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Almanya Federal Parlamentosu'nda 1915 olaylarının “soykırım”
olarak nitelendirildiği yasa tasarısının onaylanmasından sonra,
bazı eyalet okulların konuyu ders
olarak işlemeleri velileri endişeye
sevk etti.



Alman okullarında
“soykırım” dersleri okutuluyor

EXTERTAL’de yönetim kurulu olarak toplanan Almanya Türk Veli
Dernekleri Federasyonu (FÖTED)

Almanya Federal Parlamentosu'nda 1915 olaylarının “soykırım”
olarak nitelendirildiği yasa tasarısının onaylanmasından sonra,
bazı eyalet okulların konuyu ders
olarak işlemeleri, bu hususda görüşerek yapılması gerekenleri belirledi.
FÖTED Eş Başkanları Dr.Ali Sak
ve Berin Arukaslan Türkses’e yaptıkları açıklamada;

Haberi 9’da

İŞCİLER ALINACAKTIR
Hamburg Toptancı Halinde
faaliyet gösteren,

15. sayfada

ONKEL-Şahingöz GmbH & Co. KG

SESİMİZİ KESMEYİN!.
Tide bünyesinde Türkçe yayın yapan başta
Merhaba Hamburg
olmak
üzere, Şeker
Fm, Günaydın
ve Power Fm
gibi yayınlarında kaldırılması
tartışılıyor.

Gözde Market Uyuma
açıldı
büyük
 Hannover’de 20

Merhaba Hamburg sunucusu
Kazım Korkmaz (soldaki) ve
Erdinç Atay, 12 yıldır aralıksız
yayın yapıyorlar.

Ekim Perşembe
günü yeni açılan
Gözde Market’de
yeni açılış dolayısı ile yoğunluk yaşandı. Yeni açılış nedeniyle
yapılan indirimli satışlardan yararlanmak için sabahın erken saatle Gözde markete gelen müşteriler, kaliteli ürünleri çok uygun fiyatlara alma
imkanı buldular. Market sahibi Şinasi Kaya ve Ali
Moslumi, ilgiden memnun kaldılar. 12. sayfada

firması için depoda (gece veya gündüz)
çalışacak elemanlar alınacaktır.

Başvuru için:
Tel.: 040-329090 0
e-mail: info@onkel-hh.de

darbe

 1915 Olayları’nı ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul
eden karar tasarının 02 Haziran 2016 tarihinde Alman Meclisi Bundestag’ta kabul edilmesinden
sonra, bazı eyalet hükümetleri konuyu gündemlerine alıp, okullarda ders olarak okutmaya başlamaları gelecek adına endişe verici bir gelişmedir.
Ekrem SAĞIR’ın yazısı 19’da

Rathaus’un
sahibi
bir TÜRK

Hamburg MASAL’ına
kavuștu
2000 yılından beri binlerce genç çiftin
düğün törenlerini kendi ișlettiği salonlarda
gerçekleșmesini
sağlayan, Hamburg’un
tanınmıș ișadamlarından Sezer Atılanok ve
yine bașarılı ișverenlerimizden Mustafa
Özcan, Harburg’da
dört dörtlük MASAL
DELUXE EVENT’i 1
Ekim Cumartesi günü
hizmete açtılar.

e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Sonderposten’da
%80’e varan indirimler
 İşte bu hususu dikkate alan İlyas kulaksız

6. sayfada

ve Andreas Pahl, Möbel Desing & Polstereiwerkstatt 54 ve Euro Stocklots GmbH adı altında işletdikleri Sonderposten mağazasından yüzlerce ürünü %80 e varan indirimli
fiyatlarla müşterilerine sunuyorlar. 7. sayfada

Atlasglobal Hamburgİstanbul 100. uçușunu
kutladı  Atlasglobal Havayolları,

Çevik, Nierling, Çiftçi Partner
avukatlar gurubu Alster’deki yeni
ofislerine ekibi büyüterek taşındı
 Açılışa çok sayıda davetliler katıldı. Yeni
yerlerinde Avukatlar Muhammed Çiftçi,
Kerstin Nierling ve İna Remmert’le birlikte
avukatlık ve ticari danışmanlık hizmetleri
verdiklerini beyan eden Avukat Süleyman
Çevik, Geniş bilgi 2 ve 3. sayfalarda
Hergün
açık büfe
kahvaltı
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8,99

KonditoreiPastane
facebook.com/yufkakonditorei
Engelbosteler Damm 98 • 30167 Hannover • T
Te
el.: 0511- 898 27 320

yurtdışında büyüme stratejisi çerçevesinde 1Temmuz
tarihinde Hamburg-İstanbul uçuşlarına başladı.
Atlasglobal, Hamburg-İstanbul uçuş hattının 100. uçuşu sebebiyle havalimanında basına yönelik özel bir
etkinlik düzenledi. 16. sayfada

 2002 yılın da Ham-

burg’a gezmek için
gelen 1978 Ankara
doğumlu Yavuz Yılmaz,
Rathuas Bäckerei adı
altında işlettiği üç ayrı
pastane de Türk unlu
ve Alman Bäckerei’larında bulunan bütün
ürünleri müşterilerine
sunuyor. 11. sayfada

Türkses Gazetesi ilan Servisi
Telefon: 040 35 70 19 12
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HARBURG ‘un
nezih pastanesinde,
sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaşlarınızla sohbet
keyfini sizde
yaşayın!

A’dan Z’ye her türlü Bäckerei ve pastane ürünleri. Harburg da üç ayrı pastanemizden
Hergün kahvaltı ve öğle yemekleri. Kahve, çay ve her türlü sıcak ve soğuk içecek çeşitleri.
Inh.:Yavuz Yılmaz
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Her Cumartesi ve Pazar günleri AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece

8,90 Euro

Her gün 06:00 ile 20:00 arası açığız

RATHAUS Bäckerei-1
Julius-ludowieg Str. 21B • 21073 Hamburg
Tel.: 040 - 77 71 49 • 77 38 01

RATHAUS Bäckerei-2
Heimfelder Str. 5 • 21075 Hamburg - Harburg
Tel.: 040 - 77 34 00 . 76 75 46 25

RATHAUS Bäckerei-3

Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg
e mail: rathausbaeckerei@hotmail.com

Ekim - Oktober 2016
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“Türkiye enerji ve ticaret merkezi olacak”
Rüzgar Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, Almanya’nın Hamburg kentinde kadar enerji üretimimizi 20 bin MW’ye çıkartmaktır. Yatırımlarla ilk
yapıldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji etapta enerjisinin yüzde 50’sini karşılayabilen bir yapıya ulaşmayı heKomisyonu Başkanı Altunyaldız: “Sektördeki hedefimiz, 2023 yılına defliyoruz”.

A

•Türkses / HAMBURG

lmanya’nın liman kenti
Hamburg’da, “Hamburg
Rüzgar Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı ve Avrupa Rüzgar Konferansı” Almanya Ekonomi Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’in de katılımıyla gerçekleştirildi.
Her iki yılda bir yapılan, bu yıl ikincisi düzenlenen ve yaklaşık 30 ülkeden bin 200’ü aşkın firmanın
katıldığı fuar ve konferansta Türkiye’den de siyasi, ticari ve uzman
heyetlerin bulunduğu geniş bir katılım gerçekleştirdi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Hamburg’taki fuara katılım amaçlarıyla
ilgili olarak, “Ülkemizdeki rüzgar
enerjisi potansiyelini ve küresel are-

nada
teknolojileri
görmek,
müşahede etmek ve iş birliği imkanlarını araştırmak üzere buraya geldik. Türkiye, enerjide yüzde 70’den
fazla dışa bağlı bir ülke. Biz bu dışa
bağımlılık oranını rüzgar, güneş, su
kaynakları gibi yenilenebilir enerji
kaynakları ve buna ilaveten var olan
kömür kaynaklarımızı kullanmak
suretiyle elektrik enerjisi üreterek
aşağı çekme gayretindeyiz.” dedi.

2023 hedefi 20 bin MW
rüzgar enerjisi üretmek
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve hükümetin bu
bağlamda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Altunyaldız, “Bu
bağlamda hem enerji hem de yatırım
alanlarında önemli hükümler getirildi. Enerji endüstrisini geliştirerek
ve yenilenebilir enerji üretimini artırarak ülkemizin petrol ve doğalgaz
fakirliğini bertaraf edeceğiz. Yatırımlarda Türkiye’de üretilen ekip-

manları kullananlara teşvikin yanı
sıra yenilenebilir enerjiyle üretim
yapanlara da alım fiyatına garanti
yoluyla teşvik sunuyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin şu an Avrupa’da en
fazla rüzgar enerjisi potansiyeline
sahip ülke olduğunu vurgulayan Altunyaldız, “Ama bu potansiyeli
henüz işlenmemiş bir ülkeyiz. Toplamda 50 bin MW rüzgar enerjisi
potansiyeline sahibiz. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalarda üretim 100 katına çıktı.
Sektördeki hedefimiz 2023 yılına
kadar enerji üretimimizi 20 bin
MW’ye çıkartmaktır. Yatırımlarla ilk
etapta enerjisinin yüzde 50’sini
karşılayabilen bir yapıya ulaşmayı
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Akdeniz ve Ortadoğu’da bir enerji ve ticaret merkezi
olması politikasını güttüklerini anlatan Altunyaldız, bu amaçla Ham-

burg’ta uluslararası firmaların ve
birliklerin temsilcileriyle görüşerek
Türkiye’deki yatırım imkanlarını tanıtmak, tüm bu bölgelerde Türkiye’de üretilen ekipmanların kullanılması için uğraşacaklarını dile getirdi.

Avrupa’nın en fazla rüzgar
potansiyeline sahip ülkesiyiz
Fuar kapsamında yaklaşık 15 şirket
ve kuruluşla görüşmeler yapılacağına işaret eden Altunyaldız şunları kaydetti:
“Amaç, ülkemizi ve enerji sektörünü
küresel dünyada tanıtıp yatırımları
ülkemize çekmek. Tüm dünyaya 15
Temmuz’daki ihanet saldırısına
rağmen Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta ve güçlü olduğunu göstermektir. Türkiye’ye yatırım
yapanların kazandığı mesajını vermek istiyoruz. Türkiye, aralıksız
büyüyen ve elektrik enerjisinde
Çin’den sonra talebini en fazla artıran ülke. Tüm bunlar, ülkemizin en-

erji potansiyelinin önemini de gösteriyor.”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
(TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Serdar Ataseven de fuarda
Türkiye’deki rüzgar enerjisi potansiyelini ve yatırım imkanlarını yatırımcılara anlatmak diğer ülkelerin
rüzgar enerjisi birliği başkanlarıyla
bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanmak ve Türkiye’de
yaşanan darbe girişimin olumsuz etkilerini silebilmek için bulunduklarını açıkladı.
Fuarda konferans kapsamında 11
ikili görüşme ve ayrıca bir de Türkiye oturumu gerçekleştirileceğini
ifade eden Ataseven, “Türkiye, Avrupa için önemli bir pazar, zira Avrupa’nın en büyük karasal enerji
potansiyeline sahip pazarıyız. Türkiye’deki pazar belli bir doygunluğa
gelince de özellikle Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’daki bakir rüzgar pa-

zarlarına endüstrimizle girmek istiyoruz. Yani hem iç ve dış pazara
yönelik yatırımcı çekmek hem de
rüzgar enerjisini geliştirmek istiyoruz.’’ dedi.

İlanlarınız için
doğru tercih:
Türkses
Gazetesi

25

yıllık tecrübesiyle
İnternet
www.turkses.de

e-mail:
tuerkses@t-online,de
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ropörtaj / Adnan ÖZTÜRK

“Sabırla anlatmaya devam edeceğiz”

Türkiye’de; 15 Temmuz 2016 başarısız
darbe girişiminden sonra Almanya’da
gelişen olaylar herbirimizin malumudur.
Alman siyasiler ve Alman basını hemen
hemen her gün Türkiye ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan hakkında
konuşuyor ve yazıyorlar. Bundan da
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız
oldukca rahatsızlar. Çünkü, her ortamda
bu konunun gündeme gelmesini
istemiyorlar.
İşte biz de bu özel durumu dikkate
alarak, T.C. Münster Başkonsolosu Pınar
Gülün Kayseri ile bir söyleşi yaptık. Söyleşimizde Pınar Hanım sorularımızı içtenlikle
cevaplandırdı. İhbar hattı sorumuzu şiddetle reddeden Başkonsolos Kayseri, “bizim
görev çerçevemiz Viyana Konsolosluk
Sözleşmesinde belirtilmiştir” dedi.
15 Temmuz darbe girişimi ve
sonrasında Almanya’da gelişen olaylar
hakkındaki değerlendirmenizi
öğrenebilir miyiz?
Türkiye, 15 Temmuz gecesi, anayasal
düzenimizi ve milletimizi hedef alan hain
bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu darbe
teşebbüsünün arkasında Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) bulunduğuna dair
şüphe götürmeyen kanıt ve itiralar
mevcuttur. Bu saldırı, halkın gösterdiği
eşsiz cesaret ve beraberliğin de sayesinde
çok şükür başarısız kalmıştır. Ancak, bu
terör örgütüne karşı mücadelemiz, tehlike
yokedilene kadar devletimiz tarafından
kararlılıkla sürdürülecektir. Zira bu örgüt,
sadece 15 Temmuz gecesi harekete
geçmemiştir. Bu örgütün, yıllarca, devletin
işleyişini yasal olmayan yöntemlerle
engellemeye, zaafa uğratmaya çalıştığı,
devlet otoritesini ele geçirmeyi
amaçladığı, bu hedeleri doğrultusunda da
hemen hemen tüm devlet kurumlarına
sızdığı anlaşılmıştır.
Alman Hükümetinin geç tepki
vermesi de yadırgandı?
Almanya’nın ilk tepkisi, darbe
teşebbüsünden hemen sonra bu
teşebbüsün kınanması ve demokratik
düzenin devamlılığının vurgulanması
şeklinde olmuştur. Sonraki günlerde ise,
kamuoyu ve basında, ülkemize yönelik
tehditin kendisinden ziyade ülkemizde

darbeye karşı alınan önlemler öne çıkarı‐
lmıştır. Biz tüm AB ülkelerinden daha er‐
ken ve net bir destek bekledik. Türkiye‐
’nin maruz kaldığı tehlikenin burada tam
idrak edilmediğini düşünüyorum. Oysa
bu muhtemelen Cumhuriyet tarihimizde
yaşanan en derin krizdi.
Özellikle basın?
Burada bana Alman basın mensupları
tarafından yöneltilen sorularda idam
cezası ile ilgili tartışmalar ve çok sayıdaki
tutuklamalar ve görevden
uzaklaştırılmalarla ilgili endişeler
gündeme getirildi. Hiç kimse telefonu açıp
da geçmiş olsun, ya da başınız sağolsun
demedi. Buradaki basın temsilcilerinin
sorularından, bu örgütün iki yüzlülüğü
hakkında, ayrıca Türk siyasi tarihi
hakkında fazlaca bilgi sahibi olmadıkları
izlenimini edindim.
15 Temmuz’dan sonra her şey
birden bire Türk toplumunun aleyhine
döndü galiba, ne dersiniz?
Ben öyle görmüyorum. Almanya’daki
Türk toplumunun, devletimize destek
göstermesi bu meyanda anlaşılmadı,

yanlış değerlendirildi, hatta maalesef
çarpıtıldı. Buna karşılık, buradaki
insanlarımız, özellikle onbinlerin katıldığı
ve hiçbir siyasi ayrıştırıcı sloganın
atılmadığı Köln’de 31 Temmuz günü
gerçekleştirilen “Darbeye Karşı
Demokrasi Mitingi”nde, örnek bir sivil
toplum gösterisi gerçekleştirdiler. Bu da,
bu gösteriye sadece “güvenlik”
penceresinden bakanların korkularının ne
kadar anlamsız ve yersiz olduğunu en
güzel şekilde ortaya koydu.
Sonuçta, buradaki vatandaşlarımızın
Türkiye’de seçilmiş kişilere, Gazi
Meclisimizde temsil edilen millet
egemenliğine destek göstermeleri, tıpkı
Türkiye’deki gibi, birlik içinde tepkilerini
barışçıl şekilde dile getirmeleri
demokratik kültüre sahip olduklarını
gösterir. Bu endişe değil, tam tersine
memnuniyet duyulması gereken bir
şeydir.
İçişleri Bakanı Jäger’in DİTİB
hakkındaki ifadeleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
FETÖ bağlamında sosyal medyadaki

bazı hakaret ve sataşmaların KRV
Meclis’inde gündeme getirildiği
anlaşılıyor. Bu tür olayların DİTİB’le
ilişkilendirilmesi doğru değil. DİTİB
adına konuşmam elbette mümkün değil,
ancak, DİTİB, hepimizin bildiği gibi 30
küsür yıldır buradaki insanlarımızın,
dinlerini, örf ve adetlerini yaşamaları,
çocuklarına aktarmaları için Almanya’daki
Türkler tarafından kurulmuş bir STK’dır.
DİTİB derneklerinin talepleri
doğrultusunda, geçici sürelerle
Türkiye’den gelen din görevlileri vardır.
Bu din görevlilerinin, devlet geleneğine
sadık, memur adabına sahip, Anadolu
topraklarındaki binlerce yıllık İslam
geleneğinin birikimiyle eğitilmiş kişiler
olduklarını, güzel değerlerimizi
önermekten başka bir şey yapmadıklarını
aslında herkesin gayet iyi bilindiğine
inanıyorum.
Bazen, siyasilerin açıklamaları basında
çarpıtılabiliyor, sansasyonel hale
getirilmek isteniyor olabilir. Benim
görüştüğüm tüm üst düzey Alman
yetkililer bir STK olarak DİTİB’in şeffaf,
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-Türkiye ve Almanya da mahkeme kararlarının tanıtım ve tenfi
fizi - Yeminli Tercümeler.

Türkiye ve Almanya’da her türlü Hukuk Danışmanlığı, Avukatlık Hizmetii,, Şirket Kurma Danışmanlığı ve Yeminli Tercüme hizmetleri verilir.

Ferdinand Str. 12 • 20095 Hamburg

(U-Bahn Jungferstieg veya Hauptbahnhof Nord)

info@cn-advo.de
www.cn-advo.de
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güvenilir bir partner olduğunu
söylemektedirler.
Vatandaşlarımızın darbeyi
düzenleyen örgütle bağlantılı kişileri
ihbar etmeye çağrıldıkları söyleniyor
Alman basınında. Bu doğru mu?
Hayır. Başkonsolosluğumuzda “ihbar
hattı” açıldığı ve FETÖ ile bağlantılı
insanların isimlerinin buraya
bildirilmesinin istendiği şeklinde dolaşan
iddialar elbette doğru değil. Bizim görev
ve yetkilerimiz bellidir. Viyana
Konsolosluk Sözleşmesinde belirtilmiştir.
Almanya ile adli yardımlaşma veya
istihbarat işbirliğini düzenleyen onlarca
ikili anlaşma ve protokollerimiz vardır. İki
ülke arasındaki işbirliği, devletimizin,
uygun göreceği girişimlerle yürütülmekte,
görüş ve beklentilerimiz gerektiği şekilde
paylaşılmaktadır.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Son olarak ilave etmek istediğiniz
noktalar var mı?
Şunları ifade etmek istiyorum:
vatanına ve milletine karşı sevgi besleyen
insanlarımızın FETÖ’yle bir şekilde
iltisaklı olanlar kişilere tepki duymaları
normal karşılanmalı. Ama elbette ki
hiçbir suretle şiddete başvurulmaması
gerekir.
Bu örgütün ülkemize nasıl zarar
verdiğini soğukkanlılıkla ve sabırla
anlatmamız gerekiyor. Zaten son
dönemde, AB, Avrupa Konseyi, AGİT,
NATO gibi, bir kısmının kurucu üyesi
olduğumuz kurumların yetkilileri
tarafından ülkemize gerçekleştirilen
ziyaretlerin, son olarak BM’nin bu yılki
Genel Kurul’unda Sayın
Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki
heyettimizin yaptığı görüşmelerin, FETÖ
tehlikesinin daha iyi anlaşılmasını
sağladığını düşünüyorum.
Bizler de, olayların iç yüzünü
anlatmaya, kimi zaman önyargılarla karşı
karşıya kalsak dahi kararlıklıkla devam
ediyoruz. Türkiye, kendisini korumaya
yönelik tedbirler almaya zorlanmış
olmasına rağmen, demokratik ve açık bir
toplum olmaya devam etmektedir.
Eminim ki bu süreçten ülkemiz
güçlenerek çıkacaktır. Öztürk Gazetesi’nden alınmıştır.
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Çevik, Nierling, Çiftçi Partner avukatlar gurubu
Alster’deki yeni ofislerine ekibi büyüterek taşındı
10 yıldır Hamburg-Steindamm’da
Türk ve Alman Hukukunda avukatlık, ticari danışmanlık ve yeminli tercümanlık hizmetleri veren Çevik,
Nierling, Çiftçi Partner avukatlık
ofisi ekibine Avukat İna Remmert’i
de alarak, yeni taşındığı HamburgAlster gölünün kenarında bulunan
yeni avukatlık ofisinin açılışını yaptı.

A

çılışa çok sayıda davetliler katıldı. Yeni yerlerinde Avukatlar
Muhammed Çiftçi, Kerstin
Nierling ve İna Remmert’le birlikte
avukatlık ve ticari danışmanlık hizmet-

ilan Ekim 2016.qxp_tuerkses 19.10.16 11:32 Seite 1

Ali GÜMÜŞ
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Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin
Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler

4-

99

€

*31.12.2016’ya
kadar

HAMBURG BAYİİ

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697

Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de

leri verdiklerini beyan eden Avukat Süleyman Çevik, “Hukuk ofisimizde
hem Almanya’da hem Türkiye’de
kayıtlı avukatlar çalıştığından iki
hukuk alanında hizmet verdiklerini
ve vatandaşların ve şirketlerin devletin kurumları ile ticari, mülki ve idari
problemlerini mümkün mertebe
mahkemeye intikal ettirmeden ve anlaşarak çözdüklerini’’ belirtti.
Bununla birlikte aile ve miras hukunda,
ticaret-şirketler ve tahsilat hukukunda,
ceza ve vergi hukukunda, sosyal sigortalar ve emeklilik hukukunda, idare hukukunda,
yabancılar
ve
iltica
hukukunda, arsa-emlak ve inşaat huku-

kunda, ofis olarak hem Türkiye’de hem
de Almanya’da yılların deneyimine ve
tecrübesine istinaden başarılı hizmet
verdiklerini beyan eden Çevik, Türkiye’deki bütün tanıma ve tenfiz ve tahsilat davalarını, özellikle boşanma
tanıma ve varisi tanıma davalarını baktıklarını ve Türkiye de yapılan kazalarda, Almanya daki avukatlık sigortasından ücretlerini alarak Türk Trafik
Hukukunda da hizmet verdiklerini
söyledi.
Avukatlık ofisinin yeni adres ise şöyle:
Ferdinandstrasse 12, 20095 Hamburg
(İşbank ın yanında)

Dört dörtlük eğlence oldu
• Türkses / HAMBURG

günü Hamburg’un eğlence
salonu Hit house salonunda
yapılacak.
Almanya’nın Hamburg kentinde her sabah Türkçe ve Almanca yayın yapan Merhaba
Hamburg radyosu sunucularından müzisyen Serkan Alkan’ın düzenlediği ‘Bizim 4
Dörtlük Gecemiz’ adlı aile
eğlencesi 28 şubat Cuma
günü Hamburg’un eğlence
salonu Hit house salonunda
yapılacak.

H

amburg’da sanatçı
Serkan Alkan öncülüğünde kentin Hamburger Strasse yakınında
Leyla Kanmaz 'ın işlettiği
Umdenkbar adlı mekanda,
“Bizim 4 Dörtlük” adı altında
düzenlenen eğlence dört dörtlük muhteşem geçti.
Çok sayıda katılımın olduğu
gecede Murat İnce, Serdal
Alkan, Bahtiyar Taş ve DJ
Serdal'dan oluşan ekip müzikseverlere unutamayacakları bir program sundular.
Gecede ilk olarak kendine
tarz rok müzik parçaları seslendiren Murat İnce merhum
Cem Karaca, Barış Manço'nun parçaları başta olmak
üzere birbirinden güzel eserler seslendirdi.
Daha sonra DJ Serdal'ın
yaptığı sevilen hareketli parçalara dayanamayan eğlenceseverler pisti doldurdu. Bol

bol dans edip haftanın
yorgunluğunu gideren
katılımcılar, tekrar yerlerini aldıktan sonra
sahne alan Serkan
Alkan söylediği türkülerde adeta Anadolu'yu
gezdirdi. Bol bol alkış
toplayan Serkan Alkan'ın söylediği türkülerin bazılarına
dinleyenler eşlik ettiler.
Rok, pop, türkü seslendirilen gecede her katılımcının istediğini bulması mümkün
oldu ve oldukça geniş yelpazede müzik programı sunuldu.
“Aldırma Gönül
Aldırma” gibi bir çok parça
ise birlikte seslendirildi. Gecede herkesin zevkine uygun

dört dörtlük bir eğlence gerçekleşerek katılımcıların sabaha kadar neşeli vakit
geçirip enerji depoladıkları
görüldü.
Almanya’nın Hamburg
kentinde her sabah Türkçe ve
Almanca yayın yapan Merhaba Hamburg radyosu sunucularından müzisyen Serkan
Alkan’ın düzenlediği ‘Bizim
4 Dörtlük Gecemiz’ adlı aile
eğlencesi 28 şubat Cuma

Eğlence dünyasının sabırsızlıkla beklediği muhteşem aile
gecesine ilginin çok fazla olduğunu belirten organizatör
Serkan Alkan ‘Gecemize ilgi
çok fazla.Tüm eğlence severleri bu gecemize bekliyoruz.
Hamburg’da ilk kez Türkü,
Pop, Halay ve rock atmosferinin yaşanacağı bir gece sunuyoruz. Gecemizin renkli
geçeceğini şimdiden söylemek isterim’ dedi.

Möbel Desing & Polstereiwerkstatt 54

Euro Stocklots GmbH

DEPODAN ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE
TOPTAN FİYATINA PAREKENDE SATIŞLAR
• KUMAŞLAR
• LAMBALAR
• EV EŞYALARI
• BAHÇE

MOBİLYALARI
• KOLTUKLAR
• YATAKLAR
• ÇEKYATLAR
• SANDALYELER
• MASALAR
• MUTFAK EŞYALARI
• ELEKTRONİK
MAKİNALAR
• TAMİRAT ALETLERİ
• BANYO EŞYALARI
• DEPO RAFLARI
ve benzeri gibi birçok
yeni ve ambalajlı
ürünlerimizi sizlere
inanılmaz uygun fiyatlara
sunmaktayız.

Luisenweg 137 • 20537 Hamburg

Tel: 040 / 21 90 48 41 • 46 63 37 997 • Fax: 040 / 30 39 89 62

Mobil: 0172 / 163 77 69 • 0176 / 574 55 900

İlyas Kulaksız: polstereiwerkstatt@hotmail.de • www.polstereiwerkstatt.com

andreas.pahl@eurostocklots.net • www. euro-stocklots.net
Açılış saatlerimiz: Cuma: 14 - 18 • Cumartesi 10 - 15
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Almanya'nın liman kenti Hamburg'da düzenlenen etkinlikle polislerin tutumu protesto edilerek gerçek sorunun
ırkçılık olduğu ileriye sürüldü.

L

• Türkses / HAMBURG

iman kenarında St. Pauli semtinde Semt Sakinleri
İnisiyatifi Balduintreppe tarafından organize edilen
etkinliğe çok sayıda katılım olurken, polis geniş
güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Diyarbakırlı gençler tiyatro
projesi için Hamburg’a geldi
• Türkses / HAMBURG
Almanya – Türkiye arasındaki Gençlik
Kültür Değișimi Programı çerçevesinde
Hamburg kentine gelen 14 kișilik gençlik
grubu Mut Tiyatrosu'nda çalıșdılar
Diyarbakırlı gençler bir haftalık tiyatro
projesi için Almanya'nın liman kenti
Hamburg'a geldiler. Almanya – Türkiye
arasındaki imzalanan ve Avrupa Fonu
tarafından desteklenen Gençlik Kültür
Değișimi Programı çerçevesindeki proje
kapsamında yazın Mahmut Canbay
yönetimindeki Hamburg Mut Tiyatrosu
ekibini Diyarbakırlı gençler iade-i
ziyarette bulundu.
14 üniversiteli genç
Diyarbakır-Lice Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Zülfikar Alma bașkanlığında 14
üniversiteli gençten olușan grup,
Hamburg'un tek interkültürel sahnesi
olan Mut Tiyatrosu'nda
çalıșdı. Zülfikar Alman,
Gençlik
ve
Spor
Bakanlığı'nın
da
desteğiyle gerçekleșen
ziyarette Almanya'yı ve
Almanya'daki kültür
yașamını tanıma șansı
bulduklarını
ifade
ederek, Bu iki ülke
arasındaki
gençlik
kültür
alıșverișinin

ikinci ayağı. çok olumlu izlenimler
edindik. Bu ortak çalıșmanın gençlerin
yașamlarına çok șeyler katacağına
inanıyorum. İmkanlar dahilinde bu
verimli
ilișkilerimizi
daha
da
geliștireceğiz” dedi.
Birbirimizden öğreniyoruz
Diyarbakırlı grubu konuk eden
Hamburg Mut Tiyatrosu'nun Genel Sanat
Yönetmeni Mahmut Canbay da, kültür ve
sanat insanlar ve özellikle gençler üzerindeki olumlu etkisi ve motivasyonuna
dikkat çekerek, “Birbirimizden çok șeyler
öğreniyoruz.
Kültür
ve
tiyatro
çalıșmasının en güzel yanı da bu” diye
konuștu.
Diyarbakırlı grup Mut Tiyatrosu'nda
yapılan sanat çalıșmalarının yanı sıra
kenti gezip, çeșitli kültür ve devlet
kurumlarını ziyaret edip, kentin turistik
ve tarihi yerlerini gezdiler.

UYUŞTURUCU TİCARETİ BAHANE
Farklı konuşmacılar podyuma çıkarak “Hamburg polisi
özellikle St. Pauli semti ve çevresinde Afrika kökenlileri
hedef alarak uyuşturucu ticareti yaptığı ileriye sürülüyor.
Evlerine baskınlar düzenleniyor sokak ortasında kovalanıyorlar. Her göçmen kökenli uyuşturucu ticareti yapmıyor
ve bizlerde uyuşturucuya karşıyız. Uyuşturucu bahane
edilip suçsuz insanlara azap çektiriliyor. Bu tutumu kabul
etmiyor protesto ediyoruz” ifadelerinde bulundular.

IRÇILIK GÖRMEMİZLİKTEN GELİNİYOR
Asıl sorunun ırkçılık olduğunu ve bu sorunun görmemezlikten gelindiğinin altını çizen yetkililer, “Her insan insandır
ve her insana aynı hak tanınmasını talep ediyoruz. Hedefimiz
bizim haklarımızın verilmesi ve haklarımızın çiğnenmesine
izin vermeyeceğiz” mesajları verildi. Konuşmaların ardından
4 Ocak 2016 tarihinde Hamburg'da uyuşturucu ticareti
yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 19 Şubat 2016'da
konulduğu cezaevinde ölen Jaja Diabı anıldı ve etkinlik
müzikle geç vakte kadar devam etti.
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lış-veriş yaparken iyi bir
araştırma yaparak hoşumuza giden ürünü en
uygun fiyata almak, hem bütçemizi hemde kendimizi rahatlatır.
Bu nedenle reklamları ve sunulan özel inidirimleri iyi takip
etmek gerekir. Ziraa aynı
ürüne bazen %80 e varan indirimle sahip olmak mümkün.
Son yıllarda büyük rağbet
gören Sonderposten mağazalarında özel indirilmiş, hafif hatalı veya direkt fabrikadan
gelmiş, yeni ve ambalajlı ürünleri çok uygun fiyatlara almak
için iyi bir araştırma yapmamız
hepimiz için faydalıdır.
Örneğin 4800 Euro civarında

yeni bir Boxspring Bett yatağını sipariş eden müşteri almadı diye, 799 Euro’ya alan
diğer bir kişinin ne denle avantajlı çıktığını belirtmekde yarar
var.
İşte bu hususu dikkate alan
İlyas kulaksız ve Andreas Pahl,
Möbel Desing & Polstereiwerkstatt 54 ve Euro Stocklots
GmbH adı altında işletdikleri
Sonderposten mağazasından
yüzlerce ürünü %80 e varan indirimli fiyatlarla müşterilerine
sunuyorlar.
Luisenweg 137 • 20537 Hamburg adresinden üreticiden tüketiciye direkt şatışlar gerçekleştiren Kulaksız ve Phal ortaklar, birçok ürünlerde %80 e
varan indirimler uyguluyorlar.

KUMAŞLAR, LAMBALAR, EV
EŞYALARI, BAHÇE MOBİLYALARI, KOLTUK TAKIMLARI, YATAKLAR, ÇEKYATLAR,
SANDALYELER, MASALAR,
MUTFAK EŞYALARI, ELEKTRONİK MAKİNALAR, TAMİRAT ALETLERİ, BANYO
EŞYALARI, DEPO RAFLARI
ve benzeri gibi birçok yeni ve
ambalajlı ürünleri müşterilerine
inanılmaz uygun fiyatlara sunuyorlar.
Haftada sadace iki gün Cuma:
14 - 18 ve Cumartesi 10 - 15
saatleri arasında depolarını
şatışa açtıklarını vurgulayan
İlyas Kulaksız, arzu edenlerin
Tel: 040 / 21 90 48 41 • 46 63
37 997 nolu telefonlardan bilgi
alabileceklerini belirtti.

Hürriyet’den alınmıştır
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Ehlerding Vakfı, Ekolojik Tarım
Okulu Norderlück’e “VEDA” etti

Sanatçı
Berfin
Gürsoy
Radyo

taze gıda ürünlerinin nasıl olduğunu görüyorlardı.
Patates, havuç, soğan gibi sebzelerin nasıl yetiştiğini ve meyvelerin toplandığını görüyor ve
yardım ediyorlar bilgi sahibi oluyorlardı”

Metre:pool’a
konuk oldu
• Türkses / HAMBURG

Güvenlerini ve bilgilerini
geliştiriyorlar
Basın açıklaması şöyle devam etti: “Dolayısıyla
çocuklar yiyeceklerin nasıl üretildiğini, çevrenin
temiz, doğanın önemini öğrenerek hem kendi
gelecekleri için güvenlerini ve bilgilerini geliştiriyorlar. Tarıma önem vermek küçük yaşta
başlıyor ama ne yazık ki Eylül sonu 23 yıl sonra
çiftliğe veda etmek zorunda kaldık. 23 yılda 18
binden fazla öğrenci çiftliğe gelme imkanından
yararlandı ve bağış ve hibelerle ayakta duran
vakfımız 7 milyon Euro ödeme yaptı. Maalesef
mahkeme kapanma kararı verdi. Ama başka imkanlar bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür
ederim”

Berfin Gürsoy, Radyo Metro:Pool 93.0 FSK dinleyicilerine çok sayıda imzalı albüm hediye etti.

T

ürkiye'de Türk pop müziğinin tanınmıș isimlerinden Berfin
Gürsoy, Hamburg'da Elif Ergün, Gülenay
Eren ve Emine Sonugür'ün sunduğu Radyo
Metro:Pool Hamburg 93,0 FSK adlı Türkçe
yayın yapan radyoya konuk oldu ve müzik
çalıșmalarını anlattı.
Küçük yașta çocukken farklı enstrümanlar
çalarak müzik yașamına bașladığını belirten
sanatçı Berfin Gürsoy, Almanya'da dinleyenlerle biraraya gelmenin mutluluğunu
yașadığını aktardı.
“Eyvallah” isimli albüm
Berfin Gürsoy, ilk solo maxi single çalıșması
ile müzikseverlerin karșısına çıkarken 3
Adım Müzik etiketiyle yayınlanan albümünün
söz ve müziği kendine düzenlemesi Soner
Kıvanç'a ait olan "Eyvallah" șarkısı çok tutuluyor. Muhteșem bir klipte çekilen “Eyvallah”
adlı parçanın çok sevildiğini belirten sanatçı,

Frankfurt'ta konser verdiğini söyledi. Albümde
yer alan üç parçanın besteleri kendine ait
olduğunu söyleyen Gürsoy, bağlama çaldığını
asıl temelinin Türk halk müziği olduğunu
ifade etti.

Gelecek kușaklara aktaracak
12 yıldır profesyonel müzikle uğraștığını,
müzik alanında bașarılı olmakta TRT korolarına
katılmasının yararı olduğunu belirten Berfin
Gürsoy, “Yıllarca TRT'nin korolarına katıldım
ve sosyal sorumluluk kapsamında birçok
konserlerde bulundum. Dizilerde müzik çalıșmaları, İstanbul'da Zorba Taverna'da sahne
alıyor yoğun çalıșıyorum. Ayrıca Yunanca'da
parçalar okuyorum. Ben müzikten anlıyorum
ve müzik alanında profesyonel çalıșıyorum.
Dolayısıyla oyunculuk gibi bazı alanlar bana
göre değildir. Ben müzikten anlıyorum ve
müzisyen olarak yoluma devam edeceğim.
Asıl hedefim gelecek kușaklara müziği aktarmaktır” açıklamasında bulundu.

Hamburg'da konser verecek
Yurtdıșında dinleyicilerini yalnız bırakmayacağına ișaret eden müzisyen Berfin Gürsoy,
yurtdıșında yașayan çok sayıda müzikseverin
olduğunu bu müzikseverlerle sık sık biraraya
gelmeyi hedeflediğini söyledi. Gürsoy, “Yurtdıșında bulunan müzikseverleri unutmayıp
kendileriyle birlikte olmaktan son derece
mutlu olacağım” dedi ve bir müjde verdi. 3
Aralık Cumartesi günü Hamburg'da Umdenkbar'da konser vereceğini belirten
sanatçı șimdiden herkesi beklediğini kaydetti.

Ünlülerden destek Michelin
Yıldızlı Ali Güngörmüş

• Türkses / HAMBURG
Almanya'da Schleswig Holstein Eyalati'ne
bağlı Steinberg kentinde olan Norderlück Ekoloji
ve Tarım Okul Çifliği Nordenlück'e yıllar sonra
Ehlerding Vakfı “veda” etti.

Çocuklar için çiftlik tecrübesi

Ehlerding Vakfı kurucusu İngrid Ehlerding
konu ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında,
“1993 yılından bu tarafa Ekoloji ve Tarım Okulu
Çiftliği Norderlück önemli bir projemizdi. Özellikle şehirlerde eğitim alan öğrencileri 10 günlüğüne çiftliğe gelmelerini sağlıyorduk. Burada
öğrenciler tavukları, inekleri, koyunları, kedi
ve köpekleri canlı canlı yakından görüyorlar ve

Hamburg'da Le Canard Nouveau Restoran
sahibi MichelinYıldızlı ünlü aşçı Ali Güngörmüş'te
vakfa destek verenlerden birisi. Güngörmüş,
çocuklara küçük yaşta yiyeceklerin nasıl yetiştiğini ve tüketilen sebze, meyvenin kolayca
masaya gelmediği konusunda çocuklara sohbetler
ederek çiftlikte yardımcı olmuştu. Çocukların
küçük yaşta aileye ev işlerinde ve çiftlik, bahçe
işlerinde yardım ederek öğrenmelerini geliştirmeleri gerektiğini vurguluyor. Ehlerding Vakfı'na
çok sayıda televizyon sunucuları, oyuncular,
işadamları gibi ünlüler gönüllü destekte bulunuyorlar.
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Hamburg MASAL’ına kavuştu

Sesimizi kesmeyin!.

2 Nisan 2004 de yayın hayatına
başlayan ve vatandaşların verdiği
televizyon ve radyo vergisi ile
(GEZ Rundfunkgebühren) yayınlarını sürdüren Tide GmbH’nın
2017 yılında kapatılması gündeme
geldi. Tide bünyesinde Türkçe
yayın yapan başta Merhaba Hamburg olmak üzere, Şeker Fm, Günaydın ve Power Fm gibi yayınlarında kaldırılması tartışılıyor.
Tam Kesin olmaya rakamlara göre
yılda 325 Milyon Euro televizyon
ve radyo vergisi ödeyen Türk kökenli kişilerin tepkisine yol açan,
kapatma kararı için imza kampanyası başlatıldı.

sürdürdük. Hamburg da yaşayan Türklerin sesi ve kulağı olduk. Bu görevimizi
sadece hobi olarak yürüttük. Herhangi
bir kazanç elde etmedik. Hergün sabah
erkenden kalkarak, soğuk kış günlerinde
stüdyodaki yerimizi aldık. Her kesime
hitap etmek amacladık. Bize telefon
edenleri dikkatlice dinledik ve onlara
canlı yayında konuşma imkanı verdik.
Müzik dinletdik, konuklarımızı davet ettik,
bazende tartışma programları düzenledik.
Takdir edildik veya eleştirildik. Ama bu
bizi hiç olumsuz yönde etkilemedi. Zira
ayrım yapmaksızın her dinleyicinin fikir
ve görüşlerine saygı duymaya özen gösterdik. Yayınımızı Almanca ve Türkçe
olarak hep iki dilde yaptık, böylelikle hem
Türkler hemde Almanlar başta olmak
üzere binlerce dinleyici kitlesine ulaşdık.

• Türkses / HAMBURG

Bütçe kısıtlamasına giden Hamburg şehir
idaresinin Tide’nin kapanması yönünde
görüş bildirmesi bizleri derinden üzdü. Biz
radyomuz ve dinyeyicilerimizle bütünleşdik. İleriye yönelik yayınlarımızı sürdürmek istiyoruz. Kapatma teklifene karşı
imza kampanyası başlatdık. Tide’nin kapanma düşüncesinin ortadan kalkması
için sene sonuna kadar 9 bin imzaya ihtiyacımız var. Tahminen bu rakamada
ulaşacağız ve gerekli merciye dilekçemizi
sunacağız. Daha sonra kararın olumlu veya
olumsuz çıkması sonucunu bekleyeceğiz.

R
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undfunkbeitag adı altında GEZ’e
yılda yaklaşık 325 Milyon Euro
televizyon ve radyo vergisi ödeyen
Türkler “Almanya genelinde Türklere yönelik Türkçe yayın yapan bir TV kanalının
bulunmaması, mevcut olan ve Türkçe
yayın yapan radyo kanallarınında kapatılması düşüncesinin kabul edilemez olduğu” yönünde görüş bildiriyorlar.
Hamburg ve çevresinin en çok dinlenen
ve pazar günleri hariç hergün 9 ile 10
saatleri arası yayın yapan Merhaba
Hamburg sunucusu Kazım Korkmaz
Türkses’e yaptığı açıklamada;
“12 yıl öncesi Melek Korkmaz ile birlikte
başlattığImız yayınımızı, Erdinç Atay arkadaşımızla aralaksız hergün bir saat

Geçen hafta Merhaba Hamburg’da canlı
yayına konuk olan SPD Hamburg Eyalet
Milletvekili Güngör Yılmaz, canlı yayında
kendisine yöneltilen soruları cevaplarken,
Tide’nin kapanmaması için konuyu parlementoda gündeme getirereceğini belirtti.

Nişanlanmak ve evlenmek insan yaşantısının en önemli bölümünü teşkil eder. Bilhassa genç bayanlar düğün törenlerinin
eksiksiz en mükemmel olması hayalini kurarlar.
Tabi ki; nişan veya düğün töreni tıpkı masallarda olduğu
gibi dillere destan olanıda vardır.
Genç çiftlerin hayallerini gerçekleştirmek, ve onlara tıpkı
masallarda olduğu gibi şahene bir nişan veya düğün töreni
organize etmek için, en mükemmeli gerçekleştiren, Hamburg’un başarılı organizatörlerinden Sezer Atılanok, Harburg’da
MASAL adlı şahane bir salonun açılmasına imza attı.

2

güzellik katıyor.
2500 metre karelik bir alana
inşaa edilen Masal Deluxe
Event, Harburg’un merkezinde ve 800 araçlık ücretsiz
park yeri olan salon ünvanına da sahip.
Mutluluk Masal’ınız bizimle
başlasın sloganı ile, Tecrübeli garsonlarımız tarafından
helal belgeli Türk Mutfağı’ndan servis ettiğimiz
leziz yemekleri, özenle seçilmiş içecekleri, davetlilere
sunuyoruz. Bay bayan mescitleri, konforlu
lounge, gelin ve damat odası, engelli tuvaleti, etkinlikleri büyük ekranlarda izleme
imkanı, en son sistem ses ve ışık sistemi,
klima sistem ve çocuklar için özel oyun
bölümleri gibi, salonumuzun özellikleri
mevcuttur.

• TÜRKSES / Hamburg

000 yılından beri binlerce genç çiftin
düğün törenlerini kendi işlettiği salonlarda gerçekleşmesini sağlayan,
Hamburg’un tanınmış işadamlarımızdan
Sezer Atılanok ve yine başarılı işverenlerimizden Mustafa Özcan, Harburg’da dört
dörtlük MASAL DELUXE EVENT’i 1 Ekim
Cumartesi günü hizmete açtılar.

6 aylık çalışma ve yüksek maliyetler sonucu
Hamburg’a kazandırılan Masal Deluxe
Event’in muhteşem açılışında, davetliler
gerek dizayn gerekse organizeye hayran
kalarak, işadamlarımız Atılanok ve Özcan’ı
tebrik ettiler.
Açılış sonrası Türkses’e konuşan Sezer
Atılanok sözlerine şöyle devam etti.
“ Ben 2000 yılından beri profesyonel olarak
salon işletmeciğili yapıyorum. Hamburg’a
birçok salon kazandırdım. Türk düğünlerinin
mükemmel olduğu, bu hususda benim
çok emeğimin geçtiği, gerek Türk gerekse
Alman basınında daima haber konusu
oldu.
Benim işim insanların mutluğuluğunu paylaşmak ve onlara unutulmaz bir tören hazırlamaktır. Binlerce genç çift nişan ve
düğün törenlerin bizim salonlarımızda kutladı. Şimdi sıra onların çocuklarında. Yılların
verdiği birikinti ve tecrübe sonucu, tören
ve kutlamaların şahane kutlanacağı mükemmel, dört dörtlük bir salonu yarattık.
Masalımız dillere destan olsun diye inşaat
malzeme seçiminde hiç masrafdan kaçınmayarak herşeyin en kalitesini tercih ettik.
Gerek sandalya gerekse masalarımızın
göz kamaştırması salonumuza başka bir

Adından da anlaşıldığı gibi bu Masalı görmek isteyenleri Küchgarten 21 . 21073
Hamburg adresindeki salonumuza davet
ediyoruz. Arzu eden Türkses okuyucuları
040 / 76 75 38 77 nolu telefondan veya
0176 637 514 80 nolu cep telefonundan
bize ulaşabilirler.”
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BAYRAMINIZI CANDAN KUTLAR, HAYIRLI BAYRAMLAR DLERZ

www.euroses.de

ELEKTRİKTEN TASARRUF EDİN
Bülent İrecge: Borgfelder Str. 83 • 20537 Hamburg
Atakan Arıcan: Tel.: 0176 / 633 89 221• 040/25493642

Hamburg’un
Bayramınızı candan kutlar, bayramımızın ülkemize
ve bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini dileriz.
sembol
avukatı
GÜLȘEN KURT

GU 10 Spot lamba

3,90

1,99

2,69

18 watt Flach panel
Siva Alti Lamba

RGB Set Controller Trafo 5 m.

8,90

9,90

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLAR

Full HD
kameraları
3 yıl garantili

copyright:türkses

Pamukkale 28 yaşında
Anıl Altıntaş’tan altın
gibi sözler
Vatan’da 200 çeşit ürün
Avukat Sultan Maden
Çelik yeni ofisinde
Störtebeker’de manzara
bahane, balık şahane
M. Emin Süzen 18 yıldır
otomobil pazarlıyor
Kuyumcu Atıl’dan
özel takı tasarımı
Ay Transport’dan acil
paket teslimatı
Reklamsız TV kanalları
Satpoint’de
Bayansal Reeperbahn’ı
dönderiyor
• 9 yıllık
hizmet, 150’den fazla müşteri • Ücretsiz danışmanlık • Yüksek kaliteli
Reeperbahn’ın gözdesi
video
kameralarının
Steinbock
restoran montajı • Cep telefonu, Laptop ve bilgisayardan canlı
37 yıllık
işverenimiz
izlenen
kamera
sistemi • Full HD kameraları• 3 yıl garanti • Ücretsiz server
Salih İnce
ve online takibi • Dünyanın heryerinde internetle takip ve izleme sistemi
Sait Köz’de lezzet başka
Torku ürünleri Almanya da

Atakan Arıcan: Borgfelder Str. 83 • 20537 Hamburg
Tel.: 0176 / 633 89 221 • e-mail: info@blicktec.de

GU 10 Strahler

• Eski ampullerinizin yerine LED Lambalarını
değiştirerek elektirik tüketiminde % 80’e varan
tasarruf edebilirsiniz.
• İşyeri, büro, restorant, düğün salonları
ve evler için toptan ve perakende LED
lambalarının uygun fiyatlara bizden
temin edebilirsiniz.
• Her zevke uygun,140 dan fazla değişik
LED lambalarımız mevcuttur.

copyright:türkses

euroSES Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

3 watt High Power Spot
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Holzkohle Steinofen

Restaurant

• Izgara çeşitleri • Tava yemekleri • Zeytinyağlılar • Soğuk mezeler • Çorba çeşitleri
• Her gün değişen öğle yemekleri • Özel ev yemekleri • Tatlılar • Salatalar

KAHVALTININ ADRESİ

SAİT KÖZ

Hamburg - Altona’da
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Rathaus’un sahibi bir Türk
Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland

Pamukkale 28.yılında
Hamburg’un Harburg semtinde 3 ayrı şubesi ile hizmet sununan Rathaus Bäckerei’ın sahibi Ankaralı Yavuz Yılmaz.
2002 yılın da Hamburg’a gezmek için gelen 1978 Ankara doğumlu Yavuz Yılmaz, Rathuas Bäckerei adı altında işlettiği üç ayrı pastane de Türk unlu ve Alman Bäckerei’larında bulunan bütün ürünleri müşterilerine sunuyor.

• Türkses / HAMBURG
müzüde müşterilerimzin
Hamburg'un
Schanzenviertel semtinde Pamukkale Köz, ve Bergedorf semtinde
Grillrestaurant Pamukkale
beğenisine
sunuyoruz” Mehmet Yalçın,
Bergedorf ve Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki
Şirketi
bünyesinde
25
dedi.
kardeşi İrfan ve oğlu Uğur başarılı olmak için ilk etapta müşterinin memnun olması gerektiğini kaydettiler.

5
İlyas Kulaksız dan
eski koltuklara
yeni döşeme

işçiye iş imkanı sunHamburg da Möbel Deduğunu
ifade eden
genç vurgu Schleswig-Holstein Eyaleti'ne bağlı verdik. Bunları yaparken planlı, Hafta
sonları
daeğitimi
Brunchyapmakta
rimizde
meslek
en le- Pamukkale işletmecileri Mehmet, İrfan, Uğur
28 yıldır hizmet
sunduklarına
sing ( fağının
Polstereiwerkstatt
patron
Yavuz
Yılmaz
“
İlk
adı
altında
geniş
kap54) adı ziz
ile faalyet
damakgösteren
ta- Yalçın: “Müşterilerimizi memnun etmek için
yapan evli üç çocuk babası ve iki Reinbek”te babamın bir arka- projeli ve iyi bir temel üzerine inşa mümkün 12'si bayan olmak üzere
elimizden geleni yapıyoruz”
ve
ortasahibi
öğrenimimi
Anka- işadamı daşının yardımıyla bir şirkette ça- ettik. Dönere başladığımız da bu- samlı
kahvaltı
sunduklaİlyas Kulaksız,
eski koltoplam
40 personel
çalıştırıyoruz.
dını sunuyotorun
olan başarılı
ra’da
tamamladıkdan
ifadeolmak
edeniçin
Yavuz
yenileyip
yeni bir
Başarılı
saatine tukları
bak- ruz.
Ayrıca Hamburg'da
ilk kahvaltı yıl gururunu doya doya yaşıyoruz,
Mehmet Yalçın,
“Müşterilerimizin lışmaya başladık. Bu şirkette birkaç nun imalatını da kendimiz yap- rını
cehre
ve
dizayn
veriyor.
sonra
2002
yılında
AYılmaz,
müşterilerine
en
memnun olması için yıllardır eli- yıl çalıştım daha sonra Hamburg'a maya karar verdik. Restoranın al- madan yoğun çalışacaksın, kali- servisini biz başlattık. Kahvaltı çok bunu gelen ve bizi tercih eden
Bazı antik
ve değerli
kol- kahvaltı için müşterilerimize borçluyuz. 28 yıl
lmanya’nın
Hamburg
için kalite- müştetedensunmak
ödün vermeyeceksin,
iyi gidiyor.
Haftasonu
mizden geleni yaptık
ve yapmaya yerleştik dolayısıyla yaşamın iyi tında bodrum katta kaliteli etten, iyisini
tuklara
6
bin
den
fazla
kentine
gezi
amacıyla
vermediklerini,
den
ödün
da devam edeceğiz. Kaliteden asla ve kötü, inişli ve çıkışlı yönlerini hijyen açısından çok temiz ve ge- riye güler yüzlü ve istediğini yerine rezerve yaptırmayanları maalesef gururu ve onuru hepimiz için geve deri döşeme
gelmişdim.
Ancakgastronomi
Hamve kusursuz
getirip memnun
edeceksin. kumaş alamıyoruz.
Çok dolu geçiyor, zen- çerlidir. Piyasada yıllardır kalmak
ödün vermiyoruz
ala- yaşadık. 1988 yılında yine babamın reken buz dolapları aldık döneri güleryüzlü
sunduklarını
ifade kahvaltı
eden sunuyoruz. ve kalabilmenin yolu yoğun çaburg’da
kalarak
bir
Alman
servisleri
sayesinde
gin ve çeşitli
nında kalite, Lezzet ve servisin çok tanıdığının sayesinde Schanzevier- kendimiz imalat etmeye başladık.
Kulaksız, fiyat hususunda da ra- lıyoruz. Yani eski koltukları yeniliyoruz.
Bäckerei’ında
yıllarca
çamüşteri
potansiyelini
her
lışmak ve kaliteden ödün vermeiyi olması şart” dedi ve sorularımızı tel semtinde Pamukkale Köz Res- Bunu yaparken Bergedorf'ta bu- Türkses: 28 yıl gururu nasıl Ramazan ayına özel menüler hakipsiz oldukların özellikle vurgu- Müştelerin arzusuna göre çok kısa sülışdıkdan
sonra 2013 yıgün daha da artırbir duygu?
zırlıyoruz. Oruç tutanlar akşamları
mektir.
Restoran
üzerine
geniş
bilgi
şöyle yanıtladı.
toranı açtık. Elbette büyük zorluklar lunan işyerlerimize de yetecek ka- geçen
rede
koltuk dizay
ediyoruz.
Fiyat
konulayarak, yaptıkları iş hususunda
Yılmaz
“ Dört18ayrı
işyerimizden
25 elemalında ilk olarak Harburg Rathaus’un
dıklarını
belirtti.
yapıyorduk.
Akşam
yagruplar halinde hep birlikte geliyHYPERLINK
"http://www.pamukçektik. Bazı
günler
saat
ça- dar imalat
sunda
çok
iddalı
olduğumuzu
özellikle
Türkses’e şöyle konuşdu:
nızlaAma
hergün
binlerce
müşteriye
iyi hizala- oldu.
yakınında
bir Alman
Arzu
eden okurlarımız
içinBu
Rathaus
Bäc- Schanzeyıl 28 yıldır
pıyor en
sabah
üretimi
kullanıyorduk
Yalçın:
orlar ve iftar yemeği yeniliyor. 'Cakalerestaurant.de/"www.pamukTürkses: Sizi
birazBäckeri’ını
yakındandevr
lıştığım
başarıyı
yakabelirtmek
isterim. Aynı işi bizden daha
için, gece
rak
işletmeyemiyiz?
başladım. 2014 yılında
da vemeti
keri’ın
adres ve telefon
numaraları
gaze- müşte- tering-service' denilen 10 kişiden
ama bir gündüz
numara kaliteli
yapıyorduk.
viertel'de
hizmet sunuyoruz
kalerestaurant.de
internet
sayfatanıyabilir
lamak
hedefi sunmak
gerçekleştirmek
uygun
bir yere yaptırmak
mümkün
/ Hamburg
çalışıyoruz.
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sayfasında
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Aksisi bulmak
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üretimi 2.
üzerine
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Müşterilerimiz çok mem- başlayan•Türkses
evlere, şirketlere
servis
mümkündür.
içinbu
çok çalışmak
ve yapılan
işin Daha sonra döner temizin
Ben İlyas Kulaksız 28 yıldır Hamburg dahi yaparız. Eski koltukların döşenTürk unlu
branjda
başarımı
ispatlayarak
bir tüm
ki... Ben
Almanya'yabüyük
Yalçın: Tabi
en iyisini,
kaliteden
hiç maama hiç şirket kurduk yıllar sonra üretim nunlar. Çünkü müşterilerimizin da- yapıyoruz. Örneğin Schanze'ye yada
yaşıyorum ve mobilya sektöründe mesine ek olarak o koltuğun dizaynı
müllerinelazım.
ek olarak
müşteri
kapasitesine
Yine ödün
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Türkses: Hamburg Fenerbahgelen ikinci
kuşakdan ulaştım.
biriyim. Biz
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Bäckeri
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ayında
dorf'a
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Bergedorf'tan
çe Derneği kurucu başkanı
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adı uğraşır.
ile tanınan
ve modern
doğruşekilde
mu? kolservislerini
zamanında
götürüp olduğunuz
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subir
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ağımı
daha
da
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Yemek,
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döşeme
ve imalat
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bütçenuyoruz.
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aile birleşimi
kapsanun olmalı,
evinde gibi rahat orişi yapıyoruz.
Birçok
mobilya
türlerini
lerine
uygun
bir
servis
sunuyoruz.
nemizde
ürettiğimiz
bütün unlu mamüllebahçe
Derneği kurucu başkanıyım
müşterilerimizde
mında 1979
yılında Nordrhein-Westtamda lezzetli şekilde yemeğini
kendim nuz,
üretiyorum.
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Boxspring Bett yatakları, mutAyrıca Lüneburger
rini
kendi
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sunduğumuz
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Fiyatlarımız
yaptım. Derneğin
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yapmaktayız“
daşları heryapabilirler.
zaman destekliyorum
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büyümeye
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zorunda
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Türk mobilyası İtalya ve
Çin’in tahtına oynuyor
Dünyanın en büyük mobilya tedarikçisi İtalya ve Çin’in tahtına aday olan Türk
mobilya sektörü, 16 ülkeye çıkarma yaptı. Son olarak Almanya’ya ziyarette
bulunan TÜYAP ve MOSDER yöneticileri, “Kalitesiyle İtalya, fiyatlarıyla Çin ile
yarışan Türk mobilyasıyla dünyanın mobilya üssü olmayı hedefliyoruz” diyor.

Ekim - Oktober 2016

Hannover’de 20 Ekim Perşembe günü yeni açılan
Gözde Market’de yeni açılış dolayısı ile yoğunluk
yaşandı. Yeni açılış nedeniyle yapılan indirimli satışlar-

dan yayarlanmak için sabahın erken saatlerinde Gözde
markete gelen müşteriler, kaliteli ürünleri çok uygun fiyatlara alma imkanı buldular.

• Türkses / HANNOVER

Türk Alman ve diğer bütün
dünya ülkelerinin kuru gıda,
annover’de Anderte yaş sebze meyve, et ve
Str 5. 30629 adre- balık mamüllerini helal ve
sinde Şinasi Kaya taze olarak müşterilerimize
Hoca ve Ali Moslumi tarafın- sunmaktayız. Ayrıca, mardan hizmete açılan Gözde ketimizin bir bölümünde Samarketdeki bol çeşit ve latbar ve Balık reyonunu
ekledik. Böylelikle sağlıklı
uygun fiyat ilgi çekti.
ve genç kalmak isteyenleri
Yeni açılış dolayısı ile tanıtım de düşünmüş olduk. Ayrıca
amaçlı bütün ürünleri çok kendi ürünleremizden olan
uygun fiyatlara müşterilerine Ülkem mamüllerini adeta
Soldan : Abdullah Tuğlu (MOSDER Genel Sekreteri), İlhan Ersözlü (TÜYAP Genel
sunduklarını belirten Şinasi toptan fiyatına perakende
Sekreteri), İsmail Doğan (MOSDER Başkanı)
şatışa sunuyoruz. 20 Ekim
Kaya, yeni marketlerine umile
26 Ekim tarihleri arası
Ekrem SAĞIR olan ihracat payını daha yukarılara taşımayı heduklarından daha fazla ilgi olbirçok
üründe inanılmaz
• Türkses / Bad Salsuflen defliyoruz. Almanya bu hedeflerimiz doğrultusunda
masının kendileri için gurur
uygun
fiyatlarla
şatışlarımız
önemli bir pazar" dedi.
verici olduğunu söyleyerek,
sürecek. İlerki hafta ve aySTANBUL’da 10-15 Ocak 2017 tarihleri ara“ Marketimizin satış alanı ve
larda düzenli bir şekilde yasında TÜYAP'ta 13. kez düzenlenecek Avrasya İhracatın yüzde 25’ini sağlıyor
rafların dizilişi hususunda
pacağımız özel indirimlerle,
Bölgesi'nin en büyük, dünyanın en önemli İSMOB’un Türk ve mobilya sektörünü bir araya
Ali Moslumi
Şinasi Kaya
çok titiz bir çalışma yürütüçüncü mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı getiren en önemli organizasyon olduğunu ifade HAMM (Öztürk)
müşterilerimize
uygun
fiyat- adına Uyum
Müslüman
dernekler
ve derneklerin beraber düzenlemiş
tük.
Müşterilerimize
alışcekler. Bol çeşit, uygun lışda bizleri tercih eden ve
(İSMOB) nın tanıtımı için Almanya’nın Bad Sul- eden Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSyaşa- emeği
lara alış-veriş
başkanı zevkini
İsmail Erkul,
geçen
olması. Buda şehrimizde beraberliğin
veriş zevkini daha iyi
fiyat, helal ve taze ürün gelecekdede Gözde market
suflen kentinde düzenlenen MOW fuarına katılan DER) Başkanı İsmail Doğan ise fuarın Türkiye
tacağız.
Marketimizin
önünamm
şehrinde
faaliyet
veren
17
başta
Şenol
Dursun
olmak
üzere
simgelendiğinin göstergesidir. Dini
yaratmak
için
herşeyi
en
TÜYAP ve MOSDER yetkilileri Türk ve Alman mobilya ihracat hedefi olan 3 milyar doların
de bulunan geniş park yeri- prensipimizle, kaliteden ke- den alış-veriş yapacak olan
müslüman
derneğinkadar
ortaklaşa
inançlar tabiiki toplumun içinde sonsuz
ince
noktasına
basın mensuplarına fuar hakkında bilgi verdiler. yüzde 25’ini karşıladığını söyledi. İSMOB’un
mizde müşterilerimiz ücret- sinlikle ödün vermeyeceğiz. müşterilerimize
düzenlemiş
olduğu
ilk
Kurban
Bayramı
yaşanacaktır. Bu Kurban bayramı içinde
düşündük. Marketimizde
TÜYAP'ın, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği sektöre katkısının büyük olduğunu vurgulayan
siz araçlarını park edebile- Türkses aracılığı ile ilk açı- teşekkür ederiz.” dedi.
programı
Lippepark
da
yapıldı.
Camiler,
geçerlidir” diyerek mesajını verdi.
(MOSDER) ile Türkiye mobilya sektörünün hak Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Mobilyacılar
Spor
Kulubü,
Motor
grupları,
Kültür
Bosna Hersek Frankfurt
ettiği yere gelmesi için organize ettiği İstanbul olarak bizim 2023’de10 milyar dolarlık ihracat
tamamına
yakınını
40 ülkeye
Fuarı” nın 66.sı 22 –29başkonsolosu
Eylül 2016 zin
Dzevad
Saldic,
“Biz
küçükihMobilya Fuarı’nın (İSMOB) uluslararası tanıtım hedefimiz bulunuyor. Bu rakama ancak yeni pa-derneklerinin katıldığı kutlamaya
racat yapmak
Tarihleri arasında gerçekleştirilmektayız.çok
Bunda
da Almanbir ülkeyiz, ancak
kalbimiz
büyük.
çalışmaları sürüyor. Dünya genelinde belirlenen zarlarla ulaşabiliriz. Dolayısıyla İSMOB bizimkatılım beklenilenin üstünde
40 ülkeye gerçekleştirilecek tanıtımların 16’ıncısı için çok önemli bir fırsat.”
gerçekleşti.
Misairperverliğimiz
dünyaca
tedir. Bu seneki IAA fuarında
52 ül- ya’da ki fuarların
payıtanınıyor.
yadsınamaz.”
Almanya'nın Bad Salzuflen kentindeki MOW
Hamm Belediyesi himayesi altında
HersekİSO
sizde
bir Belgesine
geçmişi sahip
Hannover kentinde her iki yılda keden 2.000 katılımcıBosna
ürünlerini
TESkanlı
ve 16949
Fuarı'nda gerçekleştirildi. İtalya'nın moda şehri Dünyanın en büyük 3. Büyük fuarı
gerçekleşen Kurban Bayramı
sonrası
buolduğunu
bir Alman Otomobil Sanayı Bir- sergilerken; Türkiye 93 olan
firma izler
ile Al-bıraktı.
ender Savaş
firmalardan
birisi
Milano, Moskova ve Dubai'nin ardından Alman- Avrasya Bölgesi'nin en büyük, dünyanın mobilyakutlamasına, Hamm Belediye Başkanı
kanları
temizlemeye
ve ülke
olarak de Avliği (VDA) tarafından organize manya, Çin ve İtalya’dan
sonra katıbelirten Kazel,
“Özellikle
ya'da gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla ilgili alanında en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İs-T.H. Petermann, T.C. Essen
büyümeye
Demokrasinin
edilip;22-29 Eylül tarihleri ara- lımcı ülkeler arasında 4.
sırada yer çalışıyoruz.
rupa’da piyasa
edinebilmenin yolu
olarak açıklamalarda bulunan TÜYAP Genel Mü- tanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), 10-15 OcakBaşkonsolosu Mustafa Kemal Basa,
yaşandığı
ülke kurmak
istiyor müşteriye
ve
sında yapılan “Uluslararası Ticari almaktadır. Fuara Konya’dan
katılanbirkaliteli
malı, zamanında
dürü İlhan Ersözlü; “Darbenin Türkiye’yi etkile- 2017 tarihleri arasında TÜYAP'ta 13. kez düzenBosna Hersek Frankfurt Başkonsolosu
kendimizi
Avrupanın
bir parçası
olarak
Araçlar
Fuarı
“
(İAA)’na
Türkiye’Kazeloğulları
Sanayi
ve
Ticaret
ulaştırabilmeden
geçmektedir.
Üremediğini ve ülkemizin mobilya alanındaki yet- lenecek. 14 salon ve 120 bin metrekarelik alanda
Dzevad
Saldic,
Sosyal
Entegraszon
Daire
görüyoruz.”
den
de
yüksek
katılım
sağlandı.
LTD.
ŞTİ.
timde
yeni
teknolojiden
zamanında
sahibi
ve
Genel
Müdürü
kinliğini gözler önüne sermek için dünya genelinde 1000'den fazla markanın ürünlerini tüketicilerin
son konuşmacısı
T.C.
rekabet
etme şanMehmet Kazel, “Biz firmaProgramın
olarak yararlanamazsanız
1.5 milyar tüketiciyi kapsayacak bir tanıtım ça- beğenisine sunulacağı fuarda bu yıl bir de ulusla-Başkanı Wolfgang Müller, Uyum Meclisi
Çocuklar oyuna doyamadılar
Essen
Başkonsolosu
Mustafa Kemal
Ekrem SAĞIR pompa üretimi yapmaktayız.
sınınızı kaybedersiniz.
Son yıllarda
Hannolışmasına başladık. İSMOB ile pazardaki Çin ve rarası salon olacak. Şuana kadar bu alana 8başkanı İsmail Erkul ve çok sayıda
herkese
etti. Daha
sonra
Basafırsatlar
oldu. Hamm’da
• Türksesteşekkür
/ HANNOVER
şirketlerinyapılan
ARGEbuçalışmalarına
ver fuarı
bizim için önemli
İtalyan ağırlığını kırmak, Türkiye'nin konumunu ülkeden milli katılım bildirildi. TÜYAP fuar ka-vatandaş katıldı.
Hamm
Belediye
T.HunstegerBurada bulunarak
muhteşem
için emeği
geçen mutikinciliğe yükseltmek istiyoruz. Mobilya'da ihracat tılımcılarının konaklama talebini karşılamak için Grup Ravza’nın açılışından sonra
LMANYA’nın
fuarbaşkanı
kenti sunmaktadır.
önem verdiklerini
görmekten
pi- organize
Petermann’a
söz“Alman
verildi. Başkan,
herkese
ve kuruma
teşekkür
eden
hedefinin önemli bir bölümünün İSMOB'da 440 oda ve 630 yataklı 5 yıldızlı bir de otel yatı-Yüksel batak Kuran‐ı Kerim okudu.
olan Hannover’de
luyum.” Diğer
taraftan,
320 Basa,
adet yeni
yasalarda “İlk
var olduğumuzu
kanıtlaetapda
beni
sevindiren
en
önemli
unsur,
“Örnek
bir
organizeye
imza
attınız,
ne ile
sağlandığına dikkat çeken Ersözlü; "Yılın ilk 8 rımını 2018’de hayata geçirecek. Bunun için 6Ardından Hz İbrahim ve oğlu Hz
Otomobil
Sanayı
Birliği”
dığımız
gibi;
müşterilerimizle
toplu
konu
ve
ürün
ilk
kez
bu
fuar
Kazeloğulları Sanayi ve Ticaayında 6.25 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi. milyon dolar yatırım yapan TÜYAP, ayrıca 2İsmail’in Kurban ile ilgili hikayesi türkçe
bu
kutlamayı
sadece
Türk
değil,
Bosna
mutlu
size”
dedi.
(VDA )’nin her iki yılda bir düzen- halde buluşma fırsatını da yakalamış dünya piyasasına sunuldu. Fuarı
ret LTD. ŞTİ. sahibi ve Genel
İSMOB'un 2017 tanıtım çalışmalarıyla yüzde 25 yeni salonu da fuar alanına ilave edecek.
ve Almanca olarak anlatıldı.
Hersek ve Ticari
Faslı müslüman
gurupların
• Yusuf
KUŞAKLI
lediği”
Uluslararası
Araçlar oluyoruz.
Firma olarak ürünlerimi- 250-300
bin kişinin
ziyaret etti.
Müdürü Mehmet Kazel

İ

H

Hamm’da ilk Kurban
Bayramı kutlaması
H

Ticari Araçlar Fuarı yapıldı

A

Kavrulmuş, tuzlu ve tuzsuz, lezzetine doyamıyacağınız
Hanım Ay Çekirdeği’ni marketinizden ısrarla isteyiniz!

MARKETLER İÇİN SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Erdeniz Işılay kimsesizler mezarlığına
defnedildi
SCHWELM (Öztürk)
lmanya’nın Schwelm
şehrindeki
hastanede 12 Eylül 2016

A

Saki GmbH
Grossmannstr. 88
20539 Hamburg
www.saki-gmbh.de

Tel: 040 / 21 00 87 83
Fax: 040 / 21 00 87 59
Cep: 0172 / 40 05 24 0
info@saki-gmbh.de

tarihinde hayatını kaybeden
Erdeniz Işılay ’ın cenazesine
Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği’ne bağlı Schwelm
DİTİB Yeşil Camii sahip
çıktı.
06.05.1938 Balıkesir‐
Bandırma nüfusuna kayıtlı
Erdeniz Işılay ’ın herhangi
bir yakını olmadığı için
cenazenin tüm işlemlerini
gerçekleştiren DİTİB, güzel
bir yardımlaşma örneği
verdi.
Merhumun cenazesi
hastaneden alınarak, Hagen
DİTİB Merkez Camii‘nde
yıkanma işleminin ardından
cenaze namazı kılınmak
üzere Schwelm DİTİB Yeşil
Camii götürüldü.
Kimsesizler Müslüman
mezarlığına defnedildi
Schwelm DİTİB Yeşil
Camii Din Görevlisi Levent
Cihangir’in kıldırdığı cenaze
namazında cami cemaati
yer aldı. Cenaze namazının
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Solidarität mit der Türkei? Fehlanzeige!

E

Kommentar

er Putschversuch in der Türkei, der
darauf abzielte, die Regierung und den
Präsidenten zu stürzen ist zwar
gescheitert, vollständig abgewendet sei
er nach Angaben von
Regierungsvertretern noch immer nicht.
Die Menschen in der Türkei werden
daher aufgerufen, wachsam zu sein.
Die Türkei hat in der Nacht vom 15.
auf den 16. Juli schwierige Stunden
durchlebt. Kriminelle Mitglieder einer
Yasin Baş
verschworenen Gruppe innerhalb des
Militärs hatten wahllos das Feuer auf
Zivilisten eröffnet, wehrlose Menschen
Türkei in den Krieg in Syrien
mit Panzern überrollt und mit gekaperten hineinzuziehen. Das habe nicht
Kampflugzeugen das Parlament sowie
gefruchtet. Dann kamen die Gezi‐Proteste
den Sitz des Präsidenten bombardiert. Bei 2013. Auch sie seien ein Putschversuch
dem versuchten Staatsstreich kamen
gewesen, der abgewehrt werden konnte.
mindestens 241 Menschen ums Leben, ca. Die Korruptionsermittlungen gegen AKP‐
wurden
verletzt.
Der wirtschaftliche
wede’deki1500
Süd
Schule
okuluna
Türk kökenli
müdür
atandı
Funktionäre
(so wie
vor wenigen Wochen
Schaden dürfte ebenso immens sein.
gegen die brasilianische Präsidentin
Nach Einschätzung von türkischen
Dilma Rousseff) seien ein weiterer
Sicherheitsexperten wurde der
Versuch gewesen, den Präsidenten
Putschversuch auch aus dem Ausland
auszuschalten. Die tatkräftige
gefördert: „Es gibt keinen Zweifel daran,
ausländische Unterstützung von Rivalen
dass dieser Coup lange und akribisch
und oppositionellen Kräften in allen
geplant war. Ohne die Unterstützung
Wahlkämpfen der Türkei, die in den
ausländischer Nachrichtendienste und
letzten Jahren stattfanden, so Ergün Diler,
Militärexperten kann so etwas nicht
hätten nur ein einziges Ziel gehabt: Den
durchgeführt werden. Dafür werden
Sturz des Präsidenten. Der Abschuss
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Regierung bereits mit anderen Mitteln
eine noch engere Zusammenarbeit, mehr
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YİNE BİR ANADOLU YENİ BİR
ANADOLU NEFESİ DAHA YAŞAMAK
atan kokan, memleket kokan havasını
Batı Avrupa’da Şehir hayatının
teneffüs ettiğim Anadolu’nun bağrından bu
doymuşluğu ile Anadolu’nun tabiatıyla
satırları yazmaktayım. İçinde olduğum
kucaklaşmak, bizim için ayrı bir heyecandır.
Anadolu ve içimde olan Anadolu
Katkısız öz tabiatı yaşamak, salığı, sadeliği
duygularıyla doluyum..
idrak etmek öze dönüşün kendidir. İşte şairin
Bir mevsim daha geçti, bir izin sezonu
dilinden içimize doldurduğumuz
daha geride kaldı. Türkiye’ye gitme fırsatı
Anadolu’dan kesitler:
bulanlar gözlerini ve özlerini Anadolu
doldurarak döndüler. Ve artık
Türkiye’ye kesin “geri dönmenin”
yerini, ziyaret esprisi içinde “görüp
dönmek” aldı. Tatil amaçlı bir yanı
kadar sıla-i rahim yanıyla da anlam
kazanan bir durum olmaktadır bu.
Her izin mevsimi insanlarımız
için hatıraların depreştiği, çocukluk
yıllarının ve gençlik çağının yeniden
yaşandığı zamandır. Ziyaret edilen
arkadaşlar eski dostlukları hatırlatır.
Atılan adımlar, göze takılan noktalar
eskiye ait olayları canlandırır
Ozan Yusuf Polatoğlu
hafızada. Duruma göre insanın içinde
ürpertilere yol açacak kadar zaman
email: ozanpolatoglu@googlemail.com
ile bir etkileşim gerçekleşir bu zaman
tüneli içinde.
İzin günlerini daha verimli, daha
Anadolu yolları
düzenli tanzim edenler farklı güzelliklere
Yazın tozludur
ulaşabilirler. Kültürel mirasa zaman
Yeşil yeşil meyve dalları
ayıranlar Anadolu’nun gerçekten dolu
Elmalıdır kirazlıdır
dopdolu bir diyar olduğunu görürler.
Anadolu’nun medeniyetler beşiği olduğunu,
yaşayan antik izlerle müşahede ederler.
Güneş bağrımı yaktı
Gökyüzüne kalem gibi uzanan zarif
Dudaklarımı morarttı
minarelerin, kuşatan kubbelerin ahenkli
Gönlüm türkülerle coştu
mimarisi gözleri gönülleri bir başka inceliğe
Aşkım türkülerle arttı.
çeker. Minarelerden bir anda karşılıklı
birbirine karışan ezan seslerindeki armoni
Minare olup
uhrevi bir heyecan sunar kalplere..
Gökleri delesim geldi
Ve güzelim tabiat... Güneşiyle, deniz
Palandöken’den seslendim
sahilleriyle, göl kıyılarıyla, ırmaklarıyla, serin
Ağrı’dan sesim geldi..
yaylalarıyla, görkemli dağlarıyla, soğuk
gözeleriyle hayranlıkları zorlayan bir
Her zaman seni düşündüm
güzellik yurdudur Türkiye... Bu tabii
güzelliklere zengin Türk mutfağını eklemek
Vefakâr insanlar diyarı
de elbette tatilin tadını artıracaktır.
Yüzyıllardır Türkoğlunun yârı
Bildiğimiz bu Anadolu, şairlerin
Yâr-ı vefakârı.
dilinde “gezilecek bir Anadolu”nun varlığını
işaret eder:
Başımı alıp gideceğim
(....)
Varsın güneş alnımı yaksın
Billur ırmakları var,
Ayaklarımı taşlar kanatsın
Buzdan kaynakları var,
Anadolu, bitmeyen yolum
Ne hoş toprakları var,
Gezsen Anadolu’yu
Çiçeğim, goncam, gülüm..
(Mehmet Gökalp)
Gülerken köylü kızlar
Güler sanki yıldızlar,
Türkiye’yi, Anadolu’yu güzel tabiatı ile
Ne kalbin, gönlün sızlar
tanımanın sevmenin ötesinde, diğer bir
Gezsen Anadolu’yu
cephesini de göz önünde tutmak gerekir.
(...)
Artık Türkiye turizm alanında da ileri
Kırlarında koşar at
noktaları yakalamıştır. Konforlu otelleriyle,
At, ruhunu savur, at
yakaladığı altyapı standartlarıyla modern
Ruhunda açar kanat
bir görünümün de sahibidir
Gezsen Anadolu’yu.
Dört mevsimi dolu dolu yaşayan bir güzel
ülke.. İçinde bereketli ovaları, köpüren
Dağdan serin yel eser,
ırmakları, masmavi ufuklu denizleri, genç
Soğuk suları Kevser,
nüfusu ile, yarına azimle yürümeye yönelmiş
Güzelliği şaheser
Gezsen Anadolu’yu.
büyümeye şahlanmaya namzet bir ülke..
Yaşadığı talihsiz 15 Temmuzdaki kanlı
Bir ağaç kabuğundan
darbenin sarsıntıları ve olumsuz moral
İçinde bir tas ayran
bozukluklarına rağmen, Anadolu özüyle yine
Erir, varsa her yaran
ayakta ve yine canlı..
Gezsen Anadolu’yu.
Bu güzel ülkemizi iç ve dış ihanetlerden
(...)
korumak, korumayı istemek yüreğimizin
Orda bahar başkadır
samimi duasıdır, aklımızın da kesin kararıdır.
Kışlar yazlar başkadır,
Anadolu’dan bu duygularla Almanya’ya
Ah... Bu diyar başkadır
selamlar...
Gezsen Anadolu’yu.
Mehmet Faruk Gürtunca

Steilshoop Camii yeni yerine taşındı
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Kendi imkanları çerçevesinde birlik beraberlik
örneği sergileyen cami
yönetimi böylesine bir
camiyi açmak için zorluklara göğüs gerdikleri
için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Camimiz hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Türklerin yoğun yaşadığı Hamburg’un Steilshoop semtinde 85 metrekarelik küçük bir
camide dini vecibelerini yerine getiren müslümanlar, Schreyerring 11 adresinde 260
metre karelik yeni bir camiye kavuştular.

2Öz Antep el değiştirdi
• Türkses / Hamburg

zırladığı birbirinden güzel ev ye- nazaran daha zor şartlar getirmekleri davetlilere takdim edilir- diğine değinerek, Camilerimiz,
Ekim Pazar günü cami av- ken, elde edilen gelir cami birlik, beraberlik, kardeşlik ve
lusunda düzenlenen geniş kasasına hibe edildi. Cami açı- barış yeridir. Geleçekde çocukkapsamlı bir kermes ile lışında bir konuşma yapan Ham- larımızın dinimiz hakkında daha
efeld
açılışıBIELEFELD
kutlanan camii,
çevrede burg Başkonsolosluğu
Din bilgili vermiş
olabilmeleri
(Öztürk)
ve yıllarını gastronomiye
olan,ve
sonibadetlerin
yaşayan müslümanları sevin- Hzmetleri Ataşesi
Cahit
Küçükdaha
rahat
yerine
getirebilmeleri
5 senedir müesseseyi yürüten Mehmet
dirdi. Yağmurlu
havadabölgesinin
yıldız, gurbetde
dini vecibeleriaçısından
camilerimize
İELEFELD,birLohbreite
Türkan
ile hizmet vermeye
devam
edecek. büyük
r den
ogo. geçen kermes de bayanların hamizi
yerine
getirmenin
Türkye’ye
önem
vermeliyiz.
tek Ocakbaşı özelliğine sahip Öz
Özellikle Şemse Elmacı’nın ev yemekleri

inden

B

Bazı firmaların katkıları
ile gerçekleşen kermes
e yoğun ilgi olurken, çocuklar içinde eğlenceden yiyecek çeşitlerine kadar herşey
düşünülmüşdü.
Steilhoop
Cami
Derneği
Başkanı Hüseyin Bulut ise davetlilere hitaben yaptığı kısa konuşmada, “Camimizin yeni
yerini açmakdan büyük gurur
duyuyoruz. Böylelikle tıpkı babalarımızın bize öğrettiği gibi,
bizde çocuklarımıza dinimizin ve

caminin önemini öğreterek, onların dinimiz
daha iyi kavramalarını
sağlayacağız” diyerek
emeği geçen herkese
ve açılışa iştirak eden
davetlilere teşekkür etti.
Din Görevlisi İbrahim
Güney’de caminin açılışından dolayı duyduğu memnuniyetleri
dile getirerek, davetlilerle yakından ilgilendi.
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• Türkses / KÖLN

üslümanlar ve göçmenler
olarak son aylarda artan
yabancı düşmanlığı ve kin
ile karşı karşıyayız. Bundan son
derece üzüntü duymaktayız.
Özellikle son hafta gerçekleştirilen
saldırı da endişemizi artırmaktadır.
Irkçı popülist söylemler, İslam ve
yabancı düşmanlığının sonucu
olarak gerçekleştirilen saldırılar,
duvarlara yazı ve işaretlerin
yazılması, vandallık veya tehdit
mektuplarıyla başlamakta, son
olarak
Dresden’deki
DİTİB
camimizin din görevlisi ve aile
üyelerinin de bulunduğu kişilerin
canına ve hayatına kastı da içeren
tehditlere kadar varmaktadır. Bu
tehlikeli saldırı ve kundaklamalar,
endişe verici bir boyuta ulaşmıştır.
Özellikle son zamanlarda insan ve
İslam düşmanlığı, eylemciler
tarafından harekete geçmeleri için
gerekçe olarak algılanmaktadır.
Bilhassa geçen hafta Bebra,
Schwäbisch-Gmünd, Dresden ve
güncel olarak da Hamm’da toplam
dört DİTİB Camii’ne saldırılar
gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten
dün Dresden DİTİB Camii’ne
“Sadece ölü bir Müslüman iyi bir
Müslüman’dır”
şeklinde
tek
cümleden ibaret olan bir tehdit
mektubu gönderilmiştir.
Toplumsal gerginliğin hakim olduğu
bu atmosferde mültecilerin barınaklarına ve kamuoyunda yabancı
olarak algılanan kişilere karşı
yapılan saldırılar da bizi ayrıca
dehşete düşürmektedir. Başörtülü
kadınların caddelerde alenen
hakarete uğraması, metrolarda
veya marketlerde fiili saldırılarla
karşı karşıya kalmalarıyla ilgili
haberler Müslüman toplumda
endişeleri iyice artırmaktadır.
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Camilere ve
Müslümanlara
yönelik saldırılar
endişe verici

Çoğu defa bu tür olaylar
siyasilerden ve medyadan yeterli
ilgi görmemiş, toplumsal bir tepki
veya kınama ise çoğu defa yerel
seviyede ve kısıtlı çapta kalmıştır.
Bu durum ise fikir ve din hürriyeti
gibi temel değerlerin bilhassa
Müslümanlar açısından sorgulanmasına yol açmakta ve böylece
hürriyetçi demokratik anayasal
düzenimizin temellerinin erozyona
uğramasına sebep olmaktadır. Bu
bağlamda hepimizin ve özellikle
siyasetten medyaya ve sivil
topluma kadar Müslüman olmayan
aktörlerin sorumluluğu
bulunmaktadır.
Bir yandan Müslümanların uyumu
istemedikleri,
hatta
tehlikeli
olduklarına yönelik söylemler, öte
yandan şu an sözümona İslam
kritiği maskesi altında reel karşılığı
olmayan söylemler Müslümanları
huzursuz etmekte, toplumun geri
kalan
kesiminde
güvensizlik
oluşturmakta ve sonuç olarak
toplumsal barışı tehdit etmektedir.
Müslümanlar
olarak,
insan
sevgisini, merhameti, karşılıklı
kabullenme ve farklı görüşlere
açıklık gibi ortak değerleri
paylaşmakta ve bu değerleri
gündelik hayatımızda ve dernek
çalışmalarımızda da örnek şekilde
uygulamaktayız.
Almanya’nın
birleşme gününde camilerimizi
bütün ziyaretçi ve ilgilenenlere
açarak misafirlerimizi ağırladık ve
camilerimizi tanıttık. Böylece bu
ülkenin yani Almanya’nın geleceği
için kapsamlı bir şekilde katkı
vermek istediğimizi gösterdik.
Gelecekte Almanya’nın dünyaya
açık ve hoşgörülü bir ülke olarak
kalması için hepimizin ortak görevi,
ülkemizi
ve
değerlerimizi
korumaktır. Günah keçisi değil
çözüm arıyorsak bunu ancak

birbirimize karşı değil, sorunlara
karşı beraberce ortak hareket
ederek başarabiliriz.
Bu açıdan siyaset, medya ve
toplumsal
aktörlere
kendi
sorumluluklarının
bilincinde
olmaları çağrısında bulunmak
istiyor, toplumdaki tansiyonu
düşürücü
olarak
etkilerini
kullanmalarını
talep
ediyor,
populizmin kolay yolunu tercih
etmemelerini tavsiye ediyoruz.
Sürekli artan İslamofobyadan
etkilenmeden bu ortak değerleri
destekleyip dayanışma içinde
olduklarını gösterecek daha fazla
siyasi, medya, toplumsal ve dini
temsilci ve aktörlere ihtiyacımız
bulunmaktadır. Bir insanın hayatını
kaybetmesinden sonra atılacak bir
çığlık, çok geç olacaktır. Allah
böyle bir felaketten bizleri korusun.
Saldırıların sonrasında sözleriyle
üzüntülerini bildiren ve davranışlarıyla camileri destekleyen
herkese, yerel seviyedeki bütün
komşu ve vatandaşlara teşekkür
ederiz.
Demokrasinin
ölçütü,
kendi
içindeki azınlıklara karşı nasıl
davrandığıyla görülecektir ve eşit
haklara sahip uyum ve katılımın
toplumun bir parçası olma imkânını
nasıl oluşturduğu ile anlaşılacaktır.
Bizlerin ortak çerçevesi ve atıfta
bulunduğumuz sistem, anayasamızdır ve bizim anayasaya
bağlılığımızdır. Anayasanın içinde
bulunan değerlerin, toplumun bir
kısmı için yani Müslümanlar içinkısıtlanması yoluyla korunması
mümkün değildir. Anayasa herkes
için geçerlidir ve Anayasa hepimizi
korumaktadır.
Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği (DİTİB)
Basın Bürosu
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Camiler kapılarını
ziyaretçilere açtı

Ziyaretçilere İslam dini
hakkında bilgiler verildi.

1986 yılından bu yana
her yıl 3 Ekim tarihinde
“Açık Cami Günü” kutlamakta olup, DİTİB ve
bağlı derneklerimizle beraber
Almanya’daki
bütün dini sivil toplum
örgütleri ve camileri, kapılarını yerli ve yabancı
ziyaretçilere açtı.
• Türkses / KÖLN
Başta Köln DİTİB Genel
Merkez ve başkent Berlin

olmak üzere Almanya genelindeki etkinliklere her
yıl olduğu gibi bu yıl da da
Alman ziyaretçiler ve
diğer ülke vatandaşları
yoğun ilgi gösterdi.
Bu yıl seçilen “Hicret –
Güçlük, Sıkıntı ve Şans
Olarak Göç” sloganı çerçevesinde gerçekleştirilen
Açık Cami Günü için hazırlanan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı.

Köln’de gerçekleştirilen
programda
DİTİB
Çarşısında kurulan stantlarda İslam hakkında bilgiler
verildi,
DİTİB
tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı. Standlarda etkinliklerin yanı sıra
mültecilere yardım kampanyası, ayrımcılık-ırkçılık ve gençlerin aşırılığa
gitmemesi için önleyici
çalışmalar, koruyucu aile
konuları gibi çeşitli projeler de tanıtıldı. İslam’da
hicret ve DİTİB mülteci
yardımı sunumları yapıldı.
DİTİB Tasavvuf Musikisi
Topluluğu tarafından icra

edilen konser ziyaretçiler
tarafından büyük beğeni
topladı.
Açık Cami Günü’nde
ziyaretçilere cami rehberleri tarafından Merkez
Cami müştemilatı tanıtımları yapıldı. Guruplar
halinde yapılan rehberlik
hizmetinde Merkez Camii
inşaatı, İslam dini gibi konular hakkında bilgiler
verildi. Ziyaretçiler gün
içerisinde öğle ve ikindi
namazlarına iştirak ederek
namaz ibadetinin nasıl yapıldığını görme imkanı
buldu. Ziyaretçilere günün
anısına
kırmızı
gül
dağıtıldı.

SİZİNDE TÜRKSES’DE
BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?

Rechtsanwältin - Avukat

SULTAN MADEN ÇELİK

• Aile Hukuku (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Trafik Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet (Sorgerecht)
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)

Ağır vasıta
TIR - LKW
ehliyeti olan
şoförler

Adenauer Alle 2 • 20099 Hamburg
Tel: 040 - 24 85 95 640 • Fax: 24 85 95 649

(Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında)

e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Hertürlü marangoz
işleri itina ile uygun
Tel: 040 / 669 04 390
Fax: 040 / 668 54 022
Mobil: 0176 / 704 75 371

4€
99

Hat

Bahnhofstr. 47 • 21614 Buxtehude
Tel: 04161-595399

Urfa Food GmbH • Moorstr. 2 • 21073 Hamburg
Tel.: 040/64 88 36 13 • info@asurfa.de
Has Urfa GmbH • Steindamm 19 • 20099 Hamburg
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Almanya’nın hal‐i pür melâlini beyân ider

üzerindeki çalışmalar sürerken, bunu kendileri için hayati
bir tehdit olarak gören İsrail Devleti’nin diplomatik baskı‐
ları ve Mossad’ın peşpeşe cinayetleri neticesi Almanya
işbirliklerini sonlandırmak ve başta Mısır olmak üzere
Arap ülkeleri ile teknolojik ve askeri işbirliklerini tama‐
men yasaklamak zorunda kalmıştı.
Çeşitli Arap ülkeleriyle ‘el altından’ tabir edilecek
şekildeki ilişkiler sonuç almaktan uzaktı ve hakim güçler

Gündemin Özü

lmanlar neredeyse bin yılı bulan bir süredir, Orta Doğu’da
kendilerine yer edinebilme gayretindedirler. Haçlı Sefer‐
leri yoluyla Kutsal Mekanlara sahip olma gayesi arkasına
gizlenmiş bu maksada, zamanında diğer Avrupa devletleri
gibi Almanların da ulaşamadığı bilinmektedir. Türklerin
Anadolu’ya yerleşmeleri, Rumeli’ye geçiş, Suriye ve Mısır
hakimiyetleri bu Euro‐Cermen rüyasını belirsiz bir za‐
mana ertelemişti.
Sürekli geriye giden Avrupa’nın Osmanlı’yı Viyana
önünde durdurması, bütün Avrupa ülkeleri gibi Almanları
da yeni bir ümide sevketti. İç mücadeleleri kıyasıya sürer‐
ken yeni kıtaların keşfi, yeni ticaret yollarının bulunması,
sanayi devrimini hazırlayan sebepler, sömürgeciliğin yay‐
gınlaşmaya başlaması gibi tesirlerle Almanlar da yeni
arayışlara girdiler. Ancak onları Orta Avrupa’ya mahkum
eden coğrafi konumları, yeniliklere intibaktaki yavaşlıkları
hem milletleşme süreçlerinin gecikmesine hem de başını
İngiliz ve Fransızların çektiği sömürge edinme çabala‐
rında yaya kalmalarına yol açtı.
Avrupalılar, önceden Kutsal Toprak olduğu için gidil‐
mesi gereken yerlere yeni dönemde çevresindeki petrol
ve diğer tabii kaynakların cazibesi nedeniyle yönelmişti.
Bu yarışta ana eksen dışında bırakılan Almanya’nın tek
şansı Osmanlı Devleti ile işbirliği idi. Türk‐Alman münase‐
betleri o zamanlar tank değerinde olan gürbüz, çevik ve
hızlı Türk atlarının Almanlara da verilmesi için iki buçuk
asır önce başladı. Doğuya Açılım’ı bir devlet politikası ola‐
rak benimseyen Almanya’nın hedefi, Fransa, İngiltere ve
Rusya’ya karşı güçlü bir müttefike sahip olmak, öte yan‐
dan hala hafızalardaki Kutsal Topraklara yol bulabilmekti.
İşin içine petrol girince arzu ihtirasa dönüşecek, Türkler
güvenilir bir müttefik değil de zamanı geldiğinde saf dışı
bırakılacak yol arkadaşı gibi değerlendirilecekti. Bu ana
çerçevedeki ilişkilerin inişli çıkışlı gidişatı Birinci Dünya
Savaşı’nın iki taraf için de felaket denebilecek yıkımı ile
sonuçlandı.
Biz, küllerimizden doğarak yeniden dirilmeyle meşgul‐
ken Almanya, ilk savaşın acısını çıkarmak için hızlı bir
büyüme içine giriyor, bölgemizde kendisine tabii müttefik
olarak İngiliz ve Fransız sömürgesi durumundaki Arapla‐
rın sömürge karşıtı öfkesini buluyordu. İngiliz siyaseti
ikinci harpten de başarılı çıkınca Almanya bölgeye yine
nüfuz edemiyor, petrol bölgelerine sızamıyordu. Bu, Alma‐
nya’nın bölgeye karşı iştihasını dizginlemeye yetmemişti.
Bağımsızlıklarını almaya başlayan Arap ülkeleri ile kuru‐
lan resmî veya gayri‐resmî ilişkilerle pay kapma çabaları
aralıksız sürdürülüyordu.
Ancak, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin bölgeye acı
bir armağanı olarak kurdurulan İsrail Devleti, durumdan
rahatsızdı ve milyonlarca Yahudi’nin katili Almanya’nın
bölgedeki düşmanlarını güçlendirmesini istemiyordu.
Bunun en bilinen örneklerinden birisi kendisini Nasır dö‐
nemi Mısırı ile yaşanan işbirliğinin kesilmesinde göster‐
mişti. Sovyetler ile müttefik olmasına rağmen silah
sanayiinde Almanlar ile birlikte hareket eden Nasır döne‐
minde Mısır’da faaliyet gösteren Alman uzman sayısı bir
ara 250‐300’ü bulmuştu. Mısır’dan ateşlendiğinde İsrail’in
tüm noktalarını vurabilecek kabiliyetteki roket sistemleri

FÖTED Yönetim Kurulu Toplu olarak. Soldan 5. Berin Artukaslan. 6. Dr. Ali Sak.

Şefik Kantar

el birliği ile Almanya’yı Orta Doğu denklemlerinin dışında
tutmayı kararlılıkla sürdürüyorlardı. Her fırsatı değerlen‐
dirme peşindeki Almanya, Humeyni Devrimi sonrası çıkan
İran‐Irak savaşı münasebetiyle yeni bir hamle yaparken,
Saddam’ın Kuveyt macerası ile bu da akametle sonuçla‐
nıyor, birinci ve ikinci Irak savaşları neticesinde Almanya
yine bölge dışına itiliyordu. Soğuk Savaş döneminin ardın‐
dan bir ara Türkiye ile hem Asya hem Orta Doğu’da işbir‐
liğine niyetli görülen Almanya, genlerindeki benmerkezci
etkilerin hareketlenmesi ile geri adım atıyor, Rusya ile
işbirliği niyetleri de ABD ve müttefikleri tarafından suya
düşürülünce hedeflerine Avrupa Birliği üzerinden
ulaşmaya yöneliyordu. Avrupa’nın Almanya önderliğinde
birlik haline gelmesi ise, şimdiye kadar Avrupa içi müna‐
sebetlerde avantaj sağlamış olmakla birlikte, ona Dünya
politikasında avantaja dönüşecek bir fırsat hala vermedi.
Arap Baharı senaryolarının da dışında tutulan Alma‐
nya’nın son sarıldığı düşünce ‘Suriye bataklığından acaba
kendi lehime bir şeyler çıkarabilir miyim?’ oldu. Bunu ya‐
parken ABD, Rusya gibi güçler tarafından denklem dışında
bırakılan Almanya kendisine partner olarak Türkiye gibi
bir ülkeyi seçmek yerine, onun rızasının hilafına olacağını
bilerek bir terör örgütünü seçti, bir terör örgütünün göl‐
gesinde Orta Doğu’da rol kapacağı hesaplarına yöneldi.
Bunun için bir yandan eli kanlı örgütün güçlenmesi için
eğitim, logistik, mühimmat gibi her türlü desteği verirken
Türkiye’nin kaderi ve hayati çıkarları ile alakalı tüm mese‐
lelerde onu karşısına almayı genel politika haline getir‐
meye yöneldi. Bununla yetinmeyerek, Türkiye aleyhinde
olabilecek her platformun ve her eylemin gönüllü militan‐
lığına soyundu.
Bu, sürdürülebilir bir politika değildir. Bu, Almanya
için yararlı bir politika değildir. Bu, Almanya’ya yakışan bir
duruş değildir, utanç vericidir. Tarihindeki yanlışların yü‐
künü bu günkü nesillerine taşıtan Almanya, bu zihniyetle
gelecek nesillere de utançtan başka bir miras devrede‐
meyecektir.

       

CWC oto temizlemede arabanız emin ellerde
HAMM (Öztürk)

işlemlerini Almanya’nın
önde gelen üretici £irmaları
aziran 2006
arasında olan Ceramic Pro
yılında Adem
ve Servfaces’in ürünlerini
orkmaz tarafından
kullandıklarını söyleyen
urulan CWC Oto
Adem Korkmaz, “Bu £irmalar
mizleme, on yıldır
arabanızın çizilmemesi,
aba temizliğinde hizmet
cilanın korunması ve değişik
riyor. Hamm şehrinde
hava şartlarına karşı
i temizleme servisi
dayanıklılık garanti veriyor.
ulunan CWC, merkez
Böylelikle müşterimiz de
besi Langestr. 28, ikinci
memnun kalıyor. On yıllık
besi ise Wilhelmstr.118
şirtketimiz dünya
dresinde. Bunlara
standartlarına uygun olan
manla ilk önce Bochum
ISO 9001:2008 serti£ikası
Witten, sonra ise
olan bir £irmadır.
ünster şubesinide
Müşterilerimiz arabasını
lendi.
bize verdikten sonra emin
Adem Korkmaz’a (solda) müşteriler servet emanet ediyor.
Gerek şahıs arabaları,
ellerde olduğundan hiç
yapan Adem Korkmaz ve 22 kişilik
ma arabaları ya da oto galeri
şüphesi olmasın. Arabası bakım
ekibi emin adımlarla başarısını
hiblerininin satışa sunduğu her
yapıldıktan sonra mükemmel sonucu
devam ettiriyor.
rlü oto, motor, karavan marka
varıldığını görür.” dedi.
Oto cilalama ve temizleme
• Yusuf KUŞAKLI
abalarının, A’dan Z’ye temizliğini

H

Alman okullarında “soykırım”
dersleri okutuluyor

Almanya Federal Parlamentosu'nda 1915 olaylarının
“soykırım” olarak nitelendirildiği yasa tasarısının
onaylanmasından sonra,
bazı eyalet okulların konuyu ders olarak işlemeleri
velileri endişeye sevk etti.
Ekrem SAĞIR
• Türkses / EXTERTAL
EXTERTAL’de yönetim kurulu
olarak toplanan Almanya Türk
Veli Dernekleri Federasyonu
(FÖTED) Almanya Federal Parlamentosu'nda 1915 olaylarının
“soykırım” olarak nitelendirildiği
yasa tasarısının onaylanmasından sonra , bazı eyalet okuların
konuyu ders olarak işlemeleri konuyu görüşerek yapılması gerekenleri belirledi.
FÖTED Eş Başkanları Dr.Ali Sak
ve Berin Arukaslan Türkses’e
yaptıkları açıklamada; Hessen ve
Bayern Eyaletlerinin bazı okullarında “Sözde Ermeni Soy Kırımı”

iddialarının Alman Federal Parlamentosunun aldığı siyasi bir karara dayanarak gerçekmiş gibi
kabullenerek, okullarda çocuklara ders olarak okutulmasını
kabul etmediklerini belirten Dr.Ali
Sak, “Şimdilik adları bizde saklı
olan Türk kökenli çocuklarının da
gittiği okullar, 1915 olaylarının
“soykırım” olarak kabul edip; bu
çerçevede çocuklara ödevler verdiklerine dair velilerden duyumlar
almaktayız. Velilerimiz; “çocuklarımız ödevlerinde “soykırım” olmamıştır diye yazdıkları taktirde
ırkçılık yapmakla suçlanacakları
gibi; zayıf not da
alacaklardır.” Demektedirler. Bu uygulama toplumda
var olan huzuru,
barışı bozabileceği
gibi, bir arada
uyum içinde ders
yapılmasına
da
zarar verecektir.
Velilerimiz
haklı
olarak gidişattan gelecek adına
endişe duymaktadırlar.”

Parlamentolara
başvurularımızı yapacağız

Federal Başbakan Merkel’in bile
siyasi bir karar olduğunu dile getirdiği karara dayanarak okullarda
uygulamalara geçilmesinin doğuracağı sakıncaları belirten mektup hazırlayıp eyalet hükümetlerine göndereceklerini belirten eş başkan Berin Arukaslan,
“bu tür uygulamalara maruz
kalan öğrenci velileri mutlaka
genel merkezimizi veya en yakın
veliler birliklerine bilgi vermelerini
bekliyoruz”.

FÖTED Eş Başkanları Dr.Ali
Sak ve Berin Arukaslan

Liman’da taze balık yemeye ne dersiniz?

Sizleri deniz kenarında taze balık yemeye davet ediyoruz
Her Perşembe taze

HAMSİ GÜNÜ

Hamburg Balık Hali’ndeki
TÜRK BALIKÇINIZ

Marion ve Fabio Mete Cihan

Her gün Çupra,
Levrek, Somon, Lüfer,
Palamut, Sardalye,
Barbun ve Mercan gibi
balık çeşitlerini , ister
tabak da isterseniz
ekmek arası olarak
sizlere sunuyoruz.

Liman kenarındaki balıkcınızdan
balık çeşitlerine taze olarak ailenizle birlikte tadabilir veya
kiloyla evinize götürebilirsiniz.
Acil siparişleriniz için Mete:
0176 -362 986 40
Tipobet Klum Sports
Betting GmbH
Weyrgasse 5 / 7
1020 Wien / Austria

Avrupa Distribütör

Combetwin GmbH
Billstedter Hauptstr. 31 a
Tel.: 040 - 386 300 97
combetwin@gmail.com

Perakende

CANLI BALIK

Große Elbstraße 133 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Mete Cihan Mobil: 0176-362 986 40

Açılış saatleri: Çarşamba hariç, Her gün 09:00 - 19:00 arası
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Atlasglobal, Hamburg - İstanbul
100. uçușunu kutladı

Atlasglobal Havayolları, yurtdışında büyüme stratejisi çerçevesinde 1 Temmuz tarihinde Hamburg – İstanbul uçuşlarına
başladı. Atlasglobal, 1 Temmuz’dan bu yana başarılı bir grafik
sergileyen Hamburg – İstanbul uçuş hattının 100. uçuşu sebebiyle havalimanında basına yönelik özel bir etkinlik düzenledi.

A

• Türkses /HAMBURG

tlasglobal Havayolları uluslararası
arenada büyüme hedefleri doğrultusunda Avrupa’da destinasyon
sayısını artırmaya devam ediyor. Atlasglobal’in Hamburg-İstanbul seferleri 1
Temmuz tarihinde başladı. Atlasglobal,
1 Temmuz’dan bu yana başarılı bir grafik
sergileyen Hamburg – İstanbul uçuş hattının 100. uçuşu sebebiyle havalimanında basına yönelik özel bir etkinlik
düzenledi.

Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı
Tuna Tunca ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Semin Ateş’in 100. uçuş ile geldiği
Hamburg havalimanında, Altasglobal
Hamburg Direktörü Orhan Kabaoğlu,
Hamburg Havalimanı Pazarlama Müdürü Dr. Jörgen Kearsley ve yönetici
Robert Piltz tarafından karşılandı.
Etkinlikte konuşan Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı Tuna Tunca ko-

nuyla ilgili; “Almanya’da uçtuğumuz
ikinci nokta olarak Düsseldorf’tan
sonra 1 Temmuz tarihinde Hamburg
hattımızı da açtık. Bugün burada bu
hattımızın 100. uçuşunu kutlamak
üzere bir araya gelmekten mutluluk
duyuyoruz. Hattımıza yönelik ilgi ve
doluluk oranları Almanya’da doğru
stratejilerle hareket ettiğimizi kanıtlıyor. Biz tüm faaliyet gösterdiğimiz
pazarlarda olduğu gibi Almanya pazarında da yolcuların tercih ettiği havayolu şirketi olmak için çalışacağız.
Almanya yolcularını, Atlasglobal’in
ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırmak en
büyük hedefimiz. Hamburg’a günde
sadece 1 sefer değil 2-3 sefer düzenleyerek daha da çok yolcuya
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sebeple Almanya’da ve sefer düzenlediğimiz
tüm destinasyonlarda yerel taşıyıcılarla işbirliklerine imza atmaya hazırız. Amacımız daha çok noktaya daha
çok yolcu taşımak ve bu hizmeti en
hızlı ve en ucuz şekilde sunmak” dedi.

Atlasglobal’in Hamburg – İstanbul arası
seferleri haftanın her günü Hamburg’dan
saat 14:20’de kalkarak 18:30’da İstanbul’da oluyor; İstanbul’dan ise saat
10:40’da kalkarak 13:00’de Hamburg’a
varıyor. Hamburg – İstanbul uçuşlarının
biletleri yetkili acentalar ve Atlasglobal
internet stitesinden satın alınabiliyor.
Atlasglobal ile Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı – İstanbul Atatürk Havalimanı
arasında seyahat eden yolcular, diğer tüm Atlasglobal yurtdışı seyahatlerinde olduğu
gibi, ücretsiz ikram ve Uçan
Şef gibi ayrıcalıklardan da yararlanıyor.
Atlasglobal yolcuları Hamburg’dan İstanbul Atatürk Havalimanı bağlantılı olarak
Adana, Antalya, Bodrum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Trabzon, Konya, Bağdat, Bişkek,
Çimkent, Doha, Erbil, Erivan,
Kuveyt, Mahaçkale, Nizhnekamsk,
Dubai (Sharjah), Süleymaniye, Tahran,

Tiflis ve Kıbrıs’a rahatça seyahat edebiliyor.Uçan Şeflerle lezzetli uçuşlar Atlasglobal, 3 saat ve üzeri tüm uçuşlarında olduğu gibi Hamburg seferinde
de yolcularını “Uçan Şef”lerin hazırladığı
özel ikramlar eşliğinde ağırlıyor. Türk ve
dünya mutfağından farklılaştırılmış
ikramlar hazırlayan “Uçan Şefler”, konuklar ile birebir ilgilenerek özel sunumlar eşliğinde seyahatlerini daha keyifli ve
lezzetli kılmak için çalışıyor. Hamburg’a

EkonomiPlus’ta seyahat eden Atlasglobal yolcuları, özel olarak tasarlanmış 77

cm genişliğindeki deri kaplı koltuklarda
konforlu bir uçuş yaşarken, ücretsiz zengin çeşitli yiyecek ve içecek ikramı, 30
kilogram bagaj hakkı, ücretsiz koltuk seçimi gibi hizmetlerden yaralanıyor.

Business Class’ta
ayrıcalıklı uçuş keyfi

Atlasglobal, seyahatlerini daha ayrıcalıklı hale getirmek isteyen yolcularına
gerçek Business Class tecrübesi de sunuyor. Hamburg’a Business Class’ta
seyahat edenler 100 cm aralıklı geniş
koltuklarda uçuş yaparak, zengin ikram
çeşitleri, 40 kilogram bagaj taşıma
hakkı, bagaj önceliği, İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda uçağa V.I.P araç ile
transfer, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda
lounge kullanımı gibi özel hizmetlerden
yararlanıyor.
Hamburg uçuşlarının biletleri, Hamburg
Fuhlsbuttel Havalimanı Terminalinde
açılan Atlasglobal bilet ofisi ve Almanya
genelindeki tüm yetkili acentalardan
satın alınabiliyor
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Sanatçı Yaşar Kanaş'ın ilk albümü çıktı
Hamburg'da yaşamını sürdüren sanatçı Yaşar Kanaş (41)
yaklaşık 30 yıldır müzikle
uğraştığını “Aşk Aşk, Nalın Dilber” adı altına ilk albümü çıktığını söyledi.

S

• Türkses / HAMBURG

anatçı Kanaş, Almanya'ya
geleli 12 yıl olduğunu Türkiye'de yaptığı ses sanatçılığını yaşadığı liman kenti
Hamburg'da da devam ettirdiğini
kaydetti.

Haftasonları
sahne alıyor
Sanatçılığının yanı sıra paket firmasında çalıştığını da sözlerine
ekleyen sanatçı oldukça yoğun
olduğunu ifade ederek, “Her haftasonu Kuzey Almanya'nın en

büyük eğlence mekanı olan
Moda Club'te sahne alıyorum.
Dolayısıyla sevenlerimle buluşuyorum ve en güzel parçalarımı onlar için seslendiriyorum.
Uzun yıllardır müzikle içiçe olduğumdan birikimimi bir albümde
toplamak istedim. Albümde 13
parça bulunuyor ve hepsi birbirinden güzel parçalar. Albüm ilk
etapta müzikseverler tarafından
çok beğeniliyor ama henüz çok
yeni” dedi.

İlk albümü
“Aşk Aşk Nalın Dilber”
Uzun ve başarılı müzik çalışmalarını toplam 13 parçadan oluşan
bir albümde topladığını kaydeden sanatçı Yaşar Kanaş, “Özdemir Plak etiketli, Erkan Nas
yönetiminde tüm dijital platformlarda dinlemek mümkün albümde
bulunan parçaları.

Çok yeni daha en çok dinlenen
iki parçayı tespit edip klip çekimi
yapacağız. Ayrıca benim bestelerim var ama albümde bulunan
bestelerin hepsini satın aldım.
İleride ikinci bir albüm çıkartmayı
istiyorum o zaman kendi bestelerimi de okumayı düşünüyorum.
Ama henüz daha 'Aşk Aşk Nalın
Dilber' albümü çok yeni. Bu albümde herkes kendi isteğine
göre bir parça mutlaka bulacağına inanıyorum. Türkü, pop,
karışık ağır ve hareketli parçalar
var” dedi.
Cahit Balat'a imzalı bir albüm hediye eden sanatçı, sevenleriyle
birlikte sohbet etmeyi onların fikirlerini ve görüşlerini öğrenmeyi
çok istediğini sözlerine ekledi.

www.turkses.de

Tuerkses@t-online.de
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Küchgar ten 21 • 21073 HAMBURG / HARBURG
www.masaldelux
www
.masaldeluxe.de • inf
info@masaldelux
o@masaldeluxe.de

Salonumuzun
üstünde 4 katlı,
800 araçlık
ücretsiz kapalı
otopark vardır

Salonumuzdaki özelliklerin bazıları
• Bay ve bayan mescitleri
• Konforlu Lounge (bay-bayan ayrı)
• Gelin ve Damat Odası
• Engelli Tuvaleti
• Etkinlerinizi büyük ekrandan izleme
• En son sistem ses ve ışık sistemi
• Özel iklimlendirmeli Klima Sistemi
• Çocuk oyun yerimiz mevcuttur.

BİLGİ ve REZERV
REZERVASY
REZERVASY
ASYONLARINIZ
ONLARINIZ için:
040-76 75 38 77 / 0176 - 637 514 80

Psikiyatri ve
Psikoterapi
Uzmanı Doktoru
Dr. Özge Pekdoğan Çağlar
e mail:
ozgepekdogan@gmail.com

Duygusal Kapasite
Bilmiyorum daha önce bu kavramı yani „Duygusal
Kapasite“yi duyup duymadığızı. Bence psikolojik
açıdan hayat kalitemizi en çok belirleyen şeylerden
birisi. Duygusal kapasite duygusal zeka ile yakından
ilişkili bir kavram. Duygusal kapasitesi geniş olan
kişiler hissettikleri duyguların farkındadırlar,
duygularını iyi bir şekilde tarif edebilirler, olumsuz
duyguların nedenlerini kendi davranışlarında aramayı
bilirler, duygusal analizlerini yapıp bu duyguların
sorumluluklarını alabilir ve gerekli davranışı
gösterebilirler. Doğal olarak bu tür kişiler yaşamlarını
diğerlerine göre daha kaliteli yaşayabilirler çünkü
zamanlarını ve enerjilerini, bastırdıkları veya inkar
ettikleri duygularının ne olduğunu ve bunun sebeplerini
başkalarında aramakla harcamazlar.
Daha anlaşılabilir olması için bir örneği inceleyelim;
42 yaşında evli bir erkek iş çıkışı yüzü asık bir şekilde
eve gelir, üzerini değişmeden oturma odasına
televizyon karşısına geçer. Karısı gününün nasıl
geçtiğini sormaya bile cesaret edemez çünkü beklediği
gibi sohbet içeren bir cevap alamayacağını bilir. Adam
TV karşısında koltukta uzanır, karısı sofrayı hazırlar ve
eşini yemeğe çağırır, adam yorgun olduğunu, sonra
yiyeceğini söyler. Kadının morali bozulur. Ayrı ayrı
yemek yerler ve kadın yatmaya gider. Bu senaryo
sanırım çok tanıdık, sıradan bir senaryo.
İncelediğimizde iletişim eksikliği olan ve dolayısıyla
mutsuz bir çift görüyoruz. İletişimin kopukluğu adamın
büyük ihtimalle iş yerinde yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı
gelişen olumsuz hislerini net bir şekilde farkedip buna
yönelik davranış geliştirememesinden kaynaklanıyor.
Yani „ Karıcığım canım çok sıkkın, iş yerinde patronla
hiç hoş olmayan bir konuşma yaptık. Adam resmen
rezil etti beni..Acaip utandım o an. Sonra da çok
sinirlendim adama. Neden kendimi savunamadım o an
diye de kendime kızdım sonra. Hala kızıyorum
kendime. Temebelliğim yüzünden patrondan fırça
yedim resmen. Utandım adamın karşısında baya. Offf.
Hatırlayınca bile utanıyorum kendimden. Oyüzden hiç
keyfim yok bugün. Önümüzdeki günlerde baya sıkı
çalışıp hatamı telafi etmem lazım. Baya iş bekliyor
beni.“ şeklinde bir yaklaşım duygusal kapasitesi geniş
kişilerin göstereceği bir yaklaşım. Kişi içindeki
olumsuz duyguların adını teker teker koyar, yani
utandığını, rezil olduğunu hissettiğini, patrona
öfkelendiğini, ileride yorulacağını farkeder ve söyler.
Durumu ve duygularını düzeltmek için de neler
yapması gerektiğini düşünüp planlar. Süper bir
yaklaşım! İçindeki olumsuz duygular böylece dışarı
çıktığı için hem kendisi rahatlar hem de karısı kocasının
keyifsizliğinin sebebini anlamış olur. Böylece adam
olumsuz duyguları içinde bastırmadığı için evde
karısına veya çocuğuna yani alakasız kişilere
patlamamış olur ve evin huzuru korunmuş olur.
Bu bahsettiğim yaklaşım şekli basit gibi görünse de
büyük bir içsel çaba gerektirir çünkü duygusal
kapasitesi bebeklikten itibaren geliştirilmemiş bir
kişinin bu şekilde olumsuz duygularını kendine itiraf
edip onlarla başa çıkabilmesi zordur. Duygusal
kapasitesi veya duygusal zekaları çeşitli nedenlerle
gelişmemiş kişiler olumsuz duygulardan kaçarlar yani
yaşadıkları olayların sonunda oluşan üzülme,
simirlenme, rencide olma, rezil olma, kırılma, korkma
gibi duygulardan kaçmak için o duyguları bastırırlar
yani yokmuş gibi davranırlar. Bu durum psikolojimizin
savunma mekanizmalarından biridir, kişiyi o an korur
ancak uzun vadede gerçekçi yaklaşımlardan uzaklaşıp
duygusal patlamalar, dengesiz bir hayat ve sorunlu
ilişkiler yaşamamıza neden olur.
Hayatımızı huzurlu geçirmemizi yani iç huzurumuzu
ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayan
bu kadar Nelli bir kavram olan duygusal kapasite nasıl
gelişir? Bebeklik ve çocukluk yılllarında anne ve baba
ile kurulan sağlıklı ilişki kişinin sağlıklı bir duygusal
dünyasının ve dolayısıyla da sağlıklı bir kişiliğin
gelişmesine neden olur. Anne ve baba çocuğuna
çocuğun hissettiği duyguları isimleriyle ifade etmeyi
öğretmeli ve çocuğun hislerine saygı göstermelidir. Bu
bebeklik döneminde başlanarak uygulanmalıdır ve asla
„daha bebek canım, ne anlar sinirden üzülmekten“
şeklinde düşünülmemeli ve davranılmamalıdır. Çocuğa
yeri geldiğinde „oğlum, acaba bana kızdın mı? Suratını
astığını farkediyorum, bana sinirlendin mi? Yalnız
kaldığın için korktun mu? Bana kızgın mısın?“ şeklinde
alıştırmalar yapılarak çocuğun duygularının normal
olduğuna yani kızmaya hakkı olduğuna alıştırılmalı ve
duyguların isimlerini öğrenmesine böylece ileride
kendisinin de ifade edebilmesine imkan sağlanmalıdır.
Duygularını rahatlıkla ifade eden kişiler kendilerine
güvenen, kendilerini değerli bulan ve bu nedenle daha
az sorun yaşayan insanlardır.
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İŞCİLER ALINACAKTIR
Hamburg Toptancı Halinde
faaliyet gösteren,
ONKEL-Şahingöz GmbH & Co. KG
firması için depoda (gece veya gündüz)
çalışacak elemanlar alınacaktır.

Başvuru için:
Tel.: 040-329090 0
e-mail: info@onkel-hh.de

MUHABİRLER VE REKLAM
TEMSİLCİLERİ ALINACAK
HANNOVER
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Aranan Şartlar: Türkçe ve Almancaya iyi hakim olmak,
insanlarla kolay kontak kurabilmek, Ehliyet ve araba
sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

Müracaat: Türkses Gazetesi
e - Mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de
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Türkses Albümü

Değerli okurlarımız!..
Sizin ve sevdiklerinizin hatıra
fotoğraflarını Türkses’de yayınlanmasını istiyorsanız, gönderin
yayınlayalım.
e-mail: tuerkses@t-online.de
www.turkses.de
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Dar alanda
paslaşmalar
Ekrem Sağır

1

Uyuma büyük darbe

915 Olayları’nı ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul eden karar tasarının 02 Hazıran 2016 tarihinde Alman Meclisi Bundestag’ta kabul
edilmesinden sonra, bazı eyalet hükümetleri konuyu gündemlerine alıp, okullarda ders olarak okutmaya başlamaları
gelecek adına endişe verici bir gelişmedir.
Almanya Başbakanı Angela Merkel,
Alman ARD televizyonuna Türkiye’de
yaşanan bazı olaylara atıfta bulunarak
verdiği röportajda; Almanya'da yaşayan
Türklere çağrıda bulunarak ; 'Türkiye'de
yaşanan sorunları Almanya'ya taşımamaları gerektiği uyarısında bulunurken;
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı
ve Ermeniler arasında meydana gelen
olayları siyasilerin değerlendirip karar
almasına sessiz kalmakta. Başbakanlığını yaptığı Almanya’da üç milyona
yakın Türk kökenlilerin yaşadığı gerçeğini de görmezlikten gelmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen olayların seyrini, nasıl başlayıp bittiğini anlatmak bu yazının konusu
değildir. Burada kararın Almanya’da yaşayan Türk kökenli insanlar, özellikle de
öğrenciler ve genelde doğuracağı sonuçlara değinmeye çalışacağız.
Öncelikle uluslararası mahkeme kararı
olmaksızın siyasilerin aldığı bu kararın
kesin kararmış gibi öğrencilere sunulması bilimsel açıdan yanlıştır.
Öğrencinin yeteneklerini geliştirmek
gibi yükümlülüğü olan okulların; tartışmalı, konuları kesin sonuç olarak göstermeleri varlıklarını inkar etmektir.
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Okullarda diğer uluslarla bir arada bulunan Türk kökenli öğrencilere yönelik yapılacak “soykırım” suçlamaları kabul
edilir bir durum değildir.
Uygulama, aynı sınıfta, bir arada bir çok
şeylerini paylaşan öğrenciler arasında
ayrımcılığa yol açacaktır.
Giderek bölünmelere, gruplaşmalara yol
açacağından okullarda huzur içinde ders
yapma olanağını ortadan kaldıracaktır.
Huzur ve barışın olmadığı bir yerde nitelikli eğitim yapılması olanağını yok edeceğinden dolayı eğitim seviyesi düşecektir.
Nitelikli insanlara gereksinimi olan Almanya bu durumdan fazlasıyla zarar görecektir.
Hak etmedikleri bir suçlamayla karşılaşan Türk kökenli öğrenciler, arkadaşlarıyla,öğretmenleriyle ters düşecek;
sonuçta öğrencilerin psikolojilerini
olumsuz etkileyecektir.
Okullarda ki bu uygulama öğrenciler
arasında kalmayıp; iş yerlerine ve yaşamın her alanına sirayet edecek, bu da
toplumda genel olarak barış ve huzur
içinde yaşamaya engel olacaktır.
Çok kültürlü toplum olan Almanya,
uyum için bir çok projeler yapıp, milyonlarca Euro para harcarken; siyasilerin
tamamen siyasi sebeplerden dolayı aldıkları bu kararın okullarda ders olarak
okutmaları Almanya’ya hiçbir getirisi olmayacaktır. Sadece uyuma zarar verecek, var olan huzur ve barış ortamını yok
edecektir.

R
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Dik duruş!

üyalarımız ortalama sadece 8 saniye sürer. Fakat
uyandığımızda 8 saat rüya gördük zannederiz.
Halbuki çok kısadır. Aynı şekilde rüyada
gördüklerimizi gerçek gibi algılarız. Rüyada bir kaza
geçirdiysek, örneğin bacağımız yaralandıysa, sabah
kalktığımızda ilk anda o acıyı hissederiz veya
bacağımıza hemen bakarız.
Dünya hayatının da rüya ile pek farkı yoktur.
Dünya hayatı da çok kısadır. Biz uzun zannederiz.
Rüyada gördüklerimiz nasıl gerçek değil ve geçici
ise, dünya hayatımız da ahiret ile karşılaştırıldığında
hiç yükmündedir. Dünya bütün güzellikleriyle
ahirete nispeten bir hiç
yükmündedir. Çünkü dünya 500
sene dahi sürse, ahiret ebedi
olduğu için, matematiksel dahi
kısadır ve sıfır hükmündedir.
Peygamberimizin dediği gibi
“İnsanlar uykudadır, ölünce
uyanırlar.” O gerçek zannettiğimiz
herşey birden bitiverir. Kur´an‐ı
Kerim´de de bu kısalığa deyinilir:
“Allah (inkarcılara) ´Yeryüzünde
kaç sene kaldınız?´ diye
sorar. Onlar, ´Bir gün, ya da bir
günden daha az bir süre kaldık.
Hesap tutanlara sor´ derler. Allah
şöyle der: ´Çok az bir zaman
kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş
olsaydınız.´ ´Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar
döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?´“ (Kur´an,
23:111‐114).
Bu kısa ve geçici dünyada dik duruş önemli. Ağır
başlı olmak gerekli. Vakar sahibi olunmalı. Ne olursa
olsun, davamızdan, değerlerimizden
vazgeçilmemeli. Kesinlikle Allah´ın rızasından başka
rıza aranmamalı.
İnsanların alkışları bizi bir yere götüremez.
Kendi menfaatimiz için, egomuz için, makam için,
şan ve şöhret için, ticaret için Allah´ın ayetlerini,
kendi değerlerini satmanın, yalakalık yapmanın bir
faydası yok.
Kabrin öbür tarafında makam, şan, şöhret, mal,
para ve alkışın hiç bir ehemmiyeti yok. O zaman bu
geçici ve faydasız şeylerin peşinden koşmaya da
gerek yok. Ki bunlar elde edilse dahi çok kısa bir
dünya hayatında hakiki huzuru veremez. “Benim
ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle
değiştirmeyin“ (Bakara, 2/41) ayetini hatırlayarak
hareket edelim.
Ebedi saadetin yerine insanların alkışlarını
tercih etmek akıl karı değildir. Allah´ın rızası yerine,

Meksika Sınırı



ahlaksız insanların dostluklarını seçmek akılsızlıktır.
Bir makama ulaşmak için kendi inancını, değerlerini
inkar etmek, kendi varlığını inkar etmektir.
“İçki bütün kötülüklerin anasıdır“ diyen
Peygamberimiz aynı şekilde “Dünya sevgisi bütün
günahların başıdır“ diyor. Gerçek ve kalıcı huzur,
mutluluk ve sevgi ise, “Kalpler ancak Allah´ı
anmakla huzur bulur.“ (Kur´an, 13:28) ayetinde gizli.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu´nun “Bir saniyesine
bile hakim olamadığımız hükmedemediğimiz bir
hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın
anlamı yok. Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru
gideceğiz“ sözü
kulaklarımızda çınlasın.
Herkes bize karşı
gelse dahi, gerçeği
haykırmaktan
vazgeçmeyelim.
Birilerine yaranmak için
taviz vermeyelim,
takiyyecilik yapmayalım.
Şeffaf olalım.
Bediüzzaman´ın
dediği gibi “Eğer O razı
Cemil Şahinöz olsa, bütün dünya küsse
ehemmiyeti yok. Eğer O
cemil@misawa.de
kabul etse, bütün halk
reddetse tesiri yok.“ Yani
tüm dünya bizi alkışlasa ve sevse, istediğimiz
makamlara gelsek, fakat Cenab‐ı Allah razı değilse,
bize ne getirecek? Aynı şekilde tüm dünya küsse,
fakat Cenab‐ı Allah razı olsa, ne kaybedeceğiz?
Varsın eleştirsinler bizi. Beğenmesinler bizi.
Birazcık cesaretli, ilkeli, ağırbaşlı, vakar sahibi
olalım. Birazcık Malcolm X, birazcık Muhammed Ali
olalım. Birazcık davamıza sahip çıkalım. Zerre itibar
getirmeyecek şeyler ve hiç bir değeri ve anlamı
olmayan şeyler için fırıldaklık, umursamazlık,
sorumsuzluk göstermeye gerek yok.
Bu bağlamda kardeşlerimize sahip çıkalım.
Herhangi bir yerde bir kardeşimize iftira atılıyorsa,
onun yanında olalım. “Bize dokunmayan yılan bin
yaşasın“ mantığı tamamen kardeşliğe ve İslam´a
aykırıdır. O yılan birgün bize de dokunacak, bize de
iftiralar atacak.
Başkalarının bize verebileceği hürmet ve saygı
fanidir, geçicidir, hiç bir kıymeti yok! Onların sahte
“nimetleriyle“ nimetlenmemek lazım. Hikem‐i
Atâiye´nin dediği gibi “Cenâb‐ı Hakkı bulan
neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden neyi kazanır?“
Yani, Onu bulan herşeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir
şey bulmaz. Bulsa da, başına bela bulur.

Hamm’da müziğin dili konuştu
HAMM (Öztürk)

H

amm Engelliler
Derneği ile "LANDES
MUSİCRAD. NRW" ortaklaşa
„Müzik İnsanları ve Kültürkei
Birleştiriyor“ programını icra
etti. Açılışını dernek başkanı
İsa Topak’ın yaptığı müzikli
eğlencede, Melisa Polat,
Cumhur Topak, Tanzgruppe
von Lebenshilfe grubu,
Trommlergruppe Schuya,
Türk Halk Müziği Hamm
korusu, Köln Abu Nigda
grubu, Engelli Okulu Alfred
Delp Schule grupları sahne
aldı.
Katılımın fazla olmadığı
eğlencede, gruplar hakim
olduğu müziği icra ederek
davetlilere unutulmaz bir gün
yaşattı. Özellikle Türk Halk
Müziği Hamm ve Köln Ebu
Nigda grubu, Türkiye’nin her

yöresinden okudukları
eserlerle gönülleri fethetti.
HER SAĞLAM BİREY
BİRER ENGELLİ ADAYIDIR
Eğlenceden sonra bir
açıklama yapan Hamm En‐
gelliler Derneği Başkanı İsa
Topak, her sağlam bireyin
birer engelli adayı olduğunu,
gündelik yaşantıda meydana‐
gelebilecek bir kaza veya ge‐
çirilen bir hastalık sonucu
her sağlam insanımız birgün
engelli olabileceğini dile ge‐
tirdi. Topak, "Bu yüzden em‐
pati yaparak onların dertle‐
rini, sıkıntılarını bir nebze de
olsa anlamaya çalışmalıyız.
Engelli vatandaşlarımızın
hayatını kolaylaştırmak için
ne gerekiyorsa yapıyoruz,
aynı düşünce ile de çalışma‐
larımıza devam edeceğiz"
dedi.
• Duygu TÜMER

Gazete dağıtabilecek
kişiler aranmaktadır.

Bütün fiyatlar tane hesabı olup, ürünlerin bitimine kadar geçerlidir. Baskı hatası olabilir.
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Belirtilen ürün fiyatlarımız 20.10.2016 ile 26.10.2016 tarihleri arası geçerlidir.

20.10.2016 Perşembe günü Hannover’de yeni açıldı
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