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ALMAN TUR‹STLER
tarihi camileri gezdi
NEVŞEHİR (A.A)

∂ Türkiye’nin önemli turizm mer-
kezlerinden Kapadokya’y› gezen bir
grup Alman turist, kilise ve şapelle-
rin yan› s›ra baz› tarihi camileri de zi-
yaret etti. Alman turistler camide saf
tutup yan yana dizildi, imam yerine
rehberleri eşliğinde rüku ve secde ya-
parak namaz k›lmaya çal›şt›. Periba-
calar› ile ünlü Kapadokya’n›n önce
tarihi ve turistik merkezlerini gezen
Alman turistler, daha sonra Nevşehir
il merkezindeki, Lale Devri’nin ünlü
sadrazam› Nevşehirli Damat ‹brahim
Paşa taraf›ndan,1726-1727 y›llar›nda
yapt›r›lan tarihi Kurşunlu Camiyi zi-
yaret etti. 

Antalya Bölgesi Profesyonel Turist
Rehberi Tahir Çabuk eşliğinde cami-
yi inceleyen Alman turistler, özellikle
cami içindeki motiflerin yan›nda bol
bol fotoğraf çektirdi. Camiye, giysile-
ri uygun olmasa da başlar›na eşarp
bağlayarak giren Alman turistler,
rehberleri Tahir Çabuk’tan namaz›n
nas›l k›l›nd›ğ›n› öğrenerek, namaz
k›lmay› denedi. 

Camide saf tutup yan yana dizilen
Alman turistler, imama yerine reh-
bere eşlik ederek, rüku ve secde ya-
p›p namaz k›lmaya çal›şt›. Rehber
Tahir Çabuk, Alman turistleri Öger
Tur’›n organizasyonu ile Kapadok-
ya’ya getirdiklerini, onlara Kapadok-
ya’daki tarihi ve turistik merkezler,
kilise ve şapellerin yan› s›ra tarihi ca-
mileri de gezdirdiklerini anlatt›. Lale
Devri’nin ünlü sadrazam› Nevşehirli
Damat ‹brahim Paşa taraf ›ndan
yapt›r›lan tarihi Kurşunlu camiyi zi-
yaret ederken, turistlerin kendisine
namaz›n nas›l k›l›nd›ğ›n› sormas›
üzerine onlara namaz k›lmay› uygu-
lamal› olarak gösterdiğini belirten
Çabuk, onlara önce saf tutmay›, son-
ra da namaz k›lmay› öğretmeye çal›ş-
t›ğ›n› söyledi.  Ülkeye gelen turistlere
sadece tarihi kilise ve şapelleri değil
ayn› zamanda Müslümanlar için
önemli olan tarihi camileri de gezdir-
mek gerektiğini vurgulayan Çabuk,
“Turistlere kilise ve şapeller gösteril-
meli ancak kendi kültürümüz, kendi
tarihi ve dini değerlerimizi de onlara
anlatmal›y›z” diye konuştu. 
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AVRUPA GÜNDEM Lufthansa 2. çeyrekte 194 milyon euro kar etti
lman havayolu şirketi Lufthansa’nın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre iki
katından fazla artarak, 194 milyon euro’ya (252 milyon dolar) ulaştı. Şirketin net karı geçen yıl söz konusu
dönemde 89 milyon avro düzeyinde bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamada, Lufthansa’nın gelirinin yı-
lın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’dan fazla artarak, 6,9 milyar euro’ya yüksel-
diği ifade edildi. Şirketin gelirinin geçen yılın ikinci çeyreğ inde 5,2 milyar euro olduğu belirtildi. BERLİN 
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Rıfat Pala - KARLSURUHE

∂ Almanya(n›n Bretten kasabas›n-
da faaliyet gösteren D‹T‹B Yeşil
Camii Cemiyeti, Bretten Habelsc-
hule adl› okulun 4 ve 5. s›n›f öğren-
cileri taraf›ndan ziyaret edildi. 

S›n›f öğretmenlerinin eşlik ettiği
ziyarete gelen öğrencilere Sevgili
Peygamberimiz ve ‹slam dininin
esaslar› hakk›nda bilgiler verildi.
Din Görevlisi Şükrü Batk› öğrenci-
lere Ramazanla ilğili güzel sözler ar-
d›ndan ezan ve Fatiha suresini oku-
du. Bu öğrencilerin içersinde Türk
öğrencileri de bulunmas› nedeniyle

baz› öğrencilere ezan ve Fatiha su-
resi okutuldu. Okunan ezan› ve Fa-
tiha suresini öğrenciler ve öğret-
menler huşu ile dinledi. Müslüman-
lar›n camide neler yapt›klar›, Kâbe,
Mihrap, Minber ve Kürsü hakk›nda
sormuş olduklar› sorular cevaplan-
d›r›ld›. Din görevlisi Bakt›  Sureleri
güzel okuyan öğrencilerin Anne ba-
balar›na teşekür etti ve şunlar› söy-
ledi Evlatlar›m›z çicek gibidir onlar›
ihmal etmiyelim vakit buldukca bil-
diklerimize onlara öğretelim Ağaç
yaşken eğilir sözünüda unutmuya-
l›m” dedi. Ziyarete Türk öğretmeni
Alican Demir’ de kat›ld›. 

D‹T‹B Fürth’de
bahçe ve 
otopark sevinci
Yücel Turan  - FÜRTH

∂ D‹T‹B’e bağl› olan, Steubenstr.
13 adresinde 10. y›l›n› geride b›ra-
kan Fürth Mevlana camiisi, ayn›
anda 22 araç›n park edebileceği
bahçesine kavuştu. 3 bin metreka-
reye yay›lan arazinin 1600 metre-
karesini bu alan için kullanacakla-
r›n› belirten Mevlana camii Başka-
n› Refet Avc› yapt›ğ› aç›klamada: “
Abidin Çubukçu, Mohhammed
Younis, Süleyman Karaaslan ve
cemaatimizin büyük maddi ve
manevi destekleri ile iki ay süren
titiz bir çal›şma sonucunda yeni
bahçemize kavuşmam›z›n mutlulu-
ğunu yaş›yoruz.” dedi. Başkan, ay-
r›ca D‹T‹B Fürth Mevlana’n›n bu
y›lki geleneksel iftar yemeğinin 5
Eylül’de gerçekleşeceğini, bünye-
lerindeki kad›nlar, k›zlar ve genç-
lik kollar›n›n hizmetini överek,
çevredeki çocuklara da Kuran ve
evödevleri kurslar› için herzaman-
ki gibi, kap›lar›n›n aç›k olduğunu
birkez daha hat›rlatt›. 

Özkan Dinler - FRANKFURT

∂ Frankfurt şehrinin ünlü meydan› Ha-
uptwache’de 26 Temmuz- 31 Temmuz
aras›nda City Forum Frankfurt taraf›n-
dan organize edilen ve ‹talya Konsoloslu-
ğu,  ‹talya Ticaret Odas›, ‹talyan Kültür
Enstitüsü ve ‹talya Turizm Kurulu tara-
f›ndan ortaklaşa gerçekleştirilen ‹talya
Haftas› birbirinden farkl› görüntülere ne-
den oluyor. Binlerce kişi taraf›ndan her
gün ziyaret edilen ‹talya Haftas›, düzen-
lenen farkl› etkinliklerle ziyaretçilere ke-
yifli anlar sunuyor. Kurulan yemek stant-

lar›, konserler ve geleneksel danslara eş-
lik eden ziyaretçiler aras›nda özellikle
Türkiye kökenli gençlerin de yoğun ilgi
gösterdiği gözlendi. ‹talya hakk›nda sa-
natsal, sosyal, ekonomik, kültürel ve tu-
rizm bilgilerinin verildiği çad›rlarda yetki-
liler taraf›ndan ziyaretçilerin sorular› ya-
n›tlan›rken sunulan ikramlar da ziyaretçi-
lerin memnuniyetleri gözden kaçmad›.
Ayr›ca düzenlenen bu etkinlik City Fo-
rum Frankfurt taraf›ndan uluslararas› ka-
rakter projesi serisinin bir parças› olan ve
Ülkeler Haftas›n›n başlang›c› olduğu yet-
kililer taraf›ndan dile getirildi.

Londra’daki festivale 
ABTTF DAMGASI

LONDRA

G eçen hafta ‹ngiltere’nin
başkenti Londra’da dü-
zenlenen 5. Londra Türk
Festivali’nde soydaşlar›-

m›z da kat›ld›. Festivalde ‹ngiltere
Bat› Trakya Türkleri Dayan›şma
Derneği bir stand kurdu. ‹ngiltere’nin
en büyük kültürel festivallerinden biri
olan Türk Festivali, Cumartesi günü
ünlü Tower Bridge köprüsünün yan›
baş›nda gerçekleştirildi. Türk müziği,
kültürü, el sanatlar› ürünleri ve mutfa-
ğ›n›n tan›t›ld›ğ› festival bu y›l yine
Thames Nehrinin “South Bank” bölü-
münde yap›ld›. T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ›, T.C. Londra Büyükelçiliği
ve T.C. Londra Başkonsolosluğu hi-
mayesinde Turkish Forum UK tara-
f›ndan düzenlenen iki gün süren festi-
vale binlerce kişi kat›ld›. Türk vatan-
daşlar›n›n yan› s›ra ‹ngilizlerin de ilgi
gösterdiği festivalde, kurulan standlar-

da geleneksel Türk yemekleri sunul-
du. Hediyelik eşyan›n da sat›ld›ğ› festi-
valde, dans gösterileri ve müzik dinle-
tileri sunuldu. 

Türk bayraklar› ile donat›lan festivalde
Avrupa Bat› Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi ‹ngiltere Bat› Trakya
Türkleri Dayan›şma Derneği bir stand
kurdu. Bat› Trakya Türk kültürünün,
geleneklerinin tan›t›ld›ğ› festivalde ‹n-
giltere Bat› Trakya Türkleri Dayan›şma
Derneği, Bat› Trakya Türk Az›nl›ğ›’n›n
sorunlar› hakk›nda standa ilgi duyan ki-
şileri bilgilendirdi. Bununla birlikte der-

nek, Bat› Trakya ile ilgili broşür, resim
ve dergileri koyduğu stand›nda dernek
taraf›ndan haz›rlanan “Ayn› Gökyüzü”
isimli kitab›n sat›ş›n› gerçekleştirdi. 

STAND BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yoğun bir ilginin gerçekleştiği ‹ngiltere
Bat› Trakya Türkleri Dayan›şma Der-
neği’nin stand›n›, geçmişte T.C Gümül-
cine Başkonsolosluğu’nda görev yapm›ş
olan T.C. Londra Başkonsolosu Ahmet
Demirok, ailesi ile birlikte ziyaret ederek
inceledi, derneğin çal›şmalar› hakk›nda
bilgi edindi. Başkan M. R›dvan Hac›-

bedel, Genel Sekreter Ercüment Mus-
tafaoğlu ile Yönetim Kurulu üyesi Se-
bahattin Abdurrahman ve ABTTF’nin
eski başkanlar›ndan Necmi Hasanoğlu
ile görüşen Başkonsolos, ‹ngiltere Bat›
Trakya Türkleri Dayan›şma Derneği’nin
gelecek dönemde gerçekleştireceği ça-
l›şmalar için iyi dileklerini sundu. 

Stand› ziyaret eden önemli isimlerden
biri de meşhur Cornicopia dergisinin
yazarlar›ndan Azize Ethem oldu. Der-
nek üyeleri ile görüşen Ethem, Bat›
Trakya Türk Az›nl›ğ› ve sorunlar› hak-
k›nda detayl› bir şekilde bilgi edindi. 

Türk bayraklar› ile donat›lan festivalde Avrupa Bat› Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) , Bat› Trakya Türk kültürünün, geleneklerinin tan›t›ld›ğ› stant kurdu.

Türk vatandaşlar›n›n yan› s›ra ‹ngilizlerin de ilgi gösterdiği festivalde, Bat› Trak-
ya Türk Az›nl›ğ›’n›n sorunlar› hakk›nda vatandaşlar›m›z bilgilendirildi

T.C. Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, ailesi ile birlikte ziyaret ederek inceledi; derneğin çalışmaları hakkında
bilgi edindi. (solda) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Londra Büyükelçiliği ve T.C. Londra Başkonsolosluğu hi-
mayesinde Turkish Forum UK tarafından düzenlenen iki gün süren festivale binlerce kişi katıldı. 

Özkan Dinler - FRANKFURT

30 Temmuz -2 Ağustos tarihleri aras›nda düzenle-
necek olan geleneksel Main festivali bu senede

ad›ndan söz ettireceğe benziyor. 23 Temmuz 1340
y›l›nda Dreikönigskirche  kilisesi taraf›ndan ana

bayram olarak nitelendirilen bir günde Main nehri
bal›kç›lar›, nehrin güney k›y›s›nda kilise taraf›ndan

kutsand›ğ› için bal›kç›lar›n Main Nehri’ne sayg› duy-
duklar›n› ve kabul görmesi için farkl› hediyeleri sun-
may› amaçlayan bir klasik bir halk festivaline dönü-

şen ve her y›l yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği
Frankfurt’ta geleneksel olarak düzenlenen Main 

Festivali 2010, 30 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri ara-
s›nda Römerberg Mainkai’de gerçekleşecek. Resmi
aç›l›ş› 30 Temmuz’da saat 19.00’da  Römerberg
Adalet Çeşmesi’nde gerçekleşecek olan festival;
konserler, eğlence tesisleri, yaz bahçesi, g›da stant-
lar›, break danslar, birbirinden farkl› oyun istasyon-
lar›, çekilişler, çocuklar ve gençlere yönelik etkinlik-
lerle ad›ndan söz ettireceğe benziyor. Ailece ziyaret
edilmeye değer bu festival, festivali taçland›ran za-
fer kutlamas› son günde Havai Fişek gösterileri ile
sona erecektir. Ayr›ca, Festival boyunca Main Neh-
rinde düzenlenecek olan tekne üzerinde birbirini it-
me yar›şmas›n›n göz dolduracağ› yine bekleniyor.

DİTİB Fürth Mevlana Camii bahçesi onarım
akabinde güzel ve bakımlı bir görünüm ser-
gilerken, Başkan Refet Avcı (ortada), en kısa
zamanda da caminin anakapısına kubbe in-
şaa edeceklerinin müjdesini de verdi. 
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Main flenli€i 
göz kamaflt›racak

Cemiyet tarafından tüm öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. Daha son-
ra birlikte kahvaltı yapıldı ve birlikte hatıra fotorafıda çekinildi.

Minik öğrencilerden 
Ramazan öncesi ziyaret

Frankfurt’ta İtalyan rüzgarı 

Frankfurt’ta her yıl
geleneksel olarak
düzenlenen Main

Festivalini yüz binlerce
kişi ziyaret ediyor.
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