ile aynı seviyeyi koruması.
Danimarkada OECD (Ekonomik
Yardımlaşma ve Gelişim Organizasyonu) tarafından gerçekleştirilen PISA araştırması öğrencilerin
derslerindeki başarılarının yanısıra,
öğrencilerin başarılarının arkasında aile ve okul ile ilgili olan kısmıda
araştırıyor. Burada iki dilli çocuklarla ilgili olan sonuçlara değinmeden
geçemeyeceğim. Eğitimi kısa olan
anne¬nin çocuk/çocuklarının başarı
oranlarının çok düşük olduğu tespit
edildi. Özellikle fen bilimleri konusunda iki dilli çocuklarımızb tahmin
edilenden daha da geride yer alıyorlar.
PISA sonucuna göre iki dilli çocuklarımızın okuma alanında başarı katettikleri ve bununda 2005 yılından
itibaren ”dansk som andetsprog” dediğimiz iki dilli çocuklar için danca
ders eğitimi yürürlüğe konulmasının çok büyük bir rolü olduğu tespit edildi. Ben ve o dönemde mezun
olanlar bu ders eğitimini alan ilk
mezunlarız ve eğitim bakanlığının
üzerinde titizlikle durması ve ekonomik açıdanda desteğini esirgememesi sonucunda azda olsa iyi sonuçlar
alındı. Şu an için ise bu dersin mecburi ders olması gerektiği konusunda tartışılıyor.
PISA araştırması bir ülkenin eğitim seviyesini tamamen ortaya koymuyor tabiki, ama dikkate alınması
gereken birçok noktayı gözönüne seriyor. Örneğin ilk sıralarda yer alan
ülkelerin başarı nedenleri nelerdir?
Bunları araştırmak gerekir. Danimarka pahalı okullara sahip olmasına rağmen başarı oranı neden bu
kadar düşük? Nerde ne yanlış yapıyoruz?
Hadiseden çok yoruma önem verilen bir eğitim sisteminde bu tür eksiler normal diye düşünüyorum. Birşeyleri bir yerlere itmek istiyorsak
vukuat yapmak lazım. Kendiliğinden hiçbir şey olmaz..
Bzkanat@hotmail.com
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vrupa Türkleri olarak en büyük yanlışımız nedir? Eğri oturup doğru konuşalım, bizim en büyük yanlışımız, birilerinin
bizi uyarmasına katlanamayışımız, birilerinin bize akıl vermesine kulaklarımızı tıkayışımızdır. Bildiğimiz yolda gitmekte ısrarcı
oluşumuzdur.
Bize yol göstermeye çalışan, bizi uyaran
kişi Danimarkalı ise hemen “Irkçı” damgasını basarız. Yok eğer bizden biri ise ya
kıskanıyordur, ya kötü niyetlidir, ya da o
kişi aptalın biridir. “Aklı varsa niye kendine
kullanmıyor,” der çıkarız.
Ve böyle ne oluyor, biliyor musunuz? Dünya hızla dönüyor, biz yerimizde sayıyoruz.
Büyükelçiler konferansında konuşan diplomatlar, yurtdışındaki Türklerin eğitimsiz,
işsiz ve örgütsüz yaşadığını ortaya koymuşlar. Bundan haberimiz bile olmuyor. Buna
göre, İsveç’te Türk vatandaşları, Somalililerin bile gerisindeymiş. Pek de umurumuzda değil.
Ben söylesem elbette kimse aldırış etmeyecektir. Hele hele Danimarka’dan örnekler vermeye kalkışsam, homurtular ayyuka
çıkacaktır. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi
Ahmet Acet konferansta “Durum yürekler
acısı,” demiş. Ona bari kulak verelim.
Büyükelçi Acet’e göre Almanya’da 500
bin Türk çocuğu vardır. Bunların 475 bini
ancak ilk ve ortaokul eğitimini tamamlayabilmiştir. Bu demek oluyor ki, Almanya’da
Türk gençlerinin sadece 25 bini üniversiteye gidebiliyor.
Bir başka deyişle Almanya’da doğup büyüyen her yirmi çocuğumuzdan ancak biri
yüksek öğrenim görebiliyor. Geri kalan on
dokuz çocuk yarım yamalak Almanca, bölük
pörçük Türkçe ve mesleksiz olarak işsizler
ordusuna katılıyorlar.
Ankara’da 2011 yılının hemen başında
sıcağı sıcağına düzenlenen büyükelçiler
konferansında üzerinde birleşilen konular
şöylece kayıt altına alındı:
“İsveç’teki Türkler, eğitimde, Somalililer’in bile gerisinde. Bundan başka Norveç’te bulunan Tamil toplumu, çocukla-

Dr. İsa Kuyucuoğlu
rını yuvadan itibaren takip ederek eğitim
durumlarını kontrol ediyor. Ancak Türkiye eğitim konusunda aktif durumda değil.
Anadil eğitiminde problem yaşanıyor.”

ÖRGÜTLENME ZAYIF

Bu kadarla kalsa iyi. Büyükelçiler “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bölünmüş durumda” bulunduklarına da değinmişler. Ve şöylece yakınmışlar:
“Bir etkinlik yapmak istediğinizde 2-3 grubu bir araya getiremiyorsunuz. Bu bölünmüş gruplar birbirleriyle bayramlaşmıyor,
birbirlerinin camilerine gitmiyor. Bölünmüş
grupları bir araya getirmek için siyasilere
ihtiyaç var. O ülkelere Başbakan ya da bakanlar geldiğinde bu bölünmüş gruplar bir
araya getirilmeli.”
Buradan sözü Danimarka’ya getirecek
olursak, ne diyebiliriz?
Bana kalırsa, ilkin selamlaşma’dan başlarım. Biz Türkler birbirimizi tanıyalım ya da
tanımayalım, yolda, izde, merdivende, çarşıda birbirimizle karşılaştığımızda Allahın
selamını niye birbirimizden esirgiyoruz?
Danimarkalı’nın kadını erkeği bizi tanısın tanımasın “Dav! Dav!” lafını dilinden
düşürmüyor. Biz niye insanımızı görünce
kafamızı hemen öte yana çeviriyoruz? Şimdi Danimarka’da kimileri bu sözüme karşı
çıkacaktır ama gerçek bu.
Sonra çocuklarımızı, velev ki erkek olsalar
belli saatten sonra niye evlere almıyoruz?
İki toplum bir arada yaşıyoruz.. Danimarkalı aileler akşamın belli saatinde çoluk
çocukları ile evlerine kapanırlarken bizim
çocukların eve girecekleri saat niye bilinmez oluyor?
Ve asıl can alıcı soru şu: Danimarkalının
bebesi beşiği okuyup meslek sahibi olurken
bizim çocukların ne eksiği var ki, onların
gözü okul dışında oluyor? İş dışında oluyor?
Ve biz birbirimizi çocuklarımızı okutma yönünde özendireceğimiz yerde niye pahalı
arabalar peşinde, pahalı mobilya peşinde,
israf peşinde oluyoruz?

Miras Hukuku
den mirasçı veya mirasçılara intikal eder.
2. dereceden mirasçılar – Anne-baba,
iras hukuku, bir kişinin kardeşler ve yeğenler: Murisin malvarlığı anne ve babaya eşit şekilde paylaşılır.
ölmesi veya gaipliğine
Miras, anne ve babanın hayatta olmamakarar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün sı durumunda murisin kardeşlerine kalır.
hak ve borçlarının yani malvarlığının inti- Kardeşlerin hayatta olmaması durumunda
kalini ve taksimini düzenleyen hukuk ku- miras yeğenlere kalır. 2. derece mirasçı olmaması durumunda, miras üçüncü derecerallarından ibarettir. Mirası bırakan kişiden mirasçi veya miraçilara intikal eder.
ye muris(arvelader) denir.
3. dereceden mirasçilar – Büyükbaba,
Miras kanunu, kişi eğer hayattayken vabüyükanne, amca, dayı, hala ve teyze: Büsiyetname olusturmamışsa, kişinin ölüyükbaba ve büyükanne mirasi eşit şekilmünden sonra ona ait varliğin paylasımı
konusunda devreye girer. Murisin malvar- de paylasırlar. Bunların hayatta olmaması
durumunda, miras bunların çocuklarına,
liği öncelikli olarak cocuklarına ve eşine
yani amca, dayı, hala ve teyzelere kalır.
kalır.
Amca, dayı, hala ve teyzeye ait çocuklar
Danimarka’daki miras kanunu(ki dünmiras kanununa göre mirasçı sayılmazyadaki birçok miras kanununda da ana
lar. Amca, dayı, hala ve teyzelerden hayatkural budur) mirasçiları üç ayrı kategoriye ayırır: 1., 2. ve 3. dereceden mirasçılar ta kimse kalmamış ise bu durumda miras
devlet kasasına kalır.
şeklinde.
Muris hayattayken mirasından kimlerin
1. dereceden mirasçılar – Murisin çoyararlanacağı noktasında tasarrufta bulucukları ve eşi: Malvarlığının yarısı murinabilir. Bunu bir vasiyetname oluşturmak
sin eşine kalır. Diğer yarısı ise çocuklarına. Murisin çocuklarından bir veya birden süretiyle gerçekleştirir. Kişi mirasını gerfazlasının ölmüş olması durumunda miras çek kişilere bırakacağı gibi tüzel kişilere
bunların çocuklarına kalır. Eğer muris ar- de bırakabilir, örneğin hayır kurumlarına
kasında eş bırakmamışsa malvarlığının ta- ve çeşitli dernekleri mirasından yararlanmamı çocuklarına, ve arkasında çocuk bı- dırabilir. Fakat miras kanununda murisin
bu tasarruf hakkını sınırlayan kurallar da
rakmaması durumunda malvarlığının tamevcut. Kanuni mirasçılardan murise çok
mamı eşine kalır. 1. derece mirasçının olyakın olanlara miras sahibinin iradesiyle
maması durumunda, miras ikinci dereceHacı Önal, Avukat
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GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI

Geçmişte böyle değildi. Geçmiş geçmişte
kaldı. Hatırlayınız, geçmişte Türkiye’nin
Danimarka’da görevli büyükelçileri zaman
zaman bizimle yüz yüze gelirlerdi. Çeşitli
vesilelerle toplantılar düzenler, bu toplantılarda insanımızı yönlendirirlerdi.
Büyükelçilikte görevli müşavirleri görürdük, görebilirdik.
Şimdilerde Büyükelçilik kendi kabuğunun içinde.. Kimseyi göremiyoruz, kimseyle yüz yüze gelemiyoruz. Görebilenler, yüz
yüze gelebilenler için söylemiyorum elbet.
Geniş kitleler adına bu dileğimizi dile getiriyorum. Arkadaşlar, biraz daha içimize
girseler.
Çocuklarını, torunlarını okutan aileler
var. Büyükelçilik mensupları en azından
bu parlak örneklerden haberli olduklarını
ortaya koysalar bu bile diğer aileleri özendirici olur. Çocuğumuz bir zaman önce kapıdan geri çevirilmişti de, Danimarka’da
anasının kucağına kavuşabilmesi için savaşım vermişti. O çocuk şimdi Danimarka’da doktor.
Benim bir Yusuf Güzel arkadaşım var.
Ishøj’da oturur. Bu güzel insan Danimarka’da üç oğlunun üçünü de okutamadı ama,
onlardan sonra gelen torunlarının biri doktor çıktı, biri avukat çıktı, biri diş hekimi
çıktı, bir diğeri öğretmen çıktı. Daha da
okuyanlar var.
Ve bu çocukların hiç birinden benim Türkiye devletimin haberi yok.
Uzun lafın kısası, biz Danimarka’da ayrık
otu gibi kendi başımıza yeşermeye çalışıyoruz. Tutunmaya çalışıyoruz. Varlığımızı korumaya çalışıyoruz. Geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ülkemiz Türkiye’de kurulu
düzene bile sahip çıkamayan yüksek yöneticilerimizden umudumuzu kesmiş olarak
sığınacak bir “melce” arıyoruz.
Hem de bin bir parçaya bölünmüş olarak… Hem de yarınımızdan emin olmayarak…

zeynelkozanoglu@gmail.com

HUKUK KÖŞESİ
bertaraf edemeyeceği (ortadan kaldıramayacağı) bir miras hissesi tanınmıştır ki, bu
hisseye saklı pay(tvangsarv), bu surette
kanun tarafından korunmakta olan mirasçılara da saklı paylı mirasçılar (tvangsarving) denir. Muris birinci dereceden mirasçılara kanuna göre alacakları mirasın
% 25’ine kadar bir sınırlandırma getirebilir. 1. dereceden diğer mirasçılarla mirasın
paylaşılması durumunda bu oran daha da
aşağılara çekilebilir.
Miras bağlamında önemli bir diğer konu
ise, farklı ülkelerde bulunan mülklerin
hangi ülkenin miras kanunlarına göre
paylasılacağı. Buna ek olarak yurtdışı bağlantısı olan kişilerin hangi ülkenin kurallarının kapsamına girdiği konusu. Kısaca
belirtmek gerekirse, danimarka miras hukuku ana kural olarak mirasın dağılımının, murisin ölümünde ikametinin bulunduğu ülkenin miras kanununa göre yapılmasını öngörür. Örneğin uzun yıllar Danimarka’da yaşayan bir vatandaşımız emekliliğinde Türkiye’ye taşınmış olması durumunda ve burada ölümünün gerçekleşmesi durumunda, bu kişinin mirasi türk
miras kanununun kapsamına girer. Buna
Danimara’da bulunan mallar da dahil.
Ölüm hak miras helal, fakat ben hepinize uzun ve mutlu ömürler dileğiyle yazımı
bitiriyorum.
onal.haci@gmail.com
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konomik, sosyal ve kültürel sonuçları olan sanayileşme (veya endüstrileşme); üretimde makinelerin yaygınlaşmasını, yapılan işlerin ussallaştırılıp
işbölümü ile kütle üretimine geçilmesini içeren toplumsal sürecin adıdır.
Başlangıcı 19. yüzyıla kadar uzanan
sanayileşme olgusuna ivme kazandıran
en önemli faktörlerden birisi, buhar gücünün ve buhar makinesinin kütlesel
üretimde etkin biçimde kullanlmasıdır. İskoç fizikçi ve bilim adamı James
Watt (1736-1819) tarafından geliştirilen
buhar gücünün kütlesel üretimde kullanılmaya başlaması, sanayileşmenin
önemli bir aşaması olarak kabul edilmiştir. Günümüzde süpermarketlerle
rekabet edemeyen bir çok küçük dükkan ve marketin kapanmak zorunda
kalması gibi, buhar gücünün sanayide
kullanılmaya başlanmasından sonra;
sanayileşme sürecinde; deneyim, beceri ve ustalık gerektiren bir çok el sanatı
(sınaat); toplu üretim yapan fabrikalarla rekabet edemeyerek kaybolup gitmiştir. (Bu ayrı bir konu olduğ için ayrıntıya girmeyeceğim)
Uzun yıllar ekonominin vazgeçilmez
unsuru olan ve insan gücü yerine maki-

nenin kullanıldığı sanayileşmenin yerini günümüzde artık bilgi ve servis sektörü gibi sektörler almıştır. Bu dönemde dünyamız; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin birbirine daha yakınlaştığı ve birbirini daha fazla etkilediği
küresel bir köy haline gelmiştir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana
gelen toplumsal olaylar günlük hayatımızı doğrudan veya dolaylı biçimde etkilemeye başlamıştır.
Ulusal şirketler ürünlerini sadece iç
piyasalarda değil, uluslararası piyasalarda pazarlamaya başlamışlardır.Artık
bir çok ürün ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası pazarlarda müşteri bulmaktadır
Diğer yandan günümüz insanının vazgeçemediği Internet ve televizyon gibi
iletişim araçları daha önce görülmemiş
bir şekilde, insanları ve toplumları birbirlerine yaklaşmıştır.
Uluslararası düzeyde yaygınlaşmış
iktisadi etkinliklerin işlevsel anlamda birbirlerine eklemlenmesi olarak
tanımlanan; bireyleri, toplumları ve
kültürleri birbirine yakın hale getiren
bu gelişmeye küreselleşme (globalisation) deniliyor.

Küreselleşme sürecinde etkin bir rol
oynamış olan kütlesel taşımacılık uluslararası ticareti geliştirmiştir. Büyük
ticaret limanlarındaki binlerce tonluk
ağırlıkları kaldırabilen devasa vinçler
ve konteynerlar uluslar arası taşımacılığın daha kolay ve ucuz hale gelmesini
sağlamıştır.
Sanayi ülkelerinde işgücünün pahalı olması nedeniyle toplu üretim yapan
büyük firmalar fabrikalarını, iş gücünün daha ucuz olduğu Uzak Doğu gibi
ülkelere taşımışlardır.
Bu bağlamda 1,3 milyar nüfusuyla
Çin, elektronikten kenfoksiyona kadar
her türlü malı üretebilen ve bunu dünyanın büyük marketlerinde pazarlayabilen ekonomik güç haline gelmiştir.
Bu gelişmlere paralel olarak sanayi
toplumunda sosyal, siyasi ve kültürel
yaşamı doğrudan etkileyen işçi sendikalarının ve diğer meslek kuruluşlarının toplumsal yaşamdaki geleneksel
rollerinde değişimler yaşanmıştır. Toplu üretim yapan fabrikalardaki işgücünün daha esnek hale gelmesi nedeniyle,
işçi sendikaları ve meslek kuruluşları
işverenle mücadele etmek yerine, yeni
dönemde üyelerinin daha yüksek ücret

alması, iş yerlerinin fiziksel ve psikolojik koşullarının iyileştirilmesi, meslekte
ilerleme sağlanması ve meslek içi eğitime önem verilmesi gibi alanlarda mücadele vermeye başladımışlardır.
Modernizm sonrası anlamına gelen
Post-modern toplum yapısında bilgi teknolojisini kullanma gereksinimi bütün
dünyada artarak hissedilmeye başlamıştır. Günümüzdeki bilgi teknolojisi
sanayi toplumlarında olduğu gibi somut üretime değil, bilgi, deneyim ve kerativite gibi olgulara dayanmaktadır.
Gelişmiş sanayi ülkelerinin ekonomileri artık sadece sanayi sektörüne değil,
hizmet ve servis sektörüne ağırlık vermektedir.
Bilgi toplumunda en önemli faktör çağın gerektirdiği bilgiyi kullanacak donamına sahip olan insandır. Bilgi insanını yetiştiremeyen kurum ve kuruluşların bu yarışın dışında kalması kaçınılmazdır.
NOT: 2011 yılında bütün okuyucularıma sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.
kuyucuoglu@gmail.com

Akupunktur uzmanı seçerken
nelere dikkat etmeliyiz? YAŞAM
Mustafa Ceran, Alternatif tıp uzmanı

Ö

ncelikle bir uzman seçerken bu uzmanın Danca¬da RAB (Registreret
alternativ behandler) denilen sertifikaya sahip olması kesinlikle şarttır.
Bu sayede söz konusu olan uzmanın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu ve minimum olarak
bakanlığın şart koştuğu eğitim koşullarını yerine
getirdiği garantisini alırsınız.
Bunun dışında uzmanın yine bakanlık tarafından
onaylı meslek federasyonuna (Danske akupunktører veya Praktiserende akupunktører) üye olduğu
ve bu kurumun sürekli seminer ve kurslarına katılıp meslek geliştirmesi yaptığını bu şekilde anlayabilirsiniz.
Danimarka¬da akupunktur uzmanları arasında aldıkları meslek açısından çok fark ortaya çıkmaktadır.Bunun neden ise, eğitim almış ve bunun üzerini bilgi ve donanımı ile dolduracak uzman sayısının çok az olması. Yani akupunktur uzmanı olarak
çalışan çok kişi var ama bu işi gerçekten iyi bilen
ve teşhis, tani ve tedaviyi iyi harmanlayacak bir
uzman bulmak da bazen zor olabilir.
İşte tüm bu nedenlerle yukarıda belirttiğim gibi
RAB sertifikasına sahip olmak çok ama çok önemlidir.
Bunun dışında hasta bilgilerine (tavshedspligt)
sadık olan ve bunları gerçekten önemseyen, tedavi
esnasında hastanın tüm şikayetlerini sonuna kadar dinleyen ve bu işi sadece para kazanmak için
değil ama işini gerçekten çok sevdiği için yapan uzman bulmak da önemlidir.
Türk toplumunun her geçen gün biraz daha bağrına bastığı bu uzak doğunun mucizevi tedavi yöntemi akupunktur ileride de insanımızın sağlık alanında en çok başvurduğu ve yararlandığı yöntemlerden biri olmaya devam edecektir.
İlaçların verdiği tüm yan etki ve sıkıntılardan ancak akupunktur ve refleksoloji gibi tamamlayıcı tıp
tedavi yöntemleri iyi bir alternativ olabilir.
info@akuzomas.dk
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Cansız bedenler sergileniyor Sekiz bin hastalığa çare yok
Cansız insan bedenlerinin sergilendiği dünyaca ünlü “BODY WORLDS Vücut Dünyası Sergisi” ilk
kez Danimarka’da gerçekleşiyor.

insan bedenlerinin halka açık
tek anatomik sergisi olarak biaşkent Kopenhag’daki
liniyor.
bilimsel deney müzeİlk kez 1995 yılında sergilenen
si Experimentarium
BODY WORLDS sergisi en son
bugünlerde çok ilginç
olarak Avrupa Kültür Başkenbir sergiye ev sahipliği yapıyor.
ti Etkinlikleri kapsamında geçDünyaca ünlü “BODY WORLDS tiğimiz yıl İstanbul’da gerVücut Dünyası Sergisi”nin ilk
çekleşti. Sergi, bugüne
kez Danimarka’da gerçekleşme- kadar Avrupa, Asya ve
sini sağlayan Experimentarium, Kuzey Amerika olmak
ölümden sonraki insan bedenle- üzere 60’tan fazla ülkerini daha önce hiç görülmediği
de, 30 milyondan fazla zibiçimde ziyaretçilere sunuyor.
yaretçiye ulaştı.
Plastinasyon yoluyla (cansız
Alman bilim adamı ve
insan bedenin çürümesini duranatomist Dr. Gunther
duran bir teknik) cansız insan
von Hagens tarafından
bedenlerinin sergilendiği müze- “plastinasyon” yöntede, insan bedeninin formu, gümiyle çürümez hale
zelliği, işlevi ve potansiyeli gözgetirilen insan beler önüne seriliyor.
denleri parçasının
İnsan bedeninin karmaşıklığısergilendiği BODY
nı, iç işleyişi hakkında bilgilenWORLDS’te
dirmeyi, hastalıklı ve sağlıklı
kaslar, damarlar ve
vücutlarla, kaliteli yaşam tarzı
organlar, yaşayan vücuseçimlerinin etkilerini gösterme- dun içinde olduğu gibi,
yi amaçlayan sergi aynı zamanbozulmamış haliyle suda anatomi hakkında daha faznuluyor.
la merak uyandırma umuduyla
11 Ocak’ta açılan bu
sunuluyor. Temel amacı sağlık
sergi, sağlıklı ve hastalıklı oreğitimi olan ve insanın kendi
ganlar arasındaki farkı ortaya
kendisiyle ve insanlıkla unutul- koyarak, insan vücudunda yaşamaz bir karşılaşması olan BODY nan etkileri gösteriyor. Bu sergiWORLDS sergisi, bağışlanmış
nin insan vücudunun ne kadar

olağanüstü olduğunu
anlatması açısından
çok önemli ve özel olduğunu söylenebilir.

Cengiz Kahraman

B

Beden Bağışı

BODY WORLDS sergilerinde
yer alan tüm anatomik
örnekler otantik olup yaşadıkları sırada, ölümlerinden sonra bedenlerini hekimlerin mesleki
yeterlilik kazanması ve
meslekten olmayan insanların bilgilendirilmesi için
bağışladıklarını beyan
eden insanlara ait.

Şaşırtıcı gerçekleri
biliyor muydunuz?
- Bir yetişkinin ağırlığının % 60’ından fazlası sudur

BODY WORLD sergisinin ardındaki yaratıcı: Dr. Gunther von Hagens

A

natomist, plastinasyonun
mucidi, bilim adamı ve
BODY WORLDS sergilerinin
yaratıcısı Gunther von Hagens, 1945 yılında eski Doğu
Almanya’nın
Alt-Skalden/
Posen şehrinde doğdu. 1965
yılında Friedrich Schiller
Üniversitesi’nde tıp eğitimine başlayan von Hagens, eğitimini 1973 yılında Lübeck
Üniversitesi’nde tamamladı.
Gunther von Hagens, tıp
diplomasını aldıktan bir yıl
sonra, Heidelberg Üniversi-

tesi Anestezi ve İlk Yardım
Bölümü’ne katıldı. Üniversitenin Patoloji ve Anatomi
Enstitüsü’ndeki on sekiz yıllık meslek yaşamının başlangıcında, 1977’de stajyer ve
öğretim görevlisi olarak görev yaparken gerçekleştirdiği
çeşitli çalışmalar sonucunda
plastinasyon yöntemini keşfetti. Gunther von Hagens,
1993 yılında Plastinasyon
Enstitüsü’nü (Insitute for
Plastination) kurdu.

İsveçli dev oyuncu yangında öldü
Ünlü İsveçli aktör Per Oscarsson yeni yılın ilk günlerinde evinde çıkan yangında öldü.

İ

sveç sinemasının devi 83 de evinde çıkan bir yangın
yaşındaki Per Oscarsson sonucu yaşamını yitirdi.
ve 67 yaşındaki eşi Kia Ost- İsveç’in güneybatısındaling yeni yılın ilk günlerin- ki Skara kasabasının dış

kesimlerinde bulunan evin
tamamen yandığı, itfaiyeciler ulaştığında evin sadece
bacasının kaldığı kaydedildi. Yangının sebebi henüz
bilinmiyor.
1966 yılında “Hunger(Açlık)” filmindeki rolüyle
Cannes Film Festivali’nde
en iyi erkek ödülünü alan
Oscarsson, oyunculuk yaşamı boyunca 100’den fazla İsveç filmi ve televizyon
dizisinde rol aldı.
Aktör, son olarak Stieg
Larsson’un “The Girl Who
Played Fire” (Ateşle Oynayan Kız) romanından uyarlanan filmde rol aldı.
(Haber)

KADIN ANATOMİSİ
- Ortalama kadın yumurtalığı, 2 milyon yumurta içerir. Her biri
sayısız kuşağın genetik koduna sahiptir
- Kadınlar, yüksek estrojen seviyeleri sayesinde daha iyi koku
alırlar
- Bir kadın, ömrü boyunca dünyaya 35 çocuk getirme kapasitesine sahiptir.
KASLAR
- Göz, tüm vücuttaki en hızlı tepki veren kastır. Saniyenin
100’de biri sürede kasılır.
- Gülümsemek 17 kası kullanırken, kaş çatmak 43 tane kullanır
- Vücuttaki en küçük kasın boyutu 1,3 mm’den azdır. Stapedius adındadır ve kulak zarından iç kulağa titreşimleri gönderen
üzengi kemiğini harekete geçirir
- Vücuttaki en güçlü kas, kabaetinizdedir (büyük kabaet kası)
- Dil, vücuttaki en güçlü kaslardan biridir
KEMİKLER
- Çene kemiğiniz vücuttaki en sert kemiktir
- Doğduğunuzda 350 kemiğiniz vardı. Çocukluk evresinden
sonra 144 tanesi birbirine kaynadı.
- Hemen hemen 7 yılda bir, vücudunuz bir tam iskelete denk
olacak şekilde yenilenir.
- Gülmek ve öksürmek, omurganıza yürümek veya ayakta durmaktan daha fazla yük bindirir.

Milyonlarca insan “nadir rastlanan” hastalıklardan muzdarip. Sadece Almanya’da teşhis konulmasını bekleyen
yaklaşık dört milyon hasta bulunuyor. Dünya genelinde teşhis konulamayan hastalıkların sayısı 8 bini buluyor.

D

ünyada farklı nedenlerle yaşanan
8 bin sağlık sorunu tıbbi olarak
sınıflandırılamıyor. “Nedeni bilinmeyen” hastalıklara yakalananların sıklıkla
karşılaştığı sorun ise doktorların ve uzman kliniklerin emareleri değerlendirip
tanı koyamaması.
Hastalar bu nedenle kime
ve nereye başvuracaklarını bilmiyor. Bilimin henüz
çare sunamadığı hastalar,
“tıbbın öksüzleri” olarak adlandırılıyor.
İşte bunlardan biri de Marion Lesley. “Bendeki ilk
zamanlar kısmi felçdi. Yaklaşık 16 yaşımdan beri bazı
emareler söz konusuydu.
Teşhis ise ancak iki buçuk
sene önce konulabildi. Şu
anda 53 yaşındayım” diyen
Siringomiyeli hastası Lesley,
teşhisin tam 37 yıl sonra konulabildiğini ifade etti.
Marion Lesley, yıllardır “Siringomiyeli” denilen bir omirilik hastalığı ile mücadele
ediyor. Nadir rastlanan bir
hastalık olan Siringomiyeli,
omurilikte oluşan boşluklarının sıvıyla dolması sonucu
vücutta felce varan sorunlara yol açıyor. Doktorlar ve
uzman klinikler ise böylesi
emareleri bir hastalık adı
altında sınıflandırmak konusunda sıkıntı yaşıyor.

40 yıllık uzmanlık
yetmiyor

Çünkü 40 yıllık deneyime
sahip bir doktor bile, bu
tür semptomlarla meslek
hayatında ancak sadece bir
kez karşılaşabilir. “Sürekli

bilinen önemli hastalıklarla sınıflandıramayacağınız
hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Ve bu, biz doktorların
muayenelerde çok ama çok
sıkıntı çekmesine yol açıyor”
şeklinde konuşan çocuk doktoru Gisbert Voigt, doktorların da çoğu zaman çaresiz
kaldığını vurguladı.
Nadir rastlanan hastalıkların teşhisi ve tedavisinde
Almanya’da, birçok gelişmiş
ülkeye oranla daha az imkan
sunuluyor. Almanya’da kısa
süre öncesine kadar belirli branşlarda uzmanlaşmış
hastanelerin eksikliği söz
konusuydu. Geçtiğimiz
şubat ayında ise Tübingen’deki üniversite hastanesinde ilk kez göz,
deri, sinir ve kistik fibrozis hastalıklarıyla ilgili
uzmanlaşmış bir tedavi
merkezi açıldı.
Ancak Tübingen Üniversite Hastanesi’nden Prof.
Olaf Riess milyonlarca
hasta için gerekli kapasiteye sahip olmadıklarını
ve Almanya genelinde bir
ağ kurulması gerektiğine
dikkat çekti. Prof. Reiss,
“Bu şu anlama geliyor:
Farklı bölgelerdeki uzmanların hangi özel hastalıklar için bulunabileceğini kararlaştırmalıyız”
dedi.
Diğer yandan Berlin’de
Charite Kliniği ve Hannover’deki Tıp Fakültesi’nde nadir rastalanan
hastalıklar
konusuna
daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Ancak bu
klinikler de belirli branşlarda uzmanlaşmış olduğu

için tüm hastalara çözüm su- Ülkeler el ele vermeli
namıyor.
Ancak orpha.net’in sunduğu “semptom veri bankası”
az sayıda doktor tarafından
“Orpha.net” destek
kullanılıyor. Örneğin Almansunuyor
Nadir rastlanan hastalıklara, ya’da sigorta şirketleri bazı
internet üzerinden de destek semptomların değerlendisunuluyor. Paris merkezli rilmesine ve ülke dışında
internet sitesi “Orpha.net”, yapılan laboratuvar tetkikyaklaşık 30 farklı ülkeden lerini ödemeye yanaşmıyor.
örneklerle bir veri bankası Ve bugün gelinen noktada,
kurdu. Bu veri bankası ara- bu hastalıklarla mücadelecılığıyla yaklaşık 5 bin 600 de devletlerin uluslararası
farklı hastalıkla ilgili klinik alandaki işbirliğine ihtiyaç
araştırmaları, ilaç isimleri ve duyulduğunu gösteriyor.
destek organizasyonu listele(Kaynak: Deutsche Welle)
ri sunuluyor.

Kopenhag’dan camilere onay

KALP
- Kalp vücuttan çıkarılsa da atmaya devam eder. Parçalara
bölünse bile kaslar atmayı sürdürür
- Kalp, saate 284 litreden fazla kan pompalar
- Kalp ömür boyunca yaklaşık 2,7 milyar kez çarpar
KAN DAMARLARI VE HÜCRELERİ
- İnsan vücudunda neredeyse 96.500 kilometre kan damarı
bulunur
- Alyuvarlar saniyede 2 milyon adet hızında oluşurlar
BEYİN
- Beyin, ölümden yaklaşık 37 saat sonrasına kadar elektrik
dalgaları ile sinyal göndermeyi sürdürür
- Beyin, 15 yaş civarına geldiğinize büyümesini durdurur
SİNDİRİM SİSTEMİ
- Ortalama bir erkek, 68 kilogramlık bir ağırlığı korumak için
ömrü boyunca yaklaşık 50 ton gıda yer
- Vücudun çok yağlı bir yemeği sindirmesi 6 saat sürerken,
karbonhidratlı bir yemeği 2 saatte sindirir.
- Ortalama insanda yemeğin özefagustan (yemek borusundan) aşağı inmesi 8 saniye sürer, ince bağırsakta 3-5 saat,
kalın bağırsakta 3-4 gün kalır
- Mideniz, kendi ürettiği asitte sindirebilmek için her 3 günde
bir yeni bir zar üretir
AKCİĞERLER
- Ortalama insan, ömür boyu 330 milyon litre hava solur
- 30 yaşın altındaki insanlar, 80 yaşın üstündekilere göre iki
kat fazla oksijen alırlar.

K

openhag Belediye
Meclisi Kopenhag’da
iki cami yapımına
onay verdi. Ancak bu onay
belediye tarafından cami
inşaatlarının finansmanını
öngörmüyor.
Müslümanlar Ortak Konseyi Amager’de yapılacak
caminin finansmanını sağlayacağı sözünü verirken,
Kopenhag’ın
Nörrebro
semtinde bulunan Vibevej
sokağında yapılacak cami
inşaatı projesine de İran
İslam
Cumhuriyeti’nin
katkıda bulunacağı ileri
sürülüyor.

Vibevej’da yapılacak cami
32 metre yüksekliğinde minarelere ve kubbeye sahip
olacak.
Amager’deki cami inşaatı için ise bir Danimarka
mimarlık bürosu devreye
girdi ve alışveriş merkezleri, sinema kütüphane
ve konutlardan oluşan bir
kompleks planı hazırladı.
Nörrebro’da yapılacak
caminin Şii Müslümanlara hizmet edeceği açıklanırken Amager’deki cami
ise Sünnilere hitap edecek
deniliyor yapılan açıklamalarda.
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Marianne Larsen: Güçsüzlerin sesi ve ozanı
Hüseyin Duygu

B

‘İnsanları kandırmak
den duvardaki deliklerle çatlaklıkNe kolay şeydir
lar arasında tutunabileceği taşları farAma güç olan
kederek onu kolayca aşar. Kalundborg
Sürekli kandırmaktır’
kentinde doğan Marianne Larsen’in saMarianne Larsen kimden
nat anlayışı böyle betimlenebilir.
yana olduğuna karar vermiş1971’de yazdığı ilk kitabı ‘Yoğunlaştir. En alttakilerin, dışlananmalar’ dan bu yana 50’ye yakın kitabı
ların, aslında çok güçlü olan
yayımlanmış bulunan ozan, ezilenlerin güçsüzlerin sesi ve ozanı olsorunlarını ve istemlerini doğru ve somuştur. Toplumsal çelişkilemut bir biçimde dile getirir. Buna yarin nedenlerini, tarihsel koparken, sorunların kaynağına net ve
şulların günlük yaşamı nasıl etkilediğinesnel bir biçimde iner, insanca yaşani sürekli anlamaya çalışır.
ma hakkı için iyimser öneriler getirir.
Onun şiirleri sınırları zorlar. Baskıcı
Duygular, deneyim, düşünceler şiirleri- düzenlerin ideolojik ve dilsel peçelerine bilimsel bir süzgeçten geçtikten son- ni düşürür, onları saklandıkları yerden
ra yansır. Bireyin özlemleri emekçilerin çıkarır. Tümceler kitabında ozan, yalortak umudu ile birleştirir.
nızlaştrımaya karşı siyasi tavır takınır.
Ozan, Tümceler (1974) adlı şiir kitaDanimarka gibi ülkelerde kendini daha
bında, yakalama ile tutmanın arasında- çok hissettiren insanın yalnızlaşması
ki farkı görünür kılar. Duraklama döne- olayını, sistemin bir hastalığı olduğuna
minin geçici olduğunu, dünyanın deviinanan bir sanatçı yaklaşımıyla dile genim içinde olduğunu vurgulayıp insantirir.
ların değişimden yana olduğuna inanır:
Marianne Larsen, 1970 – 1975 yıllair duvarı aşmaya çalışan kaçak, bir-
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rı arasında Kopenhag
Üniversitesi’nde Çince
ve edebiyat okumuştur. Fabrika, hastane
ve okullarda çalışmış,
politik sanatçıların
toplumsal ve her türlü insani soruna nasıl
yaklaşması gerektiğini sanatıyla dile getirmiştir. İnsanın insanla
ilişkisi, makinalarin insan ve doğa yararına çalışması, çocukların eğitimi konusunda çağdaş görüşlü herkesi duyarlı olmaya, sorumluluk almaya çağırır.
Ekonomi, politika, bilim, ekoloji, işçi ve
kadın sorunları onun şiirlerinin ana temalarını oluşturur:
‘Onlar her yerde sıkışıyorlar
Ekmek ile dişler arasında
Döşeme ile mobilya arsında
Gözbebeği ile görüntü arasında
Mevsimler ile başdönmeleri
Bulutlar ile ağaçlar

Yeni kitaplar...

TYRKEN KAN TÆMMES-Türk de Ehlileştirilebilir
(1596-1896 Danimarka tiyatrosunda Osmanlılar)
Yazar tiyatro araştırmacısı Bent Holm. Forlaget Multivers Yayınevi. 365 sayfa. 298,-kr.

T

ürk MektuplarıTyrkiske Breve kitabının tanıtımını yaparken, bu kitapta Osmanlılar’dan, Osmanlı
toplumundan imrenerek
ve övgüyle bahsedildiğini
belirtmiştik. Tyrk Kan
Tæmmes-Türk Ehlileştirilebilir adlı kitapta
ise, 1596 – 1896 yıllarını kapsayan 300 yıllık
dönemde ve özellikle
16. Ve 17. yüzyıllarda
Danimarka’da sahneye
konan tiyatro oyunlarında Osmanlı İmparatorluğundan (Türk’ten)
büyük korkuyla söz ediliyor. Osmanlılar yada
Türk’lerin Hıristiyanlığın cezalandırılması için
Tanrı tarafından gönderilmiş bir şeytan olduğu
temaları işleniyor. Kopenhag Üniversitesi’nde
Tiyatro Bilimi öğretim
görevlisi ve araştırmacı
Bent Holm, kitabın giriş
bölümünde reformatör
Martin Luther’in öncülüğünde 16. yüzyılda hız kazanan
Avrupa’nın “Türk” imajını anlatıyor ve bu imajın tiyatro sanatında
nasıl işlendiğini irdeliyor.
O dönemin Avrupası Türkler’i
İslamla özdeştirmekteydi. Yani,
“Türk” dendiğinde “İslam” anlaşılıyordu. Ve Türk, yani İslam Avrupa’nın en büyük korkusuydu.
Avrupalılara göre Osmanlı İmparatorluğu; sürekli savaş hali temeli
üstüne oturtulmuş bir rejimdi. Savaşın, dinsizlerin yuvasıydı. Barbardı.
Kitabın girişi çok çarpıcı bir örnekle başlıyor. Danimarka Kralı

IV. Christian, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da yayılmakta
olduğu dönemde 1596 yılında 19
yaşındayken taç giyiyor. Alman
prenslerinin de davet edildiği Taç
giyme töreni adeta bir tiyatro sahnesi. Kral IV. Christian, Hıristiyanlığın Osmanlı’ya başka bir
deyişle Türk’e, aynı zamanda Papa’ya karşı koruyuculuğunu simgeleyen Luther prensi kılığında. Taç
giyme töreni dolayısıyla tören alanına 13 metre yüksekliğinde temsili bir Türk kalesi kuruluyor ve
Kral IV. Christian da Hıristiyanlığı Türk’e karşı nasıl koruyacağını

göstermek için bu kaleyi
top ateşine tutuyor. Ve
200’den fazla seçkin davetlinin izlediği, 500’den
fazla atın kullanıldığı bu
tiyatro benzeri sahne bir
kaç gün devam ediyor.
Daha sonraki yıllarda Danimarka’nın Holberg’den Grundtvig’e
kadar ünlü yazarları
yazdıkları tiyatro senaryolarında Türk imajını
sık sık işliyorlar. Ancak,
tiyatro oyunlarında Türk
her zaman savaşçı ve
barbar olarak işlenmiyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih içindeki
gelişmesine bağlı olarak Türk imajı da değişik içeriklerle işleniyor.
Özellikle 18. Ve 19. yüzyıllarda, yani Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerilemekte olduğu dönemlerde, Danimarka tiyatro sanatında barbarlık
ve korku yerine daha
yumuşak, daha erotik,
saray alemi, harem, batıdan daha lüks bir yaşam gibi oriyantallik(Doğuya özgü) temaları
işleniyor. Sanırım, kitabın adının
“Türk de Ehlileştirilebilir” olması
bundan ileri geliyor.
Tyrken Kan Tæmmes-Türk de
Ehlileştirilebilir adlı bu kitap, Avrupa’da, bu arada Danimarka’da,
Türk imajının nasıl oluşup bugünlere kadar hala devam etmekte
olduğunu anlayabilmek açısından
okunması gerekli bir kitap.
Kitabı kitapçılardan satın alabilirsiniz yada doğrudan yayınevinin
multivers.dk. adresinden isteyebilirsiniz.

Burası ile orası arasında’.
Onun şiirleri, özde aynı olmalarına
karşılık, farklı biçimler sergilemektedir. Kimi zaman insan bilincinin neler
yapabileceğini gösterir, kimi zaman da
düzenin maskesini düşüren alaycı şiirler yazar. Bunu yaparkeen, yalanın bittiği, doğrunun başladığı noktayı okurun
kendisi bulmasını ister. Ona göre, eşitsizliğin, bağımlılığın olup olmadığına,
varsa ne kadar süreceğine ve ne zaman
başkaldırmak gerektiğine okur kendi
karar vermelidir.
Dilimize Murat Alpar’ın çevirisiyle kitap olarak kazandırılan Marian Larsen’in kimi şiirlerini de Sedef Ünal çevirmiştir.
Ona göre ilkbaharla birlikte ayaklanma başlayacaktır ! Ozanın kısa bir şiiriyle yazımızı noktalayalım:
Yedi Suları
Anlaşılmaz olan çiçeklenebilir
Bir gül açabilir ortasında.
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Kurtlar Vadisi Filistin
28 Ocak’ta Danimarka’da
Daha perdeye konmadan şimdiden son birkaç aya damgasını vuran ve sinemaseverlerin merakla beklediği Kurtlar Vadisi Filistin filmi, 28 Ocak tarihinde Türkiye ile birlikte Avrupa’nın birçok şehrinde de gösterime giriyor.

huseyin.duygu@haber.dk

Yeni kitaplar...

Middelalderens Verden:
Orta Çağ Dünyası (Tarih)
Derleyenler Ole Høiris ve Per Ingesman. Aarhus
Universitetsforlag Yayınevi. 528 sayfa. 498,- kr.

M

iddelalderens Verden:
Orta Çağ Dünyası
Aarhus Üniversitesi’in 30
bilimsel araştırmacısının
katkılarıyla
hazırlanmış
büyük bir yapıt. Bu araştırmacıların her biri, bugünün
çok yabancısı ve çok yönlü
geçmişi konularında derin
bilgi sahibi bilim adamı.
”Middelalderens Verden” yapıtı, bu seride bundan önce
yayımlanmış olan Renessancens Verden (Rönesans
Çağı Dünyası), Oplysningens Verden (Aydınlık Çağı
Dünyası), Romantikkens
Verden(Romantik Çağ Dünyası), Modernitetens Verden
(Modern Çağ Dünyası) adlı
yapıtların devamı ve arkası
gelmezse sonuncusu.
Bu yapıtta 30 bilim adamı
Orta Çağ Dünyasını çok yönlü olarak sunuyorlar. Her
bir kendi uzmanlık alanlarına giren konularda resim
sanatını, mimariyi, kavramları, düşünürleri ve düşüncelerini, öyküleri ve duyguları
anlatıyorlar. Hıritiyanlığın
diğer dinlerle karşılaşmasını, Orta Çağ Dünyasına
damgasını vurmuş kişilikleri tanıtıyorlar.
Middelalderens Verden:
Orta Çağ Dünyası yapıtı,
Hıristiyanlığın temeli üzerine kurularak meydana
gelen bu medeniyetin tüm
Avrupa’ya yayıldığı dönemi
kapsıyor. Bu medeniyetin
tüm Avrupa’ya yayılmış
olması, tüm savaşlara ve
diğer huzursuzluklara rağmen Avrupa’da teknolojinin, bilimin, ekonominin
ve askeri sistemin gelişmesi

sonucu doğurdu. Gelişen Avrupa bu 500 yıllık Orta Çağ
döneminde yeni keşiflerle
tüm dünyada egemen olan
kıta oldu. Bu dönemin izleri
kısmen de olsa günümüzde
iyi ve kötü yanlarıyla hala
görülüyor.
Yapıtta, ayrı ayrı bölümlerde, doğanın felsefesi, Tanrı
ve Orta Çağda dünyanın
genel bir tablosu , bu çağdaki karşıtlıklar, 12. yüzyılda
Hıristiyan Batı Avrupa ve
İslam dünyası, Orta Çağda
matematik, felsefi antropoloji, ibadet ve öğreti, genel
felsefe ve felsefenin parlak
dönemi, edebiyat, kültür,
sanat ve müzik, Orta Çağ
ruhbanları ve metafizik,
Kilise’nin gücü, Reformasyon, hıristiyanlık’ta evlilik,
bekaret, mülkiyet hakkı, bu
çağda Danimarka’da İdare
Hukuku, ticaret ve kilise,
Kuzey ülkelerinin Hıritiyanlaşması vb gibi temalar
işleniyor.
Yüksek eğitim görenler ve
tarih, felsefe, din bilimiyle
ilgilenenler için önemli başvuru kaynağı.

2

003 senesinde “bu
bir mafya dizisidir”
sloganı ile ortaya çıkan
Kurtlar Vadisi, 2005 yılının sonuna kadar bütün Türkiye’yi ekranlara kitlemişti. Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğinde Türkiye’nin bölgesel
sorunlarına da değinen Kurtlar
Vadisi Pusu ve Kurtlar Vadisi
Terör peşisıra iki film olarak
vizyonlara yansıdı.
Bu filmlerin üçüncüsü olan
Kurtlar Vadisi Filistin ise, Ortadoğu’nun şu anda belki de en
hassas konusu olarak karşımıza
çıkan Türkiye-İsrail gerginliğine atıfta bulunuyor.
NATO Zirvesi’nde yaşanan
‘one minute’ krizi ve ardından
Mavi Marmara Baskını ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği

kadaşları Filistin’e gitmiştir.
Yapılacaklar bellidir: Bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan
ele geçirilmelidir. Filistinlilerle
kurulan ilk temaslar sayesinde
hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar’ı
bazı sürprizler beklemektedir.
Hedeflerindeki kişi olan Moşe
Ben Eliezer’in kural tanımaz
gaddarlığı ve teknolojik imkânları işleri zorlaştırmaktadır. Polat, Moşe’ye ulaşmaya
çalışırken, Filistin’de masum
insanların nasıl öldürüldüklerini görür. Moşe, köyleri yıkmakta, çocukları öldürmekte
Filmin Konusu
Gazze’ye insani yardım mal- ve Polat’a yardım eden herkesi
zemeleri götürmeye çalışan hapse atmaktadır.
gemilere yapılan kanlı baskın
(Haber)
üzerine Polat Alemdar ve arTürk-İsrail ilişkileri ve Filistin’de yaşanan dram bu filmde
masaya yatırılıyor. Birçok siyasi gözlemci ve sosyolog filmin
gösterime girmesi ile İsrailTürkiye ilişkilerinin daha kötüleşeceği yönünde hem fikir.
2004 yılından bu yana Türk
filmleri dağıtımcılığı yapan
Kast Media tarafından gösterime sunulacak olan film, 28
Ocak tarihinden itibaren,
Kopenhag’da Park Bio, Arhus’ta Øst for Paradis ve
Køge sinema salonunda
seyredilebilecek.

Yapım: 2010, Türkiye
Tür: Aksiyon, Casusluk,
Dram, Macera, Politik,
Savaş, Tarih
Yönetmen:
Zübeyr Şaşmaz, Sadullah
Şentürk
Oyuncular:
Necati Şaşmaz, Erdal
Beşikçioğlu, Gürkan
Uygun, Nur Aysan, Kenan
Çoban, Umut Karadağ,
Mustafa Jasar, Erkan
Sever, Mustafa Yaşar,
Zafer Diper
Senaryo:
Raci Şaşmaz, Bahadır
Özdener, Cüneyt Aysan
Yapımcı: Necati Şaşmaz,
Raci Şaşmaz, Zübeyr
Şaşmaz
Süre: 110 Dakika

Bizi anlatan yeni bir kitap

Tarih Çarşısı, Çift Ağaç (Det dobbelte træ)

Hüseyin Duygu

P

ia
Sigmund’enin
kaleminden bizim
öykümüzü ve bizim
tarihimizi anlatan “Det
dobbelte træ” adlı bu kitap
geçen hafta yayımlandı.
Forlaget Ravnerock Yayınevi tarafından yayımlanan
kitap eski ve yeni Türk öykülerini günümüze Danimarka dilinde taşıyor.
Her öykü tarihsel geçmişiyle’ mitolojisiyle sunuluyor. Öykülerin, efsanelerin
nerede ve ne zaman ve nasıl
oluştuğu yalın bir dille anlatılıyor. Bunlar aracılığıyla
o dönemdeki yaşam koşul-

ları da dile getirilmiş.
Halkların hikayeleri, efsaneleri anlatığı dönemdeki
insanların nasıl yaşadıklarını ve neler düşündüklerini de görünür kılar. Savaşları, kıskançlıkları, küçük
büyük çıkar kavgalarını,
kimi zaman dağları, doğa
koşullarını, zorunlu göçleri anlatan öyküler, efsaneler bizim kültür mirasımız
değil mi?
Pia Sigmund, büyük bir
özveriyle, ciddi bir çalışmayla bizi ve bizim öykümüzü Danimarka dilinde
anlatıyor. Mevlana, Yunus
Emre, Nasrettin Hoca,
Köroğlu, Pir Sultan Ab-

dal, Karacaoğlan, Sultan
Süleyman, masal yazarı H.C.Andersen, Nazım
Hikmet, İnce Mehmet ve
ötekiler bu kitapta yer al-

mış. Elisabeth Rask kültür
mirasımızın bu önemli kişilik ve kişilerini canlı renklerle çizmiş. Kitap kaleme
alınırken Danimarka’da
yaşayan kimi Türklerin
görüşüne de başvurulmuş.
İsmail Altıntaş kitabı tanıtan kısa bir yazıyı Türkçe
kaleme almış.
Det dobbelte træ kitabı’
Noel’de ya da bir doğum
gününde
Danimarkalı
dostlarınıza ya da Danimarka’da doğup büyüyen
çocuklarınıza verebileceğiniz anlamlı bir hediye.
‘İşte bu bizim hikayemiz!’
huseyin.duygu@haber.dk
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KIRK BİR KERE MAŞALLAH
Feyzullah Arslan, Kopenhag Emniyet Müşaviri

U

zun yıllar hizmet verdiğim polislik
mesleğinden olsa gerek vatandaşa
hizmet etmeyi, onlarla birlikte olmayı ve onların sorunlarına yardımcı olmayı hep kendime görev saymışımdır.
2009 Eylül ayından bu yana yürüttüğüm Kopenhag
Emniyet Müşavirliği sırasında Danimarka’da yaşayan
birçok Konyalı, Sivaslı, Uşaklı ve diğer şehirlerimizden
vatandaşlarımızla muhatap oldum, sohbet ettim, sorun
ve önerilerini dinledim. Özellikle Kocatepe Camii lokalinde sık sık vatandaşlarla bir araya geldim ve sohbet ortamında bulundum. Bu sohbetlerden edindiğim
bilgilerden Danimarka’ya ilk resmi gelişi 1970 yılı Mayıs ayında başladığına sohbetlerde tanık oldum. Belki
de 1968 ve önceleri gelenler var, ancak bana anlatılanlardan anladığım kadarıyla daha önce Danimarka’ya
gelenlerin istekle getirttikleri vatnadaşlarımız 1970
yılı Mayısından itibaren gelmeye başlamışlar.
Bu gelen vatandaşlarımızdan Nevzat Gökmen, Kemal
Ekinci, Mehmet Çakıcı, Mehmet Tekşen, Erol Köse,
Abdulkadir Tuncer, Cevat Tekşen, Haydar Aktaş, Hacı
Musa, Mithat, Mehmet Tekşen, Murat Can, Selahattin
Yıldız, Hüseyin Tınaztepe, Mustafa Akkurt ve daha nicelerinde söz edebiliriz. Bunlardan yaşayanlara Allah
sağlık versin, vefat edenlere Allah rahmet eylesin derken eş ve çocuklarına da sağlık, mutluluk dilerken sevgilerimi iletirim.
İlk gelenler Danimarkalılar için zor olan ve sağlığa
zararlı olan zor işlerde, ormanda ağaç kesimi, et fabrikalarında, döküm fabrikalarında ve benzeri ağır işlerde çalışmıştı. Tabii ki bu işler, hem çalışanların sağlığını bozmuş, hem de ömrünü kısaltmıştı. Ancak ikinci ve
üçüncü kuşak hem dil bildiğinden hem eğimtimli olduğunudan daha kolay, daha az yorucu işlerde çalısmakta. Daha ötesi oldukça başarlı ve girişimci ve çevresindekilere iş sağlayan işveren olmuşlardır. Bu girişimciliğin artarak devamı temennimizdir. Onlara daha da başarılı günler temenni ederim.
Bu bilgilerden yola çıkarak 2011 yılında gelişlerinin
41 inci yılına giriyoruz. Bu nedenle yazımın aşlığına
“41 kere maşallah” dedim. Sizlere teklifim 2011 yılı
Mayıs ayında Danimarka’ya gelişi 41 kere maşallah diyerek kutlayalım. Aslında bu 41 yıl önce gelenlerden
çoğunluğu hakkın rahmetine kavuşmuş ve cenazeleri
Türkiye’ye götürülmüş. Oysaki vefat edenlerin ve burada yaşayanların gelirken ortak amaçları, bir ev traktör parası biriktirerek en kısa zamanda Türkiye’ye
dönmekti. Ancak kimilerinin cenazesi dönmüş, kimileri de yaşlansada Türkiye’ye dönemiyorlar.
Burada ortaya çıkan bir gerçek gelirken yapılan plan
tutmamış, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye dönüş gerçekleşememiş. O halde bu 1970 yılında gelen vatandaşlara ve onların çocuklarına teklifim ne yapıp-edip 2011
yılında 41 kere maşallah diyerek bu gelişi kutlayıp,
vefat edenleri rahmetle anarak ruhlarına birer hatim
okumak/okutmak, yaşayanlara da saygı sunmak “iyiki geldiniz, iyiki varsınız” diyerek onları kucaklayarak
hatıralarını dinleyip, uzun ömürler dilemek.
“İnsan büyüdükçe mi artıyor dertleri yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri” cümlesinden hareketle
1970 li yıllarda gelenlerin neler çektiğini, neler yaşadığını, 5N 1K (kim, ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman)
formülünden hareketle tüm gerçekliğiyle anlayalım,
anlattıralım ve bilelim.
Tekrar belirtecek olursak o gelenlerin çocuklarına ve
torunlarına düşüyor bu 41’inci yılı kutlamak. Ben teklif ediyorum, umarım birileri bununla ilgili bir komite
kurar, planlamasını yapar ve bir bayram havası içerisinde kutlamaları yapar. Onların ağzından bir dörtlük
yazacak olursak;
Yıl 1970 ne zorlukla geldik Danimarka’ya
Hasret kaldık anaya-babaya, sılaya
Niyetimiz bir ev ve traktör parasıyla dönmekti sılaya
Yıllar geçti dönemedik ne Sivas’a, Uşağ’a, Aydın’a, Afyon’a ne de
Konya’ya

Bu kutlama konusuna herkesin ilgi ve destek göstermesini bekler, şimdiden kutlar, bu işi üstleneceklerin
olacağına inancımı belirtir, sevgi ve saygılar sunarım.
haber@haber.dk

mizah &

Bulmaca
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.
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Ali Sami Yen’e veda, Türk
Telekom Arena’ya merhaba
Türk futbolunun ve İstanbul’un güzide klüplerinden Galatasaray’da bir
devir sona erdi ve yeni bir dönem başladı. Bu evrenin adı stat değişikliği,
taraftar ağzıyla “mabet”.
Berk Çoker

B

FIKRA
Sos da ister misin?
Elektrik süpürgesi satıcısı bir apartman
dairesinin kapısını çalmış ve kapıyı açan
bayana:
“Hanımefendi, bu elimde görmüş olduğunuz kovanun içinde at pisliği var” demiş
ve bu bir kova pisliği evin içine savurarak
döküvermiş. Sonra da:
“Hanımefendi, elimdeki elektrik süpürgesi
ile 10 dakika içinde bunu temizleyemezsem, bu boku yiyeceğim”.
Kadın satıcıya şöyle bir
bakmış
“Beyefendi, üstüne domates sosu da ister misiniz?”
“Neden sordunuz?”
“Elektrikler kesik de...”

TÜRK OLMAK

GÜL, GÜLDÜR, DÜŞÜNDÜR

1- Telefon çaldığında yanına
gidip bir kere daha çalmasını beklemek...tir.
2- Okuduğu kitabın önsözünü atlamaktır.
3- Yemek yediği kaşığı tatlı
yemeden önce yalayarak temizlemektir.
4- Yemeğin tadına bakmadan tuz atmaktır.
5- ‘’Boyalıdır Dokunmayın
yazısını gördüğünde parmağıyla kontrol etmektir.
6- Bulmacada kadın erkek
fark etmeden mankene sakal, kaş, bıyık çizmektir.
7- Üst tarafa yazılması gereken 7. maddeyi farketmemektir.
8- Yabancı şarkıları bilmediği halde söyluyormuş gibi

Şarkılarda hangi makam
hangi hastalığa iyi geliyor

Cuma günü
ölmüş...

Nihavend: Karın bölgesi, kan dolaşımı ve tansiyona
Rast: Başa, gözlere ve felce
Revahi: Başa ve gözlere
Hüseyni: İç organlara, kalp, mide
ve karaciğere
Hicaz: Ürogenital sistem ve böbrek hastalıklarına
Acemaşiran: Doğum öncesi
meydana gelen ağrılara
Uşşak: Damla hastalığı nedeniyle
ortaya çıkan ağrılara
Segah: Kalbe, beyne
Buselik: Karın bölgesine, kaslara,
kan dolaşımına ve tansiyona
Isfahan: Kadın hastalıklarına

Adamın biri cuma günü
ölmüş ve gömmüşler.
Oğlu hocaya gitmiş ve
“Babam cuma günü öldü öbür tarafta
nasıl karşılanır?” diye sormuş. Hocada
sormuş
“Namaz kılar mıydı?”
“Hayır! ama cuma günü öldü”.
“Kumarı içkisi var mıydı?”
“Vardı ama cuma günü öldü”
“Yalan söyler miydi?”
“Evet ama cuma günü öldü”
“Hovardalığı var mıydı?”
“Evet ama cuma günü öldü”
Hoca sonunda sinirlenmiş ve
“Cuma günü ellemezler ama Cumartesi
anasını bellerler” demiş

davranmaktır.
9- Napıyosun diye sorulduğunda nasılsın sorulmuş
gibi ~iyi~ diye cevap vermektir.
10- Google’ye tıklayıp kendini aramaktır.
11- Yol kenarında gördüğü
arkadaşının üzerine araba
sürmek.

Neva: Kalça ve bel ağrılarına, kadın
hastalıklarına
Büzürk: Ateşli hastalıklara
Zirefgend: Sırt ve mafsallarda
meydana gelen ağrılara
Zengüle: Kalp, beyin, mide ve
karaciğer hastalıklarına, kalça ve bacak eklemlerindeki ağrılara
Irak: Konsantrasyonu artırıyor,
inatçi kişileri sakinleştiriyor
Saba: Dinleyenlere cesaret, kuvvet
ve rahatlık hissi veriyor
Kopenhag Emniyet Müşaviri
Feyzullah Arslan’ın »Gül , Güldür,
Düşündür« adlı kitabından alınmıştır.

irçok
ulusal
medya kuruluşu, spor yazarı ve taraftarın dünyanın en
etkili stadyumlarından bir
tanesi olarak kabul ettiği
Ali Samiyen Stadı 11 Ocak
2011 tarihinde kapılarını
futbola kapadı.
Milyonlarca Galatasaraylı’nın gelip büyük Avrupa
zaferlerini ve Türkiye şampiyonluklarını gördüğü bu
stadı kapanışına takiben
biraz tanıyalım derim.
Çoğu Galatasaray taraftarı
için Ali Sami Yen bir stattan da öte bir olgu, özellikle
Mecidiyeköy ve Avrupa yakasında oturan birçok taraftar için ikinci bir ev adresi ve sosyalleşme noktası
idi. İnsanlar oraya sadece
takımlarını desteklemek ya
da stres atmak için değil,
İstanbul’un keşmekeşi ve
kalabalığından kaçmak için
de sığınırdı. Çünkü 25.000
taraftarın her birinin aklında farklı anılar ve farklı bir
Galatasaray vardı. Bir tane
dostum, bana Ali Sami Yen’i
şöyle anlatmıştı. “Orası öyle
bir stattır ki, hiçbir iddia
olmasa da sadece orada olmak için saatlerce dışarıda
dondurucu soğukta ya da
kavurucu sıcakta beklersin,
çünkü başka hiçbir statta
buradaki kimyayı bulamayacağını bilirsin.”

Milli Takım’ın ilk teknik
direktörü: Ali Sami Yen

Bu küçük izlenimin ardından, Ali Sami Yen’in Türk
Futbolu’ndaki
önemine
değinmek gerekir diye düşünüyorum. Ali Sami Yen
Stadı’nın resmi açılışı 1964
yılında Türkiye-Bulgaristan
milli maçı ile yapılmıştır.
Stat ismini, 1905 yılında
Galatasaray Lisesi’nden 37.
Dönem mezunu olan ve akabinde arkadaşları ile Galatasaray Klubü’nü kurma kararını alan ilk başkan Ali Sami
Yen’den alır.
Sami Yen, Galatasaray’a
1905-18 ve 1925 yılı olmak

üzere toplam 14 sene başkanlık yapar. Bunlara ek
olarak, Türk Milli Takımı’nın Romanya ile yaptığı
tarihindeki ilk resmi karşılaşmada milli takım antrenörü olarak görev üstlenir,
bu da kendisini Türk Milli
Takımı’nın ilk teknik direktörü yapmıştır.
Bunların dışında 1924 Paris Olimpiyatları’nda Türk
kafilesinin başkanıdır, 1923
yılında kurulan şimdi ki spor
bakanlığının eski ismi olan
Türkiye İdman Cemiyetleri
İttifakı’nın da ilk başkanıdır.
Peki bunları neden anlattım? Galatasaray gibi çok
köklü bir klüp, yıllarca çimlerini kaldıracağı bir stadın
ismini ancak böyle bir şahsiyetten alabilir.

Cehennem’e hoşgeldin

Ali Sami Yen Stadı, Türk
Futbolu’nun çağ atladığı,
Jupp Derwall, Sepp Piontek’in kollektif futbol felsefesini getirdiği, Guus Hiddink’in bir antrenör olarak
pişmeye başladığı ve Gordon
Milne’nin İngiliz futbolunun
son 25 yıldır değişmeyen gerçeği olan “toplu hücum toplu defans” kültürünü adapte
etmeye başladığı bir dönemde, unutulamayacak futbol
zaferlerinin yaşandığı bir
merkeze dönüşmeye başla-

TERZİ DİKİŞ
ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı,
genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

dı. Şahsımca dönüm noktası
Mustafa Denizli’nin dün gibi
hatırladığım “biz bu takıma
Ali Sami Yen’de 5 atarız!”
diyerek Neuchatel Xamax’ı
hedef alan sözleriydi. Temenni gerçeğe dönüşmüş,
Ali Sami Yen yine taraftar
ağzı ile “yıkılmıştı”. Galatasaray’ı Şampiyon Klüpler
Kupası’nda çeyrek finale taşıyan bu zafer Ali Sami Yen
Stadı’nı da bundan sonra
bu statta Galatasaray’a
karşı oynayacak hem Türk,
hem yabancı takımlar için
cehenneme dönüştürmüştü.
Taraftar o tarihten itibaren
“welcome to hell” (Cehennem’e hoşgeldin) sloganı ile
stadı bütünleştirerek böyle
anmaya başladı.
Galatasaray bu statta Avrupa’nın birçok ünlü kulübünü yendi. Bunlar arasında Real Madrid, AC Milan,
FC Barcelona, Manchester
United, Juventus, Liverpool, Bologna, SS Lazio, Leeds
United, R. Mallorca, Paris
Saint Germain, Glasgow
Rangers, Olympiakos, Bordeaux, AS Monaco, Athletic Bilbao, Deportivo de La
Coruña ve PSV Eindhoven
gibi Avrupa’nın üst düzey
kulüpleri vardı.
Galatasaray 17 Kasım 2000
yılında UEFA Kupası’nın
kazanırken farklı bir rekora
imza atarak, kendi sahası

ve deplasmanda hiç yenilgi almadan kupaya uzandı.
Bundan dolayı da Ali Sami
Yen Stadı Avrupa’nın birçok
devi tarafından hem korkulan hem de saygı duyulan
bir mabet olarak akıllarda
kaldı.

TT Arena’ya merhaba

Ali Sami Yen Stadı’na hürmetlerimizi sunduğumuz
böyle bir yazının ardından
Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni adresi olan Türk
Telekom Arena’ya yazımda
çok fazla yer vermeyeceğim.
Hem modernliği hem de
kapasitesi ile gözlere hitap
eden ve herkesi büyüleyen
statta, 53 bin Galatasaraylının katılımı ile muhteşem
bir açılışa imza atıldı. Toplam 160 milyon Avro’ya mal
olan stat, Galatasaray ile
Hollanda’nın köklü klubü
FC Ajax arasında yapılan
dostluk maçı ile resmen
Türk futboluna kapılarını
açtı.
Ali Sami Yen’den sonra
binlerce Galatasaraylının
alışmasının zaman alacağını
düşündüğüm TT Arena, modernliği ve büyüklüğünün dışında oynanan futbol ile de
kendinden en kısa zamanda
söz ettirmeye başlayacaktır
umarım. Her şey Türk futbolu için!
berk.coker@haber.dk
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SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

Zor dönem

Y

eni yılın gelmesiyle Türk futbolu Ulusal ve Uluslararası arenada hem kulüp hem de milli takım
bazında zor bit döneme girdi diyebiliriz.
Öncelikle Türkiye Spor Toto Süper Ligini ele alırsak, Trabzonspor şu anda ligin en istikrarlı ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olarak gözüküyor.
Onu takip eden diğer takımların hiç mi şansı yok?
Elbette var. İstikrarı tuttururlar ve galibiyet serisine devam ederlerse. Yol kazası olmaz mı?
Her takım için ligin bitimi olan 34. haftaya kadar
olabilir. Zaten futbolun güzelliği de burda. Rekabet
ve heyecan kızışacak. İddialı olan takımlar birbirleriyle futbol kuralları içinde yarışacak, futbol severlerde zevk alacak.
Sahi, taraftar niye stadlara gidiyor? Gönül verdiği
renklerin başarısını görmek ve güzel futbol izlemek
için. Ligin ilk yarısında aradığını bulamayan takımlar ara transferin devam ettiği bu ay içinde bir nevi
takviye yaptılar.
Ara transfer döneminin biteceği 31 Ocak tarihine kadar da bu devam edecek. Bu hafta start alacak olan 2. yarının başlamasıyla yeni umutlar yine
yeşerecek. Uluslararası arenada önce Türk Futbol
Milli Takımını çok zor maçlar bekliyor. Türkiye,
2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak için
ilk maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendini
zora sokmaya başladığı durumdan düzlüğe çıkmak
için uğraş verecek.
Yeni teknik patron Guus Hiddink’in işi hiç de kolay değil. Türk halkı yeni bir hüsranı kaldırabilir
mi? Bu baskı futbolculara da yansıyacağı gibi, grubumuzda geri kalan maçlar tam bir final olacak.
Heyecana ve sinirlerinize hakim olmaya hazırlanın.
Bu sene Avrupa arenasında kulüpler bazında tek
temsilcimiz olarak kalan Beşiktaş’ı da bundan sonra zor rakipler bekliyor. Gerçi, Türk futbolunda en
flaş transferleri yapan siyah-beyazlılar kadrolarına
yeni kattıkları Almeida, Simao, Guti ve Quaresma
yıldızlarıyla hedefi UEFA finali olmalı diye düşünüyoruz.
Lig’de sendeleyerek giden Beşiktaş’ın en azından
UEFA finali oynaması başta başkan Yıldırım Demirören olmak üzere tüm camia ve taraftarını mutlu
eder. Temmennimiz bu yönde. Aksini düşünmek yapılan tüm flaş transferler adına yazık olur. F.Bahçe
ligi zorlayacak büyük takımlardan biri olacağa benzeyebilir. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon elde edebilecekleri tek şey Türkiye şampiyonluğu. İkincilik,
üçüncülük camiayı mutlu etmez. Muhakkak Avrupa ‘ya gitmek zorunda.
Bu G.Saray içinde geçerli. G.Saray’ın bir de Türkiye Kupasını kazanabilme şansı halen devam ediyor.
Söz G. Saray’dan açılmışken yeni Ali Sami Yen Arena’nın açılışında yaşananlara değinmeden olmaz.
TOKİ başkanı Erdoğan Bayraktar’ın G.Saray yönetimini yerden yere vurduğu konuşmasını hiçbir
camia kaldırmaz. Bir iyilik yap sonra binlerin önünde bunu gözüne sok. Stadı terkedenler başbakan ya
da Galatasaray yönetimi ve bakanlar değil de siyasetçilerin sergilediği rezalete kızan taraftarlar olsaydı daha bir Galatasarayca tepki verilmiş olurdu. Galatasaray taraftarına bu daha çok yakışırdı.
irfan.kurtulmus@haber.dk

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

��

����
��
�������
�������
�������
�����

������

������

�����

��������

������

������

�����

�������������������������������������

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

������������������

