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Me.rhaea

Yeni bir dergi ile hepinize merhaba diyoruz,

Pazarcrk artrk kügücük bir kasabamn adr olmaktan grktr.

Bugün dünyamn dört bir tarafina da§ mr9 önemli bir Pazarcrk varh§r var.

Pazarcrk yLrtdrgrnda önemli bir birikime ulaptr.

Hemen hemen Avrupanm neresine gitseniz orada bir Pazarcrkh ile kargrlagabilirsiniz.

Üstelik bunlar kenarda kögede kalmrg insanlar de§il.

Kendi iqlerine sanlan, kendi gelecelderine odaldanan aktif insanlar.
Kendi kaderlerini kendi gizen insanlar. Hedeflerine kilitlenmig insanlar.

Artrk burada dogup büyüyenlerimiz var.
Egitimlerini burada tamamlayanlarrmrz var.
Geleceklerini bu topraklara kazryanlarrmrz var.

Elbetteki bu, gözardr edilemiyecek kadar önemli bir geligmedir.

igte elinizdeki dergi, öncelikle bu birikimi gün4rgrna grkarmak,

daha do§u bir deyigle bu birikimi ifade etmek istiyor.

Ne yapryoruz?

Sorunlanmrz neler?

Toplum olarak nerede duruyoruz?
Nereye gidiyoruz?
Bizi hangi gelecek bekliyor?
Gelece§imizi nasrl daha iyi kurabiliriz?
Nasrl daha egitimli, daha bilgili, daha yetenekli nesiller yetiqtirebiliriz?
Egitim ve ekonomi bagta olmak üzere, her alanda toplumsal
standartlan nas yakalayabiliriz?

Bunun igin ortak bir biling, ortak bir kültür yaratabilir miyiz?
Bir dayamgma ruhu yatatabilir miyiz?
Bir dayamgma a§r olusturabilir miyiz?

igte elinizdeki bu dergi, bu sorularr sorup, ortak cevaplar aramaya aracr olmak istiyor.
Pazarcrkl ar arasrnda en azrndan bir haberlegme mekanizmasr kurmak istiyor.
Sorunlann ve projelerin tartrgrldrgr bir platforrn olmak istiyor.

Ama hergeyden önce, bütün bunlann mümkün oldugunu göstermek istiyor.
Pazarcrldrlann yeni athmlar igin gerekli birfüme ve donamma sahip oldullanm
otaya koyrnak istiyor,

Bu ynzden de yüregi al,m duygularla dolu olan herkesi katlqda bulunmaya ga$nyor.

Yeni bir say,rda bulugmak dilegiyle.

Yazr l(uruln
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Bu defaki belediye seqimleri farklr oldu.
Hemen herkes tarihi bir adrmdan bahse-

diyor.
Pazarcrkta yeni Belediye Baskanr Kamil

Dalkara. Kamil Dalkara sadece bir isim
de§igikli§i anlamrna gelmiyor.

Hergeyden önce geleneksel yaprnrn

deöistiüi anlamrna geliyor.
Genellikle segimlerin bir siyasi olay oI

masr, deöisimin de siyasi bir olgu olarak
algrlanmasrna neden oluyor.

Oysa bu deöisim esas itibariyle sosyo-
lojik bir deöisim.

Pazarcrkta sosyal yaprnrn önemli deöi-
qimler geqirdi§ini gösteriyor.

Belediye Bagkanlr§r seEimi, bugüne
kadar qenellikle iki aile arasrndaki bir ya

flsma bieimindeydi.
Ya Özdallar ya Bozda§lar.
(ünkü geleneksel yaprnrn en önde

gelen aileleri onlardr.
Ekonomik ve toplumsal güEleri, onlara

do§al olarak politik bir otorite de saöll-
yordu.

Özdallar solda, Bozda§lar ise sa§da ko'
numlanmr5lardr.

Esen politik rüzgarlara göre de birin-
den diüerine gesiyordu.

i5te bu yapr iserisinde bir bagkasrnrn

Belediye BaSkanr olmasr tahayyül bile

2

edilmezdi.

§imdi bu makamda geng bir Pazarcrklr

var. Geleneksel yaprlarrn iginden gelmi
yo(.

O bir ipadamr. O bir sanayici.
Bir sivil toplum kurulusunun yöneticisi,

Yani modern yaprlarrn iginden geliyor.
i5te sosyolojik de§iqim ve dönü5üm de

bu rad a.

Kamil Dalkara bu deöisimin temsilcisi.
O, Pazarcrk'taki yenilenmeyi ifade ediyor.

§unu arttk rahatqa söyleyebiliriz: Za-
man deöismistir.

Pazarcrk eski Pazarcrk, toplum eski top-
lum deöildir.

8u de§i5im mutlaka yeni dinamikleri
de beraberinde getirecektir.

Bugün kendisini belediye bagkan|§r ile
ifade eden bu ddnüsüm, önümüzdeki
dönemde farklr alanlarda da kendini belli
edecektir.

Dönü5ümün qergek boyutlarrnr da asrl

o zaman göreceöiz.

,:'- ::: ' ".
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Cöp sovoslonm Pozorcrk kozondr

Tanm iqin fevkalade elverigli bir yaprya

sahip olan Narlr-Pazarcrk ovasr kapsamlr

bir kirlenme tehdidi ile kar5r kar5rya bu-
lunuyor.

Ova halkr iki koldan yürütülen Cevre
saldrrrlarr ile bo§uluyor. Bir tdrdftdn gi-

mento fabrikalarr hergün toz ve zehir ku

sarken, bir taraftan da ova qöp tesisleri ile
bo{ulmak isteniyor.

Her iki saldrrrya kargr yrllardrr yo§un ve

kararlr bir mücadele veriliyor.
Pazarcrklrlar hem hukuki alanda aman-

srz bir kampanya sürdürdüler, hem de
demokratik mücadelenin bütün meka-
nizmalannr harekete gegirerek muazzam

bir direni5 sergilediler.
Kimi zdmdn inlddt drdgldIlnrn önünü

kestiler, kimi zaman doörudan salrsanlarr
durdurdular.

Srk srk jandarma ile kargr kargrya geldi

ler. Ama his geri adrm atmadrlar. eöp te-
sislerinin yäprlacaör alana gece ve gün-
dü2, kar ve kr5 demeden binlerce fidan
diktiler. Ovaya küsük bir orman kazan

drrdrlar.

Bu mücadele srrasrnda bilim adamla-

rrndan mühendis odalarrndan ve gevre

aktivistlerinden büyük bir destek gördü
ler. Azrmsanmayacak bir (evre bilinci
edindiler. (evre ve Eevreye zarar veren
maddeler konusunda nerdeyse uzman
lastrlar. Arastrrdrlar okudular. BaSka alan-
lardaki q,evre mücadelelerine ilgi ve

yakrnlrk duydular.
i5te bu amansrz mücadele sonucunda

Kahramanmaras ve bölge belediyeleri
havlu atmak zor unda kald rlar. Topaluga§ r

ve Maksutusaör arasrnda kurmak istedik-

leri qöp tesisleri pro.,esini geri qektiler-
qimento fabrikalafl ise ovayr kirlet-

meye devam ediyor.
(öp mücadelesini Pazarcrkhlar kazandt.

Böyle bir zafere imza atanlar qimento
mücadelesini de kolay kaybetmeyecek
lerdir.
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tsi Lvvl ilr
AlaManqt.yrtz

Holil Amcanm hoyaty biroz do bizim toprogmtzdoki Almanya mncerlsmm

torihidir. Onun hoyotr, bizim topro§madokisosyol dönügümlerin ve bu

dönüSümlere eSlikeden arayrylann tarihidir. Holil Amco, ilte hu torihin en

unutul m oz karakterl eri n den bi ri d i r.

40'h yrllarda bizim Pazarcrk topra-
qrnda koyu bir yoksulluk hüküm sürü-
yord u.

Nüfusun büyük bölümü köylü bile sa-

yrlmazdr. GöEebelikten yerlelik hayata
yeni yeni geqiliyordu.

50'li yrllar ise hem yoksulluk hem de
canlanma yrllan oldu.

Köyler artrk yavas yavag kabu§unu krr-

maya bagladrlar.

Öküzün ve atrn yerini traktör almaya
baglamrgtr.

(ocuklarrn bir bayram co5kusu iginde
traktörün arkasrndan kostuöu yrllardr.

60'lr yrllar ise tamamen arayr; yrllarr
oldu.

§ehire gös etmek gibi yenilikler ortaya

§rktr. Artrk toprak ve tarrm dr5rnda ba5ka

i;lerin de mümkün oldu§u görülmeye
bagladr.

igte bu yrllarda köyleri dola5an bir
haber frrtrna etkisi yaratmrstr: Almanya
igqialyordu.

Ama Almanya nere Pazarcrk nere?
O zamana kadar pamu§unu topla-

maya gittikleri Adana'dän ötesini gör-
memig köylüler iqin, Almanya'yr tasav-
vur etmek dahi zor bir isti.

Böyle bilinmezlerle dolu bir yola grk-

mak, her babayi§idin cesaret edebile-
ceöi birsey olamazdr, Hem gözükara
hem de biraz macerasever olmak gere-

kirdi.
Bizim Ciöli köyünde bu karaktere

uygun tek bir insan vardr: Halil Ünlü-
tepe.

Yoksul, ama yiöit ve cesur bir insandr.

O denli de srcäk bir insandr. Ekmeöini in-
sanlarla payla5maktan keyif alan bir in-
sandr.

Zaten babasr Hrro da köyün gelmi§
geqmis en büyük avcrsr sayrlryordu. Bir

zamanlar köylüler ormanlarr tanm ara-
zilerine dönüstürürken, yaban domuz-
larrnrn peqinde kogmak ona muazzam
bir keyif vermisti.

Yani bilinmezlere do§ru kogmak, bela

ve maceralardan sakrnmamak onlarrn
kanrnda vardr.

i;te bu ko;ullarda bu maceraya ilk
yazrlan o oldu.

Üstelik bir avanta.ir da vardr. En yakrn

arkadasrnr da ikna etmisti.
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Artrk korkmak iqin higbir neden
yoktu. Ne de olsa yalnrz de§ildi.

Bir tek eksiöi vardr. Askerlikten sonra

ise yaramaz diye dügündü§ü nüfus

cüzdanr.
Hemen müracaat ederek onu da

aldr.

Uzun bir tren yolculu§undan sonra

puslu bir havada ugsuz bucakstz bir
rsrk kümesinin igine indiler. Ne Mara§'a

benziyordu ne de Antep'e.
Rehber ona Hamburg demisti.
lsrklafln beyaz bir bulut gibi süsle-

di§i bu liman sehrind€ Halil Amca'ya

kapkara kömürleri tagrmak dü5tü.

Olsundu. Hayat denen sey de bir ta-
rafr ak, bir tarafr kara bir madalya deÖil

miydi?

Aldrör paraya baktrksa kendini bu-

lutlafl n üstünde hissediyordu.
Ama o bulutlafl yararak gözlerine

dolan gocuklanntn hayali koca bir da§
gibi üstüne söküyordu. Hasretin ne

yaman kelime oldugunu en gok o
zaman anlamtstt.

Muazzam bir qelitki iCindeydi.

Baska türlü de olamazdt zaten.

Cünkü o bir öncüydü. Her öncü gibi
yolunu kendisi agacaktr. Her öncü gibi

eski ile yeni arasrnda gidip gelecekti.
Hig tahmin etmediöi zorluklara tek ba-

irna gööüs gerecekti.

Arkadagr dayanamayrp köye geri

döndü.
Halil Amca ise hiq pes etmedi.

e iöli Köyü'nün Almanya macerast

iste böyle basladr.
Sonra Hamburg'daki (i§li ve belki

de Pazarcrk kolonisi böyle olustu.

Hälil Amcanrn hayatr, biraz da bizim

topra§rmrzdaki Almanya macerastntn

tarihidir.
Onun hayatr bizim topragrmtzdaki

sosyal dönü9ümlerin ve bu dönüsüm-
lere eglik eden arayrslarn tarihidir.

Halil Amca iite bu tarihin en unutul-
maz karakterlerinden biridir.

Kö1n,06.06.2009

Ati Ünlübayir

DIPNOT:

Holil Amcay! onlotmtlken onun bir
antsrnt do burada anlotmadan gec-

mek olmaz.
Bitindigi gibi 1979 ytlndo Mara§

katliamtntn üze nden daho bir ytl
dahigegmeden Cotum'da do bir kot'
liam girisimi olmustu.

Eorumlular bu kotliom tesebbüsle'

rine büyük bir direnitle karyltk ve-

rince, bu dieniSle doyan\mo i§in

Almanyo'do bir kampanyo baslotlh'
yor.

Halil Amcayo gidip Corum i|in
baglt istiyorlar. Holil Amca hemen

vermem diyot. "KomPonYontn so-

nundd kim en gok verdiyse onddn
2oo OM fozla yazn, makbuzu bana
geti n" diyot.

O kdmpanyada en fazla 1000 DM

kaydediliyor. Holil Amco Ctkanp 1200

DMve yor.
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Ünlü 5air Ahmet Arif, Diyarbakrr ve Di
yarbakrr sevdasrnr böyle d ile getirmisti.
Bunlar, hiq kuTkusuz, Diyarbakrr uzerrne
söylenmi5 en g üzel sözlerdir.

Gergekten de bu coörafyantn insant
iqin Diyarbakrr balka bir5eydir. Diyarba
krr, kar5r konulmaz bir sevda ve tutkunun
ad rdrr.

(ünkü Diyarbakrr, her5eyden önce bir
a5k halidir. Diyarbakrrr düsünmek, äskrn
denizine dalmak ve mavi okyanuslarda

6

kulag atnrak gibidir. Balinalara arkada5,
yunuslara yolda5 olrna k qibidir.

Qünkü Diyarbakrr, herSeydcn önce bir
dem halidir.

Diyarbakrr, a§ulardan süzüiüp gelen
bir kültür hazinesidir. Hem qeqmitin ay
nastd r hem de 5afaklara uzanan umutlu
gece yürüyü5lerinin kutup yrldrzrdrr. Dün-
den yarrna uzanan ufuklarrn adrdrr.

ilte bu sevda, nam rdiöer Diyarbakrr,
yi.ndi de Pazart rklr lair Bejan Matur'un
ka leminden kagrtlara dökülüyor.

Bejan Matur'un uzun süredir üzerinde
qalrströr kitap, Doöunun Kaprsr Diyarba-
krr adr ile yayrn la ndr.

EditörlüEünü Fidel Balta'nrn ya pttö I

kitaptaki siirsel metinlere Murat DLlzyol
ve Halil Kayrr'rn rmzastnt tastyan 'l 15 fo
toöraf etlik ediyor. Böylece kitap qok
yönlrl karakteri yanrnda aynr zamanda
ae rklamalr birfotoöraf albrlmü özelligi ka

Tantyo(.

Geiecek sayrmrzda 5airimiz ve kitabr
hakkrnd.r daha fazla yazmayr umit edi
yotuz.

D IY A RB A KI R
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Kolifornio
Kulufornio
Pazorqk

Malum,., Kaliforniya Amerika'nrn en

büyük eyaleti.
Sadece en büyük de§il, aynr zamanda

en zengin eyaleti.
Kaliforniya, Amerika'dan ba§rmsrz olsa,

dünyanrn sekizinci zengin ülkesi olacak
kadar büyük Lrir potansiyele sahip.

Daha bitmedi, Hollywood, bu eyalette.
Elektronik ve informatik endüstrisinin

kalbi Silicon Valley, bu eyalette.
Kaliforniya, Amerikan baskanlrk segim-

lerinde de her zaman tayin edici bir rol
oynuyor.

Kaliforniya'yr kazanan Amerikayr ka-

zanmrp sayrlryor.

Beyaz Saray'a giden yol Kaliforniya'dan
ge(iyor.

Bu kadar meghur bu eyaletin valisi de
yine ünlü bir Hollywood yrldrzr: Arnold
Schwarzenegger.

Terminator filminin ba5 kahramanr.

Kulu ise Konya nrn kugücük bir kasa

bast. Nüfusu 20 bin civarrnda. A5a§r yu
kan Pazarcrk kadar.

Pazarcrk'la büyük bir benzerlik tatryor.
Kulu'nun nüfusu 20 bin ama bunun iki

kätr kädär bir nüfus yurtdrtrnd gitmi§.
Yani nüfusun üste ikisi yurtdr5rnda.

Yani Kulu da trpkr Pazarcrk gibi bir gö§

§ehri. Ama onlar Pazarcrklrlar gibi pek

sa§a sola da§rlmamrglar, hepsi isveg'e
gitmi5ler.

Türkiye'de 20 bin isveg'te 40 bin Kululu
ya§ryor,

:*
lsve( dünyanrn en zengin ülkelerinden

biri. Toplumsal adalet, i5gi haklarr, kadrn

larrn sosyal hdydttdki pozisyonu gibi ge-

lismisliöin pek qok göstergesi bakrmrn
dan dünyanrn önde gelen ülkelerinden
biri.

isveg, ayrrca Olaf Palme'nin 5ahsrnda
hep sosyal demokrasinin en iyi temsil

edildi§i ülkelerden biri oldu. Sosyal de-
mokrasi i(in model bir ülke oldu,

Ecevit 70'li yrllarrn baSrnda Karaoölan
olmaya hazrrlanrrken, isveg deneyini
kendi sosyal demokrasi anlayr5rna daya
nak olarak ve büyük bir ideolojik mal-
zeme olarak kullandr,

igte bu ilerlemiS refah toplumundan
Kululular yararlanmasrnr bildiler.

i5qilikle baSladrklafl gurbet serüve
ninde sadece zenginleSmekle kalmadrlar,

toplumsal pozisyonläfl bakrm rndan da

önemli yerlere geldiler.
Bugün isveg'in be5inci büyük 5ehrinde

Belediye BaSkanr bir Kululu.
Tabii vaziyet böyle olunca, özellikle

cografya bilgisi zayrf olan isveqliler önce
Kulu'yu Türkiye'nin en büyük gehri zan-
nediyorlar, Sonra kügük bir kasaba oldu-
qunu ögrendikee de artan bir ilgi ile
merak etmeye baSlryorlar-

6el zaman git zaman Kulu kügük ama

zengin bir kasaba oluyor.
Baktyorlar ki Kulu Kulu'yu yeterince

ifade etmiyor, küqük bir de§i5iklikle Ku-
lufornia demeye baglryorlar. Böylece ze-

kice bir ga§rr5rmla vardrklarr a5amayr

dillendirmek istiyorlar.
Yani Amerika'nrn Kaliforniya'sr varsa

bizim de Kuluforniya'mrz var demek isti
yorlar.

Meraktan Kulu'yu görmeye gelen is-

veqliler ise hiq yabancrlk gekmiyorlar. Her

kögede bir isveq Lokantasr ve kasabanrn

en güzel yerinde Olaf Palme Parkr var.

Geqtiöimiz Nisan ayrnda Kulu'ya gelen
isvegliturist ise bizzat ülkenin Ba5bakanr

Fredrick Regenfeldt oldu. Hem de önce
Kulu'ya sonra Ankara'ya u§rayarak. Bele

diyeyi ziyaret edip isveq'e katkrlarrndan
ötürÜ Kulululara te§ekkür etti.

Darrsr Pazarcrklrlarrn ba5rna!

Bakalrm Avrupalr bir BaSbakanr onlar
ne zaman aörrlayacaklar?

PAZARCI
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Tüm hukuki sorunlannlzln gözümünde
hizmetinizdeyiz

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Ausländerrecht
Asylrecht
Strafrecht

Kortumstr. 46
45130 Essen

Telefon O2OL|877 L76
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Yabancrlar Hukuku
iltica Hukuku
Ceza Hukuku
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"Btz MUSTERIM|ZI Ht( KAND\RMAD\K',

Porz, her ne kadar Köln'ün bir ilgesi olsa da ayrr bir 5ehir ka
rakteri qiziyor. Ren nehrinin krvrrmlarrna uzanan bu qokkül-
türlü tehirde I00 binin üzerinde insan yasryor.

Hangi taraftan giderseniz g idin, en son otobüs du ra§rnda in
di§inizde.5ehrin kalbi sayrlan alr5veris merkezine inmis olur-
sunuz. Burada göreceöiniz ilk rsrklr tabelanrn üzerinde City
Döner yazrlrdrr. iqeri girdiginizde genel olarak tezgahrn
önünde kuyruklarla kar5rla5rrsrnrz. Dört kitilik bir ekiple ser-
vis yäpmalarna raömen mütteri yrörlmalannl engelleyemez
ler. Cünkü City Döner bu Sehirdeki en büyük imbistir. Günde
ortalama 1000 kiSiye yemek servisi yaprlmaktadrr.

Fotoöraf muhabiri Azeri arkada5rmrz, "McDonolds teki yap-
mslat" diyot. Yani McDonalds gibi yapmrslar demek istiyor.
Gergekten de dörtbasr mamur bir sistem kurmuglar. (alr5an
larrnrn giyiminden servis tarzrna, ekme§inden dönerin mik-
tanna kadar önceden belirlenmi5 bir standard yakalamr5lar.
Bazen öyle bazen söyle yok. Herseyin inceden inceye hesap
landr§r, her isin ayn ayn ele ahndtöt belli oluyor. Büyük bir
emek harcandr§r ve dikkat sarfedildi§i hemen göze sarptyor.

i5te bu igletmenin sahipleri Pazarcrklr: Halil ve Mustafa Kur-
tal kardegler. Tabii ki bu isi kurmak, böyle bir sistem oturt-
mak kolay olmamr§. Gastronomi ile ilgili higbir deney ve
tecrübeleri yokken krsa sürede örnek bir i5letme kurmak
kolay olmasa gerek.

Halil Kurtal o günleri söyle anlattyor; '8lz burayt ilk agn§mtzda
tobii ki sok acemiydik. Döneti tutorken benim elim titriyordu.
(oklan bize olt ayltk bi ömü( bigmisti- Ama biz kendimize gü-
veniyorduk. Büyük bir disiplinle eo\ryük. Azmettik, gayrct ettikve
gok pükür bu qünlere geldik."

GiriSimcilik veya girisimcilik ruhu bu olsa gerek.

Ba5arrlarrnr neye borglu olduklannr soruyoruz. ilk cevap gok
ilgini. "Bence bo$nm)t en bastq insonlat anlomoya borqlu
yuz. Biz müstetiyi anldmoya salryttk. Buroya her milletten insan
geliyor. Her birisinin dytt bir korakteri, ayt! bir kültüü vdr. Ne
olurso olsun onlonn istegini karstlamayo, onlon memnun et
meye Eobo satfettik.

'Tabii ki bunun yantndo kaliteye önem verdik. Müstetimizi asla
kandrmadk. Üg kurul fazla para kazanmak iein boyot yahut

eüük molzeme kullanmaya asla tenezzül etmedik. Ne olursa
olsun düriist olocoksrn, Dürüstlük bugün kazondtmozso yar!n
kazandnr. Uzun vodeli dütüneceksin. Onun iqin biz boyndan
beri temiz is yoptyotuz.

"Tabii ki disiplini de Ltnutmamak lazm. Bir ise giriyoßdn sahsa-
caksn. ilin hokkn vereceksin. Bdska türlü olmoz. Hani bizde
güzelbir sözvor ya: Holayo giren oynar derler.Aynen öyle."

l
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CocuklarttultL
Qeleceäirni 7Äi r
öncelikli hedefimiz onlann e§itimi olmahdff

PAKMER olarak eöitimi tesvik eden qa-

Ir;ma ve projelere özel bir önem veriyo-
luz.

Neden özel bir önem veriyoruz?
(ünkü bu hayati meseleyi ihmal eftiÖi

miz ve yeterince ciddiye almadt§tmtz ka

natindeyiz.
Bize göre yurtdrqrndaki Pazarcrkltlar,

mesela i5 hayatrnda gösterdikleri gayreti

eöitimde göstermiyorlar.
Bu ilgisizliöin sonucu olarak resmin bü-

tününe baktrörmrzda genqlerimiz iyi bir
eöitim alamryorlar.

Üniversiteye giden genelerimizin orant

son derece dügük. Oysa üniversiteye
giden genElerin oranr, bütün toplumlar
isin bir seviye göstergesidir. Bizim gös

tergemiz maalesef oldukga aga§tlarda

seyrediyor.
Ne yaprp edip bu durumu degistirme-

liyiz. GenClerimizi daha iyi noktalara tasr
yabilmeliyiz. Bunu fevkalade önemli bir
sorun olarak görüyoruz.

Her5eyden önce bu sorunun farkrna
varmalryrz. Ancak farkrna varrrsak birSey-

ler yapabiliriz.

Bugün mevcut toplumla bütünlesme-
mizin yahut yaygrn deyimle entegrasyo-

nun yolu egitimden geqer- Sa§llklt,

uyumlu ve bagarrh nesiller yetistirebilmek
iqin eqitim meselesini gündemimizin en

bagrna koymahyrz.

Toplumumuzda hakim olan havanrn

sonucu olarak, maalesef gen(lerimizin
büyük bir bölümü krsa yoldan para ka-

zanmayr biricik hedef olarak görüyorlar.
Elbettekiokula gitmeden de para kazan-

mak hatta bazen daha gok kazanmak
mümkündür. Ve elbetteki para ile qok sey
de yaprlabilir.

Ama unutmayaltm ki kaliteli bir hayat

i(in para her zaman yeterli olmayabilir.

eünkü sadece para kazanmak de§il,
para harcamak da bir kültür ve birikim
gerektiriyor.
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Cok paraya sahip oldu§u halde kaliteli

bir hayata sahip olmayanlartmrzrn saylst

az de§il.
Bunu sadece tek tek insanlar düze-

yinde deöil, ülkeler ve toplumlar düze-
yinde de görmek mümkündür.

Hepimizin bildiqi qibi dünyantn en

zengin ülkelerinden biri Suudi Arabis-

tan'drr. Zenginliöin temel kriterlerinden
biri olan kigi baSrna dü9en milli gelir ba-

krmrndan Kuveyt uzun yrllar dünyada bi-

rinci srradaydr.

Ama bütün bu zenginlik ileri olmak an-

lamrna gelmiyor. Türkiyenin de peSine

düstüöü petrol dolarlar topluma kaliteli

bir hayat sunamryor. Tersine Suudi Ara-

bistan da Kuveyt de bugün gerili§in ve

gericili§in sembolü d u ru mundad trla r.

Dünyanrn dört bir tarafrna da§tlmt5-

ken, Suudi Arabistan'da tek bir Pazarcrk-

lrnrn olmamasr ne ile agrklanabilir?
Hayata bir bütün olarak bakmaltytz.
Egitim demek, tasa topraöa deÖil, doÖ-

rudan insantn kendisine yatrrrm yapmak

demektir,
Dönüm dönüm srralanan higbir arsa.

deniz dalgalartntn koynuna uzanan hiq-

bir villa qocuklanmrzrn geleceginden

daha krymetli de§ildir,
Aynca eöitim herzamankinden daha

önemli bir hale geliyor. (ünkü bilgisiz ve

eöitimsiz insanlar habire üretim süreqle-

rinin drgrna dü5üyorlar.
Sadece kaba kuvvetle yaprlan hangi ii

kaldr?

Üretim, sürekliartan ölgüde makina ve

(esitli mekanizmalarrn kullantldt§ t bir

faaliyete dönüsüyor. Bu makina ve me-

kanizmalarr kullanma bilgi ve becerisine

sahip elemanlara ihtiyac var. Srradan i§

(ilik tarihe kanSryor. Üretim karakter de-

öistiriyor.
Klsacasr zamanrn ruhunu dooru oku-

mahyrz, (ünkü bütün bagarrburadan ge

giyor.

OMUR- YOLU
larahirn Benzer

Onnrir yolun ttrtrvru+ e.y Gide yolcu

irrsannä qArr aqMada^ (.itMe

Yollar därn4adaAl^ hayat qö lürde.

Eäriyi doäruyu sesn^eden qit 4e

tsir tsak 
^eler 

vardrr ö rvlür Eända
Nice. e^,Eel vardrr 

"äMa^ 
qa4lnda

Mwtlu[.& gesMesi üMit daärda

Orda Bir yuduM su igrvrenen eilane

#er adrratn i^sar{Ga iz olsun

+ler kelard^ dilden dile sÖz olsu

\üfe4ere kL{ak olsu ("öz olsu

kör tseyi^ diGriMü^ qö zrhede qitMe

Münkür Mür\3+ka uäraMa saH^

Gercek i^sanlGa hak yolu yakt^

Giderken ey yolcu qe.we^e tsaH^

karanhäa tslk sagvlada^ c.itrvle

tsir daha c"ö rert4en se Bu Meyda^l

Qok e1*fü ö Mrrü^ Geqe^ Aer a^l

Dö rdüreMe yolcu c€,qe,^ zsMa^l

Ce+ölet kö prüsü^ qeqMede^ qitMe

israhirheM sof"\ä erdi6i^ Tsrvla^

Eoe.l duraatrra vardrä^ 
"6Ma^

Onnur daarn kaplay^ca Eir durha^

Tarvtya eli^i aqMada^ citrvre
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PAKMER 2005 yrhnda kuruldu. Bugün
üye sayrsr bakrmrndan en büyük Pazarcrk

derneöi konumundadrr. Kayrtlr üye sayr-

mrz sürekli artarak 400 srnrrrna yaklagmrg

bulunmaktadrr.
Üyelerimiz sadece Pazarcrk kökenli

olanlarla srnrrlr de§ildir.
Biz Pazarcrk'la sadece idari bir bölgeyi

kastetmiyoruz. Onu, aynr kültürü payla

§an bütün insanlafln ortak coörafyasr ola-
rak okuyoruz.

Böyle oldu§u iqin qok sayrda Adrya
manlr, Elbistanlr, Malatyalr arkadagrmrz da

derneqimizin bünyesi iginde bizimle be
raberdir. Ldirneden Ardahan'a kadar üye-
miz mevcuttu r.

Amacrmrz sosyal kültürel ihtiya(lan
mrza cevap verecek bir organizasyon
olusturmaktrr.

Derne§imiz her5eyden önce bir lokal
hizmeti vermektedir.

Derneöin asrl islevi de bu hizmetle or
taya (rkmaktadrr.

Dernek lokalimiz artrk Pazarcrklrlarrn
ikinci evi duru mundadrr. istediEimiz
zaman burada bir araya gelerek kimi
zaman acrve üzüntülerimizi, kimi zaman
da sevinqlerimizi paylasryoruz.

Biliyoruz ki acrlarrmrz bölü5üldükge ha-
fiflerler. Sevingler ise paylagrldrkqa bü-
yürler.

O nedenle lokalimiz bazen taziyelere
bazen de krna ve nitanlara ev sahipli§i

't2

Bunu n ilk adrmlarr gerqekletmistir,
Pazarcrklrlarrn ortak bir evi var. Bulu5

tuklafl bir lokalleri var.

Günün yirmi dört saatinde hem5erile-
rimizin hizmetindedir.

Elele vererek sorunlarrmrzr gözmek,
ortak bir Lrilinqle eksiklerimizi gidermek
ve toplumun ön srralaflna (tkmak istiyo-
tuz,

Bizi her alanda bulundu§umuz yerden
daha ileri konumlara ta5ryacak projeler
gerqeklestirmek istiyoruz.

Ydptrörm rz qalrsmalarrn ve önümü7e
koydu§umuz hedeflerin bir sonucu ola-
rak kamu yaraflna qalrsan bir dernek sta-
tüsündeyiz, PAKMER'e yaprlan ba§ri ve
yardrmlar vergiden muaftrr.

PAK
PäZäRCIIC KI]]

Derne§imizde sosyal dan r5ma nlrk hizmeti c

Bu hizmet bildiöimiz klasik konulafl kapsan
Bazen bir dökümanr okuyup agrklamak, ba;

lefonla bir sorunu Eözmeye Ealrsmak gibi bilir
imkanlarrm rz ölgüsünde gerekti§inde qegit

mümkündür,
Tabii ki sosyaldanr5manlr§r sadece bu 5ekil,

tiöimiz konularda, basta üyelerimiz olmak ü;
im kanlarda n haberdar etmeye galrSryoruz,

Gerektioinde onlara yardrm edecek kurum,
Bu klasik sosyal danrgmanlrk hizmeti yanrn,

egitimi ile ilgili olarak batta genqler olmak üz

yapmaktadrr. Yüzyrllann birikimi olan kül-
türel degerlerimizi de bu sekilde yaSat-

mrq oluyoruz.
Lokalimiz 200 metre kare alana sahip-

tir. Genis bir mutfak imkanr mevcuttur.
Yüzlerce kigi igin yemek pisirip servis yap-
mak imkanrmrz vardrr.

Lokalimiz ayflca büyük bir avluya sahip
olup genis park imkanr sunmaktadrr.

Acr tatlr günlerinizde bizi arayarak hiz-
m€tlerimizden yararlanabilirsiniz.

Sorumlu: Halil ivecan
Tel: 0163 76 56 678

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ER
.TUR MERI{EZI

-'verilmektedir.
aktad rr.

:n ilgili bir yere mektup yazmak bazen de te-
en qalrsmalar yaprlmaktadrr.
resmi dairelere refakatEi olarak gitmemiz de

e sorunlara hapsetmiyoruz. Eksikliqini hisset
rre qevremizi bilgilendirmeye, onlafl mevcut

e kuruluglarla temasa geqerek aract oluyoruz.
a yeni olarak, uzman bir arkadatrmrz mesiek
re isteyen herkese danr5manltk yapmaktadtr.

l

Anne Baba Oku lu yeni ba5lattr§rmrz bir
projedir.

Anne ve babalara kurs veriyoruz.
Seminerler bi(iminde gerceklesen bu

(alrSma ile anne ve babalarr qocuk eöi
timi konusunda bilg ilendirmek, gocuk
egitiminin rastgele bir i5 olmadr§rnror-
taya koymak istiyoruz.

Tersine anne ve babanrn (ocuk eöiti
minde birinci derecede rol oynadr§rnr,
bunun igin bilgi ve birikime gerek oldu-

§unu, qocuklanmrza iyi bir e§itim vermek
iqin iyi bir eüitimden gelmemiz gerekti-

§ini bilimsel metodlarla izah etmek isti-
yotuz.

Hedefimiz, özellikle genq anne ve ba-
balan qocuk eöitimi hususunda bilgili ve
donanrmlr hale getirmek. (ocuk eöitimi
alanrnda eksiklenmizi ortaya koyan yeni
bir biling olugtu rmaktrr.

Seminerlerimiz egitimci, psikolog, pe

dagog ve sosyal danr5man gibi uzmanlar
taraf,ndan ver ilmekredir, Bütün sem iner
ciler bu alanda tecrübe sahibidirler ve
aynr galr5malarr daha önce gerqekle5tir-
mis d u rumdadrrlar.

§imdiye kadar kurslarrmrza kattlanlar
önemli bilgiler edindiklerini teyit etmi§
lerdir.

Almanya eski ekonomik gücünü ve ca-
zibesini kaybetti. issizlik uzun yrllardrr ül
kenin bir numaralr sorunu olmaya devam
ediyor. Bundan birinci derecede de biz
göqmenler etkileniyoruz.

Kriz, bu durumu daha da derinlegtire-
rek iyice zorlastrrdr.

Bu ko5ullarda kendi igini ve firmasrnr
kurmak, bazen tek geserli qrkrg yolu ol-
maktadrr.

Kendi isini kuranlarrmrzrn önemli bir
bölümü de bu alandaki mevzuata ya-
bancrdrr.

(ok zaman gerekli bilgi ve danrSman-
Irk hizmetlerinden yararla nmaddn gözü
kapalr ise atrlryoruz. Böyle durumlarda

doöal olarak tatsrz sürprizlerle de kargrla-

gabiliyoruz. Hi( hesap etmedigimiz ve
bazen hiE hak etmediöimiz vergiyükle
rini omuzlamak mecburiyetinde kalabili
yotuz-

Böylelikle kimi zaman emeöimiz sarqur
olmakta. kimi zaman da ailemiz da§rla-
bilmekte, akrabaIk iligkilerimiz bozu l-
maktadrr. Bazen de bütün bu faturalarr
saö1,örmrzla ödemekteyiz.

i5ini kurmak isteyen her arkadastmtza
kapsamlr bir danr5manlrk hizmeti sunu
yoruz. isteyen arkada5rmrza kurulus sü-
recinde refakat ediyoruz. Konzept haztr
lama ktan muhasebeye kadar gerekli
bütün asamalarda destek oluyoruz.
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Dernek olarak kültürel faaliyetlere
önem vermekteyiz.

Diyebiliriz ki bugüne kadar en fazla bu

alanda qayret qösterdik.

Genqlik 5öleni ile baslattrörmtz qaItma,

Pazarcrk Gecesi ile en üst seviyeye slktt.
Bine yakrn Pazarcrklt bir araya gelerek

fevkalde güzel ve seviyeli bir geceye

imza attrlar. Pazarcrk Gecesini antk gele-

neksel hale getirerek her yrl düzenlemek
istiyoruz.

Bunun yanrnda ilgi uyandtran ve be-

öeni toplayan bir Cem yapttk. A5ure gün-

leri düzenledik.
Geleneksel kültürümüzün bu önemli

unsurlarrnr hep birlikte yatatmrs olduk.
Hemen hemen her yrl 8 N4art Dünyä

Kadrnlar Günü'nü kutlamaktaytz.
Yine Anneler Günü vesilesiyle kadrnlar

bir aräya gelerek güzel etkinlikl€r haztrlF

yorlar.

Yrlbasr eölencesi ve piknik gezintileri
de bugüne kadarki programrmtzda yer-

lerini aldrlar.

Yeni bir ga[5ma ile dernek lokalimizde
Halk Oyunlafl baslamrstrr,

Böylece özellikle genqlerimize yararlt

bir frrsat sa§lamr5 oluyoruz.

?#-*ffi
PAKMER
HALK OYUN LARI
TOI'LTJLUCU

SEN DE BTZE KATIL
BEDEN iN i rrurÜZi rlr BU LU§TUR

HER CUMA SAAT 1B.OO

PAZARCIK KÜI TÜR MERKEZi
BUNSENsTR. 3 , 5I145 KÖI N
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Bilgi Atölyesi, adrndan da anla5tlaca§t

gibi bilgi üretmeyi hedefliyor. Bilginin
önemine vurgu yapryor.

(etitli konulara iligkin uzmanlar ga§tr

maktayrz. Bu uzmanlar kendi alanlartna

ili5kin olarak bilgilendirme yapmakta

drrlar.
Konular genis bir yelpazeden seqil-

mektedir. Kimi zaman politik konulan,
kimi zaman sosyal konulart i5ledigimiz
gibi; kimi zaman da konu din yahut
hukuk olabilmektedir. iglenen temalar ih-

tiyaca göre belirlenmektedir.
Bugüne kädar iisizlik parasrndan i5siz-

lik yardrmrna, Alevilikten Kürt sorununa

kadar ge5itli temalara iliskin seminerler
düzenledik. Önümüzdeki dönem gelen
talepleri dikkate alarak bagka konulan ele

alaca§rz.

Sadece galr5malarrmrzr de§il, yapacak-

larrmrzr ve yapmak istediklerimizi de bu-

rada dile getirmek, hakkrmrzda daha

bütünsel bir resim sizmeye yardrmcr ola-

caktrr.

Bizim en büyük hayalimiz, kiracr konu-

mundan grkrp kendimiz€ ait bir lokale

sahip olmaktrr.
Öyle srradan bir bina da istemiyoruz.

En güzeli, genis bir arsa alarak kendi kül-

türümüze ve kendi ihtiyä(laflmrza uygun

bir lokal insa etmek olacaktrr.
Bu arsanrn etrafrna Pazarctk'tn her kö-

yünden gelen fi danlär dikilmelidir.
Onasrna bir konak inga edilmelidir. Bu

kona§rn duvarlarr Pazalcrk'tan gelen ta§

toprak ve aqaslarlä örülmeli, her gelen zi-
yaretgi topraÖrmrzrn da§larrmtztn koku-

sunu burada da alabilmelidir.

PfutrNSIPLZE-IMIL

Dervrorrati r katrlrrrn

Dernek galr5masr her köyden ve her kesimden insanrn ortak gabastdtr. §u
veya bu grubun, 5u veya bu kesimin tekelinde deöildir. Aramtzda higkimse

ba5kasrna göre ayrrcaklr deöildir. Ortak (abaya, ortak düsünceye ve en

önemlisi tek tek bireylerin ortak katrlrmrna büyük deger biqiyoruz. Bu qa

Ir5ma igerisinde kadrnlara ve genglere öncelik vereceöiz. Gönüllü faaliyet-

lere frrsat ve imkan sunacaörz.

Aqrklk
Bu galrgma iqerisinde saydamlt§r ve agrklrör, olmazsa olmaz bir ko§ul ola

rak görüyoruz, Güven bizim igin son derece önemlidir. Bütün (alrSmalarr

mrzr, her an ve her kogulda denetime agtk olacak bir mekanizma ile

yürüteceöiz.

Qoäulculur
Kurumumuzun yönetilmesinde qoöulculuga önem vereceÖiz. Herkesin

aynr fikir ve yakla5rm iginde olmasrnr beklemeyeceöiz, Farklr düsünce ve tu-
tumlann olmasr gayet doöaldrr. Bunlara saygtve toleransla yaklatacagrz.

Azrnlrkta kalan dü5üncelerin de temsil edilmesine özen göstereceÖiz.

Gönüllülük
(alrgmalarrmrzda gönüllülük esastrr. Hitkimse istemediÖi birgeyi yapmaya

zorlanamaz. Hi(bir üyenin aidat dt5tnda bu Ealr;maya katrlmaktan dogan
bir yükümlülügü yoktur.

Dayant5rloa

Sorunlarrmrzrn (özümünde dayantgma iqinde olacaötz. Pazarctkltlar ara-

srndaki ekonomik, sosyal ve kültürel ili5kilerin geligmesini gündemimizin

basrna koyacaörz.

(oarurcttrlultir
Kendi insani ve kültürel de§erlerimize azami önemi verirken; asla milli-

yetEi, bölgeci veya mezhepgi bir yakla5rm iqinde olmayaca§rz- BaSka ulus

lara, ba5ka inanqlara ve bagka kültürlere saygrda kusur etmeyeceÖiz.

insanlr§rn ortak de§erleri ile bütünletmeye, farklr kültür ve de§erler arastn-

daki dialo§a önem vereceöiz.

Kö1n,22 Mayrs 2005
Pazarcrk Kültür Merkezi
KuruluS Bildirgesi
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zäs'c'srrt Pfojesr
Para kazanmak iqin, Anadolu'nun de-

§i9ik yörelerinden kalkrp, F. Almanya'ya
gelen bizler. ülkem ize dönemedigimiz
gibi eq ve qocuklanmrzr da yanrmrza geti-
rerek, buraya yerle;mek zorunda kaldrk.
Geqen zaman iqinde. burada doöan qo

cuklarrmrzrn bile qocuklarr oldu. Bugün
artrk üq kusak bir arada ya5ryoruz,

Surasr asrk ki, krrk yrlr askrn göqmenlik
yasantrmrz. bize (ok )eyleri ögretri. Ög-
retti ama, dörendiklerimizin bugün bize
yetmediqini üzülerek görüyoruz.

Birinci ku5ak, kendilerine yetecek dere-
cede Almanr a'yr ö§renemezken, üqüncü
kugak. neredeyse anadilerini bile kulla
namaz duruma geldi. Ne birinci, ne ikinci,

ne de üqüncü ku5aktan olan bizler. qok
kültürlü bir özellik ta5ryan F. Almanya'da,
diöer kültürden olan komsulanmrzla bir
arada ve uyum iginde yaSamayr ba5ara
madrk-

Gelinen noktada, her ü( kusaörn da
kendine göre deqi5ik uyum zorluklarrnrn
oldu§unu ve her ku5a§rn kendiözellikle-

rine göre olusturduklan gettolar iqinde
ya5antrlarrna devam ettiklerini, herkes
gibi bizler de biliyor ve görüyoruz. Ktsa

casr, ne kendi bünyemizde devam eden
kuSaklararasr sorunlarrmrzr, ne de kültür
lerarasr sorunlarrmrzr (özerek, bans ve
hosgörü ortamrnda, bir arada yasamayt

bagaramadrk.

BaSarrsrzlr§rmrzrn nedenlerini araStrrdr-

§rmrzda üzülerek gördük ki, geleneksel
kültürel deqerlerimiz, hem egler arasrnda,
hem de (ocuklanmrzla olan iliskileri-
mizde orl.aya <,rkan sorunlarrmrzr göz

meye artrk yetmemektedir. Yani, iliskile
rimizde nelerin nasrl yaprlmasr gerektiqi
konusunda, bir5eyleri eksik ve yanlrS ya
pryoruz.

Ne var ki, bu eksik veya yanlr5larrmrz
kar5rsrnda neleri, nasrl yapmamrz gerek
tigini de tdm oldrdk bil(e)miyoruz. lfin
daha da kötü yanr, bu ülkede, bilgiye
ulaSmak isteyenlere, hizmet su n maya
hazrr durumda olan gok sayrdaki kurum
ve kurulu5lardan yararlanma anlayrg ve

Kemal Uzun. Eqitim Uznont

gücünü de, §imdilik kendimizde bulamr-
yotuz,

Bu tablonun öyle devam etmesine se-

yirci kalmamak gerektiöini düsündüüü
müz i(in, öncelikle derne§imiz üyele
rinden ba5layarak, getto stntrla nt a§-

makta güqlük qeken genq anne ve baba-
lafl, eöitim sürecinden gegirerek hem aile
iqi saölrkI iliskilerin olusmastnr, hem de
diger kültürlerle barr5 iginde ve bir arada
yasama n rn yöntemlerini de ögretmeyi
amaglryoruz.

'Yasaklar üzerinden
iletigim kurmayq

Göqmenler Sa§hk Merkezi Ydneticisi ArifUnal, qocuklarla yasaklar l.izerinden
iietigim kurmamn yanhg olduiunu söyledi. Pazarcrk Kriittir Merkezi'nde

baglatrlan Anne Baba Okulu Projesi toplantrsmda konuqan Ünal, istenmeyen
davramglarrn gocuklara olumlu qekilde ifade edebilece§ini belirtti.
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Dar sir dernerqilir
pe$inde deä\l\z

O rqritlenmek p ozitif birarLmchr.Orgritlennrekgücbirli!ianlarnrngelir.(lrgrlllcnnrc
ile tek b:rSrrrrza yaparradrgrnrzrha5kasr il,r bir araya gcicrt-1< munhür, hale getirirstniz.

Bunlar clbettc ger-rel ger.er dofirulardrr.

Ancak herleflerirrize ,.LI;rlabilrrerriz i(in srrf ilrgrrtl.nrncl< yctcrli olnray;hrLrr. Örgüt
Jcnnrcnin dogru bir zcn)inc oturrrasr, dnüne dogru hedefler koymasr ve en önemlisi bu
hedeflere ula;acak birikim ve yetenege sahip olmasr gerekir. llunlar olrrracLgr lakclirde:

bazen hedeflerinize clelil, bagka verlere r,:rrrnaruz cl;r rliinrkündilr. Pozilil l)iril<imler yc

rine negatif sonuglar alrn.rlu rnilmlun(lur.

Bunun rirneklcri az da degildir.

Almanya'da oldukca,vaygrn olan gir(men clernekleri rLzerinrlek i Lartrirrrala r bu n;r iyi bir
ornektir Yril;rrcLr ]ru iglerin iginrll olan lilnri uznr;n vc l{.lnaat ondcrleri, Tritk der
ncl<lcrinin Lrrtcsrasyon onundc engel te;kil ettiklei-i11i iddia etmektedir-ler.

Ve bu, iqi bo9 bir iddia defildir.

Cerqektcn rlr. sivil topium l<urulu;u iddiasrndal<i pek gok dernek, dogrudan der,4etin

sivil alandaki uzantrsr durumundadrr. Sadece ltirkiye g,-rndernli bir q:rL5nr;i yurüt
mekteclirler. l'tLrkive'cleki bir t;rkrnr polit il< hcsaplara h izrrcl cl rrclctcrlirlcr. Buna l<arqr

olanlanr orrr:mli hir bolurnrl rlc aynr i9i tersindcn yaprraktadtrlar. Onlar <ia Trit-
l<iyc'dclri halka politili olu;umlarrn uzantrsr olarak faali,vet yürütmektedirler

igte bu döngri bir trirhi krrrlamadrgr igin. b,-rradaki l'urkive kokerrli goq m erler s rk s rl< ; Lr

veva bu politik;rrrrn kLrrbanr ve rlag(lrrru (,I r n.r k I J d r r la r . in s,rnla r hrzzal hendi temsil
r ile ri tarafLndan so1'ulmahtadrrlar.

YINTPA§ vs. gibi örnekler. kimi örgritlenmelerin nasrl clogrucian bir luzak ol.:ral< ha

zrrlarrrnr5 olcluILrnLr da ortaya lioynrr:; hrrlrrnuyor-

Britun bu deneyler dogal olarak br-iyük bir grirvensjzlik yaiatr,vor.

Son yrllarda ort:rya 1rk:rn ,vore clelnekler ini biraz r1;: hu gLrvensizligin yarattr!1 bir sonu§

olarak görrrr:1< gcrcliir. \iarolan goqncn orgutlerit-tin ihtiyaqlara cevap olantamasrnrn
yarattlgr boslugu giderme qabasr olarak okumak gerekir.

Ancak yöre dernekleri ile ilgili henuz yeterirrce birikirn nrevcrLt degilclir. Gencl vc gcn i;
örgutlenmelere nazararr nasrl bir iarli y::rat;caklar hcnuz bclli dcgiildir.

Bu bakrndan bütül bu denel,leri i,vi ir-rcelelnek gerekir.

)imdiye kadarki olu;umlann ;rgrrrazl:rnrLa diL;tremek gerr:kir.

Biltün bu etmazlenn ilstiinc trl{a.al( bir vizyora sa}rip oln'iahyrz.

Hele hele kendl igine kapanrp toplumun butünrinden uzal'Ja5mak gibi, bincligi rlalr kes

mek anlamrrra gelecek hay:rti bir hataya (liilincmr:liyiz.

Esas arnacrn-rrz kendimize bir koloni o1u;turmak degil. tam tersine toplumla britLLn

legmektir. Nlevcut toplumla daha iyi iliEkiler kLtrrnak, rl:rh;r iyi konurnlat eldc clnrck
iqin gaba sarfetrnektir.

Modr.li vc bigimi nc olursa olsur, bunu gözardr eden her örgtlLtlenme, kendi kendisine
ters drismektelr ve bizzat kendisine zarar vermekten krrrtulamaz.

Ali Ünlübayrr

PAKMER Yönetim Kurulu Bagkam
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tsir ö zraudur. Silozo.$u:

iqinde ya5adr§rmrz günler hergün bir
deqi5ikli§in oldu§u birqa§, her5ey akrlal-

maz bir hrzla de§iqiyor. "Katr olan hersey

buharlagryor." Daha düne kadar toplumu
ve bireyleri anlamaya yarayan llersey
yarrn gcirünmez oluyor. l\4addi haydttaki
bu hrzlrdönü9ümler. insanlafln d ünyayr

anlamland rma gabalarrnda ve ili5kile
rinde öteden beri anlam verdikleri de-

gerleri asrndrryor. Toplum ar ve bireyler
bu hrzir de§i5im ve dönüiumler (aörnda

degerlerini yeniden tanrmiama srkrntr-

sryla kar5r ka15rya kalmakta la r.

Bu den li hrzlr dcAi5im vc dön ü5üm lerin

oldu§u bir zaman diliminde acaba filo-
zoflar bize ne kadar yardrmcr olabilirler?
Ku5kusuz bu sorunun yanrtr herkese ve

her zamana göre ba5ka türlü olacaktrr.
Benim yanrtrm da haliyle sadece bana

Kanrmca bu hrzlrdeöisim qa§rnda Erich

Fromm bir psikanalist ve filozof olarak
gok de§erli yanrtlar veriyor blze. Erich

Fromm 20. yüzyrlda insaniarrn yaqadr§r

ruhsa! ve toplumsal karma5alara derinle
mesine yanrtlar aramrstrr. Endüstri top
umlarrnda yalanan ror rnlarrn bir qo§r-
qa radikal bir yoru'nla ydkldtrp yeni in
kanlar vermi5tir insanlara. Ama Erich

Fromm'un bu ga§a en briyük katkrst bi-
reysel ruhsal sorunlara yanrt ararken top
lumsal sorunlara da yanrt aramasrdrr.

Toplu msal sorunlarn temeliolarak Erich

Fromm özg ü rlük sorunsalrnralmr5trr.
Fromm, özgürlü k teorisinin temeline

bireyi koymakla birlikte, bu, bireyi top-
lumsal ba§larrndan soyutlamamrstrr. Ona

göre nasrl ki bireyin bir ki5ili§i varsa top
lumun da bir kisiliöi vardrr. Bu iki ayrr ki-

§ilik türü birbirini dönüstürme ve olu§

turma ozelliklerine sahiptir.
Fromm'a göre modern kapitalist sis-

tem insanr özgürlestirip bag rmsrzla5ttrt

ken aynr zamanda onu kaygr ve korku
larla da besleyerek yalnrzlastrrmrstrr. Bu

yalnrzlaSma da onu yeni bir tür boyun
eöme ile tekrar özgürlü§ünden kopar-
mrstrr. Bu yenitür boyun eöme, metalara

sahip olarak korkularrndan kurtulma ca

basrdrr. Ama bireyin sähip oldu§u leyler
fazlala5trkga kaygrsrda drtma ktadrr. qün

kü bu tur kendini güvende hissetme qa

basrnda bireyin sLlreklisahip olduöu sey-
leri artrrmasr gerekmektedir ve bunlar
arttrkqa da korku ve yalnrzlalma daha
yüksek bir seviyeye qrkmdktadrr. Fromm,
bu tür yasama ve güvenlik arama prati
ginin karsrsrnd bireyin yetp"rpklprini g.
li5tirmesi prati§iyle yani "olmak"la ancak
yanrt verebilecegine inanrr.

Buna qöre olmak ilkesi, baörmsrzlrk, öz
gurlük ve eleltir-l dulunreyi kendisinin
önko5ullarr olarak alrr. "OImak"rn en be

lirgin özelliöi etkin olmadrr. Ancak bu
etkin olmak ticari bir etkinlik de§il, ken

dinin ve yeteneklerinin farkrna vararak
bunlan verimli bir bigimde kullanma ve
geli5tirmedir. Verimlilikten de kast edilen,
ortaya yeni ve özgün teyler Erkarmaktrr.
Ortaya qrkarrlan bu 5eyler ancak payla5rl

dr§rnda ve birilerine verildi§inde anlam
kazanrrlar. Bu durumda birey diger bi

reylerle dayan r5ma duygusunu geli5

tirme Sansrnr yakalayacaktrr. Daya nrsma

ve payla5ma duygusunun öne qrkmasr

toplumsal hayatta farklr bir güven duy
gusunun olu5masrna katkr sa§lar. Di§e-
rine güven duyan birey bir baska bireyin
sahip olduklarrnr ele ge(irme isteöini kay

bedecektir. Haliyle bu durum bireyin tek
amacr olunca toplumsal hayatta Siddet

de bir (özüm aracr olmaktan qrkacak ve

daha özgür bir toplum olu5maya ba5la-
yaca kt rr.

Ancak bu anlatrlanlar kend ili§ inden
gergekle5ecek Seyler de§ildir. Bunu n var
olabilmesi iqin toplumsal yaprlarrn ve
sahip olmayr öne grkaran ckonomik sis

ternin in5anlafln rsrarlr ve bilingligabala-
nyla deö istirilmesi gerekmekted ir.

Cidd i ekonom ik ve toplu msal bir de§i-

§imin olduöu günümüzde insanlr§rn bu

5ansr belki de herzamankinden daha gok

mevcut. ihtiyacrmrz olan tek 5ey birazcrk

cesaret ve rsrärla Erich Frorrm'un kitap-
larrnrn kapaklarrnr agarak bu filozoftan
ö§renmeye qalrgmaktrr.

Rö|n,14.06.2006
AliÖrdek
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kal^de Eir der..i qlkanJorsantz ve Eu dea..rye sanatla

ilcili Eirseyler de koyMak rstiyorsa^rz, aklrnl7n ilk

Geiecek rsrrhlerde^ Brrisi +asa^ -lluseyin Deveci'dir

O, qok kaltsllrüstlr Blr sa.€tqr ve Mustesna tslT Tessaftldlr

OnLrn sanal a arhdeki evrne a\dease \2, stlt kaprda karsl ar

ve Lrq drlde selaMl6t.: \^./rllkoTbMe^, +{un Blxer +iatln, +o+Geldrnr?-

Ve he0,1en arkasr.\da^ Mevlana'dan Err cuMle le sö-ze e'aSlar:

'Ay^r dilr konLlia^lar deail, ay^l dlrrcL{lan

Payla+a^lar arlaraelirler'
Eaer siz onun.rerqek aler!1deki evi^e Giderse^rz,

o sizi yine kaprda karfllar, r-iq dilde selaMiar aMa

Mevla.,a'dan söL e<tuieL Ve heMe^ anlarshtz ki,

siz o^unla heM ay1 duy.:Lrian parlatlrorsunuz, heM de aJ^ diii

konLr§uyofsunuz gerfak 9\r kurThanct ile ko^u§ur ko^uStukqa diliniz aqtltr

siz onun restlq)eav'\e Baktkqa o sizl tsulu'tlann üz€rtnden uqurarak kendi ko rune
qotLlfür. Aaaö, fril. de tsakarslnrz ki o slzln ko yü^Luirlr Slz de orada doALlp

tsLryLlMLr$sLlnL.lz Nr^enizln kulaalnl?3 +lslldadlal tsutLrn Masallar orada ru?4aa

olLrP yr]zünLi?,u oksal.

ßLltu^ re^kler tlPkl QocLrklLlau^Lrzdaki GiBi )ETIDen^de durMaktadla

O u^utulThaz qocukluAunuz€ Geri do^ersi^iz Ejderhalan dize

Getiren hülJalannrzla BaSEaSa kalrr3r^rz ZaMa^ tunelr^de Jitip (.idersiniz

*{asan #üseyin Deveci ile yine re.ssaM clän, a:üael Sanatlar okur!1ul

tsir arkadasrMlz, Oz.lerv.r BuÄday ronuStu

k e)lpra at L.yacaöl^lz L,$Lr)e-uz

Hosan Hüseyin Deved kindh! Bize biozkendinizden

bahseder nisiniz?

1972 Befkarde§ / Kulu doöumluyum.
Kendi kendimi anlatmayr bir türlü bece
remem- Bu konuda gok zorlanrrrm. 1998

yrlndan beri Köln'de yagryorum. Yaklasrk

5 6 yrldrr profesyonelce sanatla iciqeyim.

ßesin ydpnayl ne zlnon ve nlt batlldnz!
0uygulonnt ve ilginizi uyondnon tey neydi?

Aslrnda lise birinci srnrfta en azrndan bu
yeteneöimin farkrna vardrm. O qün bu-
gündür, resim ve sanat, yasamrmda hep
varoldu. 1999 yrlrndan bu yana da ara

vermeden, gittikqe derinlemesine ve pro-
fesyonelce yaprp devam ettiriyorum.

Duygularrmr uyandrran tey neydi diye
soruyorsunuz. Bunu bir paragrafla ifade
etmem qok zor. Fakat sunu söyleyebili-
rim. Kü(üklüöümden beri arkadaslanm
dan hep farklrydrm. Devamlr kreatif sey
lere ilgiduyardrm ve bu farklrlr§r gergek-

ten de yasryordum. Mesela arkadaglarrm

futbol oynarken, ben onlarr sadece izler
dim, oynamak istemezdim. Özellikle gok

sevdi§im ve Avrupa'da hiE görmediüim
üzerlik dediöimiz, ottan hep kreatif sey-

20

ler yapardrm veya arkadaslanm futbol-
cularrn resimlerini biriktirirlerken, ben yrl
larca pul koleksiyonu yaptrm. Deöi5ik
ülkelerin ve 5ehirlerin pullannr topluyor
dum ve bu beni gok mutlu ediyordu. qo-

cukluk yrllarrndan kalan o pullar halen
sanrrrm köydeki evde duruyorlar. Ve

o ya5larda ciddi ciddi kendimle tartrSr-
yordum. Ben neden onlar gibi deöilim
diyordum. O yrllardan kalma bir sorgu-
lama vardr.

Bir örnek daha vereyim: (ocukluk ar-

kada5lanmla kavga ettiöimizde, qeneld€

dayak atan de§il de, o dayaör yiyen ben-
dim. O yrllardan beri iEimde tasrdrürm
sorgulama ve kendimle olan tartrsmala-
rrmrn cevabrnr ve sözümlerini sok ama
gok yrllar sonra buldum. Bulduktan sonra
dd haydtrmrn dkrsrnr, yönünü kendimce
degistirdim. Yani yaSamrmr birilerine
göre yaSamaktansa, kendime göre, ken

dimce yasamayä karar verdim. Bunu yap-

trörm iqin de Eok mutluyum, Zor bi yol
ama mutlulu§a götürecek bir yol. (ok
sevdi§im ve felsefeme uyan güzel bir
Alevi atasözü vardrr: "Yol aqrk yolda yü-
rüyene, a5k ile.-- " Benimki de biraz öyle.

Resinle nizde genelde en pk h1ngi k,nulon itleßi-

niz? Ru konulan gelnit oldu§unuz ografydon ni
se$ßiniz yoksl yolldtgnE lnlldon nt?

Kendime yakrn hissettiEim temala it-
lemeye qalrgryorum. Yani toplumsal olay-
lär beni daha Eok etkiliyor. Tabii ki baska

farklr qalr5malarrm da oluyor. Sanat duy
gu ve estetik isidir. Bana göre bu i5in co§
rafyasr vatanr olmaz. Her än herhangi bir
gey ve herhangi bir yerde sizi etkileyebi
len leylerle karSrlagrr, duyar. okur veya iz-

lersinizj orada bilinsaltrnrzda ve bilinci-
nizde kalan iz dü5ümleri olur. Bunlar son-
radan kendini farkl bisim ve dile getiri§-

lerle drgan atar. Duygular burada yön
vermeye ba5lar; kompozisyon , renk se-

Eimi ve vermek istedi§iniz duyguyu ken-
dinizce en iyi sekilde vermeye qalr5rrsrnrz.

Geldiöim cografyanrn izleri de galrqmala-
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nmda yeterince yer alryor. lnsanln,

yaratrlrsr gereÖi. dogduÖu Yere
olan sevgisi ve özlemi bitmiyor. O

coörafyadan uzakta da olsan rz,

manevi olarak oradasrnrz ve bu

hem ya5amrnrza, hem de yapttöt-

nrz sanata mutlaka yanstyor.

\oyfi Deve(i son1i ve tonlt?yt toplumun

neresine koyuyorsunuz! yzni sznatqnn hit

nisyonu olnoh mdr? Yokso s0n0t iqin tonlt
diyenleden nisiniz!

Bu srkga konuSulan, sorulan ve

tartrsrlan bir konudur ve yine sa-

natqrlafln bazen ikiye ayrrldt§t,

bazen haklr bazen de hakstz oi

du{u ayrr5rmlar ve noktalar ge(-
miste de olmus günümüzde de

oluyor. Ben sanat elettirmen i,

sanat tarihsisi de§ilim. Bu onlartn

isi, benim bu konuda bir sey söy'

Iemek haddime düsmez . Bence

herkes her geyi degil de, bildi§i

§eyi yapmalr ve gerisini de o i5in, o mes-

le§in uzmanlartna btrakmalr. Fakat bu-

nun yanr srra herkesin de bu konuda 5u

veya bu Sekilde kendine göre bir felsefesi

vardrr,

Madem sordunuz, bununla ilgili kendi

düsüncemi aqmak isterim. (ünkü bu

soru ciddi ve önemli bir soru. Hatta soru-

nuzun diziligine göre srrasryla aEmak is

terim: Sanat toplumun en önemli ve en

güqlü araglarrndan biridir. lnsanlrgt sö-

müren rejimlerden, ordulardan ve kan

dökücülerden bile gok güglüdür. (ünkü
sanatrn dili naiftir, estetiktir, aSkttr, bartS-

trr. En önemli iglevi ise insani deÖerlere

saygrsr ve sevgisidir. Sanat insänllk i(in
dir. Dünya tarihinde sanat iqin savatlarrn
ya5an rldr§r duyulmu5 mudur? Bildigim
kadarryla böyle bir sey olmamr§tlr. Ama

toplumun en kutsaldegerleri olan o ilahi

kitaplar o dinler bile, dünya savaS tarihi-
nin en kirli mezarlrör qibidir. Sanat, in

sanlr§r ve toplumu en yüce yere koyar.

Bunun isin sänat mutlakd insanltga ve

topluma hizmet etmelidir. Sanatqr da

itini bu sekilde yapandtr. Burjuva sanatr

ile devrimci sanat aytflmlanna girersek

sanrrrm konu gok uzar. Ktsaca Sunu söy-

leyeyim: Sanatqr, dünyantn ekolojik du-

rumunu göz önüne almaltdtr- Toplumun
qarprk düzenlenmesine ve Iejimlerin in-

sanlan sömürmesine karst duran olmall-
drr. Yani suya sabuna dokunmayan, ya§a

drgr sistemle gok uyumlu olan deÖil; in-

sanlrörn gelisimi igin hep kar5r duran ve

insanlr§rn bart5t ve huzuru iEin hep ele§

tiren olmalrdrr. Bu bazen büyük bedeller
istese de -ki bunun örneklerini hem kendi

coQrafyomrzda hem de dünyado gördük,

okuduk- sanatqtntn böyle bir duru5u ol-
malrdrr. Sistemle kavga etmeli, elestirmeli

ama tabii ki sanatsr kendi egosu, rantt

iqin degil;toplumunun ve tüm insanllÖln

geleceöi i(in, onlarn refaht iqin yapmalr.

Sanatla dünyada qok seyin deÖi§tirilebi-

leceqine sonsuz inanryorum. Dil, din ve

rrk kavgalarrnrn, sanattn kuracagt ban5 ve

estetik köprüleriyle yenilebilece§ine son-

suz inanryorum.

PekiAlnanyo'do yttoy n insonl r
mnn sonoto olon ilgisini nosl

dgerlendiiyorsunuz? Ne gibi gözlen-

lerinizoldu?

Beni yrllardtr en gok dü-

§ü ndüren ve üzen sorunlar
dan birisi de budur. Bura-

daki Türkiyeli insanlar sanat-

tan qok uzaklar ve maalesef

sanatr tanrmryorlar. Ciddi an-

lamda kültürel kurumlar yok.

Bu qok büyük bir eksikliktir.
Türkiye'de yagayan insanla
nn hem dün- ya qörüsleri

hem de sanata olan ilgileri
burada yagayanlardan qok

Eok ilerde. Bunu ya5ayarak

gözlem leyebild im. EÖer 40
yrldrr burada yaSayan insan-

larrmrzrn sosyal etkinlikleri,
halen sadece d ü0 ünler,

türkü barla r veya herhangi

bir organizasyonun d üzenledi§i,
ama ieinin kültürden ve sanat tan
yana fakir oldu§u festivallerse, qok

da iyi durumdayrz diyemeyiz. As-

lrnda burada imkanlar var ama

bunu gergek leStirebilecek viz
yona sahip insanlar az. Onlar da

qoöu zaman llirbirinden habersiz

baSka yerlerde ve 5ehirlerde ya5t-

yorlar. Bir de üstüne finans sorun-

larr eklenince, (ok da basit degil
tabi. Benim en büyük isteÖim, bu

vizyona sahip insanlartn birbirini
tan rmasr, §ogalmast ve sanatl

seven, bu na yatrnm yapacak iSve

renlerin de desteöiyle tüm Ana

dolu ve l\4ezopotamYa'dan gelen

insanlart kucaklayacak, gergekten

de iqi dolu ve igi sadece sanat kül

tür olan büyük bir kurumun kurul-

masrdrr. Sanatla ilgili olan, sanatgt

olanlarrn bu noktada bireysel sa
balarrndan gok, kolektif bir ruh ile

böylesi kurumsal seyler iqin bir araya

gelip kendi aralarrnda tarttSmast, bu

nunla ilgili seminer ve konferanslarla in-

sanlarr bilgilendirmesi sok iyi olacaktrr.

Umdrrm en azrndan böyle dü§ünen in

sanlar bir araya gelir. Yarrnlar aydrnlrk ola-

caktrr, ama herkes kendi rolünü oynarsa

eöer-

son olorok ne söylemek isteßiniz?

Tesekkür ediyorum. Kolay gelsin diyo
rum. Tüm okuyuculartntza selam ve sev-

gilerimi gönderiyorum.
Köln , 17 Haziron 2009
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&l r ariel nr 'm &rettg,m.ger§
Finans piyosolanndo mutlok bir devlet kontrolü, bonko vefinans kurumlannn holkn porot ile

kumor oynomalanna seyircikahnmamasl egitim, sa§hkve altyopt gibi kanu yatrnmlanntn arttnlmast
ve informatik gibi yeni teknolojik otontann teSvik edilmesi gerekiyor.

Berlin duvarryrkrlalr 20 yrl oluyor.
Tam yirmi yrl önce 1989'un Kasrm ayrn-

da Berlin Duvarr yrkrlmr5tr.

Böylece Do§u Almanya ile BatrAlman
ya birleserek tek bir ülke olmustu.

Ama Berlin Duvannrn yrkllmasr bunun
§ok ötesinde bir mana tasryor.

Bu duvarrn yrkrlmast tarihsel bir degisi-
min sembolüdür.

(ünkü duvarla birlikte reel sosyalizm
de yrkrlmtsttr.

O günlerde bu yrkrks kapitalizmin nihai
zaferi olarak görülmü5tü.

Serbest piyasa ekonomisi, tek geqerli
ekonomik sistem olarak dne qtkmrstr.

Bunun gereöi olan özellestirmeler, kü-
resel bir dalga gibi her tarafa yayrlmaya
ba5lamr;tr.

Gelin görün ki, devleti tamamen eko-
nominin dtstna stkarmak isteyen bu ser,
best piyasa ekonomisi, Simdi devleti
yardrma saötnyor. Kamu maliyesinin yar
dtmr olmadan havlu atmak zorunda ol
duöunu söylüyor.

Neden?

Cünkü kapitalizm '1929 büyük buhra-
nrndan bu yana en büyük kriziniyagtyor.

lste bu yüzden bu finanz krizini Berlin
Duvarrnrn yrkrhgrna benzetenler var.

Kim bu benzetmeyi yaptyor?
Mesela Joseph Stiglitz-
Zamanrmrzrn en önde gelen iktisatqtla

andan Nobel Ödülü sahibi bilim adamr.
Bill Clinton'a da danrgmanlrk yapmr5

Stiglitz'e göre. finans piyasalaflnda mut-
lak bir devlet kontrolü gerekiyor. Banka
ve finans kurumlarrnrn halkrn parasr ile
kumar oynamalarrna seyirci kalrnmamasr
gerekiyor. Eöitim, saglk ve altyapr gibi

kamu yattfl mlafl ntn artttnlmast gerekiyor.
informatik gibi yeni teknolojik alanlarrn
tegvik edilmesi gerekiyor.

Yani baska bir deyiSle krizden srkrstn
yollan yine sosyalist metotlarda aranryor.
Denetim ve devlet(ilik yeniden geserli
akqe haline geliyor. Daha düne kadar
esas trend özellestirme iken bugün kur-
tulus devlet müdahalesinde arantyor.
Devlet, temel bir ekonomik aktör olarak
yeniden tarih sahnesine dönüyor.

Belki de bütün bunlarr qok hrzh okuyan
bir AmerikaL, kriz ilk patlak verdiöinde
Newyork Borsasrnrn kaplsrna gu pan-
kartla dayanmtStt:

Kapitalizmi sosyalizm kunaracak!
Elbetteki metotsal benzerliklere baka-

rak bunun sosyalizm oldu§unu söylemek
büyük bir yanrlgr olur.

Ama bununla aqrk olan birqey var ki,
yirmi yrl önce sosyalizme kar5r zafer na-
ralafl atan kapitalist sistem, yirmiyrl sonra
yerlerde sürünüyor.

Anlayaca§rnrz; insanlrk adalet. esitlik
barr5. refah ve özgürlük aramaya devam
ediyor.

22

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kurucumuz olan Srho qataldegirmen, 1 957 yrlrnda

KahramanmaraS Pazarct§tn Bozlar kasabasrnda do§-

mugtur. ikiqocuk babasrdrr. ilkokulu Lritirdikten sonra

1966 yrlrnda Gaziantep'te meslek häyatlna atllml§

t rr.

ilk olarak tornaclltk üzerine mesle§ini geli5tirip,

daha sonra silindir kapak üzerine branSla5rp iSgi ola-

rak girdigi ESER ÜST KAPAK YENiLEME'ye ortak olup

claha sonra da kendisi devralmt;Ltr' i5 hayattnrn

büyük bir bölümünü meslegi üzerine geli5meleri

takip etmekle geqirmistir.
Felsefesi daima, "Daha iyi nasrl yapabilirim? Re-

kabet ortamrnda bir adrm öne nastl geqebilirim?"

olmustur. Kaliteden hiqbir zaman ödün vermeden
galr5arak baqarrya ula5mt5trr. Bu ba5arryr da ba5ka fir-

malarrn yapamadrklarr silindir kapaklartnt ilk gÜnkü

haline getirip, müsteri memnuniyetini sa§layarak ba-

§armrstrr.

FiRMAMIZ
ESER Ü5T KAPAK YEN|LEME firmasr §iho qatalde-

öirmen'in firmayr 1980'li yrllarrn bagrnda devralma

sryla yeni yerlerinde hizmete ba5lamt5ttr.

1993 yrlrna kadar 70 metre karelik kapalr alana

sahip ve 1 adet planya, 1 adet torna, 1 adet supap

taglama, 1 adet matkaptan oluSan stntrlt sayrdaki ma-

kine pa rkryla faaliyet göstermekteydi.
O tarihten günümüze kadarki süregte sürekli bü-

yüme iginde olan firma §u anda,450 metre kare ka

pah ve 250 metre kare agrk a lana sahip bir i5letmedir.

Öte yandan teknolojik avantajlartn da yardrmr ile

bu makine parkrna (ok sayrda bu alanda kendini ka

nrtlamrs makine dahil olmu5tur. Bunlar; Fransa'dan

ithal edilen SERDI 100 yuva ta§lama, SERDI HVR-90

supap tailama makinesi, KONSAN sulu yüzey ta§-

lama, TAKSAN manyetik satlh ta§lama, ultrasonic
yüzey temizleme makineleriyle hizmet vermektedir.

i5 kalitesine verilen önemle Gaziantep ba§ta olmak

üzere, güneydo§uda tanlnan bir firma profili giz

mektedir. Firmamrzda tek silindirli motordan büyük

gemi motorlartna kadar her türlü silindir kapak re-

vizyon i5lemini yapmaktaYtz.

ViZYONUMUZ
Türkiye'de motor revizyonunun her a5amastnda

kalite anlayrErnr yaymak ve kendi alanrnda dünya

standartlartnda bir hizmet saÖlamaktlr. Bilgi ve tek

noloji yo§unluklu bir i5letme olmak.

MiSYONUMUZ
Türkiye'de adrnryenilikgianlayrSr ve ruhu kendi pa-

zaflna yanstttp; prestij kaynaÖl yapmayr hedef edin

mistir.

iLEriSiM
Küsget Sanayi Sitesi, A Blok, 26 Ada,9. Cad-, No: 97,

GAZiANTEP/TÜ RKiYE

Global Pazarctk Dergisi
Bunsenstr. 3' 51145 Köln' E-Mail: pazarcik@gmx.de

Baskr: Önel Druck' Silcherstr. 13,50827 Köln

Tel.:0221 587 90 84.Fa};oz2'l587 90 04 ' info@oenel.de ' www.oenel'de
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