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● Türkçe ve Almanca danışmanlık hizmeti
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Şubemize gelerek, hem bir çayımızdan tadıp,
hem de kendi dilinizde danışmanlık hizmeti
almaya ne dersiniz?

Ayrıntılı bilgi ve randevu için hemen arayın:
Büşra Öztürk, Müşteri danışmanı
Umut İçten, Müşteri danışmanı
Telefon: 0241 - 47 03 48 881
E-Mail: umut.icten@targobank.de
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Großkölnstraße 64-66, 52062 Aachen

(1) Gönderen için ücretsizdir. Alıcı oradaki banka tarafından
kısmen ücrete tabi tutulabilir.
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Bir telefon kadar yakınınızdayız! 0157 - 71 338 404 & 0172 - 56 57 505

Wir erstellen für Sie kostenlos*
Kfz-Unfallgutachten und Bewertungen
Maschinengutachten- und Bewertungen.
Wir beraten Sie kostenlos. Sprechen Sie uns an!
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.
* Nur bei Haftpflichtschäden und haftbarem Schadiger.

Dipl. - Ing. Ali Elbistanlı
Dipl. - Ing. Önder Şahin
Lider-ZPU GbR
Zentrum für Fahrzeugprüfungen
und Unfallgutachten
www.lider-zpu.de
E-Mail: info@lider-zpu.de
Mönchengladbach
Breite Str. 165-167
41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166 / 99 83 750
Fax: 02166 / 99 83 759
Köln
Johann-Classen-Str. 2
(Ecke Feld Str. 12)
51103 Köln
Tel.: 0221 / 887 455 64
Fax: 0221 / 887 455 69
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8:00 bis 18:00 Uhr
Sa.: 10:00 bis 16:00 Uhr

Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund ve çevresinde doğrudan yanınıza geliyoruz.
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• Eski ve yeni Aachen
• Aachen’ın en kısa sokağı
tanıtım
• Nachhilfezentrum Aachen & Mariadorf
Fikir fırtınası
• Ostviertel’in ayak sesleri duyuluyordu / Muhsin Ceylan
gönüllü çalışmalar
• Aachen ve Sarıyer’de Kardeş Şehir için cadde adı 		
kampanyası: “Sarıyer Strasse” ve “Aachen Caddesi”
• Üstün Gözler: Almanya’da Cenaze Nakil Fonları
içimizden biri
• Aachen Belediye Meclisi üyesi Sait Başkaya
ne? nerede? ne zaman?
• Aachen ve çevresindeki bazı etkinlikler
bir konu & bir konuk
• “Helal” Standardı & Oğuz Evler
tanıtım
• Urfalı Hacı Ahmet Yılmaz ve Öz Urfa Restaurant
BURçlar Ve yemeK alIşkanlIklarI
yalnız değilsin!
• Kaygı (Anksiyete) / Dr. Sıla Yüce Çıtır
sudoku sayfası
başka işler yapanlar
• Hristiyan mahallesinde kandil simidi
satmak misali bir iş: Serkan Güngör
kapak konusu
• Karnaval: 5. Mevsimde kimler, neden ve ne kutluyor?
Bulmaca sayfası
Kültür ve Sanat
• Felsefeyi sanatla buluşturmak: Recep Vardar
Genel kültür
• Kaffa’dan Café’ye Kahvenin Tarihçesi
PERDE ARKASI
• Deliye her gün bayram / Necip Tokoğlu
Yemek Kültürü
• Türkiye‘nin Lezzet Haritası (Böl.3): Güneydoğu mutfağı
• İslim Kebabı, Mercimek Köftesi, Ankara Gobiti
çevre ve uyum
• Yüzyılın Dünya Çevre Kahramanı: Dr. Ahmet Lokurlu
önce sağlık
• Gripten korunma
• Sağlıklı yaşam nedir?
• Duyguları vücudumuzun neresinde hissederiz?
KADIN sayfası
• Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin 8 basit kuralı…
• Aklınızda bulunsun!
Bilmece sayfası
sağlıklı YAŞLANMA
• 60-70 yaş arası yeme içmede nelere dikkat etmeliyiz?
• Yaşlılık, bunama, yardım ve bakım sigortası gibi
konularda bilgi almak için başvurabileceğiniz yerler
ÇözümLER sayfası
• Bulmaca, sudoku, bilmece çözümleri
• Bizim Aachen Dergisi Reklam, İlan, Tanıtım Fiyatları

Başlarken
Değerli Okurlarımız,
Yeni bir sayı ile sizlerle buluştuk yine. Geçtiğimiz 30 gün
içinde elinizde tuttuğunuz bu dergiyi de sayarsak tam
dört adet dergi (toplam 168 sayfa ve tam 42.000 adet)
yayınlamış ve dağıtmışız. Yani oldukça yoğun ve yorucu
bir ay oldu bizler için ama keyifli de.
Dergimizi birlikte çıkarmaya karar verdiğimiz ve başladığımız Said Genç arkadaşımız, yeni açtığı işyerinde, işlerinin yoğun olacağını ve işini geliştirmek için oraya ağırlık
vermek isteğini; bu nedenle de dergi çalışmalarına yeterince katkı sunamayacağını belirterek aramızdan ayrıldı.
Kendisine yeni kurduğu işinde başarılar diliyoruz.
Bu sayıda Aachen’da çoşku ile kutlanan karnavalın ne olduğunu, konuyu iyi bilen birine, Öcher Karnevalsmagazin’i
(Aachen Karnaval Dergisi) birlikte yayınladığımız dostum
Helmut Koch’a sorduk ve dergimize dergimizin bu sayısına kapak konusu olarak seçtik.
Sizler de dergimizde yazmak veya bir katkı sunmak isterseniz, bizi aramanız veya bir mail yollamanız yeterli.
Kapımız katkı sunmak isteyen herkese açık.
Bu sayımızda da sizlere yaşadığımız çevreden ilginç konular ve konuklar sunmaya çalıştık. Umarız keyifle okursunuz.
Nisan ayı başında altıncı sayımızla,
karşınızda olmak dileğiyle.
Sağlıcakla kalın...
Günal Günal

KÜNYE
Sahibi: FACTOR: G MEDIEN & IDEEN
Adalbertsteinweg 26, 52070 Aachen
Tel.: 0241 / 990 78 68 Fax: 0241 / 990 787 44
E-Mail: dergi@bizimaachen.de
Internet: www.bizimaachen.de
Yayın Yönetmeni: Günal Günal
Yayın Ekibi: Serpil Erdemir, Muhsin Ceylan,
Funda Şen, Necip Tokoğlu, Üstün Gözler,
Dr. Sıla Yüce-Çıtır, Dr. Murat Kopuk,
Denis-Dion Dreisbusch (çeviriler).
Baskı: Mainz Druck & Verlag | Aachen
Dergi adeti: 6.000
Yasal uyarılar: Yayınlanan tüm yazı ve fotoğrafların
yasal hakkı firmamıza aittir. Yazılı izin alınmadan hiçbir yerde kullanılamaz; aksi durumlarda yasal işlem
başlatılır. İsim belirtilerek yazılan yazıların, gönderilen fotoğrafların sorumluluğu o kişilere aittir.
Büro saatleri: Hafta içi hergün saat 10 ile 17 arası.
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bunları biliyor muydunuz?

© www.wikipedia.org/Henrick van Steenwijk der Ältere

Eski ve yeni Aachen

Bugün gelişmiş olarak, bir ucu Hollanda sınırına varan diğer yönlerde
de kasabalarının sınırları ile birleşmiş
gibi görünen Aachen şehri eskiden
çok daha küçük bir şehirdi.
Yukarıda eski bir haliyle (1576) tasvir
edilen Aachen bir iç ve bir diş surlarlarla çevrili bir şehirdi.
İlk olarak 1172’de dıştan gelecek saldırılara karşı iç surlar inşa edilmiştir.
Bu alan bugün iç yüzük (Der innere
Ring) olarak bilinen ve sonu -graben
ile biten caddelerin oluşturduğu bir
çemberdir.
Bu surların şehri korumada yeterli olmadığını gören o dönemin yöneticileri şehre ikinci bir dış sur daha gerektiğini farketmiş ve 1257’de dış sur
inşaatına başlanmıştır. Uzun süren sur-

ların yapımı ancak 1300’de bitirilmiştir. Bu dış surlar (Der äussere Ring) bugün yukarıda sağdaki şehir haritası
üstünde sarı renklerle belirtilen caddelerden oluşan dış çemberdir.
Dış surlardan şehre girmek için de
11 kale kapısı (Tor) yapılmış ve bunlardan sadece ikisi günümüze kadar kalabilmiştir. Bunlar Ponttor ve
Marschiertor’dur. Surlardan çok küçük parçalar belli yerlerde kalmıştır.
Surlar dışında kalan yerler ise Aachen
olarak kabul edilmezdi o zamanlarda. Günümüzde Aachen’ın semtleri
olarak bildiğimiz Haaren, Richterich,
Brand gibi yerler kendi prensleri, derebeyleri olan ayrı yerleşim yerleriydi.
Aachen’ın adı eski Almanca’da su anlamına gelen “Ahha”dan gelmektedir ve daha sonra değişerek, “Oche”,
daha sonra da Aachen olmuştur.

© Stadt Aachen Fachbereich Vermessung & Kataster

Gerçek Aachenlı kimdir?
Aachenlılar kendi aralarında bu konuyu hep tartışmışlardır. Aachen’da
yaşayan ve bu şehri seven herkes bugün Aachenlı kabul edilir. Fakat bazıları için gerçek Aachenlı (Öcher) olmak
farklıdır. Onlara göre gerçek Aachenlılar bu eski surlarla çevrelenen alanda
doğanlardır. Hatta daha ileri giderek
üç kriter daha ararlar. Aachen şivesini (Öcher Platt) konuşabilmek, Jakobsstr.’deki Mariannen Doğumevi’de
dünyaya gelmek (1959’da kapandı) ve
yakınında akan Pau suyu (Pauwasser)
ile vaftiz olmak.
Günümüzde bu kriterleri artık arayan
yok belki ama şu soruyu da sormadan
da edemiyor insan, özellikle de şu karnaval zamanında: Brand, Richterich
ve Haaren semtlerinin hala kendi karnaval prensleri var. Yoksa kendilerini hala Aachenlı kabul etmiyorlar mı?
Almanya’da şu an istenen
en popüler meslekler

Aachen’ın en kısa sokağı
Aachen‘daki bulunan en uzun caddenin Trier Str. olduğunu çoğumuz biliyoruzdur. Peki en kısa cadde/sokak hangisidir diye sorsak kaç kişi bilir?
Hans-von-Reutlingen-Gasse yaklaşık
9 metredir ve Aachen’ın en kısa sokağıdır. Aachen Katedrali’in kapısının
tam karşısında yer alan sokakta hiç
kapı yoktur. Bir ara geçiş görevi görür.

Gençlerin istedikleri ideal meslek
olarak ilk üç sırayı alanlar sırasıyla:
1. Polis 2. Doktor 3. İtfaiyeci
Dünyada en çok
konuşulan diller
En çok konuşulan diller sırasıyla:
1. Çince, 2. İspanyolca, 3. İngilizce,
Almanca 10., Türkçe ise 21. sırada.

Jetzt
nur

49,*

* im ersten Monat nach Anmeldung
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tanıtım: nachhılfezentrum AACHEN ve marıadorf

Nachhilfezentrum

Nachhilfezentrum

Peterstr. 81/83 • 52062 Aachen

Eschweilerstr. 70 • 52477 Alsdorf

Aachen

0241/46829014

Mariadorf

02404/9030210

Herşey çocuklarımızın başarısı ve geleceği için...

Başarılı olmak, başarıya ulaşmak büyük küçük herkesin hedefidir.
İşte bu amaçla Aachen’da ilk kez faaliyete başlayan dersanemiz, aynı anlayış ve titizlikle hizmet vermek ve
sizlere daha yakın olmak üzere ikinci şubesini de Ocak 2014’de AlsdorfMariadorf’ta açtı.

Dersanelerimiz de bu sistemle en üst
noktaya kadar çıkmanın çaba gerektirdiğini bilir ve öğrencilerini bu bilinçle sınavlara hazırlar.
Başarıya ulaşmak, oturup beklemek
değil; çaba ve uğraş gerektirir. Bu nedenle de amacımız her öğrenciyi ulaşabileceği en üst noktaya taşımaktır.
Herkes öğrenebilir ama herkes aynı
şekilde öğrenemez. Bu çocuklar için
daha da geçerlidir. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yok. Biz
çocuklarınızın öğrendiği yolu bulup o
yönde eksiklerini gideriyoruz. Başarı
ancak bu şekilde artar.
Yarıyıl karnesi paniği
Okulların yarıyıl tatiline yaklaştığı, yani karne alma zamanının yaklaştığı
şu günlerde iyi not getiren öğrenciler olabileceği gibi, zayıf not getiren

öğrenciler de olacaktır. Fakat alınan
bu kötü not herşeyin sonu demek
değildir; zayıf notları düzeltmek için
uzun bir yarı dönem var ve bizim
amacımız işte bu süreyi iyi bir şekilde
değerlendirip, en iyi sonucu almaktır.
Unutmamak lazım, herşeyin bir püf
noktası vardır. Başarıya tesadüflerle
değil, sistemli bir çalışma ile ulaşılabilir. Bünyemiz içinde uzman öğretmenler yanında bir de pedagog olarak
Bayan Vreydal bulunmaktadır. Onun
yardımıyla öğrencilerimiz öğrenme
kapasitelerini anlamada, onları daha
fazla başarıya götürecek öğrenme tekniklerini de geliştirmiş oluyoruz. Her
öğrencimiz için öğrenme yöntemini
birlikte geliştiriyor ve takip ediyoruz.
Çocuklarımıza ve gençlerimize ilkokul,
ortaokul, liseye geçmede, okul değiştirmelerde ve lise diploması alma gibi
çeşitli aşamalarda yardımcı oluyoruz.
Dershanemizin sunduğu dersler:
• Almanca		
• Matematik
• İngilizce		
• Tarih
• Latince		
• Kimya
• Fransızca		
• Fizik
• İspanyolca		
• Biyoloji

oluyor. Özellike Almanca bilmeyen
aileler ya da anneler durumlarını rahatlıkla benimle konuşarak ortak çözüm üretebiliyorlar.
Devlet yardım ediyor!
Devletten sosyal yardım, ev yardımı
veya işsizlik parası ve buna benzer
yardım alanlar ellerindeki belgelerle

bize geldiklerinde, bizim form doldurarak yetkili kurumlara yönlendirmemizle, dershane ücretlerinde de makamlardan yardım alabiliyorlar.
Gruplarımız en az iki ve en fazla beş
öğrenciden oluşuyor. İsteğe göre
özel ders de alınabilir. Bu durumda
tavsiyem, motive olmak ve grup çalışmasını öğrenmek açısından birlikte ders alınması.
Haftanın altı günü ders yapılıyor. Pazar günü dershanemiz kapalıdır.
Kayıt parası almıyoruz. Ayrıca kardeş
olanlara da özel indirim uyguluyoruz.

www.nachhilfezentrum-aachen.de
Danışma saatlerimiz hafta içi
hergün 14:00 ile 17:00 arasındadır.

TAG DER OFFENEN TÜR
Nachhilfezentrum
Aachen ve Mariadorf‘taki
şubelerimiz, kendimizi
daha iyi tanıtmak için

15 Şubat 2014 Cumartesi
11 ile 15 saatleri arası
sizlere kapılarını açıyor.

Çalışmalarımızı daha yakından
görmek ve daha fazla bilgi sahibi
olmak isteyen herkesi bekliyoruz.

Yeşim Ergen

Melanie Vreydal

Dershanenin kurucusu olarak benim
Türk olmam, buradaki bizim öğrencilerimiz ve aileleri için bir avantaj

Ziyaretimize gelen konuklarımıza
çocukları için “ücretsiz“
olarak üç derslik bir
Konsentrasyon Kursu
hediye ediyoruz...
(3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar için)
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fikir fırtınası

Ostviertel’in ayak sesleri duyuluyordu...
Şehrimiz Aachen’da, bilhassa son zamanlarda, ‘Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir’ atasözünü hatırlatan gelişmeler yaşıyoruz. Mahalli
medyanın gelişmelere yoğunlaşıp ısrarla gündemde tutmasıyla, başta politikacılarımızın hep gözardı ettikleri
kökleri geçmiş yıllara dayanan Ostviertel probleminin adı resmen konulmuş oldu. Niyetimiz; ne problemin
özneleri gençleri masum göstermek,
ne de polisin orantısız güç kullanmasını göz ardı etmek. Uyuşturucu ve
fuhuş çetelerinin bölgeden gençleri
kendilerine üye olarak dahil etmelerini göz önüne alırsak; sıkıntıların daha
da büyüyeceğini şimdiden söylemek
kahinlik olmasa gerek.
Toplumun sosyolojik olarak en alt
katmanından bireylerin yoğun olarak buluştukları bu bölgenin sakinleri genelde göçmen asıllılar. Daha
düne kadar bilhassa politikacılarımızın; çokkültürlülüğe vurgu yapmak,
örnek (!?) göstermek için Elsassstr.’ye
işaret ettiklerini hatırlamayanımız
yoktur. Yılda bir multikulti etkinliğiyle çokkültürlülüğün sürtüşmesiz
ve problemsiz gerçekleşeceğini sanan, politikacılarımız ve şehir idaremizin bürokratlarının, tosladığımız
bugünkü hiçte içaçıcı olmayan duruma bakınca yanıldıklarını anlayıp
anlamadıklarını, çözümler için bundan sonra atacakları adımlardan
anlayacağız.
Bugün Ostviertel’de karşı karşıya olduğumuz; gelecek açısından bölge
halkını çok ciddi endişelendiren sosyopolitik ve sosyo-ekonomik sıkıntıların suçlularını aramak, meselelere
yaklaşım tarzımız olmamakla birlikte,
olayın daha iyi anlaşılması için yukarıdaki mini girişi yapmak şarttı.

Mahalli medyada çıkan haberlere ve
konuşan aktörlere baktığımızda; bölge ahalisi, semtlerinin kötü olarak
anılmasından haklı olarak çok ciddi
rahatsızlar. İşletme sahipleri de müşterilerinin her geçen gün azalmasından
endişeliler. Bölgede yaygın hale gelen
bilhassa uyuştrurucu pazarlamacılığının çözümü tartışmasız emniyet tedbirleriyle üstesinden gelinebilecek bir
problemken, bu sıkıntının sosyal yanı
unutulursa, unutturulursa veya gölgelenir karartılırsa, gerekli mesafeyi
katedmek mümkün olmayacaktır. ‘Biz,
küçük değil, büyük balıkların peşindeyiz’ açıklamalarının ise, sektörden beslenenleri cesaretlendirdiği unutulmamalıdır. Halk arasında ‘torbacı’ olarak
da adlandırılanların ezici çoğunluğunun göçmen asıllı olması, bu problemin ‘göçmenler meselesi’ olduğu
manasına da gelmediğini kafamıza
yerleştirmek zorundayız. Bu nahoş işlerin içinde olanların aileleri göçmen
asıllı olabilir. Fakat bu özneler, burada
doğup büyüyen, kreşler başta birçoğunun diploma yerine tasdiknameleri olsa da ülkenin eğitim sisteminden
geçmiş bu toplumun parçalarıdır. Buradaki sıkıntılara ‘yabancılar meselesi’
olarak bakma kolaycılığına kaçmak isteyen ve ister politikacı ister bürokrat
ister emniyetçilere hatırlatırız.
Kaiserplatz inşaatından dolayı Ostviertel’e kolayca kaymış olan uyuşturucu ticaretinin bu kayışının layıkıyla
kontrol edilememesinin ciddi faturasıyla karşı karşıyayız bugün. Bu sosyal
problemin çözümünün de sosyal tedbirlerle gerçekleşebileceğini söylemek için diplomalı sosyolog, toplum
bilimci olmaya gerek yoktur herhalde. Politika ve bürokrasi, bu problemi
nasıl çözmeyi düşündüğünü vaziyeti
idare eden muğlak ifadelerle değil,

net cümlelerle açıklarsa bölge ahalisi de içinde bulunduğu sosyopsikolojik sıkıntıdan, belirsizliklerden kurtulacaktır. Semt sakinleri bu rahatlamayı
çoktan haketmişlerdir.
Şehir idaresi iktidarı ve muhalefetinin
olayla ilgili bölgede görünür hale geldikleri toplantılarda, semt sakinlerini
dinlerkenki hallerini hatırlayınca, gelişmelere ne kadar yakın olduklarını (!?)
görmek şaşırtıyor. Başka bir şaşkınlığımızda; bu işlerin çözümlerini kendileri
dışında herkese bırakmışa benzeyen
bölgenin göçmen asıllı sakinleri. Toplantılara katılımlara baktığımızda, her
olayda olduğu gibi yine kolaycılığı seçmiş gibiyiz. Haklı olarak bölge gidişatından şikayet eden bizler, muhataplık noktasında çok geniş çaplı olmasa
bile mini bir çalışma grubuyla muhatapların karşısına çıkamıyorsak kendimizi de ciddi bir şekilde yoklamalıyız.
Ciddi fedakarlıklar gerektiren olayların,
tartışmaların takibi, açıklaması sadece Aynur Kazak Hanımın işi olmamalı.
Problem sadece onun değil, başta bölge ahalisi Aachenlı hepimizin. Bundan
dolayıdır ki, bizleri problemi çözmesi gereken birinci dereceden sorumlu
politika ve şehir idaresine, etkinliklere
katılımlarımızla fikirlerimizi, tekliflerimizi iletmekten kurtaracak geçerli hiç
bir mazaretimiz olamaz.
Bölgedeki bahis büroları, torbacıların cirit atması, bazı evlerde de fuhuş
işleri, her iki adım başı bahis büroları,
bölge sakini bizleri politikacılar, bürokratlardan daha az mı ilgilendiriyor?
Hatırlayanlar olacaktır; bölge için bugünlerin ayak seslerinin duyulmaya
başladığı vakitlerde, bölge dönüşüm
projesi ‘Ostviertelerneuerungsprojekt’
uygulama planları oluşturma aşamasındaydı. Şehir İdaresi’nin yapmak istediklerinin yanında insana ciddi yatırımın olmamasına şaşırıp, teklif olarak
da; ‘’Başta Avrupa Birliği fonlarından
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gönüllü çalışmalar

Aachen ve Sarıyer’de Kardeş Şehir için cadde adı
kampanyası: “Sarıyer Strasse” ve “Aachen Caddesi”

gelecek milyonlarla bölgenin sadece görünümünü değiştireceğiz. Fakat sosyo-politik dokusunun sıhhatli zemine oturtulmasını,
yani ıslahını plana dahil etmeyeceğiz. Sosyal emniyet sübablığı yapan dernekler maddi sıkıntılardan
dolayı kepenk indirme durumuyla karşı karşıya. Onlar kaybolursa,
fahri olarak yaptıkları sosyal çalışmalar, şehir idaresine çok pahalıya
malolacaktır. Ambalajı allayıp pullamamız, çok yakında karşılaşacağımız sosyal problemlerin önüne
geçmeyecektir” denilmişti.
Hemen hemen her olayda olduğu gibi, bu iyi niyetli yaklaşım tespitleri kulak ardı edilmişti. Çünkü
o zamanındaki dernekler, şahıslar, çalışma grupları hiç bir partinin arka bahçesi değildiler. Peki, o milyonlarla neler mi yaptık?
Reichsweg’de Nadelfabrik'i, bürolar haline getirdik, şehir arşivini
oraya taşıdık. Arka bahçe bazı derneklere orada mekan açtık. Rothe
Erde tren istasyonunu daha kullanılır hale getirdik. Bir de ekonomik sonucu başından belli olan
Arkaden'in hayata geçirilmesine
katkı sağladık. Bu kimsenin itiraz
etmediği, etmeyeceği yenilikleri
kullanacak olan başta bölge sakinlerinin genç kuşaklarını unuttuk. Bölgede yatırım önce insana,
sonra semti yenilemeye olmalıydı.
Mesela semtteki kreşlere, okullara gidip sorun. Sizlere ihtiyaçlarını
söyleyince ağzınız açık kalacaktır.
Bu hatadan ders alınarak, şehrimizin diğer bölgelerindeki yenileme planlarında sıralama doğru yapılır
diye ümit ediyoruz.
Muhsin Ceylan

Aachen’da Türkiye’den ve Türkiye ile ilgili olan Türkçe bir cadde adı
yok. Bizim Aachen Dergisi olarak böylesi bir kampanya başlatmayı
planlıyoruz. Kardeş şehir olan Aachen ve İstanbul/Sarıyer’de karşılıklı
bir jest olarak kardeş şehrin adının bir caddeye verilmesi anlamlı bir
girişim olur kanısındayız. Çok yakında Aachen ve Sarıyer Belediyeleri
ile iletişime geçip bu dileğimizi ileterek işe başlayacağız. Tabiiki bu işi
sadece biz tek başımıza değil; sizlerle ve konuyla ilgili derneklerle de
konuşarak planlamak istiyoruz. Kardeş şehir derneği AS/PA e.V. sanırım
konuya kayıtsız kalmayacaktır. Gelecek sayımızda CDU ve SPD’li belediye başkan adayları ile bir röportaj yapmayı düşünüyoruz, eğer kabul
ederlerse ve orada bu talebimizi de onlara iletip, fikirlerini alacağız.

Almanya’da
Cenaze Nakil Fonları
Aachen ve çevresinde farklı dinlerden yabancılar yaşamaktadır. Bunların çoğunluğu İslam dinine mensuptur. İslami usullere göre cenaze defin
işleri son zamanlarda bir hayli artış
gösterdi. Cenazelerin büyük kısmı ülkelerine nakledilirken, diğer bir kısmı ise isteğe göre Aachen-Hüls’deki
mezarlığın müslüman bölümüne
veya başka şehirlerdeki mezarlara
defnediliyor.
Türkiye’ye cenaze nakil işlemleri Diyanet İşleri (DİTİB), Milli Görüş, Türk
İslam Birliği-Türk Federasyonu gibi
kuruluşların kendi bünyeleri içinde
oluşturdukları fonlar tarafından organize edilmektedir.
Peki bu hizmetten nasıl yararlanılır?
Öncelikle temin edeceğiniz bir formu doldurarak üye olmanız ve yıllık üyelik aidat ödemeniz yeterlidir.
Burada size DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonu’nu biraz tanıtacağım. Diğerlerinde de yaklaşık aynı işlemler
uygulanıyor.
Fona giriş 18-30 yaş arasındakiler
için ücretsiz, 31 ile 50 yaş arası 60 €,
61 ile 65 yaş arası 150 €, 66 ile 70 yaş
arası 300 € ve 70 yaşın üstündekiler

içinse 500 €’dur. Üye olan kişi, eşi ve
18 yaşın altındaki çocukları nakil hizmetlerinden istifade edebilirler. Daha
sonraki yıllar içinse yıllık aidat ödenir.
Bu aidat bir yıl önce ölen kişilerin sayısına göre hesaplanır. DİTİB’de aidatlar bu yıla kadar 50 € idi ama bu yıl
55 €’ya çıkarıldı.
Bir ölüm anında fonu arıyarak haber
vermeniz yeterli oluyor. Tüm resmi
işlemleri ve nakli onlar üstleniyorlar.
Hatta nakil sırasında yardımcı olmak
isteyen bir kişi, adını önceden belirtmek şartıyla uçakta refakat edebiliyor ve tüm masrafları fon tarafından
karşılanıyor.
Okurlarıma sağlıklı bir yaşam ve huzurlu, imanlı ölüm diliyorum.
Selam ve saygılarımla...
Üstün Gözler
0178 / 849 05 25

Osmanlı İmparatorluğu
ve Türkiye Cumhuriyeti
Kolleksiyon Pulları
Necip Tokoğlu
www.turkey-philately.com
Tel: 02405 / 89 80 90
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içimizden biri: Sait Başkaya

Aachen Belediye Meclisi’nde CDU’dan
Ahmethicri Ağırman ile daha önceki bir
sayımızda görüşmüştük. İkinci bir meclis üyemiz de Korsan Parti’den seçilmiş
olan Sait Başkaya. Seçimler yaklaşırken
onu da sizlere tanıtmak istedik.
Sait Bey okurlarımıza hakkınızda
biraz bilgi verebilir misiniz?
1983 Frankenthal (Pfalz) doğumluyum. 2003’de Aachen’a üniversite okumak için geldim ve 2010’da
Aachen Teknik Üniversitesi İşletme
Bölümü’den mezun oldum. Şu an
Essen Üniversitesi’nde görevli olarak
doktoramı tamamlamaktayım. Yaklaşık bir yıldan beri Korsan Parti (Piratenpartei) listesinden Aachen Belediye Meclisi’nde üyeyim ve evliyim.

Son zamanlarda Ostviertel’da
yaşananları bir belediye
meclisi üyesi olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?

le, belirli bir kitleye sahip. Bu yönde
ümitliyiz. Seçimler için listemizi henüz
belirlemedik. Yani hangi sıradan katılacağım daha belli değil.

Bu konuda kamuoyu içerisinde farklı düşünceler mevcuttur. Bir taraftan
emniyetin sağlanmasının önemli olduğu öne sürülüyor. Bunu sadece polisin hazır bulunması ile erişilebileceği zannedenler de var. Diğer taraftan
problemin ama daha derine giden
yanları olduğunu kabul edenler de
var tabii ki. Benim düşüncem bilhassa mayıs ayında olacak yerel seçimlerden dolayı, bu konuyu bazı partiler gereksiz yere kullanıp, oy peşinde
olduklarının kanaatindeyim. Mesela
CDU içerisinden bazı üyeler oralarda
kamera sistemlerini talep ediyorlar ve
problemi böyle halledebileceklerini
sanıyorlar. Böyle konular ile bilhassa
yaşlı seçmenlerden ilgi topluyorlar.

Vatandaşlarımızın seçimlere
ilgileri ve katılım oranı hakkında
düşünceleriniz nelerdir?

Son olarak söylemek
istedikleriniz nelerdir?

Neden Korsan Parti’yi
tercih ettiniz?
İlk sebep, düşüncelerimin Korsan
Parti’nin hedefleri ile çok uyuşması. Ayrıca, bizim parti içerisinde aktif olmak olup ilerleyebilmenin daha
mümkün olması. Bilhassa Aachen
Korsan Parti’nin yerel konulardaki
çalışmalarına katılmak için (Arbeitskreis Kommunalpolitik) parti üyeliği
bile gerekmiyor. Partinin bürokratik
bir yapıya sahip olmamasından dolayı, daha farklı konuların işlenmesini
ön plana çıkarıyor.
Belediye meclis üyelerinin
görevleri ve olanakları nelerdir?
Maalesef her meclis üyesi aynı değildir. Fraksiyon (grup) içerisinde olup
olmama büyük bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı her meclis üyesi aynı haklara sahip değil. Örneğin
grubu olan partilerin büroları olup,
belirli miktarda maddi destek almaktalar. Tek başına olan üyeler ise
ayda sadece 430 € civarında bir para
(Aufwandsentschädigung olarak) alıyorlar. Yani mecliste yapılan görevler
aslında fahri olarak yapılmakta.

Bir yandan bu duruma üzülmemek
mümkün değil. Oy hakkı varken kullanmamak bence çok büyük bir sorumsuzluk. Fakat bu zamana kadar
Alman vatandaşı olmayan birisi, hiç
bir seçim hakkına sahip olmadığından
dolayı, Alman vatandaşı olduktan sonra da seçimlere ilgi duymaması gayet
normal tabii. Alman vatandaşı olmayanlara yalnız Uyum Meclisi seçimlerine katılma imkânı tanınıyor. Bu
meclisin de aslında pek karar yetkisi
olmayıp, sadece tavsiye mahiyetinde
kararlar alabiliyor.

Geçen haftalarda mecliste
Ostviertel için alınan karar
hakkında ne düşünüyorsunuz?
İki imar planında değişiklikler gerçekleştirildi. Belki bunlar gerekli ve
desteklenmeyi hak kazanan kararlar. Umarım bunun yanısıra belediye
bu yasaklar haricinde orada bulunan
dükkânların ve çevrenin kalkınması
için gerekli girişimde bulunur.
Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlere katılıyor musunuz ve
Korsan Parti’nin seçim sonucunu
nasıl tahmin ediyorsunuz?
Korsan Parti olarak hedefimiz belli:
En azından üç üye ile meclise katılmak,
yani grup olarak meclise girmek. Beş
sene önce 32 seçim çevresinden yalnız
sekizinde yeterli oyu aldık ve sonunda sadece bir kişi ile belediye meclisine girebildik. Bu başarı ile Münster
şehri yanında Almanya çapında bir ilke
imza atıldı. Korsan Parti Aachen şehrinde, üniversite şehri olması sebebiy-

Samimi olarak söylüyorum: Gelecek
seçimlerde hangi partiyi seçmeniz
benim için önemli değil. Ama oyunuzu mutlaka, ama mutlaka kullanın!
Kendim müşahede ettim; bazı meclis
üyeleri yabancı asıllılar hakkında tuhaf düşüncelere sahip. Yani bundan
ben şu tecrübeyi edindim: Hiç kimse
bizim meseleleri ve problemlerimizi
ele almayacaktır! Yalnız biz kendimiz
bunu yapabiliriz.
Oylara katılmaklada meselelerde çözülmüyor. Konuların peşinde durulmalı, belediye meclisi toplantılarına
ve daha önemli olarak komisyon toplantılarına (Ausschuss) katılmakicap
ediyor. Eleştirmekher zamançok kolay, çözümleriçinçabalama ise daima
zordur.
Bence farklı farklı partilerde üye olunması gerekiyor. Partiler içerisinde ne
konuşuluyor, ne kararlar alınıyor diye
merak etmemiz gerek. Bütün partilerde bizim hakkımızda konuşulurken
ve kararlar alınırken bizler nerelerdeyiz? Bilhassa üniversitede okuyan
gençlerin zamanları müsait olduğundan dolayı yerel siyasete ilgi duymalarını tavsiye ediyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Funda Şen
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ne? nerede? ne zaman?
aachen’da Şubat ve mart aylarındaki bazı etkinlikler

Alles aus einer Hand!
• Kraftfahrt

Benim MesleĞim – Senin GeleceĞin
9 Şubat 2014 Pazar günü saat 11:00 - 14:00 arasında
Nadelfabrik - Reichsweg 30, 52068 Aachen adresinde
Aachen ve çevresinde yaşayan gençlere yönelik meslek tanıtımı ve danışmanlığı tarzında bir günlük etkinlik
“Benim mesleğim – Senin geleceğin”.
Aachen Belediye Başkanı Marcel Philip himayesinde gerçekleştirilecek etkinliğin organizasyonunu Eurotürk,
Aachen Halkevi, AS-PA, ViIBE ve Türkisches-Deutsch Freundeskreis gibi
dernekler ortak olarak üstleniyor.
Etkinliğin amacı, gençleri Almanya’daki okul ve meslek eğitimi konularında
bilgilendirerek, hem motivasyonlarını
artırmak, hem de meslek tercihinde

Belediye Başkanı Marcel Philip’in açılış konusması ile başlayacak programda gençlerin ilgisini çekecek değişik
mesleklerden gelen kişilerle karşılıklı
görüşme olanağı yanında, canlı müzik ve küçük bir büfe de gençleri ve
ailelerini bekliyor.

>
>
>
>
>

Unfall
Hausrat
Wohngebäude
Haftpflicht
Rechtsschutz

Herşey tek elden ve sadece
tek kişi muhatabınız!
MultiPlus Paketimizle
rahat uyku uyuyabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için (0241) 468 0 345
numaralı tefonu arayabilirsiniz.
3 Mart pazartesi günü büyük
Karnaval geçit töreni var.

EUREGIO EKONOMİ FUARI
14 - 23 Mart 2014
Bu yıl 28. kez düzenlenen fuarın ilk
kez yeri değiştirildi. Tivoli’deki CHIO
at yarışlarının düzenlendiği alanda
yapılacak olan fuarı hergün 10 ile 18

saatleri arsında ziyaret edebilirsiniz.
Giriş ücretleri çocuklar 3 €, büyükler
için 7 € olarak belirlenmiş.
Her an
an size
size
yardima
haziriz haziriz
Heran
ansize
sizeyardima
yardima
haziriz
Her
yardima
haziriz
Her

Tel.: 0241-18
0241-18
95 400
400
Tel.:0241-18
0241-18
95400
400
Tel.:
95
Tel.:
95

www.melan.de
www.melan.de
www.melan.de
www.melan.de
Am Gut
GutAm
Wolf,
Aachen
AmGut
Gut
Wolf,Aachen
Aachen
Am
Wolf,
Aachen
Wolf,

Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen

Breslauerstr.,
AachenAachen
Breslauerstr.,
Aachen
Breslauerstr.,
Aachen
Breslauerstr.,

Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen
Schumanstr.,
Würselen

23.02.
23.02.
23.02.
23.02.
30.03.
30.03.
30.03.
30.03.

• MultiPlus

onlara yardımcı olmak. Özellikle okul
eğitimlerini bitirememiş veya meslek
eğitim yeri bulamamış gençlerin desteklenmeleri bu etkinliğin öncelikli amaçlarından biri.

2 Mart pazar günü Kostümlü
Çocuk Karnavalı geçit töreni var.

09.02.
09.02.
09.02.
09.02.
02.03.
02.03.
02.03.
02.03.

> PKW

Zurich Generalvertretung

Necmi Çetir

Wilhelmstr. 38, 52070 Aachen
Tel.: 0241 9977 0404
Fax: 0241 9977 0407
E-Mail: necmi.cetir@zuerich.de
www.zurich.de

02.02.
02.02.
02.02.
02.02.
09.03.
09.03.
09.03.
09.03.

toom
toom
toom
16.02.
16.02.
16.02.
16.02.
23.03.
23.03.
23.03.
23.03.

internet
üzerinden
de basvurabilirsiniz
basvurabilirsiniz
internet
üzerinden
debasvurabilirsiniz
basvurabilirsiniz
internet
üzerinden
de
internet
üzerinden
de
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bir konu & bir konuk
Bu belirsizlik ortamında tüketici ve
üreticinin kabul edebileceği bir “helal” standartı hakkıdır. Bu çaresizliğine
çözüm olarak TSE ve Diyanet işbirliğine girerek "TSE Helal Gıda Uygunluk Belgesi" uygulamasını başlattılar.
Bu belge, sadece Türkiye’de değil,
23 islam ülkesinde geçerli olacak. Bu
konuda “Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)” ile çalışmalar
sürdürülüyor.

“Helal” Standardı
Helal nedir? Üzerinde helal yazısı olan
her ürün gerçekten sağlıklı, daha da
ötesi helal midir? Daha önce üzerinde helal yazmasına rağmen domuz
eti katılmış bir çok ürünle karşılaştık.
Kime, nasıl güveneceğiz? Bu konuda
Aachen’da TSE’nin çözüm ortağı olan
TSplus yöneticisi Oğuz Evler’e helal kavramını soruyoruz.
Oğuz Bey öncelikle biraz
kendinizden ve “Helal”
konusundaki çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Uzun zamandan beri Alman-Türk gıda sektöründe çalışmaktayım. Bu çalışmaların getirdiği birikimler ve ilişkiler sonucunda büyük bir eksikliğin
farkına vararak girişimlerde bulundum ve bugün adı TSplus olan ve
Türkiye’deki TSE’nin (Türk Standartları Enstitüsü) Avrupa’daki çözüm ortağı olarak Aachen’da bulunan merkezimizde çalışmalarımıza başladık.
TSE nedir ve ne tür işler yapar?
Bir kamu kurumu olan "Türk Standardlar Enstitüsü" kısaca TSE, 1960
yılında, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardları yapmak için kurulmuştur. TSE´nin ilgili olduğu bakanlık Türk Sanayi ve Ticaret
Bakanlığıdır ve aynı zamanda TSE bir
markadır. TSE, standardizasyon alanında Avrupa’da ilk 5, Dünya’da ise
ilk on kuruluş içinde yer almaktadır.
Bu nedenle 1955 yılından itibaren
çeşitli uluslararası teşkilatlarda (ISO,
IEC, CEN, SMIIC) tam üyelik statüsünü taşımaktadır.
TSE’nin diğer önemli bir görevi de
toplumun yaşam düzeyini yükseltmektir. Bu nedenle de 2011 yılından
itibaren "Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi" faaliyetleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğiyle
yürütülmektedir.

Köln’deki Anuga Gıda Fuarında
TSE ve DİTİB görevlileri birarada.

Peki, neden Helal Gıda
Uygunluk Belgesi gerekiyor?
İnancının gereğini yerine getirmek
için Müslümanın öncelikle ne yediğinin farkına varması, tükettiği gıdanın
helalliğinden, temiz, hijyenik ve sağlıklı olduğundan emin olması gerekmektedir. Helal gıda, çiftlikten masamıza kadar uzanan, helal, temiz ve
sağlıklı olma şartlarının denetlenmesi günümüzde çok önemli bir noktaya gelmiştir.
Avrupa’da böylesi bir
belgelendirmeye neden bir
gereksinim duyuluyor?
Bugün yaşadığımız, Avrupa medyasında peşpeşe gördüğümüz gıda
skandalları ve üretimlerde kullanılan
sağlıksız katkı maddelerin verebileceği sağlık sorunları kaygı verici bir
boyuta gelmiştir.
Diğer taraftan tüketicinin marketlerde satılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde helal beyan edilen bilgilerin
ne derece doğru olduğuna dair nasıl kontrol edebilir? Bu hassasiyetin
Avrupa ülkelerinde giderek arttığını
daha da sık gözlemliyoruz. Bu durum
yalnız gıda da değil; ambalaj, kozmetik, turizm, hizmet ve lojistik sektöründe de yaşanıyor.
Gerçekten haklısınız. Bir markete
girdiğimizde bir sürü “helal”
yazısı görüyoruz. Bunların
hangisine itibar edebiliriz?
Şu an itibarı ile tek söylenebilecek
şey, her tüketicinin ve satıcının helal yazısı gördüğünde kafasında bir
soru işareti oluşmalı, içindekiler kısmı
dikkatle okunmalı ve kendi imkanı ile
soruşturmalı.

TSplus’un Avrupa’da bu
noktadaki rolü nedir?
Biz, TSplus olarak helal konusunda
Avrupa’daki tüketicilerin doğrudan
bilgilendirilmesi ve daha da önemlisi Avrupa’daki üreticilere "TSE Helal
Gıda Uygunluk Belgesi" vermektir.
Bunun yanında kamuoyu aydınlatma
çalışmaları yapmak ve helalin sadece
dini değil, sağlıklı beslenmenin önemini de vurgulayarak herkesi bilgilendirmektir. Bu nedenle bir çok kurum
ve kuruluşla işbirliği içindeyiz; örneğin TÜV-Süd Almanya...

TÜV-Süd, TSplus ve TSE yöneticileri
Yakın gelecekte “helal”
tüketimin pozisyonu ne olabilir?
Dini olarak baktığımızda diğer bazı
dinlerde de, örneğin musevilerde
uzun süreden beri “koşer” adı altında
benzer bir uygulama ve modern
toplumlarda bilinen bio, vejeteryan
veya vegan gibi örnekler de vardır.
Dünyadaki nüfus artışı, hızlı tüketim
ve doğal kaynakların gittikçe azalması
endüstriyel sağlıksız ve ucuz üretime
yol açıyor. Gen teknolojisi, zararlı
katkı maddeleri, tarım ilaçları bir çok
hastalığa (kanser gibi) neden oluyor.
Sorun sadece gıda sektöründe de
bitmiyor. Turizm, Catering, kozmetik,
ilaç gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda bizimle çalışacak
uzman gıda mühendisleri arıyoruz.
Sonuçta şu söyleyebilirim ki, ciddi
helal standartı oluşturma konusunda
daha işin başlangıç noktasındayız.
Çalışmalarınızda başarılar.
Günal Günal
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tanıtım: URFAlı Hacı AHMET YILMAZ ve Öz urfa restaurant
ve razı etmeye çalıştım. Allah'dan ne dilediysem verdi bana Elhamdulillah...
1970'de evlatlarımı önce Rabbim'e, sonra tüm zorluklara benimle göğüs geren
eşime emanet edip Almanya'ya geldim.
Gurbette geçen özlem dolu yıllardan
sonra 1988'de evlatlarımı yanıma aldım. Onlardan aldığım güç ve destekle
Stolberg'de Yılmaz Restaurant’ı açarak
bugünki ÖzUrfa'ların temelini de atmış
olduk. Çocuklarımla canla başla çalıştık, çalıştık, çalıştık… Gerek aile hayatımda, gerekse ticaret hayatımda prensiplerimden asla ödün vermedim.
Urfalı Hacı Ahmet Yılmaz’ı vefatının
1. yılında rahmetle anıyoruz.
(Hayat hikayesini kendi
ağzından dinleyelim.)
Beraber bir çay içelim mi evlat? Otur
şöyle karşıma; sana anlatacaklarım var.
1938 yılında Urfa/Halfeti'de gözlerimi açmışım dünyaya. Gözüpek, güçlü,
cesur, hep Hakk'dan ve haklıdan yana
bir delikanlı olarak tanımlardı çevremiz
bizi. (Riyadan uzak!)
Nizip'de tatlıcılıkla başladım bu mesleğe; son nefeslerine kadar anne-babamın duaları üzerimden eksik olmadı.
Bir kez bile kalplerini kırmamaya gayret gösterdim; gönüllerini her daim hoş

Bu kadar güzellikleri bizlere bırakan
Urfalı Hacı Ahmet Yılmaz’ın arkasından evlatları olarak neler yaptık acaba?
Onun eseri olan Öz Urfa Restaurant’ın
bayrağını elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet babında hep dik tuttuk ve inşallah devam edeceğiz.
2. şubemiz olan Öz Urfa Lounge’u açarak hizmetinize sunduk. Öz Urfa 1 ile
tamamen Anadolu memleket mutfağının nefis lezzetlerini sizlere sunmaya çalışırken, Öz Urfa 2 Lounge ile yine
Anadolu, İtalyan ve Alman mutfağının

Kısa zamanda Aachen, Düren, Eifel,
Köln bölgeleri, Belçika ve Hollanda sınır kentlerinde bir marka oldu ÖZ URFA.
8 şubemiz oldu; birkaç subemizi satarak
devrettim, birkaçını da yanımda çalışanlara destek olmak, önlerini açmak
için onlara devrettim. Sürekli destek olmaya çalıştım.
Asıl hedefim Aachen merkezde Türkiye
usulü büyük bir restaurant açmak idi.
2000'li yıllarla beraber Steffensplatz'da
ÖZ URFA Aachen'ı hizmete açtık. Tabiiki
oğullarım Mustafa (rahmetli) Sadreddin, Halil, Müslüm, Ömer ve İsmail restaurantlarımın organizesini ve çalışmalarını bizzat takip ettiler; Muhammed
ve Mahmud rahatsızlıkların dan dolayı

leziz yemekleriyle değişik damak tadlarına hitap etmeye çalışıyoruz.
Hayır-hasenat ve yardımlar konusunda onun yolunda gitmeye gayret ediyoruz. Köyümüz Macunlu’da (Şanlıurfa/Halfeti) inşaatı süren Hacı Ahmet

Rabbim'in bana emanetleri! Allah hepsinden razı olsun…
Dünya için bu kadar çalışırken, ahireti
de ihmal etmemek lazım evlat!
Başta Stolberg, Aachen ve çevredeki
tüm camilerin, cemiyet ayırt etmeden
alımında, inşaatında ve yapılan programlarda maddi-manevi desteğimi
asla eksik etmedim Allah için.
Evet evlat! Dünya bir han, biz de yolcu.
Bir mola verdik dünyada. Şimdi yolculuk zamanı geldi ve 09.02.2013‘de ömür
ağacımın son yaprağı da düştü evlat…
Hakkınızı helal edin ve bir Fatiha
okumayı ihmal etmeyin!
Urfalı Hacı Ahmet Yılmaz

Yılmaz Camii’ne maddi manevi desteğimizi sürdürürken; Aachen ve Stolberg’teki tüm cami ve cemiyetlere
destek olmaya devam ediyoruz.
Sizleri Öz Urfa’nın harika atmosferiyle
buluşturmak için bekliyoruz efendim.

Öz Urfa Restaurant 1988’den beri güveninizin eseri... Lezzetin Tadı, Kalitenin Adı!
www.ozurfa-aachen.com
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BURçlar Ve yemeK alIşkanlIklarI
Uzmanlar, burçların, yemek alışkanlıklarında da belirleyici olduğunu, bu nedenle diyet yaparken burca göre davranmak gerektiğini belirtiyorlar. Diyet
yaparken burçların özelliklerine uygun
davranmak gerektiğini kaydeden uzmanların burçlara göre yemek tavsiyelerini sizler için derledik...
Koç (21 Mart / 20 Nisan)
Abur cubur yemeye meraklısınız. Sizin için tehlike çanları çalıyor. Tuz ve
alkolden uzak durarak bunun yerine bol bol su için. Domates, patates,
soğan, kuru fasulye, mercimek, karnabahar, marul, yeşil salata, ıspanak,
turp, pirinç, zeytin, elma, balkabağı,
ceviz gibi besinleri haftalık beslenmenize ekleyin.
Boğa (21 Nisan / 21 Mayıs)
İleride kilolarınız sıkıntıya neden olabilir. Karbonhidratlardan kaçının. Aksi
taktirde tombul bir kişi olursunuz,
Düşük nişasta, yağ ve şeker içerin bir
diyet beslenme hayatınızın gerekli
bir parçası olmalı. Doğal iyot içeren
besinler, balık ve deniz mahsulleri,
yumurta, karaciğer, böbrek, ıspanak,
pancar, taze meyve ve yeşil salatayı
tercih edin. Su sizin için hayatın vazgeçilmezi olmalı
İkizler (22 Mayıs / 21 Haziran)
Yemek yerken acele hareket ediyorsunuz. Bu hareket sizin sağlığınızı
etkiler hale gelmiş. Yemekleri çiğnemeden yutmayın. Az ama sık yemeyi
prensip haline getirin. Kemiklerinizin
sağlıklı olmasını istiyorsanız, sağlıklı
beslenin. İkizlerde kan pıhtılaşması
sık görülür, balık, tereyağı, köy peyniri, havuç, portakal, greyfurt, şeftali,
erik, üzüm suyu, kuru üzüm ve badem beslenme listenizde vazgeçilmez besinler olmalı. Sakinleşmek ve
huzurlu olmak için şifalı bitkiler ve kafeinsiz çay size göre.

Şubat ve Mart
aylarında
doğanların
ruh halleri

Yengeç (22 Haziran / 23 Temmuz)
Duygusal olmanız beslenme alışkanlıklarınızı da etkiliyor. Üzüldükçe
böreklere, keklere ve şekerlemelere
sarılıyorsunuz. Yengeçler, nişastalı yiyeceklerden, şeker, tuz ve baharatlardan uzak durmalı. Düşük yağ içeren
süt, peynir ve yoğurt, kıvırcık, lahana,
domates, salata ve marul taze sebze ve yağsız protein sizin cilt ve mide
sağlığınız açısından iyi olur.
Aslan (24 Temmuz / 23 Ağustos)
Yemek sizin için adeta bir zevk haline
gelmiş. Kan dolaşımınızın düzenli olması için sığır, kuzu ve kümes hayvanlarının eti, karaciğer, çiğ yumurta sarısı, kereviz, elma, incir, şeftali, limon
ve badem sizin için ideal.
Başak (24 Ağustos / 23 Eylül)
Şekerleme deyince siz akla geliyorsunuz. Özellikle çikolata hayatınızın
vazgeçilmezi. Bu yiyeceklerden uzak
durmalısınız. Çünkü kalbinizde problem oluşturabilir. Tuz, buğday, çavdar,
yağsız sığır ve kuzu eti, peynir, zeytin,
portakal, limon, kavun, elma, armut sizin ideal yiyeceğiniz. Kavun, elma, armut cildinizi temizlemek ve saçlarınıza
bakım sağlamak için de yardımcı olur.
Terazi (24 Eylül / 22 Ekim)
Terazi burcundakiler, bezelye, mısır,
havuç, ıspanak, buğday, yulaf unu,
elma, çilek, badem ve kuru üzüm hep
elinizin altında olmalı. Böbrekleriniz
için çok fazla asitli içeceklerden uzak
durun. İnce ve zarif bir beden için
ince dilimler faydalı olur.
Akrep (23 Ekim / 22 Kasım)
Burcunuz üretim organlarını temsil
eder. Solunum yolları problemleri
yaşayabilirsiniz. Tahıllardan yapılmış
ekmekler, balık ve deniz ürünleri, salata, soğan, kırmızı turp, taze meyve
ve sebzeler içeren bir diyet size göre.

Yay (23 Kasım / 20 Aralık)
Burcunuz kalçalar, bacak üstleri ve
karaciğeri temsil eder. Doğal beslenmek için kabuklu meyveler ve sebzeleri tercih edin. Bolca çiğ sebze, yeşil
biber, patates, incir, kuru erik, çilek,
elma, armut ve taneli tahılları yemeniz tavsiye edilir.
Oğlak (21 Aralık / 18 Ocak)
Çalışkan bir yapınız var ve çalışırken
de farkında olmadan öğün atlıyorsunuz. Oysa bu sizin için çok zararlı. Vücudunuzun vitamin ve minerallerden
oluşan geniş bir besin karışımına ihtiyacı var. Lahana, kereviz, yağsız etler,
limon, portakal, inek sütü, her türlü
peynir, balık, yumurta sarısı, buğday
ve incirle aranızın çok iyi olması gerekir. Kayısı, badem yiyerek kuru ve alerjik eğilimli cildinizi canlandırın. Sigara ve sigara dumanından uzak durun.
Kova (19 Ocak / 20 Şubat)
Vücudunuzun sürekli C vitaminine
ihtiyacı var. Yemek tarzınız yenilikçi.
Bu nedenle değişik lezzetler tatmayı
seviyorsunuz. Deniz ürünleri, brokoli,
havuç, turp, balkabağı, ıspanak, elma,
şeftali, limon, portakal, greyfurt, nar
ve ananas sizin için doğal besinler.
Balık (20 Şubat / 21 Mart)
Katı ve sıkıcı diyetler size göre değil. Yüksek proteinli, düşük yağ ve
şeker içeren diyet uyguladığınız zaman kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Demir eksikliği, anemi ve düşük
tansiyona sebep olur. Diyetlerinizde
zengin demir içeren karaciğer, yağsız sığır eti, kuzu eti, yumurta sarısı,
beyin, ıspanak, soğan, arpa, marul,
buğday ekmeği, kuru fasulye, elma,
üzüm, limon, portakal, şeftali, hurma,
kuru erik ve üzüm ile maydanoz tavsiye ediliyor.

Şubat: Somut şeylere önem verir. Değişken, sessiz, utangaç ve ağırkanlı. Kendine güveni
pek yok. Dürüst. Özgürlüğüne düşkün. Bazen saldırganlaşır. Kesin olmayan işlerden hoşlanmaz. İnatçıdır. Hayallerinin peşinden gider. Batıl inançlara eğilimlidir.
Mart: Çekici kişilik, utangaç ve tutucu. Esrarengiz. Cömert ve sempatik. Rahatına düşkün.
Hassas. Hizmet etmekten zevk alır. Kolay sinirlenmez. Güvenilir. Nezakete önem verir. İyi bir
gözlemcidir. İntikamcıdır. Seyehat etmeyi sever. Dikkat çekmeyi sever. Dekorasyona meraklı. Tempolu müzikleri sever. Çok değişkendir
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yalnız değilsin!
Bu yazıda sizlere anksiyeteyi anlatmaya çalışacağım. Anksiyete nedir? Ne zaman normaldir? Ne zaman bozukluk
olarak tanımlanır? Nasıl başa çıkılır?
Önceki sayıda hatırlarsanız depresyon konusunu ele almıştık. Hepimizin
kendimizi zaman zaman mutsuz, moralsiz ve karamsar hissedebileceği, bu
nedenle her mutsuzluğa depresyon
demenin doğru olmayacağını, kişinin
hayat kalitesini bozan ruhsal bir çökkünlük durumu varsa ve kişinin şikayetleri en az iki hafta boyunca ve yaklaşık
gün boyu sürüyor ise depresyon tanısının uygun olacağını vurgulamıştık.
Anksiyete konusunu da bu bakış açısıyla ele alacak olursak; zaman zaman
yaşadığımız aksiyete (kaygı, iç sıkıntısı,
bunaltı) belli bir seviyede ise, hayatta
kalmamızı yani sorunlarımizla başedebilmemizi sağlar. Ancak aşırı, uzun süreli ve uygunsuz kaygı hayatımızın kalitesini bozar. Aslında kaygı, harekete
geçmemizi sağlayan uyarandır. Örneğin, size doğru hızla koşan pitbull cinsi
bir köpek hayal edin ya da 3 gün sonra
çok önemli bir sınavınız olduğunu düşünün. İlk durumda yaşadığınız kaygı,
sizi hızla köpekten uzaklaştırırken, ikinci durumda sınava hazırlık yapmanızı
sağlayacaktır. Görüldüğü üzere anksiyete bu durumda faydalıdır yani yaşamımız için gereklidir.
Ancak bazen kişi genellikle hiçbir dış
etken olmaksızın kendini korku ve
baskı altında hisseder. Sanki bir tehlikeyi bekliyormuşcasına bedensel ve
ruhsal değişikler yaşar.
Örnegin; anksiyete bozukluğu olan
kişi telefon ya da evinin kapısı her çaldığında kötü bir haber alacakmış gibi
hisseder. Gününün büyük bir kısmında husursuzdur, çabuk irkilir, kolay sinirlenir, aşırı evhamlıdır. Uyumakta ve
dikkatini yaptığı işlere vermekte zorlanır, bazen kontrolünü kaybedeceğini, çıldıracağını ve hatta o an öleceğini düşünebilir.
Yaşadığı gerginlik nedeniyle kas ağrıları olabilir, çabuk yorulur, bazen çarpıntı, boğulma hissi, ağızda kuruluk,
göğüste baskı, titreme, terleme, bulantı ve sıcak basması şikayetleriyle
defalarca acil servis, kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ya da diğer branşlara başvuruda bulunabilir.

Kaygı (Anksiyete)
Yapılan muayeneler ve tetkikler genellikle normaldir. İste bu aşamada
psikiyatri devreye girer. Öncelikle kişinin hayat kalitesini düşüren bu durumu tanımlamak gerekir. Çünkü anksiyete bozuklukları:
1. Yaygın Anksiyete Bozukluğu
2. Panik Bozukluğu
3. Sosyal Fobi
4. Obsesif Kompulsif Bozukluk
5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
6. Özgül Fobiler başlıklarını içerir.
Bu hastalıkları ayrı ayrı ilerleyen sayılarda daha yakından tanıyacağız, ancak kısa kısa tanımlarına değinmekle
başlayabiliriz.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan bireyler, çoğunlukla ortada bir neden yokken aşırı bir şekilde, günün çok büyük
bir kısmında, günlük hayatlarını kısıtlayacak şekilde endişe duyarlar. Endişelerinin aşırı ve anlamsız olduğunu
bilseler de kontrol edemezler. Yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, sıcak basmasi gibi bedensel şikayetler sık görülür.
Panik bozukluğu, panik atağı denilen,
bedensel semptomların (terleme, titreme, nefes alamama hissi, çarpıntı,
göğüste şıkışma, bulantı, karın ağrısı
vs.) eşlik ettigi korku nöbetlerinden
oluşur. Kişi çıldıracağından ya da öleceğinden korkar. Aniden başlar, şiddeti giderek artar, ortalama 10-30 dk.
içinde şiddeti azalarak kaybolur. Ancak ne zaman yaşanacağının bilinmemesi kişide „beklenti anksiyetesi“ dediğimiz duruma yol açar.
Özgül fobide belirli durum veya nesnelere karşı aşırı ve mantıksız bir korku vardır. En bilinenleri uçak, yükseklik,
örümcek, yılan, iğne, kan vb. fobileridir. Bu hastalığın en önemli özelliği, tedavisinin olmadığının düşünülmesidir.

Sosyal fobide ise kişi toplumsal ortamlarda yargılanacağını ve küçük düşeceğini düşünür. Bu nedenle insanların
içinde yemek yemekten, tanımadığı
insanlarla yüz yüze ya da telefonla görüşmekten, bir partiye katılmaktan ya
da dinleyicilerin önünde konuşmaktan rezil olacağı korkusuyla kaçınır ya
da aşırı ve mantıksız bir sıkıntı yaşar.
Çekingenlik gibi düşünülüp tedaviye basvurulmayabilir, dikkatli olmak
gerekir.
Obsesif Kompulsif Bozukluk halk arasında takıntı hastalığı olarak bilinir. Temizlik, kontrol, simetri, düzen, biriktirme,
sayma, cinsel takıntılar en bilinenleridir. Bu takıntılar nedeniyle kişinin hayat kalitesi belirgin bir şekilde düşer.
Travma Sonrası Stress Bozukluğu ise
savaş, işkence, tecavüz, deprem, sel,
iş ve trafik kazaları gibi travmalardan
sonra travmanın tekrar tekrar hatırlanması, yeniden yaşanacağı korkusu,
kabuslar ve huzursuzlukla belirgindir.
Şunu bilmemiz gerekir ki; anksiyetenin ortaya çıkışında birden çok faktör
rol oynar. Yapılan araştırmalar, kadınların ve ailesinde anksiyete bozukluğu
olan bireylerin daha fazla risk altında
olduğunu göstermiştir. Bunun yanında yetiştirilme biçimi, yaşam olayları,
yakın zamanda yaşanılan stresler ve
kişinin olaylar karşısında duygularını
dışa vurabilme yeteneği anksiyete oluşumunda önemli faktörlerdir. Bazı durumlarda kişi yaşadığı kaygı ile başedemediğini hissettiğinde, kesici veya sivri
bir cisimle derisini çizerek ya da vücuduna sigara basarak kendine zarar verme davranışları gösterebilir.
Tedaviye başlayabilmek için öncelikle
kişide hangi anksiyete bozukluğunun
olduğu belirlenir. Bazı durumlarda uygun doz ve sürede ilaç, bazı durumlarda psikoterapi, bazı durumlarda ise
hem ilaç hem de psikoterapi ile hastanın yaşam kalitesi düzeltilir.
Anksiyete konusuna bu kısa ve genel
girişten sonra, bir sonraki sayıya yaygın anksiyete bozukluğu ile devam
edecegiz.
Sağlıcakla kalın…
Psikiyatrist Doktor
Sıla Yüce Çıtır
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sudoku sayfası
Sudokuda boş kareler 1 ile 9 arasındaki rakamlarla doldurulur. Bu rakamları yerleştirirken dikkat etmeniz gerekenler:
1’den 9’a kadar her rakam her sütunda, her satırda ve her bölgede sadece bir kez kullanılabilir.

basit

normal

zor
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başka işler yapanlar: Serkan güngör
çalmak. Bu yüzden Bağlama çalmak
hayatımdaki en sevdiğim uğraş.
Bağlamayı çalmanın yanında bu beceriyi insanlara aktarabilmek, öğretmek
te ayrıca bana muhteşem haz veriyor.
Bu yüzden atölyemde ve derneklerde
bağlama dersleri de veriyorum.
Gelecekle ilgili beklenti
ve planlarınız nelerdir?

“Hristiyan mahallesinde kandil simidi satmak misali bir iş.”
Serkan Bey kendinizi
biraz tanıtır mısın bizlere.
Serkan Güngör kimdir?
1972’de Ardahan’da doğdum. 1995
yılında Ege üniversitesi Devlet Türk
Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapım
Bölümü’ne girdim. Öğrenimim sırasında bir atölye açarak saz yapımına
başlamıştım bile. 2000 yılında okulu bitirdim ve çalışmalarıma devam ettim.
2005 yılında Almanya'ya geldim ve
yerleştim. Eşimle birlikte Aachen’da
yaşıyorum.
Aachen’da bir çalgı atölyesi
açma fikri nasıl oluştu?
Türkiye’de ve yurtdışında birçok atölyede farklı ustalarla birlikte batı müziği ve Türk müziğine ait değişik müzik
aletleri yaptım.
2009 yılında Aachen’da bir Alman keman yapımcısının yanında çalışırken
ayrılıp, kendi atölyemi kurmaya karar verdim ve 2010 yılında buradaki
ilk atölyemi kurdum. 2013 yılında da
Kaiserplatz’a taşıdım.

Yaptığınız iş “Müslüman
mahallesinde salyangoz
satmak!” deyimini aklıma
getirdi: Siz ne dersiniz?
Aachen’da bağlama atölyesi kurma
fikri, sevdiğim işi yapabilmek, hayallerimin peşinden koşabilmek adına
aslında pek de alternatifi olmayan bir
düşünce idi benim için. İtiraf etmeliyim ki, bu işin Hristiyan mahallesinde
kandil simidi satmaktan pek bir farkı
yok ama dünya üzerinde daha keyifli
bir iş ya da uğraş olabileceğini düşünemiyorum kendim için.

Gelecekle ilgili beklentilerimin ve
planlarımın içinde diğer müzik aletlerinden daha severek yaptığım bağlamayı geliştirmek, daha çok insana
sevdirmek ve mümkün olduğu kadar
fazla insana bağlama çalmayı öğretmek var. Umarım bana hobimi meslek
yapma sanşı veren hayat bunlar için
de cömert davranmaya devam eder.

Ayrıca Avrupa’nın bana öğrettiklerini ve burada edindiğim tecrübeleri
de bağlama üzerinde uyguluyorum.
Klasik bağlama yapımının dışına çıkıp farklılıklar yaratmaya çalışıyorum.

Bağlama hakkında bilgi
almak, öğrenmek isteyenler
size nasıl ulaşabilirler?

Müzik aleti yapma mesleğinin başlangıcı o müzik aletini ya da o müziği
sevmektir. Bende bu, bağlamaya olan
sevgiyle başladı, hala devam ediyor
ve umarım hiç bitmez.

İstek duyanlar bana ulaşmak için atölyeme gelebilirler veya internet sayfam üzerinden ulaşabilirler.
www.sazaachen.de veya
www.anatolianmusic.com

Aslında bir müzik aletini yapmanın
en keyifli kısmı yapımı bittiğinde onu

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Serpil Erdemir
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kapak Konusu:
kat belli günlerin daha özel anlamları
vardır ve daha yoğun biçimde kulamalar yapılır.
Karnavalı seven insanlar için bu günler “Yağlı Perşembe” (Fettdonnerstag),
Karnaval Pazar’ı (Karnavalsonntag) ve
Karnaval Pazartesi’si (Rosen Montag)
en önemli eğlenceli günleridir.
Bu günler resmi tatil midir?

Fasching, Fastnacht, Karneval... Zaman ilerledi ve çoğu Aachenlının “Yılın
beşinci mevsimi” olarak tanımladıkları Karnaval başladı. Peki Karnaval nedir? Ne
zaman, nasıl ve kimler tarafından kutlanır? Bizim dışarıdan baktığımızda gördüğümüzün ötesinde bu geleneğin ne tür bir anlamı vardır? Karnaval hakkında bilmediklerimizi ya da yanlış bildiklerimizi düzeltmesi ve sorularımızı yanıtlaması
için bir uzmana, “Öcher Karnaval Magazin” (Aachen Karnaval Dergisi) yayıncısı
ve Aachen Karnaval Eğlenceleri Komitesi Başkanı Helmut Koch’a sorduk.
Karnaval nedir ve adını beşinci
mevsim olarak koyduğunuz bu
dönem ne zaman başlar ve biter?
Karnaval aslında dünyanın değişik
yerlerinde (İtalya, Brezilya vs.) kutlanan bir gelenektir. Bu elbette sadece
Rheinland bölgesinde (Ren nehrinin
akış hattındaki yerleşim bölgeleri) değil, dünyanın bir çok yerinde ve başka
kültürlerde, mesala Rio, Venedik gibi
merkezlerde de kutlanmaktadır. Romalılar döneminde de bu tür kitlesel
eğlencelerin kutlandığı tarihsel kayıtlarda gözlenmiştir.
Tam olarak ne zaman
başlıyor karnaval?
Karnaval 11.11., 11:11’de (11 Kasım saat
11’i 11 geçe) başlar. Böyle bir gelenek
şablonu kullanılmaktadır. Her yıl aynı
zamanda Karnaval dostları karnaval
zamanının başladığını belirtmek için
sokaklara dökülerek yeni bir karnaval
sezonunu başlatırlar. Bu kutlamaların
ön planın da neşeli bir şekilde dünya
sorunlarını bir an terkederek, gülmek
ve eğlenmek gelmektedir. Yani her
günün aynılığını, monotonluğunu
terk ederek, dünyayı başının üzerine
çevirmek gibi bir şey yaşanarak, başka
ve neşeli insanlar olmanın özelliği yaşanır. Bu amaç bu geleneğin ana fikri ve derin ve ince ruhudur. Bunu da
dışarı göstermek için, karnavalistler
kıyafetleriyle başka farklı rolleri üstlenirler. Siyah takım elbisler giyen bir
banka müdürü bir palyaço olur ve

rengarenk kumaşlarla dikilmiş bir elbise giyer. Bu yüzden de bir banka
müdürü eski ciddi ve sorumlu görevini terk ederek, şakacı gülen bir insana dönüşür.
Ne zaman bitiyor karnaval?
11 Kasım’da başladığını söylediğimiz
karnavala Noel Bayramı’nda ara verilir ve sonra tekrar kutlamalar başlar.
Hristiyanlığın 40 gün süren oruç zamanından önce başlayan karnaval,
“Kül Çarşambası” (Aschermittwoch)
olarak bilinen Çarşamba günü bitmektedir. Ertesi gün de oruç başlar.
Bu her yıl değişen bir tarihtir.
Karnavalı kimler kutluyor
genelde? Bildiğim kadarıyla
herkes kutlamıyor bunu?
“Karnavalist” diyecemiz bu neşeli karnaval kutlayıcıları ve organizatörleri
de sadece birer insandırlar. Onlar da
hep birlikte diğer insanlarla bu dönemi kutlarlar. Bu konudaki tanımı,
kendisi de bir Karnaval filozofu olan
Wolfgang Oelsner şöyle tanımlar:
“Karnaval eğri ya da gerçek olmayan, değiştirilmiş dünyanın (verkehrten Welt) eğlencesi ve festivalidir.
Bu kutlamalar hergün, her
saat olmuyor ama değil mi?
Karnaval dönemi içinde herkes heryerde kutlamalar düzenleyebilir. Fa-

Bu günler resmi tatil günleri değildir.
Fakat bu günlerde Aachen, Düsseldorf ve Köln şehirlerinde neredeyse
ticari mekanların tümü kapalıdırlar.
Karnavalın aktif zamanı “Kutsal Üç
Kral Günü” (Heilige drei Könige) olan 6
Ocak’ta başlamaktadır. Bu tarihten itibaren oturum ve mizah atışmalarının
yapıldığı en yoğun karnaval dönemi
olan “Salon Karnavalı” başlamaktadır.
Karnaval nasıl kutlanılır? Neler
yapılır? Neler yasak ve tabudur?
Biraz önce karnavalı, “eğri yada gerçek
olmayan, değiştirilmiş dünyanın eğlencesi” olarak tanımlamıştık. İşte bu
durumda da herkes kişisel olarak kendine göre kutlarken, kıyafetlerde de
sınırlama yoktur. İsteyen, istediği şekillerde giyinerek, olmak istediği rollerde
kendini gösterebilir. Öyleki, bazıları kızılderili olmak ister, bazıları dansçı ya
da başka bir biçime sokabilir kendini.
Geleneksel olarak hristiyan dünyasında alkol bir yasak ve tabu olmadığı
için, bu eğlencelerde de alkol içilir. Fakat bazı kişiler alkol sınırlarını aşarak,
kontrollerini kaybediyor. Fazla miktarda alkol alıp dağıtmak, sarhoş olmak
biz karnavalcılar tarafından şiddetle eleştirilir. Çünkü bu tür davranışlar, yani alkolün kişiliği kontrol ettiği ortamları biz de kabul etmeyiz. Bu
açıdan eğlencenin ve karnavalın temelinde, birliktelik duygusuyla neşelenmek, gülmek, şakalaşmak vardır.
Karnavalda her türlü cinsel taciz, zevküsefaya düşmek, başkalarına saldır-
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karnaval: 5. Mevsİmde kİmler, NeDEN ve NE Kutluyor?
mak ve şiddet, din ve inançların şakayla dahi olsa ayaklar altına alınması, rencide edilmesi yasaktır ve hoş
karşılanmaz.
Kısaca söylemek gerekirse, karnaval,
barışçı bir yaşamın önündeki engellerin tümüne karşıdır.
Deliler Bayramı tanımı
nereden geliyor?
Ren bölgesi karnavalcılar kendilerini deli, şakacı (Narren, Jecke) olarak
adlandırılırlar. Fakat bu insanlar birbirlerine bağlıdırlar ve birbirleri için
dost olarak her zaman vardırlar. En
zor şartlar altında, en kötü zamanda
da birliktedirler. Bu arkadaşlıklar ve
karnaval dostlukları, karnaval zamanının dışına da giderek, bazen bir ömür
boyu da sürmektedir.

eleştirilerin bol olduğu programlar
izlerler. Bu toplantılara bu nedenle
“Oturum” (Sitzung) adı verilir. Düzenleyicileri farklı karnaval dernekleridir.
Bileti olan, katılmak için bilet alan herkes katılabilir.

Karnaval Pazartesi’si (Rosenmontag)
günü yapılan karnaval geçit törenine (konvoya) katılan gençler, Aachen
Karnaval Eğlence Komitesi adına yardım toplarlar. Bu paralar bilindiği gibi,
sosyal yardım projelerine bağışlanır.

Diğer bazı oturumlar ise açık havada herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenir. Marktplatz, Kugelbrunnen,
ve Münsterplatz gibi yerlerde yapılır.

Bir önceki pazar günü de çocuklar
için kutlamalar var sanırım.

Bunların yanında, 60 yaş ve üzeri insanlar için Aachen Belediyesi’nin ortaklığı ile düzenlennen ve düzenli olarak Eurogress’te gerçekleşen ücretsiz
oturumlar da mevcuttur.

Haklısınız. Karnaval Pazar günü, sadece çocukların katıldığı bir karnaval
yürüyüşü vardır. Burada da bir başrol
kişiliği vardır. Bu da Masal Prensi’dir
(Märchenprinz). O da, Aachen Çocuk
Karnaval Çalışma Grubu tarafından
seçilmektedir.

Çok sayıda karnaval derneği
var. Ne yapar bu dernekler?
Evet. Aynı amaçlı dostlukları hedefleyen karnavalcılar, derneklerde buluşarak örgütlenirler. Tüm grup eğlencelerinde olduğu gibi, karnaval
eğlencelerinde de kurallar vardır. Bu
kurallar “Almanya Karnavalcılar Birliği”
tarafından “Karnaval Etik Sözleşmesi”
olarak onaylanmış ve belirlenmiştir.
Neler var bu sözleşmede?
Bu sözleşmede mutluluk ilkesi ve gülmek yanında, tüm insanlar için birlik ve beraberlik, memleket sevgisi
ve dünyaya açık olma ilkeleri ile diğer kültür ve değerler üzerine saygıyı sıralayabiliriz. Karnaval aynı ya da
farklı kültürlerden insanları yerel ya
da bölgesel olarak bir araya getirmektedir. Bu temelde de karnaval uyum
ile birlikte yaşamaya katkı da sağlar.
Karnavalcılar kendileri üzerine yaptıkları gibi politik olarak üst sınıf insanları
ve üzerine de şaka ve fıkralar yaparak
güler, onları da alaya alırlar.
Karnavalda ne gibi toplantılar
ve eğlenceler düzenlenir?
Karnaval eğlenceleri değişik şekillerde ve içerikle kutlanır. Bunlardan biri,
kurulan karnaval çadırlarında veya salonlarda yapılan toplantılardır. Katılımcılar masa ve sandalyelerinde oturarak neşeli şakaların ve toplumsal

Karnavalda başrol oynayan
bir bir kişi var mıdır?

Karnaval geçit töreni nedir?

Karnavalın en önemli kişiliği “Karnaval
Prensi”dir. Prensin görevi ise, karnavalı kutlayan tüm delileri yönetmektir.

Karnavalın en önemli günüdür Karnaval Pazartesi’si ve geçit töreni yapılır.
Bu yürüyüşü Aachen Karnaval Eğlence Komitesi düzenler.

Bir kişi yaşamında sadece bir kez karnaval prensi olabilir ve karnaval dönemi başlangında seçilerek belirlenir.
Bu seçimlere herkes aday olabilir. Fakat bu görev, yani karnaval prensi olmak, pahalı bir iştir. Karnaval prensi,
elbiseleri, toplumsal sorumlulukları
yanında, sokaklarda dağıtılan şeylerin masraflarını da kendisi üstlenmek
zorundadır.

Konvoyun en sonunda Aachen Karnaval Prensi takılarla süslenmiş bir araçta halkın arasından geçer. Bu yürüyüşe Aachen’da bulunan tüm Karnaval
dernekleri katılır. Tüm güzergah boyunca yolun iki tarafına toplanan kalabalığa araçlardan şeker, çikolata gibi
şeyler dağıtılır. Bu sırada da herkes
aynı ağızdan " Aachen!” (Oche) ve “Yaşasın!” (Alaaf) diye bağırırlar.

Prensin kim olacağına
kimler karar veriyor?

Aachen Karnavalcıları, Aachen’a yeni
gelen, yeni Aachenlı olan tüm insanların bu eğlencelere, ya bir dernek
üzerinden ya da bireysel olarak katılımlarından mutluluk duyarlar.

Karnaval prensinin kim olacağını Aachen Karnaval Derneği (AKV) adaylar
içinden belirler. Bu dernek 1859 yılında kurulmuş, Aachen‘daki en eski derneklerden biridir.
Tüm karnavalistler ve karnaval dernekleri gibi, sevgisini vereceği bir
kalbi olduğu göstermek için karnaval prensi de yoksullar için veya bazı
hayır kuruluşlarına bağışlanmak üzere
bağış toplar. Yardım parası toplamak
gibi de bir görevi vardır.

Karnaval üzerine daha fazla bilgi edinmek ve aktüel yeni gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, internette
www.karnavalinaachen.de adresinden
bilgi alabilirler. Anlattığımız eğlencelere ait resimler de bulunmaktadır.
Bizi aydınlattığınız için
teşekkür ederiz. Oche! Alaaf!
Çeviri: Denis-Dion Dreisbusch
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kültür & sanat

Çalışmalarınızda vermek
istediğiniz mesaj nedir?
Benim için, bir sanatçı olarak önemli konular daha çok felsefi konular,
sosyal eleştiri ve aktüel siyasi olaylar.
Genelde bu konular üzerine değişik
ebatlarda resim ve objeler yapıyorum.

Felsefeyi sanatla buluşturmak...
Recep Vardar kimdir? Bize biraz
kendinizden bahseder misiniz?
Ben 1967’de beş kardeşin ortancası olarak İstanbul’da doğdum. Ailem
1958’de Arnavut kökenli olarak Makedonya/Yogoslavya’dan Türkiye’ye
göç etmiş. Babam 1969’da işçi olarak
Almanya’ya geldi. Annemi ve biz çocuklarını da 1971 yılında yanına aldı.

yanısıra, demir, plastik, tahta ve başka
materyallerle de denemeler yaptım.

Ben liseyi bitirdikten sonra Maden
bölümünde okudum. Sonra değişik
alanlarda kendi işyerlerimde çalıştım.

Çalışmalarınızda belli bir madde
öne çıkıyor: Şişe mantarı.
Bunun belli bir sebebi var mi?
Sanatçı olarak duygularımı iyi bir şekilde anlatabilmek için, kendime uygun bir materyal arayışı içindeydim.
Bir gün tesadüfen bir arkadaşım bana
bir torba dolusu şarap ve şampanya
kapak mantarı verip, “bunları al, sana
belki lazım olur” dedi.

Sanatla ilgilenmeye ne
zaman başladınız?
Sanatla ilgilenmeye ortaokul döneminde başladım. 20 yıldır sanatla yoğun bir şekilde meşgul olarak kendimi
yetiştirdim. Abstrakt resim çalışmaları

Ben de mantarlarla bir obje çalışması
yapıp, diğer resimlerimle birlikte sergilemiştim. O andan sonra aradığım
malzemenin mantar kapakları olduğunu farkettim. Daha sonra ise sadece
bu materyali kullanıyorum diyebilirim.

Dans eden Avrupa (70 cm X 100 cm)
Şimdiye kadar hiç sergi açtınız mı?
Son 2,5 yıl içinde değişik sanat galerilerde yeni maddem olan mantarla
tam 9 kez sergi açtım.
Geleceğe yönelik yeni
projeleriniz neler?
2014 yılı için değişik sergiler hazırlıyorum. Şu an bu sergilere hazırlık olarak
çalışmalarıma devam ediyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Günal Günal

“Verkorkste” - Galerie ATELIER 21’deki son sergiden bazı objeler
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genel kültür:
bir yasakla karşılaşmıştı, fakat Güneş
Kral'ın içtiği şeyi içmemek hiç olur
muydu! Olmadı da...
O tarihlerde henüz yaygınlık kazanmamış olan kahve, Fransız Sarayı ve
soylularının ayrıcalıklı bir içeceği durumundaydı. Bu ayrıcalıklı durum
1683'e dek sürecektir.

Kaffa’dan Café’ye Kahvenin dünya tarihi
“kırk yıl hatırı vardır” derler...
"Kırk yıl hatırı vardır" denilir bir fincan
kahvenin. Ya tarihi ne kadardır? İlk kez
nerede ve kimler tarafından içilmiştir?
Gün boyu kahve içen Almanlar bunu
nereden öğrenmiştir? Avrupa'da ilk café
ne zaman açılmıştır?
Kahvenin öyküsü biraz bizimkine
benzer. İlk kez keşfedildiği yerden
çok uzaklara götürülmüş, değişmiş
ve değiştirmiştir.
Kahvenin anavatanı, Afrika'da, Etiyopya'nın güneyinde adı Kaffa olan bir
yerdir. Ortaçağın geç dönemlerinde, kahve ağacı Arabistan'a getirilmiş ve kahve tarımı ilk kez burada
geliştirilmiştir.
Kahvenin (içilmesinin) bulunması üstüne farklı görüşler bulunmaktadır.
Keçilerin yedikten sonra ele avuca
sığmaz bir hal almalarıyla farkedilen
bu bitkiyi keşfetme şerefi, Araplar tarafından keçi çobanlarına verilirken,
Avrupalılar (her şeyde olduğu gibi)
Habeşistan manastırlarındaki misyoner papazlara vermeyi yeğ tutmaktadırlar. Oysa bölgede yaşayan yerliler tarafından farkedilmiş olması akla
daha uygun olacaktır; ya da bu şeref
keçilere aittir demek.
Arabistan bölgesinde bir içecek olarak yaygınlık kazandıktan sonra,
Mekke'ye hacı olmak için gelenler
aracılığıyla kahve, Mısır, Hindistan,

Endonezya, Anadolu gibi bölgelere
yayılmıştır.
Arabistan'dan sonraki ilk durağı Mısır, daha sonra ise Osmanlı başkenti
olan İstanbul olmuş; burada ilk kahvehaneler 16. yüzyılda açılmıştır. Kahve,
çıkan dedikodular nedeniyle, ilk yasak
ile burada karşılaşmış; Kanuni Sultan
Süleyman'ın yasağına rağmen içilmesi yarı açık yarı gizli sürmüş; sonunda devlet kahveden yüklü bir gümrük vergisi alacağını anladığında da
yasak kaldırılmıştır.
Avrupa'nın kahve ile tanışması Osmanlılar aracılığıyla olmuştur. İlk kez
IV.Mehmet'in bir elçisi tarafından
1664'de Paris'e götürülmüş ve XIV.
Louis' nin sarayında içilmiştir. O dönemin Avrupalı tıp uzmanları kahveyi zararlı bir içecek olarak değerlendirip yasakladılar. Böylece kahve ikinci

Osmanlılar'ın Viyana kuşatmasını sona
erdirdikleri dönemde, burada ilk kahvehane açıldı. Kahvehanenin sahibi
ise, Viyana'da yaşayan Koltschitzky ya
da Kolszyeky adında bir Polanyalıydı.
Bu kişi, bir sava göre, gizli bir görevle kuşatma sırasında Osmanlı askerlerinin arasına karışmış; orada görüp
beğendiği ve dönüşünde de gizlice
yanında getirdiği bir kaç çuval kahve
ile bu kahvehaneyi açmıştır. Diğer bir
görüş ise, Osmanlıların geri dönüşleri sırasında ağır olan bir çok yükü, bu
arada oldukça büyük miktardaki kahveyi de orada bırakmaları sonucunda,
bu Polonyalı ele geçirerek Avrupa'nın
ilk kahvehanesini açmış oldu.
Viyana'da açılan, Avrupa'nın ilk kahvehanesi ününü elde eden yerin
adı "Mavi Şişe" idi. Venedikliler aynı
dönemde deniz yoluyla kahveyi
İstanbul'dan İtalya'ya daha sonra da
Marsilya ve İngiltere'ye kadar ulaştırdılar. Böylece kahve bütün Avrupa'ya
yayılmış oldu. Büyük kentlerin hepsinde kahvehaneler açılmaya başlandı. Bu konuda Londra, Paris'e bile
öncülük etti. Almanya' da ilk kahvehane Leipzig kentinde "Kahve Ağacı" adıyla açıldı. Hollanda'da ilk olarak Haag kentinde, yazar Van Eften
tarafından bir kahvehane açılmasıyla
birlikte, kahvenin edebiyatla tanışıklığı başladı.
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kahvenin tarihçesi

Kahve fidanı, çok nazlı ve bakım isteyen bir bitkidir. Sürekli sıcağı olan bir
iklim ister, ama aşırı güneşten hoşlanmaz; yaylaların serin iklimini beğenir,
ama rüzgara dayanamaz; nemli havada çabuk gelişse de, çok nemli bir
ortamda çabucak mahvolur. Yanı başında, kendisini hem güneşten, hem
de rüzgardan koruyacak koca ağaçlar olmasını ister. (Cava adasında bu
ağaçlara Kahve Anası denir.)

üreticileri, beraberlerinde kahve fidanlarıyla Brezilya'ya geçerler ve burada kahve ekimini yaygınlaştırırlar.
Daha sonra kahve ekimi Meksika, Guatemala, Kolombiya, Venezuela gibi
Orta ve Güney Amerika ülkelerine
yayılarak, ileride bu ülkelerin başlıca
ürünü olma özelliğine kavuşur. Öyleki dünya üretiminin % 80-90'ını gerçekleştiren bu bölgede, başta Brezilya olmak üzere belli dönemlerde
(1900 ve 1929'da) fazla ürün nedeniyle kahve fiyatlarının düşmesi sonucunda, bu ülkelerde ekonomik kriz
baş göstermiştir.
Aynı dönemde Cava Adası Asya'nın
kahve üretim merkeziydi. Buradan İngilizler aracılıyla Endonezya'nın diğer
adalarına, Hindistan'a ve Seylan'a getirilerek ekimi denendiyse de iklim,
zararlı böcekler ve diğer bir rakip olan
çay nedeniyle buralarda fazla bir gelişme olmadı.
Daha sonraki yıllarda Amerikalılar Filipin Adaları'nda, Portekizliler de Timor
Adaları'nda kahveciliği geliştirmeye
çalıştılar. Aynı yöndeki çalışmalar Af-

rika'nın doğusunda Angola'da ve Madagaskar Adası'nda sürdü.
Narin bir bitki olduğunu belittiğimiz
kahve, gittiği yerlerde belirli bir iklim
koşulu ararken, aynı zamanda kendisi de doğasından belli bir ödün vermekte; her dikildiği bölgede farklı
koku ve cinste ürün vermektedir. Bugün iyi olarak tanımlanabilen kahve
cinsi ya Guatemala kahvesidir ya da
Brezilya ve Cava kahvelerinin karışımıdır. Orijinal Arap kahvesi içmek
için Arabistan'a veya Yemen'e gitmek
gerekmektedir.
Günal Günal

Bütün vergi hizmetleriniz için Aachen‘daki
yeni Yeminli Mali Müşaviriniz...
Kahve ile tanışan Avrupa, bu içeceğe
olan ilgiyi görünce, kahve üretmek ve
Arapların tekelini ele geçirmek için 17.
yüzyılın sonlarına doğru kahve fidanı
ekimine girişir. Bu girişimi ilk kez Hollandalılar Cava'da denerler. Uzun bir
zaman sonra, ilk plantasyonlar oluşturulur. 1700 yılında Cava'dan gönderilen bir tek kahve fidanı, Amsterdam
Botanik Bahçesi'ne dikilir. İşte bu fidan, ileride bazı ulusların kaderlerini bile etkileyecek olan kahvenin ilki
olma onuruna sahip olacaktır. Gerçekten de Hollandalılar bu fidanın bir
çubuğunu Guyana'ya gönderirler, diğer bir çubuğunu da Fransız Kralı XIV.
Louis'ye hediye ederler. O da derhal
Fransız Guyanası'na gönderir. Bu yolla
gittikçe üreyen kahve, oradan da Güney Ame rika'ya geçer.
Fransız Devrimi sonrasında "Eşitlik,
Özgürlük, Kardeşlik" sloganı ile hareket eden Haiti yerlilerinin elinden kurtulmak için kaçan bölgedeki kahve
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perde arkası
„Pekiyi de, bizim aküler ne olacak?“
diye sorduğumda, göz kırparak „deliye her gün bayram, neşen yerinde oldukca, akü patlamaz“ dedi. Ve babam
ile fabrikada çalışan Alman işçilerin
yaşam tarzlarını gördüğümde kendisine hak vermem gerekti.

Deliye her gün bayram
KARNAVAL, ilk anda bize yabancı gelen bu bayram, aslında dini bir bayram ve Hıristiyanların oruç döneminin başladığı bir nevi şeker bayramı.
Yalnız şekerleri, bizde olduğu gibi,
eve gelen misafirlerine tutmuyor,
kentin zenginleri şekerleri, süslenmiş arabalarından, garibanların üstlerine atıyorlar. „Hadi sende, hiç de
oruç tutan Alman görmedik kırk yıldır“ diyeceksiniz şimdi ve biraz haklısınız, çünkü oruçları bir hayli farklı ve
zaman ile katı olan kurallar yıkılmış
gitmiş. Orta çağda günde tek öğünden ibaret olan oruç gelenekleri zaman ile bizim sözlerimizle „bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu“ gibi bir hal
almış. Efendim cuma günleri et yenmezmiş, tatlı az yenirmiş falan feşmekan. Bu kurallara göre benim hanım
bütün sene sevap toplamakta. Neyse,
herkesin dinine saygımız var mutlaka da, kendileri, dini bayramları olan
karnavalı ne hale getirmişler, bir de
ona bakalım.
Beş gün boyunca kafayı çekip, kül çarşambasında (Aschermittwoch) uyanıp „hoş geldin Ramazan“ demek,

fıkralarımızdaki Bektaşinin bile aklına kolay kolay gelmeyecek bir mesele, değil mi? Karnaval özünde eşitliğin bayramı, yani köleler ve sahipleri,
uşaklar ve efendileri, fakirler ve zenginler bu günlerde ayrım yaşamayacaklar ama kutsal kitaplar bunu „zil zurna
sarhoş olup da, onun bunun hatununa
sarkarak gerçekleştirin“ diye yazmamışlar yani. Neyse, herkesin kültürüne
saygımız var mutlaka da, entegrasyon
denen şu uyum meselesini fazla abartmayıp her köfteye de maydanoz olmak gerekmiyor yani.
Ama çocuklar için gerçekten çok eğlenceli bir bayram ve ben de beş altı
yaşlarımda kızıldereli kovboy kıyafetlerine girip Alman arkadaşlarım
ile mahalleyi dağıtmaktan büyük
keyif alırdım. Günün birinde babama sordum „bu kadar eğlenceli bir
bayram bizde niye yok?“ diye ve babam hiç unutamadığım bir yanıt verdi. „Evladım“, dedi „Almanlar bütün
sene aküyü dolduruyor, karnavalda
da boşaltıyorlar, ömür boyu motor
gibi çalışırsan, arada bir dağıtmadan
duramazsın“.

Karnavalın ilginç yanlarından biri de
değişik Hıristiyan toplumlarında aynı
bayramın ne kadar farklı şekillerde kutlanması. Venedik de meşhur
„Commedia dell'Arte“ maskeleri ile yapılan kutlamalar ve bütün dünyada
bir çok hayranları olan Rio de Janeiro
karnavalının Samba ekipleri ve dans
yarışmaları.
Bizde pek bilinmeyen bir karnaval geleneği de belediyelerin işgali ve çocukların başkan koltuğuna oturup
meclise dileklerini okumaları, her ne
kadar sözde kalan bir gelenek olsa da,
çocukların arzularını dile getirebilmeleri açısından hoş bir olay.
Gelelim bizim kasketli karnavalcılarımıza! Her karnaval perşembesinde
(Weiberfastnacht) öğlen vakti barlara
meyhanelere düşüp, kostüm kıyafet
bilmeden bıyıklarını sıvazlayarak „sarhoş bir alaman hatun“ avına çıkan yerli
tarzanlar! Yapmayın etmeyin, Almanlar kendilerini bile bile rezil edebilirler,
sizler kendinizi bilmeden rezil etmeyin
bari, ya bir kovboy şapkası takın başınıza bir de tüfek alın elinize, ya da en iyisi bir peştemal bulup hamamcı olarak
düşün Aachen yollarına, birisi bir kese
atar belki acıyıp da halinize. Vikingli
kıyafetini tercih edecek olursanız da
bir abi sözü dinleyin, boynuzlarınıza
dikkat edin!
Bütün karnavalcılara
hayırlı bayramlar!
Necip Tokoğlu

İslim Kebabı

23

YEMEK KÜLTÜRÜ
10

Malzemeler: (3 kişilik): 600 gr kuzu
budu, 2 soğan, 2 diş sarmısak, 4 domates, 3 sivri biber, 4 uzun ince patlıcan, tuz, 50 gr tereyağı, karabiber, 1
YK taze veya 1 çK kuru kekik, 100 gr
zeytin yağı, 3 uzun kürdan.
Hazırlanışı: Kuzu budunu kuşbaşı
olarak eşit 12 parçaya doğrayın. Soğan ve sarmısakları soyun ve doğrayın. Domates kabuklarını soymak için
tomateslerin üzerine haşlanmış su ilave edin. Böylece domates kabukları
kolay bir şekilde soyulur. 3 adet domatesi minik parçalar şeklinde doğrayın. 4 adet patlıcanı yıkayıp 18 dilim
olacak şekilde uzunlamasına kesip ve
az tuzlu suya koyun.
Tereyağını tavada kızartıp, etleri içine
ilave ederek biraz kızarmasını sağlayın.
Tuz ve kara biber ilave edin. Sonra 20
gr tereyağıyla soğan ve sarmısakları
tavada az kızartın. Doğranmış domatesleri ilave edip 2-3 dak. pişirdikten

Türkiye‘nin Lezzet Haritası

sonra 1/8 lt. sıcak su ilave edip pişirin;
tuz, karabiber ve kekik ilave edin. Hazırlanan sosu bir kaseye koyun. Fırını
önceden 180° ayarlayıp ısıtın. Patlıcan
dilimlerini kurulayıp bir tavada iki yüzünü de kızartın. Bu dilimlerini çapraz
şekilde üstüste koyun. Ortasına 4 parça kuşbaşı koyup patlıcan uçlarını etin
üzerine toplayıp bohça şeklinde kapatın. Herbirinin üstüne bir domates dilimi ve bir biber koyarak,dağılmamaları
için hepsini bir kürdanla tutturun.
Bunları, dikkatlice soslu kasenin içine yerleştirin. Üzerini aliminyum folyeyle kapatıp, sıcak fırında (ortasında,
160°de) 45 dak. pişirin. Pide veya pilavla servis yapın.

Malzemeler: 1 su bardağı mercimek,
2 su bardağı ince bulgur, 1 litre su,
1,5 YK domates salçası, 1,5 YK biber
salçası, 2 kuru soğan, 1 demet maydanoz, 1 TK kimyon (isteğinize bağlı), 1 TK pulbiber, 1 TK karabiber, tuz
(yeterince), 1 çay bardağı zeytinyağı.
Hazırlanışı: Mercimeği suda iyice haşlayın. Sonra içine bulguru da katıp kapağını kapatın ve bulgurun şişmesini
bekleyin. Zeytinyağında küp küp soğranmış soğanları pembeleştirin. Salçaları ve baharatları ilave edip biraz kavurun. 1/2 bardak suyu ekleyip bir iki
taşım kaynatın. Mercimek ve bulgur
karışımını karıştırdıktan sonra hazırladığınız sosu üzerine gezdirip hiç beyaz
yer kalmayacak şekilde karıştırın ve 5
dak. daha dinlenmeye bırakın.

Malzemeler: 1 adet yumurta, 1 adet
yeşil soğan, 1 adet döner ekmeği, 1/2
çK kırmızı pul biber, tuz.
Hazırlanışı: Yumurtayı katı şekilde
haşlayın, soğanı temizleyip yıkayın.
Yumurtayı soyun ve ince kıyın. Pide

Maydanozları ince ince kıyın, eğer
kullanacaksanız taze soğanları da ince ince doğradıktan sonra mercimeğe ekleyin ve karıştırın.
Daha sonra elinizle cevizden biraz
daha büyük toplar alarak şekil verin
ve köfteleri hazırlayın. (Tabağın altına
marul yaprakları serip, üzerine köfteleri yerleştirmek en çok bilinen yöntemdir. Üzerini nane yaprakları veya
limon dilimleriyle süsleyebilirsiniz.)

enine bıçakla kesin. Yumurtayı pidenin içine yayın. Soğanı doğrayın, yumurtaya katın. Pul biber ve tuz serpin,
pideyi kapatılarak üzerine bastırın.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Patent Bürosu, Türkiye‘nin lezzet haritasını çıkardı. 81 ili kapsayan bu
haritaya göre, Türkiye, 2.205 çeşit
yöresel yiyecek ve içecekten oluşan
zengin mutfağıyla lezzetli bir ülke.
Bölüm 3: GÜNAYDOĞU
ANADOLU MUTFAĞI
Bu haritaya göre bölge, patentlenmiş 398 yiyecek ve içecek çeşidiyle
Türkiye sıralamasında 3. sırada yer
alıyor. Fakat iller arasında Gaziantep çeşit açısından Türkiye‘nin en
zengin mutfağına sahip ili. Gaziantep mutfağı tam 291 çeşit yemek, tatlı ve içecekten oluşuyor.
Acılı ve baharatlı yemekleriyle ön
plana çıkan Güneydoğu mutfağından illere göre patentli bazı
yemek örnekleri şöyle:
Adıyaman: Basalla, yapıştırma,
Batman: Şam börek, perde pilavı.
Diyarbakır: Karpuz, cartlak kebabı,
patlıcan meftunesi.
Gaziantep: Alinazik kebabı, keme
kebabı, yeni dünya kebabı, simit
kebabı, antep fıstığı, baklava, malhıtalı (mercimekli) köfte, yoğurtlu
ufak köfte, yağlı köfte, iç katması
(kısır), tene katması, haveydi köftesi, omaç, sini köftesi, süzek yapması, cağırtlak kebabı, ayva kebabı, elma kebabı, lebeniye, öz
çorbası, maş çorbası, şirinli çorba,
beyran, topaç, Köse Sefer kabağı
dolması, loğlazlı aş, çiğdem aşı,
ekşili daraklık tavası, beyran, şiveydiz, kakırdak böreği, loğlaz piyazı, yarpuz piyazı, çelem turşusu.
Kilis: Şıhıl mahşe, pekmez, kübbülmüşviyye, talı malhıta, köllük
aşı, züngül, belluriye, cennet çamuru, firik pilavı, kibe, mazlum,
mıkşi, teşrübe, mayanalı (anasonlu) kahke, haytayla, sucuk hapısası.
Mardin: Badem şekeri, ceviz sucuğu, ikbebet (içli köfte), semberuk, irok, kibe, kitel raha, lebeniyye
Siirt: Zivzik narı, perde pilavı.
Şanlıurfa: İsot, şıllık tatlısı, paliza,
bostana, urfa kebabı.
Şırnak: Kutlık, serbıdev, şımşıpe, hekeheşandi, meyre, bırınzer,
mahmılatık, fıreydin, suryaz.
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çevre ve uYum:
Depo edilebildiği için 24 saat kullanmak mümkün. Ayrıca bu buharı depolamak elektriği depolamaktan çok
daha kolay.
Bir örnek vereyim size. 1m2 alana 1.000
vat güneş ışını geldiğini düşünelim. Bilinen güneş enerjisi sistemleriyle bunu
150 vata dönüştürebilirsiniz; bizim sistemimizle 650 vat elde edersiniz.

Yüzyılın Dünya Çevre Kahramanı ödüllü Aachenlı bilim ve işadamı
Ahmet Bey okuyucularımıza
biraz kendinizi tanıtır mısınız?
1963 yılında Kars’ta doğdum. Türkiye’de makine mühendisliği tahsili
yaptım. Daha sonra Almanya’da enerji mekanizmaları mühendisliği tahsili yapıp, ardından Aachen Teknik
Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği bölümünde master yaptım.
Daha sonra uluslarlararası bir ekiple birlikte Rusya’daki Bilimler Akademi’sinde bir yıl kadar çalıştım.
Ardından yakıt pilleri üzerine çalışmalar yaparak birinci doktora tezimi yazdım. İkinci doktora tezimi ise felsefe
alanında yaptım.
Evliyim ve bir oğlum var.
Geliştirmiş olduğunuz bir
teknikle büyük bir üne
kavuştunuz. Teknik detaylarına
fazla girmeden bize biraz
bilgi verebilir misiniz?
Yaptığımız işin özü, güneş enerjisi
ile direk olarak soğutma. Yani güneş
enerjisini elektrik vb. enerjilere dönüştürmeden direk olarak soğutma
için kullanmak. Tabiiki bunu özellikle
güneşin yoğun olduğu daha güneydeki ülkeler ve Arap ülkeleri için düşündüm daha çok. Güneş ışığı ne kadar çok olursa, soğutma işinde de o
kadar çok yararlanılabilir.
Güneş ışığının yoğun olduğu ülkeler özellikle yaz aylarında ürettikleri

enerjinin % 60 ile %70’ini soğutma
amaçlı kullanıyorlar. Bu oran, Arap
ülkelerinde % 85’lere çıkıyor.
Benim geliştirdiğim yöntemle, başka
bir enerji kaynağına gerek duymadan,
direk güneş ışığıyla soğutma için gereken enerjiyi elde etmek.
Ne kadar çalıştınız bu proje için?
1990lı yıllarda Essen Üniversitesi’nde
çalışıyordum. Bu fikri hayata geçirebilmek için yıllarca laboratuar koşularında çalıştım. Oluşan hataları düzeltmekle uğraştım. Çoğu insan bunu
başaramayacağımı, bırakmam gerektiğini söyledi. Fakat bu bende sanki
bir hastalık haline gelmişti ve devam
ettim. Sonunda da başardım.
2000 yılında Aachen’da Solimet adlı
bir firma kurdum. O zamanlar Jülich’teki araştırma merkezinde çalışıyordum. İki işi birden yürütemeyeceğimi farkedip 2006’da o işi bıraktım.
Firmam bir çok farklı şirketle farklı projeler yürütüyor. Şu an Almanya, Türkiye, İtalya, Fas, Ürdün, Meksika, Kıbrıs
ve Afganistan gibi bir çok ülkede kurulmuş 17 tesisimiz bulunuyor.
Bize biraz geliştirdiğiniz
teknolojinizden ve yaptığınız
işlerden bahseder misiniz?
Güneş ışığını belli bir sistemle konsantre edip çok daha yüksek ısı seviyesine getiriyor ve bundan da buhar elde
ediyoruz. Bu enerjiyi belli bir sistemle soğutma işleminden geçiriyoruz.

Bu sistemi genellikle oteller, hastaneler, endüstriyel tesislerde kuruyoruz.
Bunlar büyük çaplı sistemler. Hem
mekanların klima şeklinde soğutmasında hem de derin dondurucu olarak
kullanılabiliyor. Daha küçük çaplı sistemler de üretmeye başladık ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bunu
daha çok malikane diyebileceğimiz
büyük evler için planlıyoruz. Tabii buradaki maliyetleri aşağıya çekmek için
de ciddi çalışma yapmak gerek ki ekonomik olarak uygun olsun.
Bunun yanında bir de deniz suyundan tatlı su elde etme çalışmalarımız
var. Bir Norveç firmasıyla birlikte Barbados Adası’nda çalışmalara başladık
ve olumlu sonuç aldık. Deniz suyunu
tatlı suya çevirirken ne amaçla kullanılacağına göre de farklı sistemler kuruyoruz. İçme suyu ile sulama suyu PH
değeri olarak farklı ve bu tür şeylere
dikkat etmek gerekiyor.
Dünyada enerji sorunu kadar içme
suyu sorunu da var. Özellikle adalarda daha büyük bir sorun derinlerden
tatlı su çıkarmak.
Geliştirmiş olduğunuz yönteme
gösterilen ilgi nasıl?
Ünlü bir filozof “Bütün yaşam problem çözmektir.” demiş. Ben biraz daha
ileri giderek “Bütün yaşam inandırmaktır.” diyorum. İnsanları ikna etmek
kolay olmuyor. Hayatın her alanında
önyargılar ve belli kalıplar var.
Enerjide de bu aynı... Yenilenebilir
enerji geçmişte pahalı bulunuyordu.
Enerji sektörü dünyanın en güçlü sektörü; çok büyük lobiler var ve bunlar
güçlü oldukları enerji alanlarını muhafaza etmeye çalışıyorlar.
1989-90’da üniversitede araştırma yaparken, 1 kilovat güneş pili yatırım fiyatı 24 bin DM idi ve şimdi bu değer
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dr. ahmet lokurlu
1.000 €’ya düşmüş durumda; yani
12de bire düşmüştür. Önce gerekli yatırım yapılmadan sonuç almak imkansız. Şu an Almanya’da geri dönüşebilir
ejerji kapasitesi 37 bin megavatı geçti.
Günün birinde büyük lobiler olayın
farkına varıyor ve yatırım yapmaya
başlıyorlar. Önceleri rüzgar ve güneş
enerjisinden elektrik üreten küçük firmalar vardı. Büyük enerji devleri buradan para kazanacaklarını farkettiler
ve yatırım yapıyorlar. Örneğin E-On
firması Almanya’nın kuzeyinde rüzgar
enerjisi ile elektrik üretip bunu en güney bölgelere kadar götürüp satıyor.
Başlangıçta karşıydı ama sonra baktı
ki bu işte para var ve bu işe girdi.
Siz de bu önyargılarla
karşılaşıyor musunuz?
Tabiiki karşılaşıyorum. Her alanda öncüler, savaşanların olması gerekiyor
başlarda. Projeyi anlatmada, insanları
ikna etmede çok sıkıntılar yaşıyorum.
Türkiye’de üst düzeydeki bir parlementere konuyu açtığımda “Ankara’
da güneş mi var yahu” yanıtını aldım.
Aachen’la kıyasladığımızda Ankara’da
3 kat fazla güneş var oysa.
Ben bir teknolojı satıyorum sonuçta.
Anlatmak gerekiyor. Ama anlayan,
o bilince varan ülkeler hep kuzeyde.
Anlaması gereken ülkeler ise para
hesabında. Yatırdığınız parayı 10-12
yıl içinde geri alırsın dediğinizde Almanya’da “devrim yaptınız” deyip size
ödül veriyorlar. Türkiye’de bu parayı 5
yılda geri alırsınız dediğinizde, 2 yılda
olmaz mı diye soruyorlar. Bir nevi şark
kurnazlığı mantığı. Oysa olaya uzun
vadeli bakmak gerek. Şu anda 17 değil, 17.000 tesis kurmamız gerekirdi.
Öyle büyük bir ihtiyaç var ki.

yapılan yatırımlarda doğal afetlere karşı korunma için de büyük paylar ayrılması gerekecek.
Birçok sayıda ödül aldığınızı
biliyoruz. Bize bazı önemli
olanlarından bahseder misiniz?
Dünyanın birçok yerinde ödül aldım ve
bunların hepsi çok değerli benim için.
Ama size iki tanesinden bahsedeyim.
2007’de Time Dergisi’nin “Yüzyılın Dünya Çevre Kahramanı” ödülünü almıştım. Dünyadan bir çok ünlü isme verilen bu ödülü Almanya’dan sadece iki
kişi; politikacı olarak Başbakan Angela
Merkel ve yaratıcı olarak ben almıştım.

Aachen’da gerçekleştirdiğiniz
çalışmalarınız var mı?
Buradaki üniversite yetkilileri ile görüşüyoruz sürekli olarak. 2005 yılında
Aachen’da yapılması planlanan Bauhaus Europa projesinde benim de komiteye katılmam ve binanın soğutma
işini üstlenmem teklif edilmişti. Fakat
ben bu projenin çok pahalı ve yanlış olduğunu belirterek kabul etmemiştim. Daha sonra proje halkoyuna
sunuldu ve iptal edildi. Gerçekçi tavrımdan dolayı o dönemde bayağı bir
taktir almıştım Aachenlılardan ve Aachen basınından.
Geleceğe yönelik planlarınız neler?
Yeni projeler üstünde çalışmak, olan
teknolojimizi geliştirmek ve daha da
önemlisi çevre konusunda bilinçlenmeyi sağlamak için etkinliklere
katılmak.

Geçen yıl da Türkiye’de Forum İstanbul tarafından verilen “Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısını Gösterenler Ödülü”nü aldım.
Bu çok nadir verilen bir ödül. Her yıl
verilmiyor, ince eleyip sık dokuyorlar.
Bunların yanında 3 kez Enerji Oscarı ve
şu anda sayamayacağım bir çok ödülü yaratıcı veya işadamı olarak aldım.

Çok kısa bir süre önce TEMA Vakfı’nın
yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Alman çevre kuruluşlarına vakfı tanıtmak
ve ilişkileri geliştirmek gibi görevleri
üstleneceğim sanırım. Amacım herşeyden önce çevre konusunda bir sinerji oluşturmak.
Görüşme için çok teşekkür ederiz.
Günal Günal

Sorun bilinçlenmede yatıyor yani.
Aynen. Taş devri mantığı ile modern
teknolojiyi yönetmeye çalışıyoruz. Sorun burada yatıyor. Önce kendimizden
başlayarak tek tek bireyleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. Enerji kaynaklarının sonuna doğru geliyoruz. Hem
kaynaklar hızla azalıyor, hem de ihtiyaç hızla yükseliyor. Bu şekilde devam
edemez. Havayı ve çevreyi kirletiyor ve
nasıl temizlerizi düşünüyoruz. Dünyanın dengesinizi bozuyoruz. Gelecekte

WINTERGÄRTEN
Beratung

Konstruktion

Tel: 0241/ 65494

Planung

Bauleitung

www.glasundraum.de
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önce sağlık

Gripten
korunma
Bu günlerde grip ve soğuk algınlığına yakalananların sayısı bir hayli fazla. Bağışıklık sistemini güçlendirmek
için uzmanlar zencefil, antiseptik olarak sarımsak, antibiyotik etkili kekik,
ve kestane tüketilmesini; hastalıktan
korunmak için aşırı sıcak ortamlardan
kaçınılmasını vurguluyorlar.
Özellikle vücut direnci düşük ve hasta
kişilerde daha tehlikeli sonuçlara yol
açabilen grip ve soğuk algınlığından
korunmak için bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi şarttır. Bağışıklık sistemini hastalığa yakalanmadan önce
kuvvetli tutmak önemlidir.
Gripten korunmak için
10 pratik önlem
• Bol sulu gıdalar, yeşil yapraklılar ağırlıklı olmak üzere taze sebze ve meyve tüketilmeli.
• Her gün mutlaka bir bardak portakal,
limon suyu karışımı içilmeli.
• Aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalı.
Odalar mutlaka her gün havalandırılmalı.
• Çay yerine özellikle antioksidan özellikli ıhlamur, ahududu, böğürtlen
çayı tercih edilmeli. Günlük iki litre
su içilmeli.
• Yemeklerde kekik, nane, çörek otu,
kimyon gibi baharatlar daha sık kullanılmalı. Baharatlığa öğütülmüş zencefil de eklenmeli.
• Hastalık en çok elle bulaştığından eller sık sık yıkanmalı.
• Hasta çocuklara öksürürken elini
değil, dirseğini kullanması gerektiği
öğretilmeli.
• Günde en az 45 dakika yürüyüş yapılmalı. Günde en az 7, en çok 8 saat
uyunmalı. Sabah erken kalkılmalı.
• Her gün bir kase yoğurt tüketilmeli.

Sağlıklı yaşam nedir?
Sağlık; vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat,
afiyet durumudur.
Sağlıklı yaşamı; kişinin temizliğine,
yedi yemeğe dikkat etmesi, spor
yapması ile birlikte yaz kış hastalıklara yakalanmadan yaşamanı idam ettirebilmesidir. Sağlıklı yaşam kişinin
olmazsa olmazlarındandır. Sağlıklı
yaşam, kişisel yaşantımızdan tutunda iş yaşamına kadar her yaşamımızı
etkilemektedir. Sağlıklı bir yaşam için
uyulması gereken kurallar ciddi kurallar vardır. Sağlıklı yaşam wellness olarakta bilinmektedir.

Sağlıklı yaşam demek erken yaşlarda
hastalığa yakalanmamanız demektir.
Her yıl sağlıksız yaşamdan dolayı yüzlerce hasta hayatını kaybetmektedir.
Yaşamınızın tüm ipleri sizlerin elinde.
Sağlıklı yaşamak demek kendinize,
varsa eşinize, varsa çocuklarınıza saygı
ve sevgi duymaktır. Sağlıksız yaşayan
bir kişi mutsuzluğa mahkumdur. Çeşitli
bahaneler altına saklanmamalıyız. Gününüz ne kadar yoğun ve stresli geçerse geçsin kendinize akşamları ayıracağınız 1 saat bile size çok iyi gelecektir.
Sağlıklı bir yaşam için uyulması
gereken kurallar nedir?
1. Spor yapmaya özen gösterilmeli.
2. Yağlı yemekler yenmemeli.
3. Aşırı yemek yememeli.

4. Sağlıklı beslenmeli.
5. Sabah kahvaltısını
mutlaka yapmalı.
6. Meyve tüketimine
özen gösterilmeli.
7. Alkol ve sigara tüketilmemeli.
8. Gün içerisinde sürekli
oturulmamalı aktif olunmalı.
9. Kişisel temizliğe önem verilmeli.
10. Çevre temizliğine önem verilmeli.
11. Stresten uzak durulmalı.
12. Cinsel yaşama dikkat edilmelidir.
13. Uykunuza dikkat edin.
14. Haftada bir bile olsa şehrin
stresli yaşamından uzaklaşmanız
doğa ile başbaşa kalmanız size
ve sağlığınıza iyi gelecektir.
Sağlıksız bir yaşam nasıldır?
1. Spor yapılmayan,
2. Yağlı yemekler yenen,
3. Gün içerisinde hareketsiz olunan,
4. Devamlı kilo alınan,
5. Stresli bir yaşam geçiren,
6. Uykusuna dikkat etmeyen,
7. Kirli bir ortamda bulunanlar,
8. Sigara ve Alkol tüketilen
bir yaşamı sağlıksız yaşam
olarak adlandırabiliriz.
Sağlıksız yaşayan kişiler daha çabuk
hastalıklara yakalanırlar ve genellikle
mutsuzdurlar. Gün içerisinde uyku sıkıntısı, konsantrasyon ve enerji sıkıntısı gibi sorunları sık yaşarlar.
BİLGİ NOTU:
Sağlık sayfamızı
hazırlayan Doktor Murat Kopuk
arkadaşımız, dergimizi hazırladığımız dönemde başka bir şehirdeki hastaneden iş teklifi alarak
Aachen’dan taşındı ve bu nedenle
bu sayıda yazamadı. Gelecek sayılarımızda yazmaya devam edeceğini belirten arkadaşımıza yeni işinde ve yaşamında başarılar dileriz.

Duyguları vücudumuzun neresinde hissederiz? İnsanların hissettiği duygular vücutlarının belli kısımlarını etkiliyor.
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kadın sayfası

Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin 8 basit kuralı…

Aklınızda bulunsun!

Kirli gömlek yakaları
Terleme nedeniyle yakalarda oluşan
lekeleri çamaşır makinesinde yıkamayla çıkarmak zordur. Bu nedenle
makineye atmadan önce yakaların
üzerine tıraş köpüğü sürerek suyla
ovalayın ve makineye atın. Sonucun
etkili olduğunu göreceksiniz.
Kötü kokan spor ayakkabı
Ayakların terlemesi sonucu hoş olmayan kalıcı bir koku kalır. Ne yazık ki,
spor ayakkabıları sık sık yıkamak da
doğru değildir. Bu nedenle, kedi kumunu bir naylon çorabın içine doldurun ve ayakkabının içine koyun.Ertesi
gün kokunun gittiğini göreceksiniz.
Yaprak bitlerine karşı
Evdeki bitkilerinizin yaprakları bitleniyorsa, önce duşun altında yıkayın ve sonra kabuğunu soyduğunuz
bir diş sarımsağı bitkinin saksı içinde
toprağa girdiği yere yakın bir şekilde
gömün ama birazını dışarda bırakın.
Sarımsağın kokusu bitleri çiçeklerinizden uzak tutacaktır.

Ünlü psikolog Üstün Dökmen ana-babaları
çocuk yetiştirme konusunda uyarıyor.
4. Yerde bıraktığı her şeyi kaldır:
kitaplarını, giysilerini, pabuçlarını…
Onun için her şeyi sen yap!
Ki sorumlulukları hep
başkalarına yüklesin...
5. Onun önünde sık sık kavga et!
Ki bir gün aile parçalanırsa
pek de şaşırmasın...
6. Ona istediği kadar harçlık
vermekten kaçınma!
Asla kendi parasını kazanmanın ne
demek olduğunu öğrenmesin...

1. Küçükken daha, çocuğa
ne isterse vermeye başla!
Ki herkesin onun geçimini sağlamakla
mükellef olduğuna inansın...
2. Fena sözler söylediğinde gül!
Ki, kendisinin akıllı olduğuna inansın...

7. Yiyecekmiş, içecekmiş,
konformuş, tüm arzularını
yerine getir!
Ki istediklerini her zaman
elde etmeye şartlansın...

3. Ona düşünmeyi, beynini
kullanmayı öğretme sakın!
Bırak, on sekizine gelince
kendisi karar versin...

8. Komşulara, öğretmenlere, polise,
vs. karşı hep onun tarafında ol!
Ki hepsine karşı önyargılarla
davransın...

MORFOSE PRODUKTE EXKLUSIV FÜR FRISEURE

HAAR ACHEN

Satışımız sadece
kuaförleredir.

Friseurbedarf

TÜRKİYE‘NİN 1 NUMARASI OLAN
MORFOSE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ
AACHEN VE ÇEVRESİNDE SİZLERLE!

HAAR ACHEN

HAAR ACHEN
Friseurbedarf

Friseurbedarf
HAAR
ACHEN HAARSACHEN
Friseurbedarf

HAAR ACHEN
Friseurbedarf

Adalbertsteinweg
Adalbertsteinweg
26
Friedrich
Str.266
D-52070 Aachen
Taşındık!
D-52070 Aachen
Tel.: 0241 - 990 787 45
info@haarsachen-ac.de
Tel.: 0241 - 990
787481
45
47 585
www.haarsachen-ac.de
info@haarsachen-ac.de
www.haarsachen-ac.de

Friseurbedarf

Offizieller Vertriebspartner der Morfose-Serie für die Region Aachen, Düren, Mönchengladbach und Bergheim
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bilmece saYfası
Renkli piramit:

Kibrit çöplerinden iki eşit kare:

Sırada hangi zar var?

Aşağıdaki piramite kuş bakışı bakarsak
aşağıdakilerden hangisini görürüz?

Aşağıdaki kibrit çöplerinden 4 tanesinin yerini değiştirerek iki eşit kare yapabilir misiniz?

Aşağıda üç adet dizilmiş zar görüyorsunuz. Mantıksal olarak gelmesi gereken dördüncü zar hangisidir?

?

a

b

c

Optik
yanılma:

ç

Sayılar piramiti:

Eşitlikleri sağlayın:

Aşağıdaki piramitteki her kutudaki
sayı altında bulunan iki kutudaki sayıların toplamıdır? Soru işaretli yerlere
hangi sayılar gelmelidir?

Aşağıda verilen sayıların aralarına dört
işlem sembollerini doğru yerleştirerek
eşitlikleri sağlayın

1 + 5 = 2 x 3

?

Üçgenleri sayın:

6 _ 2 = 12 _ 4

68 ?
36 ? 20
17 ? ? ?
? ? 7 ? ?

Yandaki
resimde ne
görüyorsunuz?
Bir erkek mi,
yoksa bir
bayan mı?

Aşağıda toplam olarak kaç adet üçgen vardır?

3 _ 5 = 19 _ 4
11 _ 9 _ 6 = 2 _ 7
96 _ 4 = 2 _ 3 _ 4

Eşitliği sağlayın:
Aşağıdaki boş yerlere size verilen 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 9 sayılarını doğru yerlere
koyarak eşitliği sağlayınız.

x

:

+

:

+

-

:

+

= 4

Farklı olan el: Aşağıdaki ellerden bir tanesi diğerlerine uymuyor. Hangisi?

a

A

b

c

B

ç

C

d

Ç

Şapkanın rengi: Yukarıda 4 tane adam var. Hepsi boynundan toprağa gömülmüş, dönemiyorlar. Dolayısıyla hepsi sadece önüne bakıyor. A ile B arasında da kalın bir duvar var,
arkası gözükmüyor. (A hiç kimseyi göremiyor. B kimseyi göremiyor. Ç, B ve C’yi görüyor, C de sadece B’yi görebiliyor.)

e

Hepsi biliyor ki, toplamda 4 kişiler ve 2 siyah 2 beyaz şapka
giyiyorlar. Ama hiç biri kendisinin ne renk şapka giydiğini
bilmiyor ve her biri diğer 3 kişinin nerede gömülü olduğunu biliyor. Öldürülmemeleri için içlerinden herhangi
birinin cellata kendi şapkasının rengini doğru olarak söylemesi lazım. Eğer yanlış söylerse cellat hepsini öldürecek. Elbette birbirleriyle konuşmaları yasak ve sadece 10
dakikaları var. Ama aradan 1 dakika geçtikten sonra birisi çıkıp %100 emin olduğunu söyleyerek kendi şapkasının rengini tahmin ediyor ve biliyor. Hangisi bildi ve nasıl
%100 emin olabiliyor?
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SAĞLIKLI YAŞLANMA

60-70 yaş arası yeme ve içmede nelere dikkat etmeliyiz?
Geçen sayımızda 50 ile 60 yaşları arasında dikkat edilmesi gerekenleri yazmıştık. Bu
sayıda da 60 ile 70 yaş aralığını ele alıyoruz. Çoğu insan için, yedinci hayat aşamasında aktif meslek yaşamı bitiyor ve çocuklar evden ayrılıyor. Bu, yaşama coşkusu
oluşturmalı. Bu dönemde sağlık ve hareket çok önemli bir rol oynuyor.

Vücuttaki su miktarı azaldığı için cildin gerilimi azalır ve kırışıklar artar.
Kas maddesi de azalır. Bu yüzden kas
gücü ve kemik yoğunluğu azalır, düşme ve kemiğin kırılma tehlikesi yükselir. Yaşa bağlı olan kas maddesi ve
kemik yoğunluğunun azalması kaslar
kullanılmadığında daha artar. Sürekli
antreman kasların sağlam kalmasını
ve güçlü kemiklerin desteklemesine
çok katkı sağlar. Spor türü yürüyüş,
su jimnastiği, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, dans etmek gibi, yaşlı
insanlar için çok uygundur. Grup ile
aktivitelerden çok zevk alınır. Arkadaşlar arasında hareket daha keyifli
ve zihinsel fitnesi destekliyor.
Vücuttaki yağ oranı yaşlandıkça artar.
Kilo fazla olursa, şeker hastalığı (Diabetes melitus), artmış kan yağ değerleri,
damar kireçlenmesi (Arteriosklesrose)
ve yüksek tansiyon gibi kronik sağlık
rahatsızlıklarının riskleri yükselir.
Yaşlı bir insan genç bir insandan birkaç kilo daha alabilir. Genç kişiler için
geçerli “Vücut Kitle İndeksi” (BMI) normal olarak 20-25, 65 yaşından itibaren norm aralığı indeksi 24-29 olarak
belirtiliyor. Eğer bu indekslerin üzerindeyseniz; fazla kilolusunuz. Kiloyu
adım adım vermek için değerini kaybetmemiş ürünlerle beslenmek ve
daha çok hareket etmeye başlamalısınz. Vücut Kitle İndeksi nasıl hesaplanır? Vücut ağırlığınızı vücut boyunuzun kendisiyle çarpımına bölerek.
Örnek: 65 kg ağırlık ve vücut boyu
1,62 m = 24,8. (65 / 1,62 x 1,62 = 24,8).
Yaşlı insan vücudunda bahsettiğimiz değişimlerle enerji ihtiyacı azalır.

Kadınlar için ortalama 1800 kcal ve erkekler için 2300 kcal'dir. Pek çok insan,
ihtiyacı olan önemli vitamin ve mineralleri yeterince almayı ihmal eder.
Kalsium ve D vitamini gibi maddelere daha çok ihtiyaç duyulur. Yaşlılıkta,
her gün yenen gıdaların doğru seçimi
çok önemlidir.
Susuzluk hissi geçtikten sonra
Çoğu insan su içmenin önemli olduğunu bilir. Çoğu insan da, her gün
1,5 ile 2 litre arası sıvı alması gerektiğini biliyor. Yine de “Ben çok az su
içerim!” çok sık duyulan bir laftır. Bu
durum yaşlı insanlar için daha geçerlidir, çünkü sususluk duygusu azalır.
Çoğu insan sıvı eksikliğinin; yorgunluk, konsantrasyon eksikliği problemleri ve kafa dönmesinin sebebi
olduğunu bilmiyor. Sıvı alımı beynin
performansını etkiler, yani unutkanlık ve akla gelmeyen şeyler olursa; bu
problemler sürekli yaşa bağlı değildir.
Belki çok az sıvı tükettiğinizden dolayı da olabilir. Ne kadar sıvı tükettiğinizi her gün test ediniz. Üç günde bir
içme protokolu (bir kağıda not) yazın.
O gün içtiğiniz içecekleri yazın. Her
gün en az 1,5 litre içip içmediğinizi
koltrol etmiş olursunuz.
Beslenmede şunlara dikkat edin
• Yüksek beslenme madde yoğunluğu olan ürünleri (az yağlı, süt ve süt
ürünleri, az yağlı et, balık, lifli tahıl
ürünleri, bol taze meyve ve sebzeler
ve meyve suları) tercih ediniz; az enerjili ve yüksek beslenme maddesi temel
ilkenizi olsun.

• Günlük olarak küçük öğünleri tercih
ediniz. (günde 5-6 kez).
• Meyve ve sebze: Her gün bir porsiyon sebze ve bir porsiyon salata.
1/2 porsiyon meyve olsun; çiğneme
problemleri varsa rendeleyebilirsiniz,
meyvenin kabuğunu soyup, meyveyi püre gibi hazırlayın, komposto ve
taze sıkışmış meyve suyu için.
• Ekmek ve tahıl ürünleri: Günde 5-6
dilim kepekli ekmek (250-300 g), kahvaltı yerine lifli gevrek (Müsli), kuru
yulaf, (çiğneme problemi varsa ince
övütülmüş).
• Patates, pirinç, makarna: Bir porsiyon pirinç, hamur işleri veya patates.
• Süt ve süt ürünleri: Günde en az 2
porsiyon, örneğin; 250 ml az yağlı süt
ve 2 dilim az yağlı peynir (60 gr); •
Deniz ürünleri: Haftada 1-2 porsiyon
balık (150 gr)
• Et ve sosis: Haftada 2-3 porsiyon,
ama az yağlı tercih ediniz.
• Yumurta: Haftada 2-3 tane.
• Yağ: 40 gr tereyağı, pişirme yağı ve
10 gr kaliteli bitki yağı
• Az haşlamak, buharla ve güveçte pişirmek, fırında aluminyum kapağıyla,
vitaminlere zarar vermeyen hazırlama
gibi yöntemleri tercih edin.
• Yeterli sıvı: Günde 1,5-2 litre, gazsız
maden suyu, bitki çayları, sulu meyve
suları için.
YAŞLILIK, BUNAMA, YARDIM
VE BAKIM SİGORTASI GİBİ
KONULARDA BİLGİ ALMAK İÇİN
BAŞVURABİLECEĞİNİZ YERLER
Älter werden in Aachen
Hackländerstr. 1, Aachen
Tel.: 0241 / 432-50 28
Pflegestützpunkt / StädteRegion
Zollernstr. 10, 52070 Aachen
Tel.: 0241 / 51 98-50 67
Pflegestützpunkt / AOK
Karlshof am Markt, Aachen
Tel.: 0241 / 46 41 18
Pflegestützpunkt / AOK
Frankentalstr. 16, Stolberg
Tel.: 02402 / 10 41 25
Demenz-Servicezentrum
Regio Aachen/Eifel
Bahnhofstr. 36-38, Alsdorf
Tel.: 02404 / 94 83 47
DemenzNetz Aachen
Löhergraben 2, Aachen
Tel.: 0241 / 47 70 115 269
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çözümler Sayfası

18 Bulmaca sayfası

28 Bilmece sayfası
Renkli piramit:

Kibrit çöplerinden
iki eşit kare:

Doğru cevap (c) şıkkıdır.
Eşitlikleri sağlayın:
6+2=12-4
11+9-6=2x7
Sayılar
piramiti:

3x5=19-4
96:4 =2x3x4

120
68 52

Üçgenleri sayın:
Toplam olarak
96 üçgen var.

36 32 20
17 19 13 7
5 12 7

6

1

Farklı olan el:
Doğru cevap
(b) şıkkıdır.

Eşitliği sağlayın:
9x3:3+3:4+3-2:2+2=4
Sırada hangi zar var?

Mantıksal olarak gelmesi gereken dördüncü zar (B) şıkkıdır.
Şapkanın rengi:

14 sudoku sayfası

Doğru cevabı sadece (C) verebilir. Çünkü A ve B kinseyi görmedikleri için birşey diyemezler. En arkadaki Ç de
önğndekileri görebiliyor ama yine de kendi şapkasının
renginden emin olamıyor; önündekilerin biri beyaz diğeri
siyah şapkalı. Ç’nin hemen cevap verememesi üzerine C
durumu anlıyor ve B ile aynı renkte sapka giymediği sonucunu çıkarıyor.

Bizim Aachen Dergisi
Reklam / İlan Fiyatları *
1 kez
3 kez
6 kez
Arka Kapak
1/1 Sayfa
1/2 Sayfa
1/3 Sayfa
1/4 Sayfa
1/6 Sayfa
1/8 Sayfa

1.000 €
600 €
350 €
250 €
200 €
150 €
120 €

(% 10 indirim) (% 25 indirim)

900 €
540 €
315 €
225 €
180 €
135 €
108 €

750 €
450 €
262 €
187 €
150 €
112 €
90 €

* Bütün fiyatlar baskıya hazır haldeki reklamlar içindir
ve üstüne yasal geçerli vergi (% 19 MwSt.) eklenir.
TANITIM: Firma, işyeri, hizmet veya ürün tanıtımları (bir
kez olmak kaydıyla) 1 veya 1/2 sayfa olarak (yukarıdaki fiyatlarla) yapılır. Bize göndereceğiniz yazı, logo, resimler
ve iletişim bilgilerinizle (Telefon, faks, E-Mail, internet vb.)
sizin için sayfa tasarımını ücretsiz yapıyoruz. Daha fazla
bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Digiturk Euro ile
Türkiye evinizde!
İster çanak anten ister IP TV üzerinden
Digiturk Euro’ya üye olun, onlarca kanalı ve
Spor Toto Süper Lig’i HD kalitesiyle izleyin.

UZAK-Elektronik
Adalbertsteinweg 263
52066 Aachen

0241/16069076

Taşfırın‘da pide ve lahmacun

Roermonder Strasse 335
52072 Aachen-Laurensberg

Grill • Restaurant • Café

Süt danası ve hindi döner

Meşhur dövme yayık ayran

Mangalda ağzınıza layık taze balık ve kebap çeşitleri
Şark Köşesi

Zengin salata çeşitleri

Taşfırın‘da pizza çeşitleri

Şelale

Çocuk Oyun Alanı

Tereyağlı baklava

Taşfırın‘da künefe

Özel toplantı ve eğlencelerinizi
kutlayabileceğiniz 80 kişilik
özel bölümümüz mevcuttur.

Telefon: 0241 / 170 11
www.marmarisgrill.de

Tüm etlerimiz
helal kesimdir!

Zengin mutfağımız ve güleryüzlü personelimizle
siz sayın müşterilerimizin her zaman hizmetinizdeyiz!

Ücretsiz Otopark

