LÜKS OTELİ ESKİ ÇALIŞANI YAKMIŞ

BADEN Baden’de 1807’de yapılan Badischer Hof
Oteli, Almanya’nın en eski ve en lüks otellerinden
biriydi. Geçtiğimiz eylül ayında çıkan yangında küle
dönen otelde tam 75 milyon euroluk hasar oluştu. Otel
yenilenerek temmuzda hizmete açılırken, yangının
kundaklamadan çıktığı anlaşıldı. 36 yaşında eski bir
çalışan olduğu anlaşılan kundakçının, kaçtığı başka
bir ülkede sorgulandığı açıklandı. Fatih YILMAZ

HUKUKÇU DERYA’DAN
EMZİĞE VEDA MASALI
Köln Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu Derya
Arslantürk, çocukların
emziği kendi iradeleri
ile bırakmasını sağlayan
‘Mimi Perisi’ adıyla
masal kitabı yazdı

ALMANYA’NIN Rödermark kentinde yaşayan iki çocuk annesi Derya Arslantürk, “Çocuğum
emziği bırakana dek çok zorluk
çektim. Çareler ararken, Türklerde yaygın olan emziği acılı
gıdalara batırmak, ucunu kesmek, çocuğu tiksindirmek gibi
acımasızca metotlar tavsiye edildi. Bunları çocuklara uygulamayı
doğru bulmadım” diye konuştu.
OLUMLU ETKİ YAPTI
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Derya Arslantürk, çocuklarının emziği “mimi” olarak tanımlamalarından dolayı ilk kitabının adını “Mimi Perisi” koyduğunu ifade etti. Derya Arslantürk, Musa Metehan ve Almila Asya isimli çocuklarının emziği yazdığı masal sayesinde bıraktıklarını dile getirdi.

ACILI DEDE
SABAH’A
KONUŞTU

HANİ BİRLİKTE
TATİL YAPACAKTIK
Almanya’da 3 oğluyla birlikte yanarak ölen Ebru Turan’ın babasından yürek dağlayan
sözler: Sabah konuştuk, Bodrum’da tatil planladık. Ben şimdi bu acıyla nasıl yaşarım

A

LMANYA’NIN Baden Württemberg
Eyaleti’ne bağlı Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında 1 Mart günü meydana gelen yangında üç çocuğu ile
birlikte ölen Ebru Turan’ın babası SABAH’a konuştu. Bodrum’da yaşayan İsmail Turan, “Olay günü sabah konuşmuştuk. Hepsi
gayet iyiydi. Bu yaz Bodrum’a geleceklerdi.
Beraber özlem giderecektik, tatil yapacaktık.
Torunlarımı kucağıma alacaktım” dedi.

Mimi Perisi adıyla bir emziğe
veda hikâyesi yazan Arslantürk,
“Masalı çocuklarıma anlattıktan
bir süre sonra emziklerini bıraktıklarını gördüm” dedi. Olumlu etkiyi kayıt altına aldığını söyleyen Arslantürk, “Kaydı çocuk
psikoloğu ve pedagog desteği ile
kitap haline getirdim. Tüm Türkçe konuşan çocuklara ulaşmasını arzuluyorum. Çocukluğumdan beri şiir, makale, hikâye, anı
yazmayı seviyordum. Faydalı bir
kitabın ortaya çıkmasından dolayı
çok mutluyum” dedi. İbrahim TAŞ

NSU 2.0 davasında
Wissler ifade verdi
ALMANYA’DA başta avukat Seda Başay Yıldız olmak
üzere ünlü isimlere ve siyasilere NSU 2.0 imzalı tehdit
mektuplarının gönderilmesiyle ilgili davaya devam edildi. Tek sanık olarak Alexander Horst M.’nin yargılandığı
davanın son duruşmasında
Sol Parti Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Janine Wissler
ifade verdi. Wissler, “Tabii ki
endişelendim. Hemen evimle
ilgili birtakım güvenlik önlemleri aldım” dedi. FRANKFURT

BODRUM’DA DEFNEDİLECEKLER
HAYATTAKİ tek varlığını kaybettiğini dile getiren Turan, “Bahçemdeki bütün çiçekler açsa ne
olur ki gülüm solduktan sonra. Bu öylesine ağır
bir yük ki insanoğlu tarafından çekilmez, anlatılamaz” diye acısını tarif etti. Baba
Turan, cenazelerin Almanya’daki
işlemlerinin ardından Bodrum’a gönderileceğini ve Gündoğan Mezarlığı’nda toprağa verileceğini söyledi.
Hayrettin
ŞAŞMAZ
SABAH

Çok eski olduğu ve yıllardır kimsenin kalmadığı ifade edilen evde çıkan yangın kısa
sürede tüm çatı katını sarmıştı.

Film festivali için
geri sayım başladı
ALMANYA’NIN Nürnberg kentinde bu yıl 26. kez düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Film
Festivali, 11
Mart Cuma
akşamı başlıyor. Festival komitesi başkanı
Adil Kaya,
festivalin Bergen filmi
ile açılış
Festival, 11-20 Mart tarihl
yapacağıeri arasında Nürnberg Tafelnı, Perihalle’de gerçekleştirilece
k.
han Savaş,
tirilClaudia Tronnier ve Ahmet Boyacıoğlu’na onur
ödülü vereceklerini açıkladı.
Mustafa AKBABA / NÜRNBERG

İsmail Turan, çok sevdiği torunlarının tatilde yanına geldiğini, yeni tatil
planı yaparken ölüm haberlerinin
kendisini yıktığını ifade etti.

Yangında anne Ebru Turan ile altı
yaşındaki ikiz çocukları Yavuz Can
Ahmet, Oğuz Ahmet ve sekiz yaşındaki oğlu Carlo yaşamını yitirmişti.

Almanya’da
bağış rekoru
ALMANYA’DA geçen yıl, sel
felaketinin de yaşanması sonrası 20 milyon civarında kişi,
5.8 milyar euro bağışta bulundu. 83 milyon nüfusa sahip
ülkede söz konusu bağış, kişi
başı 42 euro anlamına geldi. En
çok 70 yaş üstü nesil bağışta
bulundu. Bağış miktarı 2020’ye
kıyasla geçen yıl yüzde 7,
bağışçı sayısı da 1 milyon arttı.

NEDENİ HÂLÂ BELİRSİZ
ÇATI katında çıkan ve alevlerin beş dakikada ölüm getirdiği açıklanan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Çevredekiler, yangından önce patlama sesi
duyduklarını ifade etmişti. Öte yandan
cesetlerin otopsi işlemleri tamamlandı.
Sonucun açıklanması bekleniyor.

Mustafa AKBABA / NÜRNBERG

TERS YÖN KAZASINDA ACI TESADÜF
Abdullah Sarıçınar, Almanya’nın A46 numaralı
otoyolunda otomobiliyle ters yöne girdi.
Sarıçınar’ın aracı, Alper Bavur’un otomobiline
çarptı. İkisi de olay yerinde öldü
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Jüchen kasabası yakınlarındaki A46 numaralı otoyol kavşağına gece
03.45’te ters yönden giren
Kağan Abdullah Sarıçınar (26), Heinsberg yönünde ilerleyen Alper Bavur’un
(39) otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki sürücü de olay yerinde
yaşamlarını yitirdi. Olaya bir
otomobil daha karıştı, sürücü
hafif yaralandı.

POLİS, Sarıçınar’ın ters yöne
nasıl girdiğini araştırırken,
Sarıçınar’ın kullandığı aracın kadranının kaza sonrası
170 km/s hız gösterdiği belirtildi. Pazar günü gerçekleşen
kaza sonrası araçlardan birinin motorunun onlarca metre
öteye uçtuğu, iki aracın da
hurdaya döndüğü belirtildi.
Otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Ölüm haberi aileleri ise derin üzüntüye boğdu.
Cengiz PARLAYAN

Kısıtlamaları soykırıma
benzetince cezayı yedi
Abdullah Sarıçınar (üstte), otoyola ters yönde
girince Alper
Bavur’un otomobiline çarptı. İki Türk genci
de olay yerinde yaşamlarını
yitirdi.

MÜNİH’TE yaşayan 35 yaşındaki bir kişi, sosyal medya
hesabındaki paylaşımında
korona önlemlerini Yahudilere yönelik soykırıma benzetince 2500 euro para cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişi,
üzerinde ‘Çalışmak Özgürleştirir’ yazan toplama kampı giriş
kapısı fotoğrafında, yazıyı ‘Aşı
Özgürleştirir’ şeklinde değiştirip yayınlamıştı. Savcı, paylaşımın nefret suçunu artırabileceğine dikkat çekmişti. MÜNİH

