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Aylık Türkçe haber
ve ilan gazetesi.
Erscheinungsweise
monatlich.
Zeitung für türkische
Mitbürger in NRW.
Tel.: (05 21) 17 70 76
E-posta: info@ozturk.de

Tuğrul Alp Öztürk
Bezirksleiter

Tel.:  0521/ 17 70 93
Cep: +49 151 506 40 159
Feilenstr. 2  33602 Bielefeld

MUTLU BAYRAMLAR

!

BAHÇESİNE 
KAVUŞUYOR

PEK YAKINDA 
BİELEFELD

Mutlu Bayramlar
BAHÇESİNE

Am Sandberg 58
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 052 42/ 404 43 93
www.autowerkgmbh.com

Autowerk GmbH & Co KG

Müessesemizde

teknik bakımı

yapılmış  

otomobillerden

biri neden 

sizlerin olmasın.

Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarız!

Korona vurdu bizi

Corona

! S 2’de
Ozan YusufPolatoğluyazdı

Tel.: 0151 - 289 476 76
Inh. Erhan Ural

Beckhausstr. 124 - 33611 Bielefeld

OTOMOBİL EHLİYETİ
B, BA, B 96, 
BE (Römorklu, 3.5 t)
sınıflarında yapılır.

HIZLI EHLİYET
Haftada 3 x DersHIZLI EHLİYET
Haftada 3 x Ders

Deciusstr. 

durağının 

karşısı.
Kolayulaşım!

Mutlu Bayramlar

Tüm 
okurlarımıza

mutlu 
bayramlar

dileriz

Sevgili okurlar, malumunuz olduğu üzere
Nisan ve Mayıs sayılarımız Kovid 19 salgınısebebi ile  yayınlanamadı. Bu bizim için birilkti, yayın hayatımızda hiç aksama olma‐mıştı.Peki neler yaşamıştık, kovid 19, yaygıntabiriyle korona virüsü ile nasıl tanışmıştım.
28 Şubat 2020 tarihinde yayınladığımızMart sayımızın manşetini hazırlarken koronavirüsü gündemimize gelmişti. Okurlarımızıuyaralım düşüncesiyle manşetimizi, “Korona
virüsü hızla yayılıyor” şeklinde atmış, anahatlarıyla konuya dikkat çekmiştik.Almanya’da ilk Kovid 19 pozitif tesbiti 28
Ocak 2020 tarihinde Bayern eyaletinden ol‐muştu. O tarihten itibaren her şey çok hızlıgelişti. Siyasiler harekete geçti, tedbirler al‐maya başladılar. Belediye Başkanı Pit Clau-
sen, Bielefeld’de ilk pozitif tesbitini 7 Mart2020 Cumartesi günü, Luxury in Home şir‐ketinin programında açıklamıştı. Ondansonra da devamı geldi.Bütün dünyada olduğu gibi Almanya’da‘Kararname’ ile yönetilmeye başlandı. Gözler;Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel,KRV Eyaletinde ise Armin Laschet’in  yapa‐cakları konuşmalara çevrildi. Onlar ko‐nuştukca kısıtlamalar arka arkaya geldi.Benzin istasyonları, market ve eczanelerhariç, başta AB ülkeleri sınırları olmak üzere;işyerleri, okullar, kreşler, ibadethaneler veoyun bahçeleri gibi sosyal tesisler kapatıldı.Ligler iptal edildi. Kargo uçuşları dışında se‐ferler yapılmadı. Anne‐baba‐evlatlar bilegidip gelemediler. Ahali her fırsatta el yıka‐maya başladı. Marketlerde un, maya, konser‐veler, dezenfektanlar, kolonyalar yok sattı.Hatta tuvalet kağıdı bir süre bulunamadı. Be‐lediye zabıtaları başta park alanları olmaküzere her tarafta görülmeye başlandı. Yasak‐ları ihlal edenlere 250 ‐ 350 Avro arası paracezası kesildi.Bu süreçte yaşananlar, yazmakla bitmez!13 Mart tarihinde getirilen yasaklar, 20 Nisan2020 tarihinden itibaren kademeli olarakbüyük ölçüde 11 Mayıs’a kadar kaldırıldı.Tabii ki; 1,5 metre sosyal mesafe, maske
takma zorunluluğu v.s. şartı ile..    

Öztürk Gazetesi

Bielefeld’de
ezan sesi 
! Haberi 12’de

55 gün sonrakarantinadançıktı 

Sibel Cora

Himmet ELMACI’nın haberi 4’de

Bielefeld Müslüman Dernekler Çatı Kuruluşu tarafından ya‐pılan ikram makbul karşılandı.    Haberi 15’de
Rosenhöhe’de
lahmacun ikramı

Dünya insanlığının baş belası olarak tarif edilenson en büyük salgın olduğu belirtilen SARS‐CoV‐2 (Kovid‐19) virüsü, hayatımızı hiçte aklı‐mıza gelmeyecek şekilde tabandan tavana yavaşlatıp,temelden değiştirdi.
Korona virüsünden korunmaya yönelik alınan ted‐birlerin başında sosyal mesafe ve maske takmaklabaşlayan adımı karantina takip etmesi, insan oğlununtarihinde yaşamadığı toplumdaki hareketi adeta blokeetti.
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Anzeige Preisliste / İlan fiyatları
(2016)

1 kare (43 mm x 37mm) 30-EURO
9 kare (137 mm x 110 mm) 230,-EURO
Çeyrek sayfa (1/4) 470,-EURO
Yarım sayfa (1/2) 880,-EURO
Tam sayfa - (1/1) 1400,-EURO
Arka sayfa-Rück Seite 1800,-EURO
Arka çeyrek-R ück Seite (1/4) 660,-EURO
Arka yarım-Rück Seite (1/2) 1050,-EURO
Renk-Farbkosten 20% (c1)
1. sayfa ilanı:  Normal fiyatın  3 katıdır.
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Türkiye Temsilcisi : Bekir BAYRAM
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Yayımlanan ilan ve reklam metinlerinden
gazetemiz sorumlu değildir.

IMPRESSUM

Vertreter
Temcilciler:

Ahlen: Himmet Elmacı
Mobil: 0173 - 893 90 45

Hamm: Yusuf Kuşaklı
Mobil: 0171 - 991 97 30

Adresse / Adres:
Feilenstr. 2 • 33602 Bielefeld

Tel: 0521 - 17 70 76
Reklam Servisi: 0521 - 17 70 94

Abonnements Preis (jährlich): 25€

Öztürk Gazetesi, bir “Almanya Türkçe
Medya Birliği (ATMB)” üyesidir.

Bankverbindung: Sparkasse Bielefeld
Konto Nr.: 77 0000 81

BLZ: 480 501 61

                   Avukat Ali Şenol

Her türlü ceza ve trafik
davalarında hukuki
sorunlarınızda hizmet verilir.

Tel.: 0521 557 799-0 
Cep: 0151 29 12 89 62
Friedrichstr. 24 
33615 Bielefeld
www.ra-senol.de  info@ra-senol.de

SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 - SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 SERİ İLANLAR •0521 / 177076 -  SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 -  SERİ İLANLAR

Arabanızı istedi�iniz yerden 
istedi�iniz yere çekiyoruz.

Serkan Sözen
Südring 42
33647 Bielefeld
Tel: 0521  546 65 57
Mobil: 0160 91 43 26 41
Mail: info@es-carcenter.de
WWW.ES-CARCENTER.DEES-CARCENTER

Cem Kaba
Avukat ve Noter

Uzmanlık 
alanları:
 Aile hukuku
 Miras hukuku
 Şirket hukuku
 Gayrımenkul hukuku

Warburgerstr. 25 
33098 Paderborn

Tel: 05251 / 870 83 66 
Fax: 052 51 / 870 83 67

post@hausjurist.net
www.hausjurist.net

Sizi hedef kitleniz ile buluşturur ...

Reklam iletişimleri için:
Merkez: Bielefeld
0521 17 70 76
Hamm temsilciliği
0171 99 19 730
Gütersloh temsilciliği
0173 89 39 045

OTO YIKAMADA 2 YILLIK TECRÜBE

Oldentruper Str. 242 
33719 Bielefeld
Fon: 0173 / 826 44 24 

 denizmazaca@hotmail.de  info@mima-autopflegezentrum.de

Farkınız
okumak
olsun!!

Nerden nasıl geldin anlaşılmadınÇok yaman bir darbe vurdun CoronaZerreyken dağ oldun aşılamadınNe çetin dert imiş derdin CoronaSebeplere doğan akıbet misinDers mi veriyorsun, nasihat misinYoksa ibret için musibet misinHangi neticeye vardın CoronaUmut dağlarına düşen bir kış varYüreklerde korku, gözlerde yaş varYarınlara dair gizli telaş varNe zaman gelecek ardın CoronaCamiler, mescitler kelamsız kaldıDostluklar sohbetsiz, selamsız kaldıOkullar kitapsız, kalemsiz kaldıBunu neden reva gördün CoronaSaç sakal uzadı tüye boğulduİnsanlar bir başka huya boğulduEller yıkanmaktan suya boğulduVelhasıl herkesi yordun CoronaPanik var, kafayı takıyor herkesKapıdan, balkondan bakıyor herkesAncak kameraya çıkıyor herkesEkranlı bir dünya kurdun CoronaDede torununu göremez olduEvlat anasına varamaz olduHal ve hatırını soramaz olduCanlar arasına girdin Corona

Artık ayaklara göre yorganlarSarsıntı görecek cepler, cüzdanlarEl yakacak bundan sonra zamanlarPiyasaları da gerdin CoronaKafalar bu işten çok karıştı çokKontrolü kaybetti yaydan çıkan okYapay mısın, doğal mısın bilen yokSinsice her yanı sardın CoronaDerin güçler vahim hata işliyorKaranlık odaklar neler düşlüyorVirus savaşları çağı başlıyorİlk işareti sen verdin CoronaAçlıktan o kadar ölüm var idiSürgün, baskı, şiddet, zulüm var idiGüya medeniyet, bilim var idiSen bu rehaveti kırdın CoronaÇığırdan çıkmıştı dünyanın haliUnutmuştu merhameti, vebaliŞerden hasıl olan hayır misaliUmulur ki hisse verdin CoronaPOLATOĞLU, hırslar azalacak mıİnsanlık az olsun düzelecek miArtık insaf, vicdan söz alacak mıDengeleri yere serdin Corona
Ozan Yusuf Polatoğlu

C O R O N A

7 Mayıs 2020

Ozan Yusuf Polatoğlu, Fotoğraf: Adnan Öztürk

KÖLN (Öztürk)DİTİB Genel BaşkanıKazım TürkmenRamazan Bayramımesajı yayınladı. “Bu bayrambaşka bir bayram olacak.Çünkü Ramazan’ımız da şim‐diye kadar idrak ettiğimizRamazanlar gibi değildi” diyebaşlayan mesajında  Türk‐men şunları dile getirdi:
NEFES ALMANIN, DIŞARI
ÇIKMANIN NE DEMEK OL-
DUĞUNU ANLADIK“Kendi iç dünyamızda, ev‐lerimizde, dernek ve camile‐rimizde Ramazan’a yetişecekolmanın her zamanki coşkunhazırlığını yürütürken, gözlegörülmeyen bir virüs bütünalışkanlıklarımızı ve hazırlık‐larımızı alt üst etti. Birden,bizleri kardeşlik muhiti

içinde tutan cami ve cemaat‐lerimizden yoksun kaldık.Akraba ve komşularımızlayaşayacağımız iftar sevinçle‐rimizden mahrum bırakıldık.Birbirimize sarılmanın vekucaklaşmanın sıcaklığınahasretiz. Nefes almanın,dışarıya çıkmanın, rastgeleherhangi bir yere oturmanınve bir nesneye dokunmanınrahatlığı ve konforundanuzaklaştık.Bayramlar bir mutlulukaşısıdır. Sıradan olanı sıradışıyapan bir özelliği vardır. El‐bette tedbirlere uyarak, yinesevdiklerimize ulaşmanın biryolunu bulacak, gönül alma‐nın ve gönül inşa etmeninhazzını yaşayacağız. İyilik eli‐miz yine kıtaları aşacak, ye‐timlerin başını okşayacaktır.Fakir ve yoksulun, mağdur vemazlumun derdi yine kendi

derdimiz olacak, kardeşçedayanışmanın ve hakça bö‐lüşmenin heyecan ve coşku‐sundan uzak kalmayacağız.İçimizdeki bayram neşesiyine bizimle sınırlı kalmaya‐cak; din, dil, mezhep vemeşrep farkı gözetmeden enyakın komşudan en uzakakrabaya kadar bütün dün‐yamıza, inşallah, iyilik ve be‐reket getirecektir.”
• Ercüment AYDIN

Bu bayramda
başka olacak! 

BIELEFELD (Öztürk)OWL’deki sanatdünyasının yakındantanıdığı NamıkDemirayak, Bielefeld’de yenişubesini açan Music Academyokulunda saz dersi verecek.Almanya genelinde 20 şubesi

bulunan, akla gelen bütünmüzik çeşitlerinde ders veren,kariyer imkanı sağlayan okul2001 yılında kuruldu. Bielefeldşubesini ise; Jöllenbecker Str.
55 adresinde hizmete açtı.Yaş farkı gözetmeksizin heryaşdaki insana müzik eğitimi

verdiklerini söyleyen Namık
Demirayak, “Okulumuzunhede'i 7’den 70’e her yaşdakimüzikseverlere istekleridoğrultusunda müzik eğitimivermektir. Bende buradatemelden nota ile saz kursuvereceğim.” dedi.  

Namık Demirayaksaz kursu verecekAcademy’de

Avukat Hasan Şenol Önder

Schmalenbachstraße 9 33611 Bielefeld 
Tel: 05 21 / 543 816 11 Cep: 0178 / 806 78 20 www.kanzlei-oender.de

Ağırlıklı çalışma alanları: 

Ceza Hukuku
Medeni Hukuk
Trafik Hukuku

Rechtsanwalt
Erdoğan Mutaf

! Aile Hukuku ! İş Hukuku

! Trafik Hukuku ! Ceza Hukuku

! Emlak Hukuku

Ağ$rl$kl$ çal$şma
alanlar$

Reichowplatz 14 ! 33689 Bielefeld
Tel: 05205/ 99 888 96
Fax: 05205/ 99 888 98
Cep: 0163/ 2899 408

rechtsanwalt-mutaf@t-online.de
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B ayramlar, özel gün ve geceler milli, dini, kültürelhayatımızın vazgeçilmez unsurları arasındadır. Sosyalbütünleşmenin, birliğin ve birlikte olmanın, tasada vesevinçte müşterekliğin en barizşekilde görüldüğü anlardır. Birbirimizihatırladığımız, birbirimize sarılmak vekenetlenmek, aynı zamanda geçmişlegelecek arasında bağlar kurulması, buözel zamanlarda belirgin şekilde önplana çıkar. Duyguların kabarması,dini ve milli hislerin canlanması,geleceğe ilişkin ümit ve güvenimiziarttırır. Kültürel mirasın nesillereaktarılmasında da en önemliaktörlerin başında özel günler gelir.Müslüman Türklerin şüphesiz enmühim iki bayramı, dini bayramlarolan Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Bu iki bayram,aile müessesesi içerisinde icra ettiği rol ve sosyal, kültürelyönleri ile ailenin ve toplumun ayakta kalmasınayardımcı olduğu gibi İslâm ümmetinin bütünü ile deiman, ibadet ve duygu birliğine katkı sağlar. Türklerin manevi hayatında iki bayram dışında Kandildenen dini geceler de mühim yer işgal ederler. Bilindiğigibi bu günlere Kandil denmesi bir Osmanlı geleneğiolup, adını bu ulvi gecelerde minarelerin kandillerlesüslenmesinden almıştır. Bazı çevrelerin bid’atitirazlarına rağmen bu gelenek nerdeyse tüm İslâmdünyasında yayılmış, mü’minlerin vecd halini arttıran biruygulamaya dönüşmüştür. Müslümanlar Kadir Gecesi,Mevlid Kandili, Regaib Kandili, Berat Kandili gibigecelerde yapılan ibadetler, Kur’an‐ı Kerim tilavetleri,okunan Mevlid ve ilahiler, edilen dualarla maneviatmosferi derin bir ruh halini yaşar, imanlarınıkuvvetlendirirler.Hayatımızda milli bayramlarımızın da vazgeçilmez biryeri vardır. Milli bayramlar, tarihin mühim dönümnoktalarından çıkarılan, milli birlik ve beraberliğiarttıran, devlete ve ülkeye mensubiyet ve bağlılığıyükselten, yaşananlardan güç alarak ileriye dönükhamlelere ilham veren günlerdir. Büyük zaferler, kurtuluşsavaşları, mühim kararların alındığı, önemli adımlarınatıldığı günler, devlet adamlarının hayatlarından alınankesitler bu gibi günlere temel teşkil ederler. Millibayramlar daha ziyade resmi hüviyetli bayramlar olsa datoplumun benimsenmesi bunların yaşaması için önşarttır. Türkiye; Meclis’in açılışını, Kurtuluş Savaşı’nınbaşlangıcını, Cumhuriyet’in ilanını ve Sakarya MeydanMuharebesi’ni devletin kuruluşu ve varlığı açısındanönemli kilometre taşları olarak gördüğünden, bu günlereizafeten resmi bayramlar ihdas etmiştir. Daha sonraçeşitli dönemlerde bunlara eklenmek istenen (27 Mayısgibi) bayram teşebbüsleri ise tutmamış, bir zaman sonrakaldırılmak zorunda kalınmıştır.Belirli anma günleri ve şehirlerin kurtuluş günleri ile

bazı şahsiyetlerin doğum ve ölüm günlerindehatırlanmaları da sosyal, kültürel ve tarihi anlam ifadeetmekte, iletişim imkanlarının gelişmesine paralel dahasık ve yaygınlıklagündemde yerlerinialmaktadır. MalazgirtZaferi, İstanbul’un Fethi,bir çok meydanmuharebesi gibiMekke’nin Fethi de buanlamda bizim içinehemmiyetlihadiselerdir.Birlik ve bütünlüğüsembol etmelerinerağmen bayramlara karşıçıkan bir azınlık kesim,dini bayram, gün ve geceleri benimsemeyen azınlıklargibi daima bulunagelmiştir. Fakat bu itirazlar toplumunbüyük kesimi tarafından benimsenmemiştir vetoplumumuz hem dini hem milli bayramlarını birlik veberaberlik içerisinde kutlama hazzını yaşamayısürdürmektedir.Bilindiği gibi Almanya’da sadece dini gün vebayramlar söz konusudur; Almanya’nın son yıllardabayram haline getirilmeye çalışılan 3 Ekim Alman BirliğiGünü (Tag der deutschen Einheit) dışında coşkunluklakutlayabileceği milli günleri, bayramları yoktur. Her ikidünya harbini çıkarıp sonunda yenilmesi, devletinkuruluşunun bir kurtuluş mücadelesi sonucu değil demütte%iklerin insafı sonucu oluşu, tarihinde zafer diyesunacağı muhaberelerin yoğun insanlık suçlarıyla doluoluşu, Almanya’nın eline ‘şu zaferimizi kutlayalım’ demeimkanı vermemektedir. Buna karşın Almanya; işlediğiinsanlık suçları, katliamlar, yenilgiler, teslim anlaşmalarıile ilgili bir hayli tarihi günü de kendisini yenenlerlebirlikte boynu eğik bir şekilde anmak mecburiyetindedir. Türkiye, koronaya rağmen hem dini, hem milli gün vegecelerini olabildiğince coşkuyla kutlamayaçalışmaktadır. Ancak camilerin bayram namazında dakapalı olması ve sokağa çıkma yasakları ne de olsa birburukluğa yol açtı. Almanya’da yaşayanlar bu anlamdadaha şanslıdırlar, çünkü birçok yerde bayram namazıkılınabildiği gibi dostların birbirlerini ziyaretinin önünede bir engel konulmadı. Salgınların geçici olduğubilinmekle beraber son salgının sosyal hayatı derindenetkileyeceği ve bazı adetlerin yaşanması, yaşatılmasıüzerinde etkili olabileceği yaygın kanaattir. Umudumuzbunların kırılma derecesinde şiddetli olmamasıdır.İnsanlar ve toplumlar ister istemez kendilerini yenişartlara uydurmak zorundadırlar. Temennimiz şartlarınbir an önce normalleşmesidir.Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızıkutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. 
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BIELEFELD (Öztürk)Sevim Beauty güzellik salonu Biele-
feld, Ottobrener Str. 119 adresinetaşındı. 13 Mart 2020 Cuma günühizmete açılan salon, korona virüs salgınısebebiyle bir hafta sonra Federal Almanyahükümetinin yayınladığı özel korona karar‐namesi ile gelen yasak  sonucu kapatıldı.Müesseselerini yeni açmalarına rağmenkorona münasebetiyle kapatmak zorunda

kaldıklarını söyleyen Sevim Kılıçkeser, “Çok
şükür tekrar işimizin başına geçtik. Hiz-
metlerimize kaldığımız yerden devam
ediyoruz. “ dedi. 13 senedir bu işi yaptığınısöyleyen Kılıçkeser, “Yaptığımız işler sadecelazer ile sınırlı değil; biz kaş, kirpik, micro‐blading, ayak bakımı, yüz bakımı, masajgibi” alanlarda da hizmet veriyoruz mesa‐jını verdi.

13 mart’ta

hizmete girdi

Sevim Kılıçkesergüzellik salonu açıldıAçılış kurdelasını Sevim Kılıçkeser’in dayısı Selahattin Okur kesti.
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TELGTE (Öztürk)Sibel Cora’ya koronahastalığı babasıNiyazi Cora’dan bu‐laşmıştı. Babası 22 MartPazar günü koronadanhayatını kaybetti. Sibel Cora(48 y)’da 20 Mart 2020 tari‐hinde karantinaya alındı,ancak bugün (15 MayısCuma) 55 gün sonra karan‐tinadan çıkabildi.
“Dışarıya ayağımı at-

tığım anda her taraf ayna
gibiydi” diye duygularını
Öztürk ile paylaşan Cora,“Önce doktora gittik, sonrada babamın mezarlığına.Eve geldiğimde yorgundum”dedi. Doktorunun kendisinidevamlı motive ettiğini söy‐leyen Sibel Cora soruları‐mızı şu şekildecevaplandırdı:

Sibel hanım, 55 gün
sonra bugün ilk defa dışarı
çıktınız, ne düşündünüz?Evet, dışarı adım at‐tığımda çok hoştu, sanki birdünyadan başka bir dü‐nyaya gidiyormuşum gibigeldi. Her taraf aydınlıktı.Hızlı hızlı arabaya doğru yü‐rüdüm. Sanki hiperakti‐$leşmiştim. Anlatamam nasılbir duygu olduğunu.

DOKTORDAN SONRA
BABAMIN MEZARINA 

Nereye gittiniz?Doktora gittik. Ko‐nuştuğumuz gibi zile bas‐tım, asistan açtı kapıyı. Benibir odaya aldılar. Doktorumgeldi, öncelikle biraz ko‐nuştuk, sabrımdan dolayıbeni tebrik etti. Başardıkdedi. Hemen kan aldı, hızlı

test yapacağını söyledi. Kanıaldıktan sonra muayene etti.Daha sonra kan sonuçlarıgeldi, “Bağışıklık kazan‐dığımı” söyledi. Tekrar de‐taylı kontrol için kan aldı,Pazartesi laboratuvara gön‐derecek. Daha sonra da ba‐bamın mezarlığına gittik.Çiçek bıraktık, dua okuduk.Eve geldik, çok yürüme‐diğim halde; yorgun ve bit‐kinim.
Doktorunuz nasıl bir

kıyafetle karşıladı sizi?Maskesi, eldiveni vardı.Bir de mavi bir önlük giyin‐mişti. Gözlüğü var mıydı ha‐tırlamıyorum.
SEBEBİNİ BİLMEDİĞİM

BİR DUYGUSALLIK VAR
ÜZERİMDE, DEVAMLI
AĞLAMAK İSTİYORUM

Geriye baktığınızda
neyi hatırlıyorsunuz?Heyecanlanıyorum, duy‐gulanıyorum. Farklı hisleriçindeyim. Sebebini hiç bil‐miyorum; ağlamak istiyo‐rum devamlı, duygusalım.Ama şükrediyorum. Dokto‐rum çok etkili oldu bu sü‐reçte, beni devamlı motiveetti, onun ilgisi sayesindehastaneye gitmedim. Yoksakötü dönemlerimde gider‐dim her halde!

Bundan sonraki süreç
nasıl yürütülecek?Hastalığın sonucunutakip edeceğiz. Kalp, bö‐brek, ciğerler kontrol edile‐cek. Sonra evin etrafındadolaşabileceğim, şimdilikuzun yol yok. Tedaviyedevam.

 A‘dan Z‘ye İnşaat Malzemeleri
 Toptan Satış
 Danışmanlık, Servis
 Kamyonla Taşıma

Tuncay Yaşar
Şube Yöneticisi

20 YILLIK TECRÜBE

İnşaat yapanlara
kolaylık gösterilir.
İstenildiği takdirde
evlere geliyoruz.

MUTLU BAYRAMLAR DİLERİZ

Ramazan Bayramınızı kutlar, nice bayramlar dileriz!

YAKINDA BİELEFELD‘DE 2 ŞUBEMİZ AÇILIYOR!
İLK ŞUBEMİZ 18 HAZİRAN‘DA HİZMETE BAŞLIYOR!

Korona karantinasından 55 gün sonra çıktı

Korona’ya yenik düştü
BECKUM (Öztürk)Bütün dünyayı etkisi altına alan ko‐rona virüsü yaşayan Niyazi Cora(85) amcayı da aramızdan aldı.1960 yıllarda Almanya‘ya gelen, hayatının50 yıllık ömrünü Ahlen, Beckum ve çevre‐sinde geçiren Trabzon‐Tonyalı Niyazi
Cora, Beckum Müslüman Mezarlığınadefnedildi.

Himmet ELMACI
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HALLE/WESTF. (Öztürk)HALLE Ayasofya Cami Kadın Kolları kendidiktikleri ağız burun yardım maskelerini HalleKlinikum hastanesine bağışladılar. 
Korona virüsü ile mücadelede en ön saftayer alan sağlık personelinin maske konusundasıkıntı yaşadığı kamuoyu ile paylaşılınca du‐yarlı davranan  kuruluşlarımızdan biri deDİTİB Ayasofya Cami Kadın Kolları oldu. Kısasürede organize olan kadın kolları evlerindediktikleri 200 adet ağız burun yardım maske‐sini hastane yönetimine çikolata ve şeker pa‐ketiyle ulaştırdılar. Hastane yönetimi, kadın kollarına örnekdavranışlarından dolayı teşekkür ederek,kendi sosyal paylaşım sitesinde duyurdu.Kadın Kolları, maske dikmeye devam ettikle‐rini ve başka kurumlara da hediye etmeyidüşündüklerini açıkladılar.

Klinikum Halle hastanesinemaske bağışladılar

Bİ-BRACKWEDE 
ALIŞ/VERİŞ MERKEZİNDE! ARTIK SİZE ÇOK

YAKINIZ!

GOLDBÖRSE

22 Ayar bilezik 

çeşitleri!

Altınlarınızı 
Satmadan 
Önce, Bizden 
Fiyat alınız!

 Nişan ve Evlilik 

   Yüzükleri
 Düğün Altınları

Hauptstr. 51  33647 Bielefeld/Brackwede  Tel.: 05 21 / 949 864 49

 Her Çeşit Altın 
 Gümüş 
 Pırlanta 
 Yatırım Altın 

  (22-24 Ayar) 
Reşat, 

   Ziynet, 
   Cumhuriyet 
   Altınları

PIRLANTA
Değer biçme 
& Kalite 
Kontrol

İdeal, şirin, 

değişik ve farklı

hediyelikler!

TÜRK
KUYUMCUSU

Kemal Kaptan
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Yeni adresimiz: 

Tenge-Rietberg-Straße 102a

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Tel.: 05207 / 993 62 20

BIELEFELD (Öztürk)1Mayıs İşçi Bayramı bu sene Kovid 19salgını gazabına uğradı ve özel izinle,sınırlı sayıda kişilerin katılımıyla kut‐landı.IG Metal ve DGB‘nin iptal ettiği kutlamalarda,değişik dernek ve kuruluşlar farklı saat ve yer‐lerde sokağa çıkarak mesajlarını verdiler.

Bielefeld Belediyesi‘nin önünde de kutlamayapıldı. Fiziki mesafenin tutulduğu kutlamada,işçilerin karşılaştığı sıkıntılar, yabancı düşman‐lığı ve dünya genelindeki adaletsizliğe dikkat çe‐kildi.  Kutlamada Türkiye kökenli Leyla Erkış dabir konuşma yaptı. Konuşmasında Erkış, ırkçısaldırıların gerçek faillerinin bulunmasını istedi.

1 Mayıs
özel
izinle
kutlandı

Leyla Erkış

       
ÇİKOLATA VE ŞEKER PAKETİ
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Pazartesi-Cuma 8:30 - 19:00

Cumartesi 8:00 - 17:00

Berliner Str. 34
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05242/582 837

Ramazan 

��������
���

kutlar, nice 

bayramlar
dileriz!

Wilhelmstr. 8
33332 Gütersloh
Tel.: 05241/212 113-0
Fax: 05241/212 113-1
info@autoparkguetersloh.de
www.autoparkguetersloh.de

22 YILDIR 

ALANINDA 

MÜŞTERİLERİNİN 

HİZMETİNDE!

Ramazan Bayramınızı kutlar, nice bayramlar dileriz!

AUTOPARK 
GÜTERSLOH

SİZİN MEMNUNİYETİNİZ, BİZİM BAŞARIMIZDIR.

Müessesemizde 

mayer bir konumda 

yaklaşık 70 adet 

değişik marka 

ve özelliklerde 

araçlar sizleri 

bekliyor!

GÜTERSLOH & ÇEVRESİNİN GÜVENİLİR İSMİ AUTOPARK

Spielplatzstr. 36  59555 Lippstadt
Tel.: 0 24 41/97 951 70  Cep: 0176 / 612 37 000

Açılış Saatleri:
Pazartesi - Cuma: 8.30 - 18.00  Cumartesi: 8.00 - 16.00

Zirvede kalıcı olmak isteyen beylerin kuaförü ZİRVE

13 yıldır hizmet vermenin ayrıcalığı!
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T utluluk ! Herkes peşindedir. Hatta herkes kendi
dünyasında mutludur. Ama yinede hep
“mutluluk” aranır.  Google açar bakarız. “Nasıl
mutlu olunur?”

Hiç aramıyorsak nasıl buluruz mutluluğu?
Mutluluk mistik bir

kavram. Tam olarak
tarifi yok. Dolayısıyla
herkesin mutluluk
anlayışı farklı. 

Hayatı boyunca
bekarlıktan şikayet
eden insan var,
bekarlığı ile son derece
mutlu olan insan var.
Ama genel olarak
tanımlarsak, Geceleri
sıcacık yatağımıza
başımızı
koyabiliyorsak, etrafımızda mutlu insanlar
varsa, soframızda yiyecek birşeyler
bulabiliyorsak, sağlık, afiyet yerindeyse. Mutlu
olmak için bir neden değil mi?

Birinci olarak hayata bakış açımızı
değiştirip, hayattan haz almakla başlayabiliriz.
Mutlu olamamanın birinci sorunu hayattan
zevk alamamaktır. Hayat yükü omuzlarımıza
binmiş, biz altında ezilmiş ! Her gün birbirinin
tekrarı, mutluluk bunun neresinde? Çıkarın at
gözlüklerinizi etrafınızı gözden geçirin.  

Kendinize küçük mutluluk soruları sorun.
1. Daha iyi hissetmek, daha mutlu

olmak için ne yapmalıyım?
2. Beni ne daha iyi hissettirir?
Elinizde yol haritası varsa, ne yapacağınızı

biliyorsunuz demektir. Yola devam. 
Hayat bu zaten. Ne yüzde yüz mutluluk, ne

yüzde yüz mutsuzluk var. Kaybedittiklerimiz,
kazandıklarımız.  Birbirini dengeliyordur belki
de. Ne geçmişe takılın, ne geleceği irdeleyin.
Mutlu anları sayın, biriktirin. 

Ortak noktada buluşma mutluluğu
Bir Ispanyol filozof derki : “yansıtılan

hayat” ile “yaşanan hayat” bir noktada
birleştiğinde mutluluk durumu ortaya çıkıyor.
Devam ediyor :

„Mutluluk dediğimiz ideal ruh halinin
neden oluştuğunu kendimize soracak olursak,
aklımıza hemen şu cevap gelebilir. Mutluluk
bizi tamamen tatmin ve hoşnut eden bir şey
bulmaktır”

Mutluluk antremanları yapın. Bisiklete
binmeyi öğrenir gibi. Hergün biraz. Haftada
kaç kere toprakla temas edin. Günlük hayatta
beton dışında toprak ve ağaçları ne kadar
görüyoruz? Toprakla ve bahçeyle ilgilenmek

zihninize, bedeninize
iyi gelecektir.
Bahçede, balkonda
birşeyler yetiştirin.
Yetiştirilmesi kolay.
Mutfakta da işe
yarar.  Maydonoz
ekin. Konuşun
onunla.
Duygularınızı
paylaşın. Tohumdan
itibaren nasıl
yeşerdiğini,
büyüdüğünü izleyin.
Bir hayat yarattınız.

Mutluluk merdiveninde ilk adımı başardınız.
Nerede o eski bayramlar ?
Hep bir nakarattır ağızlarda. Söyler

dururuz. “nerede o eski bayramlar”.. İşte bu
bayram bunu söylemenin tam zamanı. Bu
bayramı biraz çekimser yaşayacağımız kesin.
Aylardır aile büyüklerini ziyaret etmedik.
Ellerini öpmedik. Birçok ailede gelenekdir.
Büyüklerin evinde toplanılır. Kesilen kurban
öğlen için hazırlanır. Tepsi, tepsi sıcacık
börekler sofrada yerini alır. Sohbetler başlar.
Büyüklerin elleri öpülür, hediyeler alınır,
verilir. Herkesin çocukluk zamanlarından
kalma güzel bayram anıları vardır. Bu bayram
anılarla idare edelim. Bir daha ki bayram
umarım bu anıları yenileri ile tazeleyecek
güzel bir bayram olur. 

Evvelden tatil kabul edilen bayramın bu
sene tatil anlamıda yok. Zaten 1-2 aydır
tatildeyiz. „Evlere takılı kaldık? Tatil mi bu ?”
diyenleri duyuyorum. Çok haklısınız !!  Ama
gün bugün. Yaşayın.. Belki salgın sonrası
özlersiniz bu sakinliği.

Alman televizyonu Türkiye yi güvenli
liman ilan etti ve vatandaşların yaz tatili için
Türkiye'ye gitmesini önerdi. Bu sezonda da
tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.
Gerisi size kalmış! Dünyayı etkisi altına alan
corona virus için „bana uğramaz, geleceği
varsa, göreceğide var“ rahatlığına sahipseniz,
dünya sizin. Haritayı açın, seçin, beğenin.

Herkese mutlu, keyifli bayramlar..

Esin Erel- Nicoara  Es
in
til
er

nicoaraesin@gmail.com 

MUTLULUK NEREDE ?
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rotz der Corona‐Krise möchte ich,verehrte Leserinnen und Leser, dasThema der wieder ent"lammtenFlüchtlingstragödie an der türkisch‐griechischen Grenze diskutieren.Denn während griechischeGrenzschützer in den letzten Wochenauf Flüchtlinge schossen oder ihreBoote rammten, maskierte"Bürgerwehren" sowie Nationalistensie jagten und die Polizei Tränengasund Wasserwerfer gegen sie einsetzte,fanden griechische Flüchtlinge imZweiten Weltkrieg selbst Zu"lucht inSyrien und im Nahen Osten.Vor der ausartenden Corona‐Pandemie sorgten in denNachrichtenkanälen folgendeAufnahmen für Empörung: Diegriechische Küstenwache ging dabeigewalttätig gegen Menschen vor, diein überfüllten Schlauchbooten Schutzsuchten. Die Grenzschützer gabenSchüsse ab, bedrängten dieSchlauchboote mit langer,schar"kantiger Ausrüstung. Ein Bootmit 48 Menschen auf dem Weg vonder türkischen Küste zur griechischenInsel Lesbos kenterte. Dabei starb einKind. Ein 24‐jähriger Mann ausAleppo wurde nachübereinstimmenden Berichten vonGrenzbeamten in den Hals geschossenund getötet.Daneben gingen maskierte„Bürgerwehren“ und Nationalistenmit Gewalt gegen ge"lüchteteMenschen, NGO‐Mitarbeiter undJournalisten – auch aus Deutschland –vor. Die griechische Polizei setzteMunition, Tränengas undWasserwerfer ein, um dieschutzbedürftigen Menschen von denGrenzen fernzuhalten. Bauern fuhrenihre Traktoren vor die Grenzen, umden Flüchtlingen den Weg nachGriechenland zu versperren.
Syrien war ein sicherer

Zu!luchtsort für griechische
Flüchtlinge‐Viele Griechen waren selbsteinmal in dieser schlimmen Lage und

suchten Schutz vor Krieg, Hungerund Elend. Lassen Sie uns deshalbin die Geschichte zurückblicken:Die Flucht von Menschen vor Kriegüber das Mittelmeer fand vor über70 Jahren schon einmal statt.Allerdings ging die Fahrt damals indie andere Richtung. Und dieFlüchtlinge waren seinerzeitGriechen und Menschen aus demBalkan, die mit Booten oder überLand Richtung Türkei, Aleppo, imheutigen Syrien oder Nordafrikaau"brachen. GriechischeSchutzsuchende gelangten mitFischerbooten zu denFlüchtlingslagern in Syrien, Palästinaund Ägypten.Der Zweite Weltkrieg befand sichim vollen Gange, als deutscheTruppen 1943/44 nach Griechenlandeinmarschierten und dort mititalienischen sowie bulgarischenEinheiten das Land besetzten. Diegriechische Küstenstadt Selanik(Thessaloniki) wurde schon 1941durch die deutsche Wehrmachteingenommen.Diejenigen Griechen, viele vonihnen aus den ägäischenKüstenregionen, die damals nicht mitden Deutschen kooperieren undkollaborieren wollten, wurdengrausam und skrupellos unterdrückt.Eine große Anzahl von Menschenwurde getötet. Die Nähe zwischen dengriechischen Ägäis‐Inseln und demtürkischen Festland kam denGriechen seinerzeit gelegen.So sahen die Griechen eine Fluchtüber die Türkei nach Syrien als letzteHoffnung und machten sich mitKuttern auf zur türkischenKüstenstadt Çeşme. Von dort aus ginges weiter in die Handelsmetropoleİzmir. Im Anschluss wurden diegriechischen Flüchtlinge vom Bahnhofİzmir in das Erstaufnahmelager nachAleppo (Syrien) gefahren.Dort kamen pro Monat etwa 1000Menschen an. Berichte vonLagerinsassen, Krankenschwesternund Mitarbeitern der damaligenHilfsorganisation der Vereinten

Nationen UNRRA (Nothilfe‐ undWiederau"bauverwaltung derVereinten Nationen) schildern dasLeben in dem Lager als durchauskomfortabel.So ist zum Beispiel davon dieRede, dass dreimal am Tag kosten‐loses Essen angeboten wurde. DieGe"lüchteten konnten außerdem Obst,Kaffee, Tee, Zigaretten und Alkoholkaufen. Sogar ein Taschengeld soll esfür die Flüchtlinge gegeben haben.Es war möglich zu arbeiten, eineLehre zu beginnen und Geld zuverdienen. Im Gegensatz zu denheutigen, unmenschlichen Vorfällen inGriechenland, verhielt sich diesyrische Bevölkerung ausgesprochengastfreundlich gegenüber denGriechen. Wie die Zeitung „Hier ist Al‐Quds (Jerusalem)“ („Hune el Kudüs“)vom 11. Januar 1942 berichtet, hattedie Bevölkerung von Aleppo denFlüchtlingen neben Kleidung auchNahrungsmittel gespendet.Von Aleppo aus ging es für dieGriechen dann weiter nach Palästinaund Ägypten. Über 40.000europäische Flüchtlinge konntendurch diese Schutzmaßnahmen demTod entrinnen.Darüber hinaus hatten 300.000polnische Flüchtlinge im Iran Schutzvor der deutschen Wehrmachtgefunden.Deshalb: Griechenland und dieStaaten der Europäischen Union sindgut beraten, sich ihrer Vergangenheitzu erinnern, wenn sie heute densyrischen Flüchtlingen und denübrigen Ge"lüchteten aus dem Nahen‐und Mittleren Osten begegnen.

Yasin BaşKo
mm

en
ta
rT

Migration: Als Griechen in Syrien Zu"lucht fanden

BIELEFELD (Öztürk)Korona vürüs salgını sebebiyle ted‐bir amaçlı kapatı‐lan restoranlar 11Mayıs 2020 Pazartesi tekrarhizmet vermeye başladılar.Hizmet vermeye başlayanmekanlar arasında Loom
alışveriş merkezinin üst ka‐tında bulunan yiyecek içecekbölümü de bulunuyor. Açılan restoranlar iki ayöncesinin sistemiyle ça‐lışmıyor, "iziki mesafenin ko‐runması ve maske takılması

şart. Maske yemek yerkende masanızda bu‐lunması gerekiyor. Kontrol olduğunda gös‐terebilmeniz için. Çünkü;zabıtalar, her tarafta olduğugibi restoranları da kontroledebilir. Bir de açık büfe artıkyok, yasak. 
“İlk gün nasıl geçti, ilgi

var mıydı?” sorumuza Plazaortaklarından Vedat Kamza,“Orta şekerli” diye cevap verdi.
Lokma’nın sahiplerinden Hü-
seyin Doğan ise, “Çok sakindi.Biz bütün tedbirlerimizi aldık”dedi.

Restoranlar açıldı

Top-Qualität zum Top-Preis:
Die Gebrauchtwagen von Volkswagen

Tiguan Join R-Line 2.0 TDI 110 kW/150 PS DSG
EZ 12/2018, 26.440 km, urspr. UVP des Herstellers: 47.160,00 €. Ende der Garantielaufzeit1 für 
dieses Fahrzeug: 12/2023 oder 100.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt).
Ausstattung: R-Line „Exterieur, LED-Scheinwerfer, „Dynamic Light Assist“, Climatronic,  
Navi gationsfunktion „Discover Media, „Side Assist Plus“ inkl. „Lane Assist“, Head-up-Display,  
automatische Distanzregelung, Front Assist inkl. City ANB für ACC high u. v. m.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 05/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Die Garantie bis 
zum fünften Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Jahreswagen als Volkswagen Anschlussgarantie, für bis zu 36 Monate im Anschluss 
an die zweijährige Herstellergarantie und – je nach individuellem Fahrzeug – bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 
100.000 km. Garantiegeber ist jeweils die Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg. Gültig nur für Jahreswagen aus dem 
Bestand der Volkswagen AG. Die Laufzeit der Garantie beginnt ab Übergabe des Fahrzeugs durch die Volkswagen AG bzw. durch  
einen autorisierten Volkswagen Partner an den Erstverkäufer oder ab dem Datum der Erstzulassung, je nachdem, welches Ereignis 
zuerst eintritt. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie entnehmen Sie bitte 
den Geschäftsbedingungen unter volkswagen.de oder erfragen Sie bei uns. 2 Bonität vorausgesetzt.  
Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
Angebot gültig vom 01.05. – 31.05.2020

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km
Fahrzeugpreis  
inkl. Überführungskosten: 32.440,00 € 
Anzahlung: 2.000,00 €
Nettodarlehensbetrag: 30.440,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,00 %
Effektiver Jahreszins: 0,00 %

Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 16.088,00 €
Gesamtbetrag: 14.352,00 €

48 mtl. Finanzierungsraten à 299,00 €2

Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als  
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen  
Vertragsunterlagen zusammenstellen.2

Jetzt zugreifen 
und 600,00 €  
Tankgutschein sichern!

Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG
Jöllenbecker Str. 325, 33613 Bielefeld, Tel. 0521 9865432
Hauptstraße 43*, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tel. 05207 991660
Eckendorfer Str. 40*, 33609 Bielefeld, Tel. 0521 3296880 * Volkswagen Service Betrieb

HEDİYE

HEDİYE

Yeni bir

zaman, 

yeni bir

mutfak.

M U T F A K  A L D I Ğ I N I Z D A  H E D İ Y E N İ Z İ  K E N D İ N İ Z  S E Ç İ N

Kahve Makinesi

HED İYE HED İYE
Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

4.999,-

Inklusive Top-Einbaugeräte
��Einbaubackofen Edelstahl Bosch 
     HBA530BR1 EEK* A
��Glaskeramik Kochfeld PKN645BA1E Bosch
��Inselhaube Reef  Insel-A EEK* ELICA
��Kühlschrank mit **** Gefrierfach Bosch
     KIL20V21FF EEK* A+
��Geschirrspüler vollintegriert Bosch
     SMV24AXOOE EEK* A+
��Unterschränke mit Großraumauszügen
��Einbauspüle Edelstahl

Detmolder Str. 571 
33699 Bielefeld-Hillegossen
Tel.: 0521 / 5296267

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

99,06 aylık taksit

Bayramınızı

kutlarız!

Vedat
Kamza
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Örnek resim

SB Möbel Sparkauf      Bielefelder Str. 62      32051 Herford      Tel.: 05221 7609760

������	���������
������

Vera 3-2-1 Sofa Set

Bu Fiyatlara Koşulur! 

379,- € 299,- €Alaska Ecksofa

Boxspringbett Köln 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur 399,- € Boxspringbett Miami muddy 180x200 cm

Değişik renklerde mevcuttur 599,- €

 59,- €7 Zonen 
Taschenfederkernmatratzen  ab

Kampanyamız 15 Haziran 2020
tarihine kadar geçerlidir!

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

ab

Örnek resim

999,- €
Chesterfield Sofas

ab
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V.E.R.G.I.-Osnabrück 
Kommanditgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Hannoversche Str. 7
49084 Osnabrück

V.E.R.G.I Hamm 
Wirtschafts- und 
Steuerberatungs KG
Goethestraße 18
59065 Hamm 

Mali Müşavirlik
 Genel Mali Muhasebe
 Vergi Beyannameleri

 Maliye Mehkemesinde Temsil
 Mali Denetimlerde Refakat

Şirket Danışmanlığı
 Şirket Kuruluş Danışmanlığı
 İş Akışı Eğitimi ve Danışmanlık

www.vergi-osnabrueck.de
info@vergi-osnabrueck.de
Tel.: 0541 - 350 20 05
Fax: 0541 - 350 20 09

www.vergi-hamm.de
info@vergi-hamm.de
Tel.: 02381 871000-0
Fax.: 02381 871000-20

Bayramınızı kutlarız!

Steuerberatung

Derneklere

ve firmalara özel
imkanlar

··

Türkiye usulü anadolu serpme kahvaltı

LOKMA
Arndtstr. 18 a 33615 Bielefeld

Rezervasyon için:
Tel.: 0521/ 560 45 43

Saat 09.00 - 18.00 
arası kahvaltı verilir.

Arndtstr.
����
����� kutlar, 

���������
	���
��	�����

GAB        CONSULTA GmbH

Moderne Steuerberatung und Kompetenz in Bielefeld

Steuerberatungsgesellschaft

August-Bebel-Str. 109
33602 Bielefeld

Tel.: 0521-56 05 60-0
Fax: 0521-56 05 60-28
info@gab-consulta.de
www.gab-consulta.de

�����
��������������������
�
����
	
�������������
�
���
����������	��
����

Emlak konusunda uzman ekibimizle,

15 y�l� a�k�n süredir sizleri

güvenle temsil ettik.

O halde bizi tavsiye edin,

tam 500* Euro kazan�n!

*500 Euroluk ödül, sat�� sözle�mesi imzalan�p bizim ücretimiz

tahsil edildikten sonra ödenecektir.

Evini, arsas�n� veya dairesini

satan birini tan�yor musunuz?
02te hizmetlerimiz:

3	Enerji Performans Belgesi
3	� 2 (�"	�'�� 
3	�#"�!	��/�'	)�(& ) 	.�'�)( -

3	�#"�!	�'��1"1/1
3	��,'1#�$!*"	�"1#�(�)1#1
3	�#"�!	!'�� ( 	

Königstr. 1, 32545 Bad Oeynhausen 

+++�� $�
 ##%� " �$���	
 $�%�� $�
 ##%� " �$���

Mobil: ���
���	��	�
Tel: ����
��	��	��
	
Fax: ����
��	��	��
��

Goldbörse altın dünyasında10 yılı geride bıraktı
BRCKWEDE (Öztürk)Sarra!lık dünyasında10 yılı geride bırakanKaya Özcan, Biele-

feld-Brackwede, Haupt-
straße 51 adresindeki yerinitadilat yaptıktan sonra tam birTürk kuyumcusu olarak hiz‐mete açtı. 2010 yılında altındünyasına adım atarken sadecealım satım yapan Kaya, mües‐sesesini her alanda hizmetverir hale getirdi. “Altın her zaman kazandır‐mıştır” diyerek konuşmasınabaşlayan ekonomist KayaÖzcan, “Tadilattan sonra çeşit‐

lerimızı artırarak; reşat, çey‐rek, 22, 18, 14 ayar altın vegümüş çeşitleriyle yatırımamaçlı külçe sunuyoruz. Birazaçmak istiyorum bu külçe altınkonusunu. Bahsettiğimiz külçealtın bütün dünyada geçerli al‐tındır. Külçe altında yerelmotiv işlemeleri yoktur“ dedi. En iyi şartlarda alım işlem‐leri de yaptıklarını sözlerineekleyen genç müteşebbisÖzcan,”Tamir, temizleme veparlatma işleri yapıyoruz. Altın,gümüş, pırlanta taşları alım sa‐tımı devam ediyor.” diye bilgiverdi. 

BIELEFELD (Öztürk)Autohaus Steinböhmer Ecken‐dorfer caddesi şube müdürü
Mustafa Büyük, Golf ailesi veVW Tiguan modellerinde yüzde sıfırfaizli satış imkanı olduğunu söyledi.Korona virüs salgınından dolayı sa‐tışların düştüğünü ifade eden MustafaBüyük, “Pandemiden sonra galeri birsüre kapalı kaldı. Evden çalıştık. Çünkü,insanlar tedbir amaçlı dışarı çıkmıyor‐lardı. Haklı olarak salgından korkuyor‐

lardı. Şimdi yavaş yavaş her şey normaledönüyor, galerimizi açtık, gerekli tedbir‐leri alarak işimizin başına döndük.” dedi.Fiyatlarımız düştü, kampanyalarbaşlattık diyerek konuşmasına devameden Mustafa Büyük, “Golf ailesindenolan; Gold Variant, Gold Sport, VW Ti‐guan modellerimizde bu ay sonunakadar yüzde sıfır faizli satışlarımız var.Devam edecek mi henüz bilgi gelmedi,fakat değişik kampanyalar her zamanoluyor. Sorulmasında fayda var” diyebilgi verdi.

Ay sonuna kadar
sıfır faizli satış

Fiyatlar
düştü

BRACKWEDE (Öztürk)Hauptstraße 131, 33647Bielefeld‐Brackwedeadresinde bulunan Fresh
Vegan Food şirketi el değiştirdi.Fatih Tekin ve Özgür Özer tarafın‐dan işletilen konsept olarak daküçük değişiklikler yapıldı.

Vegan Foodel değiştirdi
Fatih Tekin ve Özgür Özer

Mutlu Bayramlar
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Öz Başak Fırın

Meller Str. 45  33613 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 986 40 80  Cep 0176 / 243 106 04

Bayrama 
özel tatlı 

siparişi alınır!

Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz!

Bahnhofsplatz 6
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05242/570 19 27
Cep: 0177 468 16 62

info@tnc-multimedia.de
www.tnc-multimedia.de

Bu kampanyamız

01.06. - 30.06.2020 

tarihine kadar 

geçerlidir!

Türkiye‘ye

uçak bileti

HEDİYE!

YENİ  AÇILDI

%25Tüm ürünlere

İNDİRİM
Kampanyamız 

30.06.2020 tarihine 

kadar geçerlidir.

Kaliteli ipek ve yün halılar
80 cm, 120 cm, 150 cm ve 2 metre genişliğinde her boyda 
kesilebilen ve makinada yıkanılabilen halılar mevcuttur.

Heeper Str. 130  33607 Bielefeld - 0173 52 52 532
Ecke Wörthstrasse  (Yunus Emre Cami karşısı)

Açılış Saatleri:
Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 19:00

Zebra ve Store perdeler
80 cm ve 2 metre arası 
her ebatda bulunur.

Yunus Emre Cami karşısı
Ramazan Bayramınızı kutlarız!

HALI & PERDE MAĞAZASI
YÜKSEL

BIELEFELD (Öztürk)Zentrum Tempus Bielefeld e.V.derneği, Bielefeld kentihalkιndan topladığı bağιşlarι
Klinikum Bielefeld Mitte ve Klini-
kum Rosenhöhe hastanelerine teslimetti.

Korona salgını döneminde hastane‐lerde zor şartlar altιnda çalιşan sağlιkpersoneline verilen değeri ve duyulansaygιyι göstermek için Zentrum Tem-
pus Bielefeld e.V. derneği, Bielefeldkenti vatandaşlarιnιn ambalajlι şeker‐leme bağιş aksiyonu başlatmιştι. 15

gün devam eden kampanyada; 100ambalajlι şekerleme 7 Mayιs 2020 ta-
rihinde hastanelere teslim edildi.Zentrum Tempus Bielefeld e.V. der‐neği başkanı  Dilek Doğan Alagöz ve
Klinikum Bielefeld Mitte, Klinikum
Rosenhöhe çok teşekkür ettiler.

Sağlık personellerine şekerleme
paketi hediye edildi

Sennerstr. 107
33647 Bielefeld
agbatech.de

Tel:   0521- 949 380 05
Fax:  0521- 949 380 06
Mobil: 0179 - 9049338

Ev sahiplerine müjde

Ramazan Bayramınızı kutlarız
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Herşeyin en iyisi · Keyifli · Hesaplı · Kaliteli alış verişin adresi 

Gütersloher Str. 8 
33647 Bielefeld

İslam aleminin 
Ramazan Bayramını 
kutlar, hayırlara 
vesile olmasını dileriz!
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Rosenplatz 4  49074 Osnabrück
Tel.: 0541 - 9 82 50 - 0  Cep: 0179 - 7 73 81 79

ARAG Osnabrück Türkçe 
                  konuşmaya devam ediyor!

Mutlu Bayramlar

V L O T H O  W E S E R

DÜĞÜN SARAYI

Mutlu Bayramlar dileriz
 

Haziran / Juni 2020

Dünya insanlığının baş belasıolarak tarif edilen son enbüyük salgın olduğu belirtilenSARS‐CoV‐2 (Kovid‐19) virüsü, hayatı‐mızı hiçte aklımıza gelmeyecek şekildetabandan tavana yavaşlatıp, temeldendeğiştirdi.Korona virüsünden korunmaya yöne‐lik alınan tedbirlerin başında sosyal me‐safe tutmak ve maske takmakla başlayanadıma karantina takip etmesi, insanoğlunun tarihinde yaşamadığı toplum‐daki her türlü hareketi adeta bloke ettive hayat Mart başından bu yana adetadurdu.

İnsanların açık havada toplandıklarımekanlarda artıklarını yemek için topla‐nan kuşların bile artık eski bulunduklarımekanlara uğramaması bile en basitin‐den temelden değişimin en net gösterge‐lerinden.
OKULLAR KAPATILDIOkulların kapatılıp çocukların ev‐lerde kalma mecburiyetiyle, ailelerinplanlı hayat akışını derinden değiştirenkorona virüsü, çocuk oyun parklarınında yasaklanmasının ardından çocuklar,çocukluklarının enerjilerini evde adetabüyüklerde boşaltarak, onları belki ha‐

yatlarında ilk defabu kadar zorladı.İş hayatını ilkgünlerde frenleyendaha sonraki yayıl‐ma günlerinde adetatam parka çeken ko‐rona virüsü, Alman‐ya’nın en büyük tica‐ret kalemini oluşturanekonomiyi de altüstederken, sosyal devletharekete geçerek, şart‐ları yerine getiren baştaküçük işletmelereüç aylık gibi birnefes alabilme fır‐satı adına maddiyardım kanallarınıaçtı.İhtiyaç mamüllerinin satışları‐nın yapıldığı mekanların dışındakalan her iş yerinin kapatılmasıyla,insan tra%iğine alışık olduğumuzaraslılarda kuşlar bile görünmez‐ken, içinde bulunulan sıkıntının enbüyük bakım yükünü de sağlık sek‐törü çalışanları omuzladı.Uzmanların açıklamalarınagöre, en iyi ihtimalden hareketlebir buçuk ile iki yıldan önce aşısı‐nın bulunma ihtimali gözükmeyenkorona virüs, bu zamanlarda heye‐canı başlayan hazırlıkları için

düğmeye basılan memleketeizinleri de şimdilik rafa kal‐dırtmış vaziyette.Berberimize uğrayama‐dık. Terzimize gidemedik. İşyerimiz kapandı. Hastaziyaretleri hayal oldu. Ge‐zerken dirseklerimizin bir‐birine dokunduğumekanlarda bırakalıminsan görmeyi sineklerbile uçmuyordu.Bu süreçte en büyükacı da, yavrusunu kay‐betmiş anne‐baba veyaanne‐babasını kaybet‐miş evlat, hayat arka‐daşını kaybetmiş eş,cenazesinin son bir defa soğuk yü‐zünü bile göremeden,defnedilmesiyle imti‐han ediliyordu. Bu hal,insanımızın ağıtlarınıyaslarını biledeğiştirdi. İnsanlığıyakan korona virüsü,nedir senin bizden buhıncın, kinin nefretin?Korona sonrasında,şimdilerde değişmeyebaşlayan tüketimalışkanlığımızın, kültü‐rümüzün de köklüdeğişeceğinden bahse‐diyor uzmanlar.

Bakım, ihtiyarevlerinde bun‐dan sonra çokdaha farklı hiz‐met şekillerininoluşacağı tahminediliyor.Evden ça‐lışma, evdeeğitim gibi inter‐net üzerindenhizmetlerle bir‐likte çok yenimeslek türlerinin oluşacağı tahminindebulunan toplum bilimciler, artık hiç birşeyin ama hiç bir şeyin korona öncesin‐deki gibi olmayacağı ve buna alışmamızgerektiğini belirtiyor. Yeniliklerin en ba‐rizinin de medya tüketimin olacağını be‐lirten ekonomlar, medya yapımcılarınınkendilerini buna alıştırmaları tavsiye‐sinde bulunuyor.Dezenfektan, sosyal mesafe ve maskediye diye adeta hepimizin koronayak ol‐duğu yaşadığımız sürecin mali yükünüdaha kimse bilmiyor. Esas yanacağımızgünler, şimdilerde ayakta kalabilmemiziçin verilen yardımların geri ödemeleribaşladığında olacak... Yaktın bizi, insan‐lığı korona!
Muhsin CEYLAN

Korona virüsü vurdu bizi
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Dammstraße 41| D- 33332 Gütersloh
Tel. +49 (0)5241 / 9047500 | Fax +49 (0)5241 / 9047501

eMail: info@autohaus-genc.de
www.autohaus-genc.de

Hayırlı
Bayramlar

 Araba alım satımı

 Araba tamiri

 Yıllık bakım - TÜV

 Mevcut kredilerinizde
  kredi yapılanması

 Her araba modellerine
  servis

Brackweder Str. 221
33659 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 93849386

Mobil: +49 (0)171 2121540
s.bas@sportwagen-buschkamp.de
www.sportwagen-buschkamp.de

Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarız

Zweibrückener Projekt- und Entwicklungs GmbH

Tel.: 05242/980 71 20
Fax: 05242/980 71 57
Cep: 0177/213 92 78

Herzebrockerstr. 8
33378 Rheda-Wiedenbrück
info@2b-projekt.de

Murat Öksüz
Immobilien Vermietung/Verpachtung

‚Zweibrückener‘ 
sorumluluk yaşında 
girişimcilik, cesaret, 
kendi iş alanında öğrenim, 
bilgi ve yenilikleri 
takip etmektir.

Satmayı düsündüğünüz
gayrımenkulunuzun en iyi
tavan fiyatı verilir.
Arayın görüşelim, tanışalım.

Türk ve İslam aleminin
Ramazan Bayramını
canı gönülden kutlarım!

BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld Müslüman Der‐nekler ÇatıKuruluşu‘nun, BielefeldBelediye başkanlığına yaptığımüracaat ile alınan izin sonucuBielefeld semaları ezan sesiyle ta‐nıştı. DİTİB Merkez Cami‘de dingörevlisi Ahmet Hamdi İnalpulat,DİTİB Vatan Cami‘de İsmailBatak, IGMG‐Hicret Cami MehmetSağlam ve Hüseyin Akpınar, ATİB‐Yunus Emre Cami adına TuranSa%i, saat tam 19.30‘da „Allahüek‐ber“ diyerek ezan okudular. 
Ezanı dinlemeye

gelen vatandaşlar duy-
gulu anlar yaşadılarEzan okuma programı gizli tu‐

tulmasına rağmen, haberdar olanherkes caminin etrafını doldur‐dular. Fiziki mesafeyi tutarakbüyük bir dikkatle hocaların oku‐dukları ezanı dinlediler, bazılarıda cep telefonlarıyla canlı yayınyaparak, takipcileriyle tarihi anıpaylaştılar. Görüşlerini aldığımızvatandaşlar, „Çok duygulandık vemutlu olduk“ dediler.
Korona virüsü yayıl-

maması için farkındalık
oluşturulduDiğer şehirlerde olduğu gibiBielefeld‘deki camilerin de halkaaçık alanda ezan okuma isteğiniBelediye‘ye bildiren MüslümanDernekleri Çatı Kuruluşu (BİG)başkanı Cemil Şahinöz, tarihi birgün yaşadık açıklamasını yaptı.

Başkan yardımcısı Selvet Koca‐bey‘in öncülük ettiği çalışmanınsonuç vermesinin kendilerini çokmutlu etiğini sözlerine ekleyenŞahinöz, „Korona virüsünün  ya‐yılmaması adına farkındalıkoluşturmak için, Duisburg Mer‐kez Cami‘de başlayan ezanokuma etkinliğini iki hafta önceHalle Ayasofya Cami‘de, buakşamda (17.4.2020 Cuma) Bie‐lefeld‘deki camilerimizde gerçek‐leştirdik. Burada, ezan okunma‐sına müsaade veren belediye yet‐kililerine, dernek başkan veyönetim kurulu üyelerine bu ta‐rihi anı bizlere yaşattıkları içinteşekkür ediyorum.“dedi. • Fatma ÖZTÜRK

Bielefeld
semalarında

ezan sesi
yankılandıDİTİB Merkez Cami‘de dingörevlisi Ahmet Hamdiİnalpulat, DİTİB VatanCami‘de İsmail Batak,IGMG‐Hicret Cami MehmetSağlam ve Hüseyin Akpınar,ATİB‐Yunus Emre Camiadına Turan Sa%i, saat tam19.30‘da „Allahüekber“diyerek ezan okudular.
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OWL BİELEFELD Temsilciliği

Tüm İslam aleminin
Ramazan Bayramını

en içten duygularımızla
kutlar, hayırlara vesile 

olmasını dileriz.

C�����	��
��
�
����www.chp-nrw.de  ��info@chp-nrw.de

İrtibat: 0152/275 843 54
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Yağmur altında Cuma
namazı kılındı

BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld‐Brackwede‘de dini alanda hizmetveren IGMG Hicret Cami ana sınıfına giden 60 ço‐cuktan ellisi 10 Mayıs Pazar günü „Çocuk Orucu“tuttu. Öğretmenleri o gün için yaşları 3 ile 6 olançocuklara özel atıştırmalık paket hediye ettiler. 
ÇOCUK İFTARI SEMBOLİKTİR, SAHUR İLE

AKŞAM ARASI DEĞİLÖztürk‘e bilgi veren Nazmiye Pehlivan, „Nor‐malde çocuklarla her sene camide orucumuzuaçardık. Bu sene korona  tedbirleri sebebiyle oimkanımız olmadı. Eğitim faaliyetlerimizi sanalortamda yürütmeye başladık.“ dedi. Çocuk orucunun ne demek olduğunu dile ge‐tiren Pehlivan, „Çocuk orucu semboliktir. Büyük‐lerde olduğu gibi sahur ile akşam arası değildir.Sabahın bir saatinden 15.00‘e kadar sembolikolarak devam eder.“ açıklamasını yaptı. 

Aileler sosyal mesafeye dikkat ederek hazırla‐nan atıştırmalık hediye paketini aldılar. Onlineolarak ders yaptılar ve toplu olarak iftar açtılar.Etkinlikten çok mutlu olan aileler, Nuray Akpı-
nar’ın şahsında emeği geçen bütün hocalara çokteşekkür ettiler.. 

Korona tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olduğu günlerde, mühendis UğurAğbaba sayesinde Bielefeldliler 1 ve 16 Mayıs tarihlerinde  Cuma Namazı kıldılar. 
BRACKWEDE (Öztürk)Namaz, Bielefeld‐Brackwede Gleis-

dreieck /
Kirmesplatz meydanındakılındı. Namaza ilk hafta 40kişi, ikinci hafta ise yaklaşık90 kişi katıldı. Mehmet
Emin Güre ile teakwando daeski Dünya Şampiyonu Yıl-
maz Helvacıoğlu’nun kıl‐dırdığı namazda hutbelerAlmanca okundu.Fiziki mesafeyi dikkatealarak saf düzeni oluşturanyetkililer, evlerden getirilenseccade üzerinde yağmur al‐tında namaz kıldılar.

Zeynep Sena Akpınar,
Hümeyra Solak’a 
hediyesini takdim etti.

50 kişilik Çocuk Orucu iftarı
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kutlu olsun.

Fisch Holland Bielefeld GmbH 
Fabrikstraße 19 
33659 Bielefeld 

Fon: +49 (0) 0521/252 703 47
Fax: +49 (0) 0521/252 703 48
info@fischholland.de
www.fischholland.de

Açılış saatleri:
Pazartesi -
Cumartesi
9:30 - 18:00

Saygıdeğer ve kıymetli esnaf dostlarımız, 
çok değerli müşterilerimiz, 

bize vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı 
firmamız fisch Holland adına her birinize 

ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı
kutlar, sağlıklı ve bereketli 

geçmesini dileriz.

Bayramınız Kutlu Olsun
BRACKWEDE (Öztürk)19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik veSpor Bayramı münasebetiyleBrackwede’den Almanya semala‐rına 19 Türk bayrağı uçuruldu. Palyaço Pıtır’ınorganize ettiği balon uçurma töreni CityBal-

loon-Bielefeld dükkanının önünde yapıldı vekutlamaya sembolik olarak 20 çocuk katıldı. Kovid 19 virüsünden dolayı ciddi bir kutla‐manın olmayacağı noktasından hareketle böylebir kutlama düşündüğünü belirten Abdullah Sa-
rıkaya,  “19 Mayıs bayramımız unutulmasın iste‐dim. Onun için de çocuklar ile farklı bir kutlamayapmayı planladım. İyi de oldu.” dedi. Kutla‐mada; 19 adet Türk bayrağı moti%li balon havayabırakılırken çocuklar “Yaşasın 19 Mayıs” diye‐rek tempo tuttular.  Havaya balon bırakma mera‐simi çevredeki esna%lar ve vatandaşlartarafından da ilgi ile takip edildi. 

BIELEFELD (Öztürk)23Nisan Ulusal Ege‐menlik ve ÇocukBayramı bu seneKovid 19 salgınına takıldı. Hersene coşkulu şekilde yapılan kut‐lama, bu sene Türkiye Büyük Mil‐let Meclisi kararı ile sadeceevlerin balkonlarında saat 21.00sularında okunan İstiklal Marşıile yapıldı. İşte bu kutlama etkin‐liği Bielefeld kentinde de karşılıkbuldu. 10 yaşında olan Mehmet
Yıldırım İstiklal Marşı’nı ve 5

yaşındaki Akın Güler ise İzmirMarşı’nı okuyarak kutladılar.Bielefeld‘de yapılan23 Nisan Ulusal Ege‐menlik ve Çocuk Bay‐ramı  programlarındasunuculuk yapan
Erdal Yıldırım, busene yapılacak 23Nisan etkinliğini iptaletmek zorunda kaldık‐larını söyledi. Şubatayında yaptıkları top‐lantıda, aldıkları karar

gereği 100. yıla yakışan etkin‐liğin hazırlığına başladıklarınıbelirten Yıldırım,„Kovid 19 salgının‐dan sonra şimdilikdurdurduk. Önümüz‐deki aylarda, salgınınseyrini de dikkatealarak bir değerlen‐dirme yapacağız.100. yıl olduğu içinher hangi bir tarihtekarar kılabiliriz.“dedi.
19 Mayıs da 19 balon semalarda

Evlerde kutlandı

Erdal Yıldırım

Akın Güler Mehmet Yıldırım23 Nisan
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evekuşu ilginç bir hayvandır. Avcıyı görür;uçamadıgı için, başını kuma sokar. Buşekilde avcıyı kendisi görmez. Fakar kocagövdesi dışarıda olduğu için, avcı onugörür. Yalnız deve, gözünü kum içinde ka‐padığı ve avcıyı görmediği için, avcının dakendisini görmediğini zanneder.Bu misaldeki devekuşu hiç şüphesiz in‐sanı temsil ediyor. Özellikle nefsini din‐leyen bir insanı. Avcı ise ölümün takendisi. Ölüm insanı kovalıyor. Ölümdenürken ve korkan insan ise, ölümü görme‐mek ve unutmak için kafasını kuma so‐kuyor. Misaldeki kum ise ölümü unutturanherşey, insanı ga$lete sokan herşey, baştadünya sevgisi. Ki Peygamber Efendimiz“Dünya sevgisi bütün günahların başıdır”diye buyuruyor.İnsan ölümden ürküyor, kaçıyor, gör‐mek istemiyor. Başını kuma, yani kendisiniuyuşturan, ölümü unutturan eğlencelere,bağımlılıklara dalıyor. Halbuki ga$lete dal‐mamak ve ahireti unutmamak için Pey‐gamber Efendimiz “Lezzetleri tahrip edipacılaştıran ölümü çok zikrediniz” diyebuyuruyor.Ölümden korkan insanlar tüm yatırım‐larını bu dünyaya yaptıkları için, lezzetleriacılaştıran ölümü hatırlamak, onları de‐presyona, psikolojik sıkıntılara sokuyor.Gerçek manada lezzet alabilmeleri için,ölümü unutmak, ölümsüz bir hayat tasav‐vur etmeleri gerekiyor.
ÖlümsüzlükRobert Anton Wilson bu durumu, “İllu‐minati Dokümanları“ kitabında çok güzelbir şekilde izah etmiş. Şöyle der Wilson ki‐tabında: “Yaşamak çok güzeldir. İnsanıntek gayesi yaşamaktır. Keyif almaktır.Eğlenmektir. Tüm lezzetleri tatmaktır.Ama arkadaşlar… Öyle bir gerçek var ki,tüm lezzetleri ve eğlenceleri çekilmez halegetiriyor. Bu gerçeği durdurmamız gere‐kiyor. Bu gerçek: Ölümdür. Bütün elimiz‐deki ilim ve teknolojiyi, ölümü durdurmakiçin sarf ve seferber etmemiz gerekiyor.Ölümü kaldırmamız gerekiyor. 2010´laravardığımızda ölümü kaldırmış olacağız.“Wilson bu satırları 1980´de yazmış. Vekendisi 2007 senesinde vefat etti. AcabaWilson vefat etmeden önce, halen bu hay‐

alle yaşıyormuydu, bilemeyiz. Acabahalen, “Bir gün ölümü durduracağız vehayattan gerçek manada lezzet alacağız“diye sayıklıyormuydu?Ölümden korkan toplumlarda tümmezarlıklar şehirlerin uç köşelerindedir.Mezarlıkların genelde hepsi büyük duvar‐larla, ağaçlarla kaplıdır. Dışarıdan nere‐deyse hiç bir tane mezar taşıgöremezsiniz. Eğer bir mekanın mezarlıkolduğunu bilmiyorsanız, asla mezarlık ol‐duğunu anlayamazsınız. Cenaze töreninerastlamak mümkün değil.Ölümü, cenazeleri, mezarlıkları hayat‐tan uzaklaştırmakla, lezzetleri kısa birdönem için de olsa, acılaştırmamaya gay‐ret ediyorlar. Yani dünya nimetlerinden,keyi$lerinden ve eğlencelerinden sonunakadar istifade edebilmek için, ölümü top‐lumdan uzaklaştırıyorlar. Ölümün hatıragelmemesi için herşeyini sarf ediyorlar.Ölüm ölmediği için onu hayatlarından çı‐karıyorlar.Fakat Koronavirüs sürecinde gördükki,artık ga$lette olan insanın kafasını sokabi‐lecek bir kumu kalmadı. İnandığı, güven‐diği tüm sistemler i$las etti. Kum bitti.Kumun faydasız olduğu ortaya çıktı. Hiçbirkum ölüm gerçeğini yok edemedi. Öyleyseölümden korkmak yerine: „Ölümdenürküp, kabirden korkup başını çevirme.Merdâne kabre bak, dinle, ne talep eder?Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, neister.“ demeli.
Bakış açımızı değiştirmemiz gere-

kiyorDemekki insan bakış açısını değiştir‐meli. Mana‐i ismiyle değil, mana‐i har$iyleolaylara bakmalı. Mana‐i ismi, herşeyekendi namlarıyla bakmak demektir. Mana‐ihar$i ise, herşeye Cenab‐ı Hak namına bak‐maktır. Her sanatta, sanatkar olan Cenab‐ıAllah´ı görebilmektir. Demekki “piyasada”iki farklı gözlük markası var. Birisi “Mana‐yı ismi”, diğeri “Mana‐yı har$i”. “Mana‐yıismi” markalı gözlük, yani bakış açısı, hemçok pahalı hem de çok kalitesiz. Gerçeğigizliyor, dünyayı sadece tek renkli olarakgösteriyor. Bu markalı gözlük üstünde“Made in İblis” ibaresini taşıyor. "Mana‐yıhar$i" markalı gözlük ise hem ucuz hem de

en son teknolojiyle yapılmış ve çok kaliteli,çünkü hakikati gösteriyor.Başımıza gelen olayların hep üç yönüvardır. Bir yönü dünyaya bakar. Bir yönüahirete bakar. Bir yönü de Allah´ın isimle‐rine bakar. Olayları ve hadisatları anlaya‐bilmek için ahirete ve Allah´ın isimlerinebakan yüzlerini araştırmamız gerekiyor.Hikmeti anlayabilmek için bu yön önemli‐dir.Başımızı kuma sokmak ile, ancak ken‐dimize karanlık etmiş oluruz. Çünkü ölümölmüyor. Avcı geliyor. İnsan her zamanolayların hakikatini göremeye bilir. “Nedenbu olay benim başıma geldi? Ben bunu haketmiyorum? Bu olayda ben mahsumum?“gibi sorular kafamızda zaman zamanoluşabilir. Halbuki kader zaman ve mekanile sınırlı değildir. Başımıza bugün gelenbir olay, daha önce işlediğimiz bir zulümuncezası da olabilir. Henüz bilmediğimiz ha‐kikat ve hikmetleri de içerebilir. Bundan dolayı, her olayın hem maddihem de manevi sebepleri olabilir. Örneğinbir araba kazası geçirdiğimizde, bununmaddi sebebi dikkatsizlik, kötü tekerlekler,yolda hasar vs. olabilir. Manevi sebebi ise,bambaşka olabilir. Bir günahımıza kefaretveya ceza olabileceği gibi, sabır ile imtihanda olabilir.Başımıza gelen olayların hikmetiniaraştırdığımızda herşeyin bir imtihan ol‐duğunu ve bu dünyanın lezzet ve ücretyeri olmadığını göreceğiz. Bu ise bakış açı‐mızı değiştirecek, belki isyan yerine tevek‐kül edeceğiz, ve dolayısıyla sorunlarımızıçözmek basitleşecek. Peygamber Efendi‐miz, Allah´tan vahiy almasına rağmen “YaRabbi, eşyanın hakikatını bana göster"diye dua ederdi.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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BIELEFELD (Öztürk)Korona Virüsü salgını ile amansız mücadele edenBrackwede‘deki Rosenhöhe hastanesi çalışanlarınaBİG (Müslüman Dernekler Çatı Kuruluşu) Pazargünü öğlen yemeği niyetine lahmacun ikram etti.  Hemşiresin‐den doktoruna ve diğer personellerin $iziki mesafeyi koruya‐rak aldıkları lahmacunları odalarına çıkarak yediler.Bielefeld Müslüman Dernekler Çatı Kuruluşu yönetim ku‐rulu üyeleri Selvet Kocabey ve İsmet Kaya‘nın hazır bulunduğuikramda, Türkiye kökenli hemşirelerde vardı..
SAĞLIK SEKTÖRÜNE MİNNATTARIZSağlık personellerinin yanında olduğumuzu belirtmek içinlahmacun ikramını düşündüklerini söyleyen Bielefeld Müslü‐man Dernekler Çatı Kuruluşu Yönetim Kurulu üyesi Selvet Ko‐cabey, „Özellikle korona salgınına karşı verdikleri mücadele ilehayatımıza giren sağlık sektöründeki kişilere teşekkür etmekistedik. Onları hiç unutmadık. Onlara karşı hep müteşekkirolduk. Bu müteşekkirliğimizin nişanesi olarak ikramda bulun‐mayı düşündük. Çünkü gece gündüz demeden, bütün tehlike‐leri göze alarak hizmet veriyorlar“ dedi.

Rosenhöhe’de
lahmacun ikram
edildi

 Bielefeld Müslüman Dernekler Çatı Kuruluşu Yönetim
Kurulu üyesi Selvet Kocabey ve İsmet Kaya (sağda) lah-
macun ikramını yaptılar.
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