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BMW und MINI
Vertragshändler

AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt

Feldstr. 60 • 20357 Hamburg • Tel: 040-430 91 809 • Fax: 040-430 91 829
www.kanzlei-acar.de • email: info@kanzlei-acar.de
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Ümit Sentürk

Tel 040. 766 091-8787
Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@
bundk.de
www.bundk.de

Gebrauchtwagen

tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

Farklıyız,
Farkındamısınız?
Altın, Gümüş,
Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

İyi
Bayramlar

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Hayırlı ve iyi Bayramlar

Özdemir
KfZ Gutachter
• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.
M

Mehmet Özdemir

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Hamburg polisinin Türk gençlerine sürekli
kimlik sorması ve akabinde 16 genci gözaltına almasıyla başlayan olaylar binlerce
kişi tarafından protesto edildi. Aynı şekilde
Offenbach’ta kimlik kontrolü sırasında
çıkan arbedede Türk gençlerinin polis şiddetine maruz kalması da protesto edildi.

H

amburg’da olayların başladığı yerde başlayan yürüyüşe Türk gençleri ve ailelerinin yanı sıra farklı milletlerden bölge halkı, STK’lar, Hamburg Sol Parti eyalet
milletvekili Mehmet Yıldız, Yeşiller eyalet milletvekili
Filiz Demirel katıldı. Açılan pankartlarda polisin derhal
kimlik kontrollerini durdurması, özür dilemesi, bazı medyanın kuruluşlarının kışkırtıcılığı bırakmaları istendi.
I Haberi 5’te

Almanya’nın Hamburg şehrinde 2009 yılında başkonsolosluk görevine başlayan Devrim Öztürk konsolosluk rezidansında verdiği iftar yemeği ile veda etti.

Y

emek öncesi kısa
bir konuşma yapan
Öztürk, “2009 yılında
Hamburg’da
göreve
başladığımda Ramazan
ayı ve bir genel seçim
öncesiydi. Görev sürem
doldu yine bir seçim öncesi. Şimdi meclislerde
çok sayıda siyasi temsilcilerimiz var. Arzumuz
bunların artması.” dedi.
I Haberi 5’te

www.turkses.de

H

Almanya’da özellikle toplu taşıtlar ve kapalı duraklarda giderek artan alkol yasakları etkili olmaya başladı. İki yılın bilançosunu çıkaran Hamburg İçişleri Bakanı Michael Neumann, yasakla birlikte alınan önlemlerin etkili olduğunu ve toplu taşıtlarda yüzde 20 daha az şiddet ve hırsızlık olayı yaşandığını söyledi.

A

lkol yasağını dört yıl önce ilk başlatan Hamburg,
Bremen, Hannover, Göttingen, Cuxhaven, Lüneburg ve Uelzen kentleri arasında sefer yapan yerel
demir yolu şirketi Metronom yasakla birlikte özellikle
temizlik ve
onarım giderlerinin azaldığını ve yolcu
sayısının arttığını, dolayısı ile karını
yükselttiğini
açıklamıştı.
I 10’da

Bayramınız
mübarek olsun!.

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Almanya’nın en
güçlü medya
grubu Axel Springer iki gazete ve
bir dergisini 920
milyon Euro karşılığında elden
çıkardı. I 9’da

www.turkses.com

am burg’u n Wilhelmsburg semtinde
faaliyet gösteren Tek1 Mark t, yapmış
olduğu h aftalık kampan yalarla üreticiden
tüketiciye direkt satışlar gerçekleştiriyor.
Tek1 Markt sah ibi Ah met
Fırat ‘Yıllardır marketcilik
mesleğ i ile iç içeyim. Mü şterimizin hangi tür ürünü uygun fiyatlara tercih ettiğin i iyi
bilirim. Marketimizde sunduğumuz ürünler birinci kalite olmasına rağm en, fiyatlarımızın
Avrupa çapında en uygun olduğunu özellikle
belirtmek isterim.
Ürünlerimizi bütün Avrupa çapındaki üreticilerden direkt aldığımız için hem kalite ve
hemde fiyat husu sunda müşterilerimize en
uygun a sun uyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz her geçen gün yeni müşteri getirerek, tercihlerini bizden yana kullandıklarını
gururla söylemek isterim’ dedi.
I Geniş bilgi 4. sayfada
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www.budni.de

DALLI
Waschmittel
1 WL = 0,10
100 Waschladungen
XXL-Packung

9,99

999

199

HAKLE KAMILLE
Toilettenpapier
3-lagig, 8x 150 Blatt
oder Sanft & Sicher
4-lagig, 8x 130 Blatt

statt 10,99

DIADEM

FA

Seiden-Color-Creme
Mit nährendem Öl
Packung

Deospray
100 ml = 0,59
150 ml

2,99
statt 4,95

1,99

statt 2,65/2,99

MESSMER
139

0,89

89

Ramazan
Bayramınızı en
içten dileklerimizle
kutlar, sağlıklı,
başarılı ve mutlu
bir yaşam
dileriz.

1,39

ODOL-MED3
Zahncreme
100 ml = 1,85
75 ml

statt 1,15

statt 1,99

+

Bayram Tee
Apfel-Feige-Dattel
20 Aufgussbeutel

1,79

179

DIADERMINE

GRATIS
PANTENE PRO-V
Shampoo
oder Spülung
100 ml = 0,80/1,00
250/200 ml

Beim Kauf von1 Packung DIADEM Coloration
erhalten Sie 1 Packung DIADEM ANSATZSET
Ihrer Wahl gratis dazu!
Gültig in allen Filialen bis zum 21.8.13 und nicht
in Verbindung mit anderen Coupons. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Solange
der Vorrat reicht.

1,99

199

statt 2,95

CELEBRATION

0% High Tolerance
Anti-Falten
Tages- oder
Nachtcreme
100 ml = 13,98
50 ml

Schokolade
100 g = 1,35
200 g

6,99

2,69

269

statt 9,45

699

KINDER
Schokolade
100 g

5für4

0,99
99

Beim Kauf von 4 Gläschen
Hipp Früchte oder Frucht &
Getreide erhalten Sie gegen
Vorlage dieses Coupons

1 Gläschen gratis!
Gültig vom 8. bis 21. August 2013
und nicht in Verbindung mit
anderen Coupons. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

HIPP

HIPP
BABY SANFT

Früchte oder
Frucht & Getreide
100 g = 0,42
190 g

HIPP
Reiswaffeln
100 g = 2,54
35 g

Feuchttücher
Vorteilspack
4x 56 Stück
Packung

0,79

3,99

statt 0,95

statt 4,65

399

0,89
statt 0,99

89

Angebote gültig
vom 8. bis 21. August 2013
Solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Servicenummer
040 80 60 30 30

Online
info@budni.de
facebook.com/BUDNI

Mein

Mobil
www.budni.de/app
(für iPhone & Android)
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Ramazan ayı boyunca verilen iftar sofraları ile müslümanlar biraraya gelirken,
işverenlerimiz tarafından düzenlenen iftar sofraları camilerimizi şenlendirdi.

T

Hannover’in çeyrek asırlık işadamlarından
Salih İnce ve oğulları, Hamburg da AS Urfa
adında iki ayrı restorantı işletmeye başladılar.

D

Türkses / Hamburg
aha önceleri Öz-Urfa adı ile faaliyetde
olan, Öz-Urfa’yı devralan İnce Ailesi,
buna ek olarak Hamburg’un merkez tren istasyonuna yakın olan en işlek caddelerinden
Steindamm da, 2. As Urfa yı en kısa sürede
faaliyite geçireceklerini belirtiler.
Konu ile ilgili Türkses’e bilgi veren Salih
İnce, ‘ Ticari faaliyetlerimizi Hann over dışına da taşıyarak, Hamburg un iki ayrı semtinde gastronomie alanında faaliyetlerimize
hız verdik. Daha önceleri ortağı olduğumuz
Hamburg’un Harburg semtindeki Öz Urfa’yı
komple alarak adını AS Urfa olarak değiştirmeyi uygun gördük. Ayrıca buna ek olarak
Ham bu rg u n merkezinde Türklerin yoğun
olduğu Steindamm 19 adresinde AS Urfa 2
adıyla ikinci yeni ve modern restorantımızın
önümü zdeki gün lerde açılışını yapacağız.
AS Urfa restorantlar sadece kendi aile fertlerimiz tarafından yani oğullarım tarafından
işletilecek olan bir aile şirketidir. Buna ek
olarak Hannover’in merkezin de de iki katlı
modern bir pastanemiz, seyahat acentamız
da mevcuttur. ‘ dedi.
En büyü k desteğinin ailesi ve oğulları olduğun u vurgu layan Salih İnce, ‘ böylelikle
25.yıllık ticari hayatımda gastoromi branjinda da müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayi prensip edindik’ dedi.

Türkses / Hamburg
ek1 Markt yöneticisi Ahmet Fırat tarafından
Wilhelmsburg’ Yeni Cami de verilen iftara
çok sayıda işveren ve vatandaşlarımız iştirak etti.
Cami bahçesinde gerçekleşen iftar’da bayanların titizlikle yaptığı yemekler davetlilere takdim
edildi. Bir gün sonrası yine
Ahmet Fırat tarafından Steindam daki cami de verilen iftar
sofraları şenlenirken, yapılan
dualar sonrası Ramazan hakkında sohbetler gerçekleşdi.
Her yıl bu tür davetleri verdiğini ifade eden
Ahmet Fırat, ‘11 ayın Sultanı Ramazan ayında
tuttuğumuz oruçları hep birlikte açmak, bizleri ve
dostluğumuzu daha da güçlendiriyor.
Hep birlikte iftar sofralarında buluşmak, bir-

likte yemek yemek ve sonrası yine hep birlikde
dual etmek, inancımızı dahada güçlendiriyor.
Bugün ben başka birgün diğer arkadaşların iftar
vermesi, dinimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde
insanlara verdiği önemi açıkca gösteriyor. İnsanlar arasında kardeşlik, barış ve yardımlaşma duygularını dahada perçinleştiriyor’ dedi.

117 yıllık tarihi gemi SPD’nin iftarına ev sahipliği yaptı

SPD Hamburg-Mitte tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen iftar programında farklı millet ve kültürlerden insanlar bir araya geldi. Şuan müze olarak hizmet veren Rickmer Rickmers adlı
117 yıllık tarihi gemi de gerçekleştirilen iftar proğramına SPD Hamburg Mitte Başkanı ve Federal Milletvekili Johannes Kahrs, Mitte Belediye Başkanı Andy Grote, Hakan Demirel ve Fuat
Yavaş’ında aralarında bulunduğu mitte belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

S

Türkses / Hamburg
PD Hamburg Mitte Meclis Üyesi ve partisinin uyum sözcüsü Erkan Şahin’in selamlama konuşmasıyla başlayan iftar proğramında
konuşan aynı zamanda Alman-Türk Parlamenterler Dostluk Grubu
Başkanı Johannes
Kahrs, Türkiye Almanya ilişkilerinden
bahsederek Türkiye’nin Avrupa Birliği
yolundaki çalışmalarının devam etmesi ve
AB’ye alınması gerktiğini belirtti ve dostluk

Yeminli Tercüman

grubu olarak bu çalışmaları desteklediklerini bildirdi. İnsanların birbirleri ile iyi ilişkiler kurabilmesi için uyum içinde yaşaması gerektiğini
anlatan Kahrs, ‘’İnsanlar özgürlüklerini kullanırken bir başkasının özgürlüğünü ihlal etmemeli.’’
dedi. Katılımcılardan
önümüzdeki seçimler
için destek isteyen
Kahrs, çifte vatandaşlık
ancak SPD’nin iktidara
gelmesiyle mümkün
olur. Bunun için hem
sizlerden hem de etrafınızdakilerin desteğine
ihtiyacımız var dedi.

Bayramınızı
kutlar, esenlikler
dilerim.

Özgür Temel
Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
☞ Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenﬁzi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).
☞ Almanca, Türkçe ve Polonca dillerinde uzman tercümanlık
☞ Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği.

☞ Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, 8 yıllık tecrübemizle
ve en uygun ﬁyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145, 21055 Hamburg
Bayramınız
mübarek olsun!.

Özdemir

Özdemir

KfZ Gutachter
• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

KfZ Gutachter

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.
Mehmet Özdemir
Araba
Oto

Araç hasar ve
ızlı
değer tespiti en h
şekilde yapılır.

bilir
kişi

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten
• Rechnungsprüfungen
• Restwertermittlungen
• Reparaturbestätigungen

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Mehmet Özdemir

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

H

Hamburg / Türkses
amburg ve Hannover in gözde restoranlarından Öz-Urfa Restorantlar Zincirinin
tamamı
Öküzboğan
ailesine
devredildi. Hamburg daki 3 restorantına ek
olarak Hannover ve Bremen de de birer şubeleri olan Öz-Urfa restorantların işletme
hakkı, varılan anlaşma sonrasında devir teslim işlemleri gerçekleşti.
Konu ile ilgili Türkse’e bilgi veren Hamburg Steindamm sorumlusu Abdullah
Öküzboğan, ‘Vardığımız anlaşma sonucu
Hamburg, Hannover ve Bremen’de faaliyet
gösteren 5 restorantımızdan 4 tanesinin
isim ve işletme hakkı tamamen biz Öküzboğan aile fertlerine kalırken, sadece Hamburg
Harburg daki Öz Urfa restorantı ise eski ortaklarımızdan Salih İnce ve ailesine devredildi. Ancak, Harburg da eski adı ile faaliyet
gösteren Öz-Urfa’nın isminin As Urfa olarak
değiştirilmesine karar verildi. Restorantlarımızdaki kalite, servis ve hizmet ağımız, eskiden olduğu gibi şimdi de daha güçlü ve
prensipli bir şekilde yürütülmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ÖZ Urfa Restoranların patent ve işletme hakkı bize yani Öküzboğan aile fertlerine aittir. İlerde açılacak yeni
Öz Urfa restorantlar sadece bizim kontrolümüz ve bize bağlı olarak işletilecektir’ dedi.
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Almanya’nın Hamburg şehrinde 2009 yılında başkonsolosluk görevine başlayan Devrim Öztürk konsolosluk rezidansında verdiği iftar yemeği ile veda etti.

Hamburg polisinin Türk gençlerine sürekli kimlik sorması ve akabinde 16 genci gözaltına almasıyla
başlayan olaylar binlerce kişi tarafından protesto edildi. Aynı şekilde Offenbach’ta kimlik kontrolü
sırasında çıkan arbedede Türk gençlerinin polis şiddetine maruz kalması da protesto edildi.

H

amburg’da olayların başladığı yerde başlayan yürüyüşe
Türk gençleri ve ailelerinin yanı sıra farklı milletlerden
bölge halkı, STK’lar, Hamburg Sol Parti eyalet milletvekili
Mehmet Yıldız, Yeşiller eyalet milletvekili Filiz Demirel katıldı.
Açılan pankartlarda polisin derhal kimlik kontrollerini durdurması, özür dilemesi, bazı medyanın kuruluşlarının kışkırtıcılığı bırakmaları istendi.
Eyalet milletvekili Mehmet Yıldız, “Bu yürüyüş özelikle son yıllarda şehir yapılanması çerçevesinde yoksul gençlerin dışlanması,
gittiği alanların daraltılması ve gençlik evlerinin kapanmasının
bir göstergesidir. Bugün polis istediği gibi sokaklarda büfe önlerinde buluşan gençleri kontrol edip tutuklama noktasına kadar
gidebiliyor. Eğer devlet veya yerel hükümet bu noktada dürüst
ve ciddi ise gençlere yatırım yapmalı ve gençlik evleri açmalı. Nitekim bu sorun göçmenlerin sorunu değil, sosyal sorundur” dedi.
Artık bölgenin yerlisinin de göçmeninin de bu tür olayları
kabul etmek istemediğini belirten Yıldız, “Kimsenin kimseyi
kriminalize etmeye hakkı yok. Altona herkesin birlikte yaşadığı bir yer” diye konuştu. Siyasi, gençlere örgütlenme, sorunlarına sahip çıkma, gençlik evleri talep etme ve sosyal
kurumlarda aktif olma tavsiyelerinde bulundu.

16 YABANCI GENÇ
GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hamburg’da gerginliğin büyümesini Türk anneler önledi.

Hamburg polisinin çoğu Türk olan gençlere sürekli kimlik sorması ve akabinde 16 genci gözaltına almasıyla başlayan olayların büyümesini Türk anneler önledi.
Olayların başlamasıyla birlikte çoğu mağdur gençlerin anneleri olan kadınlar bir araya gelerek gerginliğin devam etmemesi
için yoğun çaba sarf etti. Anneler bir taraftan olayları önlerken,
diğer taraftan da tepkilerin dile getirilmesi için harekete geçti
ve onların konuya el atmasıyla olayların seyri değişti.

POLİSİN KİMLİK
BASKISINA PROTESTO

Türkses’e konuşan bir anne, gençlerin çok iyi niyetli davrandıklarını belirterek, “Anneler olarak kendi aramızda buluşarak

Y

Türkses / Hamburg

emek öncesi kısa bir konuşma
yapan Öztürk, “2009 yılında
Hamburg’da göreve başladığımda
Ramazan ayı ve bir genel seçim öncesiydi. Görev sürem doldu yine bir
seçim öncesi. Şimdi meclislerde çok
sayıda siyasi temsilcilerimiz var. Arzumuz bunların artması. Burada çok
güzel günler geçirdik, çalışmalar yaptık. Çok kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Hem Hamburg’u hem de
sizleri özleyeceğim.” dedi.
Tü rk toplumun a ‘Birlik olu n’ ve
‘Çocuklarınızın eğitimine önem
verin’ çağ rısı yapan Öztü rk, Hambu rg’da Müslüman larla yapılan
‘Devlet Anlaşm ası’nı örnek g östererek, “Bu anlaşma birlikte h areket
edilm esin in
son ucu olarak sağlan dı.” diye
k o nuş t u.
İftar yemeğine
Konsolos
Berati Alver
ile ataşeler,
Timmendorfer
Strand Belediye Başkanı Hatice
Kara, iş ve

bu olayların arkasında farklı düşüncelerin olabileceğini, sadece
rutin kontrollere benzemediğini konuştuk. Olayların durdurulması için neler yapabileceğimizi görüştük ve semtimizdeki diğer
anneler ve komşularımızla irtibata geçerek polisin kimlik baskısını protesto kararı aldık” dedi.

‘İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ
DURUMU ANLATMAYA ÇALIŞTIK’

Bu sürecin hiç de kolay geçmediğini anlatan anne, “Bir yandan çocuklarımız adına kaygılarımız vardı, bir yandan da insanlara içinde bulunduğumuz durumu anlatmak istiyorduk. Bu
sayede olayların daha da büyümesini önledik” dedi.

OLAYLARA SON VERİLMELİ

Bir başka anne ise, yıllardır bu semtte yaşadığını ve buradaki
çocuk ve gençlerin tamamının kendi çocukları gibi olduğunu söyledi. Anne, polisin derhal bu tür olaylara son vermesini istedi.
Bazı anneler protesto yürüyüşünde düşüncelerini dile getirdi.
Annelerin konuşmaları ise yürüyüşe katılanlardan büyük alkış
aldı. Yürüyüş boyunca önde yer alan annelerin başka olayların
çıkmaması içinde yoğun çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

siyaset dünyasından tanınmış simalar ile STK temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Devamlı halkın içinde olan Öztürk
için daha öncede Avrupa Urfalılar
Derneği, Hamburg Türk Toplumu
gibi bir çok STK’da veda töreni düzenledi.
Daha öncesi Hamburg Urfalılar
Derneği tarafından Wandsbek deki
Mangal Keyf Restorant da verilen
veda yemeğinde, Başkonsolos ve
Urfalılar arasında duygulu anlar yaşandı. 4 yıllık sürecte vatandaşlarla
iç içe olduğunu ifade eden Mangal
Keyf sahibi Mahmut Bozkurt, Başkonsolos Devrim Öztürk’ün görevini
en iyi şekilde yerine getirdiğini savunarak, kendisini özleyeceklerini
ifade etti.
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Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Terim olarak
ise, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir.

P

ek çok hüküm gibi oruç da, İslâm’ın
ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının
Şaban ayına rastlamıştır.

ORUCUN FARZ OLUŞU
KUR’AN VE
SÜNNET’LE SABİTTİR

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı.
Böylece umulur ki korunursunuz.” (Bakara,
2/183) ayeti ile “O sayılı günler, Ramazan
ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir Rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı
batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilâlini görürse, o
gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde
oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık
ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister.
Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.”
(Bakara 2/185) ayeti orucun İslam dininde
farz olduğunu anlatmaktadır.
Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sas)
şöyle buyurmuştur:
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Pey-

gamber Efendimiz’in Allah’ın kulu ve elçisi
olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak,
zekât vermek, Ramazan orucu tutmak,
gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret
etmek.” (Buharî, İman 1; Müslim, İman 20;
Tirmizi, İman 3)
Orucun farz olduğunu bildiren diğer bir
rivayet de şudur:
“Saçı başı dağınık bir adam Peygamber
Efendimiz’e gelerek: “Ya Resûlallah! Bana
Allah’ın üzerime oruç olarak neyi farz kıldığını haber verir misin?” dedi. Peygamber
Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu:
“Ramazan ayını (orucunu) farz kıldı.”
Adam: “Benim üzerimde bundan başka bir
borç var mıdır?” diye sorunca, Peygamber
Efendimiz: “Hayır, ancak kendiliğinden nafile olarak yaparsan bu müstesnâ” buyurdu.
Adam, bundan sonra sorularına devam ederek: “Allah’ın bana farz kıldığı zekâttan
haber ver” dedi. Peygamber Efendimiz ona
İslâm’ın gösterdiği yolları ve esasları anlattı.
Bundan sonra adam şöyle dedi: “Sana ikramda bulunan Allah’a yemin olsun ki, bu
söylenenlerden ne fazla ne de eksik yaparım.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
“Eğer doğru söylüyorsa, bu adam kurtulmuştur, (yahut başka bir rivayette de) cennete gidecektir.” buyurdu. (Buharî, İman 3;
Savm 1; Müslim, İman 8, 9; Ebu Davud,
Salat 1; Nesâi, Salat 4)

Bremen
Fatih Camii

NİÇİN ORUÇ
TUTMALIYIZ?

Mümin, herhangi bir menfaat düşüncesi
ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve
onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç
tutmalıdır. Orucunu bedene, topluma kazandırdığı hususların bulunması ile beraber,
insan orucu bunlar için değil sadece Allah
emrettiği için tutmalıdır.
Hz. Ali (radıyallâhu anh) diyor ki:
- Karşılığında bir menfaat umarak yapılan
ibadet, ticaretçinin ibadetidir.
- Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin
ibadetidir.
- Allah’ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir. (Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtih,
2/135)
Makbul olan ibadet, Hz. Ali’nin de belirttiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran
borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir.
Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile
yapılan ibadetleri kabul eder.

ÖNCE İFTAR MI EDELİM,
NAMAZ MI KILALIM?

Bazen şöyle sorular gelebiliyor: “Oruç tutulan akşamlarda öncelikle iftar yemeğini
mi yemeli? Yoksa akşam namazını mı kılmalı?”
Akşam vaktinin girdiği kesin olarak biliniyorsa, önce hurma, su gibi birşey ile oruç
açılır, sonra namaz kılınabilir.
Yemeği acele olarak yiyip, sonra namaz

kılmak da uygundur. Ancak iftar sofrasında
çeşitli yemekler olduğu için, akşam namazı
gecikebilir. Namazı ilk vaktinde kılmak en
güzelidir. Bu bakımdan orucu açtıktan, iftar
ettikten sonra namazı kılmak iyi olur. Bununla beraber yemek hazırken namaz kılmanın mekruh olduğu şeklinde bir görüş de
vardır. Bundan maksat namaz kılarken
aklın yemekte olması dolayısıyla namazı
hakkıyla eda edememek neticesini vereceğidir. Yemek yemek namazın vaktini fazlasıyla ertelemeyecekse bu yolu izlemek
mümkündür. Ancak yukarıda belirttiğimiz
gibi orucu Efendimiz’in tavsiyeleri doğrultusunda ezanla birlikte açtıktan sonra da
namazı çok geciktirmemek için onu edâ
etmek, daha sonra da iftarımızı yapmak en
uygun görüş olmaktadır. Böylece oruç Efendimiz’in tavsiyesi doğrultusunda erken açılmış, namaz da erken kılınmış olur.

ORUÇ TUTMANIN FARZ
OLMADIĞI DURUMLAR

Yolculuk: İslâm, insanlara üstesinden gelemeyecekleri mükellefiyetleri yüklemez.
Emirler takat ölçüsündedir. Yolculuk ise,
zaman zaman meşakkat ve sıkıntıların olduğu bir durumdur. Böyle bir durumdaki
Müslüman yolculuğun vereceği meşakkat
karşısında oruç tutmada zorlanabilir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hakk, Bakara suresinin 184. âyetinde bu durumdaki
kimselere oruç tutmama noktasında ruhsat
vermiştir. Seferde iken oruç tutmayan daha
sonra kaza eder. Ancak dileyen kimseler,
yolcu oldukları halde bu orucu tutabilirler.
Hastalık: Yüce Yaratıcı, oruç tutamayacak kadar hasta olan kimselere de ruhsat
vermiş, oruç mükellefiyetinden onları istisna
etmiştir. Bunlar iyileştikten sonra tutamadıkları orucu kaza ederler. Burada hastalığı
tam olarak tarif etmek gerekir. Hastalık, insanın hayatî fonksiyonlarının muntazam şekilde seyir etmemesi veya etraftan gelen
uyarılara cevap verilmeme hali olarak tarif
edilebilir. Hastalık, oldukça ciddi ve tedavi
gerektiren bir durum olabileceği gibi basit
bir rahatsızlık da olabilir. Bu ayırımı yap-

mayı yani oruç tutup tutmaması gereken
kimseleri ayırmayı İslâm, Tabib-i Müslim-i
Hâzık’a, (müslüman mütehassıs hekime)
bırakmıştır. Tabiatıyle rastgele bir kimseye
danışarak oruç tutmamak Allah katında o
şahsa manevî mesuliyet yükler.
Gebelik ve çocuk emzirmek: Gebe olan ya
da çocuğunu emzirme durumunda olan kadınlar, gerek kendilerine, gerekse çocuklarına bir zarar gelmemesi için, oruç tutmama
noktasındaki ruhsata dahildirler ve daha
sonra müsait olduklarında kaza ederler.
(Bkz: İbn Mâce, Sıyâm 3)
Yaşlılık: İslâm, oruç tutamayacak kadar
yaşlı olan kimselere ruhsat tanımış, tutamadıkları her gün için bir fakir doyurmak suretiyle bu onları bu ibadetten muaf
tutmuştur.
Aşırı açlık ve susuzluk: Oruçlu olan bir
kimse, aşırı açlık ve susuzlukla karşı karşıya
kalsa, orucun, onun beden ve ruh sağlığını
ciddi boyutta etkileyeceğinden endişe etse
yahut doktor bu hususta kendisine tutmaması noktasında rapor vermiş olsa, bu
kimse de oruçtan muaf tutulmuş olup, sağlığına kavuştuğunda, tutamadığı günler
kadar tutmak suretiyle bu ibadeti yerine getirmiş olur.
İkrah: Yani zorla oruç tutturulmamak halidir. Birisi oruç tutana, “Orucunu bozmazsan seni öldürürüm veya bir uzvunu
keserim” diye tehdit etmişse, dediğini yapmaya gücü yetiyorsa, oruçlunun orucunu
bozması mübah olur.
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Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü’minler arasında
alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.

B

ayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en
güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda şahlanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca hayatta olanlara bağlı kalmaz, dünyadan gidip
kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır. Onların bu dileğini yerine getirmek için mü’minler bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarına Kur’ân’lar,
Fatihalar ve dualar okuyarak onları da sevindirirler.
Ramazan Bayramının mü’minler arasında ayrı bir
yeri vardır. Çünkü Ramazan Bayramı, hergün tutulan
orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık
orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi
uzun bir süreyle, özellikle Ramazan’ın yaz mevsimine
denk geldiğinde sıcak günlerde nefislerine oruç tutturan mü’minler, sabır imtihanını vererek manevi sorumluluktan kurtulmanın sevincini Ramazan Bayramında
yaşama imkânına kavuşurlar.
Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından
İtibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da
ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren
rnü’minler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram
olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı denmiştir.
“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır” mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban
bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar.
Hz. Peygamber, “Arefe günü, kurban günü ve teşrik
günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme
içme günleridir” buyurmuştur.
Ramazan Bayramım da bu manada bir gün olarak
kabul etmiş ve bu bayramı Ramazan orucunun iftar
günü olarak nitelendirmiştir. Bu sır içindir ki, Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmak haram kılınmıştır. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün
sonra oruç tutmanın haram olması, mü’minlerin düşünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek Sahibini
hatırlatan en etkili bir sebeptir.
Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de Onun rızasına uyarak orucunu açar.
Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduğunu hakkıyla idrak
ederek, gerçek bir şükre yol bulur.
Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için,
günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da
yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı
adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlı ile bir
aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi
tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın,
kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu
bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi: “Sevabını
Allah’tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet
eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.”
Bayramlar saadet asrında da bambaşka bir hava ve
neş’e içinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bayram sabahında
namazgaha
çıkardı.
Peygamber hanımlarının da,
diğer hanımlar ve kızlarla birlikte
namazgaha çıkması istenirdi. Kadınlar cemaatin arka tarafında
yer alırlardı. Kılınan bayram namazından sonra PeygamberimiAleyhissalâtü
Vesselam
zin
cemaate hitaben bir hutbe okuduğunu anlatan îbni Mes’ud
(r.a.) devamla şöyle der:
“Resuîullah Aleyhissaiâtü Vesselam üzerine şehadet ederim ki,
o namazı hutbeden önce kıldı.
Sonra hutbe okudu. Daha sonra
kadınlara işittiremediğini düşünüp onların yanına geldi. Onlara
hatırlatmalarda bulundu, öğüt verdi ve sadaka vermelerini emretti.
Bilal de elbiselerini açmış, vermelerini işaret etmekte
idi. Kadınlar yüzük, halka ve diğer kıymetleri şeyleri atmaya başladılar.”
Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, “Kadınların
bu verdikleri Ramazan Bayramı zekatı mı idî?” sualine
şöyle cevap verdi: “Hayır, lakin o vakit verdikleri bir sadaka idi. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı.
Aynı olaya işaret eden Ebu Saidi’l-Hudri de (r.a.)
bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadınlar olduğunu anlatır.
Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç
işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler
veriyor.
Sa’d bin Evs el-Ensârî anlatıyor: Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur.
Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür
ve şöyle seslenirler: “Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol

iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve
emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz,
mükâfatınızı alınız.”
“Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle
seslenir: “Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz.
Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir.
Bayram günleri sevinç günleri
olduğu için, bu sevincin açıkça
gösterilmesine vesile olacak meşru
oyun ve eğlencelere de müsaade
edilmiştir. Bu hususta Müslim’de
ayrı bir bab ayrılmış ve misaller verilmiştir. Bunlardan birinde Hazret-i Âişe (r.a.) şöyle anlatır:
“Bir grup Habeşli, bir bayram
günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı.
Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselam beni çağırdı. Başımı onun omuzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp
oyununa bakmaya başladık. Ta
onlara bakmaktan ilk vaz geçen
ben oluncaya kadar.
Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek
kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru
dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır.
Esasen bayram Allah’ın bize verdiği İlahi bir ziyafettir.
Bu bakımdan, bayram gününde en çok Allah’ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içinde
bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve
bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip
gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan vesilelerden biridir.
“Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip
gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah’ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat
(büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç
ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve
ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,, gafleti kaçırır.
Nitekim büyük cemaatler halinde kılınan bayram
namazları esnasında getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve şükür vazifesinin yerine getirilmesine en

büyük bir vesiledir. Sadece bir ülke halkının değil, yeryüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanların hep
beraber aynı anda tekbir getirdiklerini hayal ettiğimizde, karşımıza çıkan muhteşem tablo, bayramlarımızı kâinat çapında bir manaya kavuşturur. O anda
adeta yeryüzü tek bir ağız olur, tekbir getirip namaz
kılar gibi bir hale bürünür. Misâl âleminde birleşen o
seslerin bir anda yeryüzünden yükselişi, adeta muhteşem bir koro halinde dünyamızın göklere doğru tevhidi
haykırmasıdır.
Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günlerinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, dargınlıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her
mü’minin kardeşleriyle kardeşlik sözleşmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması,
çocuklarını sevindirmesi lazımdır ki, o manalar yaşanan hayata geçsin.
Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen
her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında
yüce duygulara taşır.
Ebû Hüreyre anlatıyor: Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Bayramınızı
tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.”
Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu
âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri
iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder. Bunun için
sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak, güzel kokular
sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugünlerimize ayrı bir mana kazandırır.
Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de
bayram günü verilir. Ramazan ayı içinde verilmemişse
fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan
Bayramının hadislerde geçen adı “İydü’I-fıtr”, yani Fıtr
Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır.
Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın
mü’minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle
bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle “Bârekâllâhü lenâ ve leküm” diyerek bayramlaşılardı, yani
“Allah bizden de, sizden de kabul etsin” dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleşme bizim dilimizde “Bayramınız
mübarek olsun, bayramınızı kutlu olsun, hayırlı bayramlar” gibi sözlerle ifade edilir.

Bayramınızı candan kutlar, kazasız ve mutlu bir bayram gecirmenizi dileriz.

Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK
Ahmet Türkkan Mobil: 0179 - 806 22 73

özel
Bayram

Kayıt ücreti % 50

02.09.2013
tarihine kadar

İNDİRİMLİDİR

Sadece

MPU testi bizde...

Kampanyası

100,-

Hamburg’da ilk defa bir şoför okulunda, trafik psikoloğu eşliğinde
TIBBİ ve PSİKOLOJİK MUAYENE (MPU) HAZIRLIĞI VERİLİYOR...

Biz parayı değil, eğitimi konușuyoruz
FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI
Merkez:
Lattenstieg 8 • 22299 Hamburg
Tel: 040 - 511 05 82
Șube 1 : Kollaustr. 107-109
22453 Hamburg (Niendorf)
Tel: 040 - 668 713 77 • 040 - 668 713 78
Șube 2: Willerstwiete 15 . 22415 Hamburg
(Langenhorn ) Tel.: 040 - 520 25 72
www.fahrschule-a-team.com
info@fahrschule-a-team.com

200

€

• 4 haftada
ehliyet imkanı
• 17 yaș altına
ehliyet imkanı
• Puan azaltma
semineri
• Göz testi okulumuzda yapılır
Bayan öğretmenler
eșliğinde
direksiyon eğitimi
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Sıcaklarla birlikte
boğulma vakaları arttı
Havaların aşırı derecede ısınmasıyla birlikte Almanya’da tekne kazaları ve boğulma vakaları arttı. Son 10 gün içinde 10
kişi göl ve denizlerde boğulurken, kaybolduğu tahmin edilen bir kişi hala aranıyor.

S

on iki olayda Mecklenburg Vorpommern eyaletinde eşi tarafından kayıp ilanı verilen 52 yaşındaki bir kişi Wangnitzsee Gölü’nde bulundu. Daha
öncede Baltık Denizi kenarında Prora ve Mukran
arasında 70 yaşındaki bir kişi boğulmuş olarak denizden çıkarıldı. Salı günü de yine Baltık Denizi kenarındaki Schwerin kentinden 83 yaşındaki bir kişi
boğuldu. Polis aranan 30 yaşındaki kişin in boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Alman Cankurtaranlar Derneği (DLRG) konuyla
ilgili Türkses’e yaptığı açıklamada boğulanların yarıdan fazlasının 50 yaş üstü olduğuna dikkat çekti.
Boğulma vakalarının yüzme bilmemekten çok bilinçsiz suya girme olduğunu belirten DLRG yetkilisi, “Yüzme bilmeyenler zaten suya girmiyor yada
cesaret edemiyor. Buna karşın kendi gücünü bilemeyen, su yun du rum una göre riski göremeyen
yada iyi yüzücü olmadığı halde fazla cesaretli olanlar ise büyük tehlike ile karşı karşıya kalıyor” dedi.
Çocuklarda ise boğulma vakalarında g erilem e
kaydedildiğini hatırlatan yetkili, su ve yüzme ile
erken eğitim ve bilgilendirme sayesinde özellikle 15
yaşına kadar çocuklarda ölüm vakalarının gerilediğini söyledi.
Araştırmaya göre Almanya’da geçtiğimiz yıl 383
kişi boğularak ölürken, bunların 291’i erkek, 91’i ise
kadın. Ülkede boğulma vakaları en fazla Temmuz,
Ağustos, Haziran ve Mayıs aylarında gerçekleşirken,
en az boğulma vakası Kasım ayında oluyor. Araştırmada boğulma olayları en fazla göllerde meydana
gelirken, onu nehirler ve deniz takip ediyor.

Aşırı sıcakların Almanya’yı etkisi altına almasıyla birlikte uyarılar arttı.
Hamburg’da itfaiye bazı bölgelerde yer ve çimlerin kurumasıyla birlikte özellikle orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçti.

A

şağı Saksonya ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde de orman yangınlarına karşı önlemler üst seviyeye
çıkarıldı. Aşağı Saksonya’nın Lüneburger
Heide bölgesiyle Mecklenburg-Vorpommern de açık alanlarda ateş yakmak, mangal yapmak hatta tütün içmek yasaklandı.
Uzmanlar bu bölgelerde egzoz ve katalizatörden yangın çıkabileceğine dikkat çekerek sürücüleri araçlarını özellikle kurumuş
çimlerin üzerine ve aşırı sıcak olan yerlere
bırakmamaları konusunda uyarıyor.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Aşırı sıcakların dolaşım sorunları, kas ve
karın krampları gibi insanlarda yorgunluk,
güçsüzlük, garip bir huzursuzluk hissi oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, sıcak
çarpmasına karşı uyarıyor. Aşırı sıcağın
özellikle bebek ve çocuklar, zihinsel rahatsızlığı olanlar, kalp ve tansiyon hastalığı
bulunanlar, kronik hasta olanlar ve yaşlılar

içinde büyük bir risk teşkil ettiğini belirten
uzmanlar, sıcak çarpması sonucu baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, şiddetli susuzluk, bilinç kaybı ve bilinç bulanıklığı
oluşabildiğine dikkat çekiyor.
Sıcaklara karşı günlük rutin işlerin öğle
vaktinden akşam ve sabah saatlerine alınmasını öneren uzmanlar, fiziksel efor gerektiren spordan kaçınmayı, fiziksel çalışma
gerektiren durumlarda ise saatte iki, dört
bardak aşırı şekerli olmayan sıvı tüketilmesini, şapka kullanmayı öneriyor. Uzmanlar
özellikle sağlık durumu iyi olmayanların ve
çocukların kısa süreliğinede olsa araç
içinde bırakılmaması yönünde uyarıyor.
Odaların gece veya sabahları havalandırılması ve pencerelerin gündüz kapalı tutulması, yemeklerin daha fazla öğüne
yayılması ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi, tüketilecek sıvıların meyve suyu ve su
olması da tavsiyeler arasında yer alıyor.

Ağustos-August2013

BİTKİSEL ÇAYLARA DİKKAT!
Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü
(BfR), sağlıklı olarak bilenen nane, papatya ve rezene gibi bitkisel çaylarının kanserojen madde
içerebileceği konusunda uyardı.

B

fR’nin 200 farklı poşet bitki çayı üzerinde yapılan araştırmada pyrrolizidin alkaloid maddesinin haddinden fazla olduğu ortaya çıktı.Pyrrolizidin
alkaloid’in çaylara nasıl karıştığı bilinmezken, çayların yapıldığı bitkilerin toplanma esnasında zehirli
veya pyrrolizidin alkaloid‘li bitkilerden toplanmış
olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

PYRROLİZİDİN ALKALOİD

6 bin farklı bitkiden 500’den fazla pyrrolizidin alkaloid çeşidi bulunduğunu belirten yetkililer,
pyrrolizidin alkaloid‘in karaciğer, mide ve bağırsak bozuklukları ve zehirlenmelere neden olduğunu belirtti. Bitkisel çayların yanı sıra tahıl,
salata, yaprak sebze ve balda da pyrrolizidin alkaloid tespit edildiğini belirten uzmanlar ancak burada herhangi bir tehlike görülmediğini belirtiyor.

ÇAY MARKASI SIK SIK
DEĞİŞTİRİLMELİ

Ara sıra içince sorun olmadığını, ancak günde
10 poşete kadar bitki çayı içenlerin çay markasını
sık sık değiştirmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, özellikle çocuklar, hamile veya bebek
emziren kadınlardan pyrrolizidin alkaloid oranı
düşene kadar çay içmemelerini istedi.

Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz!.

120 kişilik modern
restorantımızda
Nişan, Doğum Günü
ve küçük çaplı
eğlencelerinizi
kutlayabilirsiniz.

60 kişilik özel Club
bölümümüzde, iş
yemeği verebilirsiniz.
Restorantımız
(Pazartesi hariç) her
gün 12 ile 24 saatleri
arası açıktır.

Özel Kampanya

799,-

© Copyright Türkses

Aylin Restaurant

3 Gang Menü

€

40 kişi için

lı),
(Çorba, Ana Yemek, Tat

Sınırsız alkolsüz içecek:

Zengin Türk mutfağının hertürlü yemek çeşitleri:

Kuzu, Dana, Tavuk, Hindi etlerinden,
Tava veya Güveç ceşitleri.
Her gün zengin balık çeşitleri:

Izgara, Tava, Güveç, Buğlama, Tuzda

2299,€

120 kişi için

Profesyonel
yönetim
anlayışımız ve
usta kadromuz ile
en iyi hizmeti
veriyoruz.

Eilbeker Weg 39 • 22089 Hamburg • Tel.: 040-200 14 66 • Fax: 040-200 14 71
www.aylinrestaurant.com • info@aylinrestaurant.com

Ramazan Bayramınız mübarek olsun!.
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HAMBURG İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

Hamburg’da polisin çoğu Türk olmak üzere gençlere kimlik kontrolü ile başlayan gerginliğin sona erdirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha önce
polisin gençlerin babaları ile yaptığı görüşmenin ardından bir görüşmede İçişleri Bakanlığı ile yapıldı.

G

T ü rk s e s / H a m b u rg

elişmeler ile ilgili Türkses’e açıklama
yapan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Frank Reschreiter, Altona semtinde
yaşanan olayların bakanlık olarak takipçisi olduklarını belirterek, “Olayların nasıl
başladığını analiz etmek, önlenmesi için
neler yapılabileceğini ve hangi önlemler
alınabileceğini görüşmek için bakanlıkta
bir toplantı yapıldı. Toplantıya polis ve
savcılığın yanı sıra Altona belediyesi yetkilileri ile Sosyal İşler Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı. Toplantıda gençler için

neler yapılabileceği görüşüldü. Semtte
gençlerin buluşup bir araya gelebileceği
bir mekan var. Ancak yeni bir mekana ihtiyaç olup olmadığı konuları görüşülecek”
dedi.
Olayların geliştiği bölgede suçlu gençlerinde olduğuna vurgu yapan Reschreiter,
“Ancak o bölge sosyal durumu kötü olan
bir semt değil. Daha önce Schanzen eğlencesinde olduğu gibi olayların çıkmasından
bir gün sonra bölgeye olay çıkarmak için
macera meraklısı dışarıdan gençler geldi.
Bunlarda tespit edildi” diye konuştu.

Almanya’nın en güçlü medya grubu Axel
Springer iki gazete ve bir dergisini 920
milyon Euro karşılığında elden çıkardı.

Polisin şiddet uyguladığına dair iddiaların bulunduğunu da hatırlatan Reschreiter, “Olaylar nedeniyle polis hakkında
toplam 7 dava açıldı. Bu davalardan sadece ikisi şiddet uygulamaya, yaralamaya
yönelik. Diğer beşi ise ‘siz’ yerine ‘sen’ denilmesi gibi karşılıklı hitaplardan açılana
davalar” açıklamasını yaptı.
Bilindiği gibi Hamburg’da polisin aynı
kişileri sık sık kontrol yapması nedeniyle
çoğu Türk gençleri ile arasında çıkan gerginlik sonrası yaşları 16 ile 26 arası 16 genç
gözaltına alınmıştı.

Baden-Württemberg eyaletinin öğretmenlere sosyal medya üzerinden öğretmenlik mesleği
ile ilgili bilgileri paylaşmasını yasaklanmasının ardından gözler diğer eyaletlerine çevrildi.

K

onuya ilişkin bilgi veren Kuzey
Ren Vestfalya (KRV) Eğitim Bakanlığı’nın bir sözcüsü mevcut okul
düzenlemesine göre öğretmenlerle
öğrenciler arasında olması gereken
profesyonel ve pedagojik mesafenin
korunmasının zaten gerekli olduğunu
vurguladı.
Schleswig Holstein’de uygulamanın
geçtiğimiz yıl başladığı ortaya çıkarken,
bu eyalette hali hazırda öğrencilerle
chat ve okul ile ilgili program yapılmıyor, öğrenim grupları kurulmuyor, not,
ders ve kişisel bilgiler paylaşılmıyor.
Sosyal medyanın kullanılmamasının öğrencilere eşit şans vermek ol-

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı
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duğunu kaydeden Schleswig Holstein Eğitim Bakanlığı’ndan bir sözcü,
“Uygulama, velilerin tümünün çocuklarının facebook’ta aktif olmasını
istemediği ve bazı çocukların evlerinde bilgisayar dahi olmadığı için
başlatıldı” dedi.
Hamburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde öğretmenlerin sosyal medya aracılığı ile kendi aralarında
ve öğrencilerle iletişim kurmasında ise
bir sakınca görülmüyor.
Bremen eyaleti ise kuralları BadenWürttemberg gibi katılaştırmayı planlıyor. Eyalette öğretmenlerle öğrenciler
arasında olması gereken mesafenin de-

taylı anlatıldığı bir kitapçığın çıkarılması
planlanıyor. Sosyal ağlar üzerinden öğrencileriyle irtibat kurmayı önemseyen
öğretmenlere ise kişisel hesapların yanında kamusal bir hesap açmaları ve
öğrencilerle kamusal hesaptan irtibat
kurmaları tavsiye ediliyor.
Aynı yola Saksonya eyaleti de başvurmak istiyor, ancak Saksonya eyaleti bunu kural olarak değil, tavsiye
olarak duyurmak istiyor.
Bu konuda en katı kural ise Bavyera eyaletinde uygulanıyor. Bavyera’da öğretmenlerin twitter
üzerinden öğrencileri takip etmesi
bile yasak.

A

lmanya’nın en yüksek trajlı gazetesi Bild’in de sahibi olan
medya devi Axel Springer, bölgesel yayıncılık ve dergiciliğe
veda ediyor. Axel Springer medya grubu, “Berliner Morgenpost” ve “Hamburger Abendblatt” gazeteleri ile bir dönemler
grubun amiral gemisi olarak gösterilen “Hörzu” dergisini sattı.
Axel Springer’in söz konusu gazete ve dergileri 920 milyon
Euro karşılığında bölgesel
yayıncılıkta güçlü olan ve
“Westdeutsche Allgemeine
Zeitung”u çıkaran Funke
Medya Grubu’na sattığı belirtildi. Almanya’nın başkenti
Berlin’deki
Axel
Springer merkezinden yapılan açıklamada, iki gazeteyle
birlikte “Hörzu” ve “Bild der Frau” isimli dergilerin de elden çıkarıldığı belirtildi.
Merkezi Hamburg’da bulunan ve şehirle bütünleşen gazete
ve dergilerin satışı siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılanırken,
gazeteciler sendikasında ve medya dünyasında eleştirilere
neden oldu.
Almanya Gazeteciler Sendikası (DJV) Hamburg Başkanı
Marina Friedt, Axel Springer’in anlaşmayla birlikte gazetecilik
mirasını sattığını belirterek, “Burası ileride yayın evinden çok
karma ekonomi şirketi olacak’’ dedi.
İkinci Dünya Savaşı sonrası merkezinin bulunduğu Hamburg
Senatosu’nun ilk yayıncılık lisansı verdiği Axel Springer’in yayın
hayatına başladığında ‘Birbirinize karşı anlayışlı olun’ sloganını
kullandığını hatırlatan Friedt, “Biz hem satıcının hem de alıcının bu slogana bağlı kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Ayrıca
DJV Hamburg olarak meslektaşlarımızın yanında olacağız onları destekleyeceğiz’’ diye konuştu.
Stratejik bir satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Axel Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, dijital medyada
liderliği hedeflediklerini belirtti. İki medya grubu arasında yapılan ön satış anlaşmasına Almanya Rekabet Kurumu’nun yıl
sonuna kadar onay verilmesi halinde 1 Ocak 2014 yılı itibarıyla
devir teslim yapılmasını öngörüyor.
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ALMANLAR’IN GİZLİ HAYIRSEVERİ

Almanya’da özellikle toplu taşıtlar ve kapalı duraklarda giderek artan alkol yasakları etkili olmaya başladı. İki yılın bilançosunu çıkaran Hamburg İçişleri Bakanı Michael Neumann, yasakla birlikte alınan önlemlerin etkili olduğunu ve toplu taşıtlarda yüzde 20 daha az şiddet ve hırsızlık olayı yaşandığını söyledi.

HANGİ YILLAR TEHLİKELİ?

Almanya’nın kuzeyinde
boşanmalar azaldı; 7. yıl
sendromu devam ediyor
Kuzey Almanya eyaletlerinde boşanmalar yüzde
6 oranında geriledi. En çok boşanmaların yaşandığı yedinci yıl sendromu ise hala devam ediyor.

S

Türkses / Hamburg

A

Türkses / Hamburg

lkol yasağını dört yıl önce ilk
başlatan Hamburg, Bremen,
Hannover, Göttingen, Cuxhaven,
Lüneburg ve Uelzen kentleri arasında sefer yapan yerel demir yolu
şirketi Metronom yasakla birlikte
özellikle temizlik ve onarım giderlerinin azaldığını ve yolcu sayısının
arttığını, dolayısı ile karını yükselttiğini açıklamıştı.
Aynı uygulama iki yıl öncede

tatistikamtNord’un araştırmasına göre geçtiğimiz yıl Hamburg’ta 3 bin 446 çift boşanırken, bu rakamın bir önceki yıla
oranla yüzde 5 daha az olduğu ortaya çıktı. Boşanmaların üçte biri
evliliğin 5 ila 9. yılları arasında gerçekleşirken, en fazla boşanma evliliklerin 7.
yılında gerçekleşti. Boşanmaların
yüzde 12’si ise evliliğin 25. yıl dönümünden sonra gerçekleşti. Boşananların
yüzde 45’ni çocuklu çiftler oluştururken, bundan 2 bin 459 çocuk etkilendi.
Boşanma müracaatının yarıya yakını kadınlar tarafından, yüzde 10
ise erkekler tarafından yapıldı.

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Schleswig Holstein’de ise 2012 yılında 7 bin 113 çift boşandı. Bu
eyalette de bir önceki yıla oranla az da olsa bir gerileme görüldü.
Eyalette boşanmaların üçte biri evliliğin 5 ila 9. yılları arasında gerçekleşirken, burada en fazla boşanma evliliğin 6. yılında oldu. Boşanmalar neticesinde eyalette reşit olmayan 5 bin 678 çocuk etkilendi.

YEDİNCİ YIL TEHLİKESİ

Statistik Niedersachsen’ın verilerin göre ise geçtiğimiz yıl Aşağı
Saksonya’da 17 bin 806 boşanma olayı yaşanırken, eyalette boşanmalar bir önceki yıla oranla yüzde 6 geriledi.
Boşanmalarda yüzde 4 gerileme kaydedilen Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 3 bin 276 çift boşandı. Boşanan çiftlerin
yüzde 44’nü en az 16 ve daha fazla evli çiftler oluşturdu. Eyalet,
7. yılda boşanmaların en fazla olduğu eyaletler arasında. Boşanmalardan etkilenen çocuk oranı ise bir önceki yıla oranla yüzde 2
daha az olarak açıklandı.

Hamburg’da toplu taşıtlar ve kapalı
duraklarda uygulamaya kondu. Yasağın uygulanması için başta polis
olmak üzere güvenlik güçleri ile
ortak çalışmalar artırıldı. Toplu taşıtlarda daha fazla özel güvenlikçi
görevlendirildi. Hamburg eyalet hükümeti 110 fazla özel güvenlikçi için
yılda 4 milyon Euro kaynak sağlıyor.
İki yılın bilançosunu çıkaran
Hamburg İçişleri Bakanı Michael
Neumann, yasakla birlikte alınan
önlemlerin etkili olduğunu ve toplu

taşıtlarda
yüzde 20
daha az şiddet ve hırsızlık olayı
yaşandığını
söyledi. Uygulamanın aynı şekilde devam ettirileceğini belirten
bakan, “Bir önceki yıla oranla kayıt
altına alınan olay sayısı ilk altı ay
içinde 4 bin 806’dan 2 bin 558’e
düştü.Alkol yasağıda toplum tarafından geniş
kabul
gördü.Doğru yoldayız” şeklinde
konuştu.
Almanya Polis
Sendikası Başkanı Oliver Malchowise
Rheinische Post
gazetesine yaptığı açıklamada
Hamburg’daki
otobüs ve tramvaylardaki alkol yasağının tüm Almanya için model olması gerektiğini
belirterek, “Yasak hem yolcu sayısını hem güvenliği artırdı” dedi.
Alkol yasağı ve alınan güvenlik
önlemleri ile ilgili olarak yolcularla
da bir anket yapıldı.Yolcular ankete verdikleri cevapta daha huzurlu ve güvenli yolculuk
yaptıklarını belirtti. 2010 yılında
güvenlikle ilgili verilen not ortalaması 3,24 olurken, geçtiğimiz yılın
not ortalaması ise 2,85 oldu.

Meçhul yardımsever bu
kez de müzeye bağış yaptı
Braunschweig kentinde ihtiyaç sahibi kişi,
kurum ve kuruluşların posta kutularına son
iki yıl içinde yaklaşık 200 bin Euro bırakan
meçhul hayırsever hala gizemini koruyor.

M

Türkses / Braunschweig

eçhul yardımsever 2011 yılında posta kutusuna 10 bin Euro bıraktığı Doğa Tarihi Müzesi’ne bu kez de bin Euro bağışladı. Hayırsever,
genellikle posta kutusu ya da bağış yapılan yerde
sadece görevlilerin görebileceği yere parayı bir zarf
içinde bırakıyor.

KİMLİĞİ MERAK EDİLİYOR

Daha önce 500 Euro’luk banknotlar bırakan hayırsever bu kez 50 Euro’luk banknot tercih etti. Gazetede okuduğu ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara
yardım yapması ile bilinen meçhul hayırsever ile ilgili farklı tahminlerde yapılmaya başlandı. Kadın
mı yoksa erkek mi olduğu dahi bilinmeyen hayırseverin zengin biri olabileceği gibi loto talihlisi hatta
bir yazı dizisi için bir medya kuruluşu bile olabileceğine yönelik iddialar var.

PARA VE GAZETE KÜPÜRÜ

Yardım yapmasının yanı sıra meçhul hayırsever ile ilgili en önemli ayrıntı yardım yapılırken
para ile birlikte aynı zarfın içinde bırakılan gazete kupürünün kesilişi. Polis cetvel kullanarak
gazeteden haber kesilmediğine işaret ederek,
bu kişinin ya büro çalışanı ya da mimar olabileceği üzerinde duruyor.
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Mutlu
Bayramlar!

Ramazan
Bayramı’nızı en içten
dileklerimizle kutlar,
sağlık, mutluluk ve başarı
sizlerin ve sevdiklerinizin
olmasını arzu ederiz.

Yeterli araç ﬁlomuzla, dinamik ve uzman personelimizle kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

Toptancı, market
ve taşımacılar için
pek yakında

Streç Folyoları
çok uygun ﬁyata
sunacağız

13 yıllık tecrübemizle taşınma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik
tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı olarak istenilen adrese
teslim ediyoruz. DPD’nin sistem partneri olarak, paketlerinizi
Almanya’nın her yerine en geç 24 saatte ulaştırıyoruz.
Gönül ve Metin Ay
Geschaeftsführer/in
Tel.: 040/54752124 • Fax: 040/54752125
Mobil: 0170-3145838 • 0171-3426363
www.aytransporte.de • info@aytransporte.de

Sayfa-Seite12

TürksesSayı-Ausgabe242

Ağustos-August2013

İsimli ve resimli alyanslar Kuzey Almanya’da sadece Miraj Kuyumcusu’nda

HAMBURG’DA
Bayramınızı
candan kutlar,
ALTINBAŞ
birlikte
sevdiklerinizle
ve
neşeli
nice
huzurlu
FİRMASININ
bayramlar geçirmenizi
dileriz.SADECE
ALYANSLARI

KALİTEYİ
YERİNDE
GÖRÜN

MİRAJ

IYIZ IZ?
L
K
R
FA MISIN
INDA
K
R
A
F
KUYUMCU’OA

Her çeşit altın değişimi
ve tamirat yapılır. Saat pili
değiştirilir. Kulak delinir.

Türkiye’den 14 ve
22 ayar Bilezik, Takı
ve Ziynetlerimizi
TSE garantisi
ile sunuyoruz...

Kalite arayanların adresi...
Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

Altınbaş, Ekol, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca ünlü
markaların altın ve saat çeşitlerini sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.
Altınlarınızı en
yüksek fiyata alıyoruz

HEMEN
UĞRAYIN

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
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• BERLİN (Öztürk)
.C. Berlin Büyükelçiliği, Almanya'da
faaliyet gösteren sivil kitle üst kuruluş
temsilcileri, toplumun önünde gelen kişi ve
meslek sahipleri, işadamları ve Berlin'de
bulunan Müslüman ülkeler büyükelçilerine iftar verdi.
Federal Almanya Meclis Başkanı Nor-

Hamburg ve çevresi Urfalılar
Derneği tarafından verilen iftara
çok sayıda işveren iştirak etti.

Türkses / Hamburg
Wandsbek semtindeki Mangal
Keyf restorantda düzenlenen iftar
akşamında, Mangal Keyf ekibi tarafından hazırlanan birinden lezzetli
yemekler davetlilere takdim edildi.
Bizzat kendisi Urfalı olan Mangal
Keyf yetkilisi Mahmut Bozkurt, bu ve
buna benzer iftar akşamlarının restorantlarında düzenlenmesinin kendileri için sevindirici olduğun vurguladı.

bert Lammert ve Süryani Kilisesi Almanya
Metropoliti Julius Hanna Aydın'da hazır
bulunduğu davette büyükelçi Karslıoğlu
bir konuşma yaptı.
Türk ve Alman toplumuna ayrı ayrı mesajlar veren Hüseyin
Avni Karslıoğlu şunları
söyledi:
“Almanya
insanımıza iş verdi, aş verdi,
burada bir gelecek kurmalarını sağladı. Almanya
insanımıza
ikinci vatan oldu. Sizlerin hür ve eşit bireyler
olarak Alman toplumunda yerinizi almanız ve bu şekilde muamele görmeniz bizim önceliklerimiz
arasında yer almaktadır. Hem türkçeye
hem de almancaya hakim mükemmel seviyede konuşan, iyi eğitim almış, sosyal konularla ilgili, toplumsal konularda duyarlı
bireyler olarak toplumda saygın bir yer
edinmeniz bizim en büyük arzumuzdur.
Bu yolda günlük hayatınızda karşılaşabileceğiniz yabancı düşmanlığı saikli
tutum ve davranışlar sizin cesaretinizi asla
kırmasın. Bu ayrımcı davranışlar maalesef
yabancı düşmanlığının mücadele edilmesi
gereken ciddi bir toplumsal sorun olduğu
gerçeğini gözler önüne koymaktadır.
Sekiz insanımızı canice katle-den NSU
terör örgütünün eylemleri Türk ve Alman hepimizin bu konuda ne kadar duyarlı olmamız
gerektiğini ve yabancı düşmanlığı ile taviz
vermeden mücadele etmemizin ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir” dedi.

Hüseyin Şenol
Türkses / Elmshorn
lmshorn-Elmshorn Göçmenler Birliği Uyum ve Danışma
Merkezi Kadın Kolları, sıklıkla düzenledikleri hanımlara yönelik
pazar kahvaltıların da 100. kez buluşarak dalya dediler. Düzenlenen
etkinlikte söz alan başkan Gülay
Akkaya, ”Bugün 100. kez düzenlemiş olduğumuz Alman Uluslararası Kadınlar Kahvaltısına
uzaktan ve yakından iştirak eden
bütün misafirlere, bizi bu özel günümde yanlız bırakmadıkları için
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elmshorn Belediye Başkanı
Bayan Birgitt Fronzek, Monika
Czemper ve basına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diyen
Akkaya, “1997 yılından beri faaliyet gösteren, biz Elmshorn Göçmenler Birliği olarak artık büyük
bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Her ayın bir pazar gününde
kadınlar arası yapmış olduğumuz
kahvaltılarımız da her türlü so-

E

0157/343
284 86
Mobil:
0172Bremen:
- 54 68 334
0177 / 668 63 69

e - mail:
www.türkses.com
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Bayramınızı
KAYACIK
Ramazan NAKLÝYAT
kutlar
tüm sağlık
30 YILLIK TECRÜBEYLE eþyalarýnýzý
dan TÜRKÝYE deki evinize
AVRUPA
ve kadar
mutluluklar
Bayramınız
SÝGORTALI
dileriz!..
Yeni yuvanýzda
ve UCUZ
kutlu
yeni baþlangýç için
olarak
KAYACIK TRANSPORT
taþýyoruz!..
olsun!
Bayramınız
mübarek olsun

Hamburg www.kayacik.com

Böckmannstr. 14

20099 Hamburg
Dipl. Ing. Þükrü Kayacýk

Tel: 040
28056419
Tel.: 040 / 695 86 29 •Cep: 0151
/ 473
865 33

runları ele aldığımız gibi burada
bilinçli kadın hakları ve beklentileri hakkında yorumlar yapıyor,
temaslarda bulunuyor, çeşitli kültürel etkinliklerde düzenliyoruz.
Burasi sadece biz Türk kadınlarına mahsus değil, bütün dünya
kadınlarına mahsus bir yerdir.
Herkesi bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Göçmenler Birligi Yeni
Kadın Grubu:
Göçmenler Birligi Üyesi
Yüksel Öznarin
Kadın Grupları Yöneticisi
Nazan Malkoç
- Gülay Akkaya
- Yüksel Öznarin
- Mechpara Sahmordonova
- Şehri Yığman
- Şeker Can
- Nurcan Yılmaz
- Arife Kökcü
- Fatma Malkoç
- Tehrana Hasemi
- Manager: Nazan Malkoç

Türkses Gazetesi’ne
vereceğiniz ilanlarınız için

Hamburg: 0172 / 54 68 334
Hannover: 0157/343 284 86
Bremen: 0177 / 668 63 69
www.türkses.com

Bayramınız kutlu olsun!

SATILIK MERCEDES

ML 320 CDI Diesel, 2007 model,
89.958 km, 1.el, full aksesuar, AHK, Distronic,
Checkheft, siyah metalik, bej deri koltuklar,
fiyatı: 33.950,- Euro . Tel: 0172 54 68 334
Geniş bilgi 19. sayfada
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Hamburg Altona’da

Harem
Gelinlik
Sarayı
Kapalıçarşı Harem Kuyumcusu

Bayramınızı
candan kutlar,
mutluluklar
dilerim.

Gelinlikler, Damatlıklar, Nişan Elbiseleri, Gece Kıyafetleri,
Çocuk Elbiseleri... Birbirinden harika yüzlerce modelle
Hamburg-Altona’da hizmetinizdeyiz...
Kapalıçarşı’yı ayağınıza getirdik. 2 binden fazla
alyans modeli, yüzükler, bilezikler ve küpeler.
Aradığınız herşey Harem Kuyumcusu’nda.

Bahrenfelder Str. 139 • 22765 Hamburg (Altona) • Tel: 040-39 27 69
www.harem-brautmoden.com • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de
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(Herausgeber)
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Yayınlayan
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Türksüs / Hamburg
yıl önce kurduğu ZBS Shop adlı
firmasıyla, Banyo ve Tuvalet Aksesuarları piyasasına giriş yapan
Burhan Özdemir, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. “Sunmuş olduğumuz ürünlerin kalitesine ve rahatlığına
çok
güveniyoruz.
Özellikle taharet çıkışlı tuvaletlerimiz
çok büyük bir ilgi görüyor” diyen Özdemir,
“Almanya
koşullarında, dinimizin bize emretmiş olduğu şekilde taharetlenmemiz çok zor oluyordu. Bu beni
uzun zamandan beri rahatsız ediyordu. Bu konuda büyük bir boşluk
olduğunu görerek, bu ihtiyacı karşılamak ve vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan
kurtarmak
gerektiğini
düşündüm. Bu konuya hassas olan
duyarlı vatandaşlarımız, dışarıdan
çektikleri borularla gerek teknik,
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ve tuvalet aksuarlarımız mevcuttur.
Fax: (040) 86690854
Bu alanda ki son yenilikler gerçekten
Tel.:
(040)
35
70
19
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tuerkses@t-online.de
E-Mail:
E-Mail:
tuerkses@t-online.de
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E-Mail:
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Verlag
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Verlag
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SAGLIK MEDIA VERLAG

www.turkses.de
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ZBS Shop Inh
.: Burhan Özdemir
Inh.:
Mobil: 0157 / 59 21 62 65 Telefon:
Telefon: 040 - 318 134 80 FFax:
ax: 040 - 318 134 81
P
robsteier Str
-mail: zbs55tr@gmail
.com
Probsteier
Str.. 1 / 22049 Hamburg E
E-mail:
zbs55tr@gmail.com
www
.zbs-shop.de
www.zbs-shop.de

azetemizin Haziran sayısında
yayınladığı tam sayfa ödüllü
bulmacayı doğru çözen, Türkan Zoroğlu, Anıl Kuyumcu dan bir adet
altın kazandı. Bütün gazeteleri okuduğunu ve her bulmacayı çözdüğünü
ifade eden Türkan Zoroğlu, 'Türkses
Gazetesi'nin her sayısını baştan sona
okur ve takip ederim. Bulmaca
çözme merakım tarif edilmeyecek
kadar çok. Türkses'in bulmacası sayesinde ilk altın ödülümü aldım. Böylece bugüne kadar çözmüş olduğum
bulmacaların hediyesi bana Türkses
ve Miraj Kuyumcu tarafından verildi.
Bu hediyenin benim için çok büyük
bir manevi değeri var. Gerek Türkses'e gerekse Miraj Kuyumcu yetkililerine çok teşekkür ederim' dedi.

Bulmaca ödülünü Türkan Zoroğlu'na takdim eden Anıl Altıntaş,
'Türkses Gazetesi'nin böyle bir kampanya yürütmesi gerek bizim gerekse okuyucular için çok ilgi çekici.
Bu tür kampanyaları desdekliyoruz.
Altın ödülünü alan Türkan Zoroğlu'nun hediyesini iyi günlerde kullanmasını temenni ediyor ve Türkses
yetkililerini kutluyorum'dedi.
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Bankstr. 28 . 20097 Hamburg
Großmarkt Hamburg : Stand 291 . Gang G / Ost

Telefon: 040 328 70 250 / 251
www.aynagida.com.
e -mail: info@aynagida.com
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Teravih namazlarına
kaç kişi katılıyor?

eravih Namazı Ramazan ayının vazgeçilmezidir. İftar´dan sonra geceyi süsleyen bu ibadetin teolojik yönüne değil
sosyolojik yönüne bakmak için katılımcı sayısını araştırma konumuz yaptık.
Araştırmayı yaptığımız şehir Almanya´da yaklaşık 22.000 nüfüslu bir
şehir. Nüfusun %7,1´i alman vatandaşı
değil. Müslümanların sayısıyla ilgili rakamlar yok. Göçmenlerle ilgili tahmini
rakamlar var.
Analiz ettiğimiz cami ise çevredeki
en eski ve en büyük camilerden birtanesi. Camiye genelde beş farklı komşu
şehirlerden insanlar geliyor. Bu şehirleri toplar isek cami yaklaşık 85.000 insana hitap ediyor. Bunların %6,5´i
alman vatandaşı değil. Yine müslümanlar hakkında net sayılar olmadığı
için bu sayıları araştırmaya maalesef
alamıyoruz.
Araştırmamız katılımcı olarak yapıldı. Yani hem bayanlar bölümünde
bir bayan (eşim), hem de erkekler bölümünde bir erkek (ben kendim) Teravih Namazı için mescide girenleri
saydılar. Bu nedenle Ramazan boyunca aynı camide sayım yapıldı.
Araştırmamıza göre Teravih Namazına genel katılım şu şekilde gerçekleşti:
Ortalama 134 kişi her gün Teravih
Namazına katıldı. En yüksel katılım –
beklendiği gibi – 206 kişiyle Kadir Gecesinde oluştu. En az katılım Kadir
Gecesinden iki gün önce 83 kişiyle gerçekleşti.
Katılımcıları erkek ve kadın olarak
ayırdığımızda elde ettiğimiz sonuç ilginç:
Erkek katılımcılar (mavi çizgi) bayanlara (pembe çizgi) nazaran daha
çok. Erkekler ortalama 1,45 kat daha
fazla. Bunu bayanların özel günlerine
bağlamak mümkündür. En büyük fark
ilk gün oluşmuş. İlk gün neredeyse üç
kat daha fazla erkek namazda bulunmuş. İlginç olan erkeklerin ve kadınla-
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Süleymaniye’de
bayram sabahı

rın katılım şekli birebir örtüşüyor. Bir
kaç günü saymaz isek katılım grafiği
neredeyse aynı.
Katılımcıları haftalık olarak ayırdığımızda çıkan sonuç:
Bu sonuca göre Ramazan´ın ortasında katılımcıların düştüğü tezi doğrulanamıyor. Belki bu düşünce sadece
bir algıdan ibarettir.
„Hafta sonu daha fazla katılım“ olur
düşüncesi de tespit edilemedi. Elimizdeki veriler bunu tasdik etmiyor. Aşağıdaki tabloda her gün için ay boyunca
toplam katılımcı sayısını görmekteyiz:
Cumartesi´nin diğer günlerden daha
yüksek olmasının sebebi araştırmayı
yaptığımız sene Ramazan ayına beş
Cumartesi gününün denk gelmesi.
Diğer günlere sadece dört gün denk
geliyordu. Eğer Cumartesinin beşinci
gününü saymaz isek diğer günlerle neredeyse aynı rakam ortaya çıkıyor.
Netice olarak söylemek gerekirki bu
araştırmamız sadece birtek camide yapıldı. Benzer araştırmalar yapıldığında
karşılaştırma yapmak mümkün olacaktır. Özellikle mevsimsel karşılaştırmaların gerekli olduğunu
düşünüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise Teravih Namazlarına katılım iyi bir seviyede. Hem bayanlar, hem erkekler,
çoluk çocuk dünyanın her yerinde
mescidlere iftar´dan sonra akın etmekte. Teravih Namazı bu manada
hem ibadet hükmünü görüyor hem de
insanların sosyalleşmesine önemli katkıda bulunuyor.
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Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım!.

Ağustos-August2013
Ramazan
Bayramınızı
candan kutlar,
esenlikler dileriz!.

Metin Ay
0171-342 63 63

MAK. MET. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Blok No: 65-66 Nilüfer/Bursa
Tel: +90(0)224-441 30 30 Fax: +90(0)224-441 62 61 www.teorik.com.tr

Ford Otosan
parça kontrol
aparatı
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Renault pedal GR.
parça kontrol aparatı

2011 yılından beri başta otomotiv sektörü olmak üzere makine
ve endüstriyel teknoloji alanında faaliyet göstermek amacı ile kurulan
TEORİK şirketimizle, başarılarınıza katkıda bulunuyoruz.
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TECRÜBEMİZ KALİTEMİZDİR
FAALİYET ALANLARIMIZ

• Otomotiv parça kontrol fikstürleri
• Manuel ve robotik kaynak fikstürleri
• %100 kontrol cihazları
• İmalata özel makine ve teçhizatlar
• Parçaya özel kontrol cihazları

Her Salı taze

HAMSİ GÜNÜ

Açılış saatleri
- 08.00 arası
0
.0
3
2
:
n
ü
rg
Hafta içi he

Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Bayramınızı candan
kutlar, işlerinizde
başarı ve yuvanızda huzur
dilerim.
Fabio Mete Cihan

Bütün Kuzey Almanya’ya toptan
balık siparişi alınır ve acil servis
yapılır. Bremen ve Hannover’e
özel servisimiz vardır.

Fabio Mete Cihan

Acil siparişleriniz için Mete:
Cep Tel.:0152-33668670

Perakende

CANLI BALIK

Große Elbstraße 137 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Tel.: 040-659-10 630 • Fax: 040-659 10 631 • Mobil: 152-33668670
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BALIKÇI - Groß und Einzelhandel
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Tofaş, Doblo
çamurluk kontrol
fikstürü

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK

Her Salı günü Hamsi,
Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun ve
Mercan gibi Türk balık
çeşitlerini uygun
fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.
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• AKA Otomotiv • YPS A.Ş
• EMARC Çelik • Maysan Mando
• GRL Otomotiv • AKPRES
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undesliga’da efsane olmuş futbolcular, yardıma muhtaç gençler için dokuzuncu kez yeşil sahaya iniyor. Ünlü
televizyon sunucusu Reinhold Beckmann tarafından gençlere yardım etmek için Hamburg’da kurulan Netzwerk e.V
tarafından organize edilen ve bu yıl dokuzuncusu oynanacak Tag der Legenden (Efsaneler Günü) ile ilgili Le Royal
Meriden Oteli’nde basın toplantısı düzenlendi.
Reinhold Beckmann Hamburg’un ekonomik seviyesi
düşük semtlerde çoğu yabancı kökenli gençlere yardım
etmek için on beş yıl önce kurdukları Netzwerk e.V derneğinin
ilk meyvelerini verdiğini söyledi. Yetmişten fazla gence staj
yeri imkânı sağladıklarını ve bunlardan dört kişinin geçen yıl
meslek hayatına atıldıklarını dile getiren ‘Efsaneler Günü’
fikir babası ünlü sunucu Beckmann, “Gençler için başlattığımız tüm projelerimiz artarak devam ediyor. Bu konuda bize
destek veren başta sponsorlarımızın yanı sıra bu yıl dokuzuncu kez yeşil sahaya dönen futbolculara çok teşekkür borçluyuz. Çünkü onların desteği olmadan bu projeleri
gerçekleştirmek mümkün değildir” dedi. Netzwerk e.V derneği gençlere spor, yüzme kursları, geziler, staj yeri bulma ve
eğitim konularında yardımcı oluyor.
8 Eylül 2013 tarihinde FC St. Paul’nin Millerntor stadyumunda oynanacak olan maçta Hamburg Karması takımı ile
Almanya Karması karşı karşıya gelecek. Bu yılki organizasyonun himayesini Formula 1’in rekortmen pilotu Michael
Schumacher yapacak. Hamburg takımında Thorsten Fink,
Thomas Doll, Sergej Barbarez, Rachid Azzouzi, Hasan Salihamidzic gibi isimlerin yer aldığı 26 oyuncu Teknik Direktör Helmut Schulte ile sahaya çıkacak. Almanya takımında
ise Lothar Matthäus, Ulf Kirsten, Freidi Bobic, Jürgen
Klop, Olaf Thon, Thomas Helmer ve Michael Schumacher
gibi isimlerin yer alacağı ekibin Teknik Direktörlüğünü ise
Matthias Sammer yapacak. Fiyatları 5 ile 27 Euro arasında
değişen maçın biletleri St. Pauli Kartencenter, Tiketonline
Nu. 01806447000 veya direkt www.tagderlegeden.de internet adresinden alınabilecek.
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Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı için Hamburg’a gelen Beşiktaş’a taraflı tarafsız tüm futbol severler destek verdi.
Yurt dışında yaşayan Çarşı grubunun hazırladığı bir birinden ilginç poster ve bayraklar Türkiye’dekileri aratmadı. Beşiktaş’ın 1-0 yenik ayrıldığı maç sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, St. Pauli takımını alkışlayarak centilmenlik örneği sergiledi.

B

eşiktaş ile Almanya 2. Ligi’nin
güçlü ekiplerinden FC St. Pauli arasında oynanan ve Hamburg ekibinin 1-0
kazandığı hazırlık maçının yankıları
devam ediyor. Uzun yıllar sonra Hamburg kentinde bir Türk takımın maç
yapmasını duyan taraftarlar takımlarına
destek vermek için Almanya’nın bir çok
kentinin yanı sıra, Danimarka ve Hollanda’dan gelerek stadyumu doldurdular.
Farklı sloganlar ve rengarenk bayraklarla
stadyumu süsleyen siyah beyaz renklere
gönül veren ve özellikle Çarşı ismiyle tanınmış taraftar grubunun Almanya’daki
temsilcileri Millerntor Stadyumu’nda
Türkiye’yi aratmadılar.
18 binden fazla seyircinin izlediği maça
Türk bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe,
Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giymiş taraftarlar ayrı bir renk kattı. St. Pauli
takımına gönül veren Türk taraftarların
“Ölene kadar St. Pauli, Tek aşk Beşiktaş &
St. Pauli aşkı, Yuvaya Hoş geldin kartalım”

dev pankartları gözden kaçmadı.
Maçın başlangıç düdüğü ile stadyumun inleten siyah beyaz taraftarı Beşiktaş’ın evinde
oynadığı atmosferden farklı değildi. Fakat
hazırlıklarına yeni başlayan siyah beyazlılar
sezon hazırlıklarını tamamlamış ikinci lig takımına karşı istediği futbolu sergileyemedi
ve sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

St. Pauli seyircisi Beşiktaş’ın Antalyaspordan transfer ettiği ve profesyonel
futbol kariyerine St.Pauli’de başlayan
genç oyucu Ömer Şişmanoğlu’nu alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Sahada dostluk rüzgârı eserken türbinlerde ise üç kez taraftar arasında
olaylar yaşanması dikkat çekti. Özellikle ses bombaları ve yirmiye yakın
meşalenin yakılmasından dolayı 3 dakika ara verilmesine sebep oldu. Tabii
ki Türkiye dışında oynan maçlarda klasik hale gelen sahaya girme olayı Hamburg’da da cereyan etti.
Türk seyirciler arasında yaşanan olaylar üzerine yapılan uyarı anonsu “Türk takımlarının bir daha Almanya’da hazırlık
maçı oynamasına müsade edilmez” şeklindeydi. St. Pauli seyircisi ise maç boyunca takımını destekleyen tezahuratlarda bulundu.
Stadyumun içinde ve dışında bazı gruplar siyasi gösteriler yapmayı ihmal etmedi.

Alışverişin adresi

Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt, Steilshoop ve Altona’dan sonra şimdi de Osdorf’tayız.
w w w. erde nm a r ket . de
in fo @ e rd e n m a r ke t .d e

Keyiﬂi alışverişin adresi
Günlük taze sebze meyveden % 100 helal kesim et ve et ürünlerine kadar
aradığınız tüm ürünler yıllardır alıştığınız gibi, yine en uygun ﬁyatlarla bizde...
Altona ve Eidelstedt’teki marketimizin içinde açtığımız yeni fırınlarımızda
her saat başı sıcak pide, ekmek ve unlu mamülleri bulabilirsiniz.
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1

Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt
Tel.: 040 - 27 86 95 12

2

Hamburg Steilshoop
Gründgenstr. 26, 22309 Steilshoop
Tel.: 040 - 64 86 20 48

3

Hamburg Altona
Blücherstr. 3, 22767 Altona
Tel.: 040 - 38 08 68 20

4

Hamburg Osdorf
Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 47

Bütün marketlerimizde
geniş otoparkımız vardır.
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