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∂ Görev süresi dolan Türkiye’nin
Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşar›
Mehmet Vakur Erkul için Berlin-
Brandenburg Türk-Alman ‹şadam-
lar› Birliği’nde (TDU) bir veda tö-
reni düzenlendi. Törene, Berlin
Başkonsolosu Mustafa Pulat, Mua-
vin Konsolos Mert Doğan, büyük-
elçilik ve başkonsolosluk yetkilile-
riyle çok say›da işadam› kat›ld›. Er-
kul, törende yapt›ğ› konuşmada, 3
buçuk y›ldan bu yana Türk-Alman

dostluğunun ve ilişkilerinin gelişti-
rilmesi, Türk toplumunun daha
iyiye gitmesi, refaha kavuşmas› ve
ekonomik aç›dan daha güçlenmesi
için büyükelçilik olarak tüm görev-
lilerle birlikte çal›şt›klar›n› söyledi.
Elçi Müsteşar Erkul, Almanya’da
yaşayan Türkler’e, çocuklar›n›n eği-
timiyle yak›ndan ilgilenmeleri ve
üniversite eğitimi sağlamalar› çağ-
r›s›nda da bulundu. TDU Başkan›
Hüsnü Özkanl›, Erkul’a, Berlin’i
simgeleyen bir ay› maketi ile bir
plaket verdi.

Nebahat Uzun - HAMBURG

∂ Hamburg Türk Sivil Toplum
Kuruluşlar› Platformu’nun düzen-
lediği sessiz mitingde Türkiye’de
can almaya devam eden terör la-
netlendi. Kentin Gaenzemarkt
bölgesinde toplanan yaklaş›k 200
kişi ellerinde bayrak ve pankart-
larla PKK terör örgütünü k›nad›lar.
Şehitlerimizin an›s›na yap›lan bir
dakikal›k sayg› duruşundan sonra
‹stiklal Marş› okundu. Sivil toplum
kuruluşlar› ad›na ortak bir bas›n
aç›klamas› yapan Hamburg Trab-
zonlular ve Trabzonspor Taraf-
tarlar› Derneği eski Başkan› Lütfü
Güler, “‹nsanlar›n öldürülmesi
hiçbir sebebe dayand›r›lamaz. Te-
rör hiçbir zaman hakl› olmam›şt›r,
bundan sonra da olmayacakt›r”
dedi. Türk ve Kürt halk›n›n kardeş

olduğunu söyleyen Güler, “Ayn›
kültüre mensup bu iki halk› birbi-
rinden ay›rabilecek bir sebep yok-
tur, olmayacakt›r. En başta Türk
ve Kürt halk›na zarar verdiği bizce
aşikar olan PKK terör örgütünü
k›n›yor, lanetliyoruz” diye konuştu.
Terörü k›namaman›n, teröre des-
tek vermek anlam›na geldiğini
söyleyen Güler, “Türkiye’de 20
y›l boyunca 40 bin insan›n katle-
dilmesine sebep olan PKK’n›n
katliam›na ortak olmay›n, teröre
karş› birlik olal›m” dedi. Mitinge
kat›lan Avrupa Türk Engelliler
Derneği üyeleri ve vatandaşlar el-
lerinde “Mehmetçik engelli olsun
istemiyoruz”, “Türkler ve Kürtler
teröre karş› birlik olmal›”, “PKK
yasaklans›n” yaz›l› pankartlar ta-
ş›d›lar. 

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mehmet Vakur Erkul için Berlin-
Brandenburg Türk-Alman İşadamları Birliği’nde bir veda töreni düzenlendi.

Bayanlardan ‘yamalı örtü’
Nebahat Uzun - K‹EL

∂ Schleswig-Holstein Türk Toplumu
(TGS-H), Kieler Hospiz Förderverein
yard›m kurumuna, dernek bünyesinde
yap›lan el işi kursunda özel olarak
haz›rlanm›ş yamal› örtü (Patchwork-
decke) hediye etti. Bayan Bitek’in
öğretmenliğinde 13 göçmen kökenli
bayan›n haz›rlad›ğ›, değişik renk ve
desenlerden oluşan örtünün önemli
mesajlar verdiğini söyleyen TGS-H
Başkan› Dr. Cebel Küçükkaraca, “Ba-
yan Bitek ve 13 bayan›n el emeği göz

nurundan oluşan örtü, yard›mlaşma
ve ortak çal›şmalar›n güzel bir örne-
ğidir. Farkl› desenlerden bir araya
getirilerek yap›lan örtü, çok renkliliğin
oluşturduğu canl›l›ğ›n da bir göster-
gesidir” dedi. Kurumun çal›şmalar›na
göçmen kökenli insanlar›n da destek
vermesinin bir vatandaşl›k görevi ol-
duğunu dile getiren Dr. Küçükkaraca,
“‹çinde yaşad›ğ›m›z toplumda kabul
görmek için üzerimize düşen görevleri
de yerine getirmeli, o toplumun bir
parças› olduğumuz mesaj›n› icraat-
lar›m›zla vermeliyiz” dedi. 
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Bayanların hazırladığı desenli yamalı örtü, Kieler Hospiz Förderverein kurumuna hediye edildi. 

Nebahat Uzun - HAMBURG

H amburg Merkez Camii’ni Cuma na-
maz› öncesi ziyaret eden Hamburg
Eyaleti Eğitim Senatörü Christa Go-
etsch (GAL), Hamburg’da 1 Ağus-

tos’ta yürürlüğe girmesi planlanan eğitim reformu
hakk›nda cemaati bilgilendirdi. Oy hakk› olan va-
tandaşlara 18 Temmuz‘da yap›lacak eğitim refe-
randumuna kat›larak eğitim reformuna destek
vermelerini isteyen Goetsch, “Çocuklar›n›za adil,
eşit şans ve haklar sunan bir sistemin sözünü veren
eğitim reformuna “evet” deyin” tavsiyesinde bu-
lundu. Okullardaki çocuklar›n yar›s›n›n göçmen
kökenli olduğuna dikkat çeken Goetsch, “Gele-
ceğimizi oluşturan bu çocuklar› ihmal etme lüksü-
müz yok. Mevcut sistem, göçmen kökenli çocuklar›
mağdur ediyor. Onlara daha iyi bir gelecek sun-
man›n ilk ad›mlar›n› atma aşamas›nda desteğinize
ihtiyac›m›z var” dedi. Hamburg’da Müslümanlarla

güzel diyaloglar içinde olduklar›n› söyleyen Senatör
Goetsch, “K›sa süre önce aç›lan Dünya Dinleri
Akademisi, toplumlar aras› diyalog aç›s›ndan çok
önemli bir ad›m. Okullardaki göçmen kökenli öğ-
retmen oran›n›n da yüzde 6,7’lerden yüzde 20’lere
ç›kmas› sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

ADALET VE EŞİTLİK GELECEK

Göçmenlerin birçoğunun Alman vatandaş› ol-
mad›ğ› için oy kullanamamas›n›n üzücü olduğunu
dile getiren Goetsch, “Oy hakk›n›z varsa mutlaka
kullan›n. Oy kullanamayanlar da sistemi tan›y›p
tan›tarak çocuklar›n›n geleceğine destek verebilir”

ifadesini kulland›. Goetsch’in konuşmas›n›n ar-
d›ndan Türkçe teşekkür etmesi de cemaat taraf›ndan
alk›şland›. Eğitim reformundan en çok göçmen
kökenli çocuklar›n yararlanacağ›n› söyleyen Ham-
burg ‹slam Şuras› Başkan› Dr. Mustafa Yoldaş,
“‹lk kez bir devlet idaresi adil, eşit şans ve hak
içeren bir sistemin sözünü veriyor. Bu sistem ço-
cuklar›m›za toplumda daha sayg›n yerlere gelme
şans› verecek. Çocuklar›m›z›n geleceğine yat›r›m
yapal›m” şeklinde konuştu. Toplant›da Kuzey Al-
manya ‹slam Birliği (B‹G) Başkan› Ramazan Uçar,
B‹G Başkan Yard›mc›s› Ahmet Yaz›c›, Hamburg
Türk Veliler Birliği (HTVB) Başkan Yard›mc›s›
Güngör Y›lmaz ve din görevlileri de haz›r bulundu.   

Hamburg Merkez Camii’ni ziyaret eden Hamburg Eyaleti Eğitim Se-
natörü Christa Goetsch, Müslümanlar›n 18 Temmuz’da yap›lacak
referandumda, eğitim reformu yönünde oy kullanmalar›n› istedi.

Senatör Goetsch, e€itim
reformu için destek istedi

Mustafa Tığlı - GELSENK‹RCHEN

∂ Almanya’n›n Gelsenkirchen şehrindeki Trabrenn-
bahn’da düzenlenen 2. TURKIS Avrupa Kültür Fes-
tivali renkli görüntülere sahne oluyor. Yoğun ilginin
olduğu festivalin birinci gününde, pop sanatç›s› Doğuş
izdiham› yaşand›. 3 gün sürecek festival çerçevesinde,
yağl› güreş ve cirit müsabakalar›n›n yan› s›ra, 24 ayr›
sanatç› sahne alacak. Festivalin ilk günü, Zonguldak
Kültür ve Dayan›şma Derneği Folklor Ekibi’nin gös-
terileri ile start ald›. Yoğun ilginin olduğu festivalde,
ziyaretçiler 16 yöresel derneğin kurduğu çad›rlarda,
ülkemizin çeşitli şehirlerini tan›ma imkan› buldular.
Girişin ücretsiz olduğu festivale, Devlet Bakan› Faruk
Özak ve Bas›n ‹lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet
Atalay’›nda kat›lmas› bekleniyor. Festivalin birinci
gününde sahne alan Doğuş’u izlemeye gelen hayranlar›
izdihama neden oldu. 

∂ Alman Yeşiller Partisi Aşağ› Saksonya Eyalet
Meclisi Üyesi ve partinin uyum sözcüsü Filiz Polat,
kamu dairelerinde çal›şan Müslümanlar için ayr›lan
ibadet yerlerinin say›s› ile ilgili olarak partisinin
verdiği soru önergesine eyalet hükümeti taraf›ndan
kaçamak ve yeterince yan›t verilmediğini savunarak,
“Eyalet hükümeti Müslüman vatandaşlar konusunda
samimi değil” dedi. Polat, yapt›ğ› yaz›l› aç›klamada,
“Müslümanlar, Almanya’daki ikinci büyük dini top-
luluktur. Sadece Aşağ› Saksonya’da yaklaş›k 200 bin
Müslüman yaşamaktad›r. Cami yap›mlar› sayesinde
Müslümanlar gittikçe daha uygun yerlerde ibadet
edebiliyor. Ancak kamu alanlar›nda bu henüz her
yerde mümkün değil. Müslüman vatandaşlar›n da
ibadet edebilecek oda ve yerlere ihtiyac› bulunmak-
tad›r” ifadesini kulland›. 

Eyalet hükümeti taraf›ndan soru önergesine verilen

cevapta, 2009 y›l›ndan beri Müslüman örgüt temsilcileri
ile görüşmeler yap›ld›ğ›n› belirtilerek, “Görüşülen çok
say›daki konular aras›nda kurumsal ruhani destek, has-
tane, cezaevi ve diğer kamu yerlerindeki ibadet imkanlar›
gibi konular da yer almakta. Bu alandaki düşünce al›ş
verişi henüz tamamlanmam›şt›r. Ancak yine de söz
konusu alanlarda düzenlemelerde bulunma yetkisinin
tümüyle Aşağ› Saksonya eyalet hükümetinde olmad›ğ›
dikkate al›nmal›d›r” görüşüne yer verildi. Aşağ› Saksonya
eyalet hükümetinin, kurum ve kişilerin eyaletteki uyumu
ve dini birlikteliği destekleyen tüm faaliyetlerinden
memnuniyet duyduğu ifade edildi. Ancak uyum, haklar›n
karş›laşt›r›l›p tart›lmas›yla gerçekleştirilebilir. Buna dini
özgürlük hakk›n›n, yani özgürce ibadet etme hakk›n›n,
başka haklarla k›yaslanmas› da dahildir. Bu, konuya
müdahil olan herkesin ortak kat›l›m›yla ilerletilebilecek
bir süreçtir” denildi. HAMBURG

Doğuş’un sahne alması ile birlikte büyük izdiham yaşandı.

Erkul için veda töreni

Hamburg’da TERÖRE
karşı tek yürek oldular

BİG Başkan Yardımcısı Ahmet Yazıcı, HTVB Başkan Yardımcısı Güngör Yılmaz,
Hamburg Eyaleti Eğitim Senatörü Christa Goetsch ve Hamburg İslam Şurası Başkanı
Dr. Mustafa Yoldaş, eğitim reformuna destek çağrısı yaptılar.

Hamburg Merkez Camii’nde Cuma namazı öncesi Müslüman cemaatine seslenen
Hamburg Eyaleti Eğitim Senatörü Christa Goetsch, “Adil, eşit şans ve hak vaat eden
eğitim reformunu destekleyin” dedi.

Polat: Hükümet Müslüman
vatandaşlara samimi değil

Filiz Polat, kamu dairelerinde çal›şan Müslümanlar için ayr›lan ibadet yerlerinin say›s›
ile ilgili verdiği soru önergesine eyalet hükümeti taraf›ndan kaçamak cevap verildiğini
savunarak, “Eyalet hükümeti Müslüman vatandaşlar konusunda samimi değil” dedi.

Filiz Polat

2. TURKIS Avrupa Kültür Festivali’ne yoğun ilgi

ALBARDER Almanya Bartınlılar Derneği, ve diğer dernekler
kurdukları çadırlarda, memleketlerini tanıtma fırsatı buldu. 

Gaenzemarkt bölgesinde toplanan yaklaşık 200 kişi ellerinde bayrak ve pan-
kartlarla PKK terör örgütünü kınadılar.

unanistan’›n Edirne Konsolosu Paraskevi Tzeveleki, bir süre önce
göreve başlayan Vali Gökhan Sözer’i ziyaret etti. Edirne Valisi
Sözer, kendisini ziyaret eden Tzeveleki ile yaklaş›k bir saat görüş-
tüklerini, Meriç Nehri’nde batan bot ile çeltik tarlalar›n›n ilaçlanmas›
konular›n›n gündeme geldiğini bildirdi. EDİRNE AA

Y
Konsolos Tzeveleki Vali Sözer’i ziyaret etti

Sözer, Tzeveleki’yi kabul etti.
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