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Aylık Türkçe haber
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“Nasıl Sonuçlanacağı” merak edilirken korkulan oldu, Rus askerleri Ukrayna’ya girdi

Savaş
Başladı

Karolinen Str. 25 33609 Bielefeld      
Tel.: 0521 / 962 397 97           eamoebel 

Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma 10.00-19.00  Cumartesi 10.00-18.00

Paderborn’dan
İzmir’e direk 

Ahlen’de
Örnek Sağlık
MerkeziÜç kardeş birlikte ha-reket ederek geliştirdik-leri örnek projeyi hayatageçirdiler. Anka KonutMerkezi adını taşıyan kül-liyede, destekli yaşam hiz-metleri veriliyor. Adnan Öztürk haberi:

Ozan Yusuf
yazmıştı Gurbeti en iyi anlataneserlerden biri olan
“Ren Kıyılarında Meh-
metler” 60. Yıl sayfa-mızda.

n 11’de

n 10’da
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

Coronatesti
DNT Impf- und TestzentrumDNT Impf- und Testzentrum
Friedenstr. 4 - 33602 Bielefeld
Açılış saatleri: Her gün 08-20.00
Inhaber: Dr. Mete Doğan, Dr. Philipp Nentwig

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

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

H
Davetiye • Nikah Şekeri  • İmza defteri

w w w. d a v e t i y e c i . d e

Corendon Uçak Şirketi tarafından gerçe-kleşecek Paderborn İzmir direk seferleri haf-tada iki gün Salı ve Cumartesi yapılacak. 25Haziran’da başlayacak seferler, Ege yolcularıarasında büyük heyecan yarattı.
n Haberi 7’de

13 Mart2021 tarihindevefat eden OzanYusuf Pola-toğlu’nun Göçün60. Yılı için ha-zırladığı kitapyayınlandı. Alt-mışlı YıllardanAltmışıncı Yıla
“Göçün Ede-
biyatı” kitabıATİB’in des-teğiyle ÇığırYayınevi tarafın-dan basıldı.Mahmut Aşkar Yazı

n 10’da

Kovid’ten vefat etmişti

BERLİN (AA) Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya as-keri müdahalesine ilişkin halka ses-lendi.Bugünün Ukrayna için korkunç, Av-rupa için de karanlık bir gün olduğunubelirten Olaf Scholz, "Durum çokciddi. 75 yılı aşkın süreden beri Avru-pa'da yaşamadığımız bir savaşınbaşlangıcına tanık oluyoruz." dedi.

Putin'in Ukrayna'ya saldırma kara-rını verdiğini anımsatan Scholz, "Bu,bağımsız ve egemen bir ülkeye yapılansaldırıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bunuhaklı çıkaramaz. Bu, Avrupa içindekisınırları zorla kaydırma, hatta belki debütün bir ülkeyi dünya haritasındansilme girişimidir." ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin'in Bir-leşmiş Milletler Sözleşmesinin temel

ilkelerinden ve Avrupa barış düzenin-den kasıtlı olarak koptuğunu ve Rus-ya'nın kardeş halkı olan Ukrayna'nınsayısız vatandaşının hayatını tehlikeyeattığını belirten Scholz, Wladimir Pu-tin'e seslendi:, "Çatışmaları derhaldurdurun. Rus birliklerini Ukray-na'dan çekin. Donetsk ve Luhanskbölgelerinin yasa dışı olarak tanınma-sını iptal edin." şeklinde konuştu.

Olaf Scholz



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

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

Yurtdışında anadilimizi ve ulusal kültürü-müzü yaşatmak için Türk toplumunun bi-reyleri, kurumları ve temsilcileri planlı,programlı ve uzun vadeli bir çalışma yürütmelidir. Al-manya’da yıllardır veli ve öğretmen derneklerinde,hafta sonu seminerlerinde ele alınan ve benimsenenönerilerimizi kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.1-Her eyaletteki göçmen örgütleri bir araya gel-meli, Türkçe konusunu ele almalı, konuları derinle-mesine incelemek için yatılı hafta sonuseminerleri düzenlemelidir. Eyaletler dü-zeyinde yapılan çalışmalar federal dü-zeyde birleştirilerek koordineli birçalışma yürütülmelidir.2-“Alman Anayasası’na göre bu ül-kede yaşayan insanların anadilini ko-nuşma ve öğrenme hakkı vardır. Bununiçin STK’ler eyalet hükümetlerine baskıyapmalı; hukuki yollara başvurmalı, gere-kirse anayasa mahkemesine gitmelidir.Türkçe bu toplumun bir dilidir. İtalyanca,İspanyolca, İngilizce, Fransızca gibiTürkçe dersleri de yabancı dil statüsündemüfredata alınmalı, zorunlu ders olarakokutulmalıdır. Almanya’nın en az beş eya-letin üniversitelerinde Türkçe öğretmenleri yetişti-ren kürsüler açılmalıdır.” Heidelberg ÜniversitesiEğitim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. HavvaEngin (13.12.2020, Toymaz)3-Türkçe dersi, devletin himayesi ve gözeti-minde, pedagojik formasyona sahip öğretmenler ta-rafından okullarda verilir, verilmelidir. Çocuklarımızancak bu şekilde anadillerini iyi öğrenirler. Türkçe-nin, birtakım derneklerde yapılması eğitsel, toplum-sal ve dil bilimi açısından kesinlikle yanlıştır. Türkçedersine katılımı artırmak, kayıt yaptırmak hepimizingörevidir.4-Devletimiz, eğitim alanında çalışmalar yapanöğretmen ve veli derneklerini her yönden destekle-meli, atacakları her adımda onlarla işbirliği yapmalı-dır. 5--Öğretmen ve veli temsilcilerinin, bilim adam-larının, Alman ve Türk tarafının üst düzey yetkilileri-nin katılacağı eğitim kurultayları, paneller,sempozyumlar, açıkoturumlar düzenlenmeli; Tür-kiye’deki üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarınındesteği alınmalıdır.6-Ana-baba eğitimi üzerinde önemle durulmalı,bu alanda projeler geliştirilmelidir. Türkçenin öne-mini, sorunlarımızı, istemlerimizi içeren bildiriler,afişler, Almanya’daki okul sistemi ve meslek eğitimihakkında aydınlatıcı Türkçe broşürler hazırlanmalı-dır. 7-Başta TRT olmak üzere tüm basın-yayın or-ganları yurttaşlarımızı, anadilimiz Türkçe ve çocukla-rımızın eğitimi konusunda duyarlı hâle getirmeyeçalışmalı, duyurular ve kamu spotları hazırlamalıdır.8-Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun ulus vedil bilincinin güçlendirilmesi için sanatçıların, yazar-ların, sporcuların ve bilim insanlarının katılacağı kül-türel etkinlikler düzenlenmelidir.9-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bay-ramı öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte yığın-sal olarak kutlanmalı, buralarda anadili konusugündeme getirilerek istemlerimiz kamuoyuna duyu-rulmalıdır.

10-Alman kurumlarıyla (siyasi partiler, öğret-men sendikaları, üniversiteler, kiliseler) politikacı,yazar, bilim ve sanat insanlarıyla ilişkiye geçilmeli,destekleri alınmalıdır.11-Alman okul sistemi içinde çocuklarımıza ya-pılan haksızlıklara anında ve üst düzeyde tepki göste-rilmeli, bu konuda Türk öğretmen ve veli dernekleribirlikte hareket etmelidir. Almanca ders kitaplarındaTürk düşmanlığını körükleyen metinlere yer verilme-mesi için girişimlerde bulunulmalıdır.12-Türkiye Cumhuriyetinin kuru-cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vedevrimlerimizin Almanya’da okutulanders kitaplarında yer alması için çalışıl-malıdır.TÜRKİYE’DEN BEKLENTİLERİMİZ1-Yurtdışındaki veli, öğretmen veöğrenci temsilcileri ile eğitim bilimcileri-nin katılacağı bir şura ile Avrupa’dakiTürk göçmen azınlıklar için geçerli olacakbir “Kültür ve Eğitim Programı” geliştiril-meli ve uygulamaya konmalıdır.2-Şans eşitliğini engelleyen sorun veuygulamaların çözümü için Alman ma-kamlarıyla bilimsel düzeyde işbirliği ya-pılmalıdır. Bu konuda hazırlanacak modeluygulamalar, maddi ve personel olarak desteklenme-lidir. 3-Eğitim ve öğretim sorunları ana-babalardanayrı düşünülemez. Sorunların ardında yatan neden-lerden biri de Türk ana-babaların eğitim ve öğretimkonusundaki bilgi eksikliğidir. Öğretmenlerimiz, kon-solosluklarımız eğitim, din ve çalışma ataşeliklerimizaileleri anadili konusunda daha duyarlı hale getirmekiçin çalışmalıdır. Camilerde verilen hutbelerde Türk-çemizin önemi vurgulanmalıdır.4-“Bakanlık öğretmeni”, “yerel makam öğret-meni” ayrımı yapmadan tüm öğretmenlerin meslekive özlük haklarına sahip çıkılmalıdır. Almanya’dagörev yapan ve mahalli makamlarca atanmış olanTürk öğretmenlerin Alman öğretmenleriyle eşitliğisağlanmalıdır.5-Anadili dersleri Türk hükümetinin değil, ver-gimizi ödediğimiz Alman Devleti’nin yetki ve sorum-luluk alanı içinde olmalı, maliyeti Alman Devletitarafından karşılanmalıdır. Türkçe öğretmeni gerek-sinimi Duisburg-Essen Üniversitesi’ndeki TürkçeÖğretmenliği Bölümü’nden karşılanmalı, bu bölüm-den mezun olanlar öncelikli olarak Türkçe dersi ver-melidir. Ancak burada yetişen öğretmenleringereksinimi karşılamaması durumunda, Türkiyedevlet yetkililerce işbirliği yapılarak Türkiye’denöğretmen getirilmelidir.6-Diploma denkleştirmelerinde anadili dersinekatılım dikkate alınmalıdır. Başarılı öğrencilerimizburs verilerek desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir.Konsolosluklarımız, anadili derslerine katılan öğren-cilerin pasaport işlemlerinden ücret almaktan vaz-geçmelidir.7-Çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye ilebağlarını güçlendirmek amacıyla öğrenci değişimidesteklenmelidir. Almanya’dan Türkiye’ye gideceküniversiteli gençlere, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”,“Atatürk ve Devrimleri” konulu seminerler verilmeli-dir.Kaynak: ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISI SİZİN ELİNİZDE,Bahattin Gemici, Ürün Yayınları, Ankara, 2021

YURTDIŞINDA TÜRKÇEYİ YAŞATMAKİÇİN NELER YAPMALIYIZ?

NÜRNBERG (Öztürk)ULM’de yayınlanan YeniPosta Gazetesi 30.yayın yılını Nürn-berg’deki Dokur Catering sa-lonunda kutladı. Protokoldavetlilerinin ağırlıkta olduğukutlamaya Bavyera Eyaletiİçişleri Bakanı Joachim Herr-
mann, Avrupa ParlamentosuSPD milletvekili İsmail Ertuğ,Nürnberg Başkonsolosluğu Mua-vin Konsolos Ünal Atçalıoğlu,Yeşil politikacı Cemal Bozoğlu,İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk
Türkoğlu ve çok sayıda özel da-vetli katıldı.
MARKUS SÖDER’İN KUTLAMA
MESAJINI GETİRDİMNürnberg Metropol BölgesiTürk Toplumu (TGMN) BaşkanıBülent Bayraktar’ın sunucu-luğunu üstlendiği kutlamada ilkkonuşmayı Bavyera Eyaletiİçişleri Bakanı Joachim Herr-
mann yaptı. Yeni Posta gazetesi-nin köklü bir yayın kuruluşuolduğunu söyleyerek konuşma-sına başlayan Joachim Herr-
mann, size Başbakan Markus
Söder’in selamını getirdim, diye-rek şunları söyledi: „Yeni PostaGazetesi, basın özgürlüğü içindeyayınlarını devam ettiren köklübir kuruluştur. Kutluyoruz,başarılarının devamını diliyo-

ruz.“ dedi.
DOĞRU HABERCİLİKTEN ASLA
TAVİZ VERMEDİKYayıncılıkta geride kalan 30yılını anlatarak konuşmasınabaşlayan Yeni Posta Gazetesi im-tiyaz sahibi Mustafa Bozturgut,„Uzak yakın demeden gelen“ mi-safirleri selamladı. Yayıncılıktabilinmeyenleri de anlatanBozturgut, „Hızlı ve doğru ha-bercilik yapabilmek için; 7 gün24 saat haber üretmek, medya-nın olmazsa olmazı haline geldi.Yeni Posta ile biz de medyadakibu dönüşüme ayak uydurduk.Yazılı basında 30, internette de25 yılımızı geride bıraktık. Güçlüekibimizle; 30 yıl boyuncabağımsız, ilerici, özgürlükçü, laikve doğru habercilikten asla ödünvermedik.“ dedi.
NE TÜRK NE DE ALMAN MA-
KAMLARINDAN DESTEK GÖR-
DÜKKonuşmasının bir bölü-münde duygulanan Mustafa
Bozturgut, „Ne yazık ki, bu zorlusüreçte ne Türk ne de Alman ta-rafı bize gereken desteklerisundu. Avrupa’da Türkçe yayın-cılık yapan ve var olma mücade-lesi veren yayınlara sahipçıkılmasını istiyoruz. Bize buyolda destek veren, güvenen her-

kese yürekten teşekkürlerimi su-nuyor, ekipteki arkadaşlarımı iseayrı ayrı selamlıyor ve kutluyo-rum.”

DAVETLİLER DE KONUŞTUYoğun katılımın gerçekleştiğikutlamada, Milletvekili İsmail
Ertuğ, Konsolos Ünal Atça-
lıoğlu, Yeşiler’den Cemal Bo-
zoğlu, İyi Parti Bursa İl Başkanı
Selçuk Türkoğlu, Yazar Ali Çar-
man, Saadet Avrupa Başkanı
Samet Sami Temel, Anadolu Ga-zeteciler ve Spor Yazarları Der-neği (ASGD) Başkanı İbrahim
Erdoğan, Alman Türk MedyaBirliği (ATÜMED) Başkanı Dr.
Latif Çelik, birer konuşma yapa-rak, Yeni Posta Gazetesi ve eki-bini tebrik ettiler.
KUTLAMA MESAJLARI GELDİKutlamaya davetli olduklarıhalde katılamayan Bavyera Eya-leti Avrupa İşlerinden SorumluDevlet Bakanı Melanie Humlvideo ile mesajını gönderdi. VeTürkçe olarak “Doğum gününkutlu olsun” dedi. Yine davetekatılamayan İyi Parti MilletvekiliYavuz Ağıralioğlu’da görüntülümesaj ile kutlamaya dahil oldu.

30. Yılını Kutladı
Bahattin Gemici(Eğitimci- Yazar)

Dr. Latif Çelik

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı
Joachim Herrmann

Yeni Posta Gazetesi sahibi
Mustafa Bozdurgut

Welt Heimat Gazetesi: Şevket Dalboy (solda)
Öztürk Gazetesi: Adnan Öztürk (sağda)

BIELEFELD (Öztürk)Almanya’daki kardeş yayın-lardan Yeni Posta Gazete-si’nin 30. Yıl kutlamalarınakatılan Bursa merkezli Ana-dolu Gazeteciler ve Spor Ya-zarları Derneği (AGSTD)Başkanı İbrahim Erdoğan,Yazar Gazeteci Yüksel Bay-
sal, İyi Parti Bursa İl

Başkanı Selçuk Türkoğluve Yeni Posta Nürberg Tem-silcisi Orhan Kurter ÖztürkGazetesi’ni ziyaret ettiler.Gazete ile alakalı bilgi alanmisafirler daha sonra GenelYayın Sorumlusu Adnan Öz-türk ile akşam yemeği ye-dikten sonra kısa bir şehirturu attılar.

Gazetemize ziyaret
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Bol tüketime ayarlı, insandan çok rakamlara odaklanmışpolitikaların olağanüstü şartlarda dünyayı ve insanlığıne gibi sıkıntılara sokabileceği, salgın sürecinde bir kezdaha tüm açıklığı ile ortaya çıktı. Kısıtlamalar canımızısıksa da bazı şeyler olmadan da yaşanabileceğinigörmüş olduk. Bu arada bir çoğumuz, normalzamanlarda neleri yapmamız gerekirken ihmalettiğimizi de öğrenmiş oldu. İnsanlar arası ilişkilerdenelerin önemsiz nelerin değerli olduğunu düşünme veayırdetme fırsatı bulduk. Daha önemlisi sosyal hayatınne derece mühim olduğunu idrak ettik. Anlatıla anlatıla bitirilemeyen globalleşmiş dünyaşartlarının abartılmasının yeri geldiğinde ne gibisıkıntıları beraberinde getirebileceği görüldü. Süreklibüyümeye endeksli politikaların gün gelince birçokülkeyi nasıl krizden krize taşıdığına şahit olduk.Üretimde ve bilhassa tedarik zincirlerinde küçük ülkeleraleyhinde oluşmuş yapıların yol açtığı sıkıntılargözlerimizi açtı. Kendine yeterli olabilmeninehemmiyeti artık yadsınamaz şekilde ağırlığınıhissettirdi. İş dünyasındaki düzenlemelerin yanlışlığı kendisinitüm dehşeti ile ortaya koyarken, dünyayı yönetenleryine göstermelik çözümler peşindeler. Alınteriylekarnını doyurmaya çalışan kitleler aleyhindeki adaletsizdüzenin devamı için ellerinden geleni yapmaktalar.Rekabet dedikleri haksız kazanç ve gerilim sisteminiyaşatmak için insafsız uygulamaları sürdürmekte birbeis görmüyorlar. Bu açıdan bakınca felaketinkurbanlarının yine sıradan insanlar olduğunu söylemekmümkün.İnsan hayatı üzerindeki tehdidi kumara çevirmefırsatı bulan zengin ülkeler ile artık ülkeler kadarkaderimiz üzerinde söz sahibi haline gelenkişiler/şirketler, hayat memat mücadelesi veren yığınlarüzerinden daha da semirmenin hesaplarını yaptılar vene yazık ki bunda başarılı da oldular. İstatistiklere göregünümüz dünyasında sağlık sektörü için harcanan para,öncelerin gözde sektörü silah üretimi ile eğitimeharcanan paranın çok üzerinde. Bunun hakikateninsanlığın sağlığı için yapılan bir harcama olduğunubilsek sevinmemiz gerekir; ancak herkes biliyor ki bu,fırsatçıların kasalarının daha fazla dolması içinülkelerin, dolayısıyla halkın ceplerinin boşalmasıanlamını taşıyor. İnsanlık, faydasının ne olduğunuhakkıyla öğrenemediği ilaçlara trilyonlar ödüyor.Oluşmuş tekeller, istenen paralara gücü yetmeyenbölgelerin insanlarına dönüp bakmıyorlar bile.Çarpıklık sadece salgın nedeniyle her an aktüel olansağlık alanında değil. Gıda başta olmak üzere temelihtiyaç maddelerinin temininde tedarik zincirlerininçözülmesinden doğan aksamalara ilaveten üretimpolitikalarındaki yanlışlıkların ceremesi çekilmeye

başlandı. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden anlayış,geniş halk kitlelerinin her şeye boyun eğmesini istiyor.Üretimi ve tüketimi olması gerekenden fazla şişirerekkazanç elde edenler, kısıtlamalardan da kazanç eldeediyorlar. Bu kadar tek taraflı, bu kadar adaletsiz birdünya sisteminin insanlığa layık olup olmadığıtartışılamıyor bile.Almanya; ekonomik gücüne, üretim kabiliyetine veihracat pazarlarındaki hakimiyetine rağmen salgınsüresince halkın memnuniyetini yeterli ölçüdesağlayamadı. Toparlanma dönemi olması gereken

günümüzde de yeterli enerjik tavrı sergileyemiyor.Üstüne üstlük savaşa dönüşen Ukrayna krizinde büyüksıkıntı çekecek ülkeler arasında görülüyor. AvrupaBirliği (AB) içerisinde sağlanacak bir bütünlük anlayışıçerçevesinde sıkıntıları aşmanın daha mantıklı olacağıvar sayılsa da bunun düşünüldüğü kadar kolay olmadığıbilinmekte. Tüm bunlar Almanya’da hayatın artık pekkolay olmadığını gösteriyor.Türkiye’nin durumu ise bazı benzer ülkeler gibi dahada sıkıntılı. Böylesine bir krize hazırlıkla olmamak biryana, alternatif programlara da sahip olmadığımızgörüldü. Adeta yolumuzu el yordamı ile bulmayaçalıştık. Ne yazık ki bu yeterli değildi. Bilhassapiyasalardaki yüksek kur ve yüksek enflasyon baskısıekonomiyi ve halkı bunalma seviyesine getirdi.Gelirlerdeki artışlar yetersiz kalırken bilhassa temeltüketim mallarında, gıdada, elektrik ve doğalgazdakidevasa artışlar hem halkı hem sanayicileri olumsuzetkiledi. Gıda ithalatı mecburiyetinde olmamız, dövizüzerinde baskı oluştururken, paramızın değerkaybetmesi ürettiklerimizi dünya piyasa fiyatlarınınaltında elden çıkarmamıza sebebiyet vermekte. Çıtagittikçe açılırken hükümetin aldığı tedbirlerin ne dereceşifa olacağı ve bu durumun ne kadarsürdürülebileceğinin cevabını bilen yok. Bu çerçevedenbakıldığında yeni hayatın Türkiye’de yaşayanlar için depek iç açıcı olmadığını söylemek mümkün.Umarız yanılırız ve her şey güllük gülistanlık olur.
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Yeni hayatın zorlukları

GÜLERSLOH (Öztürk)1996 yılındanberi mutfaksektöründe hiz-met veren ve markalışirketlerle çalışan Erol
Demirtaş, yaklaşık 500bin Avro harcadığı, 600

metrekare büyüklüğün-deki yeni mağazasınataşındı. 
5 BİN AVRO’DAN
BAŞLIYOR26 ayrı ve farklı tasa-rımı bulunan mutfakmodellerinin teşhir edil-

diği mağazada antrasitrenk tonu tercih edilmiş.Her zevke göre modelle-rin yer aldığı mağazada,fiyatlar 5 bin Avrodanbaşlıyor. Bir teşhir mo-delin fiyatını sor-duğumda, Erol

Demirtaş, “İçine alına-cak makinalarla 80 binAvro’yu bulur” diyecevap verdi. Unter den
Ulmen 75, Güterslohadresinde hizmet verenmağazayı Eşref Timurile babası Erol Demir-

taş çalıştırıyor.
KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİNE
GİTTİK

Neden buraya taşın-
dınız? sorumuzu cevap-landıran Erol Demirtaşşunları söyledi: “Konseptdeğişikliğine gittik.Hedef kitlemizi ve sun-duğumuz modellerideğiştirdik. Ağırlıklı ola-rak üç firma ile çalışmakararı aldık.” dedi. 

YEMEK PİŞİRİRKEN SIKIL-
MASIN EĞLENSİNEvin içindeki  mut-fağa göre çalışma yaptık-larını ifade eden Demir-

taş, “Dikkat ettiğimiznokta mutfağın her tara-fını olabildiğince kullan-mak ve değerlendirmek.Bu şekilde ideal mutfağıbuluruz. İdeal mutfaktadaha huzurlu çalışılır veyemekler yapılır. Özetlemutfakta bulunan bayveya bayan, yemekpişirirken sıkılmaz, eğle-nir.”

Gütersloher Str. 8 
33647 Bielefeld
Kaya Market‘in yanı

KARADENİZ BALIKCI‘da taze 
balıkları satın alacağınız gibi

KARADENİZ
BALIK EVİ

ekmek arası çeşitlerini

ve tabakda 
hazırlanmış 
ızgara çeşitleri
     BULABİLİRSİNİZ.

Güt loh r St . 8 

KARADENİZ

Kaya Market‘in yanıKaya Market‘in yanı

ızgara çeşitleri

Kaya Market‘in yanı

ekmek arası çeşitlerini

HEM YE, HEM SATIN AL

Demirtaş, “Dikkat ettiğimiz nokta mutfağın her tarafını olabildiğincekullanmak ve değerlendirmek. Bu şekilde ideal mutfağı buluruz.”dedi.
Açılışa 500 bin
Avro harcandı



44 Mart / März 2022

Can babam Mehmet Baş’ınHakk’a yürümesinin birinci yıldönümünde onu anmak, ondanbahsetmek istiyorum değerli okurlar.Babamın Almanya’da ki gurbet hayatı1972 senesinde başladı. İlk ayak bastığıyer Düsseldorf Havalimanıydı. İstanbuluçağı ile gelen bagajını aldıktan soradışarı çıktı ve orada bir Türk taksi şofö-rüne Duisburg-Wedau’da yanına gide-ceği Ali Çığır Dayı’sının evinin adresinigöstermişti. ‘Ali Dayı’ dediği kişi Tür-kiye’den hem akrabamız hem dekomşumuz oluyordu. Babam onun isteğiüzerine Almanya’ya gelebilmişti. Bu se-bepten dolayı babamın ve ailemizin AliDayımıza olan sevgi ve bağı Ali Çığır’ınŞubat 2021’de, babamdan sadece bir ayönce ebediyete uğurlanmasına kadar hiçeksilmedi. Babam Ali Çığır Dayısının ya-nında üç gün kadar kaldıktan sonraonunla birlikte trenle Osnabrück’e gel-mişti. Ali Dayı babamı yine akrabamız veaile büyüğümüz olan değerli eniştemizRamazan Çığır’a teslim etti. Hemen birkablo firmasında iş bulan babam, Rama-zan Çığır’ın evinden yine Osnabrück’debir bodrum katında bulunan tek odalıbir daireye taşındı. Orada kaldığı süreçtede Kasım 1972’de Steinburger isimli bir

kaynak ve metal firmasındaiş buldu. Kaynak esnasında gözlerinegiren kaynak tozlarından ve kıvılcımla-rından dolayı akşamları yattığında baba-mın gözleri sabahlara kadar acıyor veyanıyordu. Babam acılarını dindirmekiçin patates dilimlerini gözlerinebağlıyor ve ertesi sabah yine erkendenişine gidiyordu. Temmuz 1973’de Osna-brück’e bağlı Melle kasabasının Wester-hausen köyündeki Westland lastik vekauçuk firmasında makinist olarak bir işimkânı buldu. 
Kilisede kılınan Cuma namazlarıEylül 1974’de yaz tatili için gittiğiTürkiye’de babam henüz 17 yaşındaydı.Bu izin onun hayatına yeni bir yön vere -cekti. Babam o yıl dayısının kızı olanFatma Annem ile hayatını birleştirdi vebirlikte 6 Haziran 1975’de Almanya’yageldiler. Başlangıçta Melle-Westerhau-sen’deki iki oda, bir mutfaklı fabrikaevine taşındılar. Günler birbirini kova-ladı. Babam Mehmet Baş Melle’de birboks kulübüne üye oldu. Antrenman vemüsabakalara zaman zaman bisikletiyle,zaman zaman trenle giderdi. Bazen Os-nabrück’de yaşayan Alman bir antrö-nörü de arabasıyla Melle’ye geçerkenbabamı evinden alır ve antrenman son-rasında tekrar evine bırakırdı. Bu aradababam özellikle öğlenci vardiyasında ça-lıştığı vakitlerde Cuma namazlarını kıl-mak için trenle Osnabrück’e giderdi.1975’li/1976’lı yıllarda bölgede henüzbir cami olmadığı için, Cuma namazlarıOsnabrück’deki bir kilisede kılınıyordu.O tarihlerde Osnabrück Belediyesi Cumagünlerine mahsus çevredeki Müslüman-lar için bir kiliseyi tahsis ediyordu. Mayıs1975’de Westland Firmasından ayrılanbabam annem ile birlikte Gütersloh şeh-rine bağlı ancak Melle’ye fazla uzak ol-mayan Borgholzhausen kasabasında biriş buldu ve oraya yakın Wellingholzhau-sen Köyüne taşındı. 1976’da Mehmet veFatma çiftinin ilk çocukları Yasemin göz-

le-rini Melle’de dünyaya açtı. Çiftin ikisininde çalışmasından dolayı Yasemin Başizine gidildiğinde Terme’de babaannesi,halası ve amcasının yanına emanetedildi. O yıllarda birçok gurbetçi birmüddet para kazanıp geri dönüş yap-mayı düşündüğü için ne kadar zor daolsa bu acıya katlanıp çocuklarını akra-balarına bırakıyordu. Babam da budüşünceyle ablamı annesi ve kardeşle-rine emanet etmişti. Babam 1978’de 19 yıl boyunca ça-lışacağı kamyon yayı ve makası üretenSchomäcker Firmasına silindir uzmanıolarak işe girdi. Aynı yıl ailenin ikinci ço-cuğu Abdulkadir dünyaya geldi. Yineanne ve babanın çalıştığından dolayı buevlatları da 4 yaşına kadar bir Türk aile-sinde bakımda kaldıktan sonra Tür-kiye’deki babaannesi, hala ve amcasınaemanet edildi. Mehmet Baş 1980’li yıllarda fabrikaişinin yanında Osnabrück’de yaşayanTrabzonlu Kadir Sünger Amcalar’dandevraldığı ve akrabamız Şakir Uluocakile ortak işlettiği bir eksport dükkanıaçtı. 1990’larda ise ‘Efes’ adında bir dö-nerci büfesi işletmeye başladı. O hem Al-manya’daki ailesine, hem deTürkiye’deki ailesine ve orada bulunandiğer akrabalarına da maddi ve manevidestekte bulunuyordu. 
Mehmet Baş dil ve din eğitimine

çok önem verirdiBabam çocuklarının eğitimli olmala-rına, okumalarına da özel önem veriyor-du. Bana birçok defa Almancanın ya-nında anadil Türkçenin ne kadar önemliolduğunu anlatıyor, nasihat ediyor ve ar-kadaşlarımla kendi aramızda Almancakonuştuğumuzda uyarılarda bulunuyor-du. Bu sebepten dolayı da bana sürekliTürkçe çocuk kitapları, Türkçe teyp vevideo kasetleri alırdı. Bu kitap ve kaset-ler anadil Türkçenin yanı sıra, dini vemilli kimliğimin oluşmasında önemli roloynuyordu. Bunun yanında babamın

Türk Bayrağına ve İstiklal Marşına olanbitmek bilmez bir aşkı bulunuyordu.Evimizin neredeyse her odasına en azbir Türk bayrağı asılıydı. Babam ayrıcadin eğitimine de önem veriyordu. O beniçocukken yatağa yatırdığında     uyut-mak için ya Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hz.Ömer’den bahseder ya da kendi çocuk-luğunda yaşadığı maceralı olaylardankesitler anlatırdı. 1982 yılında ise Mehmet ve FatmaBaş’ın üçüncü ve son çocukları olarakben (Yasin Baş) doğdum. AbdulkadirAbim’e bakan Adapazar-Sapancalı Bal-kaya ailesi bana da baktı. 8 yaşımakadar o ailede kaldım. Hafta sonlarıeve gelirdim. İkinci sınıfta annem vebabamların yanına geldim. Ancakonlar çalışıyorlardı. İşte olduklarındaözellikle öğlenci olduklarında evde yal-nız kalmakta zorlanıyordum. 
Türk-Alman dostluğu ile Türk-

İslam Birliği için adanmış bir ömürDiğer yandan Babamın kültürel vesosyal olarak çok aktif olduğundandolayı evimize sürekli hem Tür-kiye’den hem diğer ülkelerden yazar-lar, öğretim görevlileri, bilimadamları, siyasetçiler, STK yönetici-leri, din görevlileri, milletvekilleri,konsolosluk ataşeleri ve müşavirleri,ozanlar, sanatçılar misafir olur, büyükçoğunluğu da yatılı kalırlardı. Fabrika vediğer işlerin yanı sıra babam cami der-nekleri, kültür işleri ile ilgilenirdi. Babam Mehmet Baş, 1978 senesindeMelle Türk-İslam Birliği camii derneğinikuranlar arasında da yer aldı. Kendisi ca-minin yönetimlerinde uzun yıllar bizzatbulundu. 1980’li ve 1990’lı yıllarda bir-çok dönem yönetim kurulu başkanlığıgörevini üstlendi ve caminin Diyanetİşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)‘e geçme-sinde önemli rol oynadı. 1982’den itiba-ren Türk-Alman Çalışma Grubu ve Mellekentinin inisiyatif komitesi kurucu üyesiolarak Melle ve çevresinde Türk Almandostluğu adına önemli hizmetlere imzaattı. Burada yabancıların ve bilhassaTürklerin uyumu ile Türk-Alman işbir-liğini teşvik eden projeleri belirledi. Yineo yıllarda Almanya’da günlük yayınlananTercüman gazetesinin Osnabrück veçevresi için yazı işleri temsilcisiydi. Son-raları Türkiye Gazetesi'nin Hannoverbölgesi ve çevresi için muhabir ve edi-törlüğünü yaptı. Onun yazı ve haberleriMehmet Oğuzsoylu mahlasıyla çıkıyordu.Babam Mehmet Baş, 1987 senesindeMusa Serdar Çelebi başta olmak üzere,bir grup dava arkadaşı ile Almanya’nınRen ve Mosel Nehirlerinin birleştiği

Koblenz Kentinde Avrupa Türk-İslamBirliği (ATİB)’in kurucuları arasında yeraldı. 2000’li yılların ortalarına kadarATİB’in Kuzey Almanya Bölge Başkanlığıgörevini ifa etti. 1989’dan itibaren eli-nizde tuttuğunuz Öztürk’de reklam tem-silcisi olarak da görev yaptı. Zevkleyürüttüğü bu işi vefatına kadar sür-dürdü. Babam, aylık yayınlanan bu gaze-tede uzun yıllar ‘Çınar Altı’ köşesindegüncel konularda kültürel ağırlıklı yazı-lar kaleme alıyordu. Gazetenin sahibiAdnan Öztürk Amca ile saatlerce tele-fonda konuşur, zaman zaman da tatlı tar-tışmalarda bulunurlardı. Bu iki dost vesırdaş, birbirlerine sitem eder ancak bir-birlerini de çok severdi. Bunun yanında1991 senesinden itibaren babam 89 der-neğin bağlı bulunduğu Aşağı Saksonyave Bremen Eyaletleri konsolosluk bölge-sindeki Türk derneklerinin çatı kuruluşuolan ‘Koordinasyon Kurulları’ BaşkanYardımcılığı görevini büyük bir heyecanile yürüttü. Mehmet Baş büyük toplantıların, et-kinliklerin, ulusal ve uluslararası miting-lerin organizesinde bulundu ve oralardakonuşmacı olarak da yer aldı. Bunlararasında Köln-Bonn’da düzenlenen Afga-nistan yürüyüşünde, Bulgaristan yü-rüyüşünde sonraları Mölln ve Solingenkatliamlarına karşı düzenlenen yü-rüyüşlerde en ön saflarda yer almaklakalmadı, oralarda insanlara hitap etmefırsatı da buldu. Babamın son durağıKanal Avrupa TV oldu. Aralık 2004’deDuisburg’dan yayın yapan Avrupa’lıTürklerin TV televizyonu, Kanal AvrupaTV’ye moderatör ve reklam pazarlamamüdürü olarak işe başladı. Bu görevebaşlaması ile birlikte Almanya ve Avru-pa’nın birçok kentini adım adım dolaştı,orada Türk vatandaşlarının etkinlikle-rinde bulundu ve onların işletmeleriniekranda dünyaya tanıttı. Televizyonunsahibi Ali Paşa Akbaş ile kardeşlik dere-cesinde bir dostlukları oluşmuştu.Babam artık zamanının ve mesaisininbüyük bölümünü Kanal Avrupa için har-camaya başlamıştı. Oradaki iş ve yol ar-kadaşlarını - işin doğası gereği – bizden,yani ailesinden daha çok görüyor, vakti-nin büyük bölümünü onlarla geçiriyor-du. Kader onu yine Almanya’da ilk gel-diği şehir olan Duisburg’a yönlendir-mişti. Allah ona Kanal Avrupa TV mer-kezinde ruhunu teslim etmesini nasipetti. 1972 yılında ilk Duisburg’a gelmişti.3 Mart 2021 de de yine Duisburg’dadünya hayatına, bu yalan dünya- ya vedaetti. 
· Yasin BAŞ

Babamın ani vefatı bizleritabi ki, her bakımdan veözellikle de psikolojikolarak etkiledi. Zira şimdiye kadarailemizi ve akrabalarımızı ilgilen-diren bütün her şey ile babam ilgi-leniyordu. Bütün ailemiz veakrabalarımız için bu ani olay sar-sıcıydı. Tabi bizlerin çektiği acınınkat be katını annem çekiyordu.Annemi her ziyaretimde konudönüp dolaşıp babama geliyordu.Babam tek başına bütün işlerigöğüslediği için, bizi de haliyle ra-hatlığa alıştırmıştı biraz. Bizleronun verdiği rahatlıkla kendimiziçok güvende hissediyorduk. Şimdikendi ayaklarımızın üstünde dur-mayı öğrenmemiz gerekecekti. Buda sanırım zaman alacaktı. BabamMehmet Baş’ın yokluğu ile varolan bütün sorumluluklar onunaile bireyleri olarak bizleregeçmişti. Bu sorumluluğu kaldıra-bilmeyi rabbim bizlere inşallahnasip eder diye dua ediyorduk.Babamın arkasından yapılandualar, okunan Kur’an-ı Kerim’lerve mevlitler beni hem gururlandı-rıyordu hem de “acaba bizim arka-mızdan da bu kadar dua edecek veKur’an okuyacak nesiller olacakmı?” diye de kendime soruyordum. Nedim Amcam’ın oğluAgah Alp Baş her akşam ‘dede’ dediği Mehmet DedesineYasin-i Şerif ’ler gönderiyordu. Bununla birlikte haftalarca,aylarca başsağlığına gelenlerden yapılan dualar da babamınruhunu mutlaka ferahlatıyordu.Babamın vefatı hayata biraz daha başka bir penceredenbakmamıza vesile olabildi. Onun bir anda ebediyette intikal

etmesi, bu dünyanın kısa vebelirli bir süreliğine ol-duğunu ve bizim de buradasınırlı bir müddet misafirolduğumuzu gösteriyordu.Babamın devrettiği sancağı,onun aziz mirasını ileriyetaşıyabilecekmiydik? Onunbaşardığının yüzde 5’ineerişebilirsem, bu bile büyükbaşarı olabilirdi diyedüşünüyordum. MehmetBaş’ın vefatı da hayatı gibianlam taşıyordu: Arabasınıniçinde, yani atının üstünde,iş yerinde, topluma hizmetederken can vermek her in-sana nasip olmazdı. Allahbizlere de böyle anlamlı vehayırlı ömür ve ölümlernasip etsin. Babamın dostları, kar-deşleri ve sevdikleri ile gö-rüşmek ve konuşmakinsana biraz olsun teselliveriyor. Bu zor dönemdekendi acılarına rağmenannem, kardeşlerim ve banadestek olan babamın vekil-leri amcalarımdan, onlarıneş ve çocuklarından gör-düğümüz destek de çok önemliydi. Babamın vefatındansonra sayısız mesajlar, telefonlar ve bizzat ziyarete gelenleroldu, herhangi bir ihtiyacımızın olup olmadığını soranlaroldu. Yardıma ihtiyacımız olduğunda başvurabilecek bir açıkkapının olduğunu duymak, bilmek insanı biraz olsun rahat-latıyor ve insana güç veriyordu. Zor günlerde insanın ya-nında olanlardan her daim Allah razı olsun. Allah onları dazor günlerinde yalnız bırakmasın

Mehmet Baş’ın devrettiği sancağıileriye taşıyabilecek miyiz?

Can babam Mehmet Baş’sız bir yıl

Bu 13 Kasım 2017 yılında Hamm’daki By Usta restoranında çekildi. “Can Dostlar” adıyla bir araya gelen kişiler

Kovid 19 virüsü ile eksilmeye başladı. Mehmet Baş (ayakta soldan 4.), buna benzer buluşmalarda hep ön planda

olurdu. Mehmet Baş’ın sağ tarafında Ozan Yusuf Polatoğlu var. O da 13 Mart 2021 tarihinde Kovid 19’dan vefat

etti. Yine soldan 8. sırada bulunan Aydın Petekçi, sağdan 3. sırada bulunan Ozan Avşar Asena (Hülya Çabucak)

ve oturanlardan soldan birinci kişi Ali Şimşek hayatlarını kaybetti. 

Baba ve oğul 14 Mart 2019 Köln’deki bir İtalyan restoranında buluşmuş-

lardı. O gün hem dertleşmişler hemde hasret gidermişlerdi. Yasin Baş (solda)

Mehmet Baş (sağda) 

Bu kare 21 Nisan 2019 tarihinde Bad Bent-
heim’de çekildi. Mehmet Baş ve eşi Fatma
hanım torunları Ayla Elif Baş’a sevgi ile sarıl-

mış hasret gidermişlerdi.
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93,66 aylık taksit

Eine persönliche Küchenberatung ist in fast allen Küche&Co-Küchenstudios

vor Ort wieder möglich.* Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem

persönlichen PlanungsproŞ und lassen Sie sich beraten - bei uns im Studio

als Einzeltermin oder weiterhin online per Videochat. Sie entscheiden!

Inklusive Top-Einbaugeräte
Backofen JF1300050 A 

    Skala von A+++ bis D
Kochfeld JR36DT52
Dunstabzugshaube STRIPE60BK C 

    Skala von A+++ bis D  
Kühlschrank  JC20GB20 G 

    Skala von A+++ bis G
Geschirrspüler JS04VN94 F

    Skala von A+++ bis D

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

DORTMUND (Öztürk)Almanya’daki Türköğretmen ve veli der-nekleri, başkonsoloslarve eğitim ataşeleri 21 Şubat
Dünya Anadili Günü için düzen-lenen toplantılarda anadilimizTürkçenin önemine ve zengin-liğine dikkat çektiler.Türkçe dersine kayıtların 30Mart tarihine kadar yapıldığınadikkat çeken dernek temsilcilerive yetkililer, yurttaşları-mıza çağrıda bulunarakdilimizi ve kültürümüzüyaşatmak için çocuklarınımutlaka Türkçe dersinekayıt ettirmelerini istedi.
VERİLEN NOT SINIF
GEÇMEYE ETKİ OLMALIKuzey Ren Vestfalya-Türk Veli Dernekleri Fede-rasyonu (FÖTEV-NRW)başkanı Dr. Aysun Ayde-
mir taleplerini şöyle sıra-ladı: · “Anadili dersi genel-likle öğleden sonraya bı-rakıldığı ve verilen notlarsınıf geçmeyi etkilemediğiiçin bu derse katılım azal-maktadır.· Anadili dersi normal dersprogramı içinde yer almalı, haf-tada 5 saat (en az 3 saat) veril-melidir. Verilen not sınıf geçmeyietkilemeli, başka bir yabancı

dilin notunun yerini tutmalıdır.· Anadili dersine kayıtlarokul başlangıcında bir kez yapıl-malı ve okul bitinceye kadar ge-çerli olmalıdır. Anadili dersiaçılabilmesi için ilkokullarda 10,ilkokuldan sonraki dönemde 15öğrenci yeterli olmalıdır.· Türk çocuklarının Türkçedersine katılımı 6. sınıfa kadarzorunlu olmalıdır. Türkçe dersi6. sınıftan itibaren ikinci veya

üçüncü seçmeli yabancı dil ders-leri arasında yer almalıdır.”
ÇOCUKLAR ANADİL İLE AKRA-
BALARINA BAĞLANIREğitimci- Yazar Bahattin Ge-

mici ana babalara yaptığı çağrıdaşu görüşlere yer verdi:“Günümüz toplumunun çokdilli insanlara gereksinimi vardır.Anadilini iyi bilen çocuklar Al-mancayı da iyi öğrenirler. Çocuk,anadili ile ailesine, akrabalarınave yurduna bağlanır. Anadilini iyiöğrenemeyen çocuklar ilerideasimile olmaktan kurtulamazlar.Çocuğumuzun gittiği okul-larda Türkçe dersi yoksa, velile-

rimiz imza toplayarak yetkililereve derneklerimize başvurmalı-dır. Yurtdışındaki tüm sivil top-lum kuruluşları anadilimizTürkçeyi yaşatmak için güçbirliğiyapmalıdır.”

21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜNDE
TÜRKÇE DERSİNE KATILIM ÇAĞRISI
Kuzey Ren Vestfalya -Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV- NRW) başkanıDr. Aysun Aydemir, velilere çağrıda bulunarak çocukları mutlaka Türkçe dersinekaydettirmelerini istedi.

Bielefeld şehir merkezinde açılan Kovid 19 hızlı test merkezi, 15 dakikadasonuçları açıklıyor.
BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld’deki doktorları-mızdan Mete Doğan ve PhilippNentwig „DNT Impf- und Test-zentrum GbR“ şirketini kura-rak Kovid 19 testi ve aşısıyapabilecekleri merkezi açtılar.

Sabah saat 08.00 – 20.00 arasıaçık olacak işyeri „Frieden-straße 4, 33602 Bielefeld“adresinde hizmet verecek.15 DAKİKA İÇİNDE SONUÇ-LARI BİLDİRİYORUZ2020’nin ilk aylarında ta-nıştığımız Kovid 19 hastalığıile yaygınlaşan test merkezleri,

insanların sosyal hayatını ra-hatlatmaya yönelik çalışma ya-pıyor. Dr. Mete Doğan ve ortağı,„Bu alanda bizde varız“ diye-rek, merkezlerini açtılar. Mer-kezde oluşturdukları ekibintamamen sağlıkçılardanoluştuğunu söyleyen Dr.Doğan, „Öncelikle ‚Hızlı Test‘dediğimiz hizmeti verebilmekiçin 8 Şubat 2022’de burayıaçtık ve sağlıkçılardan oluşanekibimizle hizmet vermeye

başladık. Testlerimiz ücretsiz-dir. „Çatkapı“ gelineceği gibi,randevu sistemimizde var.“ de-di. Yapılacak testlerin sonuçla-rını 15 dakika gibi kısa süredeaçıklayacaklarını sözlerineekleyen Dr. Mete Doğan, „Neti-ceyi; isteyen yazılı kağıt olarakalabilir, isteyeninde e-postaadreslerine gönderebiliriz.“ bil-gisini verdi.
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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

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

Ikon Koltuk Takımı 3+3+1 Set  2.099,- € Aqua Koltuk Takımı 3+3+1 Set  2.099,- €

Nova Koltuk Takımı 3+3+1 Set  1.899,- € Lilyum Köşe Koltuk Takımı 260 x 300  1.550,- €



Sizin yerinize kimse düşünmez!

Auflage-Tiraj 10,000 | Jahrgang-Yıl 36 | Ausgabe-Sayı: 369 | Mart / März 2022www.ozturk.de

BIELEFELD (Öztürk)Merkezi Bielefeld’inArtur-Ladebeck-Str. 85adresinde bulunan
Die Johanniter sosyal ve ilk yar-dım organizasyonu, evde yalnızyaşayan ve yardıma muhtaç olan,engelli ve yaşlı kişilere özel hizmetsunuyor. Bu hizmetlerden birisi veen önemlisi, teknolojinin nimetle-rini kullanarak servis ediliyor. İh-tiyaç sahibi kişilerin evlerinebırakılan bir cihaz sayesinde, evdeyalnız yaşamak zorunda kalankişiler veya engelliler bu hizmetsayesinde yalnızlıktan kurtuluyor.Cihazın işlevini anlatan Aykut
Aydınel şunları söyledi: Her hangibir sebepten dolayı insanlar yalnızyaşamak zorunda kalabiliyor,yardıma ihtiyacı olabiliyor. İşte bunoktada biz  Die Johanniterolarak devreye giriyoruz. Eve

bağladığımız cihaz sayesindeinsanımızı koruyoruz. Burada şu yolu takip ediyoruz;öncelikle ihtiyaç sahibi kişilerkurumumuza müracaat ediyorlar.Gerekli bilgileri kendilerine veri-yoruz. Şartlar müsaitse veyaPflegestufe 1 özelliklerini taşıyanher hastamız bu cihazı ücretsizkullanabiliyor. Cihaz eve takıldık-tan sonra hastamız veya yaşlımızbizim kontrolümüzde oluyor. Ci-hazdaki kırmızı ilk yardım düğme-sidir. Yaşlımız veya hastamız, ken-disinde bir değişiklik veya anor-mallik hissettiği anda kolundakiveya üstünde bulunan cihazınkırmızı düğmesine basarak bizesinyali gönderiyor. Bizde saat kaçolursa olsun hemen müdahaleediyoruz.”Daha ayrıntılı bilgi için:
Telefon: 0521 29 90 96 80

BÜREN (Öztürk)1969 yılında kuru-lan Paderborn-LippstadtHavalimanı yaz sezonundaİzmir’e direkt seferlere ha-zırlanıyor. Haftanın ikigünü Salı ve Cumartesigerçekleşecek uçuş Co-
rendon Uçak Şirketi ta-rafından yapılacak.25 Haziran 2022 Cu-martesi İzmir seferlerininbaşlayacağını söyleyen Pa-derborn-Lippstadt Havali-manı Genel Müdürü
Roland Hüser, Adnan Öz-
türk’ü makamında ağır-layarak sorularınıcevaplandırdı. PaderbornUyum Meclisi Başkanı
Recep Alpan’ın da hazırbulunduğu buluşmada ilksorumuzu Genel MüdürHüser şöyle cevaplandırdı:İzmir’e daha önce uçuşla-rımız oldu. Fakat esasuçuş noktamız Antalya.

Antalya seferlerimiz1990’ların ilk aylarındabaşladı. Turistikte olduğuiçin yaz kış devam ediyor.Mesela pandemiden öncehaftada 20 seferimiz ger-çekleşiyordu. 
· İzmir seferlerinizi

Corendon Uçak Şirketi mi
yapacak?Evet, Corendon UçakŞirketi  ile 25 Haziran’dabaşlayacağız. Şimdilik haf-tada iki defa; Salı ve Cu-martesi günleri yapılacak. 

· Diğer havalimanla-
rında olduğu gibi sizde
de haftalık veya aylık
araçlar için park imkanı
var mı? Fiyatları?Havalimanı çevresindegeniş otomobil parkımızmevcut. Gayet tabi, fiyatla-rımızda uygun. Mesela birhaftalık tarifemiz 35 €,daha fazla kalındığı tak-dirde bu fiyat günlüğü 5 €

değilde 1 Avro’ya kadardüşer. 
· Paderborn-Lippstadt

Havalimanının yolcular
için avantajı nelerdir?Öncelikle ulaşım çokkolay. İster Bielefeld’dengelin isterseniz Kassel’denotobanda trafik yoğunluğuolmuyor. Ulaşım çok rahat,mesafede kısa. Ayrıcahemen burada şunu da be-lirteyim, Havalimanındaişlemler çok seri yapılıyor.Bizi tercih edecek yolcula-rımız farklılığı görecekler-dir. 

· Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var
mı?Evet, Ege yolcularımızıCorendon Uçak Şirketi ile25 Haziran’da başlata-cağımız İzmir seferlerinebekliyoruz. Hatta39,99’dan başlayan kam-panyamız da var. 

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

TeutoMess - guter Service ganz nah
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!

TeutoMess GmbH  Vogelruth 17  33647 Bielefeld Tel.: 0521 / 252 581 32  info@teutomess.de    www.teutomess.de 

Hem türkçe, hem almanca hizmet verilir.

Güvenliğiniz  
artık hemen
yanınızdaPaderborn-Lippstadt Havalimanından haftanın iki günü

Salı ve Cumartesi gerçekleşecek uçuş Corendon Uçak Şir-
keti tarafından yapılacak.

Die Johanniter sosyal yardım kuruluşu proje müdürü
Aykut Aydınel, kurumda Türkçe konuşulduğunu, yardımbotununa basıldığı takdirde yardıma koşuyoruz dedi. 

Corendon Uçak Şirketi ile Paderborn’dan direk

İzmir
Seferleri
Haziran’da
Başlıyor Corendon Uçak Şirketi’nin Pader-born-Lippstadt Havalimanından İz-mir’e direk sefer düzenlemesiçevrede yaşayan Egeliler arasında büyükmutluluk yarattı. Kampanya fiyatları ile yazsezonu için yerlerini ayırtmaya başladılar.Onlardan bir tanesi de Recep Alpan ailesi.Paderborn Uyum Meclisi Başkanı ve AlmanTürk Dostluk Derneği Başkan Yardımcısıolan Recep Alpan ilk uçakta dört kişilik ye-rini ayırtmış. Direk sefer için mutlu olduğunusöyleyen Alpan duygularını şöyle dile getirdi:“Evimden çıktıktan sonra 15 dakika içindehavalimanında oluyorum. Aktarma olmadandirek İzmir Adnan Menderes Havalimanınauçacağız. Ordan da memlekete.”dedi. 

ALPAN AİLESİ İZMİRİÇİN YER AYIRTTI 

Evdeki güvenliğiniz 
için Johanitter‘in
acil yardım düğmesi

Servicenummer
Türkçe konuşulur
0521 29909680
hausnotruf.ostwestfalen@johanitter.de
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Evinizdeki sıcaklığı 
sizlere sunuyoruz.

Zamanı geldiğinde, herkes 
hayatını olabildiğince aktif bir 
şekildeşekillendirmek için en 
uygun ortamı kullanabilmek ister. 
Ortak bir dairede, yalnız kalmak 
yerine birlikte yaşamak, 
ihtiyaç duyduğunuzda huzurun 
ve sessizliğin tadını çıkarmak. 
Ahlen'de Bachstraße'de bulunan 
ANKA konut parkının yaklaşımları 
bunlar. AGS Pfegedienst tarafından 
geliştirilen konsept, tüm konularda 
ve durumlarda destek sağlar. 

Daha fazla bilgi alın.

Bachstr. 36  59227 Ahlen
Tel.: 02382 / 889 98-0
wohnpark@ags-p�ege.de 
www.ags-p�ege.de

Pandemi dolayısıyla tanıtım ziyaretleri 
maskeli ve sadece özel randevu ile yapılır. 

Hizmet Konutu
Kişiye özel hizmet – acil çağrı sistemleriyle donatılmış 
engelsiz konut birimlerinde bireysel istekleriniz 
yerine getirilebilir. Güvenli ortamda aktif yaşama.

Günlük Bakım Servisi
Günlük yaşamınızı engelsiz sürdülebilmek ve iyileştirmek 
için elemanlarımız destek olmaktadır. 

Ortak Yaşam Konutları
Ailevi ortamda yaşayıp boş zamanlarınızı ortak aktiviteler 
ve 24 saat destek. Kendi ev ortamında istediğiniz
şekilde yaşama imkanı sağlıyoruz.

Evde Bakım Servisi
Gerekli olan bütün hizmetler uzman 
ekibimiz tarafından verilir.

 

Begegnungs Café
Günlük sohbetler ve ortak faaliyetler için topluca buluşma yeri.



   1 0    

vinin üstünden uçaklar geçerken, Bediüzzamanderinden derine sevinçli bir halde “Ben bunlarla(uçaklarla) iftihar ediyorum. Benim nev'imin icadıolduğu için, sair kainat kardeşlerime karşı neviminhesabına iftihar ediyorum“ der.İnsan teknolojinin kölesi olunca, bağımlı olur,hayatını teknolojiye göre ayarlamaya başlar.Randevularını televizyondaki dizisine,telefonundaki oyunlara göre ayarlamaya başlar,önemli şeyleri ihmal eder, sorumluluklarını yerinegetirmez. Fakat teknoloji nimeti insanın hizmetineverildiğinde,bereketlenirve insana çokfaydası olur.Uçak daböyle birnimettir.Fakat bunimetingetirdiği özelbir psikolojiksorun davardır: Uçakkorkusu.Literatürde Aviofobi olarak bilinen uçak korkusuaslında çok yaygındır. Kimisinde çok az bir şekildebulunur ve bu şekilde bastırabilinir, kimisinde dekorku kendisini belirli bir şekilde gösterir. Uçakkorkusu, daha uçağa binmeden başlar ve insanıtedirgin eder.
UÇAKTAN KORKAN YÜZDE 15
HUZURSUZ OLAN YÜZDE 20Almanya´da yapılan bir araştırmaya göretoplumun %15´inde uçak korkusu var. Buna ilaveten%20´si ise uçakta kendisini huzursuz hissediyor.Sayılara bakar isek uçak kazaları çok nadirgerçekleşiyor. 2014´de havalanan uçakların0,0003% düşmüş, 2015´de 0,00028%, 2016´da0,00021%, 2017´de 0,00024%, 2018´de 0,00026%ve 2019´da 0,00029%. Yani 2019´da 1 milyonuçaktan sadece 3 tanesi düşmüş.Tabi korkan biri için bu sayılar pek birşey ifadeetmiyor. Çünkü korkan kişinin aklında „Milyonda biruçak düşse de, o düşen tek uçak, benim bindiğimuçak olabilir“ korkusu hakim oluyor.
PANİK ATAK OLANLAR UÇAĞA
BİNMEKTEN RAHATSIZLARUçak korkusunun sebebleri farklı olabiliyor.Bazen genel bir yükseklik korkusu sebep olabilir.Panik atak olan kişiler de uçakda bulunmaktanrahatsız olabiliyorlar. Kapalı ortamlarda daralaninsanlarda da uçak korkusu gelişebiliyor. Daha önceuçak ile kötü bir seyahat yapmış olanlarda ise uçakyolculuğu ile ilgili travmatik duygular oluşabiliyor.Genel olarak ise vesvese hakim. Yani korkan kişikafasında negatif bir senaryo çizer ve o senaryoyainanmaya başlar. Örneğin uçağın düşeceğini,arabada olduğu gibi direksiyonu ve kontrolü kendielinde olmadığı için engelleyemeyeceğini düşünür.Dolayısıyla korkar ve endişe çeker.
HESAP VEREMEM DAHA
YAPACAKLARIM ÇOKUçak korkusuyla bağlantılı en yaygın vesvese iseölüm korkusuyla ilgili. „Uçak düşer, ölürüm“vesvesesi bilinçaltında baskın hale gelir. Gençyaşlarda bu vesvese pek hissedilmese de, ilerleyenyaşlarda daha çok belirgin olmaya başlar. „Ölümehazır değilim“, „Hesap veremem“, „Dahayapacaklarım çok“ düşüncesi bu korkuyu haliyleartırır.
ÖLÜM ANI BELLİDİR ZATEN
NE İLERİ NE DE GERİ GİDERHalbuki ölme ihtimali uçağa binince çoğalmıyorda azalmıyor da. İnsanın her an ölebilme ihtimali%50´dir. İster uçakta olsun ister evde rahatotururken olsun. Ölüm anımız bellidir zaten. Neileriye ne de geriye alabiliriz. Eğer uçak kazasıylaöleceksek, uçağa binmeyerek erteleyemeyiz. Birşekilde o uçağa bineceğizdir. Eğer uçak kazasıylaölmeyeceksek, uçağa bindik diye ölmeyiz.Dünyevi vesilelere baktığımızda uçak kazasıylaölme ihtimali çok düşük, öyleyse vesvese yapmayagerek yok. Uhrevi olarak olaya baktığımızda ise, heran ölebileceğimiz için ölüme ve hesaba hazırlıklıolmak gerekir. Hem uçakta hem uçağın dışındahazırlıklı olmak gerekir.
SIK SIK UÇUŞ YAPARSANIZ UÇAK
KORKUSUNU YENEBİLİRSİNİZDolayısıyla uçak fobisini yenebilmek için vesveseyerine, mantıklı düşünmek gerekir. Vesvese birbalon gibi, olmayan bir şeyi şişirir, mantık ise obalonu patlatır. Mantıklı bir şekilde uçağın güvenilirolduğunu ve varılan yerde neler yapılacağınıdüşünmek korkuyu hafifletir. Aynı şekilderahatlatan bir eşyayı yanında bulundurmak da etkilioluyor. Hem uçak hakkında teknik bilgiler edinmek,hem de ölüm hakikatini iyi anlamak ile uçakkorkusunu yenmek mümkündür. Sık sık uçuştecrübesi yaşamak da, korkuyu yenmektehızlandırıcı bir faktör olur.Tabiki bunları yaparken bir uzmandan destekalmak da mümkün. Korkunun şiddetine ve sebebinegöre farklı tedaviler uygulanır. Örneğin simülasyonile yapılan tedavi yöntemleri de mevcut.

E
Uçak korkusu

Türkiye mobilyasını Almanya’da temsil eden şirketlerden biri olan İnter Handels GmbH şirketi, mobilya sektörü-nün yer aldığı Bad Salzuflen’deki “Partnertage” 3 günlük fuarda ürünlerini sergiledi.
BAD SALZUFLEN (Öztürk)Almanya’daki mobilyadünyasının kalbininattığı OWL sınırlarıiçinde yer alan Bad Salzuflen,bu defa “Partnertage” isminiverdikleri fuar organizesiylesektörü biraraya getirdi. Birçok Türk şirketininde yer al-

dığı, ürünlerini tanıtma imkanıbulduğu fuar üç gün sürdü.Bu fuarda yer alan şirket-lerden biri de İnter HandelsGmbH idi. Tam kadro fuaragelen şirket ortakları ve ekip,beraber çalıştıkları ve çalışmaküzere anlaştıkları şirketlereürünlerini tanıttılar.

Bad Salzuflen’deki Partnertage
fuarında buluştular

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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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

Farklı bir kültür coğrafyasında etnikolmaktan daha çok kültürel azınlık olarakkalıcılığın yani ebedileşmenin yolu, birlikteyaşadığınız topluma uyum sağlarken kültürelkimliğinizi yaşatmaktan geçer. Asıl gayesi bir miktarpara kazanıp dönmek için gidenlerden veya “iş gücü”olarak davet edilenlerden oluşan bir göçmentoplumunda dil gibi, kültürel değerler gibi, edebiyatgibi bir toplumun varlığı için elzem olan unsurlarıyaşatmak, ancak mesuliyet duygusuyla hareket eden,donanımlı ve sevdalı insanlarla mümkündür.Avrupa’ya Türk İşgücü Göçü hakkıyla yazılmayabaşlandığında, onların içinden Horasan Erenlerininçağdaş versiyonlarına rastlayacaklar. Aydını vesiyasetçisiyle anavatanın hâlâ “Gurbetçi” olaraknitelediği Avrupalı Türk’ün yarınlarda var olabilmesiiçin bedel ödeyenlerden birisi de Ozan YusufPolatoğlu’dur. Türk ozanlık geleneğinin Avrupa kültürcoğrafyasındaki son temsilcisi olarak kırk yılboyunca mensubu olduğu toplumun gurbet acısını,vatan özlemini, sevdasını, dertlerini, şehir şehir, ülkeülke çalıp söyleyen Ozan Yusuf Polatoğlu aynızamanda üç vardiya çalışan bir fabrika emekçisiydi.Yüzlerce şiiriyle, inceleme-araştırma yazılarıyla,baskın kültürün kıskacında bunalan kitlelere moralkaynağı türküleriyle kırk yılı aşkın gönüllü kültürelçiliği yaptı. Ozan Yusuf’ta Derviş Yunus’un izlerivardı fakat o çağımızın Ozan Yusuf Polatoğlu’suydu.Derviş Yunus’ta olduğu gibi Ozanın şiirlerindekisadelikte de bir derinlik vardı. Sadece şiirler yazıpbesteler yapmakla yetinmeyen Polatoğlu, Türkedebiyatında özellikle kendi ilgi alanı olan şairler veâşıklar konusu üzerinde araştırmalarıyla da bilinir.Onun, Avrupa’daki göç edebiyatımız üzerine yaptığıçalışmayı çok az insan biliyordu. Takriben dört yüzsayfalık hacme sahip bu kitap çalışması için, “sonyirmi yıldan beri üzerinde çalışıyorum” diyordu.Zaman zaman telefon görüşmelerimizde, bizim gibiAvrupa Türkleri konusunda çalışmalar yapanaraştırmacı-yazar kesiminden bazılarına sorulargöndererek görüşlerine başvurmuştu. Değişikinsanlardan gelecek cevapları hazırlamakta olduğukitapta yer verecekti. Yıllar önce yaptığımız bir söyleşide kendisinişöyle tarif etmişti:1956 yılında Oltu’da doğdum. 1972’den beriAlmanya’da yaşıyorum. Erzurum toprağında teneffüs

ettiğim türkü-deyiş havasını gönlüme taşımak birhayat biçimim oldu benim. Sözünü ettiğiniz gibi osazın coğrafyasını kucaklamak, bir büyük hedef vebir sevda olarak duygu dünyasında yerini alınca, bubir sürece dönüştü. Kültür derinliğimizi anlamak vebunu anlatmaya çalışmak önemli bir yolun içindeolmaksorumluluğunuyükledi bana.Erzurum’dabaşlayan yolun BatıAvrupa’da devametmesi, bizim deacizane bu yoluniçinde bulunmamızkısaca kendimitanıtmak olabilirdiye düşünüyorum.Bunun ötesindegöçün içindeki insanprofilinden bir kesitsayılmam damümkün. Yaniuzaktan sanatçı-şairolarak görünüyorolmanın ötesinde,sabah 05’de kalkıpişe giden, gecevardiyası çalışaniçimizden birisiyim.Kendisinin desöylediği gibi, gecevardiyası da çalışanOzan YusufPolatoğlu dahayenice emekli olmuşve bundan sonra göçedebiyatı üzerineyeni eserler vermeğe hazırlandığı bir zamandaKoronavirüs illetine (13 Mart 2021/Almanya) yenikdüşerek rahmetli oldu. Bir anlamda Garp’ınGökkubbesi altındaki sazımız çalmaz, sesimiz çıkmazoldu. Türk ozanlık geleneğinin “Garp Cephesi”ndekien büyük ozanı göçmen olarak geldiği bu diyarlardanahiret yurduna göçüp gidince, şiiri, türküsü, müziğiile zaten her geçen gün kan kaybeden Türkçe’nin sesibundan sonra daha da cılız çıkacak. Âşıklar ölmezdemişti Derviş Yunus... Ozan Yusuf Polatoğlu da

bundan sonra eserleriyle yaşayacaktı. Ozanımızındünya gözüyle göremediği eserine son şeklini verip,okuyucuyla buluşturmak görevi bize verildi ya danasip oldu. Şimdi “Altmışlı Yıllardan Altmışıncı Yıla”adını kendisinin verdiği ve bunu kendine “bir vazifetelakki etmekteyim” dediği kitap çalışması üzerindenOzan Yusuf Polatoğlu’nu ve göçedebiyatını anlatmayabaşlamadan önce, kitap hakkındabilgiyi kendisine bırakalım:“2021 yılı içinden geriyedoğru okuduğumuz 60 yıllık birzaman dilimi bu...  Muhakkak kibu yolun bir başı vardı. Gün gün,ay ay, yılı yıl bugüne geldik. Bu60. Yılda göç tarihimize şiir vemüzik açısından bir bütün olarakbakmaya çalışacağız. Bu göçşiirleri ve müzik eserlerininkonularını destekleyen yazı veanlatımlar da yine misal olarakyerini alacaktır. 60 yıllık göçün1972’den itibaren 49 yılını bugöçün içinde bulunmuş biriolarak, yıllar içinde yaşadıklarım,gördüklerim, biriktirdiklerim,kaynaklardan araştırdıklarım,kendi yazdıklarımla ve müzikçalışmalarımla  bu kitapçalışmasını oluşturmayı önemlisaymakta, bir vazife telakkietmekteyim. Baştan başlayıpadım adım yürüyüp, geçtiğimizyolları, yılları, safhaları, sayfaları,vakti vaktine söylenmiş sözleri,sesleri, yazıları dünden bugünetaşımak, bugünden yarınlarabakmak öngörüsü ve  gayretiolarak görülebilir bu çalışma.”Kitabın adından da anlaşılacağı gibi önceAlmanya’ya daha sonra diğer Batı Avrupa ülkelerinebaşlayan Türk İşgücü Göçü’nün altmış yıllıktarihinde, ekmek parası için yad ellere gidenlerhakkında ağırlıklı şiir ve müzik olarak ama hikâye,roman ve araştırma türünden çalışmaları da gözardıetmeden, yazılan, söylenen, yazan ve söyleyenlerdenoluşan, edebiyat ağırlıklı bir göç tarihi oluştururken,hiçbir siyasî ya da ideolojik takıntısı, tabusu

olmamıştır merhum Ozanın. Göçün altmışıncı yılınabir nevi armağan edilen bu çalışmanın göç tarihinedüşülmüş çok önemli bir not olduğu kadar, Türkkamuoyunun ve okuyan, araştıran kesimingündemine Avrupa Türklerini taşıma, varlığındanhaberdar etme gayesi gütmektedir: “Şair ruhlu bir milletin çocukları içine düştükleribu uzun mesafeli ayrılığı ve uzaklığı yazıya, şiire vemüziğe yansıttılar. Tabiatıyla birinci kuşak için buedebiyat verileri mahrumiyet ve mağduriyet üzerineoldu. Tema ayrılık idi, gurbet idi, hasret idi. Birincikuşağın ilk çeyrek asrı, ilk 25 senesi Türkiye’yeduyulan özlem ile, Batı Avrupa’daki yaşanansıkıntılara yoğunlaşmaydı. Aynı birinci kuşak,ilerleyen yıllarda bu mağduriyetdeğerlendirmelerinden bir ileri boyuta geçerek, ikikültür arasında olmanın getirdiği yeni durumudüşünmeye, yazmaya başladı. Ve ikinci nesilkalemler bütünüyle bu iki kültür arasında olmanınetkileri üzerine yazdılar. Üçüncü neslin ise bugündengeçmişe doğru bakmaktan öte, bugünden yarınadoğru bakan bir eğilim ve değerlendirmenin içindeolacağı görülmekte ve gözlenmektedir.”Madencilik öğrencisi olarak geldiği Almanya’dakırk beş yıl üç vardiya çalışıp aile geçindirirken, Türkedebiyatına da nesilden nesle okunacak birbirindengüzel yüzlerce şiir kazandırdı. Haftasonları ve diğertatil günlerinde de erinmeden her davet edildiğietkinliğe sazı ve sözüyle katılarak, Avrupa kültürcoğrafyasında ayakta kalma mücadelesi verenkültürümüze hizmet etti. Türk âşıklık geleneğindehak ettiği yeri alacağı gibi, Batı Avrupa’ya göçtarihimizde Ozan Yusuf Polatoğlu, bir araştırmacı-ozan olarak çok müstesna bir yere sahip olduğunu,sahada araştırma yapanlar tarafından da tasdikedilecektir. Onun gidişiyle Garp’ın gökkubbesindekisesimiz biraz daha kısıldı. Sanatından kişiliğine,hayat tarzından dünyaya bakışına dek bir ömür boyuherşeyiyle kendisi olmuş Ozan Yusuf Polatoğlu bizimses bayrağımızdı.Bir ömrü Avrupalı Türk’ün kültürel hayatına,millî-manevi değerlerine adamış, onu türküleştirmiş,aşkını, sevdasını, gurbet acısı ve vatan hasretinişiirlerinde dile getirmiş bir kültür elçisi, Türk âşıklıkgeleneğinin Avrupa’daki son temsilcisinin anavatanadönüşü 18 Mart 2021 günü Taceddin Dergâhı’nanoktalanmış oldu. Ruhu şad olsun! 

Ozan Yusuf Polatoğlu’nun yazdığı ama yayınlayamadığı Göçün Edebiyatı kitabı

Mahmut AŞKAR

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 kıyılarında Mehmetler durur
Hasret dalga dalga yüreğe vurur
Çileler yeşerir, umutlar kurur
Ren kıyılarına 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 Gelsenkirchen-Almanya)

Şu ırmak Fırat değil, Main’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..  

Ren Kıyılarında
Mehmetler
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„Göçün 60. Yılında“ minnetle anıyoruz.
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GURBETİN ZOR YILLARINDA
memleketten uzakta geleceğinin 

peşinde koşan onbinlerce Sivaslı‘yı 
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Not: Fırat, Dicle, Kızılırmak, Ceyhan 
Türkiye’deki nehirlerin ismidir.
Main, Neckar, Elbe, Ren ise Almanya’daki
nehirlerin isimleridir.

Bu fotoğrafOzan YusufPolatoğlu ileÖztürk ekibi-nin 18 Eylül
Ren Nehrikıyıları ça-lışması yapıl-dığı zamançekilmiştir.Fotoğraf:Adnan Öztürk



Mart / März 2022 1111

SÜNNET DAV
ETİYELERİ

Öztürk Gazetesi | Feilenstr. 2, 33602 Bielefeld | Tel.: 0521 17 70 76 | www.davetiyeci.de

Davetiyeniz özenle hazırlanır, 
kısa sürede teslim edilir.

Her keseye
uygun 

� yatlar

Bol 
seçenek

· Durmuş bey nasıl doğdu bu “ANKA
KONUT MERKEZİ” fikri?Evden eve sağlık hizmeti verir-ken, öyle bir noktaya geldik ki,bazı hastamıza günde 4-5-6 kezgidiyorduk. Bazen de her yarım saatte birgidilmesi gerekiyordu. Öyle bir zamangeldiki ilgilendiğimiz hastalar 24 saatbakım hizmetine ihtiyaç duydular. Bizdeçözüm olarak o hastaların artık huzurev-lerine verilmesi gerektiğini aile ve dok-torlarına tavsiye ediyorduk. İşte buzorunlu haller bizi değişik arayışlara yön-

lendirdi. 
ORTAK YAŞAM YURDU İLE  SAĞLIK
MERKEZİ FİKRİ DOĞDU

· Nasıl değişik arayışlar?Ablam Ayşe ve kardeşim Gülcan ileyaptığımız bir toplantı sonucu 24 saatsağlık ve bakım hizmeti verebiliriz kara-rına vardık. Önce kendi kendimize şu so-ruyu sorduk, “Biz aynı durumda olsak
nasıl bir mekan ve sağlık hizmeti ister-
dik?” Bu sorunun cevabını verdiktensonra  Destekli Yaşam Merkezi projesinigeliştirmeye başladık.Kesin olarak Huzur

Evi sistemi gibi olsunistemiyorduk, öğrenciyurduna benzer, yaşlıve bakıma muhtaç in-sanlara sağlık ve bakımhizmetini sunan, amasanki evde yaşıyormuşduygusunu hissettiren
Yaşlılar İçin Yaşam
Merkezi fikri doğdu.Projesini yaptık, arsa-sını aldık ve 2016 yı-lında temelini attık.Merkezimiz; idaribirim dahil, ana ve yanbina olmak üzere ikiayrı bölümdenoluşuyor.  

ÇOCUK KREŞİNE
BENZER YAŞLI KREŞİ

· İki ayrı bölüm
derken?Ana binanın 2 ka-tında, bakım ihtiyacıolan yaşlılarımızyaşıyor. Toplamda 24kişinin yaşadığı Ortak
Yaşam bölümünde, 24
saat sağlık ve bakım
hizmeti sunuluyor.Herkesin wc, duş dahilbir odası var, mutfakve oturma salonuortak kullanılıyor. Bu-rada yaşayan insanlar sağlık ve bakımücretinin kendilerine düşen kısmını veyaşam alanının kirasını ödüyor. Yine ana binamızın alt katında yaşlılariçin çocuk kreşine benzer, günlük bakımhizmeti sunuyoruz. Bu programa katılanyaşlı insanlar saat 08.00 – 16.00 arası bu-rada kalabiliyor. Kahvaltı yaparak günebaşlıyor, grupdaki arkadaşları ile öncedenplanlanmış aktiviteler yapılıyor, meselagazete okunuyor, spor yapılıyor,  oyun oy-nanıyor, eğleniyor, sonra öğle yemeğiniyiyip, dinleniyorlar. Öğleden sonra isekahve pasta keyfi yapan katılımcılarımızyaşadıkları evin dışında hoşca vakit ge-çirme imkanı buluyorlar. Bize yaşlılarını

haftada 2-3 kez bırakan aileler ise, kendigünlük işlerini engelsizce halletme im-kanı buluyorlar. Bu programa katılanlarsadece kahvaltı ve yemek ücretleriniödüyor. Geliş-gidiş masraflarını sigortakarşılıyor.  
HER İHTİYAÇLARI KARŞILANAN YAŞLI
KİRACILARIMIZ VAR · Diğer bölümdeki hizmetiniz neler?Tam onu söylüyordum, yan taraftakibinamızda 50-60 metrekare büyüklüğün-de 18 daire var, orada  yaşlı kiracılarımızyaşıyor. Burada yaşayanlar genelde kendiişlerini kendileri halledebiliyor. Ama talepettiklerinde ev temizliğinde, alışverişte,doktora götürülmeleri gerektiğinde biz-

den yardım alabiliyorlar. Ayrıca bu insan-ların acil butonuna basıp sağlık veyabakım elamanlarımızdan yardım almaimkanları da var. Burada kiracı duru-munda olup ihtiyaç halinde kurumunsunduğu hizmetlerden ücret karşılığındafaydalanabiliyorlar.
· Bütün bu hizmetleri kaç kişiyle

veriyorsunuz?Toplam 60 personelimiz var. Bunlarınher biri meslek sahibi veya tarafımızdaneğitilen insanlar. Hemşireler, yaşlı bakımhemşireleri, ev işlerinde ve alışverişteyardımcı olan yardımcı elemanlar, yaşlıla-rımızı dışarı çıkarıp gezdiren veya kahveiçmeye götüren yardımcı elemanlar.

Anka Konut MerkeziAnka Konut Merkezi
destekli yaşam sunuyordestekli yaşam sunuyor

Anka Konut Merkezi, Türklerin yoğun
yaşadığı, bir zamanların Kömür Ocak-
ları merkezi olan Warendorf şehrinin il-

çesi Ahlen, Bach Str. 36 adresinde kurulmuş bir
destekli yaşam sunan külliye. “Külliye” diyorum;
çünkü içinde her türlü sağlık hizmeti veriliyor.
Tam 4500 metrekare arsa üzerinde, 2400  metre-
kare yerleşim alanı olan, içinde uzman sağlıkçıla-
rın ve terapistlerin bulunduğu 60 kişi çalışıyor,

günlük yemek servisi yapılıyor. Ayrıca ANKA sakin-
lerinin günlerini neşeli geçirmerileri için de aktivi-
teler yapılıyor. 

İşte bu merkezi hayata geçiren ve kısa sürede
hizmet vermeye başlayan Durmuş Tüney’i 17
Şubat 2022 Perşembe günü ziyaret ettik. Resep-
siyona girdiğimizde yüzyüze görüşebilmek için ilk
önce “Hızlı Kovid 19 Testi” yaptılar. Allah’tan tes-
tim negatif çıktığı için yüzyüze görüştük.  

Bu sağlık merkezinin temeli 1994 yılında üç
kardeşin fikir birliği yaparak kurmuş oldukları bir
şirkette yatıyor. Ablası Ayşe ve kardeşi Gülcan
sağlık alanında meslek eğitimi yapmışlar. Durmuş
Tüney ise mesleğini metal üzerine bitirmiş. Sağlık
alanında kurdukları ilk şirket ile evden eve hiz-
met vermeye başlıyorlar. O tarihte henüz “pflege-
versicherung” Bakım Sigortası yokmuş. Fakat
bir sene sonra kanun çıkmış ve yasalaşmış.

4500 metrekare üzerine kurulu ANKA KONUT MERKEZİ

Durmuş  Tüney (solda), Adnan Öztürk’ün sorularını cevaplandırdı

Durmuş  Tüney
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