
AVRUPAHABER KÖLN Ba5konsolosu Mustafa Kemal Basa, 2011 Ekim ay2nda göreve gelen yeni Köln
Emniyet Genel Müdürü Wolfgang Albers’i ziyaret etti. Türk ve Alman bas2n2na k2sa bir
aç2klamada bulunan Basa, Emniyet Müdürlü3ü ile iyi ili5kiler içinde bulunduklar2n2 be-
lirtti. Ba5konsolos, Türk gençlerinin polislik mesle3i hakk2nda bilgilendirilmeleri konu-
suna da de3indiklerini dile getirdi. Selim Y+ld+r+m - KÖLN 4

Hollanda’da hem5ehrileriyle bir araya gelen Kocaeli Büyük5e-
hir Belediye Ba5kan2 4brahim Karaosmano3lu, “Çocuklar2n2za

örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi ö3retmelisiniz” dedi Ç eşitli temaslarda bulunmak üzere Hol-
landa’ya gelen Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu ve beraberindeki heyet, Türk

vatandaşlarıyla da buluştu. HDV Rotterdam Ko-
catepe Camii Cemiyeti’nde vatandaşlarla sohbet
eden Karaosmanoğlu ve beraberindekiler, Hol-
landalı Türk toplumunun sorunları hakkında
da bilgi aldı. Rotterdam’da ikamet eden Kocaelili
vatandaşlar, daha sonra konuklarını şehrin
seçkin restoranlarından Ottoman (Sarnıç) Lo-
kantası’nda ağırladılar. Organizasyonu gerçek-
leştiren Hollanda Yuvam Derneği’nin Başkanı
Şeref Karaaslan, “Hepinize katılımınızdan ötürü
teşekkür ederiz. Sayın Başkanımızın ve bera-
berindeki heyetin buraya gelmeleri bizleri gu-
rurlandırmıştır. Burada yaşayan hemşehrileri-
mizle bir araya gelen başkanımızdan minnettarız.
Biz, Hollanda Yuvam Derneği olarak Hollanda’da
yaşayan diğer hemşehrilerimize ulaşmak için
yoğun çaba sarf ediyoruz. Her geçen gün üye
sayımız artmaktadır” dedi. 

Yemekte hemşehrilerine hitaben konuşan Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu ise, “Hollanda’ya geliş nedenimiz, 15 yıla
yakın zamandır kardeş belediye olduğumuz Ams-
terdam ile önümüzdeki günlerde yapacak oldu-
ğumuz 400. yıl etkinliklerini görüşmek ve çeşitli
konularda fikir alışverişi yapmaktı. Görüşmelerin
tümü olumlu geçti. Bazı yerlerde örf ve ananeleri-
mizi giderek kaybettiğimiz gerçeği ile karşılaştık.
Sizlerden ricam, çocuklarımıza örf, adet, gelenek
ve göreneklerimizi öğretmenizdir” diye konuştu. 

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Karaosma-
noğlu, “Bir dernek ya da vakıf çalışması yaparak
sık sık bir araya gelirseniz çocuklarımız da bu
ilişkileri sürekli hale getirirler ve birbirlerine
sahip çıkarlar. İlk olarak Avrupa’ya 1989 yılında
gelmiştim. O zamanlar belediye için kullanılmış
hibe araçlar almaya gelirdik. Biz şimdi gelişmiş
bir ülke olduk. Artık kendi araçlarımızı kendimiz
üretiyoruz. Elimizdeki araçları da ihtiyacı olan
Anadolu’daki küçük belediyelere verir hale geldik.
Çok yakında THY, İzmit’teki Cengiz Topel Ha-
vaalanı’na yurtdışından seferlere başlayacak.
Sizler yaz tatilinde rahatlıkla memleketinize direkt
uçuş yapabileceksiniz. Sizlerden ricam, birlik
olun” şeklinde konuştu. 

Yakla52k 4 saat süren görü5mede vatanda5lar2m2z, Büyük5ehir Belediye Ba5kan2
4brahim Karaosmano3lu ve heyet üyeleriyle de bol bol hat2ra foto3raf2 çektirdi. 

∂ Göçmen Kadınlar Birliği ta-
rafından Aile ve Kadın konulu
bir seminer düzenlendi. İlgi-
nin yoğun olduğu semineri
düzenleyen Psikolog Nazan
Önağaçlar yaptığı konuşmada

kadınların aileyi şekillendirdi-
ğini kaydetti. Seminerde ka-
dınların yaşadıkları sorunları
ve soruları değerlendiren Psi-
kolog Önağaçlar, seminere ka-
tılan aile içi iletişimin daha
sağlıklı olması için çeşitli al-
ternatifler önerdi. 

∂ Karlsruhe Başkonsolosluğu
görev alanında, Lörrach bölge-
sinde faaliyet yürüten altı ce-
miyetin din görevlileri Din hiz-
metleri Ateşesi Mustafa Akpı-
nar’ın başkanlığında Rheinfel-

den Alperenler Camii’nde top-
landılar. Bir araya gelen din
görevlileri önümüzdeki gün-
lerde altı cemiyetin birlikte or-
ganize edecekleri Kutlu Do-
ğum Haftası ve Çanakkale Şe-
hitlerini anma programı için fi-
kir alişverişinde bulundular.

∂ Baden-Württemberg’in
Schopfheim kasabasında faa-
liyet yürüten Mevlana Camii
Cemiyeti, geçtiğimiz gün dü-
zenlediği genel kurul ile yeni
yönetimini seçti. Eski yönetim
kurulundan hiç kimsenin
aday olmadığı seçimde en çok

oyu alan Saadettin Kulu baş-
kanlığa seçilirken yönetim
kurulu ise şu isimlerden oluş-
tu: Nuri Kulu, Selahattin Er-
doğan, Abdulkadir Çelik, Bu-
lut Erol, İbrahim Doğan ve
Nuh Önal. Yapılan konuşma-
larda iki yıllığına göreve gelen
yeni yönetim kuruluna başarı-
lar dilendi.

∂ Baden-Württemberg eyale-
tinin Villingen-Schwenningen
kentinde inşaatı uzun süredir
devam eden Yeni Camii geçti-
ğimiz gün düzenlenen genel
kurulda yeni yönetim kurulu-
nu seçti. Başkanlık görevini
yürüten Ali Şimşek aday ol-
madı seçimde yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:
Memiş Koşar, Ahmet Turan,

Orhan Şahiner, Ali Yerlikaya,
İlhan Çelik, Mustafa Hamur-
cu, İrfan Uçar, Önder Şen,
Hayrettin Aslan, Yusuf Gül,
Avni Dönmez, Fatih Tekerek,
Şerafettin Yerlikaya, Vehbi
Öztürk, Ali Dönmez, Yavuz
Küçük, Mesut Cengi, Burak
Yalçın Koşar ve Sadık Deniz
Yönetim Kuruluna girdiler.
Ali Şimşek’ten boşalan Yeni
Cami Derneği Başkanlığına
ise Sadık Deniz seçildi.

∂ Dünya’nın en önemli fuarlarından Oyuncak Fuarı
2012 Nürnberg’de 63. kez kapılarını dünyaya açtı.
/lk gün sadece basına kapılarını açan fuarda çok
sayıda firma yeni ürünlerini tanıttı. Yeni sezon
ürünlerinin ilk kez görücüye çıktı0ı açılı. gününde
ilginç oyuncaklar tanıtıldı. Dünya basınının yo0un
ilgi gösterdi0i açılı.ta yeni ürünler “Top Award”
ödülünü alabilmek için birbirileri ile kıyasıya bir
yarı.a girdi. 6 -ubat Pazartesi gününe kadar açık
kalacak fuara dünyanın 116 ülkesinden 80 bin zi-
yaretçinin gelmesi bekleniyor.

∂ Kornwestheim DİTİB Ayasofya Camii
25’nci yılı nedeniyle birinci kuşaktan ve emek-
li olan vatandaşlar onuruna bir yemek verdi.
Yemek dolayısıyla bir araya gelen ilk kuşaktan
vatandaşlar uzun zamandır göremedikleri
dostlarıyla buluşmanın sevincini yaşadılar. Ce-
miyet Başkanı Suat Özcan yaptığı konuşmada,
cemiyetin kuruluşunda emeği geçen birinci
kuşaktan vatandaşların isimlerini teker teker
okuyarak hepsine teşekkür etti. Cemiyetin ku-
ruluşunda ve bugünkü konuma gelmesinde
büyük emekleri geçen ancak şu anda hayatta
olmayan veya hasta yatağında olan üylerin
isimlerinin okunması sırasında ise duygulu
anlar yaşandı. Başkan Suat özcan yaptığı hü-
zün dolu konuşmasını bitiremeden gözyaşları
içerisinde kürsüden ayrıldı. Sinevizyon göste-
risi ile, Derneğin ilk kuruluşundan bu yana gö-
rev yapanların ve emeği geçenlerin fotoğrafları
gösterime sunuldu. Daha sonra teker teker
mikrofon tutulan yaşlı üyeler Almanya’daki ilk
günlerini, derneği kuruluş öyküsünü ve ilginç
anılarını anlattılar. Birbirinden ilginç anıları
dinleyen yeni nesil gençler kimine tebessüm
ederken, kimi hikayeler ise yürekleri sızlattı.

∂ Frankfurt yakınlarındaki
Rüsselsheim şehrinde düzen-
lenen “Tarihte ve Günümüz-
de Alevilik” adlı konferansta
birlik ve beraberlik mesajları
verildi. Avrupalı Türk Demo-
kratlar Birliği (UETD) tara-
fından düzenlenen konferan-
sa Frankfurt Başkonsolosu
İlhan Saygılı, UETD Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet
Kara, UETD Hessen Başkanı
Mehmet Kocagöl, Alevi Kül-
tür Derneği Başkanı Adem
Demir, DİTİB Rüsselsheim
Başkanı Muzaffer Lal, Din
Görevlisi Muammer Kurt, Al-

evi Bektaşi Araştırmaları
Merkezi Müdürü Şenol Ka-
luç, Rüsselsheim Yabancılar
Meclisi Başkanı Adnan Da-
yankaç, İGMG Hessen yöne-
ticisi İhsan Güler ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. 

“Ehli Beyt” sevgisinin ön
planda tutulduğu konferans-
ta açılış konuşmasını yapan
Kocagöl, “Türkiye, din ve
mezhep konusunda farklı bir
yapıya sahiptir. Bizler bu far-
kı zaaf olarak değil de zen-
ginlik olarak kabul eder ve
birlik içerisinde birbirimizi
tanırsak işte o zaman daha
mutlu oluruz” dedi. Muzaffer
Lal ise, “Aleviler ile Sünniler

kardeştir. Bu tür organizas-
yonların sayısı arttıkça karşı-
lıklı olarak birbirimizi daha
çok bağrımıza basarız” diye
konuştu. Başkonsolos İlhan
Saygılı da, “Din ve mezhep
farklılıklarını zenginlik ola-
rak görmeliyiz. Toplumların
birbirleri ile kaynaşmasında
önemli olan önyargıların yı-
kılmasıdır. Unutmamalı ki,
diaspora işini maalesef Türk-
ler olarak beceremiyoruz.
Dünya genelinde başarılı ol-
mamızın tek yolu, bir olmak
ve kardeşçe yaşamaktır”
dedi. Daha sonra Muammer
Kurt ve Şenol Kaluç, Sünnili-
ği ve Aleviliği anlattı.

Cemiyet Ba/kan+ Suat Özcan
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