
 Yaşadıklarım: (Hatıralarım) 
Sivas`ın İmranlı kazası`nın Alanyurt köyünde, Alirıza ve Fatma Tekin çiftinin 12.03.1951 

tarihinde ailenin 6.çocuğu olarak dünyaya geldim.Bizim yöremizde bizi molla Hasan`ın 

torunları olarak tanır ve bilirlerdi.Rahmetli dedem olan molla Hasan`ın ismini bana vermişler. 

Dolaysiyle ismim de buradan gelir.8 kardeşten oluşuyoruz. 2 si kız 6 sı erkek. Biz şuandaki 

ismiyle Alanyurt köyü daha önceki tarihi ismiyle de Haceloğlulları köyünde, önde gelen bir 

aileyiz.Tahsilime ilk kez İmranlı kazası ilkokulun da başlamıştım. Henüz bir kaç ay okula 

gitmiştim ki, aniden rahatsızlandığımdan Sivas Numune Hastahanesine götürüldüm. Numune 

Hastahanesin de bir hafta yattım. Ancak, herhangi bir teşhis konulamadığı için rahmetli 

babam beni alıp, o tarihlerde 1957 senesinde İstanbul`a götürdü. Vakit geçirmeden Haydar-

paşa Numune Hastahanesine yatırdılar.  

İstanbul`a ilk Gelişim: 
İstanbul`da Haydarpaşa Numune Hastahanesine gelişimin 3.gününde benim rahatsızlığımın 

apandisit’ten kaynaklanan sancılar olduğu tesbiti yapıldı. Dolaysiyle, Haydarpaşa Numune 

Hastahanesinde ameliyat oldum.Ameliyatı mütaakip bir süre sonra da taburcu oldum.Daha 

sonra, ilk işim benim rahatsızlığımı tesbit eden Dr. Sadri Tonguç`u ziyaret ederek tanışmak 

oldu.Rahmetli babamla birlikte onun muayenehanesine gittik. Kendisine bana yapmış olduğu 

bu iyilikten dolayı teşekkür edip, götürdüğümüz bir küçük hediyeyi taktim ettik. Oda hiç 

beklemediği bu ziyaretten ötürü memnuniyetini belirtip, bana hemen orada bir de teklifte 

bulunmuştu. Bu teklif benim için çok tarihi ve önemli bir teklifti. 
 

Bana şevkat ve sevgiyle yaklaşan Dr. Sadri Tonguç, dedi ki, Hasan`cığım sen gel bizde kal. 

Senin yaşlarında benim Ali isminde bir oğlum var. O da çok yalnız birlikte okula gidersiniz 

tatilde de sen benim muayenehanemde bana yardım edersin dedi. Nasıl yardım dedim muaye-

nehaneyi açıp gelen hastaları içeri alırsın. Arada birde çay yaparsan birlikte çay içeriz dedi. 

Ben babamla bir kaç gün düşündükten sonra, kendisine peki dedik. Babamla da uzun, uzun 

konuşan Dr. Sadri Bey, bu konuda babamı da benide ikna etmişti. Dr. Sadri Beyin muaye-

nehanesi Bahariye cad. üzerinde Kadıköy – Moda`da bulunuyordu.  
Resim.: Dr. Sadri Ethem Tonguç o tarihlerde Deniz Hastahanesi Başhekimi iken görülüyor. 

 

Ben  Dr. Sadri Beylerde kalmıya başladım ve oğlu Ali ile de okula gitme hazırlığı yapıyor-

duk. Bize en yakın Fenerbahçe`de bulunan Nurettin Teksan ilkokuluna gidecektik.Tabii 

öylede oldu, ve ben Ali ile Nurettin Teksan ilkokulu’na başlamıştım. Tabi bu okulda bir 

hayli de arkadaşımız oldu. Zaman, zaman da hafta sonları kalkıp bizimkilerin oturdukları 

Fikirtepe ’ye gidiyordum. Resim.: ilkokul zamaındaki bir potrem.     

 

Artık devamlı ikamt ettiğim semt ise, Dalyan`dı. Dalyan sahasının altında tek katlı koyu 

kahverengi renkte ve bahçe içinde bir evdi. Kısa sürede burada tanıdığım arkadaşlar içerisnde 

başta Ferda Dilege olmak üzere, Aziz Yılmazer,  Murat, Bıdık Ali, ve Gökhan`dı. O tarihler-

de dalyan sahası koskoca bir cayır ve tarladan oluşuyordu. Bir kısmı futbol sahası olarak kul-

lanılırken, diğer büyük bir kısmı ise, hemen her tarafı otlardan oluşan koskoca bir tarladan 

meydana geliyordu. Resim.: Ortaokula gittiğim tarihlerde ceklimiş bir Fotoğrafım 

 

Dalyan sahasının Kuzey batısında yani bugünkü İşbankası`nın bulunduğu yerde ise, bizim 

Aziz` lerin evleri ve mandıraları vardı. İşte, bizler o tarlalarda oynarken, Aziz`lerin hayvanları 

da  o tarlalarda otluyordu.Ve bizim çocukluğumuz işte bu tabi yerlerde geçti. O tarihlerde 

Kadıköy de bir hayli küçüktü. Adeta kasaba hayatı yaşıyorduk. Düşününüz ki, bugünkü Tuzla 

ve civarında kuş tutmaya gider oralarda avlanırdık. Tabii zaman, zaman da hafta sonları anne 

ve babama gider, onlarla hasret gideriridik.Onlar ise, bugünkü Fikirtepe`de oturuyorlardı. 

Babam rahmetli çok adil, mert ve dürüst bir insandı.Bize devamlı nasihatında bulunarak, 

kimseye haksılık yapmamamızı ve kimseyle kavga etmememizi söylerdi. Kendisi molla 

Hasan`ın oğlu olması sebebiyle dini bilgileri de çok engindi.  



Resim.: Rahmetli Babam ve Annem ile birlikteyiz sene-1970 
Resim.: Gemide Marmara adasına giderken arkadaşım Ferda ile birlikteyiz. 

Yine Nurettin Teksan ilkokulunda beraber okuduğumuz Can ve Hakan Yolaçlar`la da 

arkadaş olmuştuk. Tabi başta Ferda ve Aziz olmak üzere, toplam 6, 7 arkaşımız vardı. O 

tarihlerde Fenerbahçede de herkes birbirini tanırdı.Hafta sonları bizim Ali Tonguç`un organi-

zesinde bütün arkadaşlarla birlikte Tuzla`ya kuş tutmaya giderdik. Hatta bir kısmımız kuş 

tutarken, diğer bir kısmımız ise, aynı yerlerde avlanırdık.Bu durum bizim çocukluğumuzun 

bittiği zaman kadar devam edip gitti. Ben daha sonraki boş zamanlarımda ve hafta sonlarında  

ekseriyetle bizim dalyan sahasında futbol oynardım. Yukarıda da bahs ettiğim gibi, 

oturduğumuz ev o meşhur Dalyan sahasının tam alt tarafında sahaya 50, yada 60 metrelik bir 

mesafedeydi.  
 

Eski Fenerbahçe, GS, ve Bjk lıların her Pazar günleri saat 10:00 dan itibaren futbol 

oynadıkları bir sahaydı burası.Bende futbola burada başlamıştım. Küçük kısa pantolunla top 

oynardık burada.Bu sahada, rahmetli Basri Dirimli ve Melih Ilgaz abilerde top oynuyorlardı. 

Bir gün bana seni FB`nin küçükler takımına yazdıralım orada top oyna demişlerdi, bende 

kabul etmiştim. Ve FB. küçükler takımında top oynamaya başlamıştım. Pazar günleri Basri 

ve Melih abiler top oynayacakları zaman ben kale aglarını evden getirirdim sonra onu takar 

oynarlardı.Zira, kale ağlarını maçtan sonra bana teslim ederlerdi. Ben o tarihlerde N. Teksan 

ilkokulunu okul birincisi olarak bitirdim. Giderek, artık hem Dalyanspor`da hemde FB genç 

takımında futbol oynamaya başladım.Tabii bu sırada gittiğim Kadıköy ortaokulundan da bir 

çok arkadaş edinmiştim. Zaman, zamanda arkadaşlarla seyahat ederdik. İşte bunlardan 

birisinde Marmara adasına gidiyoruz. 
Resim.:.Arkadaşlarımdan Ferda, Savaş ve Aziz ile birlikte Marmara adasına gidişimiz. 

 

Bunların arasında, Abdullah Çift, Ersoy Sandalcı, İzzet Şahin, gibi arkadaşlarım vardı. 

Ben hem Dr. Sadri Beyin evinde, kalıyor, ve Bahariye caddesindeki muayenehanesinde de 

çalışıyordum. Günlerim gerek böyle çalışarak, ve gerekse mahalledeki, arkadaşlarla sık, sık 

futbol oynayarak geçiyordu. Dr. Sadri Bey, ve Hanımı Neriman Hanım beni seviyor ve bana 

çok iyi davranıyorlardı. Kısacası beni kendi oğulları Ali`den farklı görmüyorlardı.Bugünkü 

Şükrü Saraçoğlu stadıdnın hemen yanında bulunan Kadıköy Ortaokulu`da çok iyi derce ile 

bitirdim. Burdan sonra da Haydar-Paşa Meslek Lisesine Başladım.  

Resim.: FB Genç takımında Rasih isimli arkadaşla beraberiz.  
Resim.: O tarihlerde Dolmabahçe stadında koşulara katıldığımız arkadaşlarımla birlikteyiz sene 1964  

 

Prof.Dr. Muhittin Dilege`nin yardımı 
İlkokuldan yani Nurettin Teksan ilkokulundan itibaren tanıştığımız ve samimi arkadaşım 

olan Ferda Dilege ile dostluğumuz hep sürüp bu günlere kadar geldi. Ferda rahmetli Prof. 

Dr. Muhittin Dilege` nin oğludur. Kendisi çok haraketli neşeli olup, aramızda devamlı olay 

çıkartma eyliminde bulunan ve mahallemizde de herkesin çok sevdiği zeki bir çocuktu Ferda. 

Hani derlerya ele avuca sığmayan her an bir muziplik düşünen, kısacası bulunduğu heryerde 

olay adamıydı. İşte bu tarihlerde rahmetli babasıda zaman, zaman bana aman Hasan evladım 

bizim Ferda ile arkadaşlık yap, onu lütfen yalnız bırakma derdi. Bende peki Muhittin Bey 

olur derdim.  
Resim.: Prof.Dr.Muhittin Bey Ferda ve ailesiyle bir akşam yemeğinde Hilal ve Hakan ile birlikteyiz. 
Resim.: Haydarpaşa Meslek lisesinde Futbolcu arkadaşlarla müdür yardımcısı Rahmi Beyle beraberiz  

Resim.: Haydarpaşa lisesinde iki arkaşımla beraberiz. 

Resim.: Bizim Dalyan sahasında bir kışım arkadaşlarla antreman yapıyoruz 1970.. 

 

Tam bu sıralada bir gün Ferda, bana gelerek, Hasan`cığım gel bizim Selamiçeşme `deki evin 

bahçesinde bir müştemilat var orada kal. Orayı babam çok güzel yaptırdı hatta birlikte de 

kalabiliriz diyerek bana yeni bir teklif getirmişti arkadaşım Ferda. Ben de hemen kabul etmiş, 

ve birlikte de bahsini ettiği o müştamilatta kalmaya başlamıştık. Babası rahmetli Muhittin 

Bey orayı gerçektende çok güzel yaptırmış, kalmaya çok müsait bir yer olmuştu. O sene biz 



arkadaşlarla birlikte Uludağa gittik.Kimler vardı? Ferde Dilege, Can Hasoğlu, Hakan 

Yolaç, ve ben. Gerek Uludağ Çelikpalas`da ve gerekse Bursa’da güzel bir hafta geçirmiştik. 
Resim Yine 1970 li yıllarda Ferda ve Hakan ile birlikte Bursa Uludağdayız.  
Resim.: O tarihlerde Fenerbahçe`li Ersoy Sandalcı ve Abdullah Çift ile beraberiz. 

Resim.:.Rahmetli Eniştem Rahmi ve ablam Kamile ile birlikteyiz- 1970 
Resim.: Rahmetli Eniştem Rahmi ile beraberiz-1971     

Resim.: O tarihlerde beim bir pozum-1970 
 

Bu arada ben Haydarpaşa Meslek Lisesini`de iyi bir derece ile bitirip, 1974 senesi sonunda 

yine rahmetli Muhittin Beyin teşvikiyle Almanya`nın Hannover şehrine tahsil yapmak için 

gittim. İşte hayatımın Almanya serüveni de böylece başlamış oldu.Hannovere ilk gelişim tabii 

bir hayli de problemli olmuştu. Hannover`de ilk önce Almanca`yı öğrenmek için  kursa 

başla-mıştım. Üç ay Almanca kursuna devam ettikten sonra, bir işte çalışmaya başladım. 

Blume & Redecker isimli spezial makina fabrikasında çalışmaya başlamıştım.Yani makina 

bölümü okuyacağımdan, ilk iş olarak, isimini verdiğim özel makina fabrikasında çalışmaya 

başladım. Burada 3 sene stajer olarak çalıştım ve makina alanında da önemli bir öğrenim 

görmüş oldum.  
Resim. Resim.: Kardeşlerim Garip ve Abdurahma ile-1971  
Resim.: Gençliğin en haraketli zamanında Ferda ile Selamiçeşme Yeşilkır sokaktayız. 

 

Beyti Güler ve meşhur Florya Etlokantası: 
Beyti abiyi bizler önce o meşhur Küçükçekmece ve bilahere Florya `daki Etlokantası ile 

tanıdık.Rahmetli Prof.Muhittin Hocam ve oğlu Ferda Dilege`lerle birlikte 1970 yıllarında 

giderek, ve kendisini öylede tanıdık. Demekki insanoğlunun ağız tadına en güzel hitab eden 

Beyti abi olmuş ki, yarım asırdan fazla bir zamandır en güzel bir şekilde dimdik ayakta dura-

biliyor. Hiç şüphesiz etin en iyisi en lezzetlisi özel dinlendirme ve terbiye yöntemleri ile, 

kömür ateşinde pişirilerek misafirlere servis yapılıyor. 
 

 Resim.: Meşhur Florya Etlokantasının sahibi Beyti Güler. 
Beyti Etlokantası yalnız Türkiye`de değil, bütün Avrupa`da önemli bir markadır. Bu zaman 

zarfında, burası nice meşhur insanları ağırlayıp, yüzakı ile yolc etmiştir. Hiç şüphesiz bir 

gelen defalarca gelme arzusuyla oradan ayrılıyordur.Bir ömür boyu insana hizmetin en 

mükemmelini sunan Beyti abiye daha nice uzun yıllar sağlık ve başarılar diliyoruz.Elbetteki 

bu ağır yükü Beyti abiden devr alan oğlullarına da keza daha nice uzun yıllar sağlık ve başarı-

lar diliyoruz..    
Resim: Cüneyt Güler`e Hür-Türk Türk Alman Dostluk Federasonu Gen. Başkanı Dr. H.Stercken başarı plakatını veriyor. 

Resim.:  Resim.: Yine Hür-Türk `ün Genelb. Yard. Hasan Tekin.: Cünyet Güler `e Derneğin rozetini takarken görülüyor.  

Resim.: Cüneyt Güler aldığı başarı plaketi ile görülüyor. 
 

Türkiye Gazetesine geçişim:  
Hannover`de yüksek Teknirker okulunu bitirmem 1981/82 sömestrine raslar. Ancak bu arada 

hayatımda önemli bir rol oynayan iki değişikliği de söylemeden geçemiyeceğim. Birincisi bu 

1975 /76 senesinde Tercüman Gazetesine Hannover muhabiri olarak gazeteciliğe başlamış 

olmam. İkincisi 1979-1980 senesinde Hicran Hanımla evlenmamdi. Bu arada biraz geriye 

bakacak olursak, 1977 senesinde Hürriyet Gazetesi Aşağı Saksonya Eyaleti Spor temsilcisi 

olarak çalışmaya başladım.Bu çalışmam 1987 senesinde kadar devam etti.Tabii bu arada 1 ay 

kadar kısa dönemli bir askerlik vazifemi Burdur`da ifa etme dönemim oldu. 
 

 Resim.: İlk gözağrım kızım Derya ile beraberiz henüz 1 yaşında-1983 
Resim.: Kısa dönemli Burdur`da askerliğimi yaptım- 1983  

Bu tarihten itibaren hayatımda çok müstesna bir yeri olan Türkiye Gazetesi`ne başlamam 

oldu. Şöyle ki, 1987 senesinde bir futbol turnuvasına katılmak üzere, Ankaragücü takımıyla 

birlikte Hannover`e gelen Ekrem Özdamar benim Türkiye Gazetesine girmeme sebep olan 

kişidir.Türkiye Gazetesi Spor Müdürü olan Ekrem Özdamar ile ilk kez Hannover`de 

tanışmak nasip olmuştu. Tabi ben bizzat beş gazeteciyle de yakından ilgileniyor, onları hem 



maç yada antreman yapılan sahaya arabamla götürüyordum hemde akşam kalacakları 

pansiyona. Ankaragücü`nün turnuva maçları bitinceye kadar kendilerine yardımcı olmaya 

çalıştım, hatta o tarihlerde fotografları gazetelere göndermek için, Hannover Bild Gazetesine 

gidip, oradan tarama sistemi ile 5 gazeteye de göndermiştik. Malum o zaman fotoğrafları 

göndermek bugünkü gibi kolay değildi  
Resim.: Ankaragücü ile Hannover`e gelen Türk gazeteciler arasında Ekrem Özdamar la birlikteyiz 
 

Ankara Gücü takımının Türkiye`ye dönmesine yakın bir gün Ekrem Özdamar bana, Hasan 

abi, ben bugün Enver abileri arayıp seni mutlaka bizim gazeteye almamız gerektiğini söyliye-

ceğim dedi. Bende peki abi dedim, sen nasıl uygun görürsen öyle yap dedim. Nitekim Ekrem 

abi benim bürodan Enver abileri telefonla aradılar. Enver abilere öyle anlattı ki, efendim dedi 

benden çok daha mükemmel bir gazeteci, eğer Siz uygun görürseniz ben Hasan Tekin abinin 

bizim gazetemizde çalışmasını arzu ediyorum dedi. Enver abilerde tamam Ekrem ben sana bu 

konuda gerekli yetkiyi veriyorum. Telefon kunuşmasını mütaakip, Ekrem bana Hasan abi 

duydun işte. Ama en güzeli ne biliyormusun?  Önümüzdeki haftalarda senin bizzat İstanbul`a 

gelip, birlikte Enver abilere gitmemiz olacak dedi. Bende tamam olur abi dedim.  

Mütaakip bir, birbuçuk ay sonra İstanbul`a giderek bizzat Enver Ören abiyle tanışmam 

hayatımda müstesna bir sayfanın açılmasına sebep olmuştur.  

Resim. Dr.Enver Ören beni çok samimi bir şekilde karşılamıştı.   
Resim.: Frankfurt`ta gazete bürosunun açılması esnasında Enver abiler ve arkadaşlarla bilrikteyiz.   

Resim. Enver abilerle beraberiz-1988. 

Resim.:  Enver abiler Frankfurt`ta kulağımı çekerek nerede kaldığımı sormuştu-1988   

 

Gerek Türkiye gazetesine ve gerekse, TGRT Tv. nuna 1987 Ağustos`undan itibaren 

çalışmaya başlamıştım.Önce Frankfurt`a haber müdürlüğü daha sonraları ise, Başkent Bonn`a 

giderek 1993 tarihinden itibarden de orada Türkiye gazetesi ve TGRT Tv. unun temsilcisi 

olarak görevimi sürdürdüm.Ben dernek çalışmalarına 1981 senesinde Hannover`de başladım. 

Kısa adı Hür-Türk olan, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Hannover şubesinde çalışma-

lara başladım. Bir süre sonra da Hannover` deki Hür-Türk, şubesi Başkanlığına seçildim.  
 

1988 senesinde ise, Hür-Türk, Kurultayında Genel İdare Kurulu`na seçildim. Daha sonra, 

1993 senesinde ise, Hür-Türk, Genel Başkan yardımcılığına getirildim.Yani Genel Başkan 

Dr.Hans Strecken`in yardımcılığına seçildim. Dr. Hans Stercken o tarihlerde Federal 

Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı olup, Aachen milletvekili idi.Aynı zamanda Inter 

Parlemanterler Birliği Başkanı idi. Dr.Stercken gerek Türkiye`yi ve gerekse Türkler`e karşı 

çok samimi ve itibar eden bir şahıstı. Kendisiyle uzun süre özellikle Almanya`da yaşayan 

Türkler`e çok faydalı ve yararlı işler yapıp, hizmetler verdik.  
 

Türkiye-Almanya arasında sıkı görüşmeler yaparak, öncelikle çifte vatandaşlık konusunda 

bilhassa Türkiye hattında tıkalı olan yolların açılmasına vesile olduk.Ve Dr.Hans Stercken 

zamanla Hür-Türk isminde sembolleşmiş bir insandı.Tabi Nihat Ülkekul`un Bu kuruluşa 

hizmeti hiç bir zaman küçümsenemez. Çok hizmette bulundu Nihat Bey Hür-Türk 

kuruluşuna.Taaki 1993 senesin-de Kalb rahatsızlığından Ankara`da hayata gözlerini 

yumuncaya kadar hizmet vermiştir.  
Resim.: Genel Başkan Dr. Hans Stercken ve Gen.Başkan Yard. Nihat Ülkekul birlikte. 
Resim.: Genel Başkan yard.rahmetli Nihat Ülkekul ile beraberiz. 

 

Ayhan Işık`la Tanışmam 
1972 seneinde bizim Selamiçeşme mahallesinde iyi tanıştığım Necati Tikveş abiyle çok iyi 

bir diyaloğum vardı. Kendisi futbolu çok sever ve beni Dalyan sahasında izlemek için 

Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonra gelir maçları izlerdi. Dalyan sahası o 

tarihlerde yine Dalyan ismini verdiğimiz Feneryolu ile Selamiçeşme arasında devamlı futbol 

oynadığımız bir yerdi. Hatta o tarihlerde eski şöhretlerden örnegin Melih Ilgaz, Basri 

Dirimli, Metin Oktay, Can Bartu, gibi daha birçok Fenerbahçe G.Saray, ve Beşiktaşlı 



şöhretler her Pazar günü sabah saat 10:00 dan itibaren devamlı futbol oynardı. Kale ağlarını 

bana verirlerdi eve götürür, pazar günleri ise, saat 09:30 yada saat 10:00 a doğru getirir kaleye  

takardık. Benim küçüklüğüm de burada geçti yani 23 yaşına kadar bu semtte yaşadım. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, haftanın hemen her günü burada futbol oynardık.  
 

Ben o tarihlerde hem Fenerbahçe Genç takımında ve hemde bizim Dalyanspor takımında 

futbol oynuyordum. İşte bu tarihlerde Dalyan sahasına gelip beni devamlı izleyen ve bizim 

mahallede oturan Necati Tikveş abiyle çok iyi tanışıyor kendisiyle bazen de dışarda yemek 

yiyip, sohbet ediyorduk. Özellikle gol atıp galip geldiğimiz maçlarda beni alıp yemeğe 

götürürüdü. Yine kendisiyle bir gün akşam yemeğine gitmiştik. Yemek yerken o tarihlerde 

çıkan Hayat mejmuasından kendisine bahs edip, Ayhan Işık`la birlikte bu mecmuada 

Askerlik resmini gördüğümü söyledim. Necati abi çok sevinip bu haftaki mecmuadamı diye 

sordu bende evet dedim.Bana askerliğini Ayhan Işık`la beraber yaptığını söyledi. Askerlik 

arkadaşımdır diyerek birlikte güzel günlerinin geçtiğini söyledi.  
 

Yine böyle bir günde, herhalde günlerden Cumartesi idi bana gel seninle Beyoğlu`na gidelim 

Hasan`cığım dedi. Bende peki abi dedim, ve birlikte Beyoğlu`na gittik. Kendisi orada bir ta-

kım alışveriş yapacaktı. Gezerken bir ara baktık insanlar bir yerde kalabalık olmuş aynı 

istikamete bakıyorlar. Bizde geçerken baktık. Baktiğımızda rahmetli Ayhan Işık`ı gördük. 

Necati abi de Elini kaldırıp selam verince, hemen ah Necati`ciğim bu ne güzel bir raslantı 

diyerek birbirlerine sarıldılar. Ayhan Işık gel Neceti`ciğim şurada bir yerde oturup birlikte 

birşeyler içelim ve iki laf edelim dedi. O da tabii olur Ayhan`cığım diye karşılık vermişti. 

Oraya yakın meşhur Saray muhallebicisine gitmiştik. 
  
Onlar birer kahve içerken ben ise, bir sütlaç yemiştim.Necati abi beni taktim etti bu genç  

Hasan Tekin bizim mahallenin en dürüst ve en efendi gencidir dedi. Kendisi çok güzelde 

futbol oynar diye ilave etti. Oda ah öylemi? Çok memnun oldum Hasan`cığım diye bana da 

iltifat etti. Bende teşekkür ederim efendim dedim kendisine. O gün Saray muhallebicisinde 

birlikte birşeyler yiyip, içtikten sonra, Ayhan Işık`la vedalaşıp ayrılmıştık. Taaki 1977 sene-

sinde bu kez Almanya`nın Hannover şehrinde ki karşılaşmamıza kadar. Hannover`e onu 

rahmetli Vahit Terlemez getirmişti. O günde günlerden Pazar günüydü. Vahit abi orada 

salon da bir takım işlerle ilgilendiğinden bana Hasan`cığım şu Hotel Körner`e kadar gider 

Ayhan Işık Beyi buraya getirebilirmisin dedi. Bende tabii abi deyip, hemen koşarak otele 

gittim. Tam 6 sene bir aradan sonra, Ayhan Işık`la yine karşılaşacaktım. Tabii bayağıda 

heyecanlanmıştım. 
 

Yani 1978 senesinde bu kez Hannover`de karşılaşacaktık kimin aklına gelirdi?  

Kendisini Resepsiyondan sorduğumda bana kahvaltıda olduğunu söylediler. 

Kalhvaltı salonuna gittim, kahvaltısını yapmış, çay içiyordu. Hayırlı sabahlar Ayhan Bey 

dedim. Ben Hasan Tekin, belki hatırlarsınız Necati Tikveş abiyle birlikte Beyoğlunda 

Sizinle tanışıp, Saray muhallebicisinde de birşeyle yiyip, içmiştik dedim. Hemen yerinden 

kalktı ve Aaaa Sevgili Hasan`cığım hoşgeldin diye beni karşıladı. Ne kadar iyi ettin de geldin 

bende burada yalnız olduğumdan, bayağı sıkılmıştım dedi. Sonra bana kahvaltı yapıp yapma-

dığımı sordu. Bende evet Efendim yaptım çok teşekkür ederim dedim. Bana bir çay içersiniz 

ama değilmi dedi?. Bende tabii memnuniyetle dedim. 
  
İşte o esnada çaylarımızı yudumlarken, birlikte geçmişten sohbet ettik. Tabii Almanya`da ne 

yaptığımı sordu. Kendisine talebe olarak geldiğimi söyledim. Sonra da birlikte Hannover 

merkezine Vahit abinin bulunduğu yere dogru yürüyerek gittik. Gerek o gün ve gerekse bir 

sonraki gün yani iki gün Hannover`de kalmıştı. Bu zaman zarfında bana özellikle çok farklı 

itibar ediyor, benimle konuşurken adeta gözlerinin içi gülüyordu. O gün akşam yemeğine 

bizzat kendisi benide davet etmişti. Bende tabii deyip, severek iştirak etmiştim. İşte o 

görüşmemiz son görüşme olmuştu rahmetli Ayhan Işık`la. Akşam yemeğinde Vahit abi bana 



Hasan`cığım istersen seni de Ayhan Bey ile aynı filmde oynatabiliriz diye bir soru yönellti. 

Ve devam etti. Hatta Ayhan Beyin kardeşi rolünde oynarsın zira benzerliğiniz de var dedi. 

Ben teşekkür edip, sagolun, böyle bir şey düşünmediğimi ifade ettim. 
Resim.: Rahmetli Ayhan Işık`la beraberiz - 1978 Hann 

 

Çocuklarım, Derya, Esra ve Emre: 
Hicran Hanımla evlenmemden 18.01.1982 senesinde Derya isimli Kızım dünyaya geldi. 

Derya çok güzel ve zeki bir çocuktu. Derya, küçükken de hayli sevimli ve cana yakın bir 

çocuktu. Bu özelliklerini büyüyüncede muafaza etti. Derya ile hemen devamlı oynuyor ve 

ilgileniyordum. Herhalde onu çok farklı sevmiş olacağız ki, ikinci çocuk bir hayli geç 

dünyaya geldi. Tam sekiz sene sonra yani, 18.02.1990 senesinde Esra isimli kızım dünya`ya 

geldi. Esra`da öyle güzel ve çok hanım bir kızdır.Esra´da daha küçükken bile söz dinleyip, 

odada oyna derdik oda hiç bir yere gitmez oynardı.Yani daha küçükken bile sözümüzü dinler-

di. Çok sevimli ve uslu bir çocuktu Esra. Resim.: Kızım Derya ile beraberiz. 
 

Hemen bir sene sonra, yani 23.06.1991 senesinde Emre isimli oğlumuz dünyaya geldi. Keza 

Emre`de çok sevimli ve cana yakın bir çocuktu. Ancak biraz şansızdı Emre. Zira, bir kaç kez 

kaza geçirdi. Bununla beraber, Allah`ü tealaya ne kadar dua edip, şükür etsek hiç şüphesiz 

çok azdır. Zira çocuklarımız sağlıklı olarak dünya`ya geldiler. Elhamdülillah hiç birisinde bir 

rahatsızlık yada bir eksiklik yoktu. Emre`de öyle aynı ablaları gibi oda daha küçükken 

annesini ve beni dinler, yapma dediğmizi yapmaz oyna dediğmiz yerde de oynardı.Allah`ü 

tealaya hamt olsun biz çocuklarımızdan memnunuz. Doğduklarından bu yaşlarına kadar olan 

zamanlarında bizi hiç üzmediler. Sözümüzü dinleyerek, bize hep itaat ettiler. Ben de buradan 

kendilerine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. 
  
Resim.: Çocuklarım Esra ve Emre ile beraberiz. 
Resim.: Esra ile Emre beraber görülüyor.      
Resim.: Bizim çocuklarla Derya, Esra ve Emre ile birlikteyiz. 
Resim.: Emre ile yeğenim Orhan`ın oğlu Burak birlikteler. 

Derya şu sıralarda Bochum Üniversitesinde Germanistik okuyor. İnşallah ilerde Almanca 

öğretmeni olacak. Diğer kızım Esra ise, kısa bir süre önce Türkiye İzmir`e gitti. Esra 

İzmir`de üniversitede Tercümanlık okuyacak Allah izin verirse. Oğlum Emre ise, daha lisede 

okuyor. Tıp bölümü laboraturaında 1 senedir stajer olarak çalıştı. Lise bitiminde ise, Üniversi-

teye devam edecek. Emre`nin tahsili biraz daha uzun olacak gibi gözüküyor. Emre 22 yaşında 

ama, boyu maşallah benden daha uzun. Sportif bir gelişme içerisinde. 
 

Sadık Söztutan abi ile çalışmamız: 
Türkiye Gazetesin’de çalışmaya başlayınca ilk tanıştığımız kişi spor müdürü Sadık Söztutan 

abi olmuştu. Sadık abi Türkiye Gazetesi spor müdürüydü. Kendisiyle uzun seneler birlikte 

çalışma bahtiyarlığına kavuştum. Gerek Avrupa şampiyonasını ve gerekse Dünya şampiyo-

nasını birlikte yaşadık. Ben bu maçları takip edip, yazı ve  resimleri seri bir şeikilde Türkiye 

gazetesi spor bölümüne gönderiyordum. Resim. Sadık Söztutan abi-2012 
 

Onlarda gelen haber ve fotoğrafları en güzel bir şekilde kullanıp değerlendirdiler.Bunun 

paralelinde, ise, içinde yaşadığımız Avrupa ülkelerinin spor haberlerini de aynı şekilde yine 

birlikte yapıyor ve beraberce değerlendiriyorduk. 80 li yılların sonunda ve 90 lı yılların 

başlarında başta Almanya olmak üzere, Avrupa’ya gelen bizim Türk takımlarından örneğin 

FB, GS, BJK, Trabzonspor, ve diğerlerini takip ediyor, çalışma kamplarına katılıyor, haber 

ve fotoğraflarını gazeteye geçiyordum. Bu şekilde takımlarla ilgili haberler yapılıyor yazılar 

yazılıyordu. Sadık abiyle uzun seneler birlikte çalıştım spor alanında. Hiç kimseyi kırmayan 

tersine gönül fetheden çok nazik ve beyefendi bir abimizdir Sadık Söztutan abi. Kendisinin 

bir başka özelliğide mükemmel anlatımlarıyla seri halinde kitaplar yazmasıdır. 
 



Hayrettin Turan abi ile olan çalışmalarımız: 
Türkiye Gazetesi Dış Haberler müdürü olan Hayrettin abi, çok sakin yumuşak ve 

beyefendiliği ile tanınan birisidir.Aynı şekilde kendisiyle 90 lı yılların başından itibaren 

çalışmaya başladım. Mizacı itibariyle yardımsever, sessiz ve sakin bir yapıya sahip bir 

kardeşimizdir. Bulunduğu mevki itibarıyla dış haberlerle bir hayli yoğun çalışmam oluyordu. 

Habarleri birinci elden direkt kendisine geçiyordum. Dolaysiyle bu çalışma trafiğinden ötürü 

de kendisiyle devamlı surette yoğun bir dialog içerisindeydik. Ben Almanya’dan yaptığım 

haberleri kendisine geçiyor, ve kendisiylede bu konularda karşılıklı istişare ediyorduk. Haber 

geçmem esnasında zaman, zaman da Alman haberlerinden alıntılar olduğundan onları önce 

tercüme edip, bilahere kendisine gönderiyordum. Hayrettin abiyle gözel ve rahat bir çalışma 

ortamı içerisindeydik. Hayrettin abinin rahat, yumuşak ve sakinliği de beni adeta cezbetmiştir. 
Resim.: Hayrettin Turan abi – 2012 

 

Bizim Talukat`tan bir demet: 
Bizim talukat öncelikle Sivas`ta Alanyurt köyünde bizleri molla Hasanlar olarak tanır ve 

bilirlerdi.Tanınmış bir sülale olup, etrafında saygınlığını ve itibarını kazanmış bir ailedir. 

Özellikle rahmetli dedem Mollah Hasan etrafta çok sevilir ve taktir edilir bir kişiliğe sahipti. 

Çok sevdiğim Ali ağabeyim, Adil ağabeyim, kardeşim Garip ve Abdurahman ile yegenle- 

rim Nejat ve Orhan, bize karşı hayli saygılı ve hatırşinaş çocuklardır. Kendi kardeşlerimiz-

den görmediğimiz yakınlığı ve samimiyeti sağolsunlar onlar bize gösteriyor. Amcamın oğlu 

Selahattin ile keza Halit ve Mehmet ile birlikteyiz. Ne yazık ki, çok sevdiğim Ali ağabeyimi 

malesef  04.09.2009 tarihinde kayb ettik. Kendisi bizlere karşı çok düşkündü, bize sevgi ve 

saygıyla yaklaşır bizi kırmaktan hep kaçınırdı. Allah`ü teala rahmet eylesin,onu kayb etme-

miz hemen bütün alileyi öksüz bırakmıştır.  
Resim.1: Ali ve Adil ağabeylerim ve kareşim Garip ile ile birlikteyiz.  
Resim.: 2.   Ağabeylerim ve kardeşlerim ve yeğenlerim Nejat ve Orhan ile birlikteyiz . 
 

Fehmi Dereköy ve Vakıf Güney ile Tanışmamız 
Fehmi Dereköy ile Hannover`de uzun senelerdir önce tanıştık. İtimada şayan bir arkadaş 

olup, çok dürüst ve mert bir insandır.Kendisi benim Nadide arkadaşlarımdan birisidir. 

Kısacası Fehmi her şeyinle kendisine, teslim olabileceğin karekterde delikanlı bir insandır. 

Öyle bir arkadaşım olduğu içinde ne kadar sevinsem azdır. Bu itibarla, kendisine teşekkür 

ediyor, Allah`ü tealadan saglık ve mutluluklar diliyorum. Vakıf Güney ise, keza aynı dere-

cede dürüst ve beyefendi bir insandır. Kendisi saten Fehmi`nin akrabasıdır. Vakıf Güney 

Aybastı Belediye Başkanı iken, 1989 senesinde Almanya- Hannover`e geldi. Vakıf Bey,  

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, ve Fransa gibi ülkelerde Aybastılı hemşehrileriyle 

buluşarak, Aybastı için yardım topladı. Bununla Almanya`dan kasabanın ihtiyacı olan araçları 

alarak Türkiye`ye Aybastı`ya döndü.Dolaysiyle kendisi hakkında o tarihlerde yaptığım bir 

haberde “Yaslı gelip, şen döndü” cümlesini kullanmıştım. 
Resim.: Sağımda Fehmi Dereköy, solumda ise Vakıf Güney ile beraberiz. 
 

Ömer Cansız ile beraberliğimiz.: 

Ömer Cansız ile beraberliğimiz 1975/ 76 yıllarına rastlar. O tarihlerde Hannover`de Ömer 

Cansız ve Ali Kaptan patron pozisyonlarında insanlardı. Almanya`ya yeni geldiğimiz günler-

di. Kendisiyle o tarihlerde tanışmıştık.  O tarihlerde Ömer Cansız ve Ali Kaptan Türkiye`ye 

uçak kaldırıyorlardı. Lange-Laube de bir çalışma ofisleri vardı. Ali Kaptan`dan ziyade biz 

Ömer Cansız ile beraberliğimiz sürüp bu günlere kadar geldi. Talebeliğimizde kendisiyle çok 

beraberliğimiz olmuştur. Birçok konularda birlikte eğlenip, yine birlikte üzüldük. Ömer ile 

bir çok muziplikleri de yine birlikte yapıp, birlikte yaşadık. Örnegin; Hannover, Oberstr. de 

Kemal Poyraz ve rahmetli Hikmet Burhan`ların bir transport ofisleri vardı. Burası bir hayli 

haraketli bir yerdi. Bazen oraya uğrar onlarla sohbet ederdik. Kemal abi konuşurken ikide bir 

neydi diyerek, konuşma esnasına nerede kaldığını hatırlamaya çalışırdı. Zira, kafası biraz 



dağınıktı. Gerek Kemal abi, ve gerkese Hikmet abi Çorumlu abilerimizdi. Kısacası bu ofis 

hayli neşeli ve renkli konuşmalara sahne olurdu. Bu sebeple, Ömer ile bizim burada çok 

neşeli, zevkli ve muhabbetli geçen günlerimiz oldu. Bunlar güzel birer hatıra olarakta hafıza-

mıda kalacaktır. Bu vesile ile, bu kitabın basılmasında da maddi ve manevi katgılarından 

ötürü, Ömer Cansız kardeşimize teşekkür ediyor, kendisine Allah`ü tealadan sağlık ve 

mutluluklar diliyorum. Resim.: Ömer Cansız ile birlikteyiz. 
 

Almanya eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker ile görüşmem. 
Almanya´nın eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker ile ilk görüşmemiz 1987 

senesine rastlar. O tarihlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren`in Almanya´yı ziyaret 

edişi sırasında ilk kez Berlin Belvü Sarayında görüşmüştüm.O tarihte kendisini ziyaret eden 

bir gurup Türk okul çocuğu ile resmini çektim. Aynı anda o benden fotoğraf kamerasını alıp, 

kendisi de bizleri çekmişti. Arkasından 18 Nisan 1993 tarihinde bir araya gelmiştik Almanya 

Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker ile. 17 Nisan 1993 senesinde rahmetli Cumhurbaş-

kanımız Turgut Özal`ı kayb etmiştik. Bu sebeple, kendisiyle 18 Nisan 1993 Pazar günü 

Hannover `de Hannover Sanayii Fuarı`nın açılışını yapıp, Türkiye`ye  haraketinden önce ilk 

kosnuşan gazeteci olmuştum.Evet Sayın Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi, Türkiye büyük bir 

insanı Turgut Özal`ı kayb etti. Ne diyorsunuz bu konuda diye ilk soruyu sormuştum? Oda,  
 

Sayın Turgut Özal yalnız Türkiye`nin değil, Avrupa`nın hatta bütün Dünya`nın sevilen, 

sayılan bir lideri olduğunu söylemek isterim. Turgut Özal yalnız Türkiye`nin değil, tüm 

dünya`nın barış ve huzuru için gayret sarf etmiş, hizmet vermiş bir liderdir. Bu itibarla, bizde 

kendisini Rahmetle anıyor, Türkiye`ye başsağlığı diliyoruz. Ben buradan direkt havaalanına 

geçip, oradan da Türkiye, Ankara`ya uçacağım dedi. Ve Almanya Cumhurbaşkanı Richard 

von Weizsäcker`in son sözü bana olmuştu. Sizin üzüntünüzü anlıyorum Tekin Bey üzülmeyin 

elden bir şey gelmez. Ailesine, Türkiye`ye ve size başsağlığı diliyorum. Haydi Allah`a ısmar-

ladık dedi, ve el sıkıştık kendisini bekliyen korumalarıyla arabaya doğru uzaklaşıp, havaala-

nına gittiler.  
Resim.: Almanya eski Cumhurbaş. Richard von Weizsaecker ile Rahm. Cumhurb. Turgut Özal`ın ölümünü 

konuşmuştuk.   Resim.: Yine Almanya eski Cumhurb. Richard von Weizaercker  ve zamanın Anap milletvekili Imren 

Aykut ile. 
 

Prof. Dr. Peter Antes ile Mülakaat.: 
Prof. Dr. Peter Antes ile islam konusunda mülakaat yaptık. Kendisiyle tanışmamaız ilk kez 

bir konferansta oldu. Bahsi edieln bu konferansta kendisi islamiyeti Almanlar’a anlatıyordu. 

Bu konferansta benim dışımda bütün izleyiciler yalnız Almanlar’dan oluşuyordu. Kendisine 

Alman Hanımlarının bir sorusuna Prof. Peter Antes’in verdiği cevap hayli entersandı.Alman 

Hanımlar kendisine Türk Hanımlarının neden başlarını kapatığını sordular. Buna karşılık 

Prof. Dr. Antes ’in verdiği cevap bir hayli ilginçti. Şöyle ki, Prof. Antes salondaki dinleyici 

Alman Hanımlara bu konuyu iyi anlayabilmeniz için bu konuda size önce bir örnek vererek 

anlatacağım dedi. 

Siz alışveriş mağazalarını bilirsiniz diye söze başladı. Bu alışveriş mağazalarına girdiğinizde 

hemen girşie yakın bir yerde hanımlar için takı ziynetleri görürsünüz. Bu takı ziynetlerine 

bakacak olursanız istediğiniz şekilde bunları alıp takıp deneyebilirsiniz. Örneğin gerek küpe 

gerek kolye ve yüzük gibi tekıları kastediyorum. Ama burada bir pırlanta yüzük bulmanız 

mümkünmü? Elbetteki hayır. Böyle bir pırlanta yüzüğü ancak bir kuyumcuda bulmanız müm-

kündür. Bir kuyumcuya gidipte bir pırlanta yüzük istediğinizde, size peki denir ve bir dolap 

açılır. Bu dolapın içinden bir başka kasa çıkartılır, ve bu kasa açılarak bahsi edilen yüzük 

isteyen o şahısa gösterilir. 

O şahıs alıp yüzüğü takıp parmağında dener. Eğer olursa ve anlaşabilirlerse, o alıcı o yüzüğü 

alıp evine döner. Ama eğer alamazsa, kuyumcu o yüzüğü alır ve yine dolabın içindeki kasaya 

koyar ve orayı tekrar kilitler.İşte islamiyette bir Hanımın durumu aynen böyledir. O sadece 



helali olan beyine açılır ve beyi onu görebilir. Başkaları göremez. İşte Prof.Dr. Peter Antes 

Alman dinliyicilerine islamiyette kadın konusunu böyle anlattı.Bizim bu konudaki yetkililere 

atf olunur. Ve bu Prof. Dr. Peter Antes alıyor Kur-an’ı Kerimi size okuyor ve mealini de 

size anlatıyor. Keza bu durumda bizim Prof. lerimize atf olunur.  
Resim.: Prof.Dr. Peter Antes ile 
 

Mahmut Gündüz Bey ile Hannover beraberliğimiz.: 
Mahmut Gündüz Bey din Ateşesi olarak ilk kez 1.ayın içersinde 1987 senesinde Hannover`e 

tayin edildi. Kendisiyle tanışmamız işte bu tarihlere rastlar. Mahmut Hoca, çok samimi, 

güler yüzlü hatırşinas ve mütavazi bir insandı. Kısa bir süre içerisinde Hannover ve çevresine 

intibak edip, insanımız arasında kısa bir sürede birlik ve beraberliği güzel bir şekilde sağla-

mıştı. Kısacası Mahmut Hoca, mütevazi tutum ve samimi duruşuyla, insanımızın her 

kademesinde mükemmel bir dialog olusturmuştu.  
Resim.: Mahmut Gündüz Hoca ile birlikteyiz-1990 

Bu zaman içerisinde hiç unutamıyacağımız rahmetli 
 

 Abdullah Kalkancı hocaefendiyi de yad etmeden geçemiyeceğim. Çok saygın 

alçakgönüllü, zeki, samimi ve cana yakın bir insandı Abdullah Kalkancı 

hocaefendi.Abdullah Hoca ile bir de güzel hatıramız vardır.Şöyle ki, benim Martin Hill 

isminde bir Alman arkadaşım vardı.O taihlerde benim yalnız yaşadığım eve sık, sık gelir, 

hemen devamlı birlikte plan ve proğram yapardık. Bir gün bu arkadaş bana müslüman 

olacağını söyledi.Tabii ben pek inanmadım.Ve ciddiye de almamıştım. Aradan bir kaç gün 

geçtiğinde bana yine Hasan ben müslüman olmak istiyoprum dedi. Ben kendisine sen ciddi 

değilsin dedim.Yok çok cidiyim dedi. Ben sen biraz düşün ve kararını daha sonra verirsin 

dedim.  

Martin Hill`in Müslüman oluşu.: 
Martin ise, ben kararımı verdim, ve müslüman olmak istiyorum dedi. Peki dedim ve hemen 

bizim rahmetli Abdullah Kalkancı hocayı arayıp, durumu kendisine bildirdim.Oda bize 

ertesi güne bir randevu verdi. Ertesi gün Martin Hill ile birlikte gittik. Gerekli seremoniyi 

mütaakip, Martin Hill arkaşımızın kelimeyi tevhidi söylemesiyle müslüman olmuştu 

bile.Tabii buna çok sevinmiş, böylece bir müslüman kardeşi-mizi daha bağrımıza basmıştık. 

Martin Hill olan isminin yerine , Metin Hill olarak yeni ismi-ni almıştı. Babası ise, (NDR) 

yani Nord Deutsche Rundfunk televizyonunda  proğram yapan tanınmış bir şahıstı. Bir gün 

Metin ile anne ve babasının ikamet ettikleri müstakil villasına gittik.  

Burada Sayın Hill dedim, bildiğiniz gibi oğlunuz Metin müslüman oldu bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?  

Kendisi sakin ve yumusak bir tavırla, valla Tekin Bey ne deyim, belki o haklı yada biz haklı-

yız.Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Hayırlı olsun diyorum ne diyeyim dedi. O 

akşam birlikte akşam yemeğini yedikten sonra, kahve içerken Metin bana dönüp Hasan ben 

anne ve babama acıyorum. Onlar bu dünyada böyle rahat bir hayat yaşayıp, Mercedes`lerle 

gezerken, ahirette onları çok acı eza ve cezalar bekliyor dedi.Ama malesef beni dinlemiyorlar. 

Bu konuda yapacak bir şeyim yok malesef dedi. Metin Hill, müslüman olduktan sonra, kaza 

namazları kılıyor, kaza oruçları tutuyordu. Kendisine senin günahların şu an sıfır dedim. Kaza 

namaz ve oruç tutmana gerek yok dedim. Yok dedi Hasan ben en sonunda kurtuluşa ererek  

müslüman oldum ya, ne kadar ibadet etsem azdır dedi. 
 

Tam 15 sene fahri hoca olarak Hannover Diyanet camiinde hizmet vermişti Abdullah Hoca. 

Nitekim Mahmut Gündüz Hoca da kısa sürede kendisiyle mükemmel bir dialog kurarak, 

yararlı ve güzel bir çalışma ortamı oluşturmuştu. Hatta bu çalışmalar o kadar ileri gitmişti ki, 

zaman, zaman da Hannover üniversitesinde dini konuda konuşma yapıp, bilgiler verme 

düzeyine kadar ulaşmıştı. Mahmut Hocamla bizzat bende bir takım çalışmalar yürüttüğümü 



burada belirtmek isterim. Mahmut Hoca Hannover`deki resmi vazifesini 1993 senesine kadar 

sürdürüp, bilahere ayrılmıştı. Resim.:Abdullah Kalkancı Hocaefendi ve Metin Hill ile birlikteyiz. 
 

Hür-Türk-Hannover Şubesi.: 
Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federesyonu Hannover Şubesi ilk kurulan şubelerimiz-

dendir.1981 senesinden itibaren Hür-Türk, şubesi olarak hizmete giren Hannover şubesinin o 

tarihlerdeki başkanı Abdurahman Kurtoğlu idi. Daha sonra, Abdurahman Kurtoğlu`nu 

mütaakip ben Hannover şubesi başkanı olarak 6 sene hizmet verdim. 1988 senesinde Hür-

Türk Bonn Genel İdare Kurulu üyesi olarak hizmet vermeye başladım. Taaki bizzat 

Bonn`da genel Başkan yardımcısı olarak hizmet vermeye başladığım tarihe kadar. O tarihten 

itibarende Bonn`da hem gazeteci ve hemde Genel Başkan yardımcısı olarak, 1999 senesine 

kadar hizmet verdim. Bu tarihten itibaren Genel Başkan olarak görevi devr aldım.Beni 

mütaakip, Hannover`de de Başkan görevini Hasan Çelik devr almıştı. 
Resim.: Abdurahman Kurtoğlu ile Hür-Türk, Kurultayındayız. 

 

Mehmet Zengin.: Mehmet Zengin şu an bizim Hannover Hür-Türk, şube Başkanıdır. 

Kendisi 1982 tarihinden beri Hannover Hür-Türk şubesi üyesi olarak hizmet vermektedir. 

Mehmet çok hatırşinas, yardımsever ve samimi bir insandır. İnsanları kırmamaya çok dikkat 

eden, hasletleriyle, tanısın yada tanımasın her insana yardım etmeye her an hazır bir kişidir. 

Kendisini gerek şubemize ve gerkse her türlü yardımlarından ve yardımseverliliğinden ötürü 

tebrik ediyor, ve teşekkür ediyorum.Keza uzun süredir Hür-Türk Hannover şubesinde  hiz-

met veren Kemal Yurteven kardeşimize de teşekkür diyor, kedsine ömrü hayatında Alah`ü 

tealadan başarıar diliyorum. Resim.: Mehmet Zengin ile beraberiz 

 

Ramazan Bilet ile tanışmamız.: 

Ramazan Bilet ile ilk kez 1994/95 senesinde tanıştık. Kendisi bana gelerek bizim Hür-Türk, 

Türk-Alman Dostluk Derneği Hannover şubesini çalıştırmak isteği ve dileğini iletmişti. 

Bende kendisine bu konuda yardımcı olabileceğimi belirterek, kendisine şartlarımızı söyle-

dim. Sonuçta anlaşarak Hannover şubemizi çalıştırmaya başladı. O tarihten itibaren derneği-

mizi çalıştırmaya başlayan Ramazan Bilet, bugüne kadar bu konudaki başarılı çalışmalarını 

sürdüregelmiştir. Ramazan Bilet bu çalışmalarını yönetim kurulu arkadaşlarımızla da aynı 

anlayış ve güzellikte devam ettirmiş, karşılıklı saygı ve sevgi bütünleşmesiyle bugünlere 

kadar getirmiştir. Bu itibarla, istikrarlı çalışmalarından ötürü ve bu kitabın basılmasına da 

yaptığı maddi katgılarından ötürü Ramazan Bilet kardeşimize teşekkür ediyor, kendisine 

başarılar diliyorum. Resim.: Ramazan Bilet ile birlikteyiz. 

 

Christoph Daum ile tanışmamız.: 
Christoph Daum ile tanışmamız 1993/ 94 senelerine rastlar. Hannover`de oynanan Beşiktaş- 

Tarbzonspor müsabakasını mütaakip, akşam yemeğinde paşa restorurant`ta tanışmıştık. O 

akşam birlikte yemek yerken, be kendisine zaman, zamanda tercümanlık yapmıştım. Bazı 

Beşiktaş`lı futbolcularla konuşması gerektiğinde bana sorup tercüme etmemi istemişti. Ondan 

sonra da yine kendisinin isteği üzere, zaman, zaman görüşüyorduk. Nitekim 1997 senesinde 

Leverkusen takımını çalıştırırken, Beşiktaş ile yapacakları özel maça beni araıyarak, bizzat 

davet etmikşti. Kendisinie bir hafta evvel bizim Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federas-

yonu üyesi yapmıştım. Leverkusen`de oynanacak maç için bana sordu benim bu konuda her 

hangi bir teklifim olup olmadığı yönünde. Bende kendisine Kuzeyren Westfalya Eyalet`inde 

tanınmış Türk iş adamlarını Büyükelçimizi ve Başkonsolosları da maça davet etmesini öner-

miştim. Bu teklifimi çok yerinde bularak, bana teşekkür edip, bu konuda bir liste yapmamı 

söylemişti. Bende 250 kişilik bir liste yapıp daha önce ismini ve Fax-Nr.sını bana verdiği 

sekreter Hanıma ilettim.  
Resim.: Christoph Daum ile birlikteyiz Bjk da yaptığı antrönürlüğü anlattı. - 1995 
Tabii isimlerini verdiğim listedeki herkese davet gönderilmişti.  



Hemen herkeste Pazar günü saat 16:30 da oynanan Leverkusen-Beşiktaş maçı için Lever-

kusen stadına gelmişti. O günü maçtan önce bizim Bonn Büyükelçimiz olan Volkan Vural 

vastasıyla Hür-Türk kuruluşumuz adına Daum`a bir plaket vermiştik.Maç sonrası da 

Leverkusen takımının verdiği akşam yemeğine Büyükelçi Volkan Vural ile iştirak ettik. 

Yemek öncesi Leverkusen Kulübü Başkanı`nın konuşmasını mütaakip, Daum beni kürsüye 

davet etti. Ve bende bir konuşma yapıp, böyle bir maça vesile olan her iki takıma ve yönetici-

lerine teşekkür edeip, ayrıca bizleri davet etmiş olmalarından ötütü duyduğum memnuniyeti 

ifade ederek, teşekkür etmiştim. 
 

Mütaakip hafta Christoph Daum Salı günü sabahı beni telefonla arıyarak, o günü öglen 

Leverkusen Kulübünde olup olamıyacağımı sordu. Bende olabileceğimi söyledim. Buna kar-

şılık sabah antremandan sonra öğle yemeğini Kulüpte birlikte yemek istediğini söyledi. Ve 

ayrıca Leverkusen Spormüdürü Rudi Völler ve Menejer Reiner Calmond`unda yemekte 

beraber olacağını söyledi. O günü ben öğleye dogru Leverkusen Sporkulübünün önündeki 

anreman sahasının kenarına geldiğimde antreman devam ediyordu. Bende 45 dakika kadar 

antremanı izledim.  
Resim.: Christoph Daum ile beraberiz.-1997 

Daha sonra anreman bittiğinde Daum yanıma gelerek Kulüp lokalinde oturup kendisini 

beklememi söyledi. Bende tamam dedim. O da yarım saat sonra duşunu aldıktan sonra geldi. 

Birlikte yukarı yemek salonun çıktık. Gerek Rudi Calmond ve gerkse Rudi Völler yemek 

masasında bizi bekliyorlardı. Daum beni onlara taktim etti. Her ikisinde beni tanımaktan 

memnun olduklarını belirterek, yer gösterdiler. Bende oturdum. Başladık yemek yemeğe, tabii 

bu arada konuşmalarımızda karşılıklı devam ediyordu. Bu konuşmamız esnasında Daum, 

bizim Hür-Türk`ten bahs etmeye başladı. 

Kendisinin bizim üyemiz olduğunu belirten Daum, bu tür siviltoplum kuruluşlarını 

desteklemek gerektiğine işaret ederek gerek Reiner Calmond `un  ve gerekse, Rudi Völler 

`in de Hür-Türk`e üye olabileceklerini ifade etti.Onlarda tabii neden olmasın dediler. 

Bilahere Hür-Türk`ün gerekli üye kayıt evraklarını kendilerine göndermem gerektiğinden, 

onlarıda bir türlü gönderemedik. Daha sonra Daum ile dialoğumuz  kesiksiz devam etti. Hatta 

Daum`un 2003 senesinde FB ye taransfer oluşunda benim bizzat önemli katgım olmuştu. 

Şöyle ki,  Fenerbahçe antrönör arayışına girdiğinde yine M. Denizli`den v.s. bahet edilmeye 

başlanmıştı.  

Bende bu tarihlerde bir gün Selim Soydan abiyle telefonlarşarak, Christoph Daumu kendisine 

teklif ettim. O da benim kendisiyle irtibatım olup olmadığımı sordu. Bende tabii var dedim. 

Tamam ben hemen Başkan Aziz Yılmaz ile görüşüp bu teklifi kendisine ileteceğim dedi. 

Görüşmştü arkadan beni arayıp, tamam Hasan abi sen Daum ile yine görüş bizim böyle bir 

niyetimiz olduğunu kendisine ilet dedi. Tamam deyip bende Daum ile görüşüp, anllatım. Tabi 

memnun oldu. Nitekim daha sonra ki görüşmeleri mütaakip Daum yine Fenerbahçede 

antrönör olarak çalışmaya başladı. Resim.: Christoph Daum ile birlikteyiz.-1997 
 

Hasan Sarıçiçek ile çalışmamız. 
Hasan Sarıçiçek ile tanışmamız şahsım adına bir zenginlik ve avantaj sağlıyan bir ortam 

oluşturmuştur. Hasan Sarıçiçek ile bir kaç kez spor alanında çalışmalarım olmuş, bundan 

azami derece de büyük bir huzur ve memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek isterim. 

Kendisi prensip sahibi bir insan oluşunun yanısıra, yumuşak ve devamlı güler yüzlü bir 

kardeşimizdir. Örnegin, Amsderdam´daki Holanda- Türkiye milli maçını birlikte izleyip, 

birlikte yazmıştık. Kendisinin bu konularda bana gösterdiği sevgi, saygı ve yardımlarından 

ötürü de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.  
Resim.: Hasan Sarıçiçek ve Sadık Söztutan ile birlikteyiz. 

 

Ahmet Güler.: 
Ahmet Güler, benim ilk göz ağrım olan Hannover`de tanıştığım arkadaşlarımdan birisidir. 



Kendisiyle Hannover`de uzun süre sosyal ve kültürel alanda birlikte çalışıp, hizmet verdik. 

Bunun paralelinde kendisi bir iş adamı olması sebebiyle, gerek Türkiye`miz açısından ve 

gerekse Almanya açısından ekonomi alanında da her iki ülkeye önemli katgıda bulunan bir 

isimdir. Ahmet Güler`in sosyal ve kültürel çalışmalarının yanısıra, iş sahasındaki başarılı 

grafiğide devam ediyor. Ahmet Güler, Aşagı Saksonya`da ismini istikrarlı bir şekilde tutan 

ve duyuran önemli bir iş adamımızdır. Kısacası Ahmet Güler, (BTEU) Avrupa Türk işadam-

ları Birliği Başkanı olarak, her iki ülkede de yatırımları doğru adreslere kanalize eden bir 

isimdir. BTEU Başkanı Güler, Almanya’daki Türk işletmelerinin rekabet gücünü artırmak 

için de kısa bir süre önce eğitim seminerlerini başlattığını duyurdu.  
Resim.: Ahmet Güler ile birlikte bir toplantıda beraberiz. 

 

Aydın Yardımcı ile Tanişmamız: 
Aydın Yardımcı, Almanya´da tanıdığım çok istisnai kişilerin başında gelir. Çok beyefendi, 

insanlara karşı azami derecede saygılı ve dürüst bir insandır.Kendisini ilk kez1989 senesinde 

Türkiye Gazetesinde çalışırken tanıdım. Kendisine ilan almaya gitmiştik bizim Osman 

Söyler abi ile.Daha sonraları kendisiyle iyi bir dost olduk. Hatta iki sene gibi bir sürede 

birlikte Hür-Türk Genel İdare Kurulunda birlikte hizmet verdik Aydın abi ile.Genel Başkan 

Yardımcısı olarak bizim Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Derneğinde bir takım başarılı 

hizmetlerde bulunmuştur.Aydın abi, ayrıca senelerce bizim genel başkanımız olarak hizmet 

veren Dr. Hans Stercken`in de ilgisini çekmiş, dürüstlük ve centilmenliği ile de taktirini 

kazanmıştır. Resim.: 1996 senesinde Aydın abi ile Hür-Türk Genel İdare Kurulu toplantısındayız. 
 

Hannover Büyükşehir Beld.Başk. H.Schmalstig ile mülakaat.: 
Hannover Büyükşehir Beld. Başkanı Herbert Schmalstig ile bir mülakatımız oldu. Kendisi 

malum terörörgütü yanlısı birisiydi. Mülakaatı kendi makamında yaptık.Başkan Schmalstig, 

özellikle Hannover ve çevresinde ikamet eden Türkle’e karşı çok yakınlık duyduğunu, onla-

rın çeşitli eksik yada ihtiyaçlarının yerine getirilmesi konusunda samimi olduğunu ifade etti. 

Dolaysiyle bu tür konularda kendilerine devamlı yardımcı olduğunu belirtti. Ben kendisine 

PKK nın bir terör örgütümü yoksa sizce değilmi? Sorusuna bana bu tamamnen farlı bir görüş 

konusu olduğunu ifade ederek, şöyle cevap verdi.  
Resim.: Hannover Büyükşehir Belediye Herbert Schmalstig 

 

Bana sorarsanız Ben bu konuyu sizden daha farklı bir şekilde telakki ediyorum. Şöyle ki, bu 

Kürt toplumu Türkiye’de bir hayli baskı altında bulunuyor. Dolaysiyle Bunların bu baskıya 

çok doğal bir reaksiyonudur diye düşünüyorum. Neden Kürtlere böyle bir baskı yapıldığını 

düşünüyorsunuz ki? Türkiye ilk kez Kürtlerle beraber yaşamıyor ki, en az 1000 senedir bu iki 

toplum birlikte yaşıyor. Her iki toplumda birbirleriyle iyiden iyiye kaynaşmış ve karışmıştır. 

Ayrıca, malumunuz Türk hükümetinde şu ana kadar gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan 

ve gerekse Genelkurmay Başkanı bu Kürt vatandaşlarımızdan seçilmiştir. Bunların yanısıra 

Bakan ve milletvekilleri de cebasıdır dedim.  
 

Ben belki bu kadar derinlemesine Türk tarihini bilemiyorum ama, ben edindiğim bilgiler 

doğrultusunda böyle konuşuyorum diye ifade etti. Sayın Başkan size bir şey söyliyeyimmi? 

Bilmediğiniz konuları hiç konuşmayın sizin için çok daha iyi olur dedim. Zira makamınız 

gereği sizi küçük düşürebilir ve sizi zor durumlarda bırakabilir dedim. Bunu doğru söylediniz 

aslında bu tür şeylere girmemem lazım dedi 
 

Muzaffer Özkurt ile tanışmamız.: 
Muzaffer Özkurt abiyle 1988/ 89 tarihinde tanıştık. Kendisi o tarihlerde Hür-Türk`ün 

Krefeld başkanıydı. Aynı zamanda yine Hür-Türk`ün genel idare kurulu üyesiydi. Bilahere 

kendisiyle tanışmamızı mütaakip, benim Genel İdare kurulu üyeliğine başvurmamı söylemişti. 

Bende 1988 tarihinden itibaren Gene İdare Kurluna seçildim. Muzaffer abiyle çok samimi bir 



ortamda konuşup, görüşerek iyi anlaşıyorduk. Kendisi mert, dürüst, ve prensip sahibi bir 

insandır. Kendisiyle Hür-Türk adına çok yararlı ve faydalı hizmetler verdik. Dolaysiyle 

kuruluşumuza faydalı olmuş bir kişidir. Muzaffer abi tipik Trabzon yöresi samimiyetine 

sahip misafirperver ve dimdik duran bir insandır.Resim.: Muzaffer abiyle birlikteyiz-1990  
 

Almanya`nın İtalya`da dünya şampiyonu oluşu: 
1990 senesinde İtalya`da oynanan Dünya futbol şampiyonasında Almanya dünya şampiyonu 

olmuştu.O sene Dortmund`un Unna Kasabasında kamp yapan Almanya milli takımında başta 

Alman milli takım Teknikdirektörü Franz Becenbauer olamk üzere, Alman milli takımınında 

rekor düzeyinde 150 kez milli olan Lothar Matthäus, la röportaj yaptım. Keza yine Almanya 

milli takımında zamanın gol makinası olarak bilinen Rudi Völler ve Andreas Brehme ile de 

röportajlar yapma imkanı bulmuştum.Ayrıca yine Almanya`nın tanınmış teknik adamlarından 

olan Otto Rehagel ile de görüşüp, dünya şampiyonası hakkında fikirlerini almıştım. Nitekim 

o sene kuvvetli bir çıkış yakalayan Alman panzerler 1990 Dünya Şampiyonu oldular. 

  
Resim.: Bir ara kendisiyle Frankfurt havalanında röportaj yaptığım Lothar Matthäus ile.   
Resim.: Alman milli takım antrönörü Berti Vogts ile beraberiz. 
Resim.: Rudi Völler ile yaptığım röportaj sonrası birlikteyiz.  Resim.: 1988 Andreas Brehme ile. 

Resim.: Almanya`nın italya`da  aldığı 1990 dünya kaupası elimde Frankfurt havalimanında görülüyor. 

 

Lothar Matthäus, ilk kez 1979- 1984 senelerindne Borossia Mönchengladbach`da forma 

giydi. 1984- 1988 senelerinde ise, Bayern Münich takımında futbol oynadı. 1988-1992 sene-

lerinde İtalaya`nın Milan takımında oymadı.Dönüşünü yine Almanya´ya yaparak, Bayern 

Münih takımında 1992 den 2000 senesine kadar başarılı futbolünü sürdürdü. Bilahere 2000 

senesinde Amerika`nın Metro Stars takımında oynadıktan sonra. En son da 2005 senesinde 

FC Leibzig takımında futbolünü devam ettirdi. Alman Milli takımında ise, 1979 senesinde 

U18 de oynayıp, 1981 senesine kadar Alman B Takımında futbol oynamıştı.1980 senesinden 

2000 senesine kadar da Alman Milli takımında başarılı futbolünü sürdürdü.150 kez Alman 

milli formasını giyerek, böylece Almanya rekorunu da elde etmiş oldu . 
 

Alman Milli Takım Efsane Santforu olan Uwe Seeler ile Görüşmemiz 
Alman Milli takımının değışmez ve efsane santforu olan Uwe Seeler ile Hannover`de 1998 in 

7 Eylül`ünde görüşüp, konuştuk. Kendisi öylesine dolu ki, nereden bir başlangıç yapsan, 

hemen başlıyor dolu, dolu seneleri sıralamaya . 5 Kasım 1936 Hamburg doğumlu olup, Seeler 

ailesinin üçüncü çocuklarından birisi olarak dünyaya geliyor Uwe Seeler. 10 yaşında Ham-

burg SV takımında futbola basladığını söyliyen Seeler, 17 yaşında yani 1953 senesinde 

Alman 1.liğinde top oynamaya başlmış. 
 

Yaşı 18 olduğunda ise, Alman milli takımında futbol oynamaya başlıyor.1954 senesinde milli 

oluyor.1970 senesinde kadar Alman milli takımının değışmez santforu olarak tam 16 sene 

hizmet veriyor. Alman milli takımında her geçen gün yıldızlaşan bir başarıyla tam 75 maça 

imza atıyor Uwe Seeler . Bu zaman içerisinde de tam 45 gole atıyor. Kendi kulübü olan 

Hamburg SV da ise, tam 320 maç yapıp, 226 gole  fileleri doldurmuş olarak büyük bir 

başarıyı geride bırakıyor. 

Keza Almanya´nın başarılı antrönörü olarak bilinen Otto Rehagel ilede bir röportaj yapmış, 

kendisinin Türkiye`de çalışıp, çalışmıyacağı konusunu sordum, hayır diye cevap vermişti. 

 

Resim.: Uwe Seeler ile birlikte görülüyor. 

Resim.: Almanya`nın başarılı antrönörü Otto Rehagel ile birlikteyiz. 

 

Jean Marie Pfaff`ın Trabzona gelişi: 
8 Şubat 1991 tarihinde Galatasaray takımının Münih`te salon turnuvasına katılması sebebiyle, 

bende o tarihlerde Münih`e geçerek maçları takip etmiştim. Bayern Münih`inde katıldığı 

salon turnuvası bir hayli iddialı ve zevkli geçiyordu. Turnuvada salonun renkli simalarından 



olan Bayern`in kalecisi Jean Marie Pfaff la kısa bir süre içinde çok istisnai bir dialoğumuz 

olmuştu. Kendisiyle samimi bir arkadaşlık kurduk. Nitekim, aynı günü akşamı buluşarak, bir-

likte akşam yemeği yedik. Tabii konuşmalarımızın özünü onun Almanya´da değil de Türkiye 

`de kalecilik yapması teklifimdi. İşte bunun üzerinde duruyor, ve bu konuyu hemen her gün 

telefonla olsun konuşuyorduk.  
 

Resim.: Jean Marie Pfaff ile Belçika`da evinin önünde konuşuyoruz. 
Resim.: Jean Marie Pfaff ile Cenevre`deki evinde Trabzon Flaması ile-1991 

 

Hatta kendisine 3 senedir Alman ekibinde kalecilik yaptığını, ama çok özel yada farklı bir 

yerde olmadığını söyledim. Kendisi şu an dünyanın en iyi kalecisi olmasına rağmen, Alman-

ya´da farklı bir konumda olmadığını söyledim. Örnek vererek, Almanya`nın en büyük ve 

popüler takımı olan Bayern Münichte kaleci olduğunu hatırlatarak, gideceği herhangi bir 

kahve, yada bira lokalinde  hatta herhangi bir Restaurant`ta karşılıksız olarak bir Alman`ın 

kendisine, bir yemek, kahve yada bir bira ısmarlayıp ısmarlamıyacağını sordum. Cevabı ise, 

hayır oldu ve hiç kimsenin ısmarlamıyacağını söyledi.  
 

Bende buna karşılık bizde durumun çok farklı olduğunu belirterek, sokaktan herhangi bir 

insanın bu saydıklarımızı kendisine derhal ısmarlıyabileceğini söyledim. Kaldıki, kendisinin 

popüler bir kaleci olarak tanınıp bilinmesi halinde elbise mağazalarından reklam mahiyetinde 

elbise dahi  karşılıksız verilebileceğini ifade ettim. Jean Marie Pfaff`a ayrıca, Türk halkının 

çok sıcak kanlı insanlar oldugunu belirterek, Türekiye`de yalnız madden değil, aynı zamanda 

manende rahat ve huzur bulabileceği bir yer olduğunu anlattım. Tabii bütün bunlar Pfaff`ın 

hoşuna gitti. O da artık Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkıyordu. Ancak, ben onu Fenerbah-

çe`ye götürmeyi düşünüyor ve birlikte de bunu planlıyorduk . 
  
Kendiside tabii giderek iyiden iyiye Fenerbahçeyi gönlünde gideceği bir takım olarak 

tahayyül ediyor ve planlıyordu. Ancak hiç beklemediğimiz bir gelişme ile bütün plan ve 

programımız suya düştü. Nasılmı? F.B. Alman milli takım kalecisi Toni Schumacher`la 2 

gün önce iki senelik bir mukaveleye imza atmıştı. Elimiz kolumuz bağlanmış, ve öylece kala 

kalmıştık. Adeta ne yapacağmızı da şaşırmıştık. Taa ki, Tarbzon Teknik Direktörü Şenol 

Güneş’ in beni telefonla aramasına kadar. 
 

Gazeteden okuyan Güneş beni aradı.: 
Bu durumu gazeteden okuyan Şenol Güneş beni telefonla arayarak, Jean Mari Pfaff`ı 

kendilerine götürmemi istedi.Bende bu işin bu kadar kolay olmadığını belirterek, en az 

Trabzonspor`dan birisinin buraya gelmesi ve kendisiyle bu konuyu görüşmesi gerektiğini 

söyledim.Oda bana seni hemen geri arayacağım, ben Su anda İstanbul`da başkan Mehmet Ali 

Yılmaz beyin ofisindeyim dedi. Kendisiyle görüşüp hemen seni araıyorum dedi. Aradan 10 

dakika geçmiştiki Şeneol Güneş beni arayıp, 

tamam dedi Hasan`cığım başkanın basın danışmanı olan Ender Asman`ı Beyi hemen 

gönderiyoruz dedi. Ertesi gün Cumartesi Cenevre`de buluşacaktık. Bende o sabah saat 10.00 

uçağı ile Hannover`den Cenevre`ye uçtum. O günü akşama doğru Cenevre`ye gelen Ender 

Asman Beyle buluşup, kendisini bir otele yerleştirdik.Kendisyle Jean Marie Pfaff konusun-

da bir takım konuları da o günkü buluşmamızda görüştük. 
Resim.: Şenol Güneş ve Suat Yazıcı ile birlikteyiz-1987 
 

Pazar günü İstanbul`a yolculuk: 
Pazar günü saat 12:30 THY uçağı ile Pfaff, Hanımı, Ender Asman ve ben 4 kişi İstanbul` a 

uçtuk. İstanbul`a varışımızda daha henüz uçağın içinden çıkmamıştık ki, Trabzonspor Başkanı 

Mehmet Ali Yılmaz, yardımcısı Sadri Şener ve Şenol Güneş bizi karşılayıp uçaktan aldılar. 

Oradan da direkt Hilton oteline gittik.O günü üçüyle de kısa bir görüşme yapıldı. Ertesi günü 

öğlen yemeğini mütaakip, görüşmeler başladı.Görüşmede Trabzonspor` un yaptığı Türkçe 



anlaşmanın bende Almanca`sını hazırlayıp, görüşmeler başladı.Sonunda Jean Marie Pfaff`la 

2 senelik karşılıklı bir anlaşma imzalandı ve Pfaff resmen Trabzonsporlu oldu. İstanbul`da üç 

gün kaldıktan sonra, özel bir çakla Trabzon`a uçtuk. Jean Marie Pfaff bu senelerde dünya 

`nın en iyi kalecisi ünvanına sahipti.  
Resim.: Jean Marie Pfaff ile ist.Hava limanında çiceklerle karşılanmamız -1992  

Resim.: Trabzon Havalimanında JeanMarie Pfaff, ile birlikte üstü açık bir araba ile şehir merkezine gidiyoruz. 
Trabzon Havaalanında öyle bir karşılama oldu ki, hani kelimenin tabiriyle yer yerinden 

oynadı. Çok büyük bir katılımın yanısıra, Karadeniz Folklorekibiyle bizi karşıladılar. 

Öylesine renkli ve görkemli bir karşılama oldu ki, ancak 1,5 saat sonra şehir merkezine ulasa-

bilmiştik.Otelin 3. katında bulunan odalarımızın camından dışarı baktığımızda hani kelimenin 

anlamıyla iğne atsan yere düşmez bir kalabalık otelin önünde birikmişti. 3 gün kaldığımız 

Trabzonda devamlı surette bu tür kalabalık ve ilgi ile muhatap olduk.Tabii bu süre zarfında 

Jean Marie Pfaff`ın diğer Trabzonsporlu futbolcularla tanışması takip etti. Bir ara Avni Eker 

stadını da gezip tanıması, ve kalaye geçmesi de bu süre zarfında gerçekleşti.  
 

Resim.:Jaen Marie Pfaff , kızları ve Sadri Şener ile beraber Sümele’deyiz.   
Resim.: Jean Marie Pfaff Hanımı ile Trabzon`da yöresel kemence pozu veriyor. 

Resim.: Jean Marie Pfaff ve Şenol Güneş Horon çekerken görülüyor. 

 

Eh bu kadar kaldığımız Trabzon`da buranın meşhur köftesi olan Akcaabat köftesini de 

yeme imkanımız oldu.Üç günün sonunda ise, yine özel bir uçakla İstanbul`a döndük. Artık 

resmen Trabzonsporlu olan Jean Marie Pfaff`ı yine Trabzon`a dönmek üzere Belçika`ya 

yolç ettik. İlk kez Trabzonspor böyle şöhretli ve dünya`ca ünlü bir sporcuyu bizimde desteği-

mizle, Trabzona getiriyordu. Jean Marie Pfaff iki sene Trabzonda oynadı. Ancak burada 

pek mutlu olamadığını her fırsatta bize söyliyen Pfaff  iki sene sonunda Trabzon’a veda etti.  

Sadri Şener Bey.:  Çok açıksözlü ve mert bir insan . Kendisi gerek istanbul`da ve gerekse 

Trabzon`da bize güzel ve örnek bir ev sashipliği yapıp, bizleri hiç yalnız bırakmadı.Trabzon 

da bizleri gezilmesi görülmesi gereken yerlere götürdü. Nitekim en son bizi meşhur Sumela` 

ya götürdü fotoğraflarda da görüldüğü üzere. Jean Marie Pfaff ile çok mutlu ve memnun bir 

şekilde kendisine teşekkür ettik. Resim.:  Aynı sene Sadri Şener ile bitlikteyiz 1992. 
 

Almanya ve Hollanda`da Fenerbahçe Kampı.: 
1988 senesinde FB Almanya ve bilahere Holanda kamplarında bulunmuştum.O tarihlerde FB 

nin Teknik Direktörü Yugoslav Hoca olan Todor Veselinovic idi. O tarihlerde FB kampında 

bulunduğumdan, gerek fotografları ve gerekse haberleri seri bir şekilde istanbul`a iletiyor, bir 

an evvel haberin girmesini sağlıyordum. Yine o tarihlerde FB nin menejeri Selim Soydan idi. 

Kendisiyle samimi bir atmosferde çalışıyor, hatta bir ara alışveris yapmak üzere benim 

arabamla birlikte Düsseldorf`a gittik. 

Resim.: FB Kampında Başkan Metin Aşık ile futbolcuların durumunu konuşuyoruz.  
Resim.: O tarihlerde FB. kampında Menejer Selim Soydan ve diğer gazeteci,arkadaşlarla birlikteyiz. 
 

Orada Düsseldorf`un en meşhur alışveriş yeri olan Königsallee de alişveriş yaptık. O tarih-

lerde Kulüp Başkanı olan Metin Aşık da benim özel arabamla sağa sola gidiyordu. Örneğin 

Almanya`da hastahanede ameliyat olan Müjdat Yetkiner`i de birlikte ziyaret etmiş, ilgili 

doktorlarla durumunu görüşmüştük.Resim.: FB.li futbolcularla kampta beraberiz 

Yine o tarihlerde milli takım kampını ziyaret etmiş, Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz ile 

röportaj yapmştım. Resim.: Avusrurya`daki milli takım Kampında Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz ile 

 

Almanya GS Kampı .: 
Galatasaray`ın da Stuttgart`taki kara ormanlarında bulunmuştum 1995/96 sezonunda o 

tarihlerde malum Alman teknik adam Jupp Derwall 1986 / 88 sezonunda G.S. takımının 

başına getirilmiş, G.S. yı da üst, üste iki sene şampiyon yapmıştı. İşte o tarihlerde G.S. 

kampında Stuttgart karaormanlarda bulundum. O sene Mustafa Denizli de antrönör olarak 



takımın başında bulunuyordu. Yine o sene Tanju Çolak`ta G.S. a yeni gelmiş, kampta yalnız 

bir adam gibi sessiz ve sakin bir şekilde tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Takım çalışmaları-

nın devam ettiği bir andı. Antreman`ın sonuna doğru Denizli kaleciyi çalıştırıyor, Derwall ise, 

sahada geziniyor, bizler ben ve bir gazeteci arkadaş olmak üzere, G.S. asbaşkanı Ergun 

Gürsoy ile antremanı izliyorduk. 
 

Saha da bir hayli çukur bir yerde bulunuyor, insanlar antremanı sahanın üst kenarlarından 

izliyorlardı. Yani üstten sahaya bakarak. Tam o esnada seyircilerden birisi aşağıya doğru 

bağırarak, futbolcular kavga ediyor diye seslendi. Biz hemen koşuştuk. Otobüsün yanında 

geldiğimizde Erah Önal ile Arif Erdem birbirlerine girmiş, kavga ediyorlardı. Erhan Önal 

elindeki ayakkabıy ile Arif`in gözünün üzerine vurmuş gözü simsiyah olmuştu. Ergun Gürsoy 

gelmesiyle birlikte ayrılın ulan itler diye bağırıp, derhal otobüse binmelerini söyledi. Hemen o 

anda otobüse binilerek kamp yerine haraket edildi. Otobüste Ergun Gürsoy beni yanlarına öne 

çağırarark bu durumu kesinlikle yazma yok dedi. Birazdan ben diğer gazeteci arkadaşlarıda 

toplayıp birlikte bir kahve içip, herkesle konuşacağım dedi.  

Öylede oldu, bütün gazetecileri yemekhanede topluyarak, kahve ikram edip, bir konuşma 

yaptı arkadaşlar lütfen bu durumu kimse yazmasın rica ediyorum dedi. Herkesden söz alip, 

teyyit ettirdi. 
 

Ancak, ertesi gün bizim Türkiye gazetesi haricindeki bütün gazeteler olayı manşetten 

girmişlerdi.Bizim Spor müdürü Sadık Söztutan abi beni arayıp sordu. Abi sen G.S. kamp-

ında değilmisin dedi? Ben evet abi G.S. kampındayım dedim.Futbolcular kavga etmiş bu 

konuda senden hiç bir haber almadık dedi. Abi dedim, Ergun Gürsoy bizi toplayıp, bizden bu 

konuyu yazmamamız için söz aldı, dedim. Yani şerefimiz üzerine ona söz verdik dedim. 

Sağolsun Sadık abi hiç bir şey söylemedi, ve peki abi dedi. Ama G.S. kampında o andan 

itibaren adeta bir arbede yaşandı. Asbaşkan Ergun Gürsoy haberi yazanlara öylesine hakaret 

ve küfürler etti ki, o anda iyiki yazmamışım diye kendi kendime söylendim. 
  
Gürsoy konuşma-sının sonlarına doğru, sizler G.S. otobüsüne değil binmek, kapı tokmağını 

bile tutamazsınız. Ben sizleri gazeteci olarak tanımıyorum. Burada gazeteci tek bir kişi var o 

da Hasan Tekin `dir dedi. Yalnız o bizimle gelir otobüsümüze binebilir diye ilave etti. Daha 

sonra istanbul`a döndüklerinde Enver abileri arıyarak, böyle efendi ve düsüst bir gazeteciniz 

olmasından ötürü Sizi gönülden tebrik ediyorum şeklinde konuşmuş olduğu haberini aldım. 
Resim.: Mustafa Denizli ve İlyas Tüfekci ile birlikteyiz.  
Resim.: G.S. Kampında Futbolculardan Tanju ve Semih v.d. ile  birlikteyiz.  
 

Türkiye B.M.M.Başkanı`nın Almanya ziyareti: 
Yıl 1995, Türk Parlemeter Heyeti 6 kişilik bir gurupla Almanya Federal Hükümeti yetkili-

lerine bir ziyarette bulunuyor. Heyette zamanın T.C.B.M.M. Başkanı Mustafa Kalemli Baş-

kanlık yapıyor. İlk ziyareti Federal Meclis Başkanı Bayan Rita Süssmuht`a yaptıktan sonra, 

ikinci ziyareti ise, Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda kısa adı Hür-

Türk, olan Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Dr. Hans Stercken`e . yapa-

caktı.Bu ziyarete o zamanın T.C.Almanya Büyükelçisi Onur Öymen de katıldı. 
 

O tarihlerde ben hem bir basın yetkilisi olarak ve hemde yukarıda ismi zikr edilen ve 

Almanya`da 1979 senesinde başta Süleyman Demirel olmak üzere, Aydın milletvekili Nahit 

Menteşe ve Ali Naili Erdem tarafından kurulan önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Hür-

Türk` Türk-Alman Dostluk Federesyonu Genel BaşkanYardımcılığını yapıyordum. Genel 

Başkan Dr.Hans Serecken  kendisine yapılacak bu ziyarette benimde hazır bulunmamı iste-

mişti. Bende peki deyip, katılacağımı teyyit ettim. Ancak o günü tam ziyaretin gerçekleşeceği 

saatte Meclis Başkanı Mustafa Kalemli benim toplantıda hazır bulunmama karşı çıktı.Ancak,  

Genel Başkanımız Dr. Hans Stercken katılmam konusundaki ısrarı üzerine, Türk heyetide 

katılmamı kabul etti. 



9 kişilik bir heyetle görüşme başladı. Önce Dr. Stercken T.C. Parlemento Başkanı M. 

Kalemli ve heyetine kısa bir hoşgeldiniz açılış konuşmasıyla hitab etti. Bilahere M. Kalemli 

ziyaret sebebini anlatan bir konuşma yaptı. Kalemli konuşmasında, terörist başı Abdullah 

Öcalan`ın bulunduğu Suriye - Beka vadisinde konuçlandığını belirterek, bu konuda yaptırım 

güçümüz yok zira, Hafız Esat bu teröristleri koruyor ve himaye ediyor şeklinde ifade etti. 

Dr.Hans Stercken ise, konuşmasına şöyle başladı;  
Resim.: Zamanın Parlemento Başkanı Mustafa Kalemli ile -1996 
 

Sayın Başkan, bu konudaki sorununuzu ben biliyorum, benide ziyadesiyle üzmektedir. Bu 

konuda çok düşündüm ve benim Size şöyle bir teklif yapmam gerekecek. Sizin Başkanlığı-

nızda bir Türk heyeti ve benim Başkanlığımda bir Alman heyeti ile Şam`da bir araya gele-

ceğiz ve Hafız Esat`a giderek bize bahsi edilen bu Beka vadisini gezdirmesini söyliyeceğiz. 

Malum bizlerde buradaki o rezilligi bir bir görüp, tesbit edeceğiz. Ve akabinde yine beraberce 

Hafız Esat`a giderek  ; derhal bu terörist başını bize teslim etmesini, aksi halde Suriye’ye bir 

damla su yok diyeceğiz. Bunun paraleininde de gerek Türkiye ve gerekse biz Almanya olarak 

Suriye ile olan bütün ilişkilerimizi askıya almak ve dondurmak zorunda kalacağız şeklinde bir 

bildiride bulunacağız dedi.Resim.: Dr.Hans Stercken ile konuyu konuşurken-1996. 
 

Buna karsılık, M.Kalemli`nin Dr.Stercken`e verdiği cevap ise, çok manidardır. Kalemli 

cevabında, o da bir teröristtir, onun yanında ne işimiz var, onun ayağınamı gideceğiz? 

Şeklinde çok kısa bir cevap vermişti. Kalemli`nin bu beklenmedik cevabı karşısında Dr. 

Stercken bana dönerek duydunuzmu sevgili Tekin hiç böyle iş olurmu? Bizler mevcut 

sorunları çözmek için herkesin ayağına giderek bizzat konuşmalıyız.Tekrar M. Kalemli`ye 

dönerek Sayın Başkan bizim yapacağımız en güzel haraket ve girişim bu olur, lütfen kabul 

ediniz diyerek yeniden üstelemeye çalıştı. Ancak M.Kalemli`nin bu konudaki ısrarlı  inant ve 

dayatması karşısında çaresiz kalan Dr.Stercken.peki demek zorunda kalmıştı. 

Evet, Türkiye Cumhuriyeti B.M.M.nin Başkanı`nın şuursuzca dayatması sonucu Suriye`ye bir 

diğer deyişle zamanın Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat`a gidilmedi ve Terörist başı A. 

Öcalan`da burada konuçlandırmasını devam ettirmişti. 
 

Federal Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile Mülakaat.. 
Zamanın Federal Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile iyi münasebetlerimiz ve iyi de 

diyaloğumuz vardı. Kendisiyle sık, sık da görüşmelerimiz, samimi konuşmalarımız oluyordu. 

1996 senesinde  Bonn`a gelen zamanın Dişişleri Bakanımız İsmail Cem İpekci, kendisiyle 

bir takım görüş-melerde bulunmuştu. Bu karşılıklı görüşmeleri mütaakip, en sonunda iki 

Dışişleri Bakanı bir basın toplantısında bir araya gelmişlerdi. Her ikisi de kısaca karşılıklı 

görüş ve düşüncelerini anlattılar.Bu basın toplantısını mütaakip, her iki Dışişleri Bakanının 

ayrılış seremonisine gelmişti sıra. Bizim Bakan`ı arabasına kadar yolc etti. Alman Bakan. 

Bizim Bakan gittikten sonra, ben Klaus Kinkel`e bir soru sordum. Sayın Bakan bize basın 

bildirisinde açıklamadığınız bir görüşmeniz oldumu bizim Bakanla diye sordum? O da bana 

evet Tekin Bey Sizin Bakan bana Türk vatandaşlarının burada hayli sorunnları var diye söze 

başlayınca bende kendisine Türkiye’de yaşayan bizim vatandaşların da sorunları olduğunu 

söyledim kendisine dedi. 
 

Hatta bizim burada muatap olmadığımız sorunlarla, bizim Türkiye`deki vatandaşlarımız 

sorunlarla karşı karşıyalar dedim. Mesela onların ne tür sorunları var diye sordum Bakan 

Kinkel bana mesela burada en az 5 senelik oturma verilirken, Türkiye`de hala bu sorun 

aşılamamış ve birer sene birer sene oturma müsadeleri uzatılıyor dedi. Tekin Bey lütfen siz 

bu konuyu sizin Genel Başka Dr. Stercken`e iletin. Hatta bir sorun daha var onuda birlikte 

iletin lütfen dedi. Ben başka hangi sorun var dedim? Bakan Kinkel bana Antalya gibi, turiz-

min göbegi olan bir şehirde  insanımızın gidip ayinini yapabileceği bir Kilise malesef yok 

dedi. Hatta ne Antalya`da ne de Alanya`da var dedi. Bende peki bu sorunları iletir, ve bu 



sorunların çözümü içinde gerekli girişimlerde bulunuruz dedim. Oda bana lütfen Tekin Bey 

ben Size inanıyorum, Hür-Türk, olarak ve başta Genel Başkan Dr.Stercken ile bize en 

büyük yardımı yapacağınıza inanıyorum dedi. Bu konuda en küçük bir tereddütümüz de yok 

dedi.Resim.: Federal Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile makamındayız. 
 

Ve ayni sene biz Genel Başkan Dr.Stercken ile Ankara görüşmelerimizi mütaakip, Antalya 

´ya geçerek orada Belediye Başkanları ile ilgili sorunları görüşerek çözümünü gerçekleştir-

miştik. Alman yada diğer Hıristiyanların gidip ayinlerini yaptıkları bir klise var artık Antal-

ya ve Alanya`da. Alman vatandaşlarına oturma müsadeleri de, en az beş sene üzerinden veri-

lerek ayarlandı. Bu arada Federal Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile Presse Klupte biraraya 

gelmiştik.O gün orada bir resepsiyon vardı. Bakan Klaus Kinkel`ın hanımı da vardı.Ben 

onların oturdukları masanın yanından geçerken, bana aaa Tekin Bey nasılsınız diye sordu. 

Bende teşekkür ederim Sayın Kinkel dedim siz nasılsınız diye sordum ve aynı anda da 

Hanımına elini sıkarak, hoşgeldiniz Bayan Kinkel dedim.  
Resim.: Federal Dışişleri Baskanı Klaus Kinkel ile yaptığımız söyleyişi esnasında 
 

Bundan sonrası Sayın Bakan beni Hanımına taktim etti. Ve arkasından bana dönüp 

sordu,Sevgili Tekin Bey, (Lieber Herr Tekin) şeklinde Antalya ve Alanya konuları için çok 

teşekkür ederim. Sayın Dr. Stercken`e de teşekkür ettim ve kendisiyle bu konuda bir 

sohbetimiz oldu dedi. Sizde benden bir şey isterseniz bende onu yaparım dedi. Bende gülerek 

yaparmısınız Sayın Bakan dedim. Tabii niçin yapmıyayım dedi. Bende kendisine o zaman 

sıkı durun şimdi Size isteğimi söylüyorum dedim. Oda buyurun bekliyorum dedi. Kendisine, 

Türkiye`nin çok sevdiği bir Holding sahibi şahıs var dedim. Evet dedi. Bu Holdingin bir kaç 

ay içerisinde bir açılış merasimi olacak dedim. İşte o Holdingin açılışını Siz yaparmısınız  

dedim. Sayın Dr. Stercken ile birlikte? Aşağı yukarı ne zaman olacak dedi? Bende bu önü 

müzdeki iki ay içerisinde dedim. 
  
Resim.: Zamanın Dışişleri Bakanımız Ismail Cem Ipekci ile Kinkel ile olan görüşmeleri konuşuyoruz. 
Düşündü hesabını yaptı tabii olur neden olmasın bir hafta sonu gider açılışı yapıp döneriz 

dedi. Anlaşılan Haziran ve Temmuz ayları içerisinde olacak dedi. Bende evet dedim. Tabii 

olur dedi. Saten o tarihler biraz daha sakin olduğumuz bir zaman dedi. Hanımına bakarak, 

bizim Hanımıda alırız dedi. Bende tabii dedim niçin olmasın?  

Hanımı da bir hayli sevinip, iyi olur bu arada İstanbul`u da görmüş olurum dedi.Ben bu arada 

Bakana sordum, Hangi uçakla gitmeyi düşünürsünüz dedim, THY mı yoksa Lufthansa ile-

mi? O da bana kendi uçağımızla sevgili Tekin dedi. Tamam dedim. Ama siz bize tam tarihini 

verirsiniz değilmi dedi. Bende tabii memnuniyetle Sayın Bakanım dedim. Ancak, bizim sözü-

müz malesef orada kopmuştu. Zira, İhlas Holding`in açılış tarihi tam iki kez ertelenmişti. 
 

Ahmet Soytürk ile Tanışmamız.: 

Ahmet Soytürk, benim Almanya`da tanıdığım en eski arkadaşlarımdan birisidir. Kendisini 

1993/94 senelerinde tanıdım. Kendisiyl ilk tanışmamız bizim rahmetli Hür-Türk, Türk-

Alman Dostluk Derneği Genel Başkan yardımcısı Nihat Ülkekul  vastasıyla olmuştur. O 

tarihlerde Ellernstr. de bir döner dükkanı vardı. Daha sonraları kendisiyle kısa aralıklarla 

olan görüşmelerimiz hep devam etti.Taaki Worringerstr.deki dükkanında ve bilahere burada 

açtığı Hür-Türk, Düsseldorf şubesi lokalinde görüşmelerimiz sürüp gitti. Bu görüşme ve 

sohbetlere Enes Ceren, Arif Şentürk ve diğer arkadaşlarımızda itirak ediyorlardı.Ahmet 

Soytürk kardeşimiz bir dönem bizim Hür-Türk, Genel İdar Kurlu üyesi olarakta hizmt verdi. 

Kayserili olan bu kardeşimize Allah`ü tealadan başarı ve mutluluklar diliyorum.  
Resim.: Ahmet Soytürk ile birlikteyiz. 
 

TGRT Tv. Avrupa Haber Ekibi 
TGRT Tv. Avrupa Haber ekibi ilk kez 1993 senensi sonlarında kuruldu. Bu tarihlerde TGRT 

Huzur Tv.nu Avrupa haber ağını oluşturmak için bir takım çalışmalara gitmişti.Örneğin buna 



göre, ben TGRT Tv.Almanya temsilcisi olarak, Almanya Başsehri Bonn`dan haberleri suna- 

caktım. Buna karşı, Belçika`nın Başşehri Brüksel`den Vakur Kaya, Fransa`nın Başşehri 

Paris`ten Tansu Sarıtaylı, Londra `dan Mustafa Köker TGRT Huzur Tv.nuna bu şehirler-

den  haberlere bağlanacaktı. Bu üç arkadaş da vazifesini Almanya`nın Bonn şehrine bağlı 

olarak çalışacaklardı. Bu şekilde çalışmalar istikrarlı bir şekilde başlamış, Avrupa`nın bu dört 

önemli Başkentinden TGRT Huzur Tv.nu haber saatlerinde habere bağlanıyorduk. Bu 

durum, 1993 den 1999 senesine kadar böyle devam etti. Taaki, bu sıralarda İhlas Holdinğ’ 

in krize girmesi sonucu bu haber bağlantıları da artık giderek son bulmuştu.  
Resim.: TGRT Tv. Avrupa Haber ekibinde Mustafa Köker, Vakur Kaya, ve Tansu Sarıtaylı ile birlikteyiz 
 

Arif Şentürk kardeşimiz.: 
Arif Şentürk, ile tanışmamız 1994 senesine rastlar. O tarihlerde Hür-Türk`ün gençlik eğitim 

seminerinin yapıldığı Königswinter`de tanıştık. Arif Şentürk soyadının anlamı gibi, hep 

neşeli şen güleryüzlü, canayakın samimi ve hoşgörülü bir kardeşimizdir. O tarihten beri 

kendisiyle hala samimi dostluğmuz ve arkadaşlığımız devam ediyor. Arif, bir ara Türkiye 

Gazetesinde Gazteci olarak görev yaptı. Daha sonra Türkçe öğretmeni olarak, vazifesini 

Duisburg`da icra ediyor. Arif bir dönem de bizim kuruluşumuz olan Hür-Türk, Türk-

Alman Dostluk Federasyonu Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulundu. Arif ile 1995/ 97 

senelerinden Ren nehri kenaraında zaman, zaman spor yapıp, futbol oynadığımızda oldu. 

Kendisinin 2007 senesinde evlilik düğününde de bulundum. Şimdi ise, Elif ve Abdulkadir 

olmak üzere, çok cici pırıl,pırıl iki yavrusu var.  Hayatta kendisine buradan başarı, sağlık ve 

mutluluklar diliyorum. Resim.: Arif Şentürk ile birlikteyiz. 
 

Rahim Er abi ile tanışmamız. 
Rahim Er abi ile tanışmamız beni ayrı bir sevinç ve memnuniyete garg etmiştir. Kendisi çok 

nazik yardımsever ve beyefendi bir ağabeyimizdir. Kendisiyle ilk tanışmamız 1995/ 96 

senelerine rastlar. Rahim abi, yi zaman, zaman da çalışma ofisinde ziyaret etmiş, bizi çok 

nazik bir tavırla karşılamış, azemi derecede nezaket, sevgi ve muhabbet göstermiştir. Sevgili 

Oğlu Cüneyt`in Amsterdam`da ki THY kazasında geçirdiği rahatsızlık hem onu çok derinden 

bir baba olarak, hemde bizleri ziyadesiyle üzmüştür. İnşallah Cüneyt`in durumu her geçen 

gün daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra sağlıklı bir şekilde aramızda göreceğimizi ümit 

ediyor, Allah`ü tealadan sağlık ve afiyetler niyaz ediyorum. Rahim abi maşallah yazılarıyla 

da bizleri aydınlatıp, okuduğumuzda huzur ve haz veriyor. Rahim abiye de çektiği bu sıkıntı-

lardan ötürü, inşallah Allah`ü tealanın ecri ve mükafaatı büyük olur ümidindeyiz. Kendisine 

bir kez daha geçmiş olsun dileğimi buradan iletiyor, iki cihanda Allah`ü tealadan sağlık,  hu-

zurlu bir yaşam temenni ediyorum.  Resim.: Rahim Er abi ile Hollanda`da hastehanede birlikte görülüyor. 

 

Mustafa Necati Özfatura abi.: 

Mustafa Necati Özfatura abimizi de Rahim abiyle tanışmamızı mütaakip tanıdım. Hatta 

Enver abilerin Frankfurt`a yaptıkları bir seyahatlarında, bizlere nasihatları esnasında abiler 

İstamnbul`a gittiğinizde mutlaka Mustafa Necati abileri mutlaka ziyaret ediniz buyurdu. 

Mütaakip İstanbul`a ilk gelişimde hemen Mustafa Necati abileri ziyaret edip, ellerini öpüp, 

duasını aldım. İşte bu ziyaretimi mütaakip artık her İstanbul`a gelişimde kendisini ziyaret 

ediyor, dualarını almaya çalışıyordum. Elhamdülillah bizide kendisinin dua zincirine eklemiş 

olduğunu söylemesi bendenizi ayrı bir sevinç ve memnuniyete garg etmiştir. Köşe yazılarını 

hemen hiç kaçırmam. Mükemmel üslübuyla da adeta gönlümüze hitab edip, ruhumuzu 

okşuyor. Kendisine Allah`ü tealadan sağlık, mutluluk ve afiyetler temenni ediyorum. 
Resim.: Mustafa Necati Özfatura abi. 

 

Enes Ceren .: 
Enes Ceren ile ilk kez 1994/ 95 senelerinde Düsseldorf`ta tanışmıştık. Ben o tarihlerde Baş-

kent Bonn şehrinde ikamat ettiğimden, zaman, zaman gelir Düsseldorf`ta buluşur, sohbet eder 



ve Ren nehri kenarında futbol oynardık. Enes Ceren kardeşimizle de o tarihlerde ekseriyetle 

Worringerstr.deki Ahmet Soytürk`ün dükkanında buluşur, sohbet ederdik. Tabii daha sonra-

sında bu arkadaşlığımız hakiki manada bir dostluğa dönüşerek, birlikte 2011 senesinde Hac 

farizasında beraber olduk. Bu mübarek hac görevimizde gerek Medinei Münevvere`de ve 

gerkse Mekkei Mükerreme´de hemen devamlı birlikte ibadet edip, ve birlikte sohbetlerde 

bulunduk.Özellikle unutamıyacağımız bir anı olarak, Mekkei Mükerremede Kurban Bayra-

mı süresince 4 gün belediye otobüsleri çalışmadılar. Bu zaman zarafında biz devamlı Enes 

Ceren ve Köln`den Hüseyin Sofuoğlu`nun da iştirakıyla her gün Beytullah`a tavaf etmek 

için yürüyerek gidip geldik.  

Resim.: Enes Ceren ile birlikte Medinei Münevvere`deyiz. 
 

Erdal İnönü ile Mülakaat.. 
Erdal İnönü , Koalisyon Hükümetinde 1995 senesinde Türkiye`nin Dışişleri Bakanı olarak 

hizmet vermişti. Türk siyasi tarihinde saygınlığı, Beyefendiliği insanlarla olan münasebet-

lerinde ki nezaket ve hoş görü kurallarına bağlılığı ile tanınan bir kişiydi Erdal İnönü. Hangi 

yaş olursa olsun, çocuk yada büyük herkese saygı ile muamele eden çok nazik bir insandı. 

Kendisiyle 1995 senesinde Türk Dışışleri Bakanı olarak, geldiği Bonn`da bir mülakatımız 

olmuş, ve bu süre zarfında da hemen bütün nezaket kurllarını yerine getirmişti. O tarihlerde 

Bonn Büyükelçiliğimiz’de bir kenara oturarak kendisiyle bir mülakaat yapmıştım.  
Resim.: Zamanın Dışişleri Bakanı Erdal İnönü ile mülakaattayız 
 

Ank. Çankaya Belediye Başkanı`ndan Ödül 
Ankara`da Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu gecesi 1996 senesinde Devlet 

Konukevinde yapıldı.Bu geceye hemen bütün politikacılar katıldı. Örneğin kurucu üylerimiz-

den Nahit Menteşe, İsmet Sezgin, Ali Naili Erdem, Erdal İnönü, Deniz Baykal, Kemal 

Derviş, Anayasa Mahk.Başkanı Mustafa Bumin, Çankaya Bel. Başkanı ve daha bir çok 

tanınmış simalar iştirak etmişlerdi.O günü konuşma programını mütaakip, birlikte akşam 

yemeği yendi.Çok güzel ve yararlı bir akşam olmuştu. Program sonunda insanlar birbirler-

inden sevinç ve saygıyla ayrıldılar. Bizde o geceyi kolay, kolay unutamıyacağımız bir akşam 

olarak hafızamıza yer etmiştik. Resim.:O Gece Çankaya Beld. Başkanı bana plaket verirken görülüyor. 

 

Aydın Menderes`i zyaretimiz.: 
Rahmetli Aydın Menderes`i 1995 senesinde ziyaret etmiş, kendisiyle uzun bir sürede sohbet 

edip, konuşmuştuk. Rahmetli babası Adnan Menderes`ten bize uzun uzun hatıralar anlattı. 

Tabi özellikle Aydın Menderes gibi kendi oğlundan hatıraları dinlemek, çok daha farklı ve 

daha orijinal yaşamları bizzat emin ağıdan dinliyoruz. Bize rahmetli annesi ve kardeşleriyle 

birlikte babası rahmetli Adnan Menderes`i ziyarete gittiklerini anlatmıştı. Yassıada da yetkili 

komutan`ın kendileriyle birlikte oturduğunu hatta kanapenin tam ortasına oturduğunu dolay-

siyle ne annesinnin ne de kednilerinin rahmetli babasıyla bir türlü konuşamadıklarını anlat-

mıştı. 

Rahmetli Aydın Menderes`in çalışma ofisinde yine babasından bir çok hatıralar vardı. 

Örnegin, kendi masasında kullandığı kalmlik, masa cetveli, zarflık, masa lambası ve hatta bir 

kaç kalem vardı. Duvarda da babasıyla ilgili bir kaç asılı resim ve hepside adeta yaşıyan bir 

devir. İnsanı bir an bile olsa, alıp taa o günlere götürüyordu. Bütün bunları konuşurken tabii 

önemli bir şey de dikkatimizden kaçmıyordu. Rahmetli Aydın Menderes`in ne kadar nazik 

kibar ve tipik babasının hal ve haraketlerini yansıtan bir tavır içersisinde olması bizleri celb 

etmişti.Kendisine babasına, annesine ve tüm Menderes ailesine Allah`ü tealadan rahmet dili-

yor, yattıkları yerin cennet mekan olmasını niyaz ediyoruz. 
Resim.: Rahmetli Aydın Menderes ile beraberiz-Ankara 1995 

 

Rauf Denktaş ile Mülakaat: 



Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu 

cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 

Merhum Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil bütün Türk milleti için 

önemli bir değerdir. Merhum Denktaş, milletimizin Kıbrıs davasını her zaman çilesini çekmiş 

büyük bir vatansever, eşsiz bir devlet adamı ve yeri doldurulamaz bir şahsiyettir. Yaşadığı 

sürece Kıbrıs Türkünün varlığı ve bağımsızlığı için hayatını ortaya koymuş ve tüm ömrünü 

Kıbrıs davasına vakfetmiştir. Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ancak hatırası Türk milleti 

tarafından daima yaşatılacaktır. Resim.: Rahmetli Rauf Denktaş ile ilk görüşmemizde 

 

Rauf Denktaş, son yarım asırlık dönemde, dünyanın en iyi yetişmiş, en tecrübeli devlet 

adamları ve diplomatları arasında baş sırada geliyordu. Uluslararası ilişkiler mevzuatına 

O'nun kadar hâkim olan bir başka uzman göstermemiz mümkün değil. 
 

Rauf Denktaş ile ilk kez 1994 senesinde Almanya`nın Düsseldorf şehrinde görüştük. 

Kendisiyle burada karşılıklı mülakaat yapıp,zamanın Kıbrıs sorunlarından tutun AB üyeliği 

konularına kadar kısa, kışa konuştuk. Tabii Sayın Denktaş bu konularda hayli dertliydi. 

Öncelikle Yunanlıların binbir türlü daleverelerinden çok şikayetciydi. Kendi ifadesine 

göre,Yunanlıların sık,sık maske degiştirerek, farklı, farklı isteklerde bulunmalarından  artık 

bıkkınllık geldiğini belirtti. Hatta onların bu isteklerinin hiç bir zaman son bulup, bir türlü 

bitmediğini de ifade etti. Daha sonra Sayın Denktaş bizi Kıbrısa davet etmiş, orada da bizi 

ağırlıyacağı konusunda söz vermişti. Ama nasip olup da kendisini malesef ülkesinde ziyaret 

edemedik.  Resimde.: Zamanın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktas ile konuşurken 
 

Prof.Dr. Ramazan Ayvalı Hocam .: 
Ramazan Ayvalı Hocam ile ilk kez 1995/96 senesinde Frankfurt`ta tanışmamız nasip oldu. O 

sene hac sezonu sebebiyle Frankfurt Havalimanına gitmiş Hacca gidenlerle haber yapmıştık. 

Ben ise, o tarihlerde TGRT –Almanya haberde çalışıyordum. Ramazan Hocam ile o tarih-

lerde ayaküstü bir mülakaat yapmıştım. Tabii daha sonraları kendisini çok daha yakın tanıma 

imkanım oldu. Zaman, zaman, sohbetlerinde bulundum. En son Şubat 2012 tarihinde Aachen 

daki sohbetinde bulunmak nasip oldu. Ramazan Hocamız yaratılış itibariyle güzel bir insan. 

Her zaman güler yüz tatlı dil ve çok yumuşak bir tavrı ile insanlarla dialoğa girer ve irtibat 

kurar. Ramazan Hocam, sohbetlerini de çok rahat ve huzurlu bir ortamda icra ediyor. Tesirli 

konuşmaları ile de insanların gönül kapısını aralar. Allah`ü teala böylesine bilge, mütevazi, 

hoşsohbet, güleryüz, tatlı dil, şuurlu ve samimi insanlarımızın sayılarını artırsın inşallah amin. 

Kendisine Allah`ü tealadan hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. 
Resim.: Prof.Dr. Ramazan Ayvalı Hocamız ile Aachen`da beraberiz. 
 

Nurullah Göçmen .: 

Nurullah ile bizim tanışmamız 1996/ 97 senelerine rastlar. O tarihlerde Almanya`nın 

Başkenti olan Bonn`da oturduğum için arada bir Düsseldorf`a gelir bu arkadaşlarımızla 

görüşür, konuşurduk. İşte bu şekilde Nurllah ile de Düsseldorf`ta buluşuyor zaman, zaman 

sohbet ediyorduk. Nurullah`ı tarif edecek olursam hakkında herhalde şöyle bir cümle kulla-

nırsam doğru olur kanatindeyim. Her derde deva bir insandır.Sıkışınca onu aramak gerekiyor. 

Öyle ki, mutlaka derdine deva oluyor. Ayrıca, kendisi hemen her şeyden haberdar bir kardeşi-

mizdir. Dolaysiyle, ona Düsseldorf`un muhtarı gözüyle bakıyoruz. Zira, adeta bilmediği yada 

tanımadığı insan yok gibi bir özelliğe sahip bir kardeşimizdir. Örneğin: Evmi kiralıyacak yada 

satın alacaksınız? Ev tamiratınizmı var,  yada boya v.s. mi yapacaksınız? Yada araba alım 

satım, elektrik işleri ve daha bir çok konularda insanlara yardımcı olup, yol gösterici bir 

kardeşimizdir. Dolaysiyle, bu kardeşimiz için şu hadisi şerifi söylersek herhalde çok yerinde 

olur düşüncesindeyim. „İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır“. 
Resim.: Nurulla Göçmen ile beraberiz-2011. 
 



Cem Özdemir .: 
Cem Özdemir ile görüşmemiz onun Bonn’a ilk geldiği tarihlere rastlar yani 1994 senesinde 

olmuştu. Bu tarihten itibaren de malesef kendisi devamlı surette Türkiye mualefeti olan bir 

tavır içerisine girdi. Cem Özdemir ile bu konuyu bir kaç kez defa görüşmemize rağmen, bu 

tutumunda ısrar etti. Onun bu tutumu taki 10 ile 15 sene sürdü. Yani 2003 ve 2004 senesine 

kadar devam etti. Kendisiyle zaman, zaman bu tutumunu konuşmamız da malesef fazla bir 

şey değiştirmedi. Bu konu bizim genel Başkanımız Dr. Stercken’in bile bir konuşmasına 

konu olmuştu.  

Bakınız bu konuda bizim Genel Başkanımız Dr. Stercken şöyle demişti. Bu Cem Özdemir 

bir defa Türkiye lehinde bir laf etsin, ben size bir yemek ziyafeti çekeceğim demişti. Yani 

Cem Özdemir`in Türkiye’ye karşı olan tutumunu bizim Genel Başkanımızın bile dikkatini 

çekmişti.Tabii daha sonraki senelerde ise, Cem Özdemir hayli milliyetçi bir tutum içerisine 

girmiş, adeta 180 derece dönerek değişmişti. Resim.: Cem Özdemir ile beraberiz.1995-Bonn 
 

İlhan Bardakçı ile Beraberliğimiz.: 
İlhan Bardakçı iyi bir tarihçiydi. Yazdığı tarih kitapları, zevkle ve akıcı bir şekilde okunan bir 

yazardı. Kendisiyle ilk kez 1992 senesinde Almanya`nın Bonn şehrinde tanıştık. Çok ağırbaşlı 

ve beyefendi bir insandı. 1993 ve 1995 senelerinde Almanya`nın o zamanki Başkenti olan 

Bonn şehrinde birlikte çalıştık. Kendisi Zaman Gazetesi için çalışıyordu.Birlikte bir çok kez 

çeşitli toplantılara katıldık, ve çeşitli haberlere yine birlikte gittik. İlhan Bardakçı hocayı 

zaman, zaman da evinde ziyaret ettiğim olmuştu. Bazende kendisi Hanımıyla birlikte bizim 

Hür-Türk Genel Merkezine gelirdi. 
Resim.: İlhan Bardakçı ile birlikte Ahmet Külahçı , Bedri Gümüş Almanya`da Türk Basını konulu bir paneldeyiz.  

 

Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther ile Mülakaat.: 
Zamanın Federal içişleri Bakanı Manfred Kanther ile 1995 senesinde görüşerek, mevcut 

sorunları konuşştuk. Bu görüşmede özellikle, askerlik çağı gelmiş Türk gençlerinin 

askerliğini Almanya`da yapıp yapamıyacağı konusunu konuştuk.Bakan Kanther bu konuda 

kendilerinin her an hazır olduğnu ve Türk gençlerinin askerliğini Almanya`da yapmalarını 

memnuniyetle karşılıyacaklarını ve bu konuda ne gibi bir hazırlık yapılması gerekiyorsa, bu 

hazırlığı da derhal yapabileceklerini ifade etti. Kanther Türk gençlerinin Almanya’da asker-

lik görevlerini yapmaları biz Almanya için büyük bir çıkar ve kazançtır dedi. Federal içişleri 

Bakanı Türk gençlerinin vatan görevlerini Almanya’da yapmalarının ülke adına büyük bir 

sevinç ve kazanç olması konusunda en ufak bir şüphem yok, tersine herkesin memnuniyetine 

vesile olacaktır dedi. Resim.: Zamanın Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther ile konuşurken. 
 

Dr. Yaşar Bilgin`in Sağlık Vakfı Çalışmaları: 
Türk-Alman Sağlık Vakfı olarak olarak Dr.Yaşar Bilgin hayli faydalı ve yararlı işler 

yapıyor. Birçok kimsesiz garip, gurabaya kucak açıyor, onları tedavi edip bakımını sağlıyor. 

Özellikle fakirlere eğilen Dr. Bilgin’in kimsesiz hasta ve sakat olan genç ve çocuklar için 

kalbi bir ayrı çarpıyor. Uzun senelerdir bu tür tedavilerle bizzat ilgilenen Dr.Bilgin, bu son 3, 

4, senedir kurduğu doktorlar ekibiyle, bölgelerde bulunan camiilerde sağlık konferansları da 

vererek insanımızı bu konuda bilgilendiriyor.İnsanlara çeşitli hastalıklar konusunda bilgiler 

vererek,ve bu hastalıklar öncesinde alınacak tedbir ve korunma önlemlerini anlatıyorlar. 
  
Dr. Bilgin ’in bu sağlık projesi de bayağı tutmuşa benziyor. Zira özellikle Almanya’daki 

vatandaşlarımız bu projelere ilgi gösterip, iştirak ediyor. Bütün bunların yanısıra,uzun sene-

lerdir stajer olarak Türkiye`den gelen genç doktorlar da Türk-Alman Sağlık Vakfında mes-

leki çalışmalarını ve eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlıyarak zengin bir bilgi donanımıy-

la yine Türkiyemiz`e dönüyorlar. Dolaysiyle Dr. Yaşar Bilgin`in bu alandaki çalışmaları ve 

insanlara verdiği bu kıymetli hizmetlerinin hiç şüphesiz çok önemli bir yeri var hayatımızda.  

Dr. Yaşar Bilgin diğer taraftan malum RTS Rat der Türkische Mitbürger in Deutschland- 



Almanya´da Türkiye Kökenli Vatandaşlar Konseyi  ismiyle 1993 senesinde kurulan ve 

bütün Türk sivil toplum örgütlerini çatısı altında muafaza eden kuruluşun da  1. Başkanıdır. 

Dr. Yaşar Bilgin`i bütün bu kıymetli hizmetlerinden dolayı gönülden tebrik ediyor, kendisine 

Allah`ü tealadan ömrü hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. 

Resim.: Dr.Yaşar Bilgin ile bu konudaki çalışmalarını konuşuyoruz. 
 

Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau`yu ziyaret… 
1996 senesinde Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau biz yabancı gazetecileri Berlin’e 

davet etmişti. Berlin Belvü Sarayında o gün yabancı gazetecileri kabul edecekti. Ve Alman-

ya Cumhurbaşkanı Johannes Rau o gün bizi sarayın kabul salonunda tek, tek karşılayarak, 

samimi bir şekilde hoşgeldiniz dedi. Johannes Reu, yabancılara sahip çıkan bir liderdi. Cum-

hurbaşkanı seçildiği gün ben yalnız Alman’ların değil aynı zamanda yabancılarında Cumhur-

başkanıyım şeklinde demeç vermişti. 
 

Bana da gülümseyerek Sayın Tekin hoşgeldiniz diye elimi sıktı ve nasılsınız diye de sordu. 

Bende tesekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım Siz nasılsınız diye cevap verdim. Ve hemen 

arkasından, Size Solingen `den Genç ailesinin de selamlarını iletmek istiyorum efendim 

dedim. Ooo dedi çok teşekkür ederim Tekin Bey, sesini biraz kısarak, biraz konuşabilirmiyiz 

dedi. Bende elbette Efendim buyurun dedim. Beni biraz kenara çekerek, sordu  ben bu Genç 

ailesini bir ziyaret etmek istiyorum nasıl olur dedi. Ben de gülerek hiç şüphesiz çok iyi olur 

Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Siz emir buyurunuz biz Genç ailesine yapacağınız ziyareti 

organize edelim dedim. Çok güzel dedi ve bir saniye diyerek, ilerde duran danışmanına işaret 

etti. Danışmanı koşarak yanımıza geldi. 
Resim.:Alman.Cumhurb.Johannes Rau ile birlikteyiz. 
 

Durmuş Genç ailesine ziyaret Organizesi.: 
 

Ona lütfen Tekin Bey ile Solingen`deki Genç ailesini ziyaret etmem  organizesini görüşerek, 

birlikte hallediniz dedi. O da tabii Sayın Cumhurbaşkanım diyerek teyyit etti. Daha sonra, ben 

Bonn`a döndükten sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Bay Heuer ile mütaadit defalar telefonla-

şarak organizeyi birlikte yaptık. Nitekim Cumhurbaşkanı bir Perşembe günü saat 17.30 sula-

rında Solingen`de Genç ailesini ziyaret edecekti. O gün geldi çattı. Ve bende Solingen`de 

Genç ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Johannes Rau`yu beklemeye başladık. Malum Genç 

ailesi 1993 senesi 29 Mayısında 5 aile ferdini kundaklama sonucu kayb etmiş Almanya`nın 

Solingen şehrinde ikamet eden Amasya`lı bir Türk ailesidir.Onların aile dramını daha sonra 

anlatacağım.  Resim.: Almanya eski Cumhurbaşkanı Johannes Rau ile dernek çalışmalarını konustuk. 

 

Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau`nun Genç ailesini ziyareti.: 

Evet Genç ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanını Johannes Rau`yu bekliyoruz. Saat tam 17.20 

sularında benim ceb telefonum çaldı. Açtığımda karşımda Cumhurbaşkanı Rau vardı. Bana 

Sayın Tekin malesef akşam tarafiği olduğundan, otobanda bayağı kuyruk var dedi. Bu 

durumda belki biraz gecikeceğiz bilginiz olsun dedi. Cumhurbaşkanım zararı yok önemli olan 

Sizin sağlimen buraya vasıl olmanızdır dedim. Tamam dedi Tekin Bey görüşmek ümidiyle 

deyip telefonu kapattı. Biz Genç ailesinde beklemeye devam ediyoruz. Ve saat 17.45 de 

Cumhurbaşkanı  Johannes Rau Genc ailesinin evinin önüne geldi. Biz gelişini içerden 

kameradan görüyoruz. Hemen çıktık ve bahçe kapısını içerden otomatik olarak açtık. 

Cumhurbaşkanı Rau`nun arabası içeri bahçeye girdi.Cumhurbaşkanı Johannes Rau`yu 

evin bahçesinde sıcak ve samimi bir şekilde karşıladık. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım 

dedim kendiside. Gelmiş olmasının mutluluk ve sevinciyle gülümseyerek, bizlere hoşbulduk 

diyerek karşılıklı el şıkıştık. 
Resim.: Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau ve Genç ailesiyle birlikte yemekteyiz-sene 1995 

 

Cumhurbaşkani J.Rau ile yemekteyiz.: 



 

Kasım ayı oldugundan günler de bayağı kısa olduğundan, hava da artık bayağı kararmıştı. 

Cumhurbaşkanını getiren arabada bir  koruma ve birde refakatci bulunuyordu. Koskoca 

Almanya Cumhurbaşkanı Genç ailesinin evine gelmişti ama, hiç kimse bunun farkında bile 

olamamıştı. Hatta ilginçtir ki, Genç ailesinin komşuları bile duymadı ve görmediler.Öyle bir 

gelişi oldu ki değil Solingen şehri, Genç ailesinden başka hiç kimse ne duydu nede gördü. 

İceri aldık Cumhurbaşkanını. Önce bir tuvalet ihtiyacını söyliyerek, lavaboya gitti. Sonra 

kendisini salona aldık. Solingen şehri Belediye Başkanlığında görevli bir hanım ve birde bey 

vardı, Genç ailesinin dışında. Söze başlayan Cumhurbaşkanı Rau, bana dönerek kusura 

bakmasınlar Tekin Bey biraz geç kaldık dedi. Topu, topuna 20 dakikalık bir gecikme idi. 
 

Resim.:1993 senesinde 5 aile ferdini birden kaybeden Solingen`deki Durmuş Genç ailesi ile birlikteyiz. 
Ve ben söylediğini Genç ailesine tercüme ettim. Onlarda lafımı olur, önemli olan sağsalim 

gelmiş olmasıdır dediler. Ben bir ara Sayın Cumhurbaşkanım otobanda bayağı kuyruk vardı 

herhalde dedim. Evet dedi, tam akşam trafiği yollar bir hayli kalabalık. Peki dedim, Siz 

Cumhurbaşkanlığı forsunu niçin açmadınız dedim. Ah dedi gerek yok, olurmu bu saatlerde 

herkes yorgun bir an evvel evine ulaşmak gayreti içerisinde dedi. Bu konuşmayı müaakip 

yemek masasıda aşağı yukarı hazır olmuştu. Buyurun masaya dedik. Başta Cumhurbaşkanı 

Rau olmak üzere, diğer iki misafir ile beraber Mevlüde ve Durmuş Genç ve ben beraberce 

oturduk. Her iki koruma ve refakatçi bir başka masada yemeğe oturdular. Yemekler, yaprak 

sarması, pirzola, pilav, börek ,hoşaf ve hamur işi de bir takım yiyecekler vardı masada.  

Yemek yendi ve Sayın Rau karnını doyurduktan sonra sofradan geri çekilip önce lavaboya 

giderek ellerini yikadı.  

Daha sonra yine yerine oturarak arkasına yaslandı. Ve bana dönüp Tekin Bey sorabilirmisiniz 

bir sigara içebilirmiyim dedi? Bende sordum, Genç ailesine a, a, a, o ne söz elbette içebilir 

diye cevap verdiler. Sonramı? Sonrası koskoca Almanya Cumhurbaşkanı cebinden bir beyaz 

plastik çakmak çıkarıp sigarasını yaktı ve arkaya yaslanarak, evet Tekin Bey şimdi Siz 

tercüme ederseniz değilmi dedi.?  

Genç ailesiyle Hasbihal.: 

Genç ailesiyle konuşmaya başlıyalım dedi. 

Tabii dedim Sayın Cumhurbaşkanım ben hazırım dedim.Ve Genç ailesine dönerek öncelikle 

bu leziz yemeklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Mükemmel yemekler ve güzel bir sofra 

dedi. Ben hemen tercüme ettim.Bayan Mevlüde Genç ve Bay Durmuş Genç`e nasılsınız? 

Dedi. Onlarda iyi olduklarını söylediler.Sizlerin iyi olduğunuzu duymak benide memnun ve 

mutlu etti.Sağlık ve şıhatıniz inşallah yerinde? Evet iyiyiz Sayın Cumhurbaşkanım dediler.  

Peki herhangi bir ihtiyacınız varmı? Varsa, lütfen söyleyiniz. İhtiyacınız olan bir takım şeyleri 

söylemeniz beni çok memnun edecektir. Bizler sizin için varız. Siz olmasanız bizler olmayız. 

Lütfen bir ihtiyacınız varsa söyleyiniz diye ısrarla Genç ailesine sordu.  
 

Buna karşılık, gerek Mevlüde ve gerekse Durmuş Genç hiç bir ihtiyaçları olmadığını söyle-

diler. Ancak zaman, zaman kendileriyle görüşme imkanı olursa çok daha iyi olacaklarını ifade 

ettiler. O da elbette ilk işim Sizi önümüzdeki 2 ay zarfında Berlin`e Belvü sarayına davet 

edeceğim dedi. Hem sizlerde o tarihe kadar düşünür ihtiyacınız yada bir eksiğiniz varsa, bana 

söyleme imkanı bulursunuz dedi. O günü akşamı kendisiyla çok samimi bir atmosferde karşı-

lıklı olarak bir çok konuyu görüştük.Gerek Genç ailesiyle ve gerekse benimle bir çok konuyu 

paylaştı. Hatta bilahere bana dönüp, Tekin Bey sizin dernek çalışmaları nasıl gidiyor dedi? 

Hemen arkasından da bizim Genel Başkan Dr.Hans Stercken`i sorarak, kendisinin çok 

samimi ve sevdiği bir arkadaşı oldgunu söyleyip, selam ve saygılarını iletmemi ifade etti. 
Resim.: Bir ara Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau ile bizim dernek çalışmalarını konuştuk. 
 

Beş aile ferdini kayb etti.: 
Evet Genç ailesi 29 Mayıs 1993 senesinde neonazilerin evlerini kundaklamaları sonucu 5 aile 

ferdini kayb etmişti. Aşağıda bu olayda hayatlarını kaybedenleri isimleriyle vereceğim. Diğer 



taraftan, Hamburg yakınlarındaki Mölln kentinde yine bir Türk ailesine karşı 23 Kasım 1992 

senesinde yapılmış bir kundaklama sonucunda 10 yaşındaki Yeliz Arslan ile babaannesi 

Behide Arslan (51) hayatlarını kayb etmişlerdi. Biz Michael Heuer ile bir gün evvel bu 

vahşetin duruşmasından Hannover`e dönmüştük. Duruşma 3 gün sürmüş, ve 28 Mayıs 1993 

tarihinde de biz Hannover`e dönmüştük.Michael Heuer de bir Alman gazeteci ve yapımcıdır. 

Serbest çalışan ve Alman birinci Televizyonu ARD ve ikinci kanal ZDF e dökümantar 

programlar yapıyordu.  

Mölln Katliamı.: 

Resim.: Mölln katliamında şehit olan Behide Arslan ve Yeliz Arslan`ın cenaze merasiminde zamanın Federal Dışişleri 

Bakanı Klaus Kinkel ve Çalışma Bakanı Norbert Blüm ile birlikteyiz. 

Solingen katliamı: 
Ve biz 29 Mayıs 1993 tarihi günlerden Cumartesi radyo haberlerinden aldığımız bilgiye göre 

Solingen şehrinde bir Türk ailesi sabaha karşı kundaklanmıştı. Biz Michael Heuer ile hemen 

Hannover`den yola çıkmıştık. Solingen `e vardığımızda saat 09:30 suları idi. İtfaiye ekipleri 

yangını söndürmüş, cesetleri pencere ve balkonlardan dışarı çıkartma çalışmalarını yapıyordu. 

Bizde aynı anda derhal çekimlere başlayarak, bundan sonraki tüm gelişmeleri kaydetmeye 

başladık. Evet polisin de kurduğu emniyet çemberinde, itfaiye ekipleri bir bir kundaklamada 

hayatlarını kaybedenlerin cesetlerini dışarı çıkartıyordu. Saymakla bitmiyordu. Zira, Durmuş 

Genç ailesinden tam beş kişi bu kundaklama katliamında hayatlarını kayb etmişti. 
  
Kimlerdi bunlar? Hülya Genç (9), Gülüstan Öztürk (12) Hatice Genç (18) olay yerinde, 

Gülsüm Ince (27) ile Saime Genç (4) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. 

Mevlüde Genç, olay sırasında 2 kızını, 1 yeğenini ve 2 torununu kaybetmişti. Oğlu Bekir 'in 

vücudunun ise, yüzde 36'sı yanmıştı. Ve uzun süre hastahanelerde gördüğü tedaviler sonunda 

yeniden sağlı-ğına kavuşurken, yüz ve ellerinde yangın izleri kalıcı oldu. Solingen'in adı da 

29 Mayıs 1993 'te düzenlenen bu vahşet kundaklama ile tüm dünyada duyuldu.Bu 

kundaklamayı yapanlar ise, diğerlerinde de olduğu gibi aşırı sağ ve ırkçılar kısa süreli 

cezalarla geçiştirdiler. 

Cenazelerle birlikte Amasya`nın Taşaova-Mercimek Köyüne gidişimiz.: 
Biz Micahel Heuer ile, yanımızda 3 de kamareman görevlisi vardı, tam iki hafta boyunca 

Solingen`de çekim yapıp, olayı inceden inceye fotoğrafladık.Bu kundaklama sonucu Genç 

ailesi ile ilk mülakatı yapmakta bana nasip olmuştu. Evet daha sonra cenazeler Türkiye`ye  

Amasya`ya getirilmek üzere, harakete geçildi. Zamanın Federal İçişleri Bakanı Klaus 

Kinkel, ve Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Hans Stercken de cenazelere refaket 

ederek birlikte Amasya`yanın Taşova kazasının Mercimek köyüne kadar gelmişlerdi. Biz üç 

gün Mercimek köyünde Durmuş Genç ailesinin misafiri olarak burada kalıp, çekim yapmış-

tık.Resim.: Solingen`de Amasyalı Durmuş Genç`in evi 29 Mayıs 1993 senesinde kundaklama sonucu bu hala geldi. 

Sonuçta genç ailesi başta Mevlüde ve Durmuş Genç olmak üzere olayı bağrına basıp yaşam-

larına bu duygu ve düşüncelerle devam etmek zorunda kaldılar. 
  

Almanya`da Türklere yönelik diğer katliamlar.: 
Bu hazin olayı mütaakip, arkasından yine bir cok genç Türk,  Irkçı Alman polisi ve ırkçı 

aşırı sağcılarca Almanya`nın çeşitli sehir ve yerlerinde katlledildiler. 

Malum bunlardan 9 Türk vatandaşı yine aşırı Neo nazilerce Almanya`nın farklı, farlı 

şehirlerinde katledildiler. Arkasından bu kez yine 9 Türk vatandaşı Ludwigshafen da 

kundaklama sonucu öldürüldüler. Bugüne kadar Almanya`da toplam 500`e yakın Türk 

vatandaşı bu ülkenin çeşitli yerlerinde ve çeşitli olaylara kurban giderek hayatlarını 

kaybettiler. Almanya`da yaşamak, ateş içerisinde yaşamak kadar zordur. Almanya´da 

yaşamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Düşününüz, 50 senedir Almanya`da  yaşıyorsunuz. 

Almanya`ya ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda bu ülkeyi omuzlarınızda 

kalkındırıyorsunuz ama yine de dışlanıp hor görülmekten kurultulamıyorsunuz. Neden? Çün-

kü, Türksünüz.Dolaysiyle Türklerin Alamanya`da yaşamları adeta bir cehennem azabıdır.  



Resim.: Solingen`de kundalama sonucu ölen 5 kişinin cenazesi Köln Merkz Cami`nde kılınan namzı mütaakip Amasya`nın 

Mercimek öyüne götürüldüle. 
 

Osmanlı Müzesi Almanya`da 

Almanya´nın Wupertal şehrinde Avukat Ernst Ulrich Walter`e ait 125 metrekarelik iki 

daire Osmanlı Arşiviyle tıkabasa dolu.Neler yok ki, her şey orijinal olmak üzere, Padişah 

fermanlarımı derseniz, 500 senelik el yazmalı Kur`a-ı Kerimler`mi dersiniz, atlas örtülermi 

dersiniz, ipek halılarmı dersiniz, değerli Tablolar, kıymetli Kılıçlar, Taslar, vazolar, sedef 

kakmalı masalar, rahleler, tablolar, ve daha bir çok kıymetli Osmalı eşyaları Ernst Ulrich 

Walter ´e ait iki daireyi tıkabasa doldurmuştu. 

Avukat Ernst Ulrich Walter`e bu eşyaları nasıl tedarik ettiğini sorduk, kendisi ne acıdır ki, 

şu ifadelerde bulundu; hemen, hemen hepsini de çok ucuz fiatlara aldım. Ben hiç bekleme-

diğim şekilde kolaylıklarla karşılaştım, bu eşyaları alırken. Hatta bir takım eşyaları hiç yok 

pahasına bir ekmek fiatına adım.Bundan anladığım kadarıyla Türkler bu tür eşyalara pek 

itibar etmiyor, fazla değer de vermiyordu. Hatta, bu eşyaların büyük bir kısmını da eskici 

pazarlarında bulduğunu söyledi.  

Ulrich Walter, Osmanlı eşyalarının büyük bir kısmını alırken, şu intibayı elde ettiğini 

belirtti. Bu eşyaları bir an evvel ellerinden çıkartmak, ve bunları bir daha görmek istemiyor 

olmaları intibasını bana aks ettirdiklerini açıkca söyliyebilirim. Dolaysiyle ben bu eşyaları çok 

müsait bir ortam ve çok cüzzi fiatlarla elde ettim. Ernst Ulrich Walter, bu eşyaları 1,5 

milyon Euro karşılığında sigorta ettirerek, Almanya´nın başşehri Berlin´de herkesin ziyare-

tine açma hazırlığında olduğunu ifade etti. 
Resim.: Ersnt U. Walter ile Osmanlı eşyalarının bulunduğu dairedeyiz. 
 

Emin Boztepe ile tanışmamız.: 

Emin Boztepe 17 Haziran 1962 de Eskişehir`de doğdu. 1976 senesinden beri başta Wing 

Tzun sporu olmak üzere bir çok spor dallarını öğrendi. Özellikle Wing Tzun ve Tekvando 

alanında usta bir döğüşcü ve eğitici oldu. Öğrendiği spor dalları ise şunlar. 

1.) Taekwondo 

2.) Shotokan 

3.) Muay Thai 

4.) Serbest Türk güreşi  

5.) Boxen 

6.) Wing Tsun  
7.) Escrima-Eskrim döğüşü 

Emin Boztepe, öğrendiği kendini savunma döğüşü sporunda başta Wing Tzun olmak üzere, 

Tekvando derslerini dünyanın bir çok tanınmış ülkelerinde veriyorve ögretiyordu. Örnegın.: 

Amerika`da İngiltere`de, İtalya`da Türkiye`de Almanya´da ve Austuralya`da öncelikle 

Wing-Tzun dersleri verimi ön planda geliyor. Kendisini özellikle dünyaya tanıtan Wing-Tzun 

savunma döğüşü ile öncelikle Amerika`da, Amerika askeriyesinde, Amerika`nın önemli polis 

merkez-lerinde ve koruma ekibi yetiştirilen özel okullarda dersler vermesi yoğun bir şekilde 

devam ediyor. Resim.: Emin Boztepe ile birlikteyiz sene 1997 

 

Nejdet Basa ile beraberliğimiz.: 
Nejdet Basa abi örnek bir beyefendi dürüst bir insandır.Kendisini ilk kez 1983/84 seneleridne 

tanıdım. O tarihlerde kendisi Köln konsolosluğunda çalışma ateşesi olarak görev yapıyordu. 

Kendisiyle o tarihlerden itibaren yakın münasebetlerimiz ve iyi ilişkilerimiz oldu. Nejdet abi 

ile bir çok konu ve meselelerde görüşüp, zaman zamanda sohbet ve muhabbet ettiğimiz 

olmuştur. Bakan ve Başbakan ile geldiğinde de bizzat telefonla beni haberdar edip, birlikte 

yemeğe davet etmiş, bu ve benzeri gibi, çeşitli buluşma ve görüşmelerimiz olmuştur. 



Kendisiyle 1983 senesinde Kenan Evren`in Almanya`yı ziyareti esnasında tanışmış, bu geziye 

de birlikte iştirak etmiştik. Kendisini senelerdir Türk insanına yaptığı yararlı ve faydalı hizme-

tinden ötürü tebrik ediyorum. Resim.: Nejdet Basa bey ile birlikteyiz . 

 

Prof. Dr. Faruk Şen ile. 
Prof. Dr. Faruk Şen malum uzun süre TAM Türkiye Araştırmalar Merkezinde Genel Müdür 

olarak hizmet vermiş bir isimdir.Bu konuda başarılı bir grafik çizmiş olan Faruk Şen, ile 

çeşitli konularda görüşmelerimiz olmuştur. Örneğin, benim Bonn şehrinde aktif gazetecilik 

yaptığım andan, Dernek yöneticiliği yaptığım zaman arasındaki hemen bütün zaman dilimler-

inde kendisiyle çeşitli konularda görüşmelerimiz olmuş, ve kendisinin bir çok davetlerine işti-

rak etmiştim. 

Faruk Şen 23 senedir (TAM) Türkiye Araştırma Merkezinde hizmet vermiş, ve bu alanda 

da başarılı olmuş bir isimdir. Kendisiyle en son birlikte bir çalışmaya imza attık. Bu çalışma 

öncelikle başta Almanya olmak üzere, bu ülkeye 50 yıl önce giden ve bugün göçün 50.yılı 

münasebetiyle bir tanıtım Rehberi hazırlamak üzere, birlikte çalıştık. 15 gün süreyle beraber 

çalıştığımız Faruk Şen`le çalışmak benim için bir zevk oldu. Kendisinin meşhur şaka hal ve 

tavırları çalışmayı çok daha zevkli ve renkli bir havaya sorkuyor. Faruk Şen`in bir başka 

özelliği ise, devamlı güler yüzlü ve tatlı dilli oluşudur. Faruk Şen`i 23 yıl boyunca insanı-

mıza verdiği yararlı ve kıymetli hizmetlerinden dolayı gönülden tebrik ediyor, teşekkür 

ediyorum.   Resim.: Faruk Şen ile birlikteyiz, 2 adet resim. 

 

Vural Öğer ile tanışmamız.: 
Vural Öğer ile tanışmamız 90 lı yıllara rastlar. Bu tarihlerde kendisiyle Hamburg`daki iş 

yerinde bir görüşmemiz olmuş, bizi burada nezaketle karşılayıp, agırlamıştır. Müaakip 

görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler, Almanya`nın bir çok yerinde farklı ortam ve konularda 

gerçekleşmiştir. Vural Bey, akıllı ve Beyefendi bir insandır. SPD- Sosyal Demokratlardan 

milletvekli olmasında da keza her iki ülke açısından yararlı işler yapmış, faydalı projelere 

imza atmıştır. Berlin`de bir konferansta Türkiye`nin AB üyeliği söz konusu olduğu bir 

ortamda Türkiye`yi mükemmel bir şekilde savunmuş, hatta Türkiye`den bir çok konuyu da 

örnek olarak göstermiştir. Vural Öğer, AB nin Türkiye`nin katılmasıyla daha da kuvvetlene-

ceğini savunmuş, Türkiye`nin AB ne ihtiyacı olduğu kadar, AB nin de Türkieye`ye ihtiyacı 

olduğunu vurgulamıştı.Resim.: Vurla Öğer ile birlikteyiz. 
 

Gerhard Schröder ile görüşmelerimiz: 
Gerhar Schröder, ile ilk tanışmamız 1990 tarihine rastlar. Bu tarihte Schröder Sosyal Demok-

ratların Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı idi. Schröder`in Eyalet Başbakanlığı 1998 sene-

sine kadar sürdü. Bu tarhten itibaren iktidarı elegeçiren Sosyal Demokratlar (SPD) nin Al-

manya Başbakanı olacak bir başka adayı olmadığından Gerhard Schröder`i Hannover Baş-

bakanlığından alarak, Almanya Başbakan`lığına getirdiler. Almanya Başbakanı olan Schrö-

der 1999 senesi ortasında Almanya´nın henüz Başşehri rolünü devam ettiren Bonn`a geldi. 

Birara bir basın toplantısında gözleri bana işilti, ikinci kez bana dönen Schröder, bana; 

Tekin Bey hayr ola burada ne arıyorsunuz?  

Diye sordu? Hemen arkasından da Tekin Bey benim Hannover`den hemşerimdir dedi. Bende 

Sayın Başbakan ben 6 senedir Burada Bonn  

`dayım, malumunuz gazeteci olarak burada çalışıyorum dedim.Gülerek ha öylemi çok güzel 

dedi. O zaman artık burada görüşeceğiz dedi. Bande evet Başbakanım dedim. Gerhard 

Schröder ’in yalnız Almanya’daki Türkler ile değil, aynı zamanda Türkiye ile münasebetleri 

de son derece smimi ve dosthane idi. Bir çok konularda Almanya’da Türkleri hep destekle-

mişti. Kısacası hemen her alanda Türkler’le olan münasebetleri çok samimi ve sıcaktı. 
Resim.: Gerhard Schröder ile bir toplantıda birlikteyiz. 

 

Yıldırım Gürses ile karşılaşmamız: 



(Rahmetli) Yıldırim Gürses Türk sanat müziğini ustaca yapan ve ustaca da ölçülerini, kendi 

efendiliği ve beyefendiliği ile de süsleyen seçkin bir istanbul Beyefendisiydi. Ülkesini, mille-

tini ve bayrağını çok seven değerli bir sanatçımızdı.Yıldırim Gürses ilk kez 1951 yılında 

sanata atılmış, Bursa`da ses kıralı olarak müziğe başlamıştı. Toplam 350 ye yakın bestesi olan 

bu kıymetli sanatçımız hemen herkesin beğenisini kazanmış bir insandı. Sevilen eserlerinden 

bir kaçının ismini verecek olursak; 

„İçime Hüzün doğuyor, Gençliğe Veda, Son Mektup, Aşkın Bahardır, Gurbet, Bir Garip 

Yolcu, Affetmem Asla Seni, Güller Ağlasın, Sonbahar Rüzgarları gibi bilinen eserleridir. 
Resim.: Rahmetli Yıldırim Gürses ile 1989 senesinde Hannover´de konuşmuştuk. 
 

Ahmet Özhan`a Hür-Türk Rozeti: 
Ahmet Özhan ile Hannover’de tanışmiştık. Kemdisi malum ilhailer okumak üzere, gelmişti. 

İlahilerini okuduktan sonra, buluşup biraz konuştuk. Kendisine bir zamanlar şarkılar oku- 

duğunu daha sonraları ise, ilahilere döndüğünü belirterek neden böyle yaptığını sorduk? 

Kendisi ise, malesef  bir zamanlar biz insanların bünyelerinin, vücutlarının gıdasını taktim 

ediyor, ve veriyorduk. Allah`a şükürler olsun ki, şimdi ise, bütün insanların ruhunun gıda- 

sını verme gayreti içerisindeyiz . Önemli olan da insanın manen ve ruhen huzur bulmasıdır 

dedi. Bende huzuru ancak böyle buluyorum dedi. Bilahere kendisine bizim Derneğimiz olan 

Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu rozetini takmamıza çok memnun olup, bu 

rozeti devamlı taşıyacağını söyleyıp, bize de teşekkür etti. 
Resim: Ahmet Özhan`a Hür-Türk rozeti takarken. 

 

İsmail İpek Hoca.: 
İsmail İpek Hoca, isminin de anlamı gibi ipek gibi yumuşak bir insan. Kendisiyle 1991-92 

tarihlerinde Hannover`de tanıştık. Hannover din Ateşesi olarak o senelerde hizmete başlayan 

İsmail Hoca, bir din adamı özelliklerinden en önemli hasletlere sahipti. Kendisi çok nazik, 

güler yüzlü ve yumuşak bir insandı.Kelimenin tabiriyle ne ekersen onu biçersin şekliyle, 

kendisi insanlara karşı ne kadar nazik ve saygılı ise, herkes de ona karşı saygılı ve nazik bir 

tutum icerisindeydi. 
Resim.: İsmail İpek Hoca ile beraberiz.  

 

Salin İnce, de Hannover`in en tanımış Türk işadamlarından birisidir. Yardımsever- 

liliği insanlara yakınlığı ile bilinen bir kişidir. Kendisiyle çok iyi münasebet ve irtibatımız 

vardır.Salih abiyi seneler öncesinden tanırım. Kendisiyle uzun yıllardır devam eden diyaloğ-

umuz devam ediyor. Salih İnce samimi ve dürüst bir insandır Kendisi ayrıca hem THY acen-

teliği hem nezih Efendi isminde bir pastahanesinin yanısıra, meşhur  Öz Urfa Resturantın da 

sahibidir. Kendisine bu kitabın basılmasında maddi ve manevi katgılarından ötürü de teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyorum. Resim.: İsmail İpek ve Salih İnce ile beraberiz 
 

Dr. Hans Stercken`in A.Menderes Hatırası: 
Dr. H.Stercken kısa adı Hür-Türk, olan Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel 

Başkanımızdı. Bize tam 17 sene Genel Başkanlık yaptı. Kendisi Federal meclisi üyesi olup, 

Aachen Federal Milletvekili idi. Uzun seneler de Federal Meclisi Dış İşler Komisyonu 

Başkanı ve İnter Parlementerler Birliği Başkanlığı görevini sürdürdü. Özellikle Almanya 

tarihinde rekor Başbakanlık görevini 16 sene gibi uzun bir süre yürüten Almanya Başbakanı  

Helmuth Kohl`ün de önde gelen ve seçkin kurmaylarındandı Dr:Setercken. Genel Başkan- 

ımızla ilgili kısa bir geçmişinden de bahs edemeden geçemiyeceğim.  
 

Rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes `in Almanya`yı ziyaretleri esnasında Federal 

yetkililerle görüşmesinde şöyle bir talebini iletiyor.İnformasyon Bakanı düzeyinde sizden 

birisine ihtiyacım var, böyle birisini bana tavsiye edebilirmisiniz? Alman yetkililer birbir-



lerine bakıyor ve sonunda evet öyle birisi var ama şu an kendisi burada yok diyorlar. Nerede 

sorusuna ise, şu an Japonya Tokyo`da diye cevap veriyorlar. 
Resim.: Dr. Hans Stercken ile kendi ofisinde hatıralarını anlatırken 
 

Daha sonra bir kaç ay sonra Rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes Londra`da bir toplan-

tıya katılmak üzere İngiltere´ye gidiyor. İngiltere`de toplantı esnasında Alman heyetiyle bir 

araya geliyor. İşte o esnada Dr.Hans Stercken`de heyette olduğundan kendisiyle tanışıp, 

demek meşhur Dr. Stercken sizsiniz diye konuşmaya başlıyor. Netice itibariyle kendisine Siz 

de benimle Türkiye`ye geleceksiniz diye bir teklifde bulunuyor Dr.Stercken  ise, hayır Exle-

lansları ben buradan hemen Almanya´ya dönmek zorundayım, zira bir takım randevularım var 

diyor. Randevularınızı bir ileriki tarihe erteleyebilirsiniz Sayın Dr. Stercken diye üsteliyor 

Başbakan Menderes.  
 

Dr. Stercken evet ama Exselansları randevulardan birisini bir ileriki tarihe almam münkün 

değil diye diretince. Ne randevusu bu randevu diye soruyor Başbakan? Oda senelerdir hemen 

hiç bir Noel Bayramında bizim Hanımla olamadım ve bu Noel Bayramı kendisine söz vermiş-

tim birlikte olacağımız konusunda diye cevap veriyor Dr.Stercken. Hangi gün diye soruyor 

Başbakan Adnan Menderes Dr.Stercken`e oda 23 Aralık`ta efendim diye cevap veriyor. 

Bugün günlerden 18 Aralık değilmi? Evet diyor Dr.Stercken tamam yarın dönüyoruz ve ben 

Ankara`da siznle gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Sizi o tarihe yetiştireceğim diye tyyit 

ediyor Başbakan. Dr.Stercken de tamam efendim diye kabul ediyor. Sonuçta birlikte 

Ankara`ya geliyorlar. Tarih 19 Aralık 1959 . 
 

Karşılıklı görüşmeleri müaakip, 25 Aralık günü akşam saatlerinde Dr.Stercken Ankara`dan  

Almanya, Bonn`a haraket ediyor. Başbakan Adnan Menderes ile Dr.Hans Stercken`in 

aralarında vardıkları anlaşmaya göre Dr.Stercken 1 sene boyunca Türkyie`de kalacak ve bir 

takım çalışmalar yapıp, Hükümete yardım etmesi gerekiyor. Nitekim öylede oluyor, ve 

Dr.Hans Stercken 1 sene süre ile Türkiye`de kalıyor ve başta TRT olmak üzere, Başbakan-

lığa bağlı BasınYayın kuruluşunu kurarak daha bir çok faaliyetlere imza atıp, Türkiye`den 

ayrılıyor. İşte Dr.Stercken  Türkiye ve Türk halkı hayranlığıda bu tarihlerde ve bu şekilde 

başlamış oluyordu. Evet geçi-yoruz yine Genel Başkanımız Dr.Hans Stercken ile başka bir 

görüşmemize.  

Dr.Stercken`in Evindeki görüşme: 
Bir gün Dr.Stercken`i evinde kısa bir ziyaret etmiştim. Beni her zaman olduğu gibi, çok 

nazik ve sıcak bir şekilde karşılayıp, oturmam konusunda yer gösterdi. Teşekkür edip, 

gideceğimi söyledim. İnce pardüsüm kolumda ayakta beklerken, bana söyleyeceğini 

dinlediğimi işaret ettim. Tekrar bana oturmam konusunda sevgili Tekin lütfen oturunuz diye 

hitab etti. Bende ısrarla hayır oturmayacağım buyurun Sizi dinliyorum Sayın Stercken dedim. 

Bilemiyorum neden ama o gün bir an evvel ofise gitmek istiyordum. Bana yine ısrarla Tekin 

Bey lütfen otururmusunuz diyerek her zaman oturduğum koltuğu işaret etti. Bende peki deyip 

oturdum. Ancak o bende bir huzursuzluk hissetmişti. Sonra biraz kızgın bir şekilde Hanımına 

dönüp Annemarie buraya gel dedi. Hanımıda derhal geldi ve ona da yer gösterip, oturmasını 

söyledi. Oda oturdu .Resim.:1993 senesinde Dr.Stercken `in evinde bu konuyu konuşuyoruz 
 

Sonra, Dr.Stercken hanımına dönerek, biz kaç yıldır evliyiz dedi, 42 yıldır diye cevap verdi. 

Peki bu zaman zarfında sana hiç açık çek yazdığımı hatırlıyormusun diye sordu? O da hayır 

hiç bir zaman cevabını verdi.Arkasından tamam dedi şimdi gidebilirsin diyerek hanımının 

gitmesini sagladıktan sonra, bana döndü. Evet sevgili Tekin Bey, duydunuz ben kendi hanı-

mıma bile 42 yıllık zamanda tek bir açık çek yazmazken, ama biliyorsunuz Size yazdığım 

açık çek sayısını ben bilmiyorum. Tabii bütün bunlar Size olan sonsuz güvenim ve itibar edi-

şimdendir. Ben ise, hiç bir şey söylemden onu dinliyor, ve düşünüyorum, niye bunları anlatı-

yor Dr.Stercken diye? Biraz sonra da benim bildiğimi düşünerek, herhalde morelimin bozuk 



oluş sebebinin ondan kaynaklandığını zannederek oturmak istemediğimi düşündü. Ve bana 

şunları söylemeye başladı;  

Evet Türkiye Dışişleri Bakanlığına Sizinle ilgili bir yazı yazılmış, Büyükelçilik tarafından. Bu 

konuda bana da bir yazı geldi Türkiye Dışişlerinden. Ancak ben o yazıyı okuduktan sonra, 

yırtıp çöpe attım dedi. Bütün bunlardan ben ise hiç birşey anlamıyordum. Dr.Stercken ise 

konuşmasına devam ediyordu. Çünkü, benim için önemli olan Sizi kafi derecede tanımam ve 

size olan güvenimdir. Diğerleri beni o kadar enterese etmiyor dedi. Ben, kendisine ne yazısı 

Sayın Başkan diye sordum. Sonra bir süre gözlerime bakıp, bana nasıl dedi Sizin bu kızgın 

tavrınız bu yazı sebebiyle değilmiydi dedi? Hangi yazi Sayın Stercken ben yazıyı bilmiyorum 

dedim.  

Ah bende de Sizin bu yazıdan haberiniz var zannederek, herhalde bana karşı olan isteksiz 

durumunuzunda bundan kaynaklandığını zannetmiştim. Hayır ben bir şey bilmiyorum ve Size 

karşı da kırgın ve isteksiz bir duruş göstermedim. Neden öyleyse oturmadınız sevgili Tekin o 

kadar ısrar etmeme rağmen? Hem işim olduğundan ve hemde Sizi bu öğlen saatinde rahatsız 

etmek istemedigimden bir anevvel gitmek istedim Sayın Stercken dedim. Ahhha , anladım, 

hayır beni hiç bir zaman rahatsız etmiyorsunuz sevgili Tekin dedi. Sayın Başkan lütfen bu 

yazı meselesini bana anlatırmısınız nedir bu yazı meselesi dedim. 
Resim.: Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel İdare Kurlu üyeleri ile kurultaydayız. 
 

Türkiye`nin Almanya Bonn Büyükelçiliğinin Dışişlerine yazdığı yazı meselesi.: 

Eh artık anlatmamızda şart oldu saten diye cevap verdi. Biliyorsunuz Sizin Hür-Türk, Türk-

Alman Dotluk Federasyonu Genel Başkan yardımcılığına seçilmiş olmanızdan bir kısım 

insanlar rahatsız olmuş olmalı ki, Türkiye Dışişleri Bakanlığına bu konuda bir yazı gönder-

miş dedi. Kim göndermiş dedim, T.C. Bonn Büyükelçiliği diye cevap verdi. Evet o tarihlerde 

ki Bonn Büyükelçiliğin`de Büyükelçi Onur Öymen vardı.O da benim Hür-Türk kuruluşu-

na Genel Başk. Yardımcısı seçilmem sebebiyle Dışişleri Bakanımız İsmail Cem İpekci`ye 

bir yazı gönderilerek, böylesine köklü ve büyük bir kuruluşun ikinci Başkanının dinci olduğu 

vurgulanmıştı.  

Evet yani benim namaz kıldığım bildirilmiş, bu durumun bir an evvel önüne geçilmesi için 

durumu yazılı olarak,  Dr.Stercken`e bildirlmesi gerekiyormuş. 

Bizim Dışişleri Bakanımız da bu konuda Dr. Stercken`e  bir yazı göndererek benim derhal 

bahsi edilen bu kuruluştan uzaklaştırılmam konusunda öneride bulunulan bir yazıyı  

Dr. Stercken`e göndermişti.Resim.:Hür-Türk, Genel idare Kurlu üyeleriyle kurultayda görülüyoruz. 

Resim.: Genelbaşkan Dr. Hasan Stercken Dr. Enver Öreni Hür-Türk Kurultayında karşılıyor. 

 

Hür-Türk 9. Kurultayı 
Bunun dışında bir başka hatıra da bizim Hür-Türk`ün 9. Kurultay `ında vuku bulmuştu. 

Şöyleki, Kurultaya katılan bir çok tanınmış simalardan Dr.Faruk Sükan, Nahit Menteşe, 

Prof.Dr..Mehmet Sağlam, Türkiye`nin Almanya Büyükelçisı Onur Öymen, ve Eski Sağlık 

Bakanı Halil Şıvgın ve daha bir çok düzeyde kişiler vardı. Bunların arasında 1996 senesinde  

Macaristan Büyükelçisi de Kurultaya katılanlar arasındaydı. 
Resim.: Hür-Türk`ün 9.cu Kurultayında Dr. Enver Ören ve Dr.Stercken ile birlikteyiz 
Resim.: Dr. Enver Öeren`e Hür-Türk rozetini takıyorum. 

Resim.: Hür-Türk Genel Kurulunda bir konuşma yapıyorum. 
 

Bu Büyükelçi bir ara Dr. Stercken`e giderek, kendisininde kısa bir konuşma yapmak istediğ-

ini söylemişti. Dr.Stercken de bana gönderdi. Bende kendisine kaç dakika konuşacaksınız 

diye sordum. Oda bana 10 dakika demişti. Tamam dedim. Sizi Dr. Faruk Sükan ile Prof.Dr. 

Mehmet Sağlam`ın arasına yazıyorum dedim. Oda tamam deyip, memnuniyetini ifade etti. 

Sıra kendisine geldiğinde kürsüde ilk sözleri şöyle olmştu. Efendiler ben şunu İftiharla 

söyliyebilirim ki, Osmanlı`nın devamı sizler değil, bizleriz dedi.Çünkü bizler Osmanlıyı 

arıyor, ve devamlı hasretle yad ediyoruz.Biz Osmanlı zamanında çok rahat ve huzurlu bir 

hayat sürdük. Osmanlı`ya olan hayranlığını böyle dile getiren Büyükelçi, biz Türkler’in 



Osmanlı’nın devamı olmadığını zira, Osmanlı’yı hiç yad etmediğimizi ve anmadığımızı ifade 

etmişti.    

Bu yazıyı aldığını söylieyen Dr. Serecken de bana bildirmeden yartıp çöpe attığını ifade etti. 

Bizim Dışişlerinin içler acısı durmu. Düşünün bir insan dinini yaşamıyor, ve her türlü günahı 

işliyor ve haltı karıştırıyorsa, o dışişlerimizin nezdinde kıymetli bir insan demekti. Diğer 

taraftan bir insanda kendisine farz olan ibadet vecibelerini yapıyor, ve günahlardan da elinden 

geldiğince kaçmaya çalışıyorsa o insan da o derece kıymetsiz ve dışlanmaya layık ve hatta 

bulunduğu makamlardan da derhal uzaklaştırılması gereken bir insan değerindedir malesef bu 

zihniyette. Halbuki bizler Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonunda Yönetim 

kurlunda Aydın Yardımcı, Beyle zevkle çalışıyorduk. Dr. Setercken, ve Aydın Yardımcı 

ile birlikte bir toplantı esnasında görülüyor.1995 senesinde Aydın Yardımcı bey de Hür-

Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genelbaşkan Yardımcısı idi.Aydın Beyin 
kuruluşumuz Hür-Türk´e bir hayli hizmeti olmuş, bu alanda severek örnek hizmetler vermiştir.  
Resim.: Genelbaşkan Dr. Hans Stercken ve Aydın Yardımcı ile birlikteyiz.  

Resim.: Hür-Türk, Kurultayında Hannover gurubu delegeleri arkadaşlarla beraberiz.  
 

İsmail Kapan abinin Genelbaşkan Dr. Stercken`i Ziyarti 
İsmail Kapan abi 1995 senesinde geldiği Bonn`da Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı 

ve Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genelbaşkanı Dr. Hans Stercken `i 

ziyaret etti. İsmail abi bu gelişlerinde Türkiye gazetesi Genel Yayın Müdürü olarak teşrif 

etmişlerdi. Bu görüşme Dr.Hans Stercken`in Federal Meclis`teki makamında gerçekleşti. 

Her iki taraf da bu görüşmeden azami derecede memnun olmuş, bir başka görüşme randevu-

sunu da İstanbul olarak belirlemişlerdi. Bu görüşmeyi müaakip, Almanya`da da bir takım 

görüşme ve ziyaretler de bulunan İsmail Kapan abi,  iki hafta süreyle Almanya`da kaldı. 

Daha sonra birlikte Frankfurt`a geçip, orada tanıdık dostlarla görüşerek, hasret giderdik. 
Resim.: Hür-Türk, Türk Alman Dostluk Federasyonu Genelbaşkanı Dr. Hans Sterceken Türkiye Gaz.Genel Yayın Yönm.İsmail Kapan`ı 

karşılarken görülüyor. Resim.: Dr. Hans Stercken , İsmail Kapan Bey ile beraberiz. 
 

Buradaki bir takım görüşme ve ziyaretleri mütaakip, birlikte alışveriş yaptık Daha sonra, 

İstanbul’a dönüş hazırlığını takiben, İsmail Kapan abeyi Frankfurt’tan İstanbul’a yolc 

ettim. İsmail Kapan abiyle benim iki ayrı zamanda iki ayrı çalışmam olmuştu. Bunlardan 

birisi onun ihlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü olduğu zama rastlar. İkincisi ise, 

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü olduğu zaman yine kendisine bağlı olarak çalıştığım 

zaman dilimidir. İsmail abi benim çok değer verdiğim, çok saygın ve nezaket dolu bir 

Malatya yiğididir. Kendisiyle olan dialoğumuz devam ediyor. 
 

Türkiye`ye giden Delegeler ! 
Kuruluşumuz, Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu çalışmaları esnasında Genel 

Başkan Dr.Hans Stercken ile zaman, zaman Türkiye`ye gittiğimiz olmuştu. Bu gidişlerin 

sayısı 4 yada 5 kezi bulmuştu. Hemen her gidişimizde Türkiye´deki siyasilerle bir takım 

görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler örneğin.; Çifte vatandaşlık konusu, Almanya´daki 

genclerin askerlik sorunu Türkiye`den yüksek öğrenim yapmak üzere Almanya´ya gelecek 

gençlerin sorunları olarak ilgili yetkililerle enine boyuna görüştük.  
Resim:Zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Dr. Stercken, Almanya Büyükelcisi ve Nihat Ülkekul.ile beraberiz 
Bu görüşmelerde başta zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere yine 

zamanın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ve yine 

zamanın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve savunma Bakanı İsmet Sezgin ile bir takım 

görüşmelerimiz olmuştu. Resim.: İsmet Sezgin ve Nahit Menteşe ile beraberiz. 
Resim.: Nahit Menteşe ve Fatih Atalık  ile beraberiz. 

  

Bu arada  Başbaskan Tansu Çiller ile görüştük. Bu görüşmede Nahit Menteşe`de hazır bulundu. 

Görüşme esnasında Dr. Stercken Tansu Hanıma özellikle bizim Tekin bey ile birlikte 

çalışmanızı tavsiye ederim diye bir teklifte bulunmuştu. Bu arada Nahit Beyin Özel 



kalemliğini yapan Fatih Atalık ile tanışmamı benim için önemli bir kazanç olmuş-tur.Fatih 

Atalık çok saygın, dürüst ve beyefendi bir kardeşimizdir. Kendisi ile ilk tanışmamız 1997 

senesinde Bonn`a geldiğinde gerçekleşmişti  
 

Resim.: Tansu Çiller ve Nahit Menteşe ile beraberiz.    Resim.: Zamanın cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 

Bu arada, Refah partisi milletvekili olan Abdullah Gül ilede bir görüşmemiz olmuştu.  

Genel Başkanımız Dr.Stercken ile birlikte kendisini makamında ziyaret etmiş, kendisiyle bir 

süre sohbet etmiştik. Resim.: Zamanın RP milletvekili ve şimdiki Cum.Abdullah Gül ve Dr.Stercken ile beraberiz. 

Görüşme esnasında Almanya ile Türkiye arasındaki farklı tutum ve durumları konuşuldu. 

Yine her iki ülke arasında karşılıklı sorunların nasıl aşılabileceği konularını konuşuldu. 
 

S.Demirel`in verdiği sözleri tutmaması.: 

Görüşmelerde yalnız Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile belli zaman dilimleri içerisinde 

makamında tam 3 kez karşılıklı görüşmüştük. Malum bizim Genel Başkanımız Dr.Stercken 

her görüşme ve konuşma neticesinde bana dönüp, sevgili Tekin başka konuşacağımız birşey 

varmı diye sorardı. Bende ilk görüşme dahil olmak üzere, mütaakip görüşmelerde de Sayın 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e Derneğimiz Hür-Türk`e maddi yardım konusunu her 

defasında hatırlattım. Zira, Sayın Cumhurbaşkanı S.Demirel daha ilk görüşmemizde bize 

Hür-Türk`e maddi yardım yapılacağı konusunda bizzat söz vermişti. Bahsi edilen bu maddi 

yardımın da en kısa zamanda başlatılacağına bize ifade etmişti. Her defasında kendisine hatır-

latmış olmamıza rağmen, söz verdiği bu yardım malesef bir türlü gerçekleşemedi ve öyle de 

kaldı.Resim.: Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikteyiz. 

Dr.Enver Ören Beyin Davetlisi olarak İstanbul`dayız 
Genel Başkan Dr. Stercken ile Ankara ziyareti öncesinde Dr. Enver Ören`in davetlisi olarak 

önce İstanbul`a gittik. 1997 senesinde Ankara``da yapacağımız çeşitli görüşmeler öncesinde 

Dr. Enver Ören Beyin özel davetlisi olarak önce İstanbul`a geldik. Havalanında TGRT de 

görevli bir arkadaşımız tarafından samimi bir şekilde karşılanıp, Bakırköy sahilindeki 

Holiday oteline götürüldük . Federal Meclisi Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve aynı 

zamananda kuruluşumuz Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı 

olan Dr. Hans Stercken istanbul`da Dr.Enver ören ile bir takım yararlı görüşmeler yaptı.  
Resim.: Dr.Enver Ören`in misafiri olarak Genel Başkan Dr. Stercken ile birlikteyiz. 

Dr. Enver Ören ve Dr.Hans Stercken birlikteler. 

 

Bu arada Enver Beyin katılamadığı bir akşam yemeğine bizi Flurya`daki meşhur Beyti 

Etlokantasına götürmüşlerdi. Beyti Restaurant malum Türkiye´nin en seçkin ve kaliteli bir 

yeridir.O günkü akşam yemeğinde Genelbaşkan Dr.Stercken Beyti Güler Bey ile bizzat 

tanışmış, kendisi de bizim Derneğimizin üyesi olmayı kabul etmişti.  
Resim.: Beyti Beyin oğlu Cüneyt Güler ile de bir süre görüşülüp,Gen.Başkan Dr. Hans Stercken ve Prof.Dr.Muhittin 

Dilege ve arkadaşım Ferda Dilege ile beraberiz. 

 

İrfan Kitapcı.: İrfan abi bizim daha önceki senelerden beri Hamburg`dan tanıdığımız, 

sevdiğimiz bir ağabeyimizdir.Kendisiyle tanışmamız, 1980 li yıllarda mütaadit defalar 

Hamburg`da görüşmemizle olmuştu. Hatta seneler sonra İstanbul`da Hür-Türk`ün İstanbul 

şubesinin açılışına birlikte katılmış olmamızda ayrı ve farklı bir hatıradır. Evet İrfan abi hayli 

yumuşak mizaçlı ve güler yüzlü tatlı bir insandır.  
Resim.: Hür-Türk`ün İstanbul şubesinin açılışında İrfan abi ile beraberiz 

 

Hasvak Genel Başkanı Engin Öztürk`ün verdiğı ödül… 
Hasvak –Hastahaneler Vakfı Genel Başkanı Engin Öztürk Hanım bizim Hür-Türk, Türk-

Alman Dostluk Federasyonu`na bir hayli destek vermiş, hatta kuruluşumuzun Ankara`da ilk 

organize edilmesinde çok önemli destek vermiş, ve Hür-Türk`ün ilk temsilciğini Ankara’da 

kurmuştur. Engin Öztürk Hanım daha sonra, kuruluşumuzun Genel İdare Kurlu üyeliğine 

getirilmiş, ve  Engin Hanım çalışmalarıyla bizi devamlı desteklemiştir.3 Ekim 1998 tarinde 



Ankara`da yemekli bir resepsiyon organize ettirmişti.Büyük bir salonda verilen akşam yeme-

ğinde politikacılardan Mehmet Ali Şahin de vardı. Ayrıca, Ankara Valisi ve Vakıflar Genel 

Müdürü de yemekte hazır bulundular. O akşan Engin Öztürk Hanımefendi yapmış olduğu 

açılış konuşmasıyla o akşamın seçkin toplantısını açtılar. Arkadan benim ismim anons edildi. 

Kürsüye gittim. 
  
Resim.: Engin Öztürk Hanım`ın organize ettigi gecede Ankara`da M.Ali Şahin Bey bana başarı plaketi verdi. 
Resim.: Engin Öztürk Hanım M. Ali Şahin Bey Valisi ve Vakıflar Gen.Başkanı ile yemekteyiz. 
Bendeniz malum Türkiye Almanya ilişkileriyle beraber, Almanya`da yaşayan  Türklerin 

sorunlarına ışık tutan bir konuşma yaptım. Daha sonra zamanın Adalet Bakanı olan M.Ali 

Şahin bir konuşma yapmak üzere, kürsüye geldi. Bakanın kısa ve öz konuşmasını mütaakip, 

sırayla Ankara valisi ve vakıflar Genel Müdürü birer kısa konuşma yaptılar. Arkasından ödül 

törenine geçildi.Hasavak bünyesinde bir takım başarı ödülleri verildi.Bana ödülü Bakan 

M.Ali Şahin verdi. Daha sonra akşam yemeğine geçildi. 
Resim.: Yine Engin Hanım`ın  Organizesiyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`i ziyaret ettik. 
Resim.:  Engin Hanım her konudaki aktifliği ile Ankara`nın tam bir Demir Ladydisidir. 

 

Türk Heyetinin Almanya Görüşmeleri: 
 

Sene 1996/97  T.C. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli`nin Başkanlığında 6 

kişilik Türk heyeti Federal Almanya`da bir takım görüşmeler yapmak üzere o zamanki 

başkent Bonn`a gelmisti. Burada ilk görüşme Federal Meclis Başkanı Bayan Rita Süssmuth 

ile gerçekleşti. Bu görüşmede bende diğer Türk gazetecilerle beraber hazır bulunmuştum. 

Görüşme büyük bir salonda olmuş, 7, 8 Alman gazetecinin yanısıra, Türk gazetecilerden 

Zaman Gazetesi adına Rahmetli İlhan Bardakçı, Anadolu Ajansı adına Hakkı Akduman, 

Hürriyet Gaztesi adına Ahmet Külahçı, Milliyet Gazetesi adına ise, Mehmet Aktan ve 

Türkiye Gazetesi adına ise, ben iştirak etmiştim. 

Almanya Parlemento Başkanı Bayan Süssmuth`u ziyaret.: 
Federal Almanya Parlemento Başkanı Bayan Süssmuth konuşmayı açmış, Türkiye B.M.M. 

Başkanı Mustafa Kalemli`ye hitaben dost ülke Türkiye`nin Parlemento Başkanı Sayın 

Kalemli`nin ülkemize teşrif etmiş olmalarından dolayı duyduğum memnuniyet ve sevincimi 

burada belirtmek istiyor, kendisine hoşgeldiniz diyorum şeklinde oldu. Arkasından sözü 

Kalemli`ye verdi, o da malum yuvarlak kelimelerle, Federal Almanya`da meslekdaşını 

ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu ifade edip, Bayan Süssmuth`u selmlamıştı. Bilahere 

sözü yeniden alan Bayan Süssmuth, Türkiye Almanya arasındaki yakınlık münasebetlerine 

değinmiş, her iki ülkeninde tarihi siyasi, ekonomik, Turizm ve Eğitim konularında çok yararlı 

gelişmeler olarak ele alabiliriz şeklinde ifade etmişti.  
Resim.: Mustafa Kalemli ile beraber 

 

Konuşmların bu düzeyde devam ettiği esnada, Alman gezetecilerden söz alma isteği geldi. 

Onlara hemen söz verdi Bayan Süssmuth. Bir Alman gazetecinin söze başlamasıyla beraber 

hemen her kelimesinde Türkiye`ye hakaret eder biçimde oldu. Örnegın; Türkiye`de demokra-

sinin olmadığını belirtip, Türkiye bizden aldığı Tanklarla doğuda Kürtler`e saldırılıyor, onla-

rın erkekleri tutuklanıp götürülürken, Türk askerleri de hanımlarının ırzına geçiyor şeklinde 

olmuştu. Bu konuşmalar bizleri hayli rahatsız etmişti. Mustafa Kalemli birseyler söylemeye 

çalıştı, ancak söyledikleri ne onları ne de bizleri tatmin etmedi.Ben parmak kaldırarak, Bayan 

Süssmuth`tan söz istedim. Oda bana dönüp buyurun Tekin Bey diyerek söz verdi. Bende 

Sayın Süssmuth Siz söze başlarken dost ülke Türkiye diye konuşmanıza başladınız. Ama 

konuşmalarınızın içeriği hiçde dostlukla uyuşur cinsten değil malesef dedim. 

  

Almanya`nın Türkiye`ye karşı düşmanlık beslemesi.: 

Dost ülke diye hitab ettiğiniz Türkiye`ye yönelik ülkenizde hemen her gün bir düşmanlık 

haraketi görüyoruz. Bunu da görsel medyada, gazete ve radyolarınızla da duyuyor ve görü-



yoruz. Bu nasıl bir dost anlayışıdır dedim. Buna karşılık Bayan Süssmuth`un yanındaki 

danışmanlarından birisi cok rahatsız olmalıki, hemen bana dönerek Bay Tekin lütfen siz 

susunda Türkiye´den gelen misafirler konuşun dedi. Bende Türkiye`den gelenler bu 

söylediklerimi ne duyuyor ne de görüyorlar dedim. Biz bu ülkede yaşadığımız için bunlara 

bizzat şahit oluyor, görüyor ve biliyoruz dedim.  

Buna karşılık Bayan Süssmuth bana dönerek evet haklısınız Tekin Bey ama bu ülke 

demokratik bir ülke kime ne diyebiliriz? Şeklinde bir ifade kulandı. Daha sonra konuşma 

bittikten sonra oradan ayrılıp, arabalara doğru yürür-ken M.Kalemli Bana doğru gelerek, Size 

teşekkür ederim Hasan Bey, Sizler herbiriniz bir elçimiz gibi bu ülkelerde bizi temsil 

ediyorsunuz. Bugün Hasan Beyin hareketi çok yerinde bir müdahaleydi bu sebeple kendisine 

teşekkür ediyor, ve tebrik ediyorum dedi. Tabii kendisine söylemem gereken bu Sizin 

görevinzdi benim değil.Resim.: Bayan Rita Süssmuth ile. 
  

Türk Heyetinin Dr. Hans Stercken`i ziyareti: 
 

T.C.Büyük illet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli`nin Başkanlığında Türk heyeti bu kezde 

Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Hür-Türük Türk-Alman Dosltuk 

Federasyonu Genel Başkanı Dr.Hans Stercken ile görüşeceklerdi. Bu görüşme günü sabah 

saatlerinde saat 10.30 sularında beni arayan Genel Başkan Dr.Hans Stercken bu görüşmede 

benimde hazır bulunmamı istemişti. Bende hayhay efendim deyip teyyit ettim. Ancak, görüş- 

me saatinde beklenmedik bir sürpriz oldu. Mustafa Kalemli benim bu görüşmede haızır 

bulunmama karşı çıktı. Gazeteci olmam nedeniyle, böyle bir görüşmede hazır bulunmamın 

mahsurlu olduğunu bildirerek, bu görüşmeye katılmamamı bildirdi.  
 

Onun bu tutumuna karşı, Genel Başkan Dr.Stercken de benim gazeteci olduğum kadar da 

sivil bir kuruluşun Genel Başkan yardımcısı ve hatta bizzat kendisinin yardımcısı olduğumu 

hatırlatarak, katılmamın taraflar için yararlı olacağını ifade etti. Buna karşılık Mustafa 

Kalemli`de bu fikri kabul etti, ve bende toplantıya katıldım. 
 

Toplantıda Hafız Esat`ında bir terörist olduğunun söylenmesi.: 

Toplantı başladığında, Federal Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Dr.Hans Stercken kısa bir 

selamlama konuşmasıyla T.C. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli`ye hoşgel-

diniz diyerek kendisini ülkesi Almanya`da bulunmasından ötürü selamladı.Mustafa Kalemli 

`de keza Almanya`da bulunmaktan duyduğu memnuniyet bildirerek, kendisinin Türk Heyetini 

kabul etmesinden dolayı da teşekkür etti. 

Sonra Dr.Stercken yine kısa cümleler kurup, sözü Mustafa Kalemli`ye verip, buyurun 

Exselansları Sizi dinliyorum dedi.  

Mustafa Kalemli söze başlayıp, Türkiye`nin büyük bir huzursuzluk duyduğu, Türkiye içinde 

önemli bir sorun olan PKK terörü konusunda kendisiyle görüşme yapacağını ifade etti.Konuş 

masına devam eden Mustafa Kalemli, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat`ı hedef göstererek 

terörist başı Abdullah Öcalan`nın bu ülkede Beka vadisinde konuçlandığını bu duruma Esat` 

ın kasıtlı olarak gözyumduğunu ifade etti. Mustafa Kalemli giderek PKK terörünün Türkiye` 

ye büyük zarar verdiğini ve vereceğini vurgulayıp, bu konuda nasıl bir yol takip etmeliyiz ki, 

bu durumun önüne geçelim şeklinde sorusunu Dr.Stercken`e yöneltti. 
Resim.: Dr.Hans Stercken ile evinde bu konuyu görüşürken. 

 

Buna karşılık Dr.Hans Stercken, Exselansları bu konuyu üzülerek bildiğimi burada ifade 

edeceğim. Ancak önemli olan bu duruma karşı beraberce bir çıkaryolu tesbit etmemizdir dedi. 

Dr.Stercken, netice olarak Kalemli`ye şöyle bir teklif getirdi. Exselansları benim başkan-

lığımda  Almanya Federal Meclisi Heyeti, Sizin başkanlığınızda da Türk Parlemento 

Heyeti birlikte Şamda bulusup, Hafız Esat`a gideceğiz. Kendisine bizleri Beka vadisini bir 

gezdirmesini istiyeceğiz. Beka vadisini gezdiğimizde bütün o rezaletleri bir, bir görüp, 

kendisiyle konuşacağız. Ve kendisine diyeceğiz ki, ya bu terörist başını bize teslim edersiniz, 



yoksa bir damla su dahi verilmiyeceğini ve bunun yanısıra, Siz Türkiye olarak biz Federal 

Almanya olarak, kendisiyle tüm ilişkilerimizi kesip, donduracağımız teklifini ileteceğiz dedi. 
  
Bu teklife karşılık Kalemli ise, şu cevabı verdi; Sayın Stercken, böyle bir teklifi malesef 

kabul edemiyeceğim, zira Hafız Esat kendisi de  bir teröristtir onun ayağına gitmek istemeyiz 

dedi. Kalemli`nin bu beklenmedik cevabına Dr.Stercken ise, büyük bir hayret ve şaşkınlıkla 

duydunmuzmu sevgili Tekin ne diyor? Diyerek bana döndü. Böyle bir düşünceye nasıl vara-

bilirsiniz? Diyerek Kalemlinin verdiği cevap karşısında adeta büyük bir şaşkınlık geçirmişti 

Dr.Stercken. Bu nasıl bir düşünce diyerek, ülkem ve milletim için hiç düşünmeden hemen 

her şeyi yaparım dedi.Ve sonuçta, Dr.Stercken`nin makamında hiç bir anlaşmaya varamadan 

oradan ayrılmıştık. İşte sığı bir düşünceye sahip politikacılarımızın anlaşılmaz tutum ve düş-

ünceleriyle hiç bir şey üretemediklerinden, ülkemizi senelerdir kaosdan kaosa sürükleyen bu 

zihniyetler devamlı başarısız ve bir sonuca varılamayan konular ortaya koymuşlardı. 
 

Armin Laschet ile görüşmemiz.: 
Armin Laschet ile tanışmamız 1994 senesine rastlar. Bu tarihlerde bizim Genel Başkanımız 

Dr. Hans Stercken`in evinde görüşmüş, ve tanışmıştık. O tarihlerde kendisi daha üniversite 

talebesiydi. Malum daha sonra kendisi 2005 senesinden itibaren Kuzeyren Westfalya Eyaleti 

Gençlik, Kadın, Aile ve İntegrarasyon dan sorumlu Bakan olarak, 2010 senesine kadar bu 

vazifesini sürdürdü. Bilahere aynı Eyalet`te Parlementer Gurup sözcüsü olup,Genel Başkan 

yardımcısı görevini sürdürüyor. 12 Şubat 2012 tarihinde Düsseldorf`tan istanbul`a uçuşumda 

Sayın Armin Laschet ile uçakta karşılaştım. 
  
Kendisiyle hayli sohbet ettik.Taaki 1994/ 95 senelerinden hatırladığımız anılarımızı gündeme 

getirdik. İstanbul dönüşümüzdeki hafta Cu-martesi günü Hürriye gazetesinde 18.02.2012 

tarihinde yazdığı köşe yazısında Armin Laschet şunları anlatmıştı;  
Uçakta Hasan Tekin ile karşılaştım. Kendisi Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı.Derneğin Almanya 
çapında 55, Türkiye`de ise, 7 şubesi var.  
 

Hasan Tekin`i 30 yıl önce genç bir üniversite öğrencisiyken tanıdım.O zamanlarda dönemin Federal Meclisi Dışilişkiler 
Komisyonu Başkanı Dr. Hans Stercken`in bürosunda üniversiteli bir genç olarak yardımcı oluyordum. Dr. Stercken tam bir 
Türk dostuydu. Zamanın Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile, birlikte Hür-Türk`ü kurdular. Hasan Tekin`de ta o 
zamanlarda Hür-Türk`ün kuruluşunda yardımcı olmuştu. Bir çok Türk`ünde bilip hatırladığı gibi, Dr. Hans Stercken bu 
kuruluşun uzun zaman Genel Başkanıydı. 1999 senesinde vefat etti.Aachen`daki meydan bugün onun ismini taşıyor. Hasan 
Tekin ise Genel Başkan olarak bu mirası yönetiyor.  
Resim.:  Armin Laschet, Dr. Yaşar Bilgin, ile  

 

Muzaffer Kaplan ile beraberliğimiz.: 
Muzaffer kaplan ile de 1993/ 94 senesinde tanışmıştık. Kendisi o tarihlerde uzun bir 

yolculuk kat ederek, Münih`ten gelmişti Bonn`a. Kendisiyle tanıştıktan sonra, Hür-Türk 

Münih şubesini arkadaşları ile canlandırarak bir çalışma yapmasını önermiştik. Daha sonra 

kendisini Genel İdare Kurulu üyeliğine seçtik. Muzaffer bizimle faydalı ve çok olumlu hiz-

metler verdi. Muzaffer Kaplan bir taraftan Hür-Türk, Minih şubesi başkanı olarak çalışma-

larını sürdürüken, diğer taraftan Hür-Türk, Genel İdare Kurlu üyeliğini ve buradaki hizmet-

lerini devam ettirdi. Bu hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı-

lar diliyorum. Resim.: Muzaffer Kaplan ile Bonn`da birlikteyiz.-1998 

 

Şilisvig Holstayın Eyaleti Parlementosundayım. 
1998 tarihlerinde beni bu Eyaletin Parlementosunua davet etmişlerdi. Türkiye ve Türkiye`de 

cereyan eden anarşik olaylar ve terör konularında bilgi verecektim.Bende bu davete icab edip, 

parlementoda bulunanlara bu konuda bilgi vermeye çalıştım. Bana bir takım sorular sorup, 

bazende konuları saptırmaya çalıştılar. Her ne ise gerektigi şekilde onları bilgilendirdiğimi 

sanıyorum. Ziyaretimden memnun olduklarını belirttiler. Kendilerine davetlerinden ötürü 

teşekkür edip, ayrılmıştım. Resim.: Şilisvig Holstayın Eyaleti parlementosunda konuşurken. 



 

Dr. Ahmet Ünalan ile: 
Dr. Ahmet Ünalan ile ilk tanışmamız 2001 yılına rastlar. Bu tarihlerde kendisiyle katıldığı-

mız bir toplantıda tanışmış, daha sonraları da ilişkilerimizi devam ettirmiştik. Dr. Ahmet 

Ünalan çalışkan ve zeki bir kardeşimizdir. Kendisi Duisburg üniversitesinde öğretim görevlisi 

olarak görev yaparken, bir diğer taraftanda Kuzeyren Westfalya Eyaleti uyum Bakanlığında 

bakan danışmanı olarak vazife ifa ediyor. Dr. Ahmet Ünalan Bey kardeşimiz ile, 2004 sene-

sinden itibaren Hür-Türk, Türk- Alman Dostluk Federasyonu olan kurluşumuzda birlikte 

hizmet vermeye başladık. Kendisi ikinci başkan olarak görevi üstlenmiş, ve bugüne kadarda 

başarılı bir şekilde yürütmüştür. En kısa zaman da Ahmet Ünalan Beyi Hür-Türk`ün başına 

getirme planımızı ve çalışmalarımızı hazırlama çabası içerisindeyiz. Bu itibarla Ahmet karde-

şimiz cok seçkin ve örnek bir beyefendidir. Kendisine sağlık, sıhat ve ailesiyle de huzurlu bir 

hayat temenni ediyorum. Resim.: Ahmet Ünalan ile birlikteyiz. 2009 senesi. 
 

Günther Beckstein ile görüşmemiz.: 
Günther Beckstein Bavyera içişleri Bakanı olduğu bir zamanda tanıştık. Kendisi Türkler`e 

yakınlığı ile bilinen bir insandır. Hatta kendisi 2001 senesinde bizim kuruluş olan Hür-Türk, 

Türk-Alman Dostluk Federasyonu`na şeref üyesi oldu. Daha sonra kendisiyle Berlin`de bir 

italyan Resturant`ta buluşup, yemeği mütaakip, mülakat yapmıştım.Birliklerin Federal İçişleri 

Bakanı adayı olan Günther Beckstein`a o tarihlerde gündemde olan asimilasyonu sordum. 

Bunun bir saçmalık olduğunu ifade eden Beckstein, a zamanın Federal İçişleri Bakanı Otto 

Schily`nin en iyi uyum asimilasyondur şeklindeki sözüne, bu bir saçmalıktır diyen Beckstein 

sözüne şöyle devam etti. 

Schily`nin bu ifadeyi ciddi bir uslüpla verdiğini sanmıyorum. Zira en güzel uyum kişinin 

kendi özünü yaşayarak ve kültürünü canlı tutarak gerçekleştirilebilir. Örnegin ben bugüne 

kadar 60 kez Türkiye`ye gittim.Dolaysiyle gerek Türkiye`yi ve gerekse Türkleri iyi tanıyo-

rum. Nitekim onlar misafirperverlikleri ile dünya`ya ün salmış bir ulustur.Ben nasıl kalkarda 

onlardan Almanya´da asimile olmalarını isteyebilirim? Bu topluma bundan daha büyük kötü-

lük olurmu? Şeklinde ifade etti.Resim.: Günther Beckstein`a şeref üyesi rozetini takarken ve mülakatta görülüyor.  
 

Dr. Faruk Sükan ile irtibatımız.: 
Dr. Faruk Sükan Beyefendiyle tanışmamız 1993 senesine rastlar. O tarihlerde biz Hür-Türk 

Gen.Başk.Yardımcısı rahmetli Nihat Ülkekul ile beraber Bonn şehrinde Hür-Türk, Türk-

Alman Dostluk Federesyonu Genel Merkezinde bulunduğumuz bir zamanda teşrif etmişti. 

Dernekte tanışıp, kendisiyle bir akşam yemeğine Köln`e götürmüştük. Burada uzun uzun 

konuşmalarımız bir hayli ilerlemiş, bu konuşmayla birbirimize daha da yaklaşmıştık. Bu 

vesile ile, rahmetli Dr. Faruk Sükan Beyin bize olan itimatı daha da kuvvetlenmiş, itibarımız 

da artmıştı. Eski içişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı olan Dr. Faruk Sükan Bey bize 

özellikle Ankara` da bir hayli yardımcı olmuştu. Bizde kendisini 1996 senesindeki Hür-Türk 

Türk-Alman Dosltuk Federesyonu Kurultayına davet etmiştik. Kendiside bu davetimize 

icabet etmiş, cok güzel ve tarihi de bir konuşma yapmıştı.  
Resim.: Eski İcişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Dr. Faruk Sükan Bey ile birlikteyiz-1996 

 

Mesut Yılmaz ile Dortmund – GS maçına gitmemiz.: 
1996 senesinde Dortmund`ta Dortmund - GS maçı oynanacaktı. Mesut Yılmaz Başabakan 

olarak Dortmund`a gelmişti. Kendisini karşılayıp maça gittik. O tarihlerde kendisini birinci 

derecede Aydın Yardımcı Bey karşıladı. Mesut Yılmaz Dortmund`taki bu görüşmemizde 

bana bizim Hür-Türk kurultayının ne zaman olacağını sordu. Bende 1 ay içerisinde diye 

cevap verdim.O tarihlerde Başbakan olan Mesut Yılmaz bana bizi neden davet etmediniz 

Hasan Bey dedi? Bende Siz o hakkı kayb ettniz Sayın Başbakan dedim. Neden hayrola 



dedi, Biz Size bu konuda üyelik formu gönderdmiştik doldurup, bize geri göndermeniz için. 

Ancak bu Formu bize geri göndermediğiniz için, malesef Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk 

Federasyonu üyesi olma hakkını kayb etmiş oldunuz dedim.Yazık dedi, unutuldu herhalde 

diyerek geçiştirmeye çalıştı.Bende sağlık olsun bu sepeple biz öncelikle üyelerimizi davet  

ediyoruz dedim. Resim.:Mesut Yılmaz, Aydın Yardımcı ve diğerleri Milletvekiller ile birlikteyiz. 

 

Kurban Bal ile.:  Kurban Bal, ile ilk tanişmamız İstanbul`da gerçekleşmişti. Kendisiyle 

müaakip Ankara`da biraraya gelip bir takım görüşmeler yapmıştık. Mütaakip olarak İmranlı` 

da bir araya gelip Beledeiye Başkanı olarak devam ettirdiği çalışmalar konusunda görüşmüş-

tük. Kendisi merhum ve çok değerli dostumuz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanın bir hatırası 

olması bakaımından her zaman yardımcı olabileceğimizi kendisine ifade etmiştik.Daha sonra 

da İmranlı`da vedalaşark ayrılmıştım. Resim.: Kurban Bal ile beraberiz sene-1994-Ankara 
 

Musa Eroğlu`na Hür-Türk Flaması 
Türkiye`nin tanınmış ses sanatcısı olan Musa Eroğlu`ile ilk kez 1997 senesinde Dortmund 

`ta Beyaz Sarayda tanışmış, ve kendisine bizim Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federas-

yonu `nun bir Flamasını hediye ettik. Kendisiyle bir süre sohbet etmiş, icra ettiği mesleği 

gereği kendisini tebrik etmiştik. Çünkü kendisini izleyen seyirciler ve misafirler arasında her 

hangi bir ayırım yapmadan türkülerini icra ediyordu.  
 

Kendisnie bu konuda seyircileri arasında fark gözeten sanatçınında olduğunu söylediğimizde, 

bu tür sanatcıların ömürleri kısadır. 

Ve o tür sanatçılar öncelikle kendileriyle barışık değiller deyip, bu konuda şunları söyledi; 

Ben şahsen beni izleyenleri vazodaki çeşitli çiçeklere benzetirim. Malum bir vazoda ne kadar 

çok çiçek çeşiti varsa, hiç şüphesiz o vazonun görünümü çok daha güzel, zengin ve renkli bir 

görünüm olarak yansır dedi. Resim.: Musa Eroğlu`na Hür-Türk`ün flamasını verirken görülüyor. 

 

Büyükelçi Onur Öymen ve Volkan Vural ile çalışmalarımız: 
Onur Öymen ile 1993 senesinden itibaren Almanya`nın Bonn şehrinde birlikte çalıştık. Tabii 

ben gazeteci olarak o ise, T.C. Almanya Büyükelçisi olarak. Onur Öymen`i 1997 

senesinden itibaren Türkiye`ye yolc etmiştik. Onu mütaakip ise, Türkiye`nin Almanya 

Büyükelçisi olarak Volkan Vural la birlikte çalışmalarımız Bonn şehrinde devam etti. 

Kendisi saygın bir şahsiyete sahip olan Volkan Vural ile de Bonn`da güzel günler geçirdik. 
Resim.: Onur Öymen ile beraberiz.                                              

Resim.: Volkan Vural ile beraberiz-1998 
 

Mehmet Ağar ile Tanışmamız.: 
Mehmet Ağar ile ilk konuşmamız 2006 senesinde oldu. Bu tarihlerde malum DYP bilahere 

DP Genel Başkanı seçilen Mehmet Ağar daha sonra 2007 senesindeki seçimlerde baraja 

takılınca istifasını bildirdi.Kendisiyle ilk olarak, Ankara`da tanıştığımız Ağar, daha sonra 

kendisini Almanya`ya davet ettiğimiz de bir hafta beraber olduk. Almanya Köln şehrinde 

yaşayan Aydın Yardımcı ağabeyimizin Genel Başkanı olduğu Avrupa Demokrasi Vakfı` 

nın açılışını Mehmet Ağar yapmıştı. Bu açılışı mütaakip bir hafta boyunca Almanya`da 

kalmıştı Ağar. Onun bu Almanya seyahatlerinde kendisiyle bir hafta gibi uzun bir süre 

beraber olduğumuzdan yakinen kendisini tanıma imkanı bulmuştuk. 
Resim.: 2006 senesi Mehmet Ağar ile birlikteyiz.  
 

Bizi Temsil eden Dini Kurluş: 

Genel Başkanımız Dr.Hans Stercken zamanla Almanya`nın ileri gelen dini temsilcileri olan 

papazlarla da bir araya gelerek, bir takım görüşmeler yapıyordu. O tarihlerde malum Almanya 

`nın başkenti Bonn şehri olduğundan Almanya`nın ileri gelen Hıristiyan temsilcisi papazları 

da Bonn`da bulunuyordu. Birgün Dr.Stercken`le evinde yaptığımız bir görüşmemiz esnasın-



da bana şöyle bir soru sordu. Sevgili Tekin malum Almanya`da Türkleri temsil eden Ditib 

kuruluşu değilmi? Evet Sayın Stercken dedim. Bu konuda geçen gün papazlarla bir araya 

geldiğim toplantıda bana Almanya`daki Türkleri dini alanda temsil eden Ditib`le zaman, 

zaman bir araya gelerek görüşmek istiyoruz dediler.  
 

Bu konuda karşılıklı görüşülebilmesi için onlarla önceden bir araya gelip görüşmede yarar var 

dedi. Peki dedi bu önümüzdeki bizim Hür-Türk kurultayında bu konuda Ditib`ten bir kişiyi 

bizim Genel İdare Kurluna üye seçebilirmiyiz dedi? Bende tabii olur herhalde Sayın 

Stercken, ben bir görüşeyim dedim. 
 

Ve 1997 tarihndeki Hür-Türk kurultayında Mehmet Yıldırım isimli Beyi bizim Hür-Türk 

Genel İdare Kurlu üyeliğine seçtik.Seçiminden bir kaç gün geçmiştiki, beraberce Bonn`da 

bulunan Genel Başkan Dr.Stercken`in makamına gittik. Kapıda bizi Dr.Stercken`in sekre-

terlerinden birisi karşıladı. Bizi içeri alıp, bize kahve ikram ederekn o anda  Dr.Stercken`in 

Fransa Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını, konuşması bitermizmez hemen yanı-

mıza geleceğini haber verdi. Bizde tamam dedik bu arada kahvelerimizi içmeye başladık. 

Tam o esnada da Genel Başkan Dr.Stercken de yanımıza geldi. Bize gülerek türkçe hoş 

geldiniz efendim dedi. Bizde kendisine teşekkür edip, hoş bulduk Sayın Stercken dedik. 

Karşılıklı hal hatır sorduktan sonra, Mehmet Yıldırım söz isteyip Dr.Stercken`e Hür-Türk 

çok elit bir kuruluş Sayın Stercken dedi. O da evet öyle dedi. Her önüne gelen bu kuruluşa 

üye olmamalı dedi. Oda her demokratik düşünen ve hayatına yansıtan Hür-Türk`e üye olur 

dedi. Mehmet Yıldırım`ın patavatsız cümleleri.: 

Buna karşılık Mehmet Yıldırım şöyle cevap verdi ; 

Sayın Stercken ben birşeyler duydum ve kulağıma birşeyler geldi onu Sizinle paylaşmak 

istiyorum dedi. Dr.Stercken de buyurun sizi dinliyorum dedi. Söylelenlere göre Tekin Beyin 

PKK lılarla irtibatı varmış, ve onlarla diyalog içerisindeymiş dedi. Ben böyle beklenmedik bir 

durum karşısında nasıl olduğumu ve bozulduğumu sizler taktir ediniz. Ben kendisine bunu 

kim söyledi dedim. Bana o an duydum ve birileri söyledi dedi. Bir süre dönüp bana bakan 

Dr.Stercken hadi beyler benim işlerim var, diyerek bizi yolc etmek için ayağa kalktı.Belliki 

Dr.Stercken bu konuşmadan çok rahatsız olmuş olmalı.Biz de birlikte Dr.Stercken`e veda 

edip çıktık. Yolda tabii kendisine yaho madem böyle bir şeyi duydun neden bana söylemedin 

kardeşim dedim. Unuttum söylemeyi dedi. E peki oradamı aklına geldi dedim. Evet dedi. Peki 

kimden duydun dedim, bilemiyorum birilerinden duymuştum dedi. 
Resim.: Dr. Stercken ve Mehmet Yıldırim ile beraberiz.Ankara 

 

Başka bir şey söylemedi. Aradan üç gün geçmiştiki Dr.Stercken`in eveinde normal günlük 

görüşmemizi yapıyorduk. Gelen mektupları okumuş olan Dr.Stercken bana o koundaki kana-

nat larını söyledi. Bende kendi fikrimi söyledikten sönra tamam sevgili Tekin dedi. Cumartesi 

görüşmek üzere dedi. Bende tamam dedim Sayın Stercken tam kalkıyordum ki, bana dönüp, 

Haaa Tekin Bey ne düşündünüz o M.Yıldırımın söyledikleri hakkında? Hiç birşey  Sayın 

Stercken hiç beklemediğim bir anda söyledi dedim. Biliyorum sevgili Tekin dedi. Ne ise 

unut dedi bana. Peki görüşmek üzere Sayın Sterceken dedim ve kalktım. 
 

Hür-Türk`ün üçüncü Türkiye Ziyareti! 
 

18 Kasım1998 yolculuğumuz Türkiye`ye. Dr. Hans Stercken`in başkanlığında 4 kişilik 

heyetle Düsseldorf Havalimanından yolculuğumuz başladı. Heyet`te Mehemt Yıldırım, 

Jürgen Zander (Genelsekreter), ve ben Hasan Tekin bulunuyoruz. Akşam 18.00 sularında 

Ankara`ya vasıl olduk. Ankara`da bizleri Başta Hür-Türk Türkiye temsilcimiz olan ve 

kendisi aynı zamanda Hasvak Türkiye Devlet Hastahaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı 

Genel Başkanı ve Yönetim Kurlu Başkanı Engin Öztürk Hanımefendi olmak üzere, yine 

Hür-Türk`ün zamanın Ankara Şube Başkanı Kurtar Erbaş bizleri karşıladılar. Sıcak ve güzel 

bir karşılaşmayı mütaakip, her zaman konakladığımız otel olan ve Atatürk Bulvarında bulu-



nan Best otele haraket ettik. Ertesi gün otelde Engin Öztürk Hanımefendinin ve Kurtar 

Beyin teşrifleriyle sabah kahvaltasını birlikte yaptık. 
 

S.Demirel`in bizleri kabulü.: 

Aynı gün ilk ziyaretimiz saat 14.00 sularında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e gerçek-

leşecekti.Ve nihayet o saat geldi çattı Heyetimiz de Genel Başkan Dr. Hans Stercken´in 

başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Köşküne vasıl oldu.Görüşmemiz yukarıda saydığım Hür-

Türk, Almanya heyetinin yanısıra Türkiye Temsilcimiz Engin Öztürk Hanım, Kurtar 

Erbaş, Metin Büyükşıvgın Bey de iştirak ettiler. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, konuşmaya başlayıp, Dr.Hans Stercken`e evet Sayın 

Stercken nasılsınız sağlık sıhatiniz nasıl? Dernek çalışmalarınız nasıl gidiyor şeklinde oldu. 

Dr.Stercken ise, teşekkür edip iyi olduğunu ifade ederek, dernek çalışmalarınında iyi gittiğini 

ifade etti. Demirel, gülerek çok güzel deyip, evet Sayın Stercken sizi dinliyorum diyerek 

sözü yeniden Dr. Stercken`e verdi. Dr.Stercken ise, öncelikle Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel`e bizi kabul etmiş olmasından dolayı teşekkür duyduğu memnuniyeti ifade edip, 

teşekkürlerini bildirdi. 
Resim.: Cumhurbaşkanı .Süleyman .Demirel `i ziyaretimiz esnasında. 

Resim.:Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşmemiz. 

 

Türkiye-Almanya Münasebetlerinin geliştirlmesi teklifi.: 

Söze başlarken de, Exsalansları benim Sizlerden arzum Türkiye –Almanya münasebetlerini 

dahada yaygınlaştırarak, önemli derecede diyebileceğimiz gençler konusunda bir işbirliğine 

girmemiz yerinde olur düşüncesindeyim. Örneğin, Almanya`daki Türk çocuklarının eğitim-

leri, yine Türk gençlerinin askerlik sorunları ki bu sorunlarının Almanya`da halledilmesi, 

gençlerin bir takım sorunları, ve buna bağlı olarak velilere düşen görevler, uyum sorunlarının 

beklenildiği şekilde uygulanabilmesi gibi konuları gündeme getirmişti.Ayrıca, Türk gençleri 

malum çalıştıkları iş yerlerinden ayrılarak bir aylık ödemeli askerlik için Türkiye’ye gelmesi-

ne gerek yok dedi. Türk gençleri bu kısa dönem askerliğini Almanya’da da yapabilir dedi. 

Böyle olunca hem iş yerlerini kaybetme rizikosuda ortadan kalkar dedi. 
 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`de her konuda yardıma ve yardımlaşmaya hazırız diye 

cevap verip, bu konuda yapılacak plan yada programla çalışmaya başlanabileceğini ifade etti. 

Buna karşılık Dr.Stercken`de bu konuda bir hazırlığın yapılacağını bildirerek, kendisine 

taktim edileceğini vurguladı. Daha sonra Dr. Stercken bana dönerek, sevgili Tekin başka 

konuşacağımız bir şey varmı diye sordu.Bende bizi ilk kabul etmesinde Cumhurbaşkanı Sayın 

Demirel`in Hür-Türk, Ankara`ya maddi yardım sözü verdiğini ancak şu ana kadar herhangi 

bir gelişme olmadığını hatırlattım. Sayın Demirel`de tamam ben bu konudas gerekeni yapa-

cağım diyerek üçüncü kez söz vermişti. Ama sonuç olarak her sey oradaki konuşmada kalıp, 

bu konuda her hangi bir gelişmede malesef olmamıştır.Bu arada gerek o zamanın İçişleri 

Bakanı Nahit Menteşe ve gerekse T.B.M.M.Başkanı İsmet Sezgin ile mütadit defalar çok 

yararlı görüşmeler yapmıştık. Her ikiside bizim Hür-Türk`ün kurucu üyeleriydi. 
 

Dr.Stercken`in basın toplantısı.: 

O günü akşama doğru Dr. Stercken`in geniş çapta bir basın toplantısı yapmasını mütaakip, 

Almanya Büyükelçiliği`nin Dr.Stercken onuruna vereceği akşam yemeğine katılacaktık. 

Yemek Alman Büyükelçiliği Konutunda veriliyordu. Bu yemeğe Hür-Türk Ankara yetki-

lilerinin yanısıra, ayrıca yine Hür-Türk`ün Türkiye `de bulunan şube Başkan ve temsilcileri 

de katılacaklardı. Nitekim öyle de oldu ve akşam üzeri, Başta Genel Başkan Dr. Stercken 

olmak üzere, Engin Öztürk Hanım, Kurtar Erbaş, Antalya Başkanı ve yardımcısı, İzmir 

şube Başkanı,  Elazığ şube Başkan ve yardımcısı, Niğde şube Başkanı ve yardımcısı, iştirak 

etmişlerdi. Çok geniş çapta bir akşam yemeği omuştu. Yemeklerden sonra tatlılar yenirken, 

bizim Ankara Şubesi Başkanı Kurtar Erbaş Bey bana gelip, Başkanım dedi birisi sizinle 

görüşmek istiyor dedi. Bende kendisine kim oldugunu sorduğumda ise, tanımıyacağımı ifade 



edip, Başbakanlıktan birileri diye cevap verdi. Buradamı görüşeceğiz diye sordum, oda hayır 

Hilton otelinde diye cevap verdi. Ne zaman dedim, buradan çıktıktan sonra diye cevap verdi. 

 

Hilton otelinde gündem dışı bir görüşme.: 

Buna karşılık bende bizim Genel Başkana giderek durumu kendisine bildirdim. Oda bana 

tamam dedi, Tekin Bey siz gidin görüşün biz sizi otelin lobisinde bekliyoruz 

dedi.Dr.Stercken konuşmasına devam ederek, bayağı merak ettim dedi görüş bakalım nedir 

dedi. Daha sonra, bayağı vakitde gec olduğundan artık Büyükelçilik konutundan ayılmaya 

başladık.Ben Kurtar Erbaş` ve Mehmet Yıldırırımla birlikte Hilton oteline doğru yol alırken, 

onlarda kaldığımız otel olan Best otele doğru yola çıkılar. Biz Hilton oteline gelip,lobide bir 

koşeye oturduk. O esnada bir beyle bir Hanım bize doğru gelip gülümseyerek iyi akşamlar 

diyip, masamıza oturdular. Beyefendi bana nasılsınız Hasan Bey diye hitab etti. Bende 

teşekkür ederim diyerek kendilerine siz nasılsınız? Diye sordum. Oda teşekkür ederek, kusura 

bakmayınız sizi böyle geç vakitte rahatsız ettik dedi. 
  
Bende hayır buyurun dedim, sizi dinliyorum derken de ben çıkarıp birer kartvizitimi taktim 

ettim. Beyefendi teşekkür ederiz diyerek biz, malesef kart vermiyoruz diye cevap verdi.Benim 

dikatimi çekti. Hayrola neden dedim, bana Hasan Bey, biz sizinle beraber çalışmak istiyoruz 

masrafınız ne olursa olsun biz bunu karşılamaya hazırız, çünkü Siz yeriniz itibariyle çok 

önemli bir konumda bulunuyorsunuz dedi. Ben hemen anladım ve kendilerine  benim bu 

konudaki çalışmalarımı siz konsolosluklardan sorup öğrenebilirsiniz dedim. Kısacası onlar bu 

konuda size benim çalışmalarım hakkında gereken bilgiyi verirler diyerek hemen masadan 

kalktım. Kurtar Erbaş`la Mehmet Yıldırım benden bu haraketi herhalde beklemiyorlar 

olacak ki, gitmem karşısında her ikisi de bir hayli heyecanlandılar.Ve bana gitmemem 

konusunda telkinde bulundular.Tabii böylece her iki arkadaşın da bu konuda bilgileri olduğu 

da ortaya çıkmış oluyordu. 

Kurtar Erbaş dur başkanım ben sizi götüreyim diyerek ısrar ettiysede ben hayır taksi ile 

giderim dedim. Öyle de yaptım bir taksiye binip, otele geldim.Dr.Stercken ve Engin Hanım  

Lobide oturuyorlardı. Olanları Dr.Stercken´e anlattım. Büyük bir hayretle dinleyip, bana 

sevgili Tekin bu ikisinide Hür-Türk`ten uzaklaştırmamız şart dedi. Bende evet diye teyyit 

ettim, ve sonuç öylede oldu.Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarihi Genel 

Başkanı Dr. Hans Stercken`in 28 Haziran 1999 tarihinde ölümünün arkasından gerek 

Thomas Kossendey ve gerekse Rolf Reinemann hiç bir şey yapmayarak, tersine yapılanlara 

da balta vurmuş, Hür-Türk için ne yazıkki, her ikiside 4 sene gibi uzun bir zamanın tamamen 

heba olup gitmesine sebep olmuşlardır. 
 

Sakıp Sabancı ile görüşmemiz.: 

Rahmetli Sakıp Sabancı ile Ankara´da bir araya gelmiş çok renkli bir sohbet etmiştik. 

Kendisi başta bizim Genelbaşkan Dr. Hans Stercken olmak üzere, bizi davet etmişti.Ancak 

onun bu samimi davetine icab etme imkanımız malesef olmadı. Bundan da ayrı bir üzüntü 

duyuyorum. Türkiye`mizin çok renkli bir insanıydı Sakıp Sabancı. Ülkesini ve milletini 

gerçek manada seven bir kişiydi.Ayrıca yoksullarıda düşünür, onlara azami derecede hizmet 

ve yardım etmede elinden geleni yapardı. Allah`ü teala rahmet eylesin. 
Resim.: Rahmetli Sakıp Sabancı Genel Başkanımız Dr. Hans Stercken ile birlikteyiz. 

 

Hamm Şehri Heyetiyle Türkiye ziyaretimiz.. 
Kuzeyren Westfalya Eyaleti Hamm şehri Büyükşehir Beld. Başkanı Thomas Hunsteger 

Petermann’la birlikte 23 kişilik bir heyetle Türkiye’ye gittik. İşadamları, Eyalet millet-

vekilleri, ve ben gazateci olarak 1998 senesinde önce Ankara daha sonra Afyonkarahisar’a 

gittik. Ankara’da zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret ettik. Ziyaretimiz 

esnasında her kes kendisini tek,tek taktim etti. Bu arada Muharrem Uslubaş da kendisini 

tektim edip, kahraman Zonguldak`lı olduğunu ifade etmişti. Buna karşılık S.Demirel`de yahu 



Zonguldak ne zaman kahraman ismini aldi? Benim bildiğim bu ismi taşıyan Kahraman Ma-

raş şehridir diye düzellti. Mütaakip Ankara Valisini ziyaret edip, oradan Afyonkarahisar’a 

gittik. Burada ikbal otelde 3 gün kalan heyet Hamm şehri ile Afyonkarahisar’ı kardeş şehir 

yapma çalışmalarına başladı. 
Resim.:Afyonkarahisar Bel. Başk. Hayrettin Barut`u Hamm Büyükşehir Beld.Başk.Thomas H.Petermann ile ziyaretimiz. 

Resim.. Hayrettin Barut’tan Petermann’a Flama hediye edildi. 

Resim.: T.Hunsteger Petermann ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 

Resim.: Thomas H.Petermann ile birlikteyiz-2000 

 

Burada her iki Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile Hayrettin Barut’u bir 

araya getirdik. Görüşmeler bir kaç saat devam etti. Ancak bu görüşmeler esnasında kardeş 

şehir teklifi bir ara akamete uğradı. Bu durum tabii Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye 

Başkanı Hayrettin Barut tarafından oldu. Ancak daha sonraki girişimlerle durumu düzeltip, 

her iki şehride sonunda kardeş şehir projesine uygun bir şekilde kardeş şehir yapacak anlaşma 

imzalandı. Daha sonra oradan Antalya ve bilahere Alanya ziyaretlerimizle geri döndük. 

Thomas H.Petermann ile karşılıklı dialoğumuz çok iyi hatta Türkiye` biraraya gelerek konu-

şup beraberce çalışabileceğimizi karşılıklı teyyit ettik. 
Resim.: Hamm`dan birlikte gelen guruptaki arkadaşlarla istanbul`da birlikteyiz. 

 

Muhsin Yazıcıoğlu ile tanışmamız: 
1998 senesinde gittiğim Ankara`da kendisini BBP sindeki makamında ziyaret etmiştim. İlk 

tanışmamız böyle oldu. Kendisiyle 45 dakikaya yakın konuştuktan sonra vedalaşıp, ayrılmış-

tım.Daha sonra Almanya´ya geldiğinde Frankfurt ve Giessen de görüşmelerimiz olmuştu. 

Mütaakip görüşmemiz ise, Duisburg`da olmuştu. Buradaki görüşmeyi mütaakip, kendisini 

evimize davet etmiştim. O esnada başka birisine söz verdiğim için şimdilik gelemiyeceğini 

Hasan abi, ama bir başka sefer size kesin geleceğim Allah izin verirse demişti. 
  
Daha sonra ben 1999 senesinde Ankara`ya gitmiştim. Yine kendisini makamında ziyaret edip, 

sohbet ettik.Bir ara saat 17:30 sularında kendisine bir telefon gelmişti. Sekreteri telefonu ken-

disine bağladı. Konuşması bittikten sonra, sekretere bir başka telefon bağlamamasını söyleyip, 

biz Hasan abiyle sohbet ediyoruz dedi. 

Beni evine davet etmesi.: 

Daha sonra bana dönerek hadi Hasan abi gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz Başkan dedim?  

Eve gidiyoruz kardaşım dedi.Bende Başkanım benim eşyalarım otelde dedim.Ne oteli kar-

daşım otel nereden çıktı dedi. Ben geldigimde eşyalarımı otele bıraktığımı söyledim.Hangi 

oteldesin dedi. Bende bakın hemen sizin parti binasının çapraz karşısındaki otelde olduğumu 

söyledim.Yahu Hasan abi dedi, maşallah bizimle beraber olmadığın zaman bile bizimle bera-

bersin dedi.Bende tabii Başkanım Bizler birbirimize yakışırız dedim. Gülerek çok doğru abi 

dedi. Haydi o zaman beraber akşam yemeğine gidiyouz dedi.Peki dedim.Ve birlikte akşam 

yemeğine gittik. Resim: Başkan Muhsin Yazıcıoğlu`nun makamında birlikteyiz. 
 

R.Tayyip Erdoğan`ve Abdulla Gül le ilk görüşmemiz: 
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`la görüşmelerimiz onun İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı olduğu zamanlara rastlar. Nitekim 1995 senesinde geldiği Bonn`da kendisiyle kısa 

bir mülakatım olmuştu. Arkasından bir 6 ay sonraydı galiba Köln`de ikinci bir röportaj yap-

mıştım. Resim.: Zamanın İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mülakattayız. 

Daha sonra da arkadan bir sene sonra da Hollanda Rotterdam`da üçüncü bir göürşme ve yine 

söyleyişim olmuştu. Bu söyleyişide zamanın Sivas Beld. Başkanı Temel Karamollaoğlu da 

vardı. Arkasından 2002 seneinde Hapisten yeni çıktığı tarihlerde İstanbul`da görüşmüştük. 

R.Tayyip Erdoğan ile.Sultanahmet Camii yanında Arasta çarşısında bulunan çay 

bahçesinde ve burayı çalıştıran arkadaş Nurullah ve iki arkadaımızla çay içiyor gözleme 



yiyorduk. Bir ara garsonlardan birisi Nurullah Beye gelerek içerde kendisine telefon 

geldiğini haber verdi. Oda telefona gitti. 
Resim.:Roterdam´da R.Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu ile mülakaat esnasında 
 

Telefona giden Nurullah dönüşte bana seslenerek yahu Hasan abi maşallah çok uğurlu 

geldin bugün buraya Hapisten yeni çıkan eski İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Recep 

Tayyip Erdoğan gelecek dedi. Nitekim aradan bir yarım saat geçmiştiki çıkageldi Recep 

Bey. Merdivenelrin başında durup yukarıdan çaybahçesinde bulunan müşterileri selamlayıp, 

merdivenlerden aşağıya indi.Orada bulunanların bir kısımının ellerini sıkarak bize doğru 

ilerleyip,  masamıza geldi.O akşam güzel bir akşam geçirip, kendisiyle uzun, uzun sohbet 

etmiştik. Orada birlikte çay içip gözleme yerken bir yandanda Semazenleri izledik. Aynı 

akşamı 28 Haziran günü Trabzon Haçkar yaylasında yapılacak Camii açılışı ve şenliklerine 

katılacağını bize söylemişti, bende aynı yere davetli olduğumu söyleyip o tarihte de Trabzon 

Haçkar yaylasında buluşmak üzere diye birbirimizden ayrıldık. 
  
Trabzon Haçkar Yaylası Şenliklerinde buluşmamız.: 

Nitekim 28 Haziranda bahsi edilen Trabzon Haçkar Yaylası şenliğine  katıldık.  

Bu şenliğe bugünkü Cumhurbaşkanımız Abdulla Gül, Başbakanımız Recep Tayyip 

Erdoğan, İstanbul’un eski Beld. Başkanı Ali Müfit Gürtuna, ve daha bir çok tanınmış 

simalarda bu şenliğe iştirak etmişlerdi. Recep Bey oradan geri İstanbul`a dönmüştü. Ben ise, 

oradan zamanın Fazilet Partisi (FP) milletvekili Abdulla Gül ile birlikte Uzungöl’e gittik.  
 

Bizi Uzungölde Uzungöl Beld.Başkanı Kadır İnan`ların balık tesislerine götürdüler. Balık 

havuzlarının bulunduğu yerde bize bir güzel balık ve salata ikram etmişlerdi. Sonra da orada 

sohbete başladık. Uzungöl`ün yolunun çok bozuk olduğundan ben rahmetli Başkan Kadir 

İnan Beye Biraz stem ederek, Sayın Başkan bu Uzungölün yolunu madem yapmıyorsun, hiç 

olmassa yaptır dedim. Böylesine güzel bir beldeye böyle harabe bir yol yakışıyormu? Oda 

evet Hasan Bey haklısnınız yaptırmamız lazım dedi.Bende o sıralarda Abdullah Gül`ün 

Fazilet Partisin de Bakan olduğunu düşünerek, dedim ki, işte Devletin Bakanı ayağınıza 

kadar geldi neden sormuyorsunuz bu yolların hali nedir Sayın Bakan diye?. Bakan Abdullah 

Gül bana dönerek, Hasan Bey beni hedef gösteriyorsunuz dedi. Kimi göstereyim Sayın 

Bakanım başka bir yetkili varmı burada dedim? O anda orada bulunan bir takım laz hemşehri-

lerimden birisi gülerek uy ne has dedun diyerek bana sarıldı Abdullah Bey de gülerek doğru 

başka kimse yok dedi.Evet şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile 3,5 saat sonra 

Uzungölden vedalaşıp ayrılmıştık. 
 

Evet Uzungöl seyahatini orada bırakıyor konuya devam ediyoruz. 2002 senesi mayıs ayı 

başıydı. Ben o tarihlerde Kuzeyren Westfalen eyaletine ait Hamm şehrinde bulunuyorudum. 

Ogün günlerden Pazar günüydü. Muharrem Uslubaş isimli bir arkadaşımın evinde 

bulunuyorduk. Balık tutmak için 1 iki saat içerisinde Hollanda`ya gidecektik.Sabah 

kahvaltasını yapıp, yola çıkacaktık. Saat aşağıyukarı sabahın 10.00 ile 11.00 i arası. İşte o 

esnada beni Abdullah bey isminde bir şahıs aradı. 

Recep Tayyip Erdoğan`ın araması.:  

Kendisi R.Tayyip Erdogan`ın özel kalemi olduğunu söyleyip, Başkanımız Sizinle görüşmek 

istiyor Hasan Bey dedi. Ben sizi önce tesbit edip, bu konuda haber vermek için aradım. Ve 

ceb telefonu haricinde size ulaşabileceğimiz bir telefon varmı diye sordu.  

Bende o an bulunduğumuz arkadaşın ev telefonunu verip, 1 ila 1,5 saat daha orada olduğumu-

zu söyledim. Abdullah Beyde tamam dedi sizi bu numaradan arayacagız. O gün 1,5 saate 

yakın bekledik kimse aramadı. Daha sonra biz Hollanda’ya haraket ettik. Hollanda dünüş-

ünde bizim arkadaş Muharrem Uslubaş ’ın hanımı Tayyip Erdogan Beyin aradığını söyledi 

Hasan Bey, sizi sordu bende Hollanda`ya gittiğinizi söyledim. Akşama doğru tekrar geleceği-

nizi kendisine söyledim dedi.  
Resim.: Zamanın  Başbakanı R.Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül`ü ziyaretimizde Dr. Yaşar Bilgin ile. 



Hasan Bey Size ulaşmak ne kadar zor.:      

Akşam üzeriydi bu kez beni ceb telefonumdan aradı. Hasan Bey, size ulaşmak ne kadar zor 

dedi. Bende Başkanım biz Hollanda`da idik o sebeple ulaşamamışsınızdır dedim. Her neise 

siz stanbul`a ne zaman geleceksiniz diye sordu? Bende başkanım 10, yada 15 gün içerisinde 

oradayım inşallah diye cevap verdim. Tamam dedi mutlaka görüşelim dedi. Bende tamam 

Başkanım inşallah dedim gelince mutlaka Sizi arayacağım deyip, kaşılıklı vedalaşıp kapattık.  

İki hafat sonra da ben İstanbul`a gittiğimde ilk işim Tayyip Beyi aramak oldu. Abdullah Bey 

telefona çıktı. Kendisine geldiğimi söyledim. Bana Hasan abi, başkanım şu an bir toplantıda 

kendisine geldiğinizi haber verip, hemen Size döneceğim dedi. Bende peki deyip kapattım.  

Bir 10 dakika geçmiştiki Abdullah Bey beni aradı ve Başkanımın selamı var, Hasan abi sizi 

yarın 15.30 da bizim ofiste bekliyoruz dedi. Bende peki deyip, adresi alıp ertesi gününü 

bekledim. 

Çamlıca`daki evinin alt katındaki Ofisinde beni kabul etti.:  

Çamlıca`daki evinin altındaki ofisine gittim.  

Beni çok iyi karşıladılar Recep Tayyip Erdoğan Beyle görüşüp oturdum. Bana ne içeceğimi 

sordu, bende bir çay alabileceğimi söyledim. Daha sonra, karşılıklı konuşmaya başladık.Bana 

hemen şunu söyledi; Hasan Bey, benim sizden şöyle bir ricam olacak dedi. Ve konuşmaya 

başladı. Sizin bu Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu`nuzu bize iltihak etmenizi 

istiyorum dedi. Bende hiç beklemediğim bu teklif karşısında hayli şaşırarak, nasıl size biz 

derken neyi kast ediyorsunuz Başkanım dedim? Biz malum parti kurma çalışmalarını şu an 

sürdürüyoruz dedi. Anladım dedim, tabii beklenmedik bir an ve çok  zor Sayın Başkanım 

deyip, ama yine de bir düşüneyim şeklinde ifade ettim. 
 

Çünkü bu kuruluşun kurucu üyeleri malum başta Süleyman Demirel, Nahit Menteşe ve Ali 

Naili Erdem Beylerdir. Düsünün ben bunları nasıl  bir kenara itip bu işi yapabilirim dedim. 

Tayyip Bey bana bizim parti kurma çaışmalarızda şu an devam ediyor dedi . Allah hayırlı 

eylesin Başkanım dedim. Bana Hasan Bey Sizde bu parti çalışmalarımıza dahil olabilirsiniz 

dedi. Teşekkür ederim Başkanım Sizler bir başlayın inşallah bizlerde bilahere iştirak ederiz 

dedim. Tamam dedi.Hasan Bey bu teklifimi düşünün ve bize en kısa zamanda cevabınızı 

verin inşallah dedi.  
 

Tamam Başkanım, deyip kendilerinden müsade isteyip, oradan ayrıldım. Aradan 5 gün 

geçmişti ki, beni Yaşar Yakış Bey aradı. Hasan Bey, ne oldu kararınızı verdinizmi dedi? Ben 

hayır hemüz veremedim Yaşar Bey, karar vermek bir hayli zor dedim. Anlıyorum dedi.  
Resim.: Başbakan R.Tayyip Erdoğan ve FB.nin eski Alman kalecisi Toni Schumacher ile istb. birlikteyiz. 

 

Aradan ikinci beşgün geçti Yaşar Yakış Bey beni yine aradı. Karar verdinizmi Hasan Bey 

dedi? Ben hayır Yaşar Bey malesef henüz karar veremedim dedim. Peki dedi. Ben tekrar Sizi 

ararım deyip vedalaştık.Yaşar Beyin üçüncü araması ise, aşağı yukarı 6 gün sonra idi. Ben 

Yaşar Bey, ben Sizi arayacağım dedim. Oda peki Allah`a ışmarladık deyip kapattı. 
 Resim.: Abdullah Gül`ü Ank.da ziyaretimiz esnasında görlüyor. 

 

Osman Albayrak Hocamız ile Hac farizasını birlikte yaptık. 
Osman Albayarak Hocamız ile, 1999 senesinde hac farizasını yerine getirmek için hacca 

gitmek üzere olduğum bir anda tanışmıştık. Sağolsun, kendisi çok nezaketli, saygın ve muh-

terem bir hocaefendidir. Sağolsun hac yaptığımız zaman bize çok yardımcı olup, bir haylide 

hakkı geçti. Kendisne her zaman saygılı olduğumu burada bir kez daha belirtiyor, Allah`ü 

tealadan saglık, sıhat ve mutluluklar diliyorum.Osman Albayrak Hocaefendi, 2000 senesinde 

Ankara`ya döndü. Kendisine dönüşünde hatıra olmak ve bize geçtiği hakkı sebebiyle Hür-

Türk plaketi verdim.Resim.: Osman Albayrak Hocaefendiye verdiğim plaket ile beraberiz. 
 

Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş ile buluşmamız.: 



Bu sefer aradan bir kaç gün geçmişti ki, ben bizim uzun süre İhlas Holding Başdanışmanı  

olarak görev yapmış ve kendisiyle de iyi tanıştığımız Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş Beyefen-

diyi aradım. Aaa Hasan`cığım nasılsın diye, her zamanki gibi neşeli ve güler yüzle bir hitap 

da bulundu. Bende teşekkür ederim Hocam Siz nasılsınız diye sordum, o da her zamanki gibi 

güleryüz  tatlıdilli örnek ve nazik bir incelikle teşekkür etti. Hocam daha sonra konuşmasına 

şöyle devam etti; 
Resim.: Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş`ı Köln-Bonn havalanaınnda karşılama esnasında. 
 

Yahu sevgili Hasan`cığım ben birşeyler duydum ve çok sevindim doğrumu? Dedi. Bana 

gelen bilgiye göre sizin kuruluşu bizim yeni kurulacak partiye iltihak ettirecekmişsiniz dedi. 

Tabii ben bu işe çok sevindim. Zira, sizin gibi birisi varken bu konuda daha başka kime 

müracaat etmemize gerek var dedi. Bende Hocam teşekkür ederim ama bir hayli zor bir 

durumdayım dedim. Acaba bu konuyu Sizinle görüşebilirmiyiz?  
 

Dedim, Hocam tabii Hasan`cığım seni dinliyorum dedi. Hocam dedim malumunuz 

Süleyman Demirel, Nahit Menteşe, ve Ali Nali Erdem Beyler bu bizim kuruluş olan Hür-

Türk`ün kurucu üyeleridir. Haa öylemi dedi Hocam, evet hocam dedim, malesef ben nasıl 

böyle bir kuruluşu Sayın R.Tayyip Erdoğan Beyin istediği istikamette farklı bir  kuruluşa 

bağlıyabilirim? Bu konuşmayı mütaakip, Hocam hemen tamam anladım Hasan`cığım sen bu 

işten vazgeç dedi. Bende tamam Hocam Siz beni daha iyi anladınız çok teşekkür ediyorum 

dedim. 

Hasan Beyciğim ben şimdi Sizin neden bu kadar zorlandığınızı daha iyi anlıyorum dedi. 

Haklısınız tabii dedi. Evet, evet Siz bu işten vazgeçin dedi. Tamam hocam dedim, herhalde 

benim icin en iyisi o olur dedim. Böylece ben malesef Tayyip Başkanın teklifini yerine 

getiremezken, oda beni hala Süleyman Demirel`den vazgeçemediğim için hayır dediğimi 

zannediyor.Resim.: Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile birlikteyiz 
 

Süleyman Demirel`e Şeref Üyeliği Teklifi: 
 

1998 tarihinde Almanya´nın Aachen şehrinde yalnız ünlü politikacıların üye oldukları önemli 

bir Vakıf olan Aachen Vakfı kurulmuştu.O tarihlerde Yürütme Kurulu Başkanı ise, Federal 

Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk 

Federasyonu Genel Başkanı Dr. Hans Stercken idi. Bu vakfa, yine o tarihlerde Almanya 

Başbakanı Helmuth Kohl, başta olmak üzere, Almanya Cumhurbaşkanı  Roman Herzog, 

Avusturya, Belçika, İtalya, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Danimarka, ve Holanda Devlet 

Başkan ve Başbakanları da bu Aachen Vakfına üye idiler. Tabii bunların yanısıra, yine aynı 

ülkelerin Dışişleri Bakanları da bahsi edilen bu Vakfa üyeydiler. Dr. Hans Stercken bana  
Resim.: Cumhurbaşkanı S.Demirel, Dr.H.Stercken ile birlikteyiz. 
 

Cumhurbaşkanı Roman Herzog`la görüştüğünü ve kendisinin T.C. Cumhurbaşkanı Sayın 

Süleyman Demirel`in bu Vakıfta üye olmamasının büyük bir eksiklik olacağını Roman 

Herzog`a ifade ettiğini söyledi. Buna karşılık, Roman Herzog`unda kendisine o zaman lütfen 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel`i davet edniz dediğini söyledi. 

Dr. Stercken`de bu konuda bana bu Vakfı tanıtıcı broşür ve bir de Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel`e taktim edilmek üzere bir Davetiye verip, hemen Türkiye`ye gitmemi bildirdi. Ve 

bana verdiği Davet Metubunu bizzat götürüp Sayın Süleyman Demirel`e tesim etmem konu-

sunda talimat verdi. Bende Ankara`ya giderek, Resim.: Cumhurbaşkanı S.Demirel ile görüşmedeyim. 
 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel`e bizzat verdim. Konuyu basın yetkililerinin 

önünde anlatmamı istediğinden bende anlatım ve kendisini Almanya Cumhurbaşkanı Sayın 

Roman Herzog`un böyle bir Vakfın şeref üyeliği konusunda davet ettiğini söyledim.Daha 

sonra kendiside bir konuşma yaparak, davet konusunda çok menun olduğunu belirtip, 

Almanya Cumhurbaskanı Sayın Roman Herzog`a bu konuda teşekkür etti. 



Sayın Demirel konuşmasında gerkek Almanya Cumhurbaşkanına ve gerekse, Dr.Stercken`e 

cevap vereceğini ifade etti. Ama o günleri başka günler, haftalar, aylar ve nihayet seneler ta-

kip etti. Ama, bu davete malesef herhangi bir cevap dahi vermedi T.C. Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel. Evet Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarihi Genel 

Başkanı Dr. Hans Stercken`in ölümünün arkasından ise, gerek Thomas Kossendey ve 

gerekse Rolf Reinemann`ın Hür-Türk`te almış olduğu görevleri sebebiyle, Hür-Türk için 

ne yazıkki, 4 sene gibi önemli bir zaman tamamen heba olmuş  boşa geçmiştir. 
  

Alişan Hızlı .: 
Alişan Hızlı Bey ile, 1994 senesinde tanıştık. Bu tarihlerde Solingen`de bizim Hür-Türk`ün 

şubesi olarak hizmet veriyordu.1997 senesinde ise, Ali Kılıç ile birleşerek, bizim kuruluşun 

kopyası olan Türk-Alman Dostluk Derneğini Münihte birlikte kurdular. Bir süre sonra, 

kendisi de Ali Kılıçtan ayrılarak, Almanya Alevi Vakfları Federasyonu Genel Başkanı olan 

Prof.Dr. İzzettin Doğan ile birleşti.Üçüncü kademede ise, kendisi Almanya İslam Alevi 

Birliğini kurarak başına geçti. Dolaysiyle Alişan Bey ile uzun zamandır tanışırız.Kendisiyle 

her zaman sevgi ve samimiyetle bir diolog içindeyiz.  Resim.:Alişan Bey ile birlikteyiz. 

 

Şeyh Kıbrısi ile mülakaatımız.: 
Şeyh Kibrısi ile yaptığımız bu mülakatı 1997 senesi Milli Görüş Hollanda kurultayında 

gerçekleştirmiştik. Kendisiyle bir takım dini konuları görüşüp, bu konudaki düşüncelerini 

almış, açıklamalarını dinlemiştik. Bize verdiği bilgiler doğrultusunda kendisine müteşekkir-

liğimizi ifade edip, teşekkürlerimizi sunduk. Kendisi bu konuda bize verdiği bilgide devamlı 

Londra`da ikamet ettiğini, zaman, zaman da çeşitli ülkelere seyahatler yaparak, buralarda bir 

takım davetlere katıldığını, konuşmalar yapıp, bilgiler verdiğini söyledi.  
Resim.: Şeyh Kıbrısi ile birlikteyiz. 

 

2000 Senesinde Hür-Türk Kurultayına gelen bir kaç tebrik 

17 sene boyunca Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonuna Genel Başkank yapmış 

olan Dr. Hans Stercken`i kayb ettikten sonra, yapmış olduğumuz Hür-Türk`ün 11. Kurultay 

`ında T.C. Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel`den  2000 senesinde aldığımız yazılı 

mektubunda şunları yazmıştı; 

 

Sayın Hasan Tekin 

Hür-Türk, Türk-Alman Derneği, Genelbaşkan yardımcısı-Bonn, 1 Nisan 2000 Geride bıraktığımız 20 

yüzyıl, yeni düşünce akımlarının yanı sıra, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin de etkisiyle insanlık 

tarihinde köklü değişimlere sahne olmuştur. Bu değişimler, ülkeler ve insanlar arasındaki sınırları 

ortadan kaldırmış, toplumlar arasında yeni köürüler oluşturmuştur.Türkiye ile Almanya arasındaki 

bağlar, 20.yüzyıl`da daha da güçlenmiş, iki ülke insanları arasındaki dostluk ve dayanışma esasına dayalı 

ilişkiler, her alanda büyük bir gelişme göstermiştir.Alman toplumuyla uyum içinde yaşıyan bir Türk 

topluluğu vardır. Nitekim Almanya`da yaşayan vatandaşlarımız iki ülke arasında bir köprü vazifesi 

görmektedir. 

Kurulduğu günden bu yana Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Derneği, iki toplum arasındaki bağları 

güçlendirme konusunda fevkalede önemli görevler üstlenmiştir. Bu vesileyle, geçen yıl kayb ettiğimiz; Dr. 

Hans Stercken Hür-Türk `e 18 sene genel Başkanlık yapmış, ve bu zaman zarfında da iki ülke arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesine önemli ölçüde katgıda bulunmuştur. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum. 

Bu düşüncelerle, Hür-Türk, Kurultayı`nın başarılı geçmesini diliyor, tüm katılımcılara selam ve 

sevgileimi iletiyorum.  

İmza S.Demirel 
             

 

Bu arada zamanın Başbakanı Bülent Ecevit`in yine aynı kurultayımıza gönderdiği kısa telgrafı da aşağıda yayımlıyoruz. 
Sayın Hasan Tekin, 
Genel Başkan Yardımcısı 
Hür-Türk 
Freidrich-Ebert Allee 53  
53113 Bonn , 



                 
Hürriyetçi Türk-Alman DostlukCemiyetinin kurultayına, davetiniz için teşekkür ederim. Kurultayın Başarılı geçmesini 
diler, Size ve üyelerinize sevgiler saygılar sunarım. Bülent Ecevit-Başbakan 
 

Prof.Dr. Annamerie Schimmel ile.: 
Bayan Annamarie Schimmel Almanya`da tanınmış çok önemli bir yazar ve araştırmacıdır. 

Kendisi özellikle Yunus Emre ve Mevlana Hz.lerinin eserlerini Almanca`ya çeviren tek 

isimdir Almanya`da.  Nitekim Bonn`da evinde kendisini ziyaret edip, röportaj yaptığım 

Prof.Dr.Annemari Shimmel, unutulmayacak şu cümleleri söylemişti. Batı islama 

muhtaçtır. İslama teröristce yaklaşan batılı cahildir. İslamiyeti tanımadığı için bu tavır ve 

iftira üzeredir. 100 den fazla eseri olan Bayan Schimmel batılı medya için ise, adeta İslam`a 

saldırı üzerine programlanmış bir tutum içindedir demişti. Batının islama yaklaşımı hiç 

şüphesiz Mevlana ve Yunus Emre`yi tanımadıklarından kaynaklanıyor. Onları tanımış 

olsalar, o zaman islamiyetin hakiki kimliğini de öğrenmiş olacaklardır dedi.  
Reim.: Bayan Prof. Dr. Annemarie Schimmel ile Bonn`daki eveinde birlikteyiz 
 

Almanya´ya Cumhurbaşkanı Christian Wulff: 
Almayna Cumhurbaşkanı Christian Wulff`la ilk tanişmamız 1990 senesine rastlıyor. O 

tarihlerde Christian Wulff CDU`nun Aşağı Saksonya Eyaleti yeni parti Başkanı seçilmişti. 

Kendisiyle tanışmamızı mütaakip, giderek bir takım görüşmeler olmuş, bu görüşmelerde 

zaman, zaman da bizim kuruluş olan Hür-Türk ile ilgili bir takım gelişmeleri görüştük 

kendisiyle. Ta ki, 2003 senesinde kadar. Bu zaman zarfında sık, sık görüşüyor, hatta 

Hannaover Başkon-soloslğnun 29 Ekim tarihinde verdiği Cumhuriyet resepsiyonuna da 

birlikte gidiyorduk. O tarihlerde Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı ise, SPD yani Sosyal 

Demokrat Partiden Sigma Gabriel idi. Şimdiki Sosyal Demokratların (SPD) Genel 

Başkanı. 2003 senesinde bu eyaletin Başbakanliğına bu kez Christian Wulff`u hazırlayıp, 

seçime soktuk. Bizim Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Derneği Hannover Şubesince 5 adet 

araba tahsis ederek, Christian Wulff`un reklamlarını Hannover içinde ve dışında ev, ev 

dağıttık. İşte bu çalışmalarla o sene Wulff`u seçime soktuk. Christian Wulff la birlikte seçim 

günü Hannover`de CDU`nun Genel Merkezinde  seçimi birlikte takip etmiştik. 
  
Wullf`un seçimi kazanması.: 

C.Wulff`un aldığı oy farkı giderek öylesine arttı ki,  Sigma Gabriel ile arayı bayağı açmıştı. 

Ve her geçen saat bu fark giderek büyüdü, ta ki, çok farklı bir şekilde ipi göhüsleyen ve 

seçimi kazanan taraf Christian Wulff oldu. Seçimi kazandığı haberinin ilan edilmesiyle bir 

anda havaya zıplayan Wulff sevinerek gelip beni kucakladı. Sevgili Tekin Bey, bana verdiğ-

iniz destek için, çok teşekkür ederim dedi. Bu desteğiniz olmasaydı belkide seçimi kazanama-

yacaktım dedi. Sizinle olan çalışmalarımız yine devam edecektir dedi. Bende inşallah deyip, 

sevinerek hayırlısı olsun dedim. Daha sonra o akşam geç saatlerde CDU Genel Merkez`inden 

birlikte ayrıldık. O zaman eski Hanımıda yanındaydı. Nitekim, bir kaç sene sonra o 

Hanımından ayrılmıştı. Resim.: Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile birlikteyiz. 
 

Aşağı Saksonya Başbakanı  Christian Wulff`u ziyaret 
Christian Wulff Başbakan olduktan bir ay sonra, kendisini ziyaret etmek için sekreterinden 

randevu istemiştik. Bir ara sekreteri beni aradı, ve Tekin Bey Başbakan sizi ziyaretine bek-

liyor dedi. Bende peki dedim Haftaya Salı günü CDU eski miletvekillerinden Rolf Reine-

mann ile geleceğimizi bildirdim. Ertesi günü beni tekrar arayan sekreter Hanım Başbakanın 

beni yalnız beklediğıni, Rolf Reinemann ile gitmemem gerektiğini bildirdi. Bende peki 

deyip,Salı günkü randevuya yalnız gittim.Beni bir hayli sıcak karşılayan Başbakan Wulf, 

beraberce içeri geçtikten sonra, bana ne içeriz Tekin Bey dedi? Ben şöyle bir düşünürken, 

birer kahve içelimmi diye sordu. Bende peki içelim dedim. 
 



Kahvelerimiz geldi karşılıklı içerken, bana dernek çalışmalarının nasıl gittiğini sordu.Bende 

iyi gidiyor dedim. O esnada bana  sevgili Tekin aklıma gelmişken Size bir şey soracağım 

dedi.  

Bende buyurun dedim. Türk Hanımlarının başlarını kapatmaları bir siyasi simgemidir diye 

sordu? Ben Hayır dedim, bu konuda bizim kutsal kitabımız olan Kur`a-nı Kerim de 

Hanımlar için örtün suresi var. Dolaysiyle Hanımların dinen örtünmeleri gerekir dedim. Bu 

bizim inancımızdan kaynaklalan bir durumdur dedim.Bunu sizden duymam iyi oldu dedi. Zira 

bana farklı olarak anlatmışlardı dedi. Bende doğrudur dedim, bir miktar daha kendisiyle 

konuştuktan sonra, ben müsade istiyerek vedalaştım.Christian Wulff kısa bir zamanda Al-

manya`nın en sevilen politikacısı olmuştu. Hatta kendisine bir ara Almanya Başbakanlığı tek-

lifi yaptıklarında hayır dedi. Benim Aşağısaksonya eyaletinde ve eyalet başşehri Hannover`de 

daha yapacağım çok işler var diye cevaplamıştı.  

Resimde.: Zamanın Hannover Başbakanı Christian Wulff ile birlikteyiz. 
 

Bizim Hatun Meliha Korkusuz ile Tanışmamız: 
Meliha Hanım ile 2007 senesinde Düsseldorf´ta tanışmıştık. Daha doğrusu bizim Arif 

Şentürk `ün düğününe rastlar. Kendisiyle düğün akşamı tanışıp konuşmuştuk. Bilahere 

bir iki kez birlikte yemek yiyip görüşmemiz olmuştu. Nihayet kendisiyle karşılıklı iyi 

anlaştığımızı kabul ederek, evlenmeye karar verdik. Ve kendisiyle 15 Şubat 2007 senesinde 

evlendik. Meliha Hanım, çok iyi kalbli ve merhametli bir insan. Kendisiyle evlendiğime çok 

Mutluyum. Zira islamiyeti elinden geldiğince bir hakkın yaşama gayreti içerisinde ve bu 

istikamette bir haylide hassas olan bir Hanım. Hatta kendisinin benden çok önemli bir isteği 

olan mübarek Hac`ca gitme arzusunuda  elhamdülillah 2011 senesi Ekim ayında birlikte 

giderek bu kutsal görevide ifa etmiş olduk. Allah`ü teala inşallah mübarek eylesin ve hayır-

lara da vesile kılsın. Evet bu itibarla, Meliha Hanım`ın gönlümde sevgi dolu ayrı bir yeri var.  
Resim.: Beizim kıymetli Meliha Hanım ile Mekkei Mükerreme de beraberiz. 

  

Erol Aykut ile tanışmamız.: 
Erol Aykut Bey ile ilk görüşmemiz 2002 yılına raslar. Kendisini bize Engin Öztürk Hanım 

tavsiye etmiş ve tanıştırmıştı. Erol Bey hayli azimli ve çalışkan bir kardeşimizdir. Hür-Türk, 

Türk-Alman Dostluk Federasyonu Ankara Başkanı olarak aramıza katıldı. Nitekim 2002 

senesinde Ankara Devlet Konukevinde organize ettiği Hür-Türk gecesi tek kelimeyle 

mükemmeldi. Bu vesile ile kendisini tebrik etmiş kutlamıştım. Erol Aykut Bey, dernek 

çalışmaları konusunda hemen her geçen gün yenilikler ortaya atarak, değişik ve farklı yönler-

den ele aldığı yeni konuları bulurdu. Kısa sürede Ankara ve hatta Türkiye`de kendisni isbat 

etmiş önünü açmayı da başarmıştı. Erol Bey, giderek sivrilen bir şahıs olmaya başladı. Nite-

kim bu ortamda milletvekili olmak konusunda adaylığını ortaya atmış, CHP den aday olma 

konusunda müracaat etmişti. Ancak malum Türkiye`mizde bir yerde hatırı sayılır bir kimse-

niz yok ise, bu işlerin olması da imkansızlaşıyor.  
Resim.: Erol Aykut Bey ile birlikte Ankara`da bir ziyaretteyiz. 

 

Mehmet Şaşmaz ile beraberliğimiz.: 

Mehmet Şaşmaz, Ordulu öğretmen ve beyefendi bir kardeşimizdir. Kendisiyle tanışmamız 

ETU çalışmaları esnasında tanıştık. ETU malum Avrupa Türk Birliği kuruluşunun ismidir. 

ETU bir çatı örgütü olarak, bir çok sivil toplum örgütünü de içerisinde barındırıyor. İşte bu 

çatı ötgütü ile tüm Avrupa`da örnek bir çalışma başlatarak, Türkiye`nin AB daimiüyeliği 

konusunda gerekli desteği verdik.Bu çalışmalarımız esnasında Mehmet Şaşmaz kardeşimizin 

de bize önemli katgıları olduğunu burada ifade etmek ieterim. Avusturya, Belçika, ve 

Hollanda `ya bu konuyla ilgili Mehmet Şaşmaz Bey ile birlikte gittik. Kendisinin bizzat 

kurduğu ve taktire şayan  bir çalışma ile yürüttüğü Sigarasız Yaşam Dernegi  alanında da 

örnek bir çalışma ortaya koymuştur. Kendisine bu alanda başarılar diliyorum. 
Resim.: Mehmet Şaşmaz ile birlikteyiz   Resim.: Mehmet Şaşmaz ile birlikte Ahmet Özhan`a Hür-Türk rozeti takıyoruz.  



 

Ali Acar ile tanışmamız… 
Ali Acar bey ile ilk kez 2005 ila 2006 senesinde İzmir`e giderken telefonla görüşüp, tanışmış-

tık. Bu görüşmemize ise, Serdar Türüncü vesile olmuştu. Nitekim daha sonra yine, aynı 

senelerde Frankfurt Havaalanında Kendilerini bir heyetle karşılayıp, bu heyeti Bad-Neuheim 

da bulunan Prof.Dr. Bernd Wüsten`e götürmüştüm. Heyette, Ali Korkmaz ileTaşar Orbay 

da bulunuyorlardı. Burada Prof.Dr.Bernd Wüsten ile görüşüp,Termal konusunda gerekli 

bilgi alacaklardı. Bu arada ben kendilerine tercümanlık yapıp, refakat ediyordum.  

Bu karşılıklı görüşmeler işte bu zaman diliminde giderek gelişmeye başladı. Ali Acar Bey ile 

Frankfurt seyahatinde birbirimize karşı daha farklı ve samimi bir yakınlık hasıl oldu. 

Ali Abiyle çalışmamız: 
Gerek Prof. Dr. Bernd Wüsten ile gerekse ben bizzat gittiğim Afyon`da mütadit defalar Ali 

abiye misafir olup, kendisiyle görüşmelerimiz oldu.Bu görüşmeler belli bir süre Termal ile 

alakalı olup, sağlık konularını içeren meselelerdi.Tabii daha sonra Termal otel (Korel Otel) in 

Açılışı yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılışa katılmış ve açılışı bizzat yapmıştı. 

O gün bizde 4 Alman Prof. ile Afyon Korel otelin açılışına iştirak ettik.  
Resim.: Ali Acar abiyle birlikteyiz. 
 

Daha sonra Korel Otel`in Avrupa Koordinatörlüğünü üstlendim. İşte bu alanda Ali abi ile 

birlikte çalışmaya başladık. Ali Acar abi ile çalışmak bir başka zevk . Zira, çok samimi ve 

çok da dürüst bir insan maşallah. Ali abinin keza örnek bir de ailesi var. Musa ve Mehmet 

isimli 2 oğlunun yanısıra 2 de kızı var. Allah`ü teala mutluluğunu sonsuza kadar devamli 

etsin inşallah. Ali abiyle beraber olduğunuzda, mükemmel derecede bir de tevazuya sahip 

olduğuna şahit oluyorsunuz. Evet böyle bir insanla birlikte çalışmamızda malesef hayli kısa 

sürdü. İnşallah kendisinin yapacağı Avrupa`nın en büyük Termal oteli olacak olan „ Nil 

oteli“ konusunda yine birlikte çalışmaya başlıyacağız. Bu arada ikbal oteli Genel Müdürü 

Orhan Kuş`u da tanıma imkanı buldum. Kendisi mert ve dürüst bir insandır. 
 

Resim.: Ali Acar  abi ile birlikteyiz. 2. Resim.: Ali Acar Bey, ikbal oteli Genel Müdürü Orhan Kuş ile birlikte görülüyor. 
 

Bülent Arınç ile Göürüşmemiz.: 
Bülent Arınç Bey ile ilk kez 2003 senesinde Hannover`de tanıştık. Hannover sanayi fuarına 

gelmişti. Kendisiyle iki gün süreyle fuarı ziyaret edip, kendisine tercümanlık yapmıştım. 

Hatta daha önce Hannover`e gelişinde otel bulup,kendisini otele yerleştirip, akşam yemeğini 

de birlikte yemiştik. Tabii o tarihlerde daha henüz yeni, yeni Ak Parti`nin kurulması çalışma-

ları başlatılmıştı. Hemen hiç kimsede bilmiyordu bu durumu. Taa ki benim bizzat 2003 ün 

Mayıs ayında Sayın R.Tayyip Erdoğan ile görüşmemi mütaakip zamana kadar. Zira o 

tarihlerde henüz hapis`ten yeni çıkmış olan Sayın R.Tayyip Erdoğan ile konuştuğumuzda 

(yukarıda da belirtiğim gibi,) bana parti kurma çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. 

Daha sonra, bu konuyu 2011 senesinde Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı düzeyinde 

bulunan Sayın Bülent Arınç ile bu konuları yeniden tazeleyip, hatıraları konuşmuştuk. 
Resim.: Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ile konuşurken. 

 

İhsan Bal Kardeşim.: 
Rahmetli İhsan Bal`ın benim gönlömde çok müstesna bir yeri var. Bu kardeşimiz insana karşı 

hep almaya değil, verme özelliğine sahip hatırşinas bir insandı. İnsan kıymetini bilen sağduyu 

düşüncelerine sahip tutucu bir insandı. Kendisiyle ilk kez 2003 senesinde yeğenim Orhan 

aracılığı ile tanışmıştım. Onunla bir takım projelerimiz vardı. Öncelikle Almanya`ya gelip 

benim misafirim olacaktı. Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federesyonu`nu daha yakından 

tanıyacaktı.  

Bunu mütaakip de, Avrupa`yı birlikte gezecektik.Türkiye`ye döndüğünde ise, çalışmaları 

başlatacaktı. Bana Hasan abi artık senin yerin Ankara`dır bizleri orada eniyi sen temsil 



edersin demişti.İşte bu hazırlıkları öncelikle hayata geçirip, bilahere de birlikte bir iş ortamı 

kuracaktık. Ama olmadı ömrü vefa etmedi. Zira, o öncelikle Allah`ü tealaya gitmeyi tercih 

etti. 21 Ocak 2005 senesinde hakkın rahmetine kavuştu. Allah`ü teala rahmet eyleyip, ruhu 

şad olsun ve kendisine de cennetini mekan eylesin.Resim.: İhsan Bal ile beraberiz 
 

Yeşiller Partisinde Bayan Claudia Roth ziyaretimiz.: 
Dernekler birlği olarak RTS in şemsiyesi  altında diğerlerinde olduğu gibi, Bayan Rotu da 

ziyeret ettik. Bu ziyaret esnasında karşılıklı çalışma ve dayanışma içerisnde olunabileceği 

konusu öne çıktı.Bizde buna hazır olduğumuzu Bayan Roth’a bildirdik. Bayan Claudia Roth 

konuşmasında kendilerinin Yeşiller Partisi olarak Türkler’e çok daha yakın ve çok daha 

fazla destek verdiklerini ifade etti.  
 

Bu konuda özellikle CDU ve FDP partilerinin Türkler’e karşı tutumunun daha soğuk ve 

dışlayıcı bir ortam içerisinde cereyan ettiğini vurgulayan Bayan Roth’a bizde destek vererek, 

gerek CDU ve gerekse FDP nin bu dışlayıcı tutumunu kınadığımızı belirttik. Bu tutumun 

kabul edilir cinsten olmadığını, bu siyasi partilerinde derhal bu tür çağdışı tutumlarından artık 

vaz geçmeleri gerektiği fikrinde birleştik. Karşılıklı bu tür görüşme ve konuşmayı mütaakip, 

fikirler beyanı neticesinde Müsiad Başkanı Ali Uzun da söz alarak, bu konudaki fikrini beyan 

etti. Ali Uzun da keza Alman siyasi partilerinin Türk`lere karşı tasvip edilmez bir tutum içeri-

sinde olduğunu bir an evvel bu tutumdan vaz geçmeleri gerektiğini söyledi. 

Resim.: Toplantıyı mütaakip, Bayan Claudia Roth Ali Uzun ile birlikteyiz. 
 

Kürşat Turan ile beraberliğimiz.: 

Kürşat Truan eski bir dostumuzdur. Kendisi saygılı bir kardeşimiz olup, bizleri seven dürüst 

bir anadolu insanıdır. Kendisiyle mütadit defalar bir araya gelip, sohbet edip, yemek yediği-

miz zamanlar da olmuştur. Bir ara kendisi politikaya girmek için soyundu, ama malum belli 

yerlerde eğer tanıdığınız birisi yoksa, arzu ettiğiniz yerlere gelmeniz de malesef suya düşüyor. 

Bu itibarla, bu kardeşimiz de politikaya girmek için bu alanda hayli uğraşı verdi.En sonunda 

herhangi bir yerden bir bağlantısı olmadığından, bu sevdadan vaz geçerek, geri çekildi. 
Resim.: Kürşat Turan ile beraberiz. 

 

Mehmet Ay . 
Mehmet Ay ile ilk kez bizim Dr. Yaşar Bilgin aracığı ile Giessen`de tanışmıştık. Kendisi 

Kahraman Maraşlı olup, dürüst ve saygın bir kardeşimizdir. Daha sonraki senelerde de 

kendisiyle bilahere çeşitli yerde ve konularda görüşmelerimiz oldu. Sagolsun, zaman, zaman 

da kendisine misafir olarak gittiğim de olmuştur. Mehmet Ay kardeşimizle hala zaman, 

zaman görüşüyor, ve karşılıklı mailleşiryoruz. Kendisine hayatta sağlık ve afiyetler diliyor, 

bize gösterdiği sevgi ve nezaketinden ötürüde buradan teşekkürlerimi bildiriyor, saygılarımı 

iletiyorum. Resim.: Mehmet Ay ve Prof.Mehmet Sağlam ile birlikteyiz. 

 

Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler`e Plakaet: 

Yine zamanın Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler,e Plaket verdik. Bu organizeyi bizim 

Hür-Türk, Türk-Alman Dostluk Federasyonu`nun ikinci Başkanı olan Ahmet Ünalan Bey 

yapmıştı. Bağlantıları bu alanda çok iyi olan Ahmet Ünalan Bey, bir Eylül ayında Zamanın  

Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler`i Duisburg`taki Derneğe davet etmişti.Bizler de 

Arif Şentürk Beyle katılmış, Cumhurbaşkanıyla beraber yenen akşam yemeğine iştirak 

etmiştik. İşte bu yemek sonrası Ahmet Ünalan Beyin bizi anons yapması ile Cumhurbaşkanı 

Horst Köhler ile tanışıp, kendisine bizim Hür-Türk Türk-Alman Dostluk Federasyonu 

adına bir Plaket taktim ettik.Resim.: Zamanın Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, ve Hür-Türk 2.ci Başkanı 

Dr. Ahmet Ünalan ile beraberiz. 

 



Wulff Sevilen bir Politikacı oldu: Yukarıdada ifade ettiğim gibi, Aşağı 

Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff kısa bir zamanda en sevilen politikacıların 

başında geliyordu.Almanya`da hemen herkesin kafasında Christian Wulff`un Federal 

Almanya Başbakanı yani Şanşölye olacağı düşüncesi vardı. Ancak, Almanya Cumhurbaşkanı 

Horst Köhler  31 Mayıs 2010 tarihinde beklenmedik bir şekilde istifa etti. Boşalan bu 

makam için hemen arayışlar başlatıldı. Taki 3 Haziran 2010 tarihinde Almanya Başbakanı 

Bayan Angela Merkel adeta oldu bittiye getirerek, Christian Wulff`u Almanya 

Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkartmaya başladı. O esnada boşalan Almanya 

Cumhurbaşkanlığı için iki aday öne sürülmüştü birisi Christian Wulff digeri ise, Sosyal 

Demokrat Partisi adayı olan Joachim Gauck tu ki, Wullf`un istifasıyla Almanya`nın yeni 

Cumhurbaşkanı seçildi 23 Şubat 2012. Resim.: Almanya esk. Cumhurb.Christian Wulff ile birlikteyiz. 
 

Angele Merkel`in kendi koltuğunu emniyete alması.: 
Tabii Angele Merkel`in kendi yerini emniyete alabilmek için böyle bir duruma başvurduğunu 

bugün bir çocuk bile bilir. Zira, herkes Christian Wulff`u Almanya Başbakanı olarak ortaya 

çıkacağını düşünüyordu. Dolaysiyle bu durum hiç kimsenin gözünden de kaçmadı. Sonuçta 

Christian Wulff Almanya  Cumhurbaşkanı adaylık seçimini kazanarak Almanya`nın yeni 

Cumhurbaşkanı olmuştu.Tarih 30 Haziran 2010. Böylelikle Almanya Başbakanı Angele 

Merkel de koltuğunu emniyete almış olmamın sevinç ve memnuniyeti içerisinde. Sevilen bir 

politikacı Christian Wulff 2011 senesinde bir konuşmasında hıristiyanlığın ve museviliğin 

Almanya`nın birer değeri olduğunu, keza  islamiyet`inde Almanya `nın bir parçası olduğnu 

ifade etmesi sevilen politikacı Christian Wulff`un sonunu hazırladı.  
 

Bu cümleyle hem tüm Alman politikacıları ve hemde bütün Almanları bir anda karşısına aldı. 

Tabii, başta Almanya`nın en çok satan gazetesi Bild gazetesi bu ifadeyi mütaakip, hemen her 

gün Christian Wulf aleyhinde bir şeyler yazarak halkın gözünden düşürme kampanyası 

başlattı. Bu kampanya 17 Şubat 2012 tarihinde Cuma günü saat 11:30 sularında Christian 

Wulf`un istifasını açıklamasına kadar devam edegeldi. 
 

Ve Merkel`in Wullf`u politikadan silme planı.: 

Bu konuda kısaca şunu söyleyebiliriz; Christian Wulff Bayan Angela Merkel`in azizliğine 

uğramış, ve politik hayatını da böylece 50 yaşında bitirmiştir. Çünkü Almanya Başbakanı 

Angele Merkel, kendi koltuğunu sağlama almak için  genç ve tecrübesiz Christian Wulff`u 

Almanya Cumhurbaşkanlığına aday göstererek açıkça harcamıştır. Çünkü, Türklere sahip 

çıkmış, islamiyet Almanya`nın bir parçası demişti. Bu sebeplede Wullf gitmeliydi. Angele 

Merkel senelerdir biz Türkler`e karşı hiçde samimi olmayan bir tavır içindedir. Filistin`de 

İsrail askerlerince şehit edilen 9 Türk ile alakalı olarak tek kelime etmemiş ve hiç bir açıklama 

yapmamıştı. Aynı şekilde, 7 Şub 2008 tarihinde yine 9 Türk'ün can verdiği Ludwigshafen 

kundaklamasında ölenlere gitmemiş, 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen kundaklamasında 

ölenlere gitmeyen zamanın Almanya Başbakanı Helmuth Kohl`ü kendisine örnek aldığından,  

Almanya`daki Türkleri de karşısına almıştır.  
 Resim.: Almanya Cumhurbaşkanı Başbakanı  Angele Merkel ile 

 

İlhan Tok Hoca ile Tanışmamız.: 
İlhan Tok Hocaefendi ile öncelikle bir telefon görüşmesiyle tanışmıştık. Daha sonra 

kendisiyle Üsküdar Valde Sultan Camii`inda buluşup, birlikte bir yemek yedik. Mütaakip 

görüşmelerimiz zaman, zaman vuku bulmuş, kendisinin bir din hocası özelliği ile tüm nezaket 

ve incelik kurallarına haiz olduğu dikatimi cezbetmişti. Bütün bunların yanısıra mütaakiben 

kendisiyle Afyon Karahisar`da Korel otelin açılışında birlikte olmuştuk. Nitekim bu açılışta 

Başbakanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan`da hazır bulunmuş,açılışı da o yapmıştı. Korel otel-

de ise, bir kaç gün birlikte olmuş, üç gün güzel saatle geçirmiştik. Bir süre sonra da biz 

kendisinin bizzat köyüne kadar giderek, İlhan Tok Hocama misafir olduk. Fotograf`ta da 



görüldüğü üzere, eşleri Hanımefendilerin yanısıra, oğlu Selim Tok ve arkadaşı olan Seçkin 

Çalışkaner ile birlikteyiz. 
Resim.1: Korel otelinin açılışında İlhan Tok Hocam, Hanımefendi, oğuları Selim Tok ve onun arkadaşı Seçkin Çalışkaner 

ile birlikteyiz.      Resim.2: İlhan Tok Hocaefendi ile birlikteyiz. 

 

Türkiye`yi AB sürecinde Destekleme Çalışmaları 
Sene 2006 Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye`nin AB daimi üyeliği konusunda bütün Avrupa 

çapında biz sivil toplum kuruluşlarından destek istemişti.Bu durum karşısında ilk önce Dr. 

Yaşar Bilgin`in etrafında  toplanarak, bu durumu karşılıklı mütala edip, kollarımızı sıva-

dık.Tabii ilk işimiz bu konuda RTS in bünyesi dışında olan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla 

irtibata geçmekti. Derneklerin önünde öylesine klauz bir kuruluş olmalıdır ki, bütün dernekle-

ri arkasına takabilecek bir isim ve ağırlığa sahip olmalıydı. İşte bizlerde bu konuda düşündük 

derneklerin önünde adeta bir motor vazifesini görecek, bir isim ve kuruluş şarttı. Başta Dr. 

Yaşar Bilgin olmak üzere, RTS`e bağlı diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, alınan 

bir karar sonunda kısa adı ETU olan Avrupa Türkleri Birliğini kurduk. Dr. Yaşar Bilgin`in 

Başkanğında kurduğumuz bu kuruluşla derhal çalışmalara başladık.  Ben ise, Hasan Tekin 

olarak 2. Başkan vazifesini üstlendim. 
 

Avrupa çapında başlayan çalışmalarımız.: 

Bu durum öyle organize edilmeliydi ki, tüm Avrupa bu birliğe kentlenmeliydi. Dolaysiyle 

bizde önce bu birliğin itibar edilir,ve inanılır bir kuruluş olmasını öne çıkarttık. Bunu 

mütaakip, Avrupa`nın bir çok ülkelerinde bulunan sivil toplum örgütleri temsilcileriyle 

Frankfurt´ta bir araya geldik. Bu şekilde ilk birlik toplantısını yaptık. Hemen herkesin de bu 

toplantıda ittifkla birlikte çalışacağı sinyelini vermiş olması hepimizi çok memnun etmişti.Bu 

koudaki çalışmalarımızı seri bir şekilde başlattık. 
  
Kısa zamanda hemen Avrupa`nın bir çok merkezinde ilgili arkadaşlala bir araya 

geldik.Yararlı görüşme ve konuşmalar sonuda birlik olma teklifinde mutabık kalarak, 

çalışmalarımızı seri bir şekilde başlattık. Böylece Avrupa çapında bir ilk olan Türk Birliğini 

oluşturmuş olmasının adımını atmıştık. Evet Başbakn Recep Tayip Erdoğan`ın istediği 

büyük birlik ve beraberlikte buydu. Netice olarak, çok yerinde ve faydalı çalışmalar giderek, 

meyvesini de vermeye başlamıştı.  
Resim.: ETU Avrupa Türkleri Birliği`nin Frankfurt`taki toplantısı görülüyor. 
 

Toni Schumacher ile Başbakan`ın davetine katılışımız.: 

Biz bu çalışmalarımızı sürdürürken,  diğer taraftan Başakan R.Tayyip Erdoğan`da  

Türkiye`nin AB daimi üyeliği konususuda İstanbul`da büyük bir toplantı hazırlığını 

yapmıştı. Bu toplantıya Avrupa`nın hemen her ülkesinden bir milletvekili temsilci katılacağı 

bize bildirilmişti. Toplam 3000 bin kişinin katıldığı bu davete bizde eski Fenerbahçe kalecisi 

Toni Schumacher ile iştirak ettik.Tabii sağolsun Dr. Yaşar Bilgin`in yaptığı ödemeyle Toni 

Schumacher`ı İstanbul`a götürdük. Nitekim İstanbul`da en fazla ilgi ve sükseyi de Toni 

Schumacher yapmıştı.  

Bu davete Türkiye`nin en seçkin ve yüksek düzeydeki insanının katıldığını da burada ifade 

etmek isterim. Tanınmış ve ünlü politikacılarının yanısıra, yine tanımış spor otoritelerinin de  

örneğin, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, vs. bu davete katılmışlardı. Toni 

Schumacher ile podyuma çıktığımızda seyirciler ve misafirler salonda büyük bir sevinç ve 

tezahürat gösterdiler.Şenol Güneş bizzat podyuma kadar gelerek, bize hoşgeldiniz diyerek 

elimizi sıktı. Toni Schumacher yanında Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan`ında bulunduğu 

anda herkese hitap edip, arada bir elinde yazılı kağıda bakarak hepinizin kandilinizi tebrik 

ediyorum diyerek söze başlamıştı.  
Resim.: İstanbul`da Başb.R.Tayyip Erdoğan ve Toni Schumacher ile birlikteyiz. 

 

Salonda en büyük ilgiyi Toni Schumacher gördü. 
 



Schumacher konuşmasının bitiminde, Başbakan`a bir top hedeiy ederken, söylediği sözlerde 

salonda hayli ilgi gördü.Toni topu Başbakan’a verirken, Türkiye AB üyeliği konusunda şu 

anda uzatmaları oynuyor uzatmalarda bu topla bir gol atıp, AB üyeliğine dahil olacaksınız 

dedi. Bende aynı anda Başbakan`a Hessen Eyaleti amblemini taşıyan bir tabak hediye etmiş-

tim. Bu ziyareti mütaakip, Berlin`de Almanya Başbakan`ı Angele Merkel adına Wolfgang 

Bosbach`a 750 bin imzayı taşıyan 6 adet dosya teslim etmiştik. Tabii bu imza kampanyası 

malum Türkiye`nin AB daimi üyeliği konusunda toplanmıştı. Bu 750 bin imza böylesine kısa 

bir zamanda toplanılmış, ve örnek denecek bir çalışma sonunda netice alınmıştı.  
 

Bu vazifeyi ifa ederken, Avrupa`nın bir çok ülkelerindeki Büyükelçiliklerimizi de ziyaret 

edip, bizzat büyük elçilerimizle de görüşüp, fikir ve desteklerini aldık. Başta Avusturya, 

olmak üzere, Belçika, ve Hollanda Büyükelçileri bize ayrı ve farklı bir samimiyet ve yakınlık 

göstermiş Bize siz Almanya olarak bizim ağabeyimizsiniz siz ne derseniz biz öyle sizi 

destekler size geregen katgıyı vermeye hazırız demişlerdi. Bu ziyaretlerimizi mütaakip, en son 

T.C. Alman-ya Büyükelçimizi ziyaret etmiştik. 2005/6 tarihlerinden büyükelçimiz Mehmet 

Ali İrtemçelik idi.Kendisini 3 görevli arkadaşımızla birlikte ziyaret etmrk üzere gittik. Bizi 

zoraki karşılayıp, bizimle adeta zoraki konuştu. Konuşması esnasında da biz kendisine kuru-

luşumuz ETU`yu tanıtmak istedik. 

 

İrtemçelik; ben batı çalışma gurubundan başkasını tanımam dedi.: 

Bize hemen ben Batı çalışma gurubundan başka bir çalışma ekibi bilmem dedi. Aynı 

Büyükelçi 2005 senesinde yeni geldiğinde Köln Başkonso-loslğunda yapılan toplantıda akıl 

almaz bir haraket yapmıştı hiç unutmadık. Unutulacak gibi de değil.Şöyleki, o toplantıya 300 

kadar siviltoplum örgüt temsilcileri iştirak etmişti. Ramazan ayının tam ortasına rastlamıştı. 

Herkesin oruçlu olduğu bir esnada, zaman öğle vakitlerinde idi, cebinden sigara cıkartıp bir 

ağızlıa takarak sigara içmeye başlamıştı. Onun bu hareketi karşısında hepimiz adeta şoke 

olmuştuk. Bu haraketi bir hıristiyan dahi kesin yapmazdı. Böylece hepmizin gözüne baka, 

baka sigarasını keyfle içmişti. 
Resim.: ETU çalışması toplantısı esnasında görülüyor. 

Resim.: CDU Genel Başk. Yard. Wolfgang Bosbach`a imza topladığımız dosyaları teslim ettiğim an.  
 

Federal Çlışma Bakanı Olaf Scholz’u ziyaret: 
2009 seensi Aralık ayında Berlin’de Federal Çalışma Bakanı Olaf Scholz ’u ziyaret ettik. 

Ziyaret ekibinde Berlin Müsiat Genel Başkanı Ali Uzun , TIDAF Yönetim Kurlu üyeleri 

Nevber Kılıccıoğlu, Ahmet Serdar Yenice, ve değerli arkadaşımız merhum Nesrullah 

Karaca ile birlikte gitmiştik. Bakan Olaf Scholz ’un bize hoşgeldiniz açılış konuşmasını 

mütaakip, ben cevabı konuşma olarak, bizim birinci Başkan Dr. Yaşar Bilgin ’in selamını 

iletip, kendisini ziyaret maksadımızı belirten kısa bir konuşma yaptım.  
 

Daha sonra Bakan birlikte çalışabileceğimize açık olduğunu belirten ifadesini kullandı. Bende 

bundan memnun olduğumuzu ifade edip, işsizliğin özellikle Türkler arasında çok daha büyük 

oranda olduğunu kendisine hatırlattım. Oda evet bu doğrudur sayın Tekin diyerek bu durumu 

kabullenirken, bir diğer yandan da bu alanda bereberce çaılışarak bu işsizlik sayısını azami 

derecede aşağıya çekebileceğimizi ifade etti. Bende bu teklife müsbet baktığımızı belirtip, 

memnuniyetle beraber çalışacağımızı kendisine bildirdim.Bu ziyaretimizden 6 ay sonra 

değerli arkadaşımız merhum Nesrullah Kara’canın Adana’da kaza yaparak vefat ettiği habe-

rini üzülerek öğrendim.  

Kendisine Allah’ü tealadan rahmet ailesine sabrı cemil diliyoruz. Nesrullah Karaca 

kardeşimizle çok farklı bir dialoğumuz vardı. Hatta, Begneustata gidince orada seneler önce 

kendileriyle tanışıp, dost olduğumuz Şükrü Eroğlu ve Mustafa Menap ile Hemen her 

defasında görüşürdüm. Trabzon`un Uzungöllü olan bu dostlara buradan selam ve 

hürmetlerimi iletiyor, kendilerine Allah`ü tealadan saglık ve mutluluklar diliyorum. 



Resim.: Federal Çalışma Bakanı Olaf Scholz, Ahmet Serdar Yenice, rahmetli Nesrullah Karaca, ve Ali 

Uzun, ile beraberiz.  
 

Yavuz Donat ile tanışmamız.: 

Yavuz abi ile tanışmamız 2009 senesine rastlar. Bu tarihlerde Frankfurt yakınindaki Giessen`e 

Dr. Yaşar Bilgin Beyin davetinie iştirak etmişti. Kendisiyle burada tanıştık ve birlikte FB-

Trabzonspor maçını izlemiştzik. Kendisi de iyi bir FB. lidir. Yavuz Donat abi ile iki kez yine 

Almanya`nın Giessen şehrinde görüşüp, sohbetimiz oldu. Mütaakip, Malatya` da Turgut 

Özal Üniversitesinde 3 gün birlikte olmuş, Malatya`yı da birlikte gezmiştik. Yavuz abi bura 

da benimle ilgili de bir yazı yazmıştı. Bu yazısısında şu mısralara yer alıyor. 

Kitabın ortasından.: 

Güçlü bir sivil örgütlenme... İçinde Türkler de var, Almanlar da: Hür Türk.  

Kuruluş aşamasında "2 Başbakan" da destek vermişlerdi: Süleyman Demirel ile Helmut 

Kohl. Başkanı, 33 yıldır Almanya'da yaşayan Hasan Tekin. "Malatya toplantısında" o da 

vardı. 25 yıllık dostumuz... Ondan daha önceleri de söz etmiştik. "Bizim uyum diye bir 

sorunumuz yok" dedi: 

- Sorun Almanlar'dan kaynaklanıyor... Biz onları kucaklıyoruz, onlar ise bizi 

dışlıyorlar... Özellikle de okullarda.  
*** 

Ülkü Güney'den öğrenmiştik, bir Bayburt deyimi:  

"Kitabın ortasından konuşmak."Hasan Tekin de "kitabın ortasından" konuştu:  

- Uyum sorununu çıkaran da, kaşıyan da, tırmandıran da bazı Alman politikacılar... 

Bizi, kendi iç siyaset çekişmelerinde malzeme olarak kullanıyorlar.  

Çok doğru... Aynen katılıyoruz.Hür-Türk Başkanı Hasan Tekin bir "gençlik araştırmasını" 

önümüze koydu... Soru: - Almanya zora girerse... Almanya için savaşır mısınız? 

"Elbette savaşırım" diyen Almanların oranı yüzde 28.  Türkler'in oranı ise... Yüzde 75.  

"Ne uyumu... Neyi tartışıyoruz?" Resim.: Yavuz Donat abi ile beraberiz. 
 

Yusuf Ziya Köroğlu: 
Yusuf kardeşimizle tanışmamız 2006 senesine rastlar. Kendisiyle ilk kez araba kiralama 

konusunda görüşüp tanışma imkanım oldu. Daha sonraları da keza yine bir kaç kez araba 

kiralama konusunda görüşüp, zamanla samimi olmuştuk. Yusuf kardeşimiz güleryüzlü ve 

samimi bir insandır. Nitekim daha sonraları da dost olup, birlikte futbol oynamaya başladık. 

Tabii futbol konusunda bana Ratingen`e gitmeme Mustafa Çakır kardeşimiz vesile olmuştu. 

Sağolsunlar şimdi ise, zaman, zaman kapalı salonda ve Pazar günleride Ratingen`deki bir 

spor kulübüne ait olan tesislerinde birlikte futbol oynuyoruz. 
Resim.: Yusuf Ziya Köroğlu kardeşimiz ile futbol sahasında beraberiz. 

 

Ali Kurt ve Ali Özdemir.: 
Hacı Ali Kurt ve Hacı Ali Özdemir abileri Ditibe bağlı Münzterstr. deki Merkez Cami`inde 

tanıdım. Sağolsun her ikisininde bana Kuran`ı Kerim okuma konusunda emeği geçti. Her 

ikisinde de teşekkür ediyor, Allah`ü tealadan sağlık ve afiyetler diliyorum.Bana Merkez 

Cami`inde en yakın ve içten ilgi gösteren insanlardı. Kendilerini saygıyla yad ediyorum. 
Resim.: Ali Kurt ve Ali Öztürk görülüyor. 2 adet fotograf. 
 

İsa Al ile tanışmamız.: 
İsa Al , ile tanısmamız 2010 senesine rastlar. Kendisiyle THY nın Almanya basın sözcüsü 

olduğu bir zamanda tanıştık. Bilahere çeşitli davet ve toplantılarda beraber olup, birlikte 

sohbet edip, ve birlikte yemek yedik. İsa Al, şakacı ve güler yüzlü bir kardeşimizdir. 



Kendisi bizi 2011 senesinde Duisburg`taki evinde ağarlamıştı. O akşam yemeği mütaakip, 

uzun süre sohbet edip, konuşmuştuk. Kendisine ömrü hayatında başarı ve murluluklar dili-

yorum. Resim.: İsa Al resimde görülüyor. 

 

Mustafa Kocakır.:  
Mustafa Kocakır, il 2011senesinde tanıştık. Kendisi Düsseldorf´taki Hünkar Restaurant`ın 

ortaklarından olup, dürüst, nazik ve beyefendi bir iş adamımızdır. Kendisiyle mütadit defalar 

görüşüp sohbet edip, birlikte yemek yedik. Mustafa Kocakır, samimi ve güleryüzlü bir 

kardeşimizdir. Kendisine ömrü hayatında Allah`ü tealadan başarı ve mutluluklar diliyorum.  

Ayrıca bu kitabın basılmasında yaptığı maddi yardımından ötürü de kendisine teşekkürlerimi 

sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Resim.: Mustafa Kocakır ile birlikteyiz. 

 

Ahmet Özay ile.: 
Ahmet Özay ile Bonn şehrinde 2000 senesine kadar birlikte çalıştık. Oda malum Sabah 

gazetesi muhaberi olarak görev yaptı.Gerek Ahmet Özay, gerek Ahmet Külahçı, gerek 

Mehmet Aktan ve gerekse Hakkı Akduman ile Bonn şehrinde acı ve tatlı günleri birlikte 

yaşadık.Türk medyası görevlileri olarak 10 seneye yakın birlikte hizmet verdik. Birlikte bir 

çok tanınmış Türk ve Alman politikacıyı karşıladık, birlikte önemli basın toplantılarına 

katılıp, birlikte gazete Televizyon haberlerini verdik.Resim.: Ahmet Özay ile birlikteyiz. 

 

Ömer Döngeloğlu Hoca ile görüşmemiz.: 
Ömer Döngeloğlu Hoca ile ilk kez 2010 yılında Duisburg fuarında görüştük. Çok nazik ve 

nezaketli bir insan. Birlikte çay içip, biraz sohbet etmiştik. Kendisiyle ikinci görüşmemiz ise, 

Düsseldorf`a bağlı Neuss`ta gerçekleşti. Bu görüşmemiz çok kısa olmuş kendisine yazacağım 

bu kitaptan bahs etmiştim. Oda bana bu konuda başarılar dileyip, Allah`ü teala hayırlara 

vesile kılsın inşallah diye temenni de bulundu.Sağolsun kendisini kanal 7 deki programında 

zevkle izliyor ve dinliyoruz. Proğramını çok sami bir ortamda anlatıp, adeta yaşıyor. Bu 

programıyla devamlı insanımızı irşat ediyor. Biz de buradan kendisine gerek proğramı çerçe-

vesinde gerekse bütün işlerinde başarılar temenni ediyor, Allah`ü tealadan sağlık ve mutluluk 

temenni ediyoruz. Resim.: Ömer Döngeloğlu Hoca ile birlikteyiz. 
 

Gazetecilik yıllarım ve Bonn.: 
O tarihlerde Almanya´nın başkenti olan Bonn şehrinde 9 seneye yakın bir süre ikamet ettim. 

1992 senesinden 2000 senesinin sonuna kadar olan zaman dilimine tekamül eder. Bonn`da 

ikamet ettiğim bu zaman zarfında hem Türkiye gazetesi muhabiri ve hemde Hür-Türk, 

Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bonn 

`dan Almanya haberlerini TGRT Tv.undan veriyor, Türkiye gazetesi muhabirliğini de bir-

likte yürütüyordum.Bu zaman zarfında Bonn`da güzel günlerim oldu. Bonn Almanya`nın çok 

şirin ve güzel bir şehridir. Hemen her resmi makam ve daireler elinin içi gibi, hepsi birbirleri-

ne yakın ve yürüyerek ulaşılabiliyordu. Kısacası bu şehirde, her makama yada bakanlığa 

yürüyerek gidip gelme imkanına sahiptik. Dolaysiyle kolay, kolay unutamıyacağım güzel bir 

şehirdir Bonn şehri. Bu itibarla, Bonn şehrinin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır.  
 

Burada bir takım arakadaşlarla birlikte gerek gazete ve gerkse radyo ve Tv. lara  hizmet 

verdik. Bu arkadaşlarımız arasında örneğin; Ahmet Külahçı Hürriyet Gazetesi,  Mehmet 

Aktan Milliyet Gazetesi, Hakkı Akduman Anadolu ajansı, Ahmet Özay Sabah gazetesi 

Seyfi Alp yine Sabah gazetesi ve rahmetli İlhan Bardakcı Zaman gazetesine hizmet 

veriyordu.Burada ayrıca, bizim derneğin genel Başkanı Dr.Hans Stercken ile çalışmalarımı 

hiç bir zaman unutamıyorum. Kendisi Aachen Federal milletvekili, olup, Türkiye`yi ve Türk 

insanını çok seven bir insandı. Onunla çalışmak benim için hayatımda unutulması imkansız 

yeni bir sayfa açtı.  



Resim.: 1996 senesinde Türk gazeteci arkadaşlarla beraber Ahmet Külahcı, Hakkı Akduman, İsmail Tipi, Ahmet Özay 

Mehmet Aktan, Seyfi Alp gibi arkadaşlarla beraber çalıştık. 

 

. 


