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Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma 10.00-19.00  Cumartesi 10.00-18.00
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Bielefeld‘de Coronatesti
DNT Impf- und Testzentrum
Friedenstr. 4 - 33602 Bielefeld
Açılış saatleri: Her gün 08-20.00

Inhaber: Dr. Mete Doğan, Dr. Philipp Nentwig
Doktor kontrolünde test

Termin için: 
QR kodunu kullanabilirsiniz
yada www.dnt.nrw linkini ziyaret edin.

Doktor kontrolünde test

CoronaCoronatesti
DNT Impf- und Testzentrum
Friedenstr. 4 - 33602 Bielefeld
Açılış saatleri: Her gün 08-20.00

Inhaber: Dr. Mete Doğan, Dr. Philipp Nentwig

PCR-Testini

1saat içinde

sonuçlandırıyo
ruz

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

Hayalleriniz uzakta değil

Bireysel İhtiyaç Kredisi

n Haberi 8’de

n Haberi 2’de

24 Şubat 2022’debaşlayan Rusya ile Ukraynaarasındaki savaş hız kesme-den devam ediyor. Her sa-vaşta olduğu gibi bu savaştada en çok etkilenen kadın,çocuk ve yaşlılar oldu.Haber ajanslarının bil-dirdiğine göre bazı yerle-şim bölgeleri yerle bir oldu,tahrip edilmemiş alan kal-madı. Gıda ürünleri baştaolmak üzere hemen hemenher alanda sıkıntılar yaşanı-yor. En temel ihtiyaç mad-delerine bile ulaşılamıyor.Bu yüzden insanlarsavaştan kaçıp başka ülke-lere sığınıyorlar. Sığınılanülkelerden biri de FederalAlmanya.

Cem Kaba
Avukat ve Noter

Uzmanlık 
alanları:
 Aile hukuku
 Miras hukuku
 Şirket hukuku
 Gayrımenkul hukuku

Warburgerstr. 25 
33098 Paderborn

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

post@hausjurist.net
www.hausjurist.net

spor salonu

Bielefeld’deki 3700 metrekarelik

mülteci evi olduJohanniter Sosyal YardımKuruluşu proje sorumlusuAykut Aydınel

n 7’de
Katı kuralları bıraktık
6 parti birleştikSaadet PartisiGenel BaşkanıTemel Karamol-laoğlu, Saadet Av-
rupa Teşkilatı’nınDuisburg ken-tinde düzenlediğiprogramda parti-lilerle bir arayageldi. Merak edi-len konulara açık-lık getirdi.

19 yaşında
sergi açtı !

n Haberi 3’de

Putiniknaedilirsefiyatlarhızladüşer
n 4’de

BİG Cemile dediAlmanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyale-ti’nde 15 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacakparlamento seçiminde BİG Partisi birincisıra adayı olarak Giresunlu Cemile Acar
Gökçe’yi gösterdi. Bielefeld’te yaşayan veeski Uyum Meclisi üyesi olan Cemile, bütünAlman vatandaşlarından destek istedi.

Alakanıza
ihtiyacı
olan kişiler
var. Sayfa-
ları tek tek
çeviriniz!



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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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
ReklamServisi: 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
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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

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

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

Gelecek sayı Kartvizit
reklamınız

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

Öztürk Reklam Servisi
Telefon: 0521 17 70 76

dalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile MilliyetçiHareket Partisi’nin (MHP) oluşturduğu ‘Cumhurİttifakı’, Seçim Yasası’nda değişiklik içeren, “Mil-
letvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”
başlıklı ‘öneriler paketini’, TBMM Başkan-lığı’na sundu. 15 maddeden oluşan değişiklikönerileri arasında yurt dışında yaşayan Türkleryine görmezden gelindi.Oysa ki yıllardır ‘Yurt Dışı Seçim Bölgesi-
Çevresi’ oluşturulması ve yurt dışında yaşayanTürk vatandaşı seçmenlerinin iradelerininTBMM seçimlerinde sandıklara yansıması için‘milletvekili kontenjanı’ ayrılması gündemde-dir.Fransa, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Portekiz,Mozambik, Ekvator, Kolombiya, Tunus, Makedo-nya, Dominik Cumhuriyeti ve Romanya’nın yanısıra daha birçok ülke, yurt dışında yaşayan vat-andaşlarına hem seçme hem de seçilme hakkınıçoktan hayata geçirdi.Hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarıiçin kontenjan ayırarak.Fransa’da 23 Temmuz 2008 tarihinde Anaya-sa’da yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayanFransızların oylarıyla 11 milletvekilinin seçil-mesi karara bağlandı.İtalya’da 2001 yılında hayata geçirilen yasaldüzenlemeyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarıiçin Temsilciler Meclisi’inde 12, Senato’da da 6kişilik kontenjan ayrıldı.Tunus, yasal düzenlemeyle 217 sandalyeli
Kurucu Meclis’te yurt dışında yaşayan vatan-daşları için 18 kişilik kontenjan ayırdı.

EN AZ 35 MİLLETVEKİLİ OLMALIEvet...Türkiye’de 2013 yılında o zamanki CHPGenel Başkan Yardımcıları Sencer Ayata ile
Faruk Loğoğlu, TBMM’de düzenledikleri basıntoplantısında, “Biz yurt dışı seçim çevresi
oluşturulmasını öneriyoruz. Yurt dışı millet-
vekilliği öneriyoruz” dediler.Hatta 300 bin seçmene bir milletvekili kol-tuğu bile önerdiler.2014 yılında dönemin AK Parti İstanbul mil-letvekili Metin Külünk, yurt dışı seçim bölgesive yurt dışı milletvekilliği kontenjanını gündemegetirdi.2016 yılında da AK Parti İstanbul milletvekil-leri Prof. Mustafa Şentop ile sonradan Demok-rasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucuları ara-sında yer alan Mustafa Yeneroğlu öncülüğünde,yurt dışının seçim bölgesi olması için bir yasa te-klifi sunuldu.Yurt dışında yaşarken aday gösterilen ve2015 yıkında AK Parti’den milletvekili seçilen
Yeneroğlu, 9 Kasım 2016’da yaptığı açıklamada,tekliflerinde yurt dışında Türkler için TBMM’de15 kişilik bir kontenjanın yer aldığını bile söyle-mişti.2017’de de CHP, ‘yurt dışı seçim çevresi’ te-klifini TBMM’ye sundu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tamdestek verdiği CHP’nin planında, 30 kişilik ‘yurt
dışı kontenjanı’ vardı.

Nüfus bazında yapılan bilimsel hesaplaragöre, yurt dışı seçim bölgesi oluşması halinde,yurt dışında yaşayan Türklerin en az 35 millet-vekiliyle TBMM’de temsil edilmesi gerekecektir.
MEKTUPLA OY KULLANMAEvet...Yurt dışındaki Türkler, Türkiye CumhuriyetiAnayasası’nda 23 Temmuz 1995 tarihinde yapı-lan değişiklikle Türkiye’deki seçimlerde oy kul-lanma hakkını resmen kazandı.Ancak pratikte uygulamaya konulmadığı içinbizlerin bu Anayasal hakkı sadece kağıt üzerindekaldı.Sadece gümrük kapılarında oy kullanma im-kânı verildi.2008 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyleyurt dışı Türklere ‘mektupla oy’ kullanma yoluaçıldı.Ancak Anayasa Mahkemesi, sosyal çevrelerin‘etkileyebileceği’ gerekçesiyle bu düzenlemeyiiptal etti.Yurt dışındaki Türkler ilk kez 2014 yılındakiCumhurbaşkanlığı seçiminde, bulundukları ülke-lerdeki Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerindesandık başına giderek oy kullandı.2015 yılındaki milletvekili seçimlerinde de.2017’deki Anayasa değişikliği referandumuve 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekiliseçimlerinde de.Ama yurt dışı seçim bölgesi vaadi bir türlühayata geçirilmediğinden, T.C. Anayasası’nın10’uncu maddesindeki ‘eşitlik’ ilkesi yurt dışıTürkler için hep kağıt üzerinde kaldı.Yani bizler ‘ikinci sınıf vatandaş’ statüsün-den bir türlü kurtulamadık.Yaşadığımız ülkelerde de Türkiye’mizde de...Tabii bu hakkın hâlâ kazanılamamasında, biraraya gelip de gücümüzü gösteremeyen, kararlıbir tutum sergileyemeyen biz yurt dışı Türklerinde büyük hatası vardır.
Not: Bu yazı Avrupa Hürriyet gazetesi 19-20Mart 2022 baskısından iktibas edilmiştir.
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KÖLN (Öztürk)Ankara Üniversi-tesi İlahiyat Fa-kültesi İslamTarihi ve Sanatları Bö-lümü / İslam Tarihi Ana-bilim Dalı’ndan Prof. Dr.İrfan Aycan’ın “GünümüzAvrupasında MüslümanAzınlıklar” isimli 720sayfalık bilimsel eseriAnkara Otto Yayınların-dan çıktı. MüslümanAzınlıklar setinin 5’incicildi olan “Günümüz Av-rupa’sında MüslümanAzınlıklar” isimli eserbirçok akademisyenin biraraya geldiği önemli birçalışma olarak Avrupa ül-kelerindeki Müslüman-ları mercek altına alıyor.“Günümüz Avrupa-sında Müslüman Azınlık-lar” isimli akademik ça-lışmada Almanya’nın dayer aldığı 39 Avrupa ül-

kesi analiz ediliyor. Bun-lar arasında Avrupa’daazınlık olarak yaşayanMüslümanların tarihi,siyasi, sosyal, dinî, ekono-mik, kültürel, coğrafi vedemografik durumları,Müslümanların dil sorun-ları ve içinde bulunduk-ları olumlu-olumsuz şart-lar ortaya konuluyor. Ki-tabın Almanya bölümüsiyaset ve tarih bilimcisive aynı zamanda gazete-mizin köşe yazarı YasinBaş tarafından ele alı-nıyor. Yasin Baş yaptığıkapsamlı çalışmada Al-manya’daki Müslümanhayatın adeta röntgeniniçekiyor.Eserehttps://www.ottoyayin.com/gunumuz-avrupa-sinda-musluman-azinli-klar sitesinden ulaşmakmümkün.

Günümüz Avrupasında Müslüman AzınlıklarKitabı Yayınlandı
Yazarımız
Yasin
Baş’ta
katkı
yaptı

HAMM (Öztürk)Hamm şehrinde onsekiz yıldır faaliyetgösteren Hamm Türk engelliler Der-neği, 19. Olağan Genel Kurulunu yaptı.Goethestr. 8 adresindeki dernek binasında yapı-lan Genel Kurulda, dernek üyeleri hazır bulundu.Faaliyet raporu ve gelir ve giderlerin okun-ması sonrası aklanan eski yönetim, yapılan GenelKurul sonrasında eski yönetimin devam etmesineoy birliği ile kararı verildi. Yeni Yönetim şukişilerden oluştu. İsa Topak, Mustafa Işık,
Hakan Polat, Hakan Başbunar, Halil Batak,
Murat Çalışkan, Mustafa Akyol ve Dursun

Okur.
ANTALYA VE ISPARTA GEZİMİZ OLACAKGüven tazeleyen Başkan İsa Topak: Önümüz-deki dönemde engelliler ile, Ekim ayında bir gezidüzenleyeceklerini, bu geziye engelli ve refakatçi-lerinin katılabileceğini söyledi. Geziye katılmakisteyen kişilerde dernek üyeliği aramadıklarınısözlerine ilave eden Topak, „Antalya ve Isparta il-lerinde yapacağımız geziye ilgi duyan engellidostlarımız bizi arayabilirler“ dedi.Bilgi için: İsa Topak - +49 171 8353197

· Yusuf KUŞAKLI

Eski yönetim
güven tazeledi

Öztürk Gazetesi
Feilenstr. 2  33602 Bielefeld 

Tel.: 0521/ 17 70 76

www.davetiyeci.de

H
Davetiye  Nikah Şekeri  İmza defteri
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Savaşların, kıyımların, katliamların, haksızlıklarınbitmediği dünyamız, her an yeni bir acıyı, faciayı, dramıyaşıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan venerede duracağı bilinmeyen sıcak savaş, yeni birmülteci probleminin de gündeme oturmasına yol açtı.Rus saldırıları karşısında canını, çoluğunu çocuğunukurtarmak için milyonlarca insan başta Avrupa olmaküzere kendilerini emin hissedebilecekleri yerlereulaşmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler yetkililerininaçıklamalarına göre Ukrayna’yı terk ederek mültecidurumuna düşenlerin sayısı şimdiden 3,5 milyonubuldu. Savaşın devamı halinde bu rakamın 10 milyonubulabileceği korkusu yaşanıyor.Henüz Avrupa ülkeleri kadar yoğun yaşanmasa daTürkiye’nin de yeni bir mülteci dalgasının hedefiolabileceği düşünülüyor. Irak, Suriye, Afganistan’dakisavaşlar ve karışıklıklar sebebiyle dünyanın en çokmülteci barındıran ülkesinin Türkiye olduğu biliniyor.Aynı şekilde mülteci kabulü ve bunlara yapılanmuamele konusunda -bir hayli iç tepkiye sebebiyetverecek şekilde- bonkör davranıldığı da kamuoyununmalumudur.Ukrayna’dan Avrupa’ya mülteci akınının ilk durağı,komşu olması dolayısıyla Polonya. Ondan sonraki enönemli durağın ise Almanya olduğu biliniyor. Almanya,savaş ve yoksulluktan, ülkelerindeki siyasitakibatlardan kaçanların gelmek istedikleri ülkelerin ilksıralarında yer alıyor. Ekonomik şartların iyiliği ve 2.Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan Anayasa vekanunların mülteci dostu diyebileceğimiz özellikleri bucazibeyi arttırıyor.Bütün bunlara rağmen Almanya’nın hatta hiçbirülkenin mülteciler için bir Cennet olmadığı açık. Bazıdurumlarda istismarlar yaşansa da mültecilik ‘Allahdüşmanımın başına vermesin’ diyebileceğimiz birmecburiyettir. Çünkü hiç kimse doğup büyüdüğü,havasını teneffüs edip suyunu içtiği, ait olduğu vekendisine ait olduğunu düşündüğü ülkesini, kentini,köyünü, mahallesini, dost ve akrabalarını terk edipbaşka okyanuslara yelken açmaz. Şartlar ne kadar güzelgörünürse görünsün özünde hiçbir yabancı memleketinsanın kendi ülkesi gibi değildir.Almanya’nın mültecilerle ilgili kanun veuygulamaları ne kadar güzel görünürse görünsün,hiçbir şekilde mükemmel değildir. Zaman zaman bizimde dile getirdiğimiz gibi bir hayli yanlış uygulamalar sözkonusudur. İnsan hakları örgütlerinin hemen her yılhazırladıkları raporlarda bunlar etraflıca dilegetirilmektedir. Hatalı davranışlar içerisinde en çok dikkat

çekenlerden birisi mülteciler arasında ayrım yapıldığıkonusudur. Almanya yıllardır tam tabiriyle adeta‘etinden, sütünden, yününden’ yararlanacağı mülteciarayışındadır. Azalan nüfusu dengelemek, ihtiyaçduyulan meslek dallarındaki açığı dışarıdan gelenlerlekapatmak düşüncesi çoğu kez sırıtmaktadır. Diğeryandan oluşturulmak istenen ve başını çektiği Avrupaortak tavrı konusunda da işin insani ve vicdani özündenziyade ekonomik ve siyasi hesaplar peşindekoşmaktadır. Mültecilerin AB topraklarına ulaşmasınınönlenmesi, gelenlerin -Türkiye ile yapılan anlaşmanın

gösterdiği gibi- geri gönderilmesi türündenuygulamalar bu kapsamdadır.Mültecilerin geldiği ülkelerin genellikleMüslümanların yaşadığı ülkeler oluşu Almankamuoyunun meseleye yaklaşımı ve kanaat oluşumunoktasında önemli bir husustur. Bazı çevreler işi‘mülteciler geliyor’dan ziyade ‘Müslümanlar geliyor’şeklinde ele alıyorlar ve bu çoğu yerdeki gibiAlmanya’da da aşırı sağa bir istismar alanı açıyor. AncakUkrayna’dan gelenlere karşı bazı çevrelerce takınılantavır, birçoklarının aslında mültecilere değilMüslümanlara karşı olduğunu açıkça gösterdi. Yenimültecilerin ‘sarışın ve mavi gözlü’ oluşları buçevrelerin ne denli ikiyüzlü ve çağın dışındabulunduklarını ortaya koydu. Bu ortamda birçok Türk ve Müslüman kuruluşunsizden-bizden ayrımına gitmeden Ukrayna’dan gelenmültecileri bağrına basıp, camilerinde, derneklerindeağırlamaya çalışması aslında sadece Almanya’da değiltüm Avrupa’da örnek alınması, takdir edilmesi gerekenbir davranıştır. Çok güzel bir deyimimizin dile getirdiğigibi ‘Düşmez kalkmaz bir Allah’tır.’ Kaldı ki Nazi rejimidöneminde birçok Alman ilim insanı ve entelektüelinsığınağının Türkiye olduğunu bu çevreler gayet iyibilmektedirler. Umarız Ukrayna meselesi bazı kafalarındünyayı daha insancıl ölçülerle okumasına vesile olur.

Şefik KantarGü
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Soldan sağa: Sparkasse Müdürü Reiner Hagemeier, Rheda Wiedenbrück Belediye Başkanı Theo
Mettenborg, Dilara Aydın ve Einstein Gymnasium Okul Müdürü Jörg Droste
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Senin Mültecin – Benim Mültecim

RHEDA WIEDENBRÜCK (Öztürk)Rheda-Wiedenbrück doğumlu olan
Dilara Aydın 19 yaşında ilk resimsergisini açtı. Açılışta Rheda Wie-denbrück Belediye Başkanı Theo Metten-

borg, Sparkasse Müdürü Reiner
Hagemeier, Einstein Gymnasium Okul Mü-dürü Jörg Droste, anne ve babası Kezban ve
Özden Aydın ve öğretmenleri katıldı. Rheda-Wiedenbrück Sparkasse Bankası

şubesi salonunda açılan sergide genç sanatçı14 eserini sergiledi ve Ukrayna ile ilgili çiz-diği bir eser de gözlerden kaçmadı. Doğa veçevreye de çok önem verdiğini ifade eden Di-
lara Aydın, Sergiyi misafirleri ile gezerek,eserlerin ne anlama geldiğini tek tek anlattı. Einstein Gymnasium 12. sınıf öğrencisiolan Dilara Aydın, çizim ile küçük yaşlardanberi ilgileniyor. 

· Himmet ELMACI

Küçük yaşta çizim yapmaya başlayan Dilara Aydın, ilk resim sergi-
sinde aile ve öğretmenlerini gururlandırdı.

19 yaşında sergi açtı
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50.000,- €
Ev Sahipleri İçin Tadilat Kredisi

 

Eskiye elveda.
Yeniye merhaba.  

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

Modernisieren mit der Nr.1.* 
*bzgl. Kundenanzahl privater Bausparkassen

20 sene 
boyunca

aylık taksit330,- €



44 Nisan / April 2022

FİYAT ARTIŞLARI SADECE ARABA SAHİPLERİNİ
Mİ ETKİLEYECEK?Fiyat artışları her türlü, ama her türlü mal vehizmete de yansıyacak. Alışverişinizi markettenyapsanız da, çiftçiden alsanız da, bahçenizde ye-tiştirseniz de yansıyacak. Zira siz ne alırsanız,sonunda araba ile, kamyon ile geliyor. Bedelinisonunda hep son tüketici ödüyor. Tabii ki bu an-lattıklarım uzun zaman bu fiyat seviyesinde ka-lırsa geçerli. Benzin ve dizelden kötüsü de var, yani arabasahibinden de kötüsü. Benzin 1.50 seviyesinden2,30 'a çıktı. Pandemi de 1 Euro seviyesinedüşmesini saymayalım, o, depoların şişmesindendolayı sanal bir fiyat hareketi idi. Pandemi öncesiveya Ukrayna savaşı öncesi 1,50 Avro’dan 50litre alıp 75 Euro ödeyen, şimdi 115 Euro vere-cek. Birkaç hafta içinde %50 zam az değil, 40Euro fark var 50 litrelik bir depoda. Fakat eviolan, yakıtını kendi alana ne diyelim?Örneğin 2021 Mart ayında 4500 litre yakıtaldım kalorifer ve sıcak su için ve o şimdi bitmeküzere. 12 ay önce 2.700 Euro verdim. İki haftaönce alsaydım 9.400 Euro verecektim, geçenhafta alsaydım  7.200 Euro. Kaba hesapla 3 binEuro nerde, 9 bin nerde 7 bin nerde. Bir haftada2 bin düzeldi, buna mı sevineyim, geçen yıl 3verdim, şimdi 7 vereceğim, 5 bin Euro artış, bunamı üzüleyim. Tabii ki düzelecek, makul bir se-viyeye inecek ama benim tank şimdi boşaldı,şimdi bu fahiş fiyattan almam lazım. Bir arababenzin deposuna 40 Euro fazla vermek var, haf-tada bir, iki haftada bir. Bir defaya mahsus olsada, 5 bin Euro daha fazla vermek var.

ARABASI EVİ OLMAYANDA ETKİLENECEKBu konuda son olarak şunu söyleyeyim: ara-bası, evi olmayan, az yiyip az içen de etkilenecek,zira kiralık evin kalorifer masrafları da bire biryansıyacak yıl sonu denkleştirmesinde. Vatandaşkenara bir kaç yüz Euro para koymaya çalışsın. Ozamlı işletme masrafları onun cebine de yansıya-cak.

PLANLANAN DEVLET DESTEĞİ VATANDAŞI
RAHATLATACAK MI?Rahatlatacak diyemem, bu biraz abartılı olur.Yükünü biraz hafifletecek diyebilirim. Kulislereve tahminlere göre bir litrede 10 ile 40 cent ara-sında bir destek bekleniyor. En azından maliyebakanı Lindner’in böyle bir teklif getirmesi bek-leniyor. Gerçekleşir mi, yasalaşır mı, bu başkakonu. Her tüketiciye aynı oranda yardım edilmişolacak.  

AKARYAKITIN YÜZDE 46’SI DEVLETE
GİDİYORDevlet için yük o kadar çok değil. Tam tersi.Fiyatlar ne kadar çok artarsa, devlet de o kadarçok vergiden kazanıyor. Herhalikulade Umsatz-
steuer dediğimiz, Mehrwertsteuer dediğimizkatma değer vergisi olarak %19 devlet kasasınagidiyor.  1,19 litre fiyatında 19 Cent, 2,38 litrefiyatında 38 Cent sadece KDV. Bunun üstüne es-kiden akaryakıt vergisi denilen şimdiki enerjivergisi dediğimiz geliyor, Karbondiyoksit katkıpayı, petrol stoklama katkı payı derken, şimdikibenzin fiyatının aşağı yukarı 1 Euro’su devletegidiyor. Yani Benzin fiyatının %46’sını devletalıyor. Dizel de bu %39-40. Devlet de biliyor bu fahiş artışın geçici ola-cağını, bundan dolayı yardıma alıştırmak iste-miyor. Benzin fiyatlarıyla oynamak, üst sınır dakoymak istemiyor. İlan edilen fiyatlar kalsın, ben-zinci faturadan indirim yapsın istiyor. Tabii kibunun ne kadar bürokrati getirdiğini devlet, esa-sen siyaset her zamanki gibi unutuyor. 
SAVAŞIN YÜKÜNÜ BİZ TAŞIYORUZYani Putin’i sadece durduralım değil, cezalan-dıralım derken, biz vatandaşlarını cezalandırıyordiyebiliriz. Bunu mutlaka isteyerek yapmıyor,amaç bu değil, fakat neticede, ambargo yükünübiz de taşıyoruz. Devlet için konu o kadar zordeğil, bize iyi niyetli davransa: Savaş öncesi ka-zandıklarının üstüne çıkmasa, fazlalığını iste-mese dahi bizim yük çok daha hafileyecektir. 

Ayrıca bu benzincide son fiyattan indirim çokkomplike ve bürokrasiyi şişirecek. Lindler FDPolarak tuzu kuru diyeyim. Ama sosyal demokrat-ların ve yeşillerin dahil olduğu bir hükümettezor gerçekleşir, zira 100 kilometrede 4 litre ya-kana, ayda 40 litre yakana diyelim (yani 1.000km kullanana) 10 cent yardımda 4 Euro verecek.Arabası 100 km de 20 litre yakıyorsa, ona 80Euro verecek. Çevreyi daha fazla kirletene vehatta daha fazla kilometre yapana daha fazlateşvik. Bu çok mantıklı değil. Hele arabası ol-mayan da vergilerinden 20 litre yakan araba sa-hibini fazlasıyla sübvanse edecek.Bu teklif parlamentodan zor geçer, Rusya’yızayıflatalım, hatta batıralım derken Almanyazayıflayacak ve biz vatandaş olarak batacağız.
MARKETLERDE PANİK ALIŞVERİŞİ VARDüşünün, marketlerde panik alışverişleribaşladı. Ayçiçek yağı kalmadı raflarda, depolar,stoklar dolu olduğu halde. Tabii ki bunlar da arztalep meselesi. Fiyatlar tekrar inecek. Ukraynanın tüm yağ rafinerilerini yerle bir etmezse Rusordusu, en geç önümüzdeki yıl az bir fiyat farkıile kalır. 
PUTİN İKNA OLURSA FİYATLAR UÇARAK
İNERPutin ikna edilirse, bence fiyatlar uçarak iner,zira fiyatlar suni. Beklentiler menfi, bundan do-layı ileride petrol az olacak, gaz az olacak,buğday az olacak, ayçiçek yağı az olacak diyesabit arzda yüksek talep fiyatları böyle çıldır-tıyor. 
MAYA UKRAYNADAN GELMİYORFiyatlar sanal, marketlerde un yok, maya dayok. Fakat maya Ukrayna’dan gelmiyor. Ayrıcaevinde ekmek yapanları sayısının artacağınainanmıyorum. Bu panik alışverişleri raflarıboşaltıyor ve bizim Türkleri fırsat değerlendir-mek için Polonya‘da ayçiçeği yağı üreticelerinekadar götürüyor. 
EN BÜYÜK REZERVİ VENEZUELA’DA

Esasen Rusya petrolü ve gazı tamamen kesse,birkaç hafta içinde başka ülkeler telafi edebilir.Dünyanın en büyük rezervlerinden biri Venezue-la'da. Orasına ders vermekten vaz geçerler, Nor-veç gibi ülkeler arzı artırır, fiyat da dengelenir,zira dengesiz kazanç ile son aylar, daha önce çokdüşmüş olan gelirler dengelenmiştir diyedüşünüyorum. Biliyorsunuz varil fiyatı 30USD'lara inmişti. Uzun yıllar Rusya'nın petrol vegaz fiyatlarıyla da boğazı sıkıldı. İşte bu bazenböyle ters tepiyor. 
BENZİN DİZEL FİYATI DÜŞECEK Mİ?Brent kalitesinde ham petrol 100 Dolar se-viyesine inmişti, daha önce 120 Dolar üzerineçıkmıştı. Fakat üç ay önce 70 Dolardı, bir yıl önceMart ayında 60 Dolardı. Hadi pandemi öncesinebakalım, normal şartlarda 2019’dan 50 Dolardangeliyoruz. 100 Dolar civarında inişlere rahatnefes demek doğru olmaz. Fiyatın artmasını düşmesini birkaç sebep,birkaç kriter sağlıyor. Bir üretim masrafları, buda üretim miktarı ile doğrudan bağlantılı. Vebunların ilerisi için beklentileri. OPEC, yani pet-rol ihraç eden ülkeler örgütü, yarın üretimi %15düşürse, anında fiyat artışını göreceğiz, üretimiartırsa anında fiyatlar düşecektir. Onlar bir gi-rişimde bulunmasa, bir şey yapmasa da, üretenülkelerde veya petrolün yolunda, boru hattı olsun, kanallar olsun, denizler olsun, siyasi, askeriya da doğal afet olsun, anında fiyatlar artar, zira odurumda beklenti arzda düşüşün olması. Akar-’yakıt fiyatları her zaman siyasi olmuştur. OPEC inbir kartel olarak üretim miktarı ile, yani arz ileoynaması dahi hep siyasi konjönktüre bağlı ol-muştur.Fiyatlar mutlaka inecek. Doğa için, çevre içinyüksek fiyatın iyi olmasına rağmen ineceğineinanıyorum. Fakat zamanını ve miktarı öngör-mek çok zor, zira yukarıda söylediğim gibi birçokkriter etkiliyor. Bunu bilen, garanti veren, ElonMusk’ı tahtından indirir, dünyanın en zengin in-sanı olur.

Putin ikna edilirsefiyatlar hızla düşer SUAT BAKIR(Ekonomist)

UKRAYNALI MÜLTECİLER 
İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Ukraynalı mülteciler için yardım eylemi NRW'de yayılıyor. 
Her türlü destek için çok mutlu oluruz. 

Nasıl yardım  edebilirsiniz:

Bağışlanabilecek malzemeler:

Konut imkanları ve maddi bağışlarınız için
İLETİŞİM:

Maddi bağışlarınız için Hesap Nr.: 
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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

5.699,-
102,67 aylık taksit

Inklusive Top-Einbaugeräte
Waschmaschine  L6B7140

     AEG L6FBF60479
     B Skala von A+++ bis G

Spüle

Armaturen

Hayırlı Ramazanlar

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  Detmolder Str. 278 33605 Bielefeld Tel.: 0521 30415121
Şube 2  Bielefelder Str. 62 32051 Herford Tel.: 05221 7609760          

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

Chester�eld Sofas

BIELEFELD (Öztürk)15 Mayıs 2022 Pazargünü yapılacak KuzeyRen Vesfalya Eyalet
Parlamento seçimi için CemileAcar Gökçe BİG Partisi’ndenaday oldu. Toplam 671 imzatoplayarak aday olan GiresunluCemile Acar Gökçe, Bielefeld

Uyum Meclisi eski üyesi. Anes-tezi hemşiresi olarak çalışan,folklor öğretmenliği yapan,Sivil İnsiyatif grubunda gö-nüllü hizmet veren Acar, rakip-leriyle yarışacak.Toplam 64 partinin ya-rışacağı seçimde diğer aday-larda şunlar: Robert Alisch,Mohamed Saleh Baiazid, Emre
Dilmen, Mümin Uluç, Bilge
Karagöz, Hahan Canik, Nur-
han Yaşar, Özlem YıldızÜstündağ, Uğur Ağbaba,Ahmet Kalaycı, Gürel Akkayave Yunus Emre Zorlu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ve
ANADİL KONUSUNDA ÇA-
LIŞMA YAPACAĞIMBİG Parti olarak ikinci defaeyalette seçime katıldıklarınıifade ederek destek isteyen Ce-mile Acar Gökçe, parlamen-toda eyalette yaşayan kişileringüçlü sesi olacağını söyledi.Özellikle Alman vatandaşlığıolan Türk ve diğer yapancılar-dan destek beklediğini sözle-rine ekleyen Cemile AcarGökçe, “Almanya’da çalışan,vergi veren, ekonomiye hertürlü katkıyı sağlayan, kökeniyabancı olan insanların hakla-rını korumak için çalışacağım.Özellikle çifte vatandaşlık veAnadil konusuna ağırlık vere-ceğim.” dedi.

Cemile Acar Gökçe BİG Parti’den
Eyalet Parlementosuna aday
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 15 Mayıs Pazar günü yapılacakparlamento seçiminde BİG Partisi birinci sıra adayı olarak Giresunlu Cemile
Acar Gökçe gösterildi.

BIELEFELD (Öztürk)Merkezi Köln’debulunan Diya-net İşleri Türkİslam Birliği (DİTİB) kuru-luşuna bağlı olarak Biele-feld ve Gütersloh ilsınırları içinde faaliyetinisürdüren camilerinoluşturduğu bölgebaşkanlığı seçimi yapıldı.Brackwede Vatan Camisalonunda yapılan seçime;Bielefeld Merkez Cami,Vatan Cami, SennestadtBeyazit Cami, GüterslohDİTİB, Harsewinkel DİTİB,Verl, Spenge, Rheda Wie-denbrück, Rietberg veHalle DİTİB Camileri dingörevlileri ve dernekbaşkanları katıldı.Başkan Adil Önder’inyaptığı açış konuşması ilebaşlayan kongre, daha

önceistişare usulü ile karar-laştırılan Vatan CamiBaşkanı Murat Kayıplarbaşkan olarak ilan edildi.Seçimden sonra eskibaşkan Adil Önder’e buzamana kadar yaptığı hiz-metlerden dolayı hediyetakdimi yapıldı.

BIELEFELD (Öztürk)AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen UID, 3.genel kurulunu yaparak yeni başkanınıseçti. Zoom üzerinden yapılan, UIDGenel Merkez’inden Zuhal Aksoy, Mustafa NihatKöklü, Kübra Hülya, Arıcı Sorento ve Ragip Ço-raklı’nın katılımı ile gerçekleşen kongrede, Müns-ter-Bielefeld Bölge Başkanlığına Ramazan Aygörseçildi.Paderborn’dan Asuman Bulut’un da aday ola-rak yarıştığı genel kurulda önümüzdeki dönemiçin yönetim kuruluna şu isimler seçildiler: AdemYılmaz, Nazif Yıldız, Mehmet Genç, Adnan Bişgin,Özcan Tuncer, Nurettin Öztaş, Ayten Sayar, H.İbrahim Işık, Ali Balcan, İbrahim Kulaberoğlu,Ogün Yılmaz, Fatih İmamoğlu ve Bilal Dökmeci.

RamazanAygör
Yeni BölgeBaşkanMuratKayıplar



Karolinen Str. 25 33609 Bielefeld      
Tel.: 0521 / 962 397 97           eamoebel      Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma 10.00-19.00  Cumartesi 10.00-18.00

Gold Elit Baza, 
Başlık ve Yatak, 
180 x 200

1.499,- €
Aqua Koltuk Takımı 3+3+1 Set  2.399,- €

Lorenzo Baza, 
Başlık ve Yatak, 
180 x 200  

2.099,- €
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BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld’in merkezinde, Bahnhof Str.47 adresinde hizmet veren eski byYol Restaurant, konseptdeğişikliğiyle tekrar By Yol ismini aldı.Değişiklik olarak da son zamanlarda modaolan serpme kahvaltı servisi ilave edildi.
MÜŞTERİLERİMİZ BURAYA HEP BY

YOL DEDİLER500 metrekare alana kurulu bulunan, altüst 170 kişilik kapasiteye sahip By Yolişletme müdürü Kemal Karakuş, “Neden isimdeğişikliği yaptınız?” sorumu şu şekilde ce-vapladı: “Hatırlarsınız burası ilk açıldığındaismi By Yol idi. Daha sonra isim değişti,
Nefes oldu. Fakat, By Yol hiç unutulmadı.Müşterilerimiz hep By Yol derlerdi. Bizde bukadar sevilen, benimsenmiş ismi tekrar mü-

esseseye alalım dedik ve ismi By Yol olarakdeğiştirdik.”
SERPME KAHVALTI VERİYORUZKonsept değişikliğiyle alakalı da bilgiveren Karakuş, “İsim değişikliğini yaparkenkonsept değişikliği de yaptık. Serpme Kah-valtı servisi yapıyoruz. Esasında burada ha-reketlilik saat 8.00 de başlıyor. Müşterileri-miz sabah saatlerinde gelip çorbalarını içi-yorlar. Saat 10.00 - 14.00 arası Serpme Kah-valtı veriyoruz. Kahvaltıdan bağımsız “Su-cuklu Simit, Muhlama, Kavurma, Su böreği,Menemen, Sahanda yumurta, Tost ve Göz-leme gibi çeşitleri de sunuyoruz. Tabii ki, res-toranımızın her zamanki hizmeti hep devamediyor. Kahvaltı saatleri içinde dileyenmüşterilerimiz herhangi bir ızgara çeşitleri-mizdende tadabilir.” dedi.

Kaliteli ipek 

80 cm, 120 cm, 150 cm 

AÇILDI

m2

Eski By Yol
Restaurant

Bielefeld Ukraynalı
mültecilere kucak açtı

Yine By Yol Oldu
Konsept değişikliğiyle isim de değiştiren BY YOL Restaurant’ta
saat 10.00 ile 14.00 arası “Serpme Kahvaltı” hizmeti verilecek.

BIELEFELD (Öztürk)2001 yılında Almanya’yagelen Fatih Canbeyli,Oberntorwall 23c, 33602Bielefeld adresinde organik gıdaürünleri dükkanı açtı. Dükkanda;keçiboynuzu pekmezden, kimyasaliçermeyen helvaya kadar bütünçeşitler bulunuyor.
ÜRÜNLERİMİZ YÖRESİNDE

MEŞHUR OLAN İLLERDEN
GELİYOROrganik ürünlerin hepsininTürkiye’den geldiğini söyleyen FatifCanbeyli şu bilgileri verdi: “Çerezgrubu başta olmak üzere, yaklaşık1000 kadının içinde bulunduğu“Kadınların Elinden” kooperatifininürünlerini burada satıyoruz.” dedi.El yapımı tarhana, biber ve doma-tes salçası gibi ürünleri de bulun-durduklarını ifade eden Canbeyli,“Manisa yöresinden mesir çeşitleri,Aydın’dan incir, sızma zeytinyağı, Ma-latya’dan kayısı, Antep’ten Fıstık, Gire-sun’dan Fındık, Çorum’dan leblebiçeşitlerimiz var. Baharat çeşitleri, güçveren karışık bitki macunları, helalpropolis, 4-5 çeşit kahve ve daha çok

çeşitlerimiz tezga-hımızda bulu-nuyor.” bilgisinivererek açılışa özelsatışlarının bulun-duğunu sözlerineekledi.

Canbeyli Feinkost dükkanında Aydın’dan İncir , Gaziantep’ten Fıstık, Ma-
nisa’dan Mesir macunu, Giresun’dan Fındık, Çorum’dan leblebi geliyor.

Organik gıda ürünlerisatan Canbeyli Feinkost açıldıedienkaufmann/-frau
         Digital und Print

ediengestalter/in 
         Digital und Print

rokaufmann/-frau

Feilenstr. 2 
33602 Bielefeld
Tel.: 0521/ 17 70 76 
info@ozturk.de

Jahrespraktikum
Medya alanında senelik staj imkanı

Çağdaş Yaşam Derneği Başkanı Nebahat Polhreich (sağ başta)kedi mamaları alarak sokakta yaşamak zorunda kalan hayvan-lara gönderdi.

Bielefeld Çağdaş Yaşam Derneği üyesi Ökkeş Taşer derneğinönünde Ukrayna’dan gelen mültecilere sıcak çay ve kahveikram etti.

Johanniter Sosyal Yardım Kuruluşu, mülteci sorumlula-rından Aykut Aydınel, Ukrayna’dan gelen Türk iş insan-ları ile sohbet etti ve yurtla ilgili görüşlerini sordu..

BIELEFELD (Öztürk)Ukrayna’dan gelenmültecilere Bie-lefeld’deki sosyalyardım kuruluşlarındanJohanniter’de sahip çıktı.Bielefeld’in en büyük ka-palı spor salonu olan Sei-densticker Halle’yiorganize eden Johanniter,burada 160 Ukraynalı mül-teciyi ağırlıyor.Rusya ile Ukrayna ara-sındaki ihtilaf sonucuçıkan savaştan sonra, körkurşunlara hedef olmamakiçin ülkesini terketmek zo-runda kalan kişilere kucakaçan ülkeler arasında bu-lunan Almanya, gelen mül-

tecileri değişik şehirleredağıttı. Bunlardan bir bö-lümü de Bielefeld’e geldi.Bielefeld’deki mülteciağırlama merkezlerindenbiri olan SeidenstickerHalle’nin sorumlusu AykutAydınel, “Burada 160kişiyi ağırlıyoruz. Yüzde80’i aile, çoğunluğu çocuk.Aralarında Türkler de var.Üç öğün yemek veriyoruz,sağlık dahil her türlü ih-tiyaçları karşılanıyor. Üçvardiya buradayız. Hervardiyada Rusca konuşantercümanlarımız var.” diyebilgi vererek, bu konudaiki ayrı projelerinin bulun-duğunu sözlerine ekledi.

Bielefeld’deki Seidencticker Halle kapalı spor salonuna gelenmülteci çocuklar oyuncaklarına burada tekrar kavuştular.
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DUİSBURG (Öztürk)Saadet Partisi GenelBaşkanı Temel Karamol-laoğlu, Saadet Partisi Av-rupa Teşkilatı’nın Duisburgkentinde düzenlediği programdapartililerle bir araya geldi. Kara-mollaoğlu, Rudolf-Schock Sa-lonu’ndaki ’AvrupaBuluşması’nda, Rusya’nın Ukray-na’ya girmesi, 6 liderin ‚Güçlendi-rilmiş Parlamenter Sistem’metninin imzalanması, Muhalefe-tin Cumhurbaşkanlığı adayı, Eko-nomi ve CumhurbaşkanıErdoğan’ın başta Tek Adamlığı,İstifa edip Türkiye’den Yurtdışınagitmek isteyen  doktorlar için; Gi-derse Gitsinler’ demesi ve sonzamanlardaki konuşmalarınailişkin görüşlerini anlattı.Pandemi münasebetiyle son

zamanlarda hep ZOOM üzerindekonuştuklarını belirterek sözle-rine başlayan Temel Karamol-laoğlu, Ukrayna savaşının ciddiproblemler barındırdığını dilegetirerek şunları söyledi: „Bir ta-rafta Rusların aniden Ukrayna’yagirmesi elbette tasvip etme-diğimiz, bağımsız bir ülkeninbaşka bir ülke tarafından işgaledildiğinin işareti de olduğu içinhiçbir zaman böyle bir yaklaşımıtasvip etmeyiz. Ancak bu yak-laşımla mücadele edilirken hata-lara düşülmemesi gerektiğini devurgulamadan edemeyeceğiz. El-bette ki bütün dünya böyle birdavranışın yanlışlığını ortayakoymak için gayret edecektir. Ba-rışın bir an önce tesisi için de he-pimiz üzerimize düşeni yerinegetirme gayretinde olacağız.“

SEÇİME KADAR BERABERİZ6 parti ile yaptıkları ‚Güçlen-dirilmiş Parlamenter Sistem’ mu-tabakatı ile görüşlerini anlatanTemel Karamollaoğlu, „TekAdam“ yönetiminin kendilerinibiraraya getirdiğini söyledi. Hü-kümet ve iktidar dediğime bak-mayın, Türkiye’yi tek adamyönetiyor diyerek konuşmasınısürdüren Karamollaoğlu, „Birbi-rimizden farklı programlarımızolmasına rağmen, problemleri-mizi çözmek için birlik olma ih-tiyacını duyduk. 6 parti toplantık,‚Güçlendirilmiş Parlamenter Sis-tem’ mutabakatını imzaladık. Katıkurallarımızı bir tarafa bırakaraksistemi değiştirelim, arkasındandiğer problemleri nasıl çöze-ceğimizi konuşuruz. Biz bu ko-nuda en tecrübeli partiyiz.

Biliyorsunuz ilk ortak hükümetiCHP ile kurmuştuk.“ Dedi.
YÜK OLAN YATIRIMLAR

DURDURULACAK57 dakika kürsüde kalan, ko-nuşmaları zaman zaman „BilgeBaşkan Bizim Başkan“ veya „BilgeBaşkan Temel Başkan“ sloganla-rıyla kesilen Saadet Partisi lideriTemel Karamollaoğlu konuşmala-rında şu görüşleri dile getirdi:„İktidara geldiğimizde ekono-miye yük olan yatırımları durdu-racağız. Sarsılmaz Adalet sistemikuracağız. Adaleti işleteceğiz. Er-doğan’ın doktorlara sitemini tas-vip etmiyoruz, onlara teşekküretmesi gerekirken sitem etmesianlaşılır değildir. İsrafı, rüşveti,yolsuzluğu kökünden kazıya-cağız, sadece üretime dönük yatı-rımlara kaynak aktaracağız.

Ekonomide milli geliri adil olarakdağıtacağız. Adil olarak dağıtma-dığımız takdirde, refah seviyesiniyükseltemez ve tabana yaya-
mayız. Cumhurbaşkanı adayımızzamanı gelince açıklanır.“ gö-rüşünü dile getirdi.

12 Mart 2022 Cumartesi günü, Saadet Avru-pa’nın davetlisi olarak “Avrupa Buluşması”için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Ka-ramollaoğlu Almanya’nın Duisburg şehrindeydi. Top-lantı şehir merkezindeki “MercatorhalleRudolf-Schock” salonunda yapıldı ve sloganı da; “Se-ninle Olur” idi.
“BİZ, MİLLİ GÖRÜŞÇÜ ONLAR MİLLİ KURUŞÇU !”Program başlamadan önce salonda tanıdık yüz-lerle selamlaştık, hatta şakalaştık. Aralarında İktidarpartisinden insanlar vardı. Bu arada 272  sayfalıkYerli ve Milli Dava Peşinde “Koca Bir Ömür” eseriniyazan Şaban Turhal beyle tanıştık. Kitabını imzalayıpverdi. İnşallah okuyacağım. Hatta orada Şaban Tur-
hal’ın, Ak Parti’ye oy veren, kendilerini Milli Görüşçüolarak tanıtan kişilere;  Biz “Milli Görüşçü” onlar“Milli Kuruşcu” demesini de not aldım.  Fakat, arala-rındaki samimiyet ve dostluğu da gördüm.

SAADET TOPLANTISINDA CHP’Lİ İSMAİL
ÇAYIR AÇIŞ KONUŞMASI YAPTIToplantı, Temel Karamollaoğlu ve diğer davetlile-rin protokolde yerlerini almadan başladı. Sunucu-luğunu Berlin’den Halim Özkal isminde bir vatandaşyaptı. İstiklal Marşı okunduktan sonra doğal olarakprograma geçildi. Açış konuşmasını yapması gereken

Saadet Avrupa Genel Başkanı Samet Sami Temel sa-londa olmayınca, kürsüye ikinci sıradaki konuşmacıCumhuriyet Halk Partisi temsilcisi İsmail Çayırdavet edildi. İsmail Çayır geldi, konuşmaya başladı.Bereket, ev sahibi Samet Sami Temel ile Saadet Par-tisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve diğermisafirler İsmail Çayır konuşurken salondaki yerle-rini aldılar. Anlaşılan bu kazayı fark eden bir yetkili,hemen haber göndermiş olacak ki, protokolün acelegelmesi sağlandı. Yoksa üçüncü sıradaki konuşmacıİyi Parti temsilcisi Sebati Turmuş kürsüye çıkıp ko-nuşmasını yapmış olacaktı. Neyseki Samet SamiTemel geldi, program usulünce devam etti. Bunabenzer protokol kazaları sık rastlanan olaylar değil,fakat yaşanınca resmen sırıtıyor.
PROTOKOL MİSAFİRLERİ TAKDİM EDİLMEDİSiyasi parti ve bazı önemli toplantılarda adettir,davetli gelen misafirler anons edilir ve mesaj gönde-ren kişi ve kurumların mesajları okunur. Burada nemesaj okundu ne de misafirler takdim edildi. Galibaunutuldu! Protokol sırasına sağdan sola kadar bak-

tım, genelde davetli veya özel misafirler ilk sırada yeralırlar. Aralarında davetli olduklarını düşündüğümNizami Alem Federasyonu eski Genel Başkan yar-dımcıları Rahmi Koca ile İbrahim Doğancı vardı. Mut-laka başka özel misafirlerde gelmiştir. Takdimedilmediği için haberimiz olmadı. 
BEBEKLİ AİLELER VARDIİslami kuruluşların ve partilerin toplantılarındasalon düzeni biraz farklıdır. İmkan varsa bay bayanayrı salonlarda otururlar, yoksa salonun bir tarafındaerkekler diğer tarafında da bayanlar otururlar. Bu sa-londa da ayrı ayrı oturma imkanı olmadığı için ha-nımlar sahnenin solunda erkekler sağında oturu-yordu. Hanımlar için salonun üçte biri ayrılmıştı, be-bekleri ile katılan hanımlar ise dikkatlerden kaçma-dı. Bir bayan sıra ile herkese Milli Gazete dağıttı. 
KİTAP SATIŞI İLE YİYECEK BÖLÜMÜ YOKTUBu toplantı Kovid 19 öncesi olsaydı, mutlakayemek standları, kitap satışları, tekstil veya exportreyonları kesinlikle olurdu. Buradan para kazanmakiçin de program uzadıkca uzatılırdı. Konuşmacı ola-

rak gelen kişilerin anlattıkları pek dinlenmez, salonagiren çıkan çok olurdu. Bu programda insanlar gün-demi ve konuşmacıyı pür dikkat dinlediler. 
EKONOMİYE YÜK OLAN YATIRIMLAR İPTAL

EDİLECEKSaadet lideri Temel Karamollaoğlu kürsüye çıktı57 dakika konuştu. Salondakiler pür dikkat dinledi-ler. Merak edilen bütün soruların cevabını verdi:• 6 Parti liderinin imzaladığı ‘Güçlendirilmiş Par-lamenter Sistemi’ni anlattı ve açıklamasını da yaptı.• Zamanı gelince Cumhurbaşkanı adaylarını açık-layacaklarını söyledi.• Yapılacak seçimde halk kendilerini iktidarataşırsa, ekonomiye yük olan yatırımları iptal edecek-lerini ifade etti.• Sarsılmaz ADALET sistemi istedi.• İsrafı, rüşveti, yolsuzluğu kökünden kazıyacak-larını ve sadece üretime dönük projelere kaynak ak-taracaklarını ilave etti.• En sonunda da “Koalisyon Hükümetleri” konu-sunda parti olarak en tecrübeli olduklarını ve ilk hü-kümetlerini CHP ile 1974 yılında kurduklarını dilegetirdi. 
Adnan ÖZTÜRK

Katı kuralları bıraktık 6 parti birleştik

Saadet Avrupa Buluşmasından notlar:



Mehmet Acar

      

“Türkiye’nin enerjitedarik gücü,Avrupa için stratejiknefes borusudur”Günümüzde devletlera-rası anlaşmazlıklardaenerji kaynakları ko-nusundaki temel rekabetdevletler arasındaki uzlaşmaz-lık-ların biri ko-numuna geldi.Yayıl-ma tehli-kesi olansavaşlardan üstdüzey savunmastratejilerinekadar herdevlet enerji ih-tiyacını kendigeleceği açısın-dan hesap-laya-raksilahlanmasın-dan savunmabütçelerinekadar bütün benzer öngörüle-rini enerjinin kullanılabilirliğiüzerinden masaya yatırmakta-dırlar. Özellikle büyük devletlerenerji havzalarının kontrolüadına zengin tabii kaynaklarınbulunduğu bölge veya yakıncoğrafyalarda çatışmalar çıkar-mak, iktidarları yerinden edipkendilerine bağımlı kontrol edi-lebilir müttefikleri destekleye-rek enerji akışında etkili olmakdış politikalarının ana ekseninioluşturmuştur. Müttefik siyaset-leri destekleyerek paralel ikti-darları kontrol eden büyükdevletler, enerji güvenliğinisağlamak adına kanlı savaşlarabile kolayca bahane üretebil-mektedirler. Sadece politik çe-kişmelerin değil çok sayıdadevletin içerisindeki yer aldığıbüyük dünya savaşlarını bilegöze alacak rekabetlerinin kanlıfinalini oynamayı göze alacakkadar gözleri dönebilmektedir.Devletler içeride kendi hal-kına, dışarıda yakın müttefikle-rine ve en sonundadüşmanlarına açık-ladıkları sonmesajları hep enerji üzerindentarif edip, politikalarına destekarayan söylemlerini hep enerjiüzerinden geliştirmişlerdir. Dışpolitikalarında sürekli olarakmasaya enerji hesapları yaparakgelenler, dost veya düşman ta-riflerini enerji politikaları çerçe-vesinde görmeye başlamışlardır.Askeri, ticaret, siyaset ve yatı-rım politikalarının eksenine hepgenel enerji ihtiyaçları koyula-rak dost ve düşman tariflerinede enerji siyaseti etkili ol-muştur. Öyleki artan enerji ih-tiyaçları ülkelerin bütçelerininönemli bir bölümünü götürür-ken enerjiyi rakiplerine kaptır-mamak adına yeni rekabetsahalarını da enerji ihtiyaç vemaliyetleri üzerinden hesaplan-maktadır. Günümüze kadarböyle gelen enerji ihtiyacı hesa-pları gelecekte de devlet yöne-timleri için devasa bir maliyetolarak gözardı edilemeyecektir.Gelecekteki enerji ihtiyacınıbugünden garantileyemeyen ül-keler borç - enflasyon sarmalıiçerisinde gelişmeye mecbur-durlar. Sanayi ülkeleri arasın-daki silahlı rekabetlerde ise,enerjide dışa bağımlı olan ülke-ler hiç hesaba katılmayan basitgüçler konumundadır. Çünküenerji, artık bir zenginlik pay-laşımının çok ötesinde, günü-müzde sahip olduğumuzstandartları kaybetmedenyaşayabilmenin veya rakipleringerisine düşmemenin de ol-mazsa olmazı konumundadır.Enerjinin tarihi zenginlikten çoköteye azami yaşam standartları-nın gereği haline gelmiştir. Enönemli silahlar enerjiye sahipolmak için kullanılırken, gele-ceğin tarifinin enerji üzerindenyapılması devletlerin bu alan-daki potansiyeli üzerinden ya-pılmaya başlamıştır. Enerjidedışa bağımlı ülkeler, gelecekteartacak ihtiyaçlarını, ancakmantıklı enerji politikaları ilekarşılayabileceklerdir. Enerjisiyaseti olmayan ülkelerin ya-rını bugünden kaybeden ülkekonumuna geleceği siyaset mer-kezlerinin kesin öngörüleridir.

Mevcut askeri hareketliliğinenerji hatlarının geçtiği bölge-lerde görülmesi Avrupa ülkele-rinin enerji kartlarını tekrarmasaya koymaya mecbur bıra-kıyor. Rusya -Ukrayna krizi gös-teriyor ki Batı Av-rupa’nın enerjitedariki hiçte gü-venli değildir. Al-manya - Fransaöncülüğündekibaşat ülkelerinMoskova ile artangörüşmeleri degösteriyor ki, kri-zin olumsuz etki-leri görülmedenolası riskler içintedbir alınmakta-dır. Kuzey Akım Enerji Hattıyakın gelecekte kapandığındaAvrupa’nın enerji tedariki kor-kunç derecede pahalı olacaktır.Ukrayna krizi derinleşip Rusyaile Batı Avrupa arasındaki iplergerildikçe bu makaledeki iddia-lar daha bir anlam kazanacaktır.Çünkü ülkeler enerji maliyeti vepiyasasını tahmin edemedikleridönemlerde ne kalkınma ham-lelerini, ne de yapacakları yatı-rımları hesaplayabilirler. RusyaAvrupa’yı böyle bir bilinmezedoğru iteklemektedir.Türkiye ve Almanya’nın en-erji alanındaki ihtiyaçları birbi-lerinin imkanları ile deyakından ilgilidir. Türkiye’ninyılda 10 aydan fazla parlayangüneşi ve sıradağların eteklerin-deki rüzgar Almanya yatırımcı-ların dikkatini çekmelidir.Üstelik Türkiye dünyanın enzengin yeraltı kaynaklarınınyakın komşusu, hatta enerjikaynaklarının Avrupa’ya taşın-ması için adeta bir stratejik kö-prüdür. 100 yıl önceki Kaiser -Sultan işbirliği de enerjiyiBağdat’tan Berlin’e ulaştırmayıamaçlıyordu. İki tarihi liderin4B projesindeki hedef enerjiyiTürkiye üzerinden Avrupa paza-rına taşımaktı. Askeri gücünükaybeden Osmanlı Devleti ile,Anglo-Sakson kıskacındaki Al-manya’nın hayalini engelleyenİngiltere bugün de bölgedekizenginliklerin önemini bilen birülkedir. Ancak bu defa oyunbiraz değişik oynanmaktadır. İn-giltere ne kadar Almanya’nınTürkiye’ye yaklaşmasını hazme-debilir bilemiyorum ama, Rusla-rın askeri gücü karşısındaAvrupa ülkeleri birliğini koru-mak zorundadır.Avrupa yeni enerji köprü-sünü Türkiye ile, hatta Türkiyeüzerinden kurmak zorundadır.Başka alternatifleri yoktur. İs-rail’in hayır demeyeceği, İngilte-re’nin oyun bozanlıkyapmayacağı Türkiye üzerindengeçen enerji EEK-Euro EnerjiKöprüsü hattı, Avrupa’nın gele-cek 50 yıllık enerji tüketiminigarantiye alacaktır. Tarihi coğra-fyasına geri dönmek isteyen Rusyayılmacılığına karşı batı ancakTürkiye’yi yanına alarak karşıkoyabilir. Batının aradığı pazar,enerji ve insan gücü Türkiye’ninöncülüğünü yaptığı Ortadoğu dabulunmaktadır. Yeter ki batı bubölgeyi kirli oyunlarına alet et-meden Türkiye ile işbirliği içeri-sinde hareket etsin.Türkiye’nin enerji tedarikgücü dünyanın hiç bir ülkesindeyoktur. Enerjinin en çok var ol-duğu bölgeler ile en çok kulla-nan Avrupa ülkeleri arasındastratejik bir köprü olan Tür-kiye’nin önemi sadece kriz dö-nemlerinde biraz hatırlanmasıözellikle Avrupa Birliği‘nin vizy-onsuzluğunu bir türlü kırama-ması anlamına gelir. Türkiye’ninönemini ABD ve Rusya anladığıiçin bir çok konuda sürekliengel oluyorlar. Anlamayan ABülkeleri ise kendi iç politikala-rına alet etmeyi marifet halinegetirmişlerdir. Oysa “Tür-
kiye’nin bölgesindeki enerji
tedarik gücü, Avrupa için
stratejik nefes borusudur”

Burak Selçuk Alp Çelik

BIELEFELD (Öztürk)Merkezi Köln’de bulunan Avrupa Türk İslam
Birliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren
ATİB Bielefeld & Yunus Emre Cami 13. kon-gresini yaparak yeni yöneticilerini seçtiler.Divan heyetine Nihat Murat, Selami Tok ve Mustafa

Özdemir’in seçilmesiyle başlayan kongre, başkan İhsan
Gökçen’in açış konuşmasıyla devam etti. Muhasip Tah-
sin Demiray tarafından muhasebe raporu okundu.Rapor hakkında yapılan konuşmalardan sonra, üyeler ta-rafından oylanarak ibra edildi.Dernek üyesi 16 kişi tarafından başkan adayı olarakteklif edilen Mehmet Acar, genel kurul tarafından oy bir-liğiyle önümüzdeki dönem için başkanlığa seçildi. Dahasonra yönetim kurulu seçimi yapıldı ve şu isimler görevaldı: Tahsin Demiray, Bayhan Kayıhan, Yunus Emre Ka-
rahan, Burak Mısır, Nuri Ayana, Faruk Erişti, Bekir
Erzen ve Cengizhan Altuntaş.

ATİB Bielefeld’in yeni başkanı

Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri eski başkanİhsan Gökçen’e 10 yıl süre ile verdiği hizmetler-den dolayı teşekkür plaketi verdiler.



MELLE (Öztürk)Yöneticiliğini yaptığı Kanal Avrupa TV te-levizyonu önünde 3 Mart 2021Çarşamba günü kalp krizi sonucu haya-tını kaybeden Mehmet Baş, DİTİB Melle MimarSinan Cami’de vefatının 1. yıl dönümünde anıldı.Anma programına Mehmet Baş’ı seven dostları,beraber hizmet ettiği, bıkmadan, yorulmadan bir-likte fahri koşuşturduğu gönüldaşları katıldı.Öğle namazını müteakip başlayan programda,Cami din görevlisi Levent Albayrak koordinesindeKuran-ı Kerim ve dualar okundu. Mehmet Yüzüak,Ekrem Yavuz, Mustafa Aracı, İsmail Kurtaran, Agah

Alp Baş katkıda bulundular.Programın sonunda kardeş Nedim Baş, davet-lilere teşriflerinden dolayı teşekkür ederek şunlarısöyledi: “Mehmet Baş, bizim ağabeyimiz, babamızve eşimizdi. Ailemize acısı kabus gibi çöktü. Üzün-tümüz tarifsiz. Fakat kader, buraya kadarmış, bizona doyamadık... O aynı zamanda sizin de gönüldostunuzdu. Yorulmadan, bıkmadan, büyük birşevk ve muhabbet ile, inandığı dava için bütün Av-rupa’yı dolaştı. Dertlerimizle dertlendi. Bize demiras olarak sizin gibi dostlarını bıraktı. Beraber-liğiniz bize şeref verdi. Allah razı olsun. Ağabeyi-min ruhu şad olsun.” dedi.

Melle Mimar Sinan Cami’de yapılan anma gününe katılan Mehmet Baş
dostlarının bir bölümü

er Staatsbesuch von Kanzler Scholz in derTürkei stand im Schatten des Krieges in derUkraine. Die Türkei bemüht sich seit Beginndes Krieges um eine friedliche Beilegung desKonflikts. Profitieren kann das Land durchdie guten Beziehungen sowohl zu Russlandals auch zur Ukraine. Neben dem Ukraine-Konflikt wurden natürlich auch diebilateralen Beziehungen diskutiert. Dertürkische Staatschef teilte bei deranschließenden Pressekonferenz mit: „Wirhaben die Möglichkeit zur Erörterungunserer politischen, militärischen,wirtschaftlichen und kulturelle Beziehungengehabt.“ Er wies aufdie Bedeutung derwirtschaftlichenBeziehungen hin:Das bilateraleHandelsvolumenzwischenDeutschland undder Türkei, welchesim Jahr 2020 nochbei rund 38Milliarden Dollarlag, stieg imvergangenen Jahr auf 41 Milliarden Dollar.Der türkische Präsident zeigte sichZuversichtlich, diese Marke bald auf etwa 50Milliarden Dollar zu erhöhen. Darüber hinausunterstrich Erdoğan gerade vor demHintergrund des noch andauernden 60.Jahrestags des deutsch-türkischenAnwerbeabkommens die Wichtigkeit deretwa drei Millionen türkischstämmigenMenschen in Deutschland für die beidseitigenBeziehungen.Tandem Kalın und Kılıç alsSondergesandte berufenPräsident Erdoğan verkündete zudemeine Wiederbelebung der hochrangigenKonsultationsmechanismen mit Deutschland.Der strategische Dialog müsse wiederaufgenommen werden, so Erdoğan. InGeopolitischen und -strategischenAngelegenheiten gebe es Möglichkeiten, dieBeziehungen zu intensivieren. Die Türkei seigerade in der Frage der Sicherheit undEnergie ein Schlüsselland. Und Deutschlandkönne als Partner und Verbündeter derTürkei sowie als eine der Führungsmächte inder Europäischen Union (EU) dieAnnäherung der Türkei an die EUkonstruktiv mitgestalten. Wie wichtigErdoğan die Wiederbelebung derstrategischen Konsultationsmechanismenbeider Staaten ist, zeigt sich auch an denbeiden Sondergesandten, die der Präsidenternannte: Das Tandem um denaußenpolitischen Chefberater und Sprecherdes türkischen Präsidenten, İbrahim Kalınsowie dem Abgeordneten und ehemaligenMinister für Jugend- und Sport, Akif ÇağatayKılıç, der aus Deutschland stammt, sollen diedeutsch-türkischen Beziehungen wieder mitLeben füllen. İbrahim Kalın wohnte bereitsdem spontanen Zusammentreffen zwischenFrank-Walter Steinmeier und Erdoğan EndeFebruar in Senegal bei. Und der in Siegengeborene Çağatay Kılıç gehörte schon zu

Beginn der 2000er-Jahre dem engenBeraterstab von Erdoğan an. Er begleiteteden damaligen Ministerpräsidenten bei fastallen seinen Auslandsreisen und diente ihmals stellvertretender Büroleiter.Imamausbildung an der Türkisch-Deutschen Universität IstanbulEin wichtiger Punkt bei dem Gesprächzwischen Erdoğan und Scholz war derVorschlag des türkischen Präsidenten nacheiner Etablierung einer theologischenFakultät unter dem Dach der größtendeutschen Auslandsuniversität, der Türkisch-Deutschen Universität (TDU), in Istanbul. DieHochschule knüpft nämlich an dietraditionell enge wissenschaftlicheZusammenarbeit zwischen Deutschland undder Türkei an und bietet für viele Bereichedie Grundlage für eine noch engere bilateraleKooperation und Partnerschaft. Eintheologisches Angebot fehlt bislang. Deshalbwäre die Errichtung einer thoelogischenFakultät für beide Staaten nicht nur einGewinn auf kulturell-wissenschaftlicherEbene. Hier ausgebildete Theologen könntenin mehreren der knapp 2800 Moscheen inDeutschland beschäftigt werden. DennDeutschlands Erfahrungsschatz mit derislamischen Theologie ist noch sehr jung. Esgibt erst seit wenigen Jahren islamisch-theologische Fakultäten im Land. Damit nichtgenug: Das Leitungs- und Lehrpersonalbesteht nicht selten aus Geistes- undSozialwissenschaftlern oder anderenQuereinsteigern, die keinen ausreichendentheologische Hintergrund oder theologischeWurzeln besitzen. Ein Theologiestudium ander Türkisch-Deutschen Universität hätteden Vorteil, Abiturienten aus Deutschland –auch mit Expertise aus der Türkei –auszubilden. Damit wäre dem Wunsch derdeutschen Politik nach in Deutschlandsozialisierten Studentinnen und Studentennachgekommen. Die türkischstämmigenAbsolventen wären alle der deutschenSprache mächtig, mit den Lebensrealitätenvor Ort vertraut und kulturell in Deutschlandverortet.Imame sollten sehr wohl in Deutschlandbzw. an der Türkisch-Deutschen Universitätausgebildet werden. Allerdings könnteDeutschland mehr als bisher vomjahrhundertealten theologischenErfahrungsschatz der Türkei profitieren.Deshalb bietet sich eine Kooperation fürbeide Seiten an. Es geht schlicht umVertrauen und Akzeptanz der Absolventen inden Moscheegemeinden in Deutschland.Andernfalls fänden die jungen Theologenweder eine Anstellung noch eine Anbindungim muslimischen Umfeld. DieAusbildungsstätten für islamische Theologenund Imame in Deutschland müssen stabileZukunftsaussichten in der muslimischenGemeinschaft haben. Das ist bis heute nichtder Fall. Der konstruktiveKooperationsvorschlag des türkischenStaatschefs sollte deshalb nicht unbeachtetgelassen werden. Beide Seiten, sowohlDeutschland als auch die türkische Gemeindein Deuschland würden davon Nutzen ziehen.
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Wiederbelebung der deutsch-türkischen Beziehungen?

Mehmet Baş
Melle’de anıldı

Mehmet Baş’ı anma gününde dua okuyan Levent Albayrak ve ekip arkadaşlarının bir bölümü

Mehmet Baş
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OSNABRÜCK (Öztürk)Basın toplantısınaTürkgücü başkanıCaner Çiftçi, antre-nör Ali Uçar, yardımcı antre-nör Samed Sakınmaz vebasın sözcüsü Mesut Ayazkatıldı. Osnabrück taraftar-larının ve sponsorlardanReisebüro Sancarbarlaz’ınsahibi Önder Sancarbar-laz’ın hazır bulunduğu basıntoplantısında Mario Baslergazetecilerin sorularını ce-vaplandırdı. 
KAZANSAYDIM 1 YIL

BOYUNCA YEMEK PARASI
ÖDEMEYECEKTİMMario Basler, zamanzaman açıklamalarıyla basın

mensuplarını güldürdü.Basler, Serkan Can ile id-diaya girdiği o günü şöyleanlattı: “Kazanacağımdanemin olduğum bir oyunla il-gili iddiaya girdim. Eğer benkazansaydım, rakibim 1 yılboyunca benim yemek mas-raflarımı karşılayacaktı.‘Kaybetmem durumunda neistersin’ diye kararı ona bı-raktım. Sonra bana, „Osna-brück Türkgücü’nü çalıştırırmısın?“ diye sordu. Ben de;‚Bir Türkgücü takımı tanı-yordum. O da üçüncü ligdeoynayan Münih Türkgücü‘. Okadar emindim ki, ‘Nedenolmasın’ dedim. Ancak dahaSquash oyununun başındageriye düştüm. Hatta yenile-

ceğimi anlayınca sakatlan-mış numarası yapmak iste-dim ama o yenilgim o kadarhızlı oldu ki onu da başara-madım. Sonuçta kaybedincesözümde durdum.”
YÖNETİM TAM KADRO
BASIN TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNDULARBasler’in bu açıklamalarısalonda gülüşmelere nedenoldu. RTL, NTV, Sat 1, Hür-riyet, Radio Antene gibiköklü basın kuruluşlarınınhazır bulunduğu toplantıdaBasler, takımı Ali Uçar’ın ça-lıştıracağını belirterek, “Bende mümkün olduğu kadarantremanları ciddiye alıpkatılacağım. Ancak çok

büyük değişiklikler olmaya-cak. Takımın daha çok mo-tive olacağına inanıyorum.Ayrıca daha çok taraftarmaçlarımızı izlemeye gelirdiye düşünüyorum. Takımşu anda ligde ikinci sırada.Tabii ki hedefimiz üst ligeçıkmak olur” diye konuştu. 

ünümüzün çocukları lüksü seviyor, kötü davranışları var, otoriteye başkaldırıyorlar, yaşlılara saygıları yok, çalışmak yerine lak lak etmeyi seviyorlar.Çocuklar artık evlerinin hizmetçisi değil, tiranı. Anne babaları odaya girince ayağakalkmıyorlar, onlara itiraz ediyorlar, destek olmak yerine laklak yapıyorlar, şapırşupur yiyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, öğretmenlerine zulmediyorlar.“Bu sözleri okuyunca belki „İşte tam bizim zamanımızı anlatıyor“ diyedüşünmüş olabilirsiniz. Verilen örneklerin tam da şuanki zamanın gençlerine veçocuklarına uyduğunu düşünüyorsunuzdur belki de. Halbuki bu sözlerin sahibimeşhur filozof Sokrat. Yaklaşık 2500 sene önce yaşamış olan Sokrat, kendizamanının gençlerini ve çocuklarını tarif ediyor. Ne kadar tanıdık mı geldi?Aslına bakılırsa bu tarzda bir düşünce insanlığın ilk günlerinden itibarenvardır. Her dönem yaşanan bir olgu. Her nesil, kendinden sonra gelen nesli buşekilde değerlendirir. Ve her nesil bunun sadece kendi nesli için geçerli olduğunuzanneder.Örneğin suçlamalar hep aynıdır. Yaşca daha büyük olan nesil, genç nesliSokrat´ın yukarıda yaptığı gibi eleştirir. Sadece cümleler biraz değişir. „Bizbabamızın yanında bunları yapamazdık“ gibi cümleler eklenir. Genç nesil de yaşlınesli aynı şekilde suçlar ve „Bizi anlamıyorlar, sizin zamanınız geçti“ tarzındacümleler kurar. İşte bu bakış açısı, nesillerin oluştuğu günlerden itibaren var,dolayısıyla yeni bir olgu değildir. Aynı şekilde nostaljik düşünceler deyeni değildir. Her nesil „Bizim zamanımızne güzeldi. Herşey daha güzeldi.Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda neleryapıyorduk. Ah nerede o eski günler, o eskibayramlar“ sözlerini sarf eder. Bu her nesiliçin geçerlidir. Çünkü nostaljik düşüncegenelde insanı çocukluk ve gençlikzamanına geri götürür. Çocukluk ve gençlikyaşlarında sorumluluk daha az olduğu için,genelde o zamanın güzel anlarıbilinçaltında canlanır ve insan o zamanıözler: „Bizim çocukluğumuzda ne güzelçizgi filimler vardı. Bizim gençliğimizde nefilimler vardı. Bizim zamanımızdabayramlar tam anlamıyla bayramdı.“ Eski zamanları aslında güzel yapan, kişinin kendisinin o günlerde güzel birzamanda olmasıdır. Bundan dolayı gelecek nesil de yaşlandığında kendi zamanıiçin aynısını düşünür ve bu hep böyle devam gider. Yani bugün çocuklarına vegençlerine „Bizim zamanımızda herşey daha güzeldi“ diyen neslin çocukları vegençleri de büyüdüklerinde çocuklarına ve gençlerine „Bizim zamanımızda herşeydaha güzeldi“ diyecektir.Rus edebiyatçı İvan Turgenyev, 1862´de kaleme aldığı “Babalar ve Oğullar“(orijinalinde “Babalar ve Çocuklar“) adlı romanında bu meseleyi ele alır veromanda şöyle bir cümle geçer: „İyi de o ilk anların güzelliği neden sonsuza kadarsürmüyor, neden sonsuz bir ömürleri olmuyor?“Nesil çatışmasına götüren bu ve bunun gibi düşüncelerin oluşması gayetnormaldir, yadırganacak bir durum da değildir. İnsanın kendisi değiştiği gibi,toplum da değişiyor. Yaşanan şartlar ve koşullar da değişiyor. Teknoloji iyi veyakötü ilerliyor.  Olaya sosyolojik olarak baktığımızda, değişen nesiller değil. Nesillerinbirbirlerine bakış açıları da değişmiyor. Değişen, toplumsal şartlar, kullanılanmetotlar ve araçlar. Bundan dolayı, sanki ilk defa bir nesil diğer nesil ile çatışmahalindeymis gibi gözüküyor.Bu değişimler sebebiyle kuşaklar hem lafzen hem de anlam olarakbirbirlerinin dillerini anlamamaya başlarlar. Anlaşılmayınca da, doğal olarak birçatışma meydana gelir. Bu anlaşılmamazlıktan dolayı da çatışma geneldegençlerin „Yaşlılar bizi hiç anlamıyorlar“ veya yetişkinlerin „Sen de anne-babaolduğunda anlarsın. Ah, ah, ben gençken…“ cümleleriyle sona erer ve herkes kendiyoluna devam eder.

G
Nesiller Çatışması

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Mario Basler
Türkgücü kadrosunda

Ünlü spor adamı Mario
Basler’i Osnabrück, Türk-
gücü kadrosuna kazandı-
rab iş insanı 
Serkan Can

Barışspor rakibe
gol yağdırdı

OELDE (Öztürk)Grubundaki lideri 1 puan arka-dan takip eden
Oelde Ba-

rışspor, bu hafta yaptığıkarşılaşmada rakip ka-leye adeta gol yağdırdı,rakibi Ennigerloh takı-mını kendi evinde 2 – 10mağlup etti. Ligin 20. Haftası içinEnnigerloh takımınakonuk olan Barışspor, sa-hada ilk dakikalarda es-meye başladı. Sağlıksebebiyle dört aydır ar-kadaşlarından uzaktakalan kaptan MustafaŞahbaz, yeşil sahayadönüş maçında meşin yu-

varlağı 5 kez gördü. Ayrıca Cangörgü 2, İs-mail Ünal 2, Burak Seyrekbasan 1 gol attı-lar. Toplam 10 gol ilegrupdaki iddiasını sürdü-ren Barışspor, 2 goldekendi kalesinde gördü.Maçtan sonra gazete-mize açıklama yapanbaşkan Kışlalı, grupta 20.Haftanın geride kaldığınısöyleyerek, „ Takım olarakelimizden geldiği kadarmücadelemizi hız kesme-den devam ettiriyoruz. Li-derle aramızta 1 puanfark var. Elbette hedefimizgruptan şampiyon olarakayrılmak“ dedi. 
· Himmet ELMACISoldan sağa: Adnan Derviş ve

Barışspor başkan Ramiz Kışlalı
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Açılış Saatleri
Pazar - Perşembe:  08:00 - 01:00
Cuma - Cumartesi: 08:00 - 05:00

Şehrin 
merkezinde 

kahvaltı key�! 

BY YOL

REZERVASYON İÇİN

0521 986 266 55

2 kişilik
serpme

kahvaltımız

24,90 €

Sacda
hazırlanmış

bazlama

Her zevke uygun

kahvaltı çeşitleri

Tüm İslam aleminin

Ramazan Ayı mübarek olsun.

Yürekler huzur dolsun ...

Siparişleriniz

taze 

hazırlanır

1 kişilik
serpme

kahvaltımız

13,90 €

Sahanda
yumurta

6,70 €

Omlet
6,70 €

Tost
5,- €

Gözleme
6,90 €

Sucuklu
yumurta

6,70 €

Kavurma
6,70 €




