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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
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1 Test yapana 3 Kupon Hediye
1 Hızlı Test 
(Schnelltest)
20,- €

Gutschein
1 Corona-Schnelltest

nur  gültig im: 

Johanniter Testzentrum Gadderbaum
Johanniter Testzentrum Sennestadt

 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Testzentrum Sennestadt
Paderborner Str. 198
33689 Bielefeld

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Testzentrum Gadderbaum
Artur-Ladebeck-Str. 85
33617 Bielefeld

Tüm güvenlik 
çözümlerinde
yanınızdayız

Alarmanlagen
 Kamera Überwachungssystem
 Freiland Überwachung
 Baustellen Überwachung
 GPS Ortungssystem      

Herbert-Rust-Weg 29 | 59071 Hamm | Tel: 02381/373 22 99 | info@safe-24.de | www.safe-24.de 

Fiat - Tüv Nord - Burger King - Kuyumcu - Oto Galerileri - Büfeler, safe24 güvencesi ile korunuyor!

Yazar Kasa &
EC-Cash ödeme 
sisteminizi safe24 
güvencesi 
ile kuralım.

EC
sis
gü
ile 

Satış ve Teknik sorumlusu
Malik Kamışlı
Cep: 0172 482 42 45 | m.kamisli@safe-24.de

EC-Cash & Kasa sistemini 

alan ilk 25 şirkete 

1 tane W-Lan kamerası, 

SD-kartıyla beraber 

HEDİYE.

IP Überwachungskamera

Aydan Özoğuz
başkan yardımcısı

n Haberi 4’de

Grubun topladığı maddi yar-dımı Leyla Çakmak ve PelinUzun Antalya’ya götürdü.
Mağdurlara
destek 

Facebook’daki BielefeldliTürkler Grubundan: Bielefeld’in Yeni Mekanıhizmete başladı.  

n Haberi 9’da

Almanya tarihinde bir ilk yaşandı.Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Millet-vekili Aydan Özoğuz, Fedaral meclisebaşkan yardımcısı seçildi. 
Cumhurbaşkanı Steinmeier ve şan-sölye Merkel’inde hazır bulunduğu20. oturumda, Özoğuz, 727 milletveki-linin 544’ünün oyunu aldı.

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
Ecke Wörthstrasse 
(Yunus Emre Cami karşısı)

Tel.: 0173 52 52 532
Açılış Saatleri:
Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 19:00

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

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

YENİ AÇILDI Yunus Emre Cami karşısı

HALI & PERDE MAĞAZASI YÜKSEL

HALI YIKAMA yerimiz AÇILDIYENİ 
HİZMET
YENİ 
HİZMET

m2 si 5,-  €
Evinizden alıp, 

temiz şekilde evinize 

teslim ediyoruz.

AYDAN ÖZOĞUZ İLK DEFA 2009’DA MİLLET-
VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ 1967 yılında Almanya’nın Hamburg şeh-rinde doğan Aydan Özoğuz, 2009 yılındakigenel seçimlerde SPD’den Federal MeclisMilletvekili seçilmişti. Özoğuz, 2011 yılındaise SPD’nin Genel Başkan Yardımcılığı göre-vine getirilmiş, aynı zamanda Almanya’da

Göç ve Uyum’dan sorumlu Devlet Başkan-
lığına getirilen ilk Türk kökenli isim ol-muştu. 

F. WALTER STEINMEIER ve ANGELA MERKEL
SEYİRCİ BÖLÜMÜNDE OTURDU 26 Eylül seçimlerinde aday olmayan Mer-

kel’in Genel Kurul’a Başbakan olarak girmehakkı bulunmamasına rağmen oturumu se-yirci bölümünden izlemesi dikkat çekti. Mec-lis toplantısında oylama sonrası diğerbaşkanvekilleri ise Hristiyan Demokrat Par-tiden (CDU) Yvonne Magwas, Yeşillerden(Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokrat-lardan (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Parti-den (Die Linke) Petra Pau oldu. Aşırı sağcıAlmanya için Alternatif Partisi’nin (AfD)adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.

Foto: aa
Foto: Mehmet Baş’ın özel
arşivinden alınmıştır. Almanya’daTürk tarihi30 Ekim 2021‘de Türkiye ile Almanya arasındaki işgücüanlaşmasının 60. sene-i devriyesini kutluyoruz. Fakat; Al-manya sınırlarında Türklerin tarihi çok daha eskiye daya-nıyor.

· Yasin Baş araştırdı Keyf KahvaltıEvi açıldı
n Haberi 7’de

Çok avanatajlı,
cirosu yüksek

 SATILIK 
EMLAK

reklamı
4. sayfada



Kasım / November 202122 Ren kıyılarında mehmetler gezer
Ozan Yusuf Polatoğlu

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.

    Herausgeber
Yayınlayan: Fatma Öztürk

Redaktionsleiter
Genel Yayın Yt.: Adnan Öztürk

Genel Koordinatör: Şefik Kantar
Politika Redaktion: Muhsin Ceylan
Türkiye Temsilcisi : Bekir BAYRAM

Der Verlag übernimmt keine Haftung für den
Inhalt der erscheinenden Aneigen und Logo.

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

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

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
Tra�k Hukuku

Polis, Ceza ve Tra� k problemlerinde 
aklına gelecek ilk Adres

Feilenstrasse 2 (am HBF)
33602 Bielefeld

�     0521–914 504 95
�         0521–914 504 97 (kein Anruf!)

�      www.kanzlei-efe.de

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ !

Elektriker
Raif Özdemir
Auf der Siegenegge 12, 33647 Bielefeld
Mobil:  +49 170 - 590 32 01
E-Mail: elektriker-raif@web.de

• Neubauinstallation
• Altbausanierung

lmanya’da 26 Eylül'de yapılan genel seçimakşamı “ikili koalisyon” döneminin sonunagelindiği yönünde ciddi  sinyaller verildi.Seçimlerden birinci parti olarak çıkanSosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakanadayı Olaf Scholz, hedefin Hür DemokratParti (FDP) ve Yeşiller’le “trafik lambası ko-
alisyonu” (kırmızı-sarı-yeşil) oluşturmakolduğunu ilan etti.Genel seçimlere “tek parti” olarak girenve “kardeş partiler” olarak bilinen HristiyanDemokrat Birlik Partisi (CDU) ile HristiyanSosyal Birlik Partisi’nin (CSU) başbakanadayı Armin Laschet de,  tarihi bir yenilgiyeuğramalarına rağmen “Biz de FDP ve Yeşil-
ler’le ‘Jamaika Koalisyonu’ (siyah-sarı-
yeşil) oluşturmak istiyoruz “ dedi.Tabii son yıllarda ikisi de “halk partisi”olma konumunu kaybetse de, toplam oylarınyüzde 25.7’sini alarak seçimlerden birinciparti olarak çıkan SPD daha şanslısıydı.O yüzden de SPD, FDP ve Yeşiller’le yenibir hükümet kurabilmek için seçimlerden birkaç gün sonra ön görüşmelere başladı.Başarılı da oldu.Hafta başında müstakbel ortaklar bira-raya gelip, yeni bir hükümet kurmak için ko-alisyon müzakerelerine başlama kararıaldıklarını ilan ettiler.

FDP MASAYI TERK ETMİŞTİAslında bu bir ilk değildi.2017 yılındaki genel seçimlerden sonrada CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, Angela Merkelbaşbakanlığında “Jamaika koalisyonu”oluşturmak için biraraya gelmişlerdi.Ancak yaklaşık bir ay süren görüşmeler-den sonra FDP Genel Başkanı Christian
Lindner’in “Yanlış yönetmektense yönet-
memek daha iyidir” diyerek masayı terk et-mesi üzerine “üçlü ortaklık” suya düşmüştü.“Üçlü” deniliyor, çünkü genel seçimlereortak girdikleri için CDU ile CSU “tek parti”olarak kabul ediliyor.Ama FDP bu defa daha kararlı görün-mekte. Nitekim somut koalisyon müzakerelerinebaşlama kararı aldıktan sonra perşembegünü öğleden sonra bir araya gelen SPD, FDPve Yeşiller’in Genel Sekreterleri, belirlenenhedefleri ilan ettiler.Buna göre 10 Kasım’a kadar 22 ÇalışmaGrubu kendi aralarına görüşüp ortak birmetin hazırlayacak.Ortak metin daha sonra müstakbel ortak-ların ilgili birimlerinde değerlendirilecek vesonra da hükümet programını içeren metneKasım ayı sonuna kadar son şekli verilecek.SPD, FDP ve Yeşiller'in yöneticileri ilegerek duyulması halinde delegeler de varılanbu uzlaşmayı 6 Aralık’a kadar onaylayacak. Ve böylece Almanya’da bir “ilk” yaşana-cak. Yani ilk kez bir “üçlü koalisyon hükü-

meti” kurulacak.
ASLINDA BU DA UZUN BİR SÜRE1949 yılında kurulan Almanya FederalCumhuriyeti’nde 1957 yılından bu yana hep“iki partili koalisyon hükümetleri” ikti-dardaydı. 

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing’ekalırsa, SPD’li Olaf Scholz, 6 Aralık’ta veya ohafta içinde başbakanlık koltuğuna oturacak.Başka bir deyişle, 2017 yılındaki genelseçimlerden sonra yeni hükümet (eski
büyük koalisyon -CDU/CSU-SPD) ancak171 gün sonra kurulabildiği halde, “ilklerin
hükümeti” (SPD, FDP, Yeşiller), yani “üçlü
koalisyon” 67 gün sonra kurulmuş olacak.Aslında 1990’lı yıllara kadar yapılangenel seçimlerden sonra sürdürülen müza-kere süreleri ile kıyaslandığında bu da uzunbir süredir. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin resmenkurulduğu 1949 yılında yapılan genel seçim-lerden sonra CDU/CSU’nun başbakan adayı
Konrad Adenauer ile FDP’nin o dönemdekilideri Franz Blücher kendi aralarında kararverip derhal ilk Federal Hükümeti kurdular.Çünkü o zamanlar komisyon da ÇalışmaGrupları da yoktu. İki Almanya’nın birleştiği 1990 yılınakadar, genelde CDU/CSU ve FDP veya SPD ileFDP arasında geçen “ikili koalisyon” gö-rüşmelerinden en çok 14 gün sonra yeni hü-kümetler kuruldu.CDU/CSU ve FDP arasında 1990 yılındasürdürülen koalisyon görüşmeleri 41,1994’te de 26 gün sürdü.SPD ile Yeşiller yeni hükümeti 1998’deseçimlerden 28, 2002’de 21 gün sonra kurdu.

Angela Merkel'in başbakanlığındaCDU/CSU ile SPD arasındaki ilk büyük koali-syon hükümeti 2005 yılında 65, ikincisi de2013 yılında 86 ve üçüncüsü de 2017 yılında171 günde kurulabildi.Tabii bunun 57 günü gerçekleşmeyen “Ja-
maika koalisyonu” öncesi sürdürülen gö-rüşmelerle geçti. CDU/CSU ile FDP’nin 2009 yılındaoluşturduğu “siyah-sarı koalisyon” ise 29günde kuruldu. 

Not: Bu yazı Hürriyet Avrupa Baskıları 23-24 Ekim2021 tarihli nüshasından iktibas edilmiştir. 

A
Almanya’da bir ilke doğru

Gelecek sayı Kartvizit 
reklamınız 

BURADA NEDEN YAYINLANMASIN?
12 x 55= 660 € (peşin ödemelerde

vergi fiyata dahildir)
Öztürk Reklam Servisi
Telefon: 0521 17 70 76

Ahmet KÜLAHÇIMi
sa

fir
 Ka

le
m

Bielefeld’in en eski esnaflarından Culha Export’un ikinci kuşak kardeşlerden
ve Culha GmbH’ın sahibi Mehmet Culha’nın oğlu Fahrican, Sümeyye Erdoğmuş
ile 23 Ekim 2021 Cumartesi günü evlendi.

 

Evde hasta ve yaşlı bakım servisi 

Sağlık sektöründe çalışacak 
ELEMAN ARANMAKTADIR.

24
saat

Windelbleicher Str. 97, 33647 BI-Brackwede
T: 0521 / 399 721 11, M: 0157 / 741 258 36
info@p�egedienst-yilmaz.de

P�egedienst
 Yılmaz GmbH

Emin ellerdesiniz
www.p�egedienst-yilmaz.de

Bilgilendirme ve 

hizmet Türkçe 

verilmektedir.

Ücretsiz bilgilendirme:
Bir çok sigortalı, bakıma muhtaç olduğunda
sahip olduğu haklardan yararlanamamakta.

Çulha ailesinin mutlu günü

 
 

 

  

 

 

-  

 

 

 

 

BAD SALZUFLEN (Öztürk)Alara Düğün Salonu’ndagerçekleşen düğün Er-doğmuş ve Çulha ailebüyüklerinin misafirlerikarşılaması ile başladı. Gelinve damadın salona girişinin

ardından Zeybek oynamaları-nın ardından damadınkuşağından çıkararak gelinegül vermesi misafirlerinbeğenisini kazandı. KaresiZeybek Ekibi’nin gösterisininardından, Elegand Orkestra
Grubu’nun seslendirdiği par-çalar düğüne neşe kattı. Çulhaailesinin mutlu gecesi, istekparçalar, halaylar ve pop mü-zikle sona erdi. 

· Himmet ELMACI
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Y eni nesiller ’60 yıllık gurbet mi olur? Artık buralıyızve kalıcıyız’ diyerek gurbetçi terimine soğuk dursalarda ortalama bir insan hayatı süresini bulanAlmanya/Avrupa maceramızı tarifte ‘gurbet’ terimihala ana belirleyici olma özelliği koruyor. Ogünlerden bu yana en az dört-beş müzik akımı gelipgeçmiş olmasına rağmen ‘Almanya Acı Vatan’türküsünü duyduğumuzda gözlerimiz yaşarıyor,‘Alamanya gençliğimi geri ver’ dendiğindehüzünleniyor ve ‘gurbet bize mekan olur vatan olmaz’sözleri üzerinde sonu belirsiz tartışmalara giriyorsak,bu ‘gurbet’ kelimesinin ifadeettiği büyününetkisindendir.Türk’ün tarihinebaktığımızda gurbeti vatanadönüştürdüğüne çokça şahitolmakla birlikte, 60 yıllıksürenin Almanya’da bizihenüz bu sonucaulaştırmadığı bir gerçektir.Elbette bunda, İşgücüAntlaşması’nın öngördüğüsüreli çalışma iznindenbaşlayarak, -hala devameden- Alman tarafının ürkek ve haddinden fazlatedbirli tavrının önemli rolü vardır. Diğer taraftanbizim, her esen rüzgarı değişik şekilde değerlendirenmütereddit tutumumuzun bariz etkisi söz konusudur.Ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki açılardan bizigurbetçilik parantezinden çıkaracak gelişmeler,psikolojik ve kültürel alandaki itirazlarla kolayca yinegurbetçilik parantezine sokabilmektedir. Toplumolarak hissiliğimizin devamı, bu tabii döngünün enbüyük müsebbiplerindendir.
ALMANYA’DA YABANCI TÜRKİYE’DE ALMANCIBizleri aslında en çok üzen husus, ‘Almanya’da
yabancı, Türkiye’de Alamancı’ hüviyetimizinsürekli yüzümüze vurulmasıdır. Geçen 60 yılarağmen, ne yabancılığımızın ne de Alamancılığımızındaha gerçekçi ve bizi tarifte hakaret içermeyecek birtabirle yer değiştirememiş olması hakikaten travmaseviyesinde rahatsızlık vericidir. Bu hususta Almantarafı çoğu proje çağrışımı yapan, fakat ömrü birkaçseneyi geçmeyen bir hayli terim üretirken, biz‘Almanya Türkleri’, ‘Avrupa Türkleri’ gibi coğrafiaidiyet ifade eden kavramların ötesine geçemedik. Sonuçları itibariyle elde edinilen kazançları hiçbirzaman yeterli görmesek de bilhassa Türkiyeaçısından geçen 60 yılın anlamı hayli büyüktür.Bununla sadece devletimizi yönetenlerin on yıllarca

üzerinde ısrarla durdukları ülkenin döviz ihtiyacınınkarşılanması gerçeğini kastetmiyorum. Köyündenkasabasından koparılarak adeta paraşütle indirilirgibi sanayi ve teknolojide dünyanın en gelişmişülkelerine gönderilen insanlarımız, herhangi birdestekten, yol göstericilikten, stratejiden mahrumoldukları halde, yabancı diyarlarda kendilerine yenibir dünya inşa ettiler. Dilleri, dinleri, kültürleri,medeniyetleri, insani hasletleri değişik topluluklariçerisinde varlıklarını sürdürmekle kalmadılar, yeninesiller ve gelecek kuşaklar için kalıcı arayışlaragiriştiler. Çoğu el yordamı ileyürütülen çabalar sonucu,geneldeki arzularımızıtatmin edici seviyedeolmasa bile, şartlarıngerçekçi şekildedeğerlendirilmesi halindegörüleceği gibi, önemlibaşarılar, kazanımlar eldeettiler, ileri adımlar attılar.Ferdi alanlarda gözlegörülen bu gelişmelerin,kısa sürede toplukazanımlara dönüşmesitarihin akışını müspet yönde hızlandıracaktır.Tarih hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz vedeğişmez. Daima onun ilerlemesini sağlayacakmüdahalelere ihtiyaç vardır. Her toplum, tarihinkendi lehinde şekillenmesi için adım atmak, çabagöstermek durumundadır. Bizler de eğer gelecek onyılların şimdiye kadar yaşadıklarımızdan daha iyi,daha güzel, daha yararlı geçmesini istiyorsak gereğiniyapmak zorundayız. Bu noktada hem fertlerin hemkurumların ve kuruluşların üzerine büyük yüklerdüşmektedir. Bilhassa medya ve sivil toplumkuruluşlarının sorumluluklarının ağır olacağı açıktır.Günümüz dünyasında birçok gelişme iletişimkanallarının lehimize işlemesiyle doğrudan alakalıdır.Dijital çağda bu dönemin imkan ve vasıtalarındannasıl yararlanacağımızı bilemezsek, yaya kalmamızkaçınılmazdır. Eski deyimle ‘her şeyi devlettenbeklemenin devri’ çoktan geçmiştir. Geleceğinaydınlık mı karanlık mı getireceğinin kendiellerimizde olduğunun şuuruyla hareketedebilmeliyiz. 60. yılda yeni nesillerin eskilerden aldıkları mirasıdaha ileriye götüreceklerine, köklerinden kopmadan,asıllarına yabancılaşmadan kendilerini vetoplumlarını daha yaşanılır bir dünyayataşıyacaklarına inanıyorum. Bu duygu vedüşüncelerle ‘daha nice yıllara’ diyorum.              
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Barutçu Ailesinin
Mutlu Günü
MÜNSTER (Öztürk) Seçkin davetlilerin katıldığıMünster’deki gölün kenarında bulunan

A2 Restorant’ta gerçekleşen düğündegelinin başta anneanne ve dedesi
Behice ve Muammer Birdüzen olmaküzere yakınları ve arkadaş çevresi hazırbulundu. Çeşitli Alman sanatçıların yeraldığı düğünde en büyük sürprizi gelin
Gizem yaptı. Kıyafet değiştirerek Fatih
Ürek’in seslendirdiği sevilen eserlerden
Hadi parçası eşliğinde eşiyle dansederek misafirlere unutulmaz bir geceyaşattı. 

BABA BARUTÇU DAVETLİLERE
TEŞEKKÜR ETTİDüğün süresince çok heyecanlı olangelinin babası Nizamettin ve eşi

Gülperi Barutçu misafirlerine bu özelgünlerinde kendilerini yalnızbırakmadıkları için teşekkür etti. Kovid19 sebebiyle birçok dostlarını davetedemediğini söyleyen baba Barutçu,
“Maalesef kısıtlı sayıda davetliyle
düğünümüzü yapmak zorunda kaldık.
Korona tedbirlerine uymamız
gerekiyordu. Dostlarımızın beni anladı-
ğını düşünüyorum.” açıklamasını yaptı. 

Avrupalı Türk Girişimciler Genel Başkan Yardımcısı ve Eski
Münster Başkonsolosluğu memuru Nizamettin ve Başkonsolos
Sekreteri Gülperi Barutçu’nun kızı Gizem, kendisi gibi doktor
olan Franz Schäfer ile 23 Ekim 2021 Cumartesi günü evlendi. 

Gizem Barutçu ve damat Franz Schäfer
düğün boyunca neşelilerdi!

Barutçu ve Schäfer ailesi çocuklarının mutlu gününde
Öztürk objektifine böyle poz verdiler.

60 Yıllık Gurbet
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60 yıl önceye değil
TÜRKLER ALMANYA’DAKİ EN BÜYÜK
ETNİK AZINLIK30 Ekim 2021‘de Türkiye ile Alman-ya arasındaki işgücü anlaşmasının60. sene-i devriyesini kutluyoruz. Buanlaşma sonucunda birçok Türk va-tandaşı Almanya‘ya göç etmiştir.Bugün sayıları yaklaşık üç milyonubulan bu insanlar FederalAlmanya‘daki en büyük etnik azınlığıoluşturmaktadır. Türkiye’ye geri dö-nenler ile birlikte anavatanımızdanAlmanya’ya uzanan bu göç hareketitakriben beş milyoninsanımızı kapsadığıvarsayılmaktadır. 60yıl önce işçi olarakAlmanya’ya gitmişolan vatandaşlarımı-zın çocuk ve torun-ları artık bugün oülkedeki kültürel,spor, medya, sosyal,siyasi, askeri, ekono-mik, sanatsal gibibütün alanlarda var-lık göstererekyaşadıkları ülkeyekatma değer sağla-maktadır.Ancak Türk kökenliinsanlar sanıldığıgibi 1960‘lardanberi bu ülkedeyaşamamaktadır.Türklerin Almancakonuşulan toprakla-rındaki tarihi dahada gerilere dayan-maktadır. Bugün bil-diğimiz Almanya 1871’de kurulmuşolduğundan dolayı, daha önceki dö-nemlerde sadece Almanca ko-nuşulan beylikler, krallıklar vetopraklardan bahsedilmektedir. Busebeple zamanın Almanca ko-nuşulan bölgelerindeki Türklerin ta-rihi, Erken Modern Çağa kadaruzanmaktadır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu köklüTürk-Alman ilişkileri esas olarak odönemde diplomatik, ekonomik veaskeri temasları kapsamıştır. Bu-nunla birlikte, Türklerin çoğun-luğunun işçi göçü ile birlikte FederalAlmanya’ya geldiğine dair hâlâ yay-gın olan varsayım tabi ki doğrudur. 
“TÜRK TEHDİDİNDEN”
“TÜRK MODASINA”“Türk” terimi, Alman tarihi kaynak-larında neredeyse her zaman “Müs-lüman” kavramıyla da eş değerdekullanılmıştır. Orta Çağ’da ve Os-manlı İmparatorluğu dönemininbaşlarında ve ortalarında bugünküAvrupa topraklarında olduğu gibi Al-manca konuşulan coğrafyalarda da“Türkler” tehdit olarak algılanmıştır.Erken Modern Döneminde de bu“İmparatorluk- ve Türk tehdidi”(“Reich- und Türkengefahr”) Avru-palıların bilincine sıkı sıkıya yer-leşmiştir. 1683’de başarısızlıklasonuçlanan ikinci Viyana kuşatma-sından, mağlubiyetle çıkılan diğersavaşlardan ve “Türklerin” Balkan-lar’dan kademeli olarak çekilmesin-den sonra, bu sözde “Türk tehdidi”bir cazibeye dönüşmüş, buna da“Türk modası” ismi verilmiştir. Avru-pa’da egzotizm ve oryantalizm,ancak Türk korkusunun yerini Türkhayranlığına bıraktığı bu dönemdegelişebilmiştir. 

ALMANYA’DAKİ İLK TÜRKLER SAVAŞ
ESİRİ OLMUŞTURAlmanya’daki ilk Türklerin Orta Çağdönemine denk gelen Haçlı Seferle-rinde esir alınmış Osmanlı askerleriolduğu bilinse de, yani Türk-Almanilişkileri bu döneme kadar dayandı-rılsa da, 1683 yılı Almanlar ve Türk-

ler arasındaki karşılıklı temasınmerkez tarihi olarak kabul edilmek-tedir. Güney Almanya’nın WürzburgKentinde ikamet eden Türk tarihçi
Latif Çelik, 1683’te çeşitli Alman de-rebeyliklerinden binlerce Alman as-kerinin Avusturyalı HabsburgHanedanının yardımına koştuğunuve bu ikinci Viyana kuşatması sıra-sında en az 1245 Osmanlı-Türk aske-rini esir alarak bugünküAlmanya’nın Münih şehrine getir-diğini ifade etmektedir. Alman ta-

rihçi Klaus Schwarz ise, 1529’dakibaşarısız geçen ilk Viyana kuşatma-sından sonra Almanlar tarafındanBerlin’e getirilen bazı Türk tutsak-lardan söz etmektedir, ancak dahafazla ayrıntıya girmemektedir. Tarihe
“Esir Türkler / Tutsak Türkler”(“Beutetürken”) olarak geçen ikinciViyana Kuşatması sırasında alıkoyu-lan Türk savaş esirlerinin akıbetidaha ayrıntılı olarak günümüzdekitarihi kaynaklarda yer almaktadır.

BİRÇOK OSMANLI TÜRK ESİR ASİMİLE
OLMUŞTURZamanla, bu Osmanlı-Türk esirleri yaAlman askerleriyle değiştirilmiş yada çeşitli Alman kraliyet sarayla-rında, derebeyliklerinde ve soylu ev-lerinde birçok hizmetler yapmakzorunda kalmışlardır. Örneğin güneyAlmanya prensliklerindeki Türkesirlerinin çoğu Münih ve Aue yakın-larındaki kumaş fabrikalarında ça-lışmak zorunda bırakılmıştır.Münih’teki bugünkü liberal Yahudicemaati kendi internet sitesinde,Türk tutsakların diğer iş alanlarınınyanında, bilhassa değişik inşaat veyapı projelerinde “zorla çalıştırıldık-larını” ifade etmektedir. Ayrıca Türkesirlerinin birçoğu, Hıristiyan inan-cını kabul ettikten veya kabul etmekzorunda kaldıktan sonra Alman ka-dınlarla evlendirilmiştir. Tarihçiler,Türklerin güvenlik içinde yaşayabil-mek için bir yandan inançlarından,diğer yandan Müslüman isimlerin-den vazgeçmek zorunda kaldıkların-dan söz etmekte ve Türkaskerlerinin bir “asimilasyon” süre-cinden geçirildiklerinin altını çiz-mektedir. Almanya’daki Türkyaşamının tarihi ana kaynaklarındanbirini oluşturan kilise defterleri vevakayinameler (kronikler) isimlerideğiştirilen ve vaftiz edilen birçokTürk’ten bahsetmektedir. Bu tarihieserlerde belgelenmiş Türklerinhayatları bugün de hala tarihçileriçin önemli bir kaynak oluşturmak-tadır. Almanya’daki Türk varlığınatanıklık eden başka kaynaklar iseVestfalya’daki Lemgo kentinde veya

Aşağı Saksonya’nın başkenti Hanno-ver’de bulunan Yeni Çarşı Mezar-lığındaki mezar taşlarıdır. Bu mezartaşlarında eski Osmanlı-Türk esirlerihakkında bilgilere de rastlanmakta-dır.
ALMANYA’DA TÜRK İZLERİAlmanya’daki çok sayıda kraliyet,prens ve beylik saraylarında çalışanönemli sayıda Türk esirleri bulun-muştur. Bu Osmanlı-Türkleri o saray-larda uşaklıktan tutun yöneticilikmakamlarına kadar çeşitli mevkilere

gelebilmiştir. Bunlardan birinin, birsavaşta yakalanan ve daha sonraHannoverli asil bir ailenin kızı olanMarie Hedewig Wedekind ile evlen-dirilen Osmanlı askeri Mehmet ol-duğu söylenmektedir. Bu kişinin adıdaha sonra Ludwig Maximilian Meh-met (“Mehmet von Königstreu”) ola-rak kaynaklara geçmiştir. LudwigMaximilian Mehmet’in iki oğlundanbirisi 1746 yılında Hannover’deki ilkmason locasının kurucusu olduğu daifade edilmektedir. Yine aynı şehirdeTürk Ali olarak bilinen bir Osmanlıesirinin 18. yüzyılın başlarındaGeorg Wilhelm adı altında ünlü birAlman piyade subayı olduğu ve al-baylığa yükseldiği kaynaklarageçmiştir. Bunu yanında tarihi eser-lerde örneğin Aşağı Saksonya’nınHildesheim Kentinde vaftiz olduktansonra keşiş ve rahip olarakyaşamaya karar vermiş olan çok

sayıda esir Türklerden bahsedilmek-tedir. Ayrıca birçok Osmanlı-Türkesirinin, Alman krallıklarında, prens-lik ve beyliklerinde haberci, kapıkulu, hizmetçi, hamal veya arabacıolarak istihdam edildiğine yer veril-mektedir. Buna rağmen Almanya’dainançlarını korumaya devam eden veMüslüman olarak ölen çok sayıdaTürk de olmuştur. Böylece şu sonucavarılabilir: Müslüman-Türkler Os-manlı İmparatorluğu ile Hıristiyan-Alman birlikleri arasındaki silahlıçatışma sonucunda ilk kez bugünküAlmanya’nın bulunduğu bölgeleresürekli olarak ayak basmışlardır.
ALMANYA TOPRAKLARINDA KURU-
LAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK CEMAATİ2016 yılında vefat eden “Almanyaİslam Arşivi Merkez Enstitüsü”(„Zentralinstitut Islam-ArchivDeutschland”) direktörü, gazeteci,yazar Muhammed Salim Abdullah,Almanya’da Türk ve İslam tarihininbaşlangıcını 1731 yılına tarihlendir-mektedir:“Almanya’daki İslam tarihi, PrusyaKralı I. Friedrich Wilhelm’in (1713-1740) saltanatına, 250 yıldan fazlabir süre önceye, 1731’de CourlandDükü’nün devraldığı ve Krala hediyeettiği yirmi ‘Türk’ muhafıza kadaruzanabilir. 1732'de I. Friedrich Wil-helm, Potsdam’daki Uzun Ahır’daonlar [Türk muhafızları] için camiolarak bir yer yaptırttı. ‘Müslüman-larının’ dini görevlerini yerine getir-meleri onun için çok önemliydi.”Muhammed Salim Abdullah için butarihleme Almanya’da kurulan ilkMüslüman-Türk cemaatidir ve bunedenle Abdullah İslam’ı Alman tari-hinin asli bir parçası olarak görmek-tedir. Ancak Katolik Teolog ThomasLemmen, Prusya’daki Müslümanvarlığının kısa ömürlü olduğunu, sü-reklilik arz etmediğini belirterek Ab-dullah’ın bu tezine büyük ölçüdekarşı çıkmaktadır. Lemmen, Abdul-lah’a, doktora tezinde şu yanıtı ver-mektedir:“Burada ne bir cemaatin kuruluşun-dan ne de kalıcı bir ikametten bahse-dilemez, buna dayalı tüm iddialar bunedenle kaçınılmaz bir şekilde hayaliolarak görülmelidir.”
PRUSYA İLE OSMANLI İMPARATOR-
LUĞU ARASINDAKİ DİPLOMATİK
İLİŞKİLER18. yüzyılın başlarına dayanan Prus-ya ile Osmanlı İmparatorluğu arasın-

daki diplomatik temaslar başlangıç-ta gizli kalmıştır. Zira Prusya komşuülke Lehistan (Polonya) kabileleri,Ruslar ve Avusturyalılarla ilişkilerinitehlikeye atmak istememiştir. Os-manlı İmparatorluğu’nda eski birtüccar ve savaş esiri olarak bulun-muş olan Karl Adolf von Rexin’inPrusya’nın ilk gayri resmî büyükel-çisi olarak İstanbul’a gönderilmesi1756’da gerçekleşmiştir. Diplomatiktemasları pekiştirmek için her ikidevlet de 1761’de “Dostluk ve Tica-ret Anlaşması” olarak da bilinen ilkAlman-Türk ticaret anlaşmasını im-zalamıştır. Duisburg’lu tarihçi Klaus Schneider-heinze bu anlaşmayı, “Osmanlı İm-paratorluğu ile Prusya-Almanilişkilerinin temel taşı” olarak değer-lendirmektedir. İki ülke arasındakitemaslar 1763’te Osmanlı elçisiAhmed Resmi Efendi’nin Berlin’dekidaimi elçiliğe gelmesi ile doruğaulaşmıştır. Üçüncü Osmanlı elçisi AliAziz Efendi 1798’de Almanya’davefat edince Tempelhofer FeldmarkMezarlığına defnedilmiştir. BurasıKral Friedrich III. Wilhelm tarafın-dan Türk delegasyonuna definleriçin özel olarak tahsis edilmiştir.İlerleyen yıllarda buraya daha fazlaOsmanlı-Türk diplomatı defnedil-miştir. Bölgeye bir kışla inşa edil-mesi ile birlikte, cenazeler BerlinColumbiadamm’daki bugün hala varolan Türk mezarlığına nakledilmekzorunda kalmıştır. Bugün bu mezar-lığın yanında Almanya’nın tanınmışminareli büyük bir camisi bulun-maktadır. Bu camii, Berlin TürkŞehitlik Camii’dir („Şehitlik-Mo-schee”). Yakında görevine veda ede-cek olan Almanya Şansölyesi AngelaMerkel’in de davetliler arasında bu-lunduğu caminin yeniden açılışı2006 yılında gerçekleşmiştir. Türklerin Almanya’da, daha doğrusudönemin Almanca konuşulan bölge-lerindeki, krallıklarındaki ve beylik-lerindeki varlığı, - sayıları 1961’debaşlayan işgücü göçü ile kıyaslana-masa da - Almanya’daki Türkyaşamının 1961’deki işgücü an-laşmasıyla değil, bundan yüzlerce yılönce başladığını açıkça gözler önünesermektedir. *Bu yazı 1972’de Almanya’ya çalışmakiçin gelmiş olan ve Mart 2021’de vefateden babam  Mehmet Baş’a armağandır.

Erken Modern Çağ’a dayanıyor*

Yasin Baş
Siyaset ve Tarih Bilimcisi, Siyaset Danışmanı

36 yıllık geçmişi bulunan bu şirket 
yatırımcıya büyük imkan sağlıyor.

DEVREN SATILIK
Almanya‘nın en büyük canlı hayvan pazarlama şirketi devren satılıktır.

İrtibat: Tuğrul Alp Öztürk Tel.: 0521/ 17 70 93 
Cep: +49 151 506 40 159 tugrul.alp.ozturk@ozturk.de 

9.500 m2 arsa 
üzerine kurulu 2.500 m2 mandıra tesisi.

Modern
tesis

Fiyatı: 950.000,- €
Otoban ile ulaşımı kolay. 
Ruhrgebiet yakınında.
Mülkiyetiyle satılık.

Almanya’da Türk tarihi

Merhum Mehmet Baş, sıla
yolunda seyahat ederken
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HEDİYE

HEDİYE

Elleri

hamaratlı,

olanlar
için.

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 HEDİYE

Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

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

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

6.699,-
120,69 aylık taksit

Inklusive Top-Einbaugeräte
Backofen 5B46M1060 A 1

Kochfeld 5IX 94290 A+++

Geschirrspüler 5VF4X00EME D

Kühlschrank 5CH220FF0/ F

Ab sofort ist eine persönliche Küchenberatung möglich.* 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem persönlichen Planungspro� als 
und lassen Sie sich beraten - bei uns im Studio als Einzeltermin oder weiterhin 
online per Videochat. Sie entscheiden! 
*Terminshopping in Abhängigkeit vom Inzidenzwert 
(50-100/p100.000 Einwohner, 1 Kunde/ Kundin pro 40qm) möglich. 

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Vera 3-2-1 Sofa Set
Değişik renklerde mevcuttur

UYGUN FİYATLAR!
                       KALİTELİ ÜRÜNLER

Boxspringbett OSLO 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur

Örnek resim

www.interbed.de

Boxspringbett OSLO 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur

Boxspringbett Esra 
140x200 cm - Anthrazit 

Örnek resim

Matratze InterMED 
Fit Pocket 
90/140/180x200 cm

Şube 1  INTERBED Detmolder Str. 278  33605 Bielefeld
Şube 2  Bielefelder Str. 62  32051 Herford  Tel.: 05221 7609760          

Örnek resimAlaska Ecksofa mit Schla�unktion und 
Bettkasten, Değişik renklerde mevcuttur 

Chester�eld Sofas

BİELEFELD (Öztürk) Vogelruth 17, 33647 Bielefeldadresinde Eylül ayında açılanTeutomess firması müstakilev ve binalara hizmet veriyor.Yaptıkları işle alakalı bilgi verenfirma sahiplerinden Önder Bolat,”Merkezi sistemli evlerde ısı kullanımınıhesaplıyoruz. Sadece kalorifer değilyerden ısıtmalı sistemlerin hesaplama-larını ve sıcak su soğuk su kullanımları-nın ölçümlerini de yapıyoruz. Evlerdecihazlar varsa sadece ölçüm hizmeti deveriyoruz. Ancak kalorifer üzerindekicihazların yasa gereği 10 yılda bir, sukullanımını ölçen cihazların da 6 yıldabir değişmesi gerekiyor. Müşterileri-mizi bu konuda uyarıyoruz.” dedi. Yeniaçılan bir firma olduklarını anlatanBolat, “Yeni açılmış olabiliriz. Ancak de-neyimliyiz. Ben 15 senedir, ortağım Da-
niel Chamizer ise 25 senedir bu işi

yapıyor. Aynı yerde çalışıyorduk vekendi işimizi kurma kararı aldık.” sözle-rini vurguladı.Bolat’ın ardından konuşan ortağı
Daniel Chamizer ise, “Müşterilerimi-zin evinin ısı, su ve taban kaloriferleri-nin saçların montajlarını yapıyoruz. Bu

sayaç cihazlarını kiralayabiliyor veyasatıyoruz. Ayrıca ısı ve işletme fatura-landırmasını da yapıyoruz.”  Açıklama-sını yaparak iş ortağı Önder Bolat’ınsözlerini destekledi.   
· Simge GÜNDÜZ

Ev ve Bina Sahiplerine
Hizmet Ediyoruz

C U M H U R İ Y E T İ M İ Z  K U T L U  O L S U N

Almanya dış temsilciliği başkanı HARUN CİCİ
Tel.: +49 172 942 28 28 (DE) +90 533 150 20 28 (TR) haruncici@haruncici.de

Cumhuriyetimizin 
98. yılı kutlu olsun.

İrtibat: CHP OWL Temsilciliği Yönetimi adına
Başkan Aynur Alma, 01763 354 38 17 

       2. Başkan Kemal Erdoğan, 0152 541 90 323

OWL BİELEFELD Temsilciliği

chpowltemsilciligi chp-owl-bielefeld

HAMM (Öztürk)Hamm Türk Engelliler Der-neği, dernek faaliyetlerinigerçekleştirmek ve dahaçok engelliye ulaşmak için 9 kişilikbir minibüs almak istiyor. Alınacak aracın maaliyetininyüzde 70’ini bir Alman kuruluş,yüzde 30’unu ise dernek karşılıyor.Bu hakka yasa gereği 5 yılda birsahip olunuyor. Başkan İsa Topak’ınverdiği bilgiye göre maliyetin büyükbir bölümü sponsorlar tarafındankarşılanmış, geriye sadece 3 bin Avro kalmış.Türk Engelliler Derneği’ninbu aracı almak istemesindeki temel

amaç; derneğe gelemeyen engellilerievlerinden alarak kurslara katılabil-melerini sağlamak, kapılarına kadargidip dernek faaliyetleri hakkındabilgi vermek.  Ayrıca daha çok engelliyeulaşarak bilinçlendirmek isteyendernek, 2 Kasım – 6 Aralık 2021 ta-rihlerin arasında ‘Demens Hastalığıİçin Bakım Kursu’ düzenliyor. Kursakatırlmak isteyenler, Hamm Türk En-gelliler Derneği Başkanı İsa Topak ileiletişime geçebilirler. 0171 835 31 97• Yusuf KUŞAKLI

Hamm Türk Engelliler Derneği’nin3 Bin Avroya İhtiyacı Var
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Hasret Bitti Bielefeld

Keyf

Jahresdurchschnittszins in % (Wohnungsbaukredite an private Haushalte, anfängl. Zinsbindung über 5 bis 10 Jahre, 1983 durchschnittl. E�ektivverzinsung zu Festzinsen / 10 Jahre fest, 
1967 bis 1982 Hypothekarkredite auf Wohngrundstücke, durchschnittl. Zinssatz) · Quelle: Deutsche Bundesbank · Stand: Juni 2020

Faiz koruma hesabı
(Zinssicherungskonto)

Bu hesapla 
uzun vadede 
düşük faiz 
oranını güvence 
altına alın.

0,95 %
 ile başlayan faiz oranı

Konut emlak kredisinde faiz gelişme oranları
                   „Gelecek uzun bir geçmişe dayanır.“

Her bütçeye göre 

BİREYSEL TEKLİF!

Gelin görüşelim, karlı çıkın!

Devlet 
teşviği 

dahil!

Tuğrul Alp Öztürk
Bezirksleiter

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



Sizin yerinize kimse düşünmez!
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Keyf Kahvaltı
Evi açıldı

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld’in yeni kahvaltı salonu 8 Ekim Cumagünü açıldı. Beckhausstr. 147, 33611 Biele-
feld adresinde bulunan yeni mekanda; hergün saat 9.00 – 14.00 arası açık büfe kahvaltı, 9.00 –

17.00 arası serpme kahvaltı ve 14.00 – 22.00 arasıKonya usulü fırın kebabı, odun fırınında güveç, kuru fa-sulye, pizza, makarna ve gözleme çeşitleri bulunuyor.
GELENEKSEL KAHVALTI ÇEŞİTLERİMİZİ SUNUYORUZDaha önce ilan edildiği gibi bir hafta gecikmeli açılan
Keyf Kahvaltı Evi, müşterilerine en iyi ve eksiksiz hiz-met vermek için bütün hazırlıklarını tamamladı. Genişve güçlü kadro ile güne başlayan Keyf ekibi, hazırladık-ları Açık Büfe Kahvaltıyı müşterilere sundular. Bol kı-
zartma, yeşillik, zeytin, peynir ve ezme çeşitleriyle
dolu olan tezgahta, Çaykur Türk çayı da bulunuyor.Ayrıca, bahçedeki semaverde de közde çay demleniyor.   Güçlü bir ekip ile hizmete başlayan Keyf Kahvaltı

Evi, en leziz yemek çeşitlerini müşterilerine sunuyor.

Bielefeld’in yeni mekanı Keyf Kahvaltı Evi, 8Ekim 2021 Cuma günü açıldı.

Bielefel
d’in

yeni
mekanı

STUKENBROCK (Öztürk)STUKENBROCK, Lüchtenstr. 44adresinde bulunan Diamond Events,700 metrekarelik alanda 500 kadarkişiye özel günlerde hizmet veriyor.
HER ŞEY İÇİNDE HİZMET VERİYORUZMüşterilerine çeşitli seçenek sunan

Diamonds Event’in paket fiyatları içe-risinde salon dekorasyonu, yemek, al-kolsüz içecekler, çay kahve ve pastaservisi bulunuyor. 15 yıldır düğünlerdemüzisyenlik yapan Diamonds Event sa-hibi Mehmet Solmaz, “Paketlerimiziniçinde müzik, düğün çekimi, fotoğrafhizmeti de var. Yani gelen misafirler sa-dece ceketini alıp geliyor ve gidiyor. “bilgisini verdi. Sadece paket servisi mi veriyorsu-nuz? sorumuzu cevaplandıran Solmaz,“İstedikleri hizmeti alabilirler. Ancakyeme içme salonumuza ait.” dedi. 

Özel günler için varız

Nikah Şekerleri, İmza Defterleri

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

www.meinehochzeitseinladungen.de

...

Düğün & Sünnet Davetiyeleri

TeutoMess - Ihr Partner für
 Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
 Wärme- und Wasserzähler
 Heizkostenverteiler
 Rauchmelder
 Wartungs- und Mietservice

IHRE VORTEILE
 faire und stabile Preise
 schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen
 ein fester Ansprechpartner für all Ihre Anliegen
 für uns gibt es keine Probleme, sondern nur Lösungen!

 hem türkçe, hem almanca hizmet verilir

TeutoMess - guter Service ganz nah

TeutoMess GmbH  
Vogelruth 17   33647 Bielefeld

 Tel.: 0521 / 252 581 32
info@teutomess.de    www.teutomess.de 

BRACKWEDE (Öztürk)3senedir düğün, nişan,doğum günü, nikah gibi özelgünlerde dekor hizmetiveren Tuba Kiyagan, açtığı stüdyodamüşterilerine kapalı alanda, istedik-leri dekor önünde fotoğraf ve videoçekimi imkanı sağlıyor. Sabit bir fotoğrafçısı ve kamera-manı olmayan, sadece özel günleriçin konsept mekanı kiralayan Tuba’sConcept’te çekim yaptırmak isteyenmüşteriler fotoğrafçılarını ve kame-ramanlarını kendileri seçecek.

TUBA’S CONCEPT ÖZEL GÜN
ÇEKİMLERİ İÇİN SALON AÇTI Düğün

 Nişan
Sünnet

      ve özel
     eğlencelerinizde 
  hizmetinizdeyiz

DIAMOND EVENTS
(Schützenhalle Stukenbrock)
Lüchtenstr. 44  33758 Stukenbrock
Tel.: 0176 327 745 03

        diamondeventsaal

        Diamond Eventsaal
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enab-ı Allah herkese farklı yetenekler vekabiliyetler vermiş. O kabiliyetlere göre sosyalhayatımız şekillenir. Herkesin mutlaka birkabiliyeti vardır. O kabiliyetimizi keşfetmemizgerekiyor.Kabiliyetlerin ve potansiyellerin gelişmesiise ortama bağlıdır. Örneğin bir tohumungelişmesi için su ve ısı gerekir. Tohumunkendisinde gelişmesi için gerekli olankapasite olsa da, su ve ısı olmadan gelişemez. Dolayısıyla kabiliyeti olan kişilere gerekenortam ve şartları da sunmak gerekir. Bunedenle yeteneklerimizin vekabiliyetlerimizin çocuk yaşlarında velilerimiztarafından keşfedilmesi ve teşvik edilmesi enideal şekildir. Aynı şekilde bir insanın kendikapasitesinin sınırlarını bilmesi de önemli.Neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını,neyi yaptığı zaman başarılı olacağını, neyiyapmaya çalıştığı zaman altında ezileceğinibilmesi gerekir. Bu ise, ancak kendini iyitanımakla olur.Peygamber Efendimiz “Her çocuk fıtratüzerine doğar“ diye buyuruyor. Kur’an-ıKerim’de “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanifolarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzereyaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışındadeğişme yoktur.“ (Kur´an, 30:30) ayetindefıtratın varlığına vurgu yapılıyor.İnsanın fıtratı değişmez. Fıtrat, mizaç vehuy dediklerimiz doğuştan Cenab-ı Allahtarafından her insana farklı verilmiştir.Dolayısıyla doğuştan olduğu için değişmesi demümkün değildir. Bu hakikat atasözlerimizede yansımış: “Can çıkmayınca (çıkmadan) huyçıkmaz“ ve “Huylu huyundan vazgeçmez“.Bunu Peygamber Efendimiz de ifade eder:“Bir dağın yerinden ayrıldığını işitirseniztasdik edin. Ama bir kişi huyunudeğiştirmiştir derlerse tasdik etmeyin. Çünküinsanın yaratılışındaki huy devam eder.“Örneğin çekingenlik fıtratınızda var ise vebunu psikoterapilerle değiştirmeyeçalışırsanız kimlik krizine girersiniz. Kişilikbozuklukları meydana gelebilir. Fakatçekingenlik fıtratınızdan değil de, bazısebeplerden ve tecrübelerden dolayısonradan kazanılmış ise değiştirmekmümkündür. Sonradan, eğitim ve tecrübe ilekazandıklarımıza karakter ve kişilik deriz.Bunlar değişebilir, bazıları çok kolay, bazılarıçok zor. Peygamber Efendimiz de “Ahlakınızı

güzelleştiriniz“ der.Birçok fıtrata aykırı motivasyon ve nlpseminerlerinde bu hususlara dikkat edilmez.Her insan aynıymış gibi davranılır. Örneğinyukarıda bahsettiğimiz çekingenlik negatifolarak algılanır ve çok pahalı ve gereksizseminerlerle yok etmeye çalışılır. “Haydi bağır,içindekini at. Haydi sen de yaparsın, bak, o dayapmış. Mutluluk başarılı olmakta. Başarılıolmak için içinden çıkman gerekiyor.Satıcıysan daha çok satman gerekiyor. Sat, sat,sat.” gibi düşünceler fıtratına uygun olmayankişilere empoze etmeye çalışıldığında terstepki yapar. Çünkü fıtrat, fıtri olmayan şeyireddeder, atar. Kişi olmadığı bir kişi olmayabaşlarsa, kimlik sorunları meydana gelir.Halbuki başarılı olmak kişiliğini değiştirmek,başkalarıyla kıyas veya başkalarının koyduğuhedeflere ulaşmakla olmaz. İnsan, kendikoyduğu hedeflerine, kendisi olarak ulaştığızaman başarılı ve mutlu olur. Bunun için isefıtratını değiştirmesine gerek yok.İnsanların fıtratları farklı olduğu için,yaklaşımlarımız da farklı olmalı. Her insanaaynı şekilde davranamayacağımızı, her insanaaynı şakaları yapamayacağımızı günlükhayatımızda ve sosyal ilişkilerimizde zatenfark ederiz. Aynı şekilde psikoterapilerde deherkese aynı şekilde uygulanan bir terapiyoktur. Aynı rahatsızlığı hisseden farklıkişilere fıtratlarına uygun farklı terapileruygulanır. Bu hakikatten dolayı kişisel gelişimkitaplarının çoğunun okuyuculara bir faydasıolmuyor. Genelde bir kişisel gelişim kitabıokuyan birisi, bir kaç ay sonra başka birkişisel gelişim kitabı daha okuma ihtiyacıduyuyor. Çünkü bu tarz kitaplarda tavsiyeedilenler genelde çok şahsi ve özel şeyler. Yanikitabı yazan kişi kendi hayatında yaşadığı,tutunduğu, başarı metodunu tarif ediyor.Fakat bu metot, başkasının fıtratınauymuyorsa netice vermez, çünkü bu metotlarbir geneli ifade etmiyor.Bu hususu insanlara görev, vazife veyasorumluluk verirken de dikkat etmek gerekir.Kur’an’da da buna bir atıf var: “Herkes kendiyapısına uygun işler görür.“ (Kur’an, 17:84).Ata et, arslana ot verilmez; arslana et, ata otverilir.Peygamber Efendimiz de insanlarınfıtratına ve ihtiyaçlarına göre cevap verirmiş.Kendisine sorulan aynı sorulara farklı

cevaplar vermiştir. Muhatabın şartlarına,fıtratına, durumuna göre cevap verirmiş.Ayrıca kimseye yapamayacağı bir işivermemiştir. Hz. Enes, “On yıl boyunca birkere zorlanacağım bir iş vermedi.“ diyeanlatıyor Peygamberimizi. Peygamberimiz debu konuya dikkat çekiyor: “Çocuklarınızdan,yapabilecekleri bir işi bekleyin, güçyetiremeyecekleri şeyi onlardan istemeyin,

onları günah işlemeye mecbur etmeyin.”Bir insanın fıtratı değişemeyeceğine göre,değiştirilmesi istenilen davranış şeklini farklıbir biçimde kullanmak lazım. Örneğin birinsan inatcıysa, inadı günah işlememektekullanabilir. Bir insan celalliyse, Hz. Ömermüslüman olduktan sonra celalilini sadecezalimlere karşı kullandığı gibi kullanabilir.Yani davranışımızın yönünü değiştirebiliriz. İnsan’ın kemale erme yolculuğunda küçükadımlar önemli. Yoksa bir insan kendisindebirden bire büyük değişiklikler yapmayaçalışırsa, bu ters teper ve kalıcı olmaz. Budavranışlarımız için de geçerli.Davranışlarımızı da yavaş yavaş degiştirmeyeçalışmamız gerekiyor.Peygamberimizin dile getirdiği başka birhakikati de unutmamak gerekir: “Her çocukİslam fıtratı üzere doğar.“ Burada en az ikihakikat gizli. Birincisi, ergenlik çağınaermemiş tüm çocuklar müslümandır. İsimlerine olursa olsun, din kardeşlerimizdir. İkincisi,herkesin fitratında İslam’ın verdiği ahlakanlayışı ve hatta iman esasları (örneğin Allahve ahiret inancı) mevcut. İlerleyen yaşlardaanne-babanın eğitimi sonucunda buanlayışlar değişse de, temelde vardır.Dolayısıyla her insana bu bakış açısıylayaklaşmak gerekir.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Kabiliyetler farklı - Fıtrata uygun hareket etmekC

Balık Sezonu Başladı!

Forelle - Alabalık

Kg = 6,99 €
Dorade - Çipura

Kg = 6,99 €
Makrele - Uskumru

Kg = 3,90 €

Lachs - Somon Balığı

Kg = 9,99 €
Wittlinge - Mezgit

Kg = 3,90 €
Sardellen - Hamsi

Kg = 4,90 €

Fisch Holland Bielefeld GmbH 
Fabrikstraße 19 
33659 Bielefeld 

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

A‘ dan - Z‘ ye 

taze ve donmuş 

deniz ürünleri!

Toptan �yatına perakende satışlar başlamıştır!

Back�sch

1 Stk. = 2,50 €
3 Stk. = 6,50 €

Kibbeling

250g = 3,50 €
500g = 6,50 €

Back�sch- Menü

6,50 €
Im Werksverkauf

Kibbeling-Menü

6,90 €
Im Werksverkauf

GÜNLÜK TAZE BALIKLARI BİZDE BULABİLİRSİNİZ!
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Hollanda usülüne göre kızartılmış balıklar

İstek üzerine balıklarınız ücretsiz temizlenir!

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

Bu �yatlar anamerkezimiz Fabrikstrasse‘de geçerlidir

400 derecede 
odunlu fırında
pişen 15 çeşit pizza.

Makarna ve salata çeşitleri

Açılış saatleri:
Pazartesi - Pazar
saat 11.30 - 23.00

Herforder Str. 29
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 / 977 945 44

BİELEFELD (Öztürk) Konuyla ilgili gazetemize konuşan BielefeldliTürkler Facebook Grubu kurucusu Leyla Çak-
mak, “Yangınlardan sonra grup olarak yardımkampanyası başlattık. Ağustos ayından beri 6 bin Eurotopladık ve 11 Ekim 2021 Pazartesi günü, Pelin Uzun ileTürkiye, Antalya’ya gittik. “ dedi. İhtiyaç sahiplerinebeyaz eşya ve soba aldıklarını söyleyen Çakmak, “Antal-

ya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdü-
rüyle görüşerek ihtiyaçları belirledik. 6 buzdolabı, 10 ça-
maşır makinesi ve 50 soba aldık. Amacımız daha  çok
beyaz eşya almaktı. Ancak kış yaklaştığı için sobaya daha
çok ihtiyaç olduğunu söylediler.” açıklamasını yaptı. 

DAHA ÇOK YARDIMA İHTİYAÇLARI VAR Yanan alanın çok büyük olduğuna vurgu yapan Leyla
Çakmak, “Manavgat Belediyesi yardım ekibiyle birkaç
köyü ziyaret ettik. Ancak orada ihtiyaç sahiplerini bula-
madık. Çünkü hepsi ya akrabasının yanında ya da kontey-
nır evlerde kalıyorlar. Bu yüzden eşyaları, evleri
yapıldıktan sonra teslim edilmesi için belediyenin depo-
suna bıraktık. Devlet ve birçok dernek oraya yardımda bu-
lunuyor. Ancak yetmiyor. Daha çok yardıma ihtiyaçları
var.” mesajını verdi.

• Simge GÜNDÜZ 

Mağdurlara
destek oldu

Pelin Uzun ve Leyla Çakmak 

Bielefeldli Türkler Facebook Grubu, Türkiye’deçıkan orman yangınlarından etkilenen, ihtiyaç sa-hibi insanlara maddi yardımda bulundu. 
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ALMANYA’YA GÖÇÜN 
60. YILI

Sizde birinci nesil büyüklerinizi, 
sevdiklerinizi ve özlediklerinizi 

Öztürk sayfalarında anınız.
Geniş bilgi için Öztürk Reklam Servisi:

Tel.: 0521 177076, info@ozturk.de

Hasretle

BIELEFELD (Öztürk)Türkiye ile Almanya ara-sında 30 Ekim 1961 tarihindeAlmanya ’nın Bonn kentindeimzalanan İşgücü Alımı An-laşması ‘nın 60. yıldönümükapsamında AtatürkçüDüşünce Derneği, Bielefeldkent idaresi işbirliği ile 20Ekim, Çarşamba günü  ağaçdikme etkinliği düzenledi.Bielefeld RavensbergerPark alanı içinde öğledensonra saat 16:00 da gerçe-kleştirilen ağaç dikme etkin-liğine Atatürkçü DüşünceDerneği başkanı Birol Keskin,Bielefeld kenti Sosyal Hizmet-ler Şube müdürü Ingo Nürn-berger, Bielefeld BüyükşehirBelediye Başkanlığı ‘nı temsi-len Andrea Marten, Uyum Me-clisi başkanı Murisa Adilovic,Uyum Meclisi üyesi ve YunanKültür Dernekleri Bielefeldşubesi 2. başkanı Irini Mavreli,Çağdaş Yaşam Derneğibaşkanı ve Bielefeld EmeklilerMeclisi üyesi Nebahat Pohl-reich, Dr. Taner Bayyurt, CHP-NRW Birliği yönetim kurulutemsilcileri Cemalettin Özer,Aynur Alma ve sınırlı sayıdaADD üyeleri katıldı.Gerçekleştirilen etkinlikte
Amber adıyla bilinen çınar
ağacının bir türü topraklabuluşturuldu.

Açılış Konuşmasını Birol Kesk
in Yaptı60 yıl önce iki ülke ara-sında imzalanan bir sözleşmeile başlayan işgücü göçünün60 yıl sonra toprakla buluştur-duğumuz çınar ağacının bu ta-rihi günü sembolize etmesiniistedik, sözleriyle açılış ko-nuşmasını Bielefeld AtatürkçüDüşünce Derneği başkanıBirol Keskin yaptı.Almanya ‘ya göçün 60. yıl-dönümünde bu kalıcı anıyıepeyce bir uğraş sonucu ger-çekleştirdiklerini belirten der-nek başkanı Birol Keskin, 60yıl önce Almanya ‘ya göç edenTürk işçilerinin Alman ekono-misine ve toplum düzenineson derece büyük katkı sağla-dıklarını ve pozitif değişiminsahibi olduklarını söyledi.Birol Keskin, konuşmasınınsonunda toplumların uyumiçinde yaşamasının bazen zor

olduğunu da vurguladı vedeğerli projelerine katkıda bu-lunanlara teşekkür etti.
Ekonomik Atağı Göçmenler
GerçekleştirdiBielefeld kent idaresinitemsilen söz alan Sosyal Hiz-metler Şube müdürü Ingo

Nürnberger, 60 yıl öncebaşlayan ve Alman ekonomi-sinin gelişmesine Türk işçile-rinin yanı sıra Yunan,İspanyol ve İtalyan göçmengruplarının da yardımcı ol-duklarını hatırlattı ve tarih,Almanya‘da ekonomi atağıbaşlatan göçmen gruplarınıunutmayacaktır. Bielefeldkenti alanında örnek şehir.”dedi.Ardından söz alan UyumMeclisi başkanı Murisa Adi-
lovic, 60 yıl önce Konuk İşçisıfatıyla çalışmaya gelen hergöçmenin bugün kendinikonuk ya da yabancı hisset-mediğini, Almanya ‘ya göçün60. yılında düşünülen bu pro-jenin göçmen kalitesini yük-selteceğini vurguladı.

· Hıdır CAN

YAZI İŞLERİ NOTUFotoğrafta gördüğünüz buağaca baktığınızda hiç; Tür-
kiye ile Almanya arasında
30 Ekim 1961 tarihinde ya-
pılan İş Gücü anlaşmasını
ifade eden ve 60. Yılı andı-ran bir ibare görüyor musu-nuz? Gayet tabii ki görmü-yorsunuz. Çünkü; yok. Fakatbiz bir şeyi gördük,  protokolkonuşması yapıldı, dinledik. Dinlemeyi dinledikte;daha hiç şehir görmeden Al-manya’ya gelmiş Karslı
Ahmet amcayı, 2-3 çocuğunumemleketinde bırakmış Hüs-
niye teyzeyi, bir kelime dahiAlmanca bilmeden en kötüişlerde çalışmaya başlamışolan Karadenizli Temel
dayıyı bulamadık. Demem o ki, Bielefeld Be-lediyesi, ömrünü bu ülkeyevermiş olan, genç kız ve yağızdelikanlı yaşlarda gelip Almanekonomisine katkı sunmuşinsanları hakkı ile ansın. On-ları ne 25. yılda, ne de 50.yılda hatırladı. 60. yılda olsunhakkını teslim etsinler.

60. Yıl Ağacı Bielefeld Ravensberger Park’a

Ozan Yusuf Polatoğlu 13 Mart 2021 tarihinde
koronadan vefat etmiştir. Bu fotoğrafta 18
Eylül 2020 tarihinde Adnan Öztürk tarafından
Duisburg-Ren nehri kıyısında çekilmiştir.

REN KIYILARINDA MEHMETLER 

Ren kıyılarında Mehmetler gezer
Gözler ufuklarda dalgın, derbeder..
Sanki sular getirecek bir haber
Ren kıyılarında Mehmetler gezer. 

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Ben sana hasret, sen bana hasret
Can cana hasret 

Ren kıtılarında Mehmetler durur
Hasret dalga dalga yüreğe vurur
Çileler yeşerir, umutlar kurur
Ren kıyılarında Mehmetler durur..

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Sen bana hasret, ben sana hasret
Can cana hasret 

Ren köprülerinden Mehmetler geçer
Gurbetten, bir başka gurbete göçer
Karakaş-karagöz ikişer üçer
Ren köprülerinden Mehmetler geçer 

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Sen bana hasret, ben sana hasret
Can cana hasret

OZAN YUSUF POLATOĞLU  (Mayıs 1985)

Şu ırmak Fırat değil, Maın’dır,
Öbürü Dicle değil, Neckar... Bir
yanda Kızılırmak’a 
Ceyhan’a benzemeden Elbe akar...
Öbür yanda dalgın gözlerle
Mehmetler Ren ırmağına bakar...
Kimbilir, belki bu bakışlardan bir yol
gurbetten sılaya çıkar. 

Gurbetin zor yıllarında çocuklarımızın
eğitimi için emek veren öğretmenlerimizi 

„Göçün 60. Yılında“ minnetle anıyoruz.

Ke
m

al
 Y

eş
ila

y

M
eh

m
et

 A
sl

an

A
zi

z 
İn

ci

İs
m

ai
l Ş

en
al

p

H
id

ay
et

 D
in

da
r

N
ur

et
tin

 Y
iğ

it

A
de

m
 U

lu
so

y

N
az

ım
 Ş

im
se

k

Ke
m

al
 A

va
n

A
sl

an
 P

ar
la

r

Mehmet Can Anısına
Tarih 18 Mayıs 1973:
29 yaşında sevdiklerini Çorum'da geride bırakarak 
Almanya'ya işçi olarak yola çıktın. 
Gözün her zaman arkada kaldı. 
Gönül ister mi ayrılmak.
Gurbetteki 48 sene yaşamında bize bir yuva kurdun, 
bize destek çıktın ve hiçbir şeyimizi eksik etmedin.

Ne yazık ki 25 Şubat 2021 tarihinde hayata gözlerini 
yumdun ve geride. 1 Eş, 4 Çocuk ve 6 Torun bıraktın.

Ebediyen kalbimizdesin
Seni candan seven ve özleyen ailen
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Sizde birinci nesil büyüklerinizi, 
sevdiklerinizi ve özlediklerinizi 

Öztürk sayfalarında anınız.
Geniş bilgi için Öztürk Reklam Servisi:

Tel.: 0521 177076, info@ozturk.de

Hasretle

BIELEFELD (Öztürk)Türkiye ile Almanya ara-sında 30 Ekim 1961 tarihindeAlmanya ’nın Bonn kentindeimzalanan İşgücü Alımı An-laşması ‘nın 60. yıldönümükapsamında AtatürkçüDüşünce Derneği, Bielefeldkent idaresi işbirliği ile 20Ekim, Çarşamba günü  ağaçdikme etkinliği düzenledi.Bielefeld RavensbergerPark alanı içinde öğledensonra saat 16:00 da gerçe-kleştirilen ağaç dikme etkin-liğine Atatürkçü DüşünceDerneği başkanı Birol Keskin,Bielefeld kenti Sosyal Hizmet-ler Şube müdürü Ingo Nürn-berger, Bielefeld BüyükşehirBelediye Başkanlığı ‘nı temsi-len Andrea Marten, Uyum Me-clisi başkanı Murisa Adilovic,Uyum Meclisi üyesi ve YunanKültür Dernekleri Bielefeldşubesi 2. başkanı Irini Mavreli,Çağdaş Yaşam Derneğibaşkanı ve Bielefeld EmeklilerMeclisi üyesi Nebahat Pohl-reich, Dr. Taner Bayyurt, CHP-NRW Birliği yönetim kurulutemsilcileri Cemalettin Özer,Aynur Alma ve sınırlı sayıdaADD üyeleri katıldı.Gerçekleştirilen etkinlikte
Amber adıyla bilinen çınar
ağacının bir türü topraklabuluşturuldu.

Açılış Konuşmasını Birol Kesk
in Yaptı60 yıl önce iki ülke ara-sında imzalanan bir sözleşmeile başlayan işgücü göçünün60 yıl sonra toprakla buluştur-duğumuz çınar ağacının bu ta-rihi günü sembolize etmesiniistedik, sözleriyle açılış ko-nuşmasını Bielefeld AtatürkçüDüşünce Derneği başkanıBirol Keskin yaptı.Almanya ‘ya göçün 60. yıl-dönümünde bu kalıcı anıyıepeyce bir uğraş sonucu ger-çekleştirdiklerini belirten der-nek başkanı Birol Keskin, 60yıl önce Almanya ‘ya göç edenTürk işçilerinin Alman ekono-misine ve toplum düzenineson derece büyük katkı sağla-dıklarını ve pozitif değişiminsahibi olduklarını söyledi.Birol Keskin, konuşmasınınsonunda toplumların uyumiçinde yaşamasının bazen zor

olduğunu da vurguladı vedeğerli projelerine katkıda bu-lunanlara teşekkür etti.
Ekonomik Atağı Göçmenler
GerçekleştirdiBielefeld kent idaresinitemsilen söz alan Sosyal Hiz-metler Şube müdürü Ingo

Nürnberger, 60 yıl öncebaşlayan ve Alman ekonomi-sinin gelişmesine Türk işçile-rinin yanı sıra Yunan,İspanyol ve İtalyan göçmengruplarının da yardımcı ol-duklarını hatırlattı ve tarih,Almanya‘da ekonomi atağıbaşlatan göçmen gruplarınıunutmayacaktır. Bielefeldkenti alanında örnek şehir.”dedi.Ardından söz alan UyumMeclisi başkanı Murisa Adi-
lovic, 60 yıl önce Konuk İşçisıfatıyla çalışmaya gelen hergöçmenin bugün kendinikonuk ya da yabancı hisset-mediğini, Almanya ‘ya göçün60. yılında düşünülen bu pro-jenin göçmen kalitesini yük-selteceğini vurguladı.

· Hıdır CAN

YAZI İŞLERİ NOTUFotoğrafta gördüğünüz buağaca baktığınızda hiç; Tür-
kiye ile Almanya arasında
30 Ekim 1961 tarihinde ya-
pılan İş Gücü anlaşmasını
ifade eden ve 60. Yılı andı-ran bir ibare görüyor musu-nuz? Gayet tabii ki görmü-yorsunuz. Çünkü; yok. Fakatbiz bir şeyi gördük,  protokolkonuşması yapıldı, dinledik. Dinlemeyi dinledikte;daha hiç şehir görmeden Al-manya’ya gelmiş Karslı
Ahmet amcayı, 2-3 çocuğunumemleketinde bırakmış Hüs-
niye teyzeyi, bir kelime dahiAlmanca bilmeden en kötüişlerde çalışmaya başlamışolan Karadenizli Temel
dayıyı bulamadık. Demem o ki, Bielefeld Be-lediyesi, ömrünü bu ülkeyevermiş olan, genç kız ve yağızdelikanlı yaşlarda gelip Almanekonomisine katkı sunmuşinsanları hakkı ile ansın. On-ları ne 25. yılda, ne de 50.yılda hatırladı. 60. yılda olsunhakkını teslim etsinler.

60. Yıl Ağacı Bielefeld Ravensberger Park’a

Ozan Yusuf Polatoğlu 13 Mart 2021 tarihinde
koronadan vefat etmiştir. Bu fotoğrafta 18
Eylül 2020 tarihinde Adnan Öztürk tarafından
Duisburg-Ren nehri kıyısında çekilmiştir.

REN KIYILARINDA MEHMETLER 

Ren kıyılarında Mehmetler gezer
Gözler ufuklarda dalgın, derbeder..
Sanki sular getirecek bir haber
Ren kıyılarında Mehmetler gezer. 

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Ben sana hasret, sen bana hasret
Can cana hasret 

Ren kıtılarında Mehmetler durur
Hasret dalga dalga yüreğe vurur
Çileler yeşerir, umutlar kurur
Ren kıyılarında Mehmetler durur..

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Sen bana hasret, ben sana hasret
Can cana hasret 

Ren köprülerinden Mehmetler geçer
Gurbetten, bir başka gurbete göçer
Karakaş-karagöz ikişer üçer
Ren köprülerinden Mehmetler geçer 

Vatana hasret, canana hasret, ezana hasret...
Sen bana hasret, ben sana hasret
Can cana hasret

OZAN YUSUF POLATOĞLU  (Mayıs 1985)

Şu ırmak Fırat değil, Maın’dır,
Öbürü Dicle değil, Neckar... Bir
yanda Kızılırmak’a 
Ceyhan’a benzemeden Elbe akar...
Öbür yanda dalgın gözlerle
Mehmetler Ren ırmağına bakar...
Kimbilir, belki bu bakışlardan bir yol
gurbetten sılaya çıkar. 

Gurbetin zor yıllarında çocuklarımızın
eğitimi için emek veren öğretmenlerimizi 

„Göçün 60. Yılında“ minnetle anıyoruz.
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Mehmet Can Anısına
Tarih 18 Mayıs 1973:
29 yaşında sevdiklerini Çorum'da geride bırakarak 
Almanya'ya işçi olarak yola çıktın. 
Gözün her zaman arkada kaldı. 
Gönül ister mi ayrılmak.
Gurbetteki 48 sene yaşamında bize bir yuva kurdun, 
bize destek çıktın ve hiçbir şeyimizi eksik etmedin.

Ne yazık ki 25 Şubat 2021 tarihinde hayata gözlerini 
yumdun ve geride. 1 Eş, 4 Çocuk ve 6 Torun bıraktın.

Ebediyen kalbimizdesin
Seni candan seven ve özleyen ailen
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Almanya’ya gelişimimin yaklaşık30. yılı içerisinde nice gamlar,dertler, tasalar, sıkıntılar,üzüntüler yaşadım nice insanlarlaberaber oldum, yol yürüdüm. Bu zamanzarfı içerisinde çok değerli, çokmuhterem büyükleri tanıma fırsatımoldu.İşte bunların en başında da 1 Ekim2021 Cuma günü kaybettiğimiz saygıdeğer büyüğüm Rafet Tekcan bey vardır.Almanya’ya ilk gelen neslimizdendikendisi. Engin ufku ile ileriyi görüpmükemmel tahliller yapan, yol ve yöngösteren, kırmadan dökmeden hep yapıcıolan özellikle buradaki gençliğe önemverip sahip çıkan  koca çınar Rafet Abimiyi ki seni tanımışım. İyi ki seninlesaatlerce sohbet etmişim. Senin engintecrübenden feyz almışım. Yeri ve zamanıgeldiğinde o babacan tavrıyla banaöğütler veren yüreği güzel insan ruhunşad mekanın cennet olsun inşallah. Rafet Tekcan abimiz Türkiye’deyaşadığı dönem içerisinde futbolla hep içiçe olmuş hatta ve hatta İstanbul’da hatrısayılır takımlarda futbol oynamıştır.Meslek lisesi mezunudur. KaderindeAlmanya varmış. Ekmeğini bizler gibigurbette bulmuş. Hep sosyal alanda aktifolmuş burada bulunan Türk toplumu içinhep mücadele etmiş arkadaşlari ile birçok projelere imza atmıştır. Bununbaşında da Almanya Bielefeld şehrinde ilkTürk futbol takımının kurulmasınaöncülük etmiştir. Bu takımımız daBielefeld Türkspor’dur. Tarihi başarılarladolu Türksporumuz da zamanı geldiğin-de antrenör ihtiyaç duyulduğunda başkanve yönetici. Hani derler ya taşın altınaelini koymak, Rafet Bey elini koyduğu gibibedenini de bu yola koymuştur. Sağlığı elverdigi süre içerisinde çocuğu gibi bakıpbüyüttüğü Türkspor’dan hiç kopmamış,iyi gününde kötü gününde takımının

yanında olmuştur. Ben buna şahitim.Nacizane bir önerim var, Bielefeld’defaaliyet gösteren derneklerimiz tarihe

mal olmuş Rafet abilerimizdenfaydalansınlar. Derneklerin de bilhassa gençliğeyönelik programlarda engin tecrübesahibi büyüklerimizi konuşmacı olarakdavet etsinler. Geçmişten bugüneyaşadıklarını bizlerle paylaşsınlar. Nerdennereye nasıl geldiğimizi gençlerimiz,çocuklarımız bir görsünler birinciağızdan dinlesinler.. Yoksa geleceğimiziçok parlak görmüyorum.Geleneklerimizden, göreneklerimizdengit gide uzaklaşıyoruz maalesef. Rahmetlideğerli büyüğümle bir arada olduğumuzzamanlarda hep bunları konuşurduk. Yüce Rabbim Rafet Tekcan abimiz gibiinsanlarımızın sayısını artırsın inşallah.Bizler Rafet abimizden razıydık, YüceRabbim de razı olur inşallah. Örnekkişiliği, nazik davranışlarıyla gönlümüzdetaht kuran İstanbul beyefendisi kadirşinas değerli hocam seni hiçunutmayacağız, unutturmayacağız.Kalbimizde hep var olacaksın. TekrardanRafet abimizin ailesine,  yakınlarına, vetüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.Mekanın cennet olur inşallah Rafet baba…

Erdal Hoca (Yıldırım)Sp
or
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Ahmet Tığcı Hayata
Gözlerini Yumdu

Büyük başkan ruhun şadmekanın cennet olsun

Bielefeld Türkspor kadrosu ve yöneticileri 10 Ekim 2021 Pazar günü
Hicretspor karşılaşması öncesi Rafet Tekcan anısına sahaya “EFSANE
BAŞKAN” afişiyle çıktılar. Ve “Seni Hiç Unutmayacağız” dediler.   

Sare için…. 
Benim adım Sare Uluçay. 
SMA Tip 1 ölümcül kas hastasıyım. 
Ama ben ÖLMEK İSTEMİYORUM! 
Yaşayabilmem için dünyanın en 
pahalı Zolgensma ilacına 
ihtiyacım var. 
Tedavinin kriteri olan kilo sınırını 
aşmak üzereyim. 
Çok az zamanım kaldı. 

Kampanyamız 
valilik izinlidir!

YAŞAMAK İÇİN SON ŞANSIM! 
Beni yalnız bırakma, bağışınla destek ol.

Almanya’dan İsviçre bağış hesabına 
ücretsiz para yollayabilirsiniz. 
CH17 8080 8008 6250 7635 3
Kontoinhaber: Maya Kult Verein
Verwendungszweck: Sare Ulucay  

Süleyman ULUÇAY - (Açıklama kısmına SARE yazınız)
tl TR 18 0001 0023 4248 6247 4850 14
$ TR 88 0001 0023 4248 6247 4850 15
€ TR 61 0001 0023 4248 6247 4850 16

Sma Sare
EU Sare Uluçay

sma_sare
@sma_sare
@sma_sare_eu
@sma_saremagazasi

0554 627 28 48
taplink.cc/sma_sare
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Şe�k Kantar‘ın son eseri

Sipariş için: Öztürk Werbezeitung
Feilen Str. 2  33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 / 17 70 76  info@ozturk.de

Sipariş olursa

2,20 € posta ücreti7,-€uro

ACIMIZ  BÜYÜK 
Her nefes yalan, dünya yalan, yaşamın yarısı ölümdür. 

Değerli üyemiz  

Mustafa Sedat Aydıncı'yı 
kaybetmiş olmanın derin 

üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah‘ tan rahmet 

ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Rheda-wiedenbrück Türk İşçileri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

OELDE (Öztürk)1969 yılında Al-manya’ya işçiolarak gelen,1.nesil Türklerden olan Sa-
tılmış Hoca olarak anılan
Hoca Ahmet Tığcı, 5 yıl-dır verdiği yaşam müca-

delesine yenildi.İslami Kültür Merkezibünyesinde Oelde çevre-sinde bulunan cemiyet-lerle birlikte hizmetveren Hoca Ahmet Tığcı,Almanya’daki yaşamıboyunca camii yerlerinin

alınmasına katkıda bu-lundu. Hoca AhmetTığcı’nın cenaze namazısevenlerine eser olarakbıraktığı yerde kılınıp, 19
Ekim Salı günü memle-keti Zonguldak Devrek’euğurlandı. 

Cihan kalbine yenildi
BİELEFELD (Öztürk) Bielefeldli Türk futbolcu

Cihan Kocayel Dortmund’dageçirdiği kalp krizi sonucuhayatını kaybetti. Kalp kriziyle beraber beyin kana-
ması da geçiren ve bütün müdahale-lere rağmen kurtulamayan Kocayel,son yolculuğuna Bielefeld Merkez Ca-mi’de kılınan namaz ile uğurlandı. Dingörevlisi Ahmet Hamdi İnalpulat’ınkıldırdığı namaza yakınları, futbolcu

arkadaşları ile beraber kalabalık bircemaat katıldı. Daha önce Bielefeld Bosporus veHilalspor takımlarında oynayan Cihan
Kocayel, Hilalspor’da da antrenörlükyapmıştı. 

Cihan Kocayel

Çok avanatajlı,
cirosu yüksek

 SATILIK 
EMLAK

reklamı
4. sayfada
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BRAVO MARK teinstraß Tel.: 05732 9899779
info@bravomarkt.de  www.bravomarkt.de  www.facebook.com/bravomarkt

14.11.2021 Pazar günü saat 11:00´den  16:00´ya 
kadar açık kapı günü kutlaması yapılacak.

Owl Bölgesi’nin en büyük Türk  Marketi 2

Enflasyon 

Bravo‘ da 
yerinde 

tavana 

bu günler de 

Bravo‘ da 


