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Aylık TürkYe haber
je ilan gazetesi.
ErscheinungsÜeise
monatlich.
Weitung für türkische
Bitbürger in JMN.
Tel.: 05 21( 17 70 74
E-posta: info)ozturk.de
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skylineshisha

skylineshisha

Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
Tel: 05251/870 83 66, Fax: 05251/870 83 67
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RECHTSANWALT UND NOTAR
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Avukat ve Noter
�	������

“Seçildiğimiz takdirdeİsmail Erkul ile adaletliHamm için çalışacağız”
!

13 Eylül
sandık günü Kuzey Ren Vesfal‐ye eyaletinde 13Eylül 2020Pazar günü Yerel Yönetimve Uyum Meclisi seçimleriyapılacak. Geçen sene‐lerde olduğu gibi par‐tiler kovid 19 salgını mü‐nasebetiyle planladıklarısalon toplantılarıyla evziyaretlerini yapamadılar. 

Partiler oy alabile‐cek adayları ter‐cih ederlerken,21 senedir Hamm’da be‐lediye başkanlığı göreviniyürüten Petermann ilegörüştük. 21 yıl sonra ne‐den tekrar aday olduğu‐nu bize şu sözlerle açık‐ladı: “5 yıl daha o ener-
jiyi kendimde gördüm.”

! Yusuf KUŞAKLI’nınsöyleşisi 8. sayfada

16 yaşından günalan herkes oykullanabilecek...

Belediye ve Uyum Meclisi Seçimi

FC Köln’ün cami siluetli
forması satışa sunuldu 

Büyük ilgi gören forma, spor mağazaları ve taraftar butiklerinde satışa sunuldu.  
Yasin Baş’ın Almanca yorumu sayfa 8’de, haberi Sayfa 6’da

UyumMeclisiseçiminebüyükilgiHamm’daki Uyum
Meclisi seçimine busene ilgi büyük oldu.Türkiye kökenli aday‐lar 5 listede buluştu.32 Türkiye kökenliadayın yarışacağıkişiler arasında eskiUyum Meclisi başkanı
İsmail Erkul’da yeraldı.

“Memleket ismi ile çık‐mamızın sebebi; Mem‐leket, bir çok güzelliğiçağrıştırır. Memleket,bizim göz bebeğimiz,sevdamız, hasretimiz,aşkımızdır.”

! 10’da

! 7’de

! 10’da

Meleketürünlerira&larda
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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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Yayınlayan: Fatma Öztürk
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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
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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

OTO TEMİZLEMEDE 
3 YILLIK TECRÜBE

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

info@mima-autopflegezentrum.com

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

Seçim ziyaretleri kapsamında gazetemiz Öztürk’ü ziyaret eden Big
Partisi, seçimlerde iddialı olduklarını söylediler.

Öztürk Gazetesi 
Feilenstr. 2 
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 - 17 70 76

Öztürk Gazetesinin dağıtımı için

                          ELEMAN ARANIYOR

RHEDA-WİEDENBRÜCK (Öztürk)OWL’deki başarılı emlakçılardan
Murat Öksüz’ün babası Asım
Öksüz yakalandığı hastalığayenik düştü. 1980 yılında Almanya’yagelen Asım Öksüz, bir süre Bielefeld‐Brackwede’de ikamet etti. Daha sonra işyeri sebebiyle Rheda‐Wiedenbrück’etaşındı.

Asım Öksüz’ün cenazesi Rheda‐Wie‐denbrück Yeni Cami’de kılındı. Seyfullah
Korkmaz’ın kıldırdığı namaza merhu‐mun eşi Havva, çocukları Murat, Onur,Arzu ile diğer aile yakınları ve dostları ka‐

tıldı. Cenaze dahasonra defnedilmeküzere Giresun‐Tire‐bolu‐Menderes kö‐yündeki aile kabris‐tanlığına gönderildi. Babasının vefatıile büyük acıyaşayan Murat
Öksüz, “Elimizdengelen her şeyi yaptık, ancak kaderinönüne geçmek mümkün olmuyor. Acımız,kaybımız çok büyük.” diyerek cenazeyekatılan dostlarına teşekkür etti.

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

Amansız 
hastalığa yenildi

Sizlerde mutlaka farkındasınızdır; eyaletimizNRW’de 13 Eylül´de yapılacak mahalli ve UyumMeclisleri seçim sath‐ı mahlindeyiz. Sokaklarımızbaşta insan tra$iğinin yoğun olduğu mekanlar seçim a$işle‐riyle dolu. Adaylar, sıkıntılara ve çözümlerine kısa ve özcümlelerle ifade ederek, seçmenin oy desteğini almaya ça‐lışıyor.Mahalli idarelerin yani muhtarlık ve belediye meclisle‐rinde eskiye kıyasla biraz daha göçmen asıllı simalar dahada artacak. Bu aslında ülke demogra$ik yapısının berabe‐rinde getirdiği tabii bir süreç. Tüm adaylara başarılar dile‐diğimiz 13 seçimlerine giderken, Türk asıllı adaylarımızında bolluğu dikkat çekiyor. Almanya’da siyasetin, ondankimlik kazanmak için değil, siyasete bir kimlik kazandır‐mak için yapıldığını hala anlayamamış olmalıyız ki, sabaherken kalkanlarımız aday olmuş sanki.Almana’da siyaset mantığının nasıl çalıştığını hala kav‐rayamamış olanların adaylıkları, sosyal mastürbasyondanileri gitmeyecek bir olay. Bu arkadaşlarımız keşke, ‘ben’demek yerine, oturduğu şehrin asli ve yeni yerlilerindenoluşan ‘biz’ diyebilselerdi, çözüm bekleyen ortak sıkıntıla‐rın halli daha kolay olduğu gibi, boş yapma ortadan kalka‐cağından sosyal sermaye kaybı da yaşamazdık. Almanya’da,Türkiye siyaset mantığıyla politika yapıp başarılı oluna‐cağını sanmak, denize girenin ıslanmama ihtimali kadardır.Bu yöntemi benimseyenlerle ilgilenmek, onlara angajeolmak sadece vakit kaybı değil, kendimizi de aldatmaktır.Bu tercihi yapanlara, kolay gelsin deyip geçiyoruz.*****Almanya’da son iki haftadır polis şiddeti tartışmasıyaşıyoruz. Bu tür olay haberlerini  bilhassa bizim Türkçemedyada yoğun işliyoruz. Hatta Türkiye’den siyasetçileri‐miz bile ‘mağdur’ edilenlerle ilgileniyor. Bu tür ilgilenmelerpopülist olsa da güzel. Zaman zaman ülke gündeminin zir‐vesine tırmanan güvenlik güçleri şiddeti tartışmaları bun‐dan sonra daha da yoğunlaşacak. Sosyokültürel bu türolaylar aslında hep vardı. Ülke eğitim çarkından geçen so‐syalizasyonu buralı çocuklar, kendilerini ispat için karşıla‐rında belinde silah bulunan polis de olsa, kafasınayatmayan her şeye itiraz ediyor. Polis de temsil ettiği devletgücünü kullanarak, aldığı sakinleştirici eğitime ters uygula‐malarla karşısındakini hırpalamaktan geri durmuyor. Tara‐$ların adeta kendini isbat olayları olan bu şiddethadiselerinin sosyopsikolojisi uzmanlar tarafından derin‐lemesine analize muhtaç. Politik akıl, olaylara karışan ikiüç polisi görevden uzaklaştırmayla problemin çözülemeye‐ceğini bilmesine rağmen, toplumu rahatlatmak adına herolaydan sonra bu tür bir uygulamaya gidiyor. Olayları takipedip yoğun haberleştiren bizler de, olayı unutup gidiyoruz;ta başka bir polis şiddeti olayına kadar.Sizi bilmem ama ben, ülke polisinin göçmen düşmanıolduğunu asla düşünmüyorum. Teşkilat içinde ırkçı düşün‐ceye sahip olanlar yok mudur? Elbette vardır. Onlarla mü‐cadele, polis teşkilatının kendi içinde halletmesi gerekenmesele.İstisnasız her yerleşim biriminde, belediye başkanı,emniyet müdürü, eğitim ve sosyal kurumlarla kiliselerin detemsilcilerinden oluşan, belirli aralıklarla toplanıp şehir‐deki hayatla ilgili durum değerlendirmesi yapan ve politi‐kalar belirleyen çalışma grupları veya komisyonlar var.Madem siyaseti çok seviyoruz, mağdur edebiyatını bırakıporalara giderek, çözüm yolu tekli$lerimizi nesnel ifadelerleaktaralım. Bunu yapabilirsek, bakın neler, nasıl değişiyor.13 Eylül’de sandığa gitmek istemeyenler mektupla, yoseçim psikolojisini yaşamak istiyorum diyenler de, seçimgünü sandıkta oylarını mutlaka kullanıp, hem dertlere der‐man olabileceğini düşündüğümüz mahalli politikacıları‐mızı hem de Uyum Meclisleri temsilcilerimizi seçmeyiihmal etmemeliyiz...

Muhsin Ceylan

GÖ
ZLE

M

mceylan99@yahoo.de

Başsağlığı
Almanya‘ya geldiğim ilk yıllarda 

tanıdığım aile dostumuz

ASIM ÖKSÜZ‘ün
vefatının derin üzüntüsünü yaşıyorum!

Merhum‘a Allah‘tan rahmet,
öncelikle muhterem eşi Havva hanıma,

çocukları Murat, Arzu, Onur ve 
diğer yakınlarının acılarını paylaşıyorum.

Himmet Elmacı

• Himmet ELMACI

Belediye Meclisi
için BİG iddialı

BIELEFELD (Öztürk)Big Parti yetkilileri ve Bielefeld Belediye Başkanadayı Dr. Sami Elias, beraberinde adaylardan;
Nadir Pervaiz, Bilge Karagöz, Cemile Acar GökçeÖztürk gazetesini ziyaret etti. Ziyarette sorularımızı cevaplandıran Dr. Sami Elias, son30 sene doktorluk mesleğini icra ediyorum. Yüzlerce Tür‐kiye kökenli hastam oldu. Bu insanlar grubu ile iyi dostlukkurduğunu söyledi.

HEDEFİMİZ MECLİS
Neden Big Partisini ter-

cih ettiniz? sorumuzu da ce‐vaplandıran Elias, “BigPartisi’nin programını oku‐duktan sonra  bana en yakınpartinin olduğuna karar ver‐dim. Big Partisi yabancı kö‐kenliler tarafından kurulmuşbir partidir. Ancak, sadecegöçmenlere hitap eden birparti değil. Hem Alman hemde göçmenlere hitap ediyor.Bunun için tercih ettim” ce‐vabını verdi.
Dr. Sami Elias şöyledevam etti: Belediye başkanıolmayı tabii ki, isterim.Fakat, küçük bir partiyiz. Hede$imiz mecliste yer almak. Buşekilde bizi destekleyenlerin sesi olabiliriz. Biz Bielefeld‐liyiz, Bielefeld için çalışacağız ve projeler üreteceğiz.”

DİĞER ADAYLARAhmet Şahbaz, Bilge Karagöz, Robert Alich, Cemile Acar‐Gökce, Ugur Ağbaba, Mehmet Gül, Ahmet Kalaycı, HaciHasan Şahbaz, Hava Şahbaz, Yasemin Doğan, KeremKaçmaz, Okasha Hassan, Birkin Nisan, Mohammed IbrahimKöse, Hoda Elias, Said Mohamed Tuke, Muhammad MunirKhan, Mansouri Mansour, Jamel Mendili, Sakir Yelpaze, BilalDökmeci, Adam Salad Haji, Ümit Ağbaba, Melahat Barlak,Fatima El‐Leblab 

Seçilen yerine,seçen olmak lazım
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Bütün dünya gibi Almanya’nın daana gündemi salgın iken ülkenin enkalabalık eyaleti Kuzey RenVestfalya’nın (KRV) önemligündem maddelerinden birisinimahalli seçimler oluşturuyor. 13Eylül 2020 tarihinde milyonlarcaseçmen mahalli idareler içinsandık başına gidecek. Bunlarınarasında Alman vatandaşlığınageçmiş yüzbinlerce Türkiye kökenliseçmen de var.Salgın, büyük seçimkampanyalarının yapılmasının vemiting türü etkinliklerin büyükölçüde önüne geçti. Partiler veadaylar plaket, billboard, pankart,a#iş, el ilanı gibi propagandavasıtaları yanında medya ve sosyalmedya üzerinden seçmeneulaşmaya, taraftar toplamayagayret ettiler. Belediyebaşkanlarının ve meclis üyelerininbelirleneceği seçimlere herzamanki gibi Türklerin de yoğunbir ilgisi söz konusu. Meraklabeklenen konu, 13 Eylül akşamısandıklar açıldığında ne gibi birsonuçla yüz yüze geleceğimiz.Son yıllarda yaşanan bazıgelişmeler, Türklerin Almansiyasetindeki duruşlarındaçeşitliliklerin oluşmasına dahadoğrusu yeni arayışlarayönelmelerine yol açtı. Bu yönelimkendisini Alman partilerindenümidini kesen politikameraklılarının kendilerine aitpartiler kurması şeklinde gösterdi.Yıllarca Alman partilerinde yeralmanın Türk toplumu içinsağlayacağı yararlardanbahsedenler, son zamanlardayaşanan hayal kırıcı tecrübelerinde etkisiyle artık ‘kendipartilerimizden’ medet ummamızgerektiğini dillendirmeyebaşladılar.Aslında yerleşik Almanpartilerinin peşine takılaraktoplumumuzun düze çıkacağınainanmak ne kadar büyük birhesapsızlık ve sa#lık ise, ‘’TürkPartisi, Müslüman Partisi, Yabancı

Partisi’’ gibi etiketleraltında yapılmakistenenler de o dereceyanlıştır vehayalperestliktir.Öncelikle içindeyaşadığımız ülkeşartlarına, sistemin siyasişekillenmesine, siyasetkurumunun konum veişlevine baktığımızda butürden teşebbüslerin, bazı Almanodakların bizleri izole edip birkenara bırakma gayretlerinedestekten öte bir anlam taşımadığıgörülmektedir. Bu açıdanbakıldığında, KRV Eyaleti gibimahalli seçimlerde seçim barajıbulunmayan yerlerde sandıklardançıkacak sonuçlar, toplum olarakgücümüzü değil sadecegüçsüzlüğümüzü, dağınıklığımızıve siyaset sahnesindekiperişanlığımızı gösterecektir.Siyasetin; büyük ölçüdegeleneksel temeller üzerindeşekillendiği, zamanla ortaya çıkanaykırı alternatif partilerin (Yeşillergibi) süreç içerisinde kolaycadüzen partisi haline dönüştüğü;devlet ve siyaset olarak katı vesağlam kurallara oturmuş birülkede ‘etnik’ görünümlü partilerleortaya çıkmak, aslında adınahareket edildiği düşünülentoplumlara en büyük kötülüktür.Hele hele bu partilerin halktataban bulmak, karşı tarafa sözdekorku salmak ve bilhassa benzeriddialarla ortaya çıkan rakiplerineüstünlük sağlamak için‘Türkiye’nin partisi, Reis’indesteklediği parti’ gibi söylemlerinarkasına sığınması felaket ötesi birduruma işaret etmektedir. Bu, hemTürkiye’yi hem Türkiye’deki siyasipartileri ve liderleri, başka birülkede siyasete müdahale töhmetialtına sokacak bir davranış olduğugibi, yerleşik toplumun bizlereşüpheli yaklaşımlarını haklıgösterme yolunda kolayca istismaredilebilecek bir pozisyondur. Demokrasilerde partiler

vazgeçilmez ana kurumlardırancak tek kurum değildirler.Siyasette kendisini değişikşekillerde gösterme, ispat etme veetkin olma yolları mevcuttur. Bizlertoplum olarak üzerinde fazla kafayormadan ve tartışmadan otuz yılkadar önce başlayan süreçte Almanpartilerine girmeyi bir kurtuluşreçetesi olarak gördük. Sonuçbüyük ölçüde hayal kırıklığı vealdatılmışlık duygusu oldu.Almanya’ya ve siyaset kurumunatepkimizi ‘biz de kendi özpartilerimizi kurarız’ şeklindegöstermeye yöneldik. Tepkimizinşimdiye kadar yapılan seçimlerdesandıkta bir yansımasına şahitolmadık. Korkarım önümüzdekiKRV seçimlerinde de şahitolamayacağız. Ancak siyasetsahnesinde kendi kendimizidışlama ve oyun dışına çıkarmayolunda yeni adımlar atmışolacağız.Almanya gibi kuralların vegeleneklerin mühim yer tuttuğu birülkede, siyasi arenada atılacak heradımın çok iyi düşünülerek vetartışılarak atılması gerekir.Birtakım muhterislerin vesorumsuz bezirganlarınyönlendirmesiyle girişilecekhareketler, zaten yıllardırkatliamlara varan düşmanlıklaramaruz toplumumuza sadece zararverecektir. Yılardır yaşadığımız neyazık ki bundan ibarettir. Almanya siyasetinde Türklerolmaksızın bir şeyin gerçekleşmesinasıl mümkün değilse; bizleraçısından bakıldığında da Almanlarolmadan bir yere ulaşabilmekmümkün değildir. 

Şefik KantarGü
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üKorona Günlerinde Seçim ve Siyaset

BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld Alevi Kültür Merkezi 13Eylül’deki yerel seçimde BielefeldBelediye Başkanlığı için yarışacakaltı adayı salonlarında ağırladı. Yapılan paneleBelediye Başkanı ve SPD adayı Pit Clausen,CDU adayı hukukçu Ralf Nettelstroth, YeşillerPartisi adayı Kerstin Haarmann, BfB adayı
Rainer Ludwig, Die Linke Dr. Onur Ocak veFDP adayı Jan Maik Schlifter katıldılar. Bilge Eren ve idil Can Turkel’in sunduğuprograma katılım yoğun oldu. Öncedenisimlerini bildirenler salona alındı ve mesafeliolarak düzenlenen yerlerine oturdular. Dahasonra başkan Murat Türkel kısa bir açışkonuşması yaptı. İlk konuşmayı Belediye Başkanı ve SPDadayı Pit Calusen, son konuşmayı da Sol Partiadayı Dr. Onur Ocak yaptı. Daha sonra sıra ilediğer adaylar görüşlerini dile getirdiler. Heraday “Bielefeld’de ikamet eden göçmenleri,Bielefeldli olarak kabul edilmesi noktasındagörüş bildirdiler.
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Sizi hedef kitleniz ile buluşturur...

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

 Öztürk Verlag
Feilen Str. 2 - 33602 Bielefeld - Tel.: 0521 17 70 76 - info@ozturk.de

Öztürk Verlag
Feilen Str. 2 - 33602 Bielefeld - Tel.: 0521 17 70 76 - info@ozturk.de

 AUSBILDUNGSPLATZ FREI
Gazetemizde

Mediengestalter/ -in (Digital und Print)
Medienkaufmann/- frau (Digital und Print)

meslek yerimiz mevcuttur.

Ayrıca Praktikant/Stajyer alınacaktır.

Belediye başkan
adayları konuştuBielefeld Alevi Kültür Merkezi her seçim döneminde olduğu gibi bu defada bazı belediyebaşkan adaylarını derneklerine davet ederek, seçmen ile buluşturdu.

Soldan sağa: Rainer Ludwig, Kerstin
Haarmann ve  Pit Clausen

Soldan sağa: Ralf Nettelstroth, Dr. Onur
Ocak ve  Jan Maik Schlifter
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B irleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anto‐nio Guterres, dünyaya şöyle seslendi:“Barış sadece savaşın olmamasıdemek değildir“Kadına şiddette bir savaş. Bu savaşile başedemiyoruz. Ünlü olsun, sıradanolsun hemen hemen her kadın kocası/partneri tarafından şiddete maruz ka‐lıyor. Bu evliliği / beraberliği bu şart‐larda yürütmek istemiyor. Mahkemeyebaşvuruyor. Ama boşanmayı seçmehakkı bile yok. Hertürlü şiddet,dayak,tehdit.. Bunca sorun var, ama yargıtayder "evlilik birliği bozulmadı".. 
ÖLÜM ! TEK ÇAREBu evlilik ancak cenazenamazında bozulur. Kimileri kadını suçlubuluyor, eş, dost akrabadanbile kadını suçlayan var.Doz, doz artarak yü‐reğimizi burkmaya devamediyor bu şiddet. 32 yaşındaki 6 çocukannesi Fatma, eşininerkek kardeşi tarafındancinsel saldırıya ve ölümtehditlerine maruz kaldı.Jandarmaya şikayet içingitti. Kocası tarafındanöldürüldü.Türkiye, korkunç birkadın cinayetine dahaçok yakında sahne oldu.5 gündür kayıp olanüniversite öğrencisiPınar Gültekin'in (27)boğularak öldürüldüğü or‐taya çıktı. Dehşet olayda, Gültekin'incansız bedeni, ormanlık alanda bir va‐rilin içerisinde toprağa gömülü haldebulundu. Olayla ilgili gözaltına alınanadlı şüpheli de, genç kızı elleriyleboğup öldürdüğünü itiraf etti.Hashtagler # değişiyor, cinayetlerson bulmuyor.
ALMANYA DA DURUM FARKLI

DEĞİLKadın sığınma evlerinde yer yok !! Almanya’da 350 kadın sığınmaevinde 6 bin yer var. En az 5 bin yere

daha ihtiyaç var. Şiddet mağduru ka‐dınlar için ihtiyaç duyduklarında birkadın evinde yer bulamamaları trajiksonuçlara yol açıyor.Kadına dönük şiddet Avrupadada artış gösteriyor. Avrupa İstatistikO&isi’nin (Eurostat) hazırladığı sonrapora göre, Fransa en fazla kadın ci‐nayetinin işlendiği ülke. Avrupa ülke‐lerinde şiddete maruz kalankadınların sayı olarak sıralamasınabakıldığında birinci sırada yüzde 52ile Danimarka, ikinci sırada yüzde 47ile Finlandiya ve üçüncü sırada iseyüzde 46 ile İsveç yeralıyor. Almanyayüzde 35 ile AB ortalamasının birazüzerinde bulunmakta. Ka‐dınaŞiddetkonu‐sundaBielefeldZEN‐TRUMTEMPUSBielefelde.V.TravmaUzmanıDilekDoğan Ala‐göz`ın gö‐rüşlerinialdık. Kadın‐lara yönelikṣiddet ve aileiçi ṣiddetinönlenmesi vebunlarla mücadeleye ilişkin AvrupaKonseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İs‐tanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi ta‐rafından 11 Mayıs 2011 İstanbul daimzaya açılan sözleşmedir.Almanya bu sözleṣmeyi 11.05.2011tarihinde imzalamış ve sözleşme01.02.2018 yürürlüğe girmiştir. Şiddetin önlenmesi, mağdurlarınkorunması ve şiddet uygulayanlarınadalete teslim edilmesi, bu sözleşme‐nin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ka‐dınlara yönelik şiddetin kökleri,

toplumda erkek ve kadın arasındakieşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörüve inkar kültürünün sonucu olarak sür‐dürülmektedir.Sivil toplum örgütü olan Bielefeldkentinde bulunan ZENTRUM TEMPUSBielefeld e.V. Derneği kadına yönelikṣiddet konusunda travma uzmanlarıylabirlikte mağdurlara psikolojik destektebulunmaktadır.ŞİDDET GÖREN KADININ KO‐NUŞMAYA CESARETİ YOKAlmanya’da da kadınların şiddetgördüklerinde sineye çektiklerini belir‐ten uzmanlar, sadece her beş kadındanbirinin şiddet nedeniyle ilgili makam‐lara başvurarak yardım talebinde bu‐lunduğunu belirtiyor.Şiddete maruz kalan kadınlarıniçinde bulunduğu durumdan utandığıiçin veya aile baskısı nedeniyle polisegitmediğini söyleyen Federal Aile Ba‐kanı Franziska Giffey, kadına yönelikşiddet verilerini “Bu Almanya gibi mo‐dern bir ülke için tahayyül edilemeye‐cek kadar büyük bir rakam” şeklindeyorumluyor ve aile içi şiddetin hemenher etnik grup ve sosyal sınıfta görül‐düğüne dikkat çekiyor.. Daha öncekiyıllarda yapılan araştırmalar, ülkedeyaşayan Türk kadınlarının da yoğunşekilde aile içi şiddete maruz kaldığınıortaya koymuş, bu oranın Alman kadın‐lara kıyasla iki kat daha fazla, yaniyüzde 50 civarında olduğu bildirilmişti.Almanya’da nüfusun yaklaşık yüzde10’unu göçmen kökenli kadınlaroluşturuyor.Haydi verelim sevgi ile el ele sevgigörelim, şiddet yerine..

Esin Erel- Nicoara  Es
in

til
er

nicoaraesin@gmail.com 

BU TOPRAKLARDA HALA BİR KANAYAN YARA VAR !  SİZCE NE?

BIELEFELD (Öztürk)Jöllenbecker Str. 5, 33613 Biele‐feld adresinde hizmet veren GölOcakbaşı, Safran oldu. “Safran” nedir soru‐muzu cevaplandıranişletmeci, “Safranİran’da yetişen , kilosu6‐7 Avro olan dünyanınen pahallı baharatların‐dan biridir. Biz baharat‐larımızı direkt İran’dangetiriyoruz. Uzmanlıkalanımız olan kebapçeşitlerimizi “Safran” baharatlarıylaterbiye ediyoruz. Çünkü; safran’ın için‐deki bir madde etdeki sinirleri öldü‐rüyor, müşteriye daha yumuşak etservis ediyoruz.”Farklı bir konseple hizmet ver‐

meye aday olduğunu söyleyen yetkili,“Bizde sulu yemek olarak sadece mer‐cimek çorbası var. Pide çeşitleri velahmacun yok. Kebap Evi diye tarifediyoruz kendi‐mizi. Bir de tabiiki, vejeteryanlarvar, onlar içindeözel ev yemekleri‐miz var. Patates,patlıcan, ıspanakkızartmaları. Kul‐landığımız bütüngıda ürünleri taze,donmuş değil. Bu ürünlerde de “Saf‐ran” baharatı kullanıyoruz. Çok farklılezzet veriyor.” diye bilgi verdi. Safran restoranın hizmetleri ara‐sında kahvaltı da bulunuyor. Kahval‐tıda, közde çay servisi ile poğaca, simitgibi çeşitlerde bulunacak.

Gastronomi sektöründe yeni isim
Safran Restorant

Safran restoranda lahmacun, pide çeşitleri, sulu yemekler yok.Sadece kebap çeşitlerimiz olacak. Bir de vejeteryan olanlara özelyemekler ve kahvaltı.
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HAMM (Öztürk)13Eylül’deki YerelSeçimlere Hammda  belediye
başkanlığına aday olan Wähler-
gruppe Pro Hamm lideri Dr.Cevdet Gürle yakınmak yerinesiyasete katılmak gerektiğini söy‐ledi. Gürle şöyle devam etti: “Hal‐kın taleplerini siyasetingündemine taşımayı kendimizegörev biliyoruz. Hamm’daki in‐sanlara çok şey borçluyum. Bugünlere gelmemde çok katkıdabulundular. Halkın içindeyiz, bizeverilen destek, çalışmalarımızdamotivasyonumuzu artırıyor.Şehrimizde sosyal adaletsiz‐lik son 20 yılda iyice katılaştı.Bunun kırılması gerekiyor. Gele‐ceğin sadece sosyal kökene bağlı‐lığını kabul etmiyoruz: Geçmişdönemlerde halkın talepleriniyüzlerce Soru ve Yaptırım Öner‐geleri ile siyasetin gündeminetaşıyan Pro Hamm’a çok sayıda

katılım oldu ‐ güçlü ve iddialiekiplerle Stadtrat (Anakent Mec‐lisi)  ve Bezirksvertretung (İlçeMeclisleri)  Seçimlerine katılacak.
Pro Hamm hede%lerinden

ana başlıklar :1) Bockum‐Höveldeki St. JosefHastanesinin muhafaza edilmesi.Sağlık harcamaları varoluşuntedbiridir2) Strassenausbaubeiträge ta‐mamen kaldırılsın Belediye hizmetleri ev sahip‐lerine ödetilmesin. 3) Hamm Heessen/Norden’eGesamtschule yapılsın.Halen çok sayıda çocuk Ge‐samtschuleye kapasite yetersiz‐liği gerekçesiyle alınamıyor. Velive çocukların talepleri dikkatealınmalı. 4)  Hamm Üniversite Şehriolsun! Şehrimizin gelişmesini ve kal‐

kınmasını sağlayan hamle olacak‐tır. 5) Lippepark’ta umumi tuva‐letler ve su kaynağıBüyük kabul gören parktaumumi tuvalet olmayışı büyüksorunlar yaratıyor. Bir Cafe işlet‐mesine ruhsat vererek bu so‐runda çözülebilir.6) Spielhallelerin okul yakın‐larında ve bazı bölgelerde özel‐likle Hamm Westen’de yoğun‐luğuna karşı mücadele.7)Stadtrat Oturumları canlı(Live Stream) olarak yayınlansınbirinci elden bilgi alınabilsin.”Dr. Gürle seçime  katılımınçok önemli ve gerekli olduğunubelirterek; “Seçime katılanlarkimlerin nasıl yöneteceğini belir‐ler. Ancak seçime katılanlar siya‐sete yön verebilir.” sözleriylekonuşmayı noktaladı.• Yusuf KUŞAKLI

Dr. Cevdet Gürle: Hamm da yeni bir başlangıcaihtiyacımız var
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BIELEFELD (Öztürk)13Eylül ma‐halli idare‐ler seçimimünasebetiyle FDP Biele‐feld İl Başkanı ve BielefeldBelediye başkan adayı Jan
Maik Schlifter ile görüştük.2020 seçimlerindeki hedef‐lerini, programları ve seçimsloganı olarak kullandıkları“Jetzt erst recht” Özellikle Şimdi ifa‐desiyle ne anlatmak istediklerini sor‐duk. Görüşmede Türk asıllı adayları
Aynur Durali’de bulundu.Belediye binasındaki o$islerindegörüştüğümüz Jan Maik Schlifter, üçana noktaya odaklandıklarını belirte‐rek, şunları söyledi: “Birincisi iş alanı,ikincisi eğitim, üçüncüsü ise “Unidio‐loji” ulaşım.  Bu konulara çok önemveriyoruz. 

BİSİKLET YOL-
LARI ÇOK İYİ AMA
ARAÇ YOLLARI FELÇİş alanında ça‐lışanların daha fazlakazanmasını, kazan‐dığı ücret ile dahamüreffeh yaşasın,sosyal hayata gire‐bilsin, ihtiyaçlarınıkarşılayabilsin. Kazandığıile mutlu olsun. Eğitim; yineöyle...Daha donanımlı okul ve sını$larınolması, bütün öğrencilerin aynı başarışansını yakalayabilmesı. Ve son olarakulaşım politikamız. Buna çok önemveriyoruz. Çünkü; şehirlerde insanlardaha seri hareket etmek özgürlüğünekavuşmalı, daha hızlı ve daha güvenlihareket sahası elde etmeli. Bunu söy‐lerken her hangi bir ulaşım aracındanbağımsız olarak düşüncemizi ifade et‐mekte fayda görüyorum. Mesela; bisik‐

let tra$iği çok iyi, ama otomobil tra$iğitamamen felç olmuş durumda.”
ANADİLE ÖZELLİKLE ÖNEM

VERİYORUZAnadile de çok önem verdiklerinisözlerine ekleyen  Bielefeld BelediyeBaşkan adayı Jan Maik Schlifter,“Okullardaki müfredat programlarındaanadildeki eğitime çok önem verilme‐sini arzuluyoruz. Çocuklar  anadilleriniöğrensin, çok iyi konuşsun ve aynı de‐recede anlayabilsin istiyoruz. Aynışekilde ikinci ve üçüncü dilini de çokiyi konuşması gerekiyor. Bu alandakisamimi taleplerin desteklenmesini,teşvik edilmesini arzuluyoruz.  
TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN ÖZEL

ETKİNLİK PLANLAMIŞTIKKovid 19 salgını öncesi Biele‐feld’deki serbest çalışanlar için bir et‐kinlik yapmayı düşündüklerini vepandeminin buna engel olduğunu dilegetiren Başkan adayı Jan Maik Schlif-
ter, ”Tarihi bile tesbit etmiştik. Fakatkısmet olmadı.” ifadesini kullandı. 

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLA-
NABİLMESİ

Alman vatandaşı olmayan kişile-
rin Yerel seçimlerde oy kullanma is-
teğini nasıl karşılıyorsunuz?sorumuza ise Jan Maik Schlifter, şucevabı verdi: “Bundan daha doğal nehak olabilir ki? Tabii ki, kullanabilmeli.Ben de yarı yabancı sayılırım. Aileminbir tarafı İspanya kökenli. Bütün mü‐kelle$iyetlerini yerine getiren kişilerinoy kullanmaları taraftarıyım.”

• Gizem TUNÇ 

HAMM (Öztürk)13Eylül2020Pazargünü yapılacak seçim‐lerde 7 gurup ve 13bağımsız aday 14 kişininseçilerek oluşacak. 7kişide partilerden katılarak 21kişiden oluşacak. Uyum Mecli‐sine girmek için yarışacaklar.Bir Türk bağımsız aday Seç-
kin Dize ve üç Türk gurubun ka‐tılacağı seçimlerde bu yıl Suriye,Bulgar, ve karışık liste var. Bunun

haricinde tek adaylardanise Suriye, Fas, Yunan,Polan, Bulgar, Arnavut,Afganistan, Tamilce veAlman adaylar yarışacak.Renkli bir Uyum Meclisi‐nin sinyali olan bu adaylistesi Uyum Meclisineyapılan rağbetin göstergesi.
Liste Adayları:
Aktive Hammer Gemein-

den: Tuncay Sever, NimetullahKement, Fatih Yılmaz, TalhaYaman, Hicret Işık, Melih Demir‐han, Yasin İbis, Mustafa Çördük,

Murat Kement, Taner Sever
Allgemeine Türkisch İsla-

mische Liste (ATIL): İsmailErkul, Şenol Ünlü, Eyüp Yıldız,Murat Topal, Fatih Karaman,Ahmet Tekçe, Ramazan Çelik,Hasan Ustabaş, Asiye Altınsu,Fatih Can
Bulgarische Gemeinschaft

Hamm (BG Hamm): Ali Osman,Zafer Topak
İnternationale Frauenfo-

rum (IFF) Hamm: Şükran Ham‐zaoğlu, Nurten Eker ve tek liste
ile Seçkin Dize

FDP’nin üç hefedi:
İş, Eğitim ve UlaşımEn popüler aday FDP’de

Türk asıllı aday
Aynur Durali

Dr. Peter 
von  Möller

BRACKWEDE (Öztürk) Bielefeld İş Dünya‐sı’nın en eskiisimlerindenMöller Group Genel Mü‐dürü ve IHK başkanı Dr.
Peter von Möller, Hür De‐mokrat Parti (FDP) denBielefeld Belediye Meclisiiçin aday oldu. Listede 5.sırada bulunan Möller,
“Uzun uzun düşündükten

sonra aday olmaya karar
verdim.” dedi. SPD, Yeşiller ve Piraten‐gibi partileri “Paprika” ola‐rak tarif eden ünlü iş insanıMöller, “Sevgili Seçmenler”başlığı altında bildiri ya‐yınladı. 
ADAYLIĞI İYİ DÜŞÜNDÜMBildiride, arkadaşları ilearalarında geçen diyalog‐

tan bahseden Möller şun‐ları söyledi: “Bu yaşta adayolmayı iyi düşündünüzmü? diye sordular. Evet, iyidüşündüm cevabını ver‐dim. Sadece eleştirmek is‐temiyorum, tecrübe ve bi‐rikimlerim ile katkı sağla‐mak istiyorum. Çünkü, Bie‐lefeld’de bir çok şeylerdaha güzel olabilir. Gençlerdesteklenebilir.” dedi.
• Tuğrul ALP ÖZTÜRK

Hamm Uyum Meclisi adayları
Seçkin Dize

ATIL Grubu
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MARIENFELD (Öztürk)Almanya’ya 2001 yı‐lında evlilik yaparakgelen Çetin Güney,
„Hazır Döner“ üretimi yaparakmutfakdaki hanımların işlerinikolaylaştırdı.

Çetin Güney’in Alman‐ya’daki ilk işyeri döner imalat‐hanesi olur ve döner ile devamediyor. Sektörün bütün incelikle‐rini çalışarak öğrenir ve tecrübeeder, hemen hemen her birimdeçalışır. İşi tamamen kavramayabaşlayınca kendi kurmayı dü‐şündüğü şirketin detaylarınıplanlar. “Farklı olmam gerekir,
yoksa piyasada tutunamam”düşüncesiyle konsep çalışmasıyapmaya başlar. Nihayet şirketi2014 yılında kurar. Bir zamansonra da 2000 metre karelik yer

satın alarak şirketi yeni adresinetaşır. 
HAZIR DÖNER NEDEN OL-

MASIN DEDİKYeni adreste, üretim  yeri demüsait olunca değişik %ikirlergelir akla. Bunlardan birisi de
“Hazır Döner” %ikri olur. Hazır
Döner ile hanımların işleri dekolaylaşır, düşüncesi oluşur. Önhazırlıklar yapılır ve üretimebaşlanır. Ürün piyasaya çıkıncabüyük ilgi görür;  Alan, tekraralır. Her geçen gün üretim fazla‐laşır. Büyük ilgi görür!İki kiloluk paketler halindesatışı yapılan hazır döner, azpişirilir ve paketlenir. Bu şekildesatışı yapılır. Döner de evlerdekimutfaklarda yerini alır.

· Himmet ELMACI

Derneklere

ve firmalara özel
imkanlar

··

YENİ  AÇILDI

%25Tüm ürünlere

İNDİRİM
Kampanyamız 

30.09.2020 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

HALI & PERDE MAĞAZASI
YÜKSEL
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MATISS FEINKOST GMBH | Im Sundernkamp 12-13, 32130 Enger
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özledigimiz lezzet
Memleket

Çaygün Döner’in sahibi piyasaya girerken yenilik olsunistedim, günlerce, aylarca düşündüm. Hanımların mut‐fakta yorulduklarını görüyordum. Onlara kolaylık olsundiye “Az pişirilmiş paket döner” üretimine başladık. Memleketürünlerira%larda
Sizi hedef kitleniz ile buluşturur...

  
     

              

ENGER (Öztürk)Yenilikler peşinde ilerleyen Matiss,Anadolu’nun lezzetlerini ürete‐rek “Memleket” markası ile piya‐saya sürdü. Seçkin marketlerdeki ra%lardayerini alan ürün ile alakalı Fehmi Türkanile söyleştik. “Matiss Feinkost olarak 30 yıldır Av‐rupa pazarında gıda alanında üretimyapan bir %irmayız. Bu uzun süreçte yeni‐likçiliğimiz ile ön plana çıktık ve ne olursaolsun insan sağlığını hep en ön planda tut‐tuk. En titiz şekilde hem hijyenik olaraküretim yaptık hem de ürünlerimizi sağlıklıve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekildeyaptık yani sağlıklı ve doğal ürünler üret‐tik. Şimdi de yeni çıkardığımız ürünlerimizile "Memleket" markası olarak ra%lardakiyerimizi aldık. Memleket ürünleri ile pa‐zardaki ve ra%lardaki eksiği gidermeyi he‐de%liyoruz” diyerek konuşmaya başlayan
Fehmi Türkan şöyle devam etti:

MEMLEKET SEVDAMIZ, AŞKIMIZDIR“Memleket ismi ile çıkmamızın sebebi;

Memleket, bir çok güzelliği çağrıştırır.Memleket, bizim göz bebeğimizdir, sevda‐mızdır, hasretimizdir, aşkımızdır. Bizim in‐sanımız da memleket sevdalısıdır. Bizgeleneksel tatlarımızın key%ini çıkartırkenmemleket özlemini biraz olsun gidermeyiistedik.Memleket olarak kısa bir zaman dili‐minde piyasaya çıkmamıza rağmen, biniaşkın Almanya ve Avrupa genelindekiTürk marketlerinde ra%lardaki yerimizialdık. Market sahiplerinden ürünlerimizhakkında da güzel intibalar edindik. Bumemnuniyetten aldığımız güç ile hızlabüyümeye devam etmek istiyoruz.”
GELENEKSEL 20 ÇEŞİT TATToplamda 20 çeşit geleneksel tat sun‐duklarını söyleyerek konuşmasını nokta‐layan Türkan, “Marketlerde şu andabulunan 150 gramlık ürünlerimiz hari‐cinde de gastronomide aktif bir şekilde

çalışıyoruz. Servis, cafe, restoran vedüğün salonları gibi eğlence sektöründekiyerlere satışlarımız da bulunmaktadır.”

“Memleket ismi ile çıkmamızın sebebi; Memleket, bir çok güzelliği çağrış‐tırır. Memleket, bizim göz bebeğimizdir, sevdamızdır, hasretimizdir, aşkı‐mızdır. Bizim insanımız da memleket sevdalısıdır. Biz, geleneksel tatlarımı‐zın key%ini çıkartırken memleket özlemini biraz olsun gidermeyi istedik.”

Ev hanımlarına
kolaylık olsun dedik

Kovid 19 yardımı olarak verilen
paranın hesabı isteniyor

DÜSSELDORF (Öztürk) Devlet; Kovid 19
salgını sürecindeesna%ların mağdurolmaması için verilen yar‐dımların hesabını istiyor. Bilindiği gibi 13 Mart ‐ 20Nisan 2020 tarihleri arası,gıda ürünleri satan market‐ler, sağlık ürünleri satan ec‐zaneler ve benzin istasyon‐ları dışında bütün işyerlerikapatılmıştı. Federal Alman‐ya ve eyaletler, serbest ça‐lışan esna%lara, çalıştırdığıkişi sayısına göre yardımyapmıştı. Devlet, belirli şart‐lar dahilinde yapılan yar‐dımı, kontrol etmek istiyor.Onun içinde para yardımıalan her esnafa mektup gön‐derildi. Mektupta, harcamanınnereye yapıldığı ve Eylül’ünsonuna kadar ekte gönderi‐len formun eksiksiz dolduru‐larak gönderilmesi isteniyor. 

Çetin Güney
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1Ekim 1999 yılından beri HammBüyükşehir Belediye Başkanlığıyapan CDU’nun adayı ThomasHunsteger Peterman, 13 Eylül de yapıla‐cak seçimlere beşinci kez Başkan Adayıolarak seçime gidiyor. Kendisi herkes ilekonuşan bir başkan olduğu için gazete‐mizin sorularını cevaplandırmak için Re‐portaj isteğimizi geri çevirmedi. 
Belediye Başkanlığına adaylığınızı

uzun süre açık bıraktınız. Yeniden
aday olmanıza ne etken oldu?Bu görevi yapmak bedenen ağır olanbir durum. Uzun süre düşündüktensonra bu görevi  beş yıl daha yapabilecekgücü, sıhhati, enerjiyi kendimde gör‐düğüm için...

BENİ BİLEN BİLİR, EVET DERSEM
EVET, HAYIR DERSEM HAYIRDIR

21 yıldır Hamm şehrinin Belediye
Başkanısınız. Hamm şehri Vatan-
daşları sizi niye bu kadar çok seviyor?Bunu cevaplamak zor ama, gerçekçiolduğumu düşünüyorum. “Evet” de‐diğimde evet, “Hayır” dediğimde de“Hayır” diyen kişiyim ve sözümün arka‐sında dururum. Tabiiki en büyük et‐kende 21 yılda yaptığımız çalışmalarverdiğimiz hizmetler, diye düşünüyorum.

BAHNHOF CADDESİ UZUN VADEDE
İŞ MERKEZİ OLMAYACAK

Şehir Merkezindeki Bahnhofstr.’
deki  büyük mağaza TerVeen’in ka-

pandı. Kau$hof’un kapatma kararı ile
oradaki işverenler geleceğinden en-
dişeli. Belediye ve Belediye Başkanı
olarak orada nasıl bir önlem almayı
düşünüyorsunuz?Bahnhof caddesi uzun vadede iş merkezi olmayacak. Bucaddenin geleceği, kiralık dai‐reler,  hizmet sektörü ve kültürmerkezi karışımı bir alan ola‐cak.Kau$hof  çok uzun süre ka‐palı kalmasını istemiyorum.Orası için birkaç proje var amaşuan açıklayamam. Ter Veen bi‐nası yıkılıp yerine Hotel ve kira‐lık daireler olacak.

KUMAR SALONUNU SATIN
ALDIK ORAYA KREŞ YAPA-
CAĞIZ

2014 yılında burada otur-
muş ve projenizin biri şehir
merkezinin batısının yenilen-
mesi olmuştu. Bu proje yavaş
işliyor kanaatindeyim?Tabiiki bu bölümde yapılacak yatırımlarbitmedi ve özel şirketlerinde yatırımıolmak zorunda. Thyssen binasınındeğiştiği görülmekte. Finanzamt’ın birbölümü oraya gelecek ve birkaç yüzkişilik iş alanı açılacak. Wilhelm caddesiüzerinde Möbelhaus Wiek, Roxy Sina-
ması yıkıldı. Belediye Merkez binasınınkaba inşaatı görülmekte. Biraz daha ilerigittiğinizde kumar salonu olan iki bina

satın aldık ve oraya da kreş yapılacak.HGB şirketinin yapmış olduğu kiralıkbina yapıldı. Wilhelm Caddesi üzerindeyanan WDI binanın duvarı yıkılması ve
Drahtviertel ve iki Üniversite enstitü‐

sünün yapılması ile Wilhelmstr. yüzünütamamen değiştirecektir. 
SU SPORLARI ALANI VE SUNİ KUM-

SAL  YAPACAĞIZ
Tekrar seçilirseniz yeni projeleriniz

var mı?Lippe ‐Life Projesi ile Su Sporlarıalanı kurmaktayız. Amacımız ise, şehirmerkezi haricinde insanların su kena‐

rında dinlenebileceği ve gezebileceğisahil oluşturmak. İnsanların kumsaldauzanıp dinlenmelerini istiyoruz.

EV SAHİPLERİNİN ÖDEYECEĞİ
MİKTAR TABİİ Kİ VAR

Bockum Hövel’deki Hammer Str.
yolu ve bazı yollar tamir istiyor. Ev sa-
hipleri de tadilat ücretlerini yüksek
buluyorlar ve ödemek istemiyorlar.
Hamm’ın kötü yolları tamir olacakmı?
Ev sahiplerine düşen ücreti kaldıra-
cakmısınız?Şehrimizin yolları iyi. Bazı yerler ta‐biiki tamir olması lazım. Belediye olarak

üç yıl boyunca Pelkum’da yolları yenile‐dik. Şimdi ise Hammerstr. sırada. O cad‐denin de tamir edilmesi uzun sürecek veev sahipleri ücret ödeyecek. 
KOVİD 19 İKİNCİ DALGA HAMM’A

GELDİ

Covid 19 salgının olduğu bir dö-
nemde, St. Josef Hastanesinin kapatıla-
cak olması gündemde. Doğru
buluyormusunuz? Şehrimizde Korono
salgın sayıları ne durumda?Evet, kapatma kararı hastanenin. Be‐lediyenin tasarrufu yok. Hamm/Hees‐sen’de inşaatı devam eden bölümekademeli olarak geçecek ve şehrimizdekisağlık hizmetini iyileştirecektir. Korono salgınını şehir olarak iyi üst‐lendik. Tatil dönüşleri ve aile eğlenceleriyüzünden artış var ve ikinci dalga şehri‐mizde de mevcut. İnsanların duyarsız ol‐duğunu fark ediyorum. Ciddiyeti eldenbırakmayalım.

BEN GÖÇMENLERLE HEP UYUM
İÇİNDE ÇALIŞTIM

Yabancı uyruklu seçmenlere seçim
öncesi ve son olarak ne söylemek ister-
siniz?21 yıldır yabancı asıllı vatandaşlar ileuyum ve sağlıklı çalıştım. Tabii ki bunudoğuştan öğrenmedik, zamanla oldu.Bundan sonra da uyum içinde ça‐lışacağımıza inanıyorum.

• Söyleşi: Yusuf KUŞAKLI

21 yıl sonra neden aday olduğunu açıkladı: 

Soldan sağa: Yusuf Kuşaklı Hamm Belediye Başkanı ve CDU adayı başkan Thomas Hunste-

ger Peterman söyleşi yaptı.

5 YIL DAHA O ENERJİYİ 
KENDİMDE  GÖRDÜM !

HAMM (Öztürk)Korona Virüs salgınıtedbirleri yüzündenfaaliyetleri etkilenenHamm Türk Engelli‐ler Derneği, yenişartlarla çalışmala‐rına başlıyor. Etkin‐likleri ile ilgilibilgiler veren Der‐nek Başkanı İsaTopak,’’Eylül ayıbaşı itibariyle gerek‐li şartlar çerçeve‐sinde kurslarımızbaşlıyor’’ dedi.Mesafe şartı ge‐reği her kursa sadece 10 kişikatılabileceğini hatırlatanBaşkan Topak, 1 Eylül’de katı‐lımcı için boş yer olan DikişKursu ve 2 Eylül’de de katı‐

lımcı sayısı dolan UygulamalıYemek Kursu’nun başlaya‐cağını söyledi. Katılım içindernekle irtibata geçilmesi ge‐rektiğini kaydedenTopak, kursların ücret‐siz olduğunu belirtti.13 Eylül’de AktionMensch destekli diğeretkinliklerinin de ol‐duğunu açıklayanBaşkan Topak, topluproğramsız ve kendile‐rinin pişirip paketleverecekleri yani, açık‐tan yemek satışsız AçıkKapı Günü ile Bahn‐hofstr. 8’de saat 11 ila 15 ara‐sında gerçekleşecek açıkhavada danışmanlık progra‐mına çevreden herkesi davetetti. 

Thomas Hunsteger Peterman

Engelliler DerneğindeKurslar Başlıyor
HAMM (Öztürk)Yaklaşık yedi yıldır SKY‐line Nargile Kafe’yi işle‐ten Mustafa ve MesutAkyüz kardeşler, Oststr. 4, Hammadresinde SKYline SHISHASTORE dükkanı da açtılar.   Hamm ve Çevresinde NargileMalzemesi satan en büyük dük‐kanı açtıklarını söyleyen Mus-

tafa Akyüz, “MüessesemizdeNargile deyince akla gelen ilk

etapta Tütün, Nargile çeşitleri vekömürü, maşa ve her türlü ih‐tiyaca cevap verecek kapasiteyesahibiz.” dedi. 
TÜTÜN VE NARGİLELERİ

BİZDEN TEMİN EDEBİLİRLERAçtıkları dükkanda bol çeşitmalzeme bulunduğunu da sözle‐rine ekleyen kardeşler, “İnsanlarnargile kafede alıştıkları tütün venargile çeşitlerini bizden teminedebilirler” diye de bilgi verdi.
Azerbaycan ve Kafkas mutfağı Hamm’da

SKYline ShishaStore açıldı
Aze Grillhaus işletmecisi Elnur Nabiyev, “Aze Grillhaus al‐tında şubeleşerek Azerbaycan mutfağını bütün Almanya’ya tanıtmak istiyoruz. Nar suyu, pilav çeşitleri ve yemek son‐rası sunulan çay bize ait gelenekler.” dedi. 

HAMM (Öztürk)Aze Grillhaus,Amtstr. 4, Hammadresinde hizmetveriyor. 1 yıl önce kurulanşirket hakkında bilgi verenişletmeci Elnur Nabiyev, he‐de$lerinin bütün Almanya’damarka olmak olduğunu söy‐ledi. Düğün organizasyonuda

yaptıklarını sözlerineekleyen Nabiyev, “Azerbay‐can mutfağında et çeşitleri‐nin içine konulan baharatçeşitleri yemeklerimize ayrıbir lezzet katar. Bu lezzetibütün Almanya’da tanıtmakarzusundayız. Onun içinşubeleşme yoluna gideceğiz.”dedi.

Elnur Nabiyev
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öln ist wie fast keine andere Stadt bekannt fürihre Vielfältigkeit, Toleranz und Weltoffenheit. DieRheinmetropole, die mehr als eine MillionEinwohner zählt, steht mit diesen Tugenden ganzweit vorne in Deutschland. Auch der bekanntesteFußballverein der Stadt, der 1.FC Köln, steht fürdie Werte des Miteinanders, der Verschiedenheitund der Offenheit. Die Willkommenskultur istsogar Teil der Charta des 1.FC Köln: „HerzlichWillkommen in der schönsten StadtDeutschlands – egal, woher du kommst, was duglaubst, was du hast oder bist, wie du lebst undwen du liebst“. Genau diese Willkommenskulturhat der traditionsreiche Verein mit dem Geißbockals Logo erst kürzlich wieder unter Beweisgestellt. 
Dom, Rhein und Moschee Seit‘ an Seit‘Auf dem aktuellen hellroten Auswärtstrikotdes Bundesligaklubs für die Saison 2020/2021 istin dunkelroter Farbe die Kölner Skylineeingearbeitet. Darauf zu sehen ist nicht nur derKölner Dom und der Rhein, sondern auch diegroße Zentralmoschee der Stadt. Der 1.FC Kölnmit über 111.000 Mitgliedern der sechstgrößteSportverein Deutschlands, zeigt damit: DieseMoschee ist ein selbstverständlicher Teil unsererStadt. Und damit nicht genug: Auch die Muslime,Türken, Deutschtürken und alle Menschen, diesich mit der Moschee identi!izieren können, sindein Teil des 1.FC Köln und dieser Stadt. Der „FC“verdient mit diesem Zeichen der Toleranzeigentlich eine of!izielle Auszeichnung. Auchwenn es für manche Politiker derzeit äußerstunpopulär sein mag: Diese mustergültigeHandlung des 1.FC Köln verdient eineebenbürtige Würdigung vonseiten derLandesregierung, ja sogar der Bundesregierung. 
Wehrle: „Unverwechselbarer Teil der

Kölner Skyline“Alexander Wehrle, Geschäftsführer desVereins erläuterte die Idee, die Moschee auf derSkyline abzubilden: „Die Moschee stehtsymbolisch für die große türkische Community inKöln, in der es sehr viele einge!leischte FC‐Fansgibt. Und sie ist ein unverwechselbarer Teil derKölner Skyline geworden. Daher war für unseindeutig, dass die Moschee auf einer aktuellenAbbildung der Skyline auf dem Trikot des 1. FCKöln dazugehört.“
Meilenstein für ein selbstbewusstes

MiteinanderNach dem scheinbar revolutionären, zugleichaber selbstverständlichen Bekenntnis desehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff,dass auch der Islam zu Deutschland gehöre, istdiese Geste des 1.FC Köln ein weitererMeilenstein für ein selbstbewusstes Miteinanderaller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.Dass Deutschland nicht für Einfalt, sondern fürVielfalt steht, ist Realität. Das darf gerne lauter alsbisher kommuniziert werden. Und zwar auchüber die Grenzen Deutschlands hinaus. Genaudas hat der 1.FC Köln mit seinen neuenAuswärtstrikots geschafft. Die internationalenPressestimmen bestätigen dies.
Integrationspolitik verliert an KraftDie Bundesregierung aber auch einigeLandesregierungen, deren Integrations‐ undBeteiligungspolitik in den letzten Jahren leiderteilweise stagnieren, dürfen sich gerne einen Teildieser symbolischen Gesten abschauen und zueigen machen. 

Yasin BaşKo
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PADERBORN (Öztürk)SPD Paderborn kay‐makam adayı Wolf‐gang Weigel,“Sevgili arkadaşlar” diyebaşlayan bir mektup yayın‐ladı. Kendisi hakkında kısabilginin içerdiği mektupda,neden aday olduğunu açık‐lıyor ve destek istiyor.  Mek‐tup da şu bilgiler yer aldı: “Biliyorsunuz 13 Eylül2020 Pazar günü seçim var.Bu seçimde sadece belediyebaşkanı değil, meslis üye‐leri, kaymakam ve UyumMeclisi seçimleri var. UyumMeclisi, göçmenlerin bele‐diyedeki haklarını temsilediyor. Kaymakamı da Tür‐kiye’deki sistemden farklı

olarak halk seçiyor. Ben, bu seçimde kayma‐kamlık için adaylığımı koy‐dum. 25 senedir politika veilçemizin sorunları ile ilgile‐niyorum. 11 senedir de yar‐dımcı kaymakamım. Bununyanında avukatlık ve noterhizmeti veriyorum.2008 yılında Alman TürkKültür Derneği’ni kurdumve başkanıyım. NiyetimizPaderborn ile İstanbul Bey‐likdüzü’nü kardeş şehir yap‐mak. Bunu kısmen başardık.Kardeş Şehir organizesiniyaptık. Farklı görüşleri bir‐araya getirdik. Neticesinibekleyip göreceğiz. BenAlman Türk iletişimi için ça‐lışmaya devam edeceğiz.” 

Kaymakam adayıPaderborn SPD, kaymakamlık makamı için adayı Alman Türk Dostluk Derneği başkanı Wolfgang Weigel’i gösterdi. Beylikdüzü
Perderborn Kardeş Şehir projesini de aktif olarak yürüten Weigel, seçmenden destek istedi. 
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Alman Türk Kültür Derneği başkanı Wolfgang Weigel (ortada)

Eylül / September 2020

Moschee auf dem Trikot: Einestarke Geste des 1. FC Köln 

Sizi hedef kitleniz ile buluşturur...

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



1010 Sıl l ç tegyember 2020Haha ; nel/ ıaşaü l r zamm şehri iDiüE merhaba..

Integrationsratswahlen NRW
Sonntag, 13. September 2020

Briefwahlbüro zur Integrationsratswahl
Zimmer 1
Sprechzeiten:

montags bis donnerstags  8.30 – 15.30 Uhr
freitags  8.30 – 12.30 Uhr

Freitag, 11.September 2020 8.30 – 13.00 Uhr

Integrationsrat

H A M M

Bitte beachten Sie, dass sich im 
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aufhalten dürfen

Mund-Nasen-Schutz
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Tel.: 0 23 81 - 17 67 75    Tel.: 0 23 81 - 17 60 66

korittker@stadt.hamm.de   sinan.karaagac@stadt.hamm.de
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Brokhof

Am Brokhof

59073 Hamm

HAMM (Öztürk)Kuzey Ren Vestfalya (NRW)’de 13Eylül’de yapılacak mahalli se‐çimlerle beraber Alman vatan‐daşı olmayanların tek oy kullanabildikleriUyum Meclis Seçimleri de yapılacak.120 değişik uyruktan insanın yaşadığı180 bin nüfuslu Hamm şehrinde bu se‐çimlerle ilgili Sosyal Entegrasyon DaireBaşkanı Wolfgang Müller, gazetemiz aracı‐lığıyla bu seçimlere katılma çağrısında bu‐lundu.Hamm’da Uyum Meclisi seçimlerine48 bin 500 kişinin oy kullanma hakkı ol‐duğunu belirten Wolfgang Müller, ’’Seçimgünü 16 yaşını doldurmuş  ister AlmanVatan‐

daşlığına geçmiş olsun veya Ya‐bancı pasaportuna sahip herkes katılabilir.Hamm Uyum Meclisi seçimlerinde 7 listeve 13 tek aday sandıktan çıkmak için ya‐rışacak’’ derken, adayların ise Türk, Su‐riye, Fas, Polan, Bulgar, Arnavut,Afganistan ve Tamil asıllı olduğunu söy‐ledi.Uyum Meclisinin görevlerinin başında

göçmenler ile şehir idaresi arasında ile‐tişim sağlamak ve göçmenlerin politik  ha‐klarını takip etmek olduğunu hatırlatanBaşkan Müller, şehir Uyum Meclisi’nin14’ü seçilen, 7’si de parti temsilcisi toplam21 üyeden oluştuğunu belirtti.Seçim kartlarını alan seçmenler, pasa‐port veya kimlikleriyle seçim günü saat8:00 ile 18:00 arasında Hamm Merkez,Uentrop/Rhynern, Pelkum, Herringen,Bockum, Hövel ve Heessen semtlerindeoluşturulan seçim sandıklarına gitmek is‐temiyorlarsa 11 Eylül’e kadar posta yoluile mektupla oy evraklarını evlerine talepedip bu şekilde oylarını kullanabilirler.Başkan Müller, ayrıca Alman

VatandaşlığınıHamm şehri dışında bir şehirde almış ol‐anların, oy kullanabilmeleri için en geç01.09.2020 Salı gününe kadar Sachsen‐weg 6, 59073 Hamm‐Heessen adresindekiSosyal Entegrasyon Dairesinde seçmenkütüğüne vatandaşlığa geçme belgesi ilekendilerini seçmen kaydettirmeleri gerek‐tiğini belirterek, bunu yapmayanlarınUyum Meclisi için oy kullanmalarınınmümkün olmadığına dikkat çekti.

Sosyal Entegrasyon Daire Başkanı Müller’den çağrı:

Uyum Meclisi
seçimlerine katılalım

Sayın Mark Herter. Rek-
lam panolarınızda ’KAL-
KINMA’ ile halka sesleni-
yorsunuz. Kalkınmanızı
bize tarif edermisiniz?Yeni kalkınma ile, güçlü,adaletli ve güzel bir şehir is‐tiyoruz. Bunu başarabilmekiçin bu yolda insanların gel‐diği yere, dinine ve ten ren‐gine bakmadan tüminsanları kucaklayarak yap‐mak istiyoruz. Hamm Şeh‐rinde tüm insanların aynışansı almasını ve değişik dinve kültürlerin barış içindeyaşamasını istiyorum. Ay‐rımcılık ve Yabancı düşman‐lığının bizde yeri yok. 
18 YAŞ ALTI KİŞİLERE
OTOBÜS ÜCRETSİZ Belediye Başkanı seçil‐diğimde; ağırlık vereceğimalan aileler olacak. İlk yapa‐cağım iş ise Anaokul ücret‐lerini sene sonuna kadaryarılamak. Hamm şehriniAlmanya’nın en yaşanılırAile Şehri olmasını sağla‐mak. 

18 yaş altı çocuklar içinotobüs kullanmayı ücretsizyapacağım.Bir diğer konu ise benimüzerinde çok durduğum birnokta. O da Eski madenocağı olan Heinrich Ro-
bert’in alanına yapılacak
CreativRevier. 2010 yılınakadar kömür üretilen yerdeiyi ve güvenilir işyerlerininolması. Bu alanda 1000 kişiiçin yeni iş sahası açılacak. 

YENİ YAŞAM ALANLARI
OLUŞTURACAĞIZ

Hamm şehrinde neler
daha iyi olmalı ve başkan
seçildiğinizde nasıl yap-
mayı planlıyorsunuz?Güvenli bölgelerde öde‐nebilir kiralık daireler, okul‐ların tadilatı, yeni anaokulların inşaası ve yeniişyerlerinin kurulması gibibirçok alana belediyebaşkanı olarak el atacağım.Şehir merkezimizde sanat,kültür, yeni yaşam alanlarıve gastronomi alanı yapıl‐ması planlarımız arasında.SPD olarak &inans planımız

var. 
YEREL SEÇİMLERDE OY

HAKKI VERİLMELİ
Alman vatandaşı ol-

mayan kişiler oy kullana-
mıyor. SPD ve siz bu
konuya nasıl bakıyorsu-
nuz? Bunu değiştirecekmi-
siniz? Yapabilirmisiniz
belediye başkanı olarak?Yıllardan beri Avrupaülke dışı vatandaşların Bele‐diye seçimlerinde oy kullan‐ması için çabalıyorum.Burda uzun yıllar yaşayankişiler, seçmen olmalı. NRWeyalet parlementosunda dabunun için mücadele veriyo‐rum. Ama CDU buna hepkarşı çıkıyor. Biz neticealana kadar mücadeleyedevam edeceğiz.

İSMAİL ERKUL BENİM
ARKADAŞIMDIR

İsmail Erkul SPD
Başkan yardımcısı olarak
seçildi. İsmail Erkul’un
Hamm Anakent meclisine
girme şansını nasıl görü-
yorsunuz?

Benim için İsmail sadeceParti başkan yardımcısıdeğil aynı zamanda çok iyibir arkadaşım. Meclise gire‐cek kişiler listesinde adayı‐mız. Uyum Meclisibaşkanlığı, sandıka temsilci‐liği, tanınmış bir çevre kit‐lesi ve işinde bilirkişiliği ileSosyal Demokratların ala‐cağı iyi bir oy sonucu ilemeclise girecek. Benim Be‐lediye Başkanı olmam ile demeclisde beraberce adaletlibir Hamm için çalışacağız. 
HERKESİN İSTEDİĞİ VE

DİLEĞİ AYNI
Son olarak bize ve

seçmenlere ne söylemek is-
terdiniz?Bizim için Entegrasyonözel bir konu değil. Yabancıuyruklu veya yerli insanla‐rın aynı hakları almasınıdüşünüyorum. Herkesin is‐tekleri aynı. Güvenilir vegüzel bir ev. Çocuklarımıziçin kaliteli eğitim ve bakım.Adil maaş. Boş zamanlarınıgeçirebilecekleri alanlar. 

• Söyleşi: Yusuf KUŞAKLI

Seçildiğimizde
İsmail Erkul
ile adaletli
Hamm için
çalışacağızSPD Hamm Belediye başkan adayı Mark Herter. “Belediye Başkanı seçildiğimde; ağırlıkvereceğim alan aileler olacak. İlk yapacağım iş ise anaokul ücretlerini sene sonuna yarıya in‐dirmek.” olacak diyor.

İsmail Erkul Mark Herter
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KÖLN (Öztürk)Almanya tarihindebir ilk yaşandı. Al‐manya birinci ligtakımlarından FC Köln,2020 / 2021 sezonundadeplasmanda oynayacağımaçlarda giyeceği kırmızıbeyaz formaya cami siluetikoydu. Büyük ses getiren buforma Köln’deki mağaza‐larda satışa sunuldu. 79,99Avro karşılığı satılan forma,Köln’deki spor mağazalarıve taraftar butiklerinde satı‐lıyor. Şubat 1948’de kurulanve 111.600 üyesi ile Köln’ünen büyük, Almanya’nın isealtıncı büyük spor kulübüünvanını taşıyor. AlmanyaBirinci Futbol Ligi’nde mü‐cadele eden ve Alman futbo‐lunun köklü takımlarından

biri olan 1. FCKöln’ün geleceksezon için tanıttığıkırmızı renkli de‐plasman formasın‐daki siluettetakımın müsabaka‐larının oynandığı
Rhein Energie
Stadı ve şehrin yüzyıllık simgesi KölnDom Katedrali ileDİTİB Köln MerkezCamisi’nin de yeraldığı dikkat çekti.Bunun üzerinetakıma; sosyalmedya üzerindenbirçok destek veteşekkür mesajlarıyağdı. Bazı yabancı düşmanıve ırkçı kesimlerden gelentepkilere ise FC Köln’ünsoğukkanlı bir şekilde cevap

vermesi özellikle göçmen‐leri ve ırkçılık karşıtlarınısevindirdi. Takımın sosyalmedya üzerinden yaptığıaçıklamalar kısa süre içinde
binlerce kişi tarafındanbeğenilerek paylaşıldı. Ulus‐lararası basın da konuyageniş yer verdi.

• Yasin BAŞ

BİELEFLD (Öztürk) Mahalli uyum meclisi seçimi13. Eylül Pazar günü saat 8ve 18 arası yapılacak, 25Listenin katıldığı seçimlerde Türkiyekökenli adaylar 8 farklı Listelerde yeraldılar. 
YARIŞACAK LİSTE VE ADAYLAR:
Liste 3: GleichwertigkeitDilek Doğan‐Alagöz,Sefa Alagöz 

Liste 7: İnnerkultu-
relle Begegnung der
VölkerMurat Aykanat , BarışYurtsever, Deniz Yıldız‐han, Bahar Coşkun, Fer‐han Önen, Cihan Arslan

Liste 8: Bielefeld’e
Netz für Migranten/-
innen

Kemal Erdoğan, Necip Erbil, AynurAlma, Selçuk Solmaz, Gürsel Tumay, Ce‐malettin Özer
Liste 9: Aktives Bündnis Bielefeld Cihad Kefeli, Selim Yılmazer, ArifKundağ, Hasan Erarslan, Yaşar Çarkacı,Ela‐Nur Engin, Özcan Öztürk, UğurAğbaba
Liste

10: Tür-
kische Ini-
tiative für
Gerechtig-
keitCemilYıldırım,CemileAcar‐Gökçe, Mu‐zafferZorlu, FatihÖzdemir

Liste 18: Zeitgemäßes Leben Hülya Bulut 
Liste 19: Türkische Union Zehra Arslan, Fatih Öztürk, YusufÖnder, Yavuz Kaya, Salih Akgünoğlu,Oğuz Akyol, Hasan Dertlioğlu
Liste 24: EinzelbewerberRabia Berber

FC Köln’ün Cami siluetli
forması satışa sunuldu

nsanda farklı kuvvetler mevcut: şehvet,akıl ve zararlı şehleri def etme kuvveti.Bu kuvvetler veya duygular örneğinaşırılık sebebiyle insanı kötülüğe sevkedebileceği gibi iyiliğe de sevk edebilir.Kötülük veya iyilik yapmakta insanhürdür. Hür olduğu için veseçeneklerini kendisi yaptığı içinahirette mes´ul olacaktır. İnsandaki bu“sistemin“ farkında olduğumuz zamandoğru (müstakim) hareket etmek dedaha kolay olsa gerekir. İçimizdeki ene´nin mahiyetianlaşıldığı zaman insan kendisinidolayısıyla psikolojisini de daha iyianlayabilir. Ene lugat olarak benlikmanasına gelir. Ene´yi kıyas yoluylaCenab‐ı Allah´ı tanımakta kullanabiliriz.Yani insan kıyas yaparak ene, akıl veşuur sayesinde Allah´ı anlama fırsatıbulur.Ene bir nevi insana verilenemanetten bir parçadır. İnsan Cenab‐ıAllah´ın verdiği bu emanetleri tekrarO´nun yolunda kullanırsa hayatındahuzur bulur. Kur´an‐ı Kerim´de insanınemaneti kabul ettiği bildirilir: “Şüphesizbiz emaneti göklere, yere ve dağlarateklif ettik de onlar onu yüklenmekistemediler, ondan çekindiler. Onu insanyüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çokcahildir.“ (Kur´an, 33:72). Yani insan buemaneti kabul ederek, bir nevi imtihanedilmeyi de kabul etmiş oluyor. İmtihanetmeyi kabul ettiysek başımıza gelenolayları da ona göre yorumlayabiliriz.Bir iş görüşmesine gittiğimizde bizefarklı soruların sorulmasını, yerigeldiğinde imtihan yapılmasını normalolarak karşılarız. Hayatımızdakarşılaştığımız olaylar da bu şekildedir.Tabiri caizse bu dünya hayatı bizim işgörüşmemiz. Başımıza gelen olaylar işgörüşmesindeki sorular ve imtihanlar.Eğer bize verilen emanetleri yerindekullanabilirsek imtihanı geçeriz vecennet mekanını hak ederiz.Cenab‐ı Allah insanın halifeolduğunu belirtiyor: “Ben yeryüzündebir halife yaratacağım.“ (Kur´an, 2:30).Dolayısıyla insan yaratılışın enmükemmel meyvesidir. Cenab‐ı Allah´ınvarlığını gösteren ve ispat eden enharika sanat eseridir. Allah´a muhatapolma şere&ini elde eden insan, yineAllah´ı tanıyarak, onun davetine icabetederek kıymet kazanıyor. Allah, insanıyaratırken insanı seçmiş. Herkesi özelolarak yaratmış. Biz de hayatımızboyunca Allah´ı seçebiliyormuyuz?Herşey tercih meselesi. Neyi tercihediyoruz? Kendi tercihlerimiz bizi yamutlu ediyor yada bunalıma sokuyor. 

Bilinçaltıİnsanda kalp ve akıl dışında başkaduygular da vardır. Hatta öyle duygularvardır ki, onlar sürekli alıcıfonksiyondadır. Bilinçsiz olarak biz buduyguları besleriz. Örneğin bilinçaltımız da böyleçalışır. Her bilgi bilinçaltına gider.Hayatımız boyunca gördüğümüz,kokladığımız, duyduğumuz,okuduğumuz, düşündüğümüz,konuştuğumuz herşey oraya kayıt edilir.Hatta bizim o an fark etmediklerimizdahi kayıt edilir. Sonradan onlarıhatırlarız. Bilinçaltına giden bilgikalıcıdır. Çünkü oraya bilgi tartılmadangider. Yani zihnimiz oraya giden birbilgiye direnç göstermez. Doğru muyanlış mı, iyi mi kötü mü diye ayırtetmez. Daha sonra biz bubilinçaltımızdaki veriler ile hareketederiz.Bilinçaltının insanı nasıl manipuleedebileceğini çok iyi keşfeden bazısistemler, insanlara bilgileribilinçaltından vermeye çalışırlar.Bilinçaltına giden bilgi direniş görmezve kalıcıdır. Başka bir ifadeyle:Herhangi bir bilgiyi okuduğunuz veduyduğunuz zaman, üzerindedüşünürsünüz. O bilgiye inanır veyainanmazsınız, kabul eder veyaetmezsiniz. Fakat bilinçaltına gidenbilgide böyle bir muhasebe yok. Orayahepsi kaydedilir. O kaydedilen sonradanhareket, davranış ve düşüncenizeyansıyacağı için çoğu zamandoğruluğunu sorgulamassınız ve kenditarzınız olarak benimsersiniz.Sorgulamamamızı istedikleri bilgiyigenel olarak &ilim sektörü – örneğin 25.Kare veya subliminal mesaj ile ‐bilinçaltımıza yüklerler. İdeolojilerinigözden bilinçaltına yollarlar ve oradanbu düşünceyi kalbin ve aklın kabuletmesini umutlarlar. Biz fark etmedendüşüncelerimiz karışır. İçine virüs girer.Bu nedenle bu teknikler birçok ülkedeyasaklandı. Dolayısıyla bilinçaltı,psikolojinin en önemli unsurlarındanbiridir.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Alagöz Liste 19: Türk Birliği Listesi
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ELEMANLAR
ARANIYOR !

Kadromuzu genişletmek için ekip arkadaşları arıyoruz!

YÜKSEK BİR GELİRLE ÇALIŞIP,
KARİYER YAPMAK İSTİYORSANIZ

HEMEN BİZİ ARAYINIZ !

Hayri Gürhan
Landesdirektor der BKM - Bausparkasse Mainz AG

Paderborn bölgesi
Erdem Söylemez
Bezirksleiter BKM

Mittelstr. 99 |  32805 Horn-Bad Meinberg
Mobil: 0179 766 52 56
erdem.soeylemez@vertrieb.bkm.de
www.bkm-soeylemez.de

Bielefeld bölgesi
Bahattin Aydın
Verkaufsleiter

Feldstr. 52 |  32791 Lage
Tel.: 05232/691 95 30
bahattin.aydin@vertrieb.bkm.de
www.bkm.de

Bünde bölgesi
Gürol Karahan
Gebietsleiter

Hauptstr. 15  |  32257 Bünde
Tel.: 05223/791 11 80
www.bkm.de

ÇAYGÜN DÖNER GmbH
DÖNERPRODUKTION & FLEISCHHANDEL

İkişer kiloluk hazır pişmiş dönerlerimizi Hafta içi her gün 
(Pazartesi - Cuma) saat 08:00 den 15:00‘e kadar 
müessesemizden temin edebilirsiniz. Çetin Güney

Tel.: +49 5247 / 407 77 55
Tel.: +49 5247 / 407 77 53
Cep: +49 177 / 497 90 61

info@caygundoener.de

Toplumumuzun gereksinimi ve ihtiyacı olan 
hazır ve pişmiş  döner ile mutfaklarda.

‚Eeee, sizler daha denemediniz mi?‘


