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Merhabalar Sevgili SES Okurları !
Yaz aylarına adım attı©ımız ‚u günlerde vatanda‚larımızı da
bir izin tela‚ı aldı. Ama tatlı bir tela‚ bu. Memlekette tatil yapmak, e‚ dost ziyaretlerinde bulunmak hepimizin özlemi.
Ancak, her zaman oldu©u gibi, tatilini Berlin’de geçiren vatanda‚lar da az de©il. Berlin gibi parkların ve suların bol oldu©u
güzel bir kentte elbette güzel bir tatil de yapılabilir.
Kısacası, tatilinizi nerede geçirirseniz geçirin, siz sayın okurlarımıza sa©lık ve
mutluluk dolu günler diliyoruz.
Sevgili okurlar, sizlerin de takip etti©i gibi, Ba‚kent Berlin gerek politik yönden,
gerek sportif faaliyetler yönünden ve gerek kültür-sanat yönünden sürekli olarak bir hareketlilik içinde. Bizler de SES dergisi olarak bu etkinlikleri izleyip
okurlarımıza ula‚tırmaya çalı‚ıyoruz. Dergimizin bu sayısında hangi olaylara
a©ırlık verdi©imizi ön sayfada bulabilirsiniz.
Sevgili okurlar bu dergi izinden önceki son dergidir; tabi ki izinden sonra gene
birlikte olaca©ız.
SES dergisi olarak tekrar herkese iyi tatiller diliyoruz.
Yeniden bulu‚uncaya dek esen kalınız.
Sayg⁄lar⁄mla
Ahmet TUNGA

www.Berlin-SES.de

ahmet-tunga@gmx.de

Berlin-SES@gmx.de

Sayfa 7
E©itim Konseri
Sayfa 11
Klasik Türk Müzi©i
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KISA HABERLER
Ensar yönetimi Merkel’i ziyaret etti

“Gençlerimiz tarihi iyi ö©renmeli”

Federal Meclisi Üyesi Petra Merkel (SPD)’i
makamında ziyaret eden Ensar Külliyesi yönetimi,
çalı‚maları hakkında bilgi alırken, son zamanlarda
ya‚anan bazı sorunları Bayan Merkel’e aktardı.

Ensar Külliyesi olarak Açık Kapı günleri,
Charlotenburg-Wilmesdorf belediye binasına ziyaret
gibi daha birçok organizasyona imza attıklarını
açıklayan
Ba‚kan
Ahmet
Ba‚,
Federal
Parlamentosu’na yaptıkları ziyaretin, kendileri için
ayrı bir anlamı oldu©unu söyledi. Ba‚kan Ahmet Ba‚,
“Avrupa’da ya‚ayan Türk toplumunun kendi
kabu©una çekilmesi, uyum sa©layamaması ‚eklinde
olu‚an ön yargıların artık yok olması lazım.
Toplumumuz üretken, çalı‚kan ve her topluma
kolaylıkla uyum sa©layabilen bir karaktere sahip.
Yaptı©ımız faaliyetlerle bu ön yargı duvarlarını
yıkıyoruz” diyerek kendilerini davet eden Federal
Meclisi üyesi Petra Merkel’e te‚ekkür etti. Gençli©e
çok önem verdiklerini belirten Gençlik Ba‚kanı
Niyazi Ünal ise, “Gençlerimizin kendi tarihimizle birlikte ya‚adıkları ülkenin de tarihi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bugünkü Federal Parlamento ziyaretimizde onlar da bizimle gelerek Alman tarihi
hakkında bilgi aldılar. Bu gibi çalı‚maların gençlerimize çok ‚eyler kazandırdı©ına inanıyorum”‚eklinde
konu‚tu.

Ensar Külliyesi yönetiminden Ba‚kan Ahmet Ba‚,
Ba‚kan Yardımcısı Mehmet Yalvaç, Gençlik ve Kadın
Kolları ile idare heyetinden olu‚an kalabalık bir grup
Federal Parlamentosu (Deutscher Bundestag)’nu
ziyaret ettiler. Federal Meclisi Üyesi Petra Merkel
(SPD) ‘in daveti üzerine gerçekle‚en ziyarette heyet,
Federal Parlamento binasının mimarisi, 2. Dünya
Sava‚ı`nda Rus askerlerinin binayı i‚gali sırasında
yaptıkları tahribat ve Alman parlamenterlerin
çalı‚maları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretçileri

makamında kabul eden Federal Meclisi Üyesi Petra
Merkel, “Ensar Külliyesi Yönetimi’nin yararlı
çalı‚malarını yakından takip ediyorum. Uyuma
katkıda bulunan birçok faaliyetleri var, bu çalı‚maları
takdirle kar‚ılıyorum. Daha önce de Ensar Külliyesi
yöneticilerini davet etmi‚tim ancak, yöneticilerin ve
benim yo©un çalı‚malarımıza rast geldi©i için bu
davete icabet gerçekle‚memi‚ti. Sayın Ensar
Külliyesi Yöneticileri’nin bugünkü ziyaretleri beni çok
memnun etti. Onlara çok te‚ekkür ediyorum.”dedi.
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Maratoncu Dede Londra’dan ba‚ar⁄l⁄
döndü
”Allah`ın Izni ile birçok maratonda ayyıldızlı bayra©ı
ta‚ıyaca©ım”
Ya‚ı 65, dünyada katılmadı©ı maraton yok.
Maratoncu Dede ‚imdi de Londra`da ko‚tu. 42 kilometrelik maratonu ba‚arı ile bitiren Süleyman Topal,

”Allah izin verdikçe bu Ayyıldızlı Bayra©ı ta‚ımaya
devam edece©im.” dedi. Bu güne kadar Uluslararası
Berlin Maratonu, Istanbul Avrasya Maratonu ve New
York Maratonu olmak üzere dünyaca ünlü maratonlara katılıp büyük ba‚arılar elde eden Süleyman
Topal, 25. yılı nedeniyle Londra Marotonu`na bu yıl
çok daha bir geni‚ bir katılım oldu©unu belirtti ve ”42
kilometreyi ay yıldızlı forma ile tam 4 saat 7 dakika da
tamamladım, bu güne kadar yapmı‚ oldu©um en iyi
dereceyi elde ettim.” dedi. Gençlere de seslenen
Marotoncu Dede, ”Atletizm güzel bir spor, tavsiye
ediyorum, bunun ya‚ı yok. Kendini genç hissediyorMenderes Singin
san gençsindir.” dedi.

KISA HABERLER
Berlin’de ya‚ayan göçmenlerin en önemli sorunu
i‚sizlik
Berlin Senatosu’nun Göç ve Uyum sorumlusu Günter Piening, Berlin’de ya‚ayan
toplam 450 bin göçmenin en önemli sorununun i‚sizlik oldu©unu söyledi.
Göçmenler arasında en büyük grubun
Türkler oldu©unun belirtildi©i açıklamada
‚irket kurma oranının da göçmenler arasında
Almanlardan daha yüksek oldu©u ifade edildi.
Açıklamada son yıllarda göçmen ö©renciler arasında
lise mezuniyet oranında artı‚ın oldu©u ve göçmenlerle Almanlar arası evliliklerin de arttı©ı belirtildi. Û‚sizlikle mücadelenin ba‚arılı bir uyum politikası için de
önemli oldu©unu belirten Piening, ”Ûki Almanya
birle‚tikten sonra Berlin’deki sanayi sektörü çöktü.
Bu ise yeterli oranda kalifiye olmayan göçmen i‚çileri
i‚ piyasasının dı‚ına fırlattı.” de©erlendirmesini yaptı.
Ûki Almanya’nın birle‚mesinde bugüne kadar sosyal
sigortalara prim ödeyen göçmenlerin sayısı 97 bin
714’ten 67 bin 743’e geriledi.
Göçmenler arasında 118 bin 732 ile en kalabalık
grubu Türkler olu‚turuyor. Türkleri ikinci sırada eski
Yugoslavya Cumhuriyeti vatanda‚ları (51 bin 519) ve
Polonyalılar (35 bin 842) izliyor. Göçmenler Berlin’in
merkezi semtleri Mitte, Kreuzberg—Friedrichshain
ve Neuköln’de toplam nüfusun yakla‚ık yüzde 25’ini
olu‚tururken, eski do©u Berlin bölgesinde toplam
nüfustaki oranları yüzde 5’in altında kalıyor. Ancak
bu rakamların içinde Alman vatanda‚ı olmu‚ olanlar
yer almıyor. Íirket kurma noktasında göçmenler
yüzde 13,7 ile Almanların (yüzde 11,5) önünde yer
alıyor. Û‚sizlik oranı ise yabancılar arasında yüzde
37,9 ile çok yüksek. Ancak bu oranın içinde Alman
vatanda‚ı olmu‚ göçmenler yer almıyor.
Açıklamada ‚irket kurmanın yanı sıra göçmen ö©renciler arasında lise mezuniyet oranında artı‚ oldu©u
belirtiliyor. Lise mezuniyet oranı bundan be‚ yıl
öncesine kıyasla yüzde 1,2 oranında artarak yüzde
12,2’ye yükseldi. Ancak mezun olmadan okulu terk
edenlerin oranı yakla‚ık yüzde 25 ile hala çok yüksek. Burada dikkat çeken husus i‚ piyasası ile ilgili
verilerde göçmenler etnik kimli©e göre tasnif edilmedi©i halde okul ö©rencileri ile ilgili verilerin Alman vatanda‚ı olmalarına ra©men ana dile göre tasnif edilerek etnik kimli©e göre de©erlendirmeye tabi tutulmasıdır. Uyumun göstergelerinden birini de göçmenlerle Almanlar arasındaki evliliklerdeki geli‚me
olu‚turuyor. Berlin’de 2003 yılında gerçekle‚en 12
bin 390 evlilikten 2 bin 997 sinde e‚lerden bir Alman
de©il. Açıklamada dikkat çeken di©er bir husus ise
Berlin nüfusunun ya‚ ortalaması. Toplam nüfusun
ortalama ya‚ı 43 olmasına kar‚ılık, Berlinli göçmenlerin ya‚ ortalaması 35.
Süleyman Ba© - Ferdi Salı / Berlin

Ûçi‚leri Bakan⁄ Abdülkadir Aksu: ”Türk
vatanda‚l⁄©⁄ndan ç⁄kar⁄lmayacak”

Ûçi‚leri Bakanı Otto Schily` in davetlisi olarak ba‚kent
Berlin`de bir dizi görü‚melerde bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Ûçi‚leri Bakanı Abdulkadir Aksu,
Berlin`deki sivil kurulu‚ların temsilcileri ile Berlin Türk
Evi`nde bir araya geldi. Abdulkadir Aksu`nun Ûçi‚leri
Bakanı Otto Schlily ile görü‚mesinin ana konusu vatanda‚lıktan
çıkarılma
olayıydı. Konu‚masında
‚unları
açıkladı;
”Vatanda‚lıktan çıkarılma
olayında ya‚anan sıkıntı
ve çifte vatanda‚lık konularını kar‚ılıklı olarak
görü‚tük. Sayın Otto
Schily ile ba‚ ba‚a
görü‚tük, daha sonra heyetler arası görü‚meler
yaptık. Onlar bize ”Vatanda‚lıktan çıkarılma konusunda kar‚ılıklı teknik bir heyet kuralım, liste alı‚ veri‚inde
bulunalım.” dediler, biz onlara ”Bu mesele sadece
teknik boyutu olan bir mesele de©il.” dedik. ”Bu
meselenin insani boyutu da vardır, bunu da dü‚ünerek bir ikili anla‚ma yapalım, bu ikili antla‚ma için teknik heyetlerimiz otursunlar, görü‚sünler, hiç olmazsa
bir defaya mahsus bir imkan
tanıyalım. Ondan sonra artık
kar‚ılıklı listeler de verilir bu
anla‚madan sonra bu meselenin insani boyutu da nazarı
dikkate
alınmak
üzere,
insanlarımızı da rahatsız
etmeden meselenin çözümüne gayret edelim.” dedik.
Bir de askerlik dolayısıyla
görü‚ alı‚ veri‚inde bulunduk. Bizim vatanımızda her
Türk askerlik yapmak zorunda. Ancak tüm ça©rılara
ra©men askerlik görevine gelmeyenler ya da bulunmayanlar Türk vatanda‚lı©ından çıkarılmı‚tı. Bu konuda da Alman hükümetinin sıkıntıları vardı. Askerlik
meselesinde karar aldık; son bir yıldır askerlikten
dolayı Türk vatanda‚lı©ından çıkarmadık. Artık yeni bir
vatanda‚lık kanunu hazırlıyoruz, bu kanuna da bir
hüküm koyduk. Askerlikten dolayı vatanda‚lıktan
çıkarılmayacak. Son olarak; yurt dı‚ında çalı‚anlar, 38
ya‚ına kadar askerliklerini erteleme imkanına sahipler.”
Menderes Singin
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Safter Ç⁄nar wurde ausgezeichnet

Türkiye`ye 200 Tekerlekli Sandalye

Die
Verleihungsurkunde
und
die
Verdienstemedaille wurde von der Berliner
Senatorin
für
Stadtentwicklung
und
Umweltschutz, Ingeborg Junge-Reyer, in
ihrem Amtsittz verliehen. Runge-Reyer würdigte Safter Çinars Verdienste um die
Integration und ein Engagement für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben.
Safter Çinar wies in seiner Dankesrede darauf
hin, dass er diese Anerkennung letztlich dem
Umstand
verdanke,
dass
in
der
Bundesrepublik seit den siebziger Jahren
keine effektive Integrationspolitik gegeben
habe. Er unterstrich aber den Stellenwert einer
anerkennenswerten gesellschaftlichen Kultur
in der bundesdeutschen Politik, die in der Lage
sei, auch ihre Widersacher auszuzeichnen.
Çinar danke allen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern, ohne deren Zusammenarbeit und
Unterstützung er diese Auszeichnung nicht
hätte erhalten können.

MAKYAD (Berlin Malatyalılar Kültür ve
Yardımla‚ma Derne©i) üç yıldan beri
Türkiye`deki engellilere yaptıkları yardımı bu yıl
da sürdürdüler. MAKYAD Ba‚kanı Hasan Deniz
2003`te 65, 2004`te 130, bu yıl da 200 tekerlekli
sandalyeyi Malatya Valili©i Yardımla‚ma
Vakfı`na gönderdiklerini söyledi.
Deniz,”Yardımlarımız Malatya ile sınırlı kalmıyor.
Vakıf, muhtaç durumdaki yöre il ve ilçelere de
da©ıtımda bulunuyor. Üç yıldır anavatandaki
engellilere bir nebze de olsa yardımda bulunmak bizi mutlu etmektedir.” dedi.
Yürüme engelliler için aralarında 10`u motorlu
olmak üzere, 190 tekerlekli sandalyeyi
Türkiye`ye gönderen MAKYAD ba‚kan ve üyeleri, “Solunum makinası, 6 hasta yata©ı, felçli
hastalara yönelik özel cihazlar, serum hortumları
gibi çe‚itli tıbbi malzemeleri de gönderiyoruz.
Malatya Valili©i Sosyal Yardımla‚ma Vakfı, tıpkı
di©er ülkelerden gelen yardımlar gibi bunları
muhtaç durumdaki 13 ilçeye da©ıtıyor. Ayrıca
çevre illerden gelen talepler çerçevesinde de
yardımlarda bulunuluyor.” diye konu‚tular.

EÌÛTÛM KONSERÛ
Ünlüler ve eski futbolcular e©itime destek için
Berlin’de bulu‚tu
Türkiye E©itim Gönülleri Vakfı’nın (TEGV) 2000
yılında ba‚lattı©ı ve her yıl geleneksel olarak düzenledi©i kampanyanın altıncısı Berlin’de yapıldı. Bu yıl
”karanlıktan korkuyorum, elimi tut” sloganı ile

düzenlenen büyük e©itim ‚öleninin ilk yurt dı‚ı aktivitesine Türk vatanda‚ları büyük ilgi gösterdi.
Berlin Veledrom Stadı’nda düzenlenen ‚enli©e ülkemizin sanat ve spor dünyasından birçok ünlü de

Íenol Çorlu, Íifo Mehmet, Tanju Çolak, Metin
Tekin ve Engin Verel gibi isimlerden olu‚an, bir
zamanlar Türk futboluna damgasını vuran futbolcuların forma giydi©i maçı Erman Toro©lu yönetirken,
Ûlker Yasin de canlı olarak anlattı. Güzel hareketlerin
yapıldı©ı ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak’ın attı©ı
güzel gollerin seyirciden büyük alkı‚ aldı©ı gece
Ali‚an`ın ‚arkılarıyla son buldu.
destek verdi. Almanya’nın e©itim alanında önde
gelen sivil toplum kurulu‚u ” Deutsch Kinder und
Jugendstiftung”un da destek verdi©i geceye katılan
Ali‚an, Emrah Keskin, Ûsmail-YK, Levent Yüksel,

Emel Müftüo©lu, Firdevs, Eser Bayar ve Ebrü
Günde‚ söyledikleri ‚arkılarla seyircileri co‚tururken
ünlü showmen Beyaz, yaptı©ı güzel espirilerle seyircileri kahkahaya bo©du. Daha sonra futbol dünyasının ünlülerinin yer aldı©ı takım ile sanatçı karması
arasında mini bir futbol maçı yapıldı. Cüneyt
Tanman, Engin Ûpeko©lu, Hami Mandralı,

DTF matbaanın sahibi Ûbrahim Aslan, DTF Müdürü
Ahmet Özger ve Berlin`de ilk defa Digital Media
adıyla foto©raf, film ve video ajansı.Muharrem
Altınta‚.
Kemal Kurt
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23 NÛSAN COÍKUSU
DÜNYA BARIÍINA ÖRNEK OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Avrupa ülkelerinde de Türkiye’deki törenlere benzer
görüntülere sahne oldu. Büyükelçiler ve ba‚konsoloslar

23 Nisan Milli Egemenlik
ve Çocuk Bayramı, Avrupa
ba‚kentlerinde
de
co‚kuyla
kutlandı.
Türkiye’nin Avrupa ülkelerindeki büyükelçi ve
ba‚konsoloslarının bayram nedeniyle koltuklarını
kısa süreli©ine çocuklara
bırakmaları renkli görüntüler olu‚tururken, müzik,
dans ve tiyatro gösterileriyle yapılan çe‚itli etkinlikler, çocukların yüzünü güldürdü. Almanya’nın ba‚kenti
Berlin’de 23 Nisan kutlamaları Berlin’in Schöneberg
ilçesinde bulunan Volkspark’ta ve Brandenburger
Tor`da ba‚ladı. 2 gün süren festivalde iki ayrı sahnede
yüzlerce çocuk müzik, dans ve tiyatro gösterileri sunarken, binlerce çocuk festival alanında kurulan dev oyuncaklarla e©lendi. Festivalin en büyük sürprizi ise
geçti©imiz yılın Eurovision ‚arkı yarı‚ması birincisi
Ruslana’nın konseri oldu.
Ünlü Íair ve Yazar Yavuz Bakiler;

”Dilimizi Yozla‚tırdılar”
Ünlü ‚air ve yazar Bülent Yavuz Bakiler Berlin Teknik
Üniversitesi`nde verdi©i konferansta Türk dilinin üzerinde durdu. Kısa adı TIAB olan Ûdealist Aydınlar Birli©i
tarafından düzenlenen, Altaylardan Tunaya Türk Dili ve

Önemi konulu konferansta konu‚an Bakiler, Türkçe`nin
çok zengin bir dil oldu©una ancak yozla‚tırılarak 6-7 bin
kelimelik bir lisan haline getirildi©ine i‚aret etti.
Bakiler, her anne ve babanın ana görevlerinden birinin
çocuklarına anadilini ö©retmek oldu©unu dikkatlice vurguladı.
Bir anısını anlatan Bakiler, Avusturalya ziyaretinde
Türklerin asimilasyona u©radı©ını, önce dilini, ardından
kültürünü ve son olarak da dinini kaybedip hıristiyan
olduklarına ‚ahit oldu©unu belirtti. Bakiler, ”Her Türk
genci Türkçe`yi çok iyi ö©renmek zorunda.” dedi.
Menderes Singin
koltuklarını kısa süreli©ine miniklere bıraktı.
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KISA HABERLER
Sakarya Ailesi’nin Mutlu Günü

AYIN FOTOÌRAFI

Hacı Bayram Gençlik Evi yöneticilerinden Musa
Sakarya`nın o©lu Ahmet ile Sarah çifti Hacı Bayram
Camii`nde düzenlenen merasimle dünya evine girdi.

Berliner AK A.Jugend maçında orta hakemli©i
yapan Ilhami Tanı‚, yan hakemine maçın sonunda
kırmızı kart gösterdi. Berlin`in ba‚arılı hakemi ”Ne
yapalım kart cepden çıktı mı göstermek gerek.”
dedi.
Menderes Sıngın
BOSCH-SIEMENS 700 ÛÍÇÛYÛ SOKAÌA ATIYOR

Hacı Bayram Gençlik Evi`nin sevilen idarecilerinden
Musa Sakarya`yı, sevenleri ve dostları yalnız
bırakmadılar. Muzaffer Ûnaç Hoca yaptı©ı konu‚mada
”Bizler burada misafiriz, fakat yeni müslüman olan gelinimiz bize misafir gelmi‚tir. Sakarya ailesi, ev sahipli©i
ve Ûslami geçmi‚inden dolayı dinimizin bütün güzelliklerini gelinimize
anlatmakla
g ö r e v l i
kılınmı‚tır. Nikah
sadece sosyal
bir olay de©ildir.
Nikahın aslı bir
ibadet olmasıdır.
Peygamber
efendimiz
”Nikah benim
sünnetimdir kim
onu terk ederse
b e n d e n
de©ildir.” diye buyurmu‚lardır. Bu da gösteriyor ki
namaz, oruç gibi (hüküm anlamında de©il ama vazife
anlamında) bir ibadettir.” dedi. Hacı Bayram Camii`nde
düzenlenen merasime ba‚ta Hacı Bayram Camii
Ba‚kanı Mehmet Dinçer, Ayasofya Camii Ba‚kanı Bilal
Nas, Necati Solak Hoca, Muzaffer Inaç Hoca, Ahmet
Basri Hoca ve Ramazan Gülmez Hoca efendileri i‚tirak
ettiler. Kuran-ı Kerim tilavet ve ilahilerle devam eden
dü©ün merasimi, dü©ün sahibinin verdi©i ikram ile sona
erdi. Biz de buradan Sakarya ailesini tebrik eder, Ahmet
ve Sahra çiftine mutluluklar dileriz.

Û‚çiler Ayakta
Almanya`nın sanayi devlerinden Bosch-Siemens
50 yıllık çama‚ır makinesi üretim yeri olan
Gartenfeld`deki üretimi durdurmak istiyor.
Gartenfeld`deki üretim yerinde çalı‚an yakla‚ık
350`si Türk 700 civarındaki i‚ yeri kaldırılmak isteniyor. Yönetim 4 Mayıs`ta çalı‚anlarına açıkladı©ı
üretimi durdurma kararından beri çalı‚anların protestoları, eylemleri durmak bilmiyor. Çalı‚anların
Bosch-Siemens (BSH) yönetimine öfkeleri ve
huzursuzlukları her hallerinden belli oluyor.
I‚veren, kararını geri alması için araba konvoyu ile
bir kez daha uyarıldı. Berlin içinde düzenlenen
konvoy ile birlikte i‚çiler Berlin parlemento binası
önünde eylem yaptılar. Politikacıların kapatma
kararına tepki göstermelerini istediler. Belediye
Binasının önünde bir konu‚ma yapan Berlin ekonomi Senatörü Havard Wolf konu‚masında, ”Sizin
haklı isteklerinizin yanındayım, Berlinde sanayinin
kalması için belediye olarak her türlü yardıma
varız. Buradan Bosch-Siemens`e ça©rıda bulunuyorum, her türlü fedakarlı©ı yapmaya hazırız.
Berlin`de bilim ve e©lence yerlerinin yanında
sanayinin de kalması gerek. Birçok sanayi devi
bunu ba‚ardı. Siemens de bunu ba‚armak zorunda.” dedi.
MENDERES SINGIN

Menderes Singin
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KISA HABERLER
Berlin Sava‚⁄ Hat⁄rlat⁄yor ...

Berlin Türk Cemaati 11. Genel Kurul’unu

Pariser Meydanı`nda açılan bir sergi Ûkinci
Dünya Sava‚ı`nın so©uk yüzünü gözler önüne

gerçekle‚tirdi

Yatkın Yine Ba‚kan

sergiliyor. Ûkinci Dünya Sava‚ı`nın biti‚inin 60.
yılı nedeniyle açılan sergi 26 Haziran`a kadar
açık kalacak. Berlin`in me‚hur Brandeburger
Tor`unun sava‚ta yıkılı‚ını sembol alarak

Berlin Türk Cemaati 11. Genel Kurulunu
gerçekle‚tirdi.Genel kurulda yapılan seçimlere tek aday olarak katılan Tacettin Yatkın
üçüncü kez ba‚kanlı©a seçildi.
Genel kurula Berlin Ba‚konsolosu Aydın
Durusoy da i‚tirak etti. Üçüncü kez Türk
Cemaati Ba‚kanlı©ı´na seçilen Tacettin
Yatkın te‚ekkür konu‚masında, ”Türk toplumuna hizmetlerin en iyisini vermeye
çalı‚aca©ım.” dedi.
Yeni Yönetim Kurulu Ba‚kanı Taciddin
Yatkın,Ba‚kan Yardımcısı Ali Güleç,Ba‚kan
Yardımcısı Mustafa Süleymano©lu,Genel
Sekreter Celal Altun,Genel Sekreter
Yardımcısı Hüseyin Bozkurt.
Menderes Singin

hazırlanan resim sergisi 1945 yılından bu yana
geçen zamanı gözler önüne sergiliyor.
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KONSER
BERLIN`DE HOÍGÖRÜ KONSERÛ

Berlin Klasik Türk Müzi©i Derne©i RBB Multikulti
Türkçe bölümü ile ortakla‚a olarak ”Ho‚görü
Konseri” düzenledi. Her konserde bir tema çerçevesinde seyirciyle bulu‚an Berlin Klasik Türk
Müzi©i Derne©i yine bir ilke imza atarak unutulmayacak bir konsere damgasını vurdu. Türk sanat

müzi©ine ölümsüz eserleriyle besteler kazandıran
Ermeni, Rum, Musevi kökenli bestecilerden
olu‚an repertuarı Íef Dündar Atalay yönetiminde
seslendiren koro izleyiciden büyük alkı‚ aldı.

Dernek ba‚kanı Sezen Yurdakul ”2005 Bahar
Konseri ile ho‚görü dü‚üncesini ba‚ka bir yönüyle gündemde tutmayı amaçladık. Dini, rengi ve ırkı
ne olursa olsun üreten ve güzellikleriyle bizi ben-

zersiz diyarlarda gezdiren tüm bestecilerimizi
‚ükranla anıyoruz.” dedi.
Konserde Türk Fasıl Müzi©i`nin en büyük usta-

larından olan Bimen Íen`in yanı sıra Tatyos Efendi,
Asdik A©a, Nikogos A©a, Nubar Tekyay, Arsak
Çömlekçiyan, Usta Yani, Sasi Agop A©a gibi
bestecilerimizin eserleri seslendirildi. Gecenin sür-

priz ismi olan Ankara Radyosu ses sanatçılarından
Vedat Kaptan Yurdakul ise solo sarkılarla müzikseverlerin kalbini fethetti.
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TÜRKÛYE TANITIM

BURSA

TARÛH VE DOÌA ÛLE BÜTÜNLEÍMÛÍ BÛR KENT

Bursa’nın büyük kısmı Marmara Bölgesi’nde ve Marmara
Denizi’nin güneyinde yer alır. Ûlin küçük bir bölümü de Ege
Bölgesi’ne ta‚ar.
Bursa da©lık ve çukurluk bir
co©rafyanın içinde bulunur.
Bu da© sıralarının en kuzeyde
bulunanı
Samanlı
Da©larıdır.
Armutlu
Yarımadası’nda
devam
eden Samanlı Da©ları,
kuzeyde Ûzmit Körfezi,
Sapanca Gölü, güneyde ise
Gemlik Körfezi, Ûznik Gölü ve Pamukova çöküntü alanıyla
sınırlıdır.
Ûznik-Gemlik çukur dizisinin
güneyinde de Mudanya
Tepeleri ile Katırlı Da©ları
uzanır.
Ûlk ça©larda ‘Olympos’ adıyla
bilinen
Uluda©,
Bursa
Ovası’nın
güneyindedir.
Uluda©,
güneydo©udaki
Domaniç Da©ları üzerinden,
içbatı Anadolu’da kuzeybatı-güneydo©u do©rultusunda
uzanan da© dizelerine ba©lanır.
Bursa, tarihteki önemi ile
oldu©u kadar, e‚siz do©ası
ile de dikkati çeken bir kenttir. “Ye‚il” rengi adeta bu
kentle özde‚le‚mi‚, onun
simgesi olmu‚tur. Ye‚il
Bursa’nın il sınırları içinde
birçok do©al güzellik yer
almaktadır.
Bunların
ba‚ında ise tüm heybetiyle bu kenti saran, yukarda da
belirtti©imiz ‘Olympos’ da©ı, yani Uluda© gelir.
Uluda©, 2543 metrelik yüksekli©i ile Batı Anadolu’nun
en
yüksek
da©ıdır.
Ola©anüstü do©al yapısı ve
bitki örtüsü zenginli©i nedeniyle Uluda© 1961 yılında
Milli Park ilan edilmi‚tir.

Türkiye’nin en önemli kı‚ sporları ve kı‚
turizmi merkezi olan Uluda©, yaz
aylarında da kampçılık, trekking, ve
günü birlik piknik gezileri için vazgeçilmez bir do©a harikasıdır.
Bursa’nın, do©al zenginliklerinden
birisi de ‚ifalı kaynak suları ve bu sulardan rahatça yararlanabilmek için in‚a
edilmi‚
kaplıcalarıdır.
Bizans
zamanında yapılan kaplıcalar daha
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sonradan harap olmu‚sa da, ardından in‚a edilen Türk
hamamları Roma plan tipinden oldukça etkilenmi‚tir.
Bursa’nın kaplıca suları,
Bademli Bahçe ve Çekirge
bölgelerinden çıkmaktadır.
Her iki bölgeden çıkan
suların kimyasal analizleri
farklı olup, Çekirge sularına
çelikli, Bademli Bahçe
sularına ise kükürtlü sular
denilmektedir. Bu sulardan
‚ifa bulmak amacıyla her yıl
düzenli olarak gelen birçok
turist vardır.
Özetlemek gerekirse, do©al
zenginlikleri, ye‚il dokusu,
‚ifalı suları, yaz ve kı‚ turizmi imkanlarının yanı sıra,
Bizans,
Osmanlı
ve
Cumhuriyet dönemlerinin
mekansal ve mimari özelliklerini de günümüze kadar ta‚ıyan
Bursa, benzerlerine az rastlanır bir
kültür ve tarih mirasına sahiptir.
Bilindi©i gibi Bursa Türkiye’nin
5.büyük kentidir.
Ekim 1996 tarihi itibariyla kent
genelinde nüfus 2 milyon 416 bin
193 iken, kent merkezinde 1 milyon
211 bin 688’dir.
ÛLÇELER:
Osmangazi,
Yıldırım, Nilüfer, Gürsu,
Gemlik, Kestel, Mudanya,
Ûznik, Orhangazi, Karacabey,
Mustafa Kemal Pa‚a, Ûnegöl,
Yeni‚ehir, Keles, Orhaneli,
Büyükorhan, Harmancık.
Bursa’da do©an bazı ünlü
ki‚iler:
Sabri Süha Ansen (1908): Besteci
Burhan Arpad (1910): Yazar
Suzan Avcı (1937): Sinema ve
tiyatro oyuncusu
Zeki Müren (1931) Ses sanatçısı
besteci
Do©an Avcıo©lu (1926): Yazar
Ûbrahim
Balaban
(1921)
Ressam, yazar
Behice
Boran
(1910)
Toplumbilimci, politikacı
Ûsmet Bozda© (1916) Íair, yazar
Halil Ergün (1946) Sinema oyuncusu
Sabiha Gökçen (1913) Ûlk Türk kadın havacı
Yıldırım Gürses (1940) Ses sanatçısı ve besteci
Pınar Kür (1943) Yazar
Nezihe Meriç (1925) Yazar

Hüdai Ülker

HÜDAÛ ÜLKER’LE BU AY
MUTLU ÛNSAN-MUTSUZ ÛNSAN
Yıllar önce bir arkada‚ım bana, ya‚lı bir köylüsünden dinledi©i ‚u sözü söyledi:
‘Bazı insanlar dünyayı sırtına almı‚, dünyanın
bütün yükünü ve sorunlarını ta‚ır, bazı insanlar
da dünyanın sırtına binmi‚, hem kendini hem
sorunlarını dünyaya ta‚ıttırır.’
Do©rusu bu sözün çok derin bir anlamı var. Bir
filozof bile böyle bir sözü zor söyler. Anadolu
toprakları eskiden beri ba©rından bilge ki‚iler
çıkarmı‚tır. Bu bilge Anadolu köylüsü de söyledi©i bu sözle sanki insanların ya‚am özetini
vermi‚tir.
Íöyle bir çevremize ya da kendimize bakacak
olursak bu sözün ne denli do©ru oldu©unu görürüz.
Bazı insanlar gerçekten de bütün gün kendilerine sorun yaratma u©ra‚ısı içindedirler. Hatta
kendi sorunları yetmez, ba‚kalarınınkilerle de
u©ra‚ırlar. Bu insanlara ‘sorun yaratma ustası’
desek pek te yalan olmaz. Bir bakıma dünyayı
sırtlarında ta‚ırlar. Hiç bir i‚ yapmasalar bile hep
yorgun ve dü‚üncelidirler.
Dünyanın sırtına binmi‚ olan insanlar ise böyle
de©ildirler. Onlar sorun yaratma ustası de©il,
sorun öldürme ustasıdırlar. O nedenle de yüzlerinden gülücük eksilmez bunların. Hayatın
tadını çıkarırlar.
Peki ama mutlu olmanın yok mudur bir kolay
yolu ? Bizler de dünyayı sırtımızdan indirip,
onun sırtına binemez miyiz?
Uzmanların dediklerine göre, mutlu olmanın
ba‚lıca yolu, her ‚eyi oldu©u gibi kabul etmektir.
Her ‚eyi ‚u anda oldu©u gibi kabul edersek, bir
çok sorun kendi kendine çözülür. Çevremizde
geli‚en bazı olaylar bizim istedi©imiz gibi gerçekle‚memi‚ olabilir, bu böyle oldu diye üzülece©imize, onu öyle kabul etmek bizi rahatlatır.
Bu bakı‚ açısından ya‚amak sanırım denemeye
de©er.
DÛLÛN ÖNEMÛ
Ûnsanın anadilini iyi bilmesi, onun dü‚üncesini
ve uslamlama kabiliyetini de geli‚tirir. Çünkü dil
dü‚ünceye can verir, sözcükler dü‚ünce
binasının tu©lalarıdır. Bildi©imiz Sözcük sayısı
ne kadar çoksa, kültürümüz o denli geli‚mi‚
demektir. Dilimizin ayrıntılarını ne kadar çok
biliyorsak, çok yönlü dü‚ünme ve muhakeme
kabiliyetimiz de o derece yükselir.
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Íimdi diyeceksiniz ki, hangi dili daha iyi ö©renelim? Almanca’yı mı, Türkçeyi mi? Daha da
önemlisi, çocuklarımız hangi dili ö©rensinler?
Hiç korkmayın, bir insan iki dili rahatlıkla
ö©renebilir, çocuklarımız iki dili de anadilleri gibi
ö©renebilirler, yeter ki iki dili de ö©renebilecekleri ortamı bulabilsinler.
Almanya’da ya‚adı©ımız için Almanca’yı iyi bilmemiz gerekir, ama anadilimiz Türkçe oldu©u
için Türkçe’mizi de iyi, hatta daha iyi bilmemiz
gerekir. Türkçe’nin gücünü ve sihirini anladıkça,
dilimize olan merakımız da kendili©inden fazlala‚acaktır.
Dil insanın ileti‚im aracıdır, dil insanın hüviyetidir
ve dil insanın kendini ifade etme aracıdır.
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLÛK VE
SPOR BAYRAMI
Ulu Önder Atatürk, 86 yıl önce, yani 19 Mayıs
1919’da vatanı kurtarmak için Samsun’a çıktı.
Bilindi©i gibi Türk Kurtulu‚ Sava‚ı da Atatürk’ün
Samsun’a çıkı‚ıyla ba‚lamı‚tır. ”1919 senesi
Mayısının 19 uncu günü Samsun’a çıktım” diye
ba‚lıyor Ulu Önder ünlü eseri Nutuk’a. Nutuk,
her gencin okuması gereken bir kitaptır. Û‚galci
devletlerin Türkiye’den nasıl kovuldu©unu ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kuruldu©unu en iyi
olarak Nutuk’tan ö©renir insan.
Ben burada Nutuk’tan kısa bir alıntı yapmak
istiyorum, yani en ba‚tan birkaç cümle yazmak
istiyorum. Ata’nın bu eserini henüz okumamı‚
olan okurlar, bu ba‚langıç cümlelerini okuyunca, umarım bu yaz Türkiye’den birer Nutuk’la
geriye dönerler. Alıntı yaptı©ım Nutuk 1934
basımıdır:
”1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsun’a çıktım.
Vaziyet ve manzarai umumiye: Osmanlı
Devletinin dahil bulundu©u grup, Harbi
Umumide ma©lup olmu‚, Osmanlı ordusu her
tarafta zedelenmi‚, ‚eraiti a©ır bir mütarekename imzalanmı‚. Büyük harbin uzun seneleri
zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet
ve memleketi Harbi Umumiye sevkedenler,
kendi hayatları endi‚esine dü‚erek memleketten firar etmi‚ler. Saltanat ve hilafet mevkiini
i‚gal eden Vahdettin, mütereddi, ‚ahsını ve
yalnız tahtını temin edebilece©ini tahayyül etti©i
deni tedbirler ara‚tırmakta. Damat Ferit Pa‚anın
riyasetindeki kabine; aciz, haysiyetsiz, cebin,
yalnız padi‚ahın iradesine tabi ve onunla beraber ‚ahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir
vaziyete razı.”

STEUERN
Kleinunternehmer
Kleinunternehmer müssen für ihre Umsätze grundsätzlich
keine Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichten. Im
Gegenzug sind sie vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen.
Sie haben daher die Möglichkeit, auf die Anwendung der
Kleinunternehmerregelung zu verzichten und zur
Regelbesteuerung zu optieren. Als Kleinunternehmer i. S.
des Umsatzsteuergesetzes gelten Unternehmer, deren
Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500
EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr
50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird (vgl. § 19
Abs. 1 UStG).
Obwohl für Kleinunternehmer die Vorschriften über die
Umsatzsteuerbefreiungen des § 4 ff. UStG nicht zur
Anwendung kommen, müssen sie im Regelfall keine
Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichten. Denn die für
Umsätze i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG geschuldete
Umsatzsteuer wird von Kleinunternehmern nicht erhoben.
Als Kleinunternehmer gelten Unternehmer, die im Inland
oder in den in §1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten
ansässig sind und deren maßgeblicher Gesamtumsatz
im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 EUR [1]
nicht überstiegen hat und
im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird.
Beide Grenzen dürfen nicht erreicht werden, da ansonsten
die Kleinunternehmerbesteuerung i. S. des § 19 UStG nicht
zur Anwendung gelangt.
Weil Kleinunternehmer im Grunde von jeglicher
Umsatzbesteuerung freigestellt werden, handelt es sich bei
dieser Vorschrift um eine faktische Steuerbefreiung. Damit
geht einher, dass sie selbst in Rechnungen keine
Umsatzsteuer gesondert ausweisen dürfen und darüber hinaus vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind (§ 19 Abs. 1
Satz 4 UStG); dies gilt auch, wenn ihnen ordnungsgemäße
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis vorliegen.
Kleinunternehmer
brauchen
grds.
keine
Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben.
[1]
Bis einschließlich 2002: 16.620 EUR.
Die genannten Umsatzgrenzen von 17.500 EUR und 50.000
EUR beziehen sich auf den nach vereinnahmten Entgelten
bemessenen Gesamtumsatz, der um die darin enthaltenen
Umsätze von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
gekürzt wird. Zu diesem Gesamtumsatz zählen alle steuerbaren Umsätze i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG (Lieferungen,
sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben),
abzüglich der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8i, Nr. 9b und Nr.
11-28 UStG steuerfrei sind. Daneben sind die Umsätze
abzuziehen, die nach § 4 Nr. 8a-h, Nr. 9a und Nr. 10 UStG
steuerfrei sind, sofern es sich hierbei um reine Hilfsumsätze
handelt.
Da bei der Berechnung des maßgeblichen Gesamtumsatzes
von den steuerbaren Umsätzen i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1
UStG auszugehen ist, gehören auch die Einfuhren von
Gegenständen im Inland (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) und innergemeinschaftliche Erwerbe (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) nicht
dazu.
Wichtig
Zur Prüfung der Umsatzgrenzen ist der Gesamtumsatz stets
nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) zu berechnen. Dies gilt selbst dann, wenn der Unternehmer tatsächlich seine Umsätze nach vereinbarten Entgelten (SollBesteuerung) versteuert hat. Daher kann es insbesondere
bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes des vorangegangenen Kalenderjahres erforderlich sein, eine gesonderte
Berechnung durchzuführen und nicht etwa die Zahlen der
(Vor-)Anmeldungen zu übernehmen.
Bei dem maßgebenden Gesamtumsatz handelt es sich um
einen Bruttobetrag, die auf den Nettoumsatz entfallende
Umsatzsteuer ist daher stets hinzuzurechnen.
Da die Kleinunternehmerregelung nur dann anzuwenden ist,
wenn der maßgebende Gesamtumsatz im vorangegangenen
Kalenderjahr 17.500 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird, ist ggfs. eine Prognoseentscheidung des
Unternehmers erforderlich. Denn zu Beginn des (laufenden)
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KLEINUNTERNEHMER
Kalenderjahres kann er u. U. nicht mit hinreichender
Sicherheit sagen, ob er die Grenze von 50.000 EUR erreichen wird.
Ergibt seine Prognose/Schätzung zu Beginn des
Kalenderjahres, dass er die Umsatzgrenze von 50.000 EUR
voraussichtlich nicht überschreiten wird, und hat er auch die
Umsatzgrenze des Vorjahres nicht überschritten, bleibt es
definitiv bei der Anwendung der Kleinunternehmerregelung,
selbst wenn er die Grenze im laufenden Kalenderjahr tatsächlich überschreiten sollte. Auf Verlangen hat der
Unternehmer jedoch dem Finanzamt die Verhältnisse darzulegen, aus denen sich ergibt, wie hoch der Umsatz des laufenden Kalenderjahres voraussichtlich sein wird.
Wer eine unternehmerische Tätigkeit neu aufnimmt, kann
regelmäßig keine Vorjahresumsätze nachweisen. In diesen
Fällen ist allein auf die Umsatzgrenze von 17.500 EUR im
laufenden Kalenderjahr abzustellen. Der voraussichtliche
Umsatz des Gründungsjahres ist zunächst in einen voraussichtlichen Jahresumsatz hochzurechnen. Angefangene
Kalendermonate sind bei der Umrechnung als volle Monate
zu behandeln, es sei denn, die Umrechnung führt nach
Tagen zu einem niedrigeren Jahresgesamtumsatz (§19 Abs.
3 Satz 4 UStG).
Praxis-Beispiel
Unternehmer U beginnt am 1.7.2003 mit seiner selbstständigen Tätigkeit. Er geht zutreffend davon aus, dass er in den
nächsten 6 Monaten einen Gesamtumsatz von 15.000 EUR
erzielen wird. Er überschreitet daher die maßgebende
Umsatzgrenze von 17.500 EUR faktisch nicht; aufgrund der
gebotenen Hochrechnung (15.000 EUR : 6 x 12) ergibt sich
jedoch ein maßgebender Gesamtumsatz von 30.000 EUR.
Die Anwendung der Kleinunternehmerregelung scheidet
daher von Beginn an aus.
Praxis-Tipp
Gerade für diese Hochrechnung ist in der Praxis der Beginn
der unternehmerischen Betätigung von entscheidender
Bedeutung. Es kommt mithin nicht darauf an, dass bereits
Einnahmen
erzielt
werden,
denn
die
Unternehmereigenschaft beginnt bereits mit ersten
Vorbereitungshandlungen. Der BFH hat in diesem
Zusammenhang ausdrücklich bestätigt, dass bei der
Umrechnung des tatsächlichen Gesamtumsatzes in einen
Jahresgesamtumsatz der Zeitraum seit dem Beginn der
ersten rechtserheblichen (Vorbereitungs-) Handlungen zu
berücksichtigen ist.
Im Kalenderjahr, das auf das Jahr der Gründung folgt, ist für
die Prüfung der Vorjahresumsatzgrenze der tatsächliche
Gesamtumsatz des Vorjahres maßgebend. Auch dieser feststehende tatsächliche Vorjahresumsatz ist wiederum in
einen Jahresumsatz hochzurechnen, sofern die unternehmerische Betätigung nicht während des gesamten Vorjahres
ausgeübt worden ist.
Praxis-Beispiel
Unternehmer U beginnt am 1.7.2003 mit seiner selbstständigen Tätigkeit. Nach sachgerechter Schätzung geht er davon
aus, dass er in 2003 einen Gesamtumsatz von 8.000 EUR
erzielen wird. Hochgerechnet ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Jahresumsatz von 16.000 EUR. U macht daher in
2003 von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch.
Zur weiteren Anwendung der Kleinunternehmerregelung
muss U in 2004 prüfen, ob der tatsächliche Umsatz in 2003
- hochgerechnet auf einen Jahresumsatz - die Grenze von
17.500 EUR nicht überschreitet. Dabei stellt er fest, dass der
tatsächliche Gesamtumsatz in 2003 10.000 EUR betrug.
Nach der Hochrechnung auf einen Jahresumsatz (10.000
EUR : 6 x 12 = 20.000 EUR) hat U die Grenze von 17.500
EUR überschritten, so dass er in 2004 zur Regelbesteuerung
übergehen muss.
Info: Haufe Steuer Office
Ahmet Tunga
Gelernter Steuerfachangestellter
Geprüfter Bilanzbuchhalter

KÜLTÜR ve ETKÛNLÛK
BERLÛN KÜLTÜRLER KARNAVALI

FARKLI DÛNLER VE KÜLTÜRLER BÛR ARAYA GELDÛ

Kültürler Berlin`de Bulu‚tu
Barı‚ Ûçin Dua edildi

Berlin`de düzenlenen Kültürler Karnavalı bu
sene de çok renkli geçti.
Berlin`de düzenlenen karnavala 102 grup, 70 süslenmi‚ kamyon, 40 ülkeden
4500
sanatçı
katıldı.
Binlerce Berlinlinin
ilgi
gösterdi©i
karnaval
Brezilya`dan
Afrika`ya,
Türkiye`den Kore`ye kadar
4 0

de©i‚ik ülkenin gösterilerine yer verildi.
Kültürler
Karnavalı
Almanyanın en büyük
açık hava e©lencesi olarak biliniyor. Kültürler karnavalını geçen yıl 2
milyonun üzerinde Berlinli izleme fırsatı buldu.
Bu yıl da havanın ya©murlu olmasına ra©men
Berlinliler büyük ilgi gösterdi.

Berlin`in Moabit semtinde ya‚ayan farklı dinlere ve kültürlere mensup
insanlar, bir arada nasıl mutlu ve barı‚ içinde ya‚anabilece©i sorusuna
cevap aradı. Heilands Kilisesinde yapılan programda soruların cevaplarını aradılar, cevabı da buldular. Moabit semtinde bulunan birçok
kilise ve camiler bir araya gelerek hazırlamı‚ oldukları 12 maddelik
döküme imza attılar. Hazırlanan temel kaidelerden bir kaçı: Farklı dinlerin ve kültürlerin semtimizde mevcudiyeti bir gerçektir ve semtimiz
için bir zenginliktir. Farklı dinleri ve kültürleri tolere etmek yetmez, onlara saygı göstermek ve onları kabul etmek gerekir. Ancak bu ‚ekilde
entegrasyon talep edilebilir. Ve bu da dinlerin e‚it haklara sahip
olmasını gerektirir. E‚itlik günlük hayatın tüm alanlarında
sa©lanmalıdır. Irk, din ve kültür farkı gözetmeksizin, bilhassa siyasi,
kültürel, ekonomik alanda ve i‚ hayatında bu e‚it haklara sahip olma
gerçekle‚melidir. Her türlü ‚iddeti reddediyoruz. Bir arada barı‚ içinde
ya‚ayabilmek için birbirimizi tanımamız ve birbirimize ilgi ve alaka
göstermemiz gereklidir.
Birbirimizin haklarını gözetip günlük hayatta geleneklerimizi ve
alı‚kanlıklarımızı saygı ile kar‚ılamamız bir arada ya‚ayabilmemiz için
‚arttır. Ûnsanlara dı‚ görünümünden dolayı (Ba‚örtüsü, türban, açık
giyinenler vs.) ayrımcılık yapılmasını (dı‚lanmasını) reddediyoruz.
Almanyanın kötü ekonomik durumundan yabancıların sorumlu tutulamıyaca©ını, basın ve medyadan etkilenip önyargı olu‚turmayıp, birbirimizi tanıyıp direk kontak kurmamız gerekti©ini, ortak dilimizin
Almanca oldu©unu, ve asimilasyon yerine entegrasyon istedi©imizi
kararla‚tırdık.
Bu Grundsatzpapier ‚u camiiler ve kiliseler tarafından imzalandı:
Ayasofya Moschee adına Ûmam Mehmet Korkut
Hicret Islamisches Bildungszentrum adına Zeki Güdel
Pakistanisches Kulturverein adına Siddique Akbar
Haus der Weisheit adına Abdallah Hajjir
Heilige Geist Gemeinde adına Pfarrer Reiner Oprotkowitz
Freie Evangelische Gemeinde adına Pfarrer Marcus Schäfer
Evangelische Kirchengemeinde Moabit West adına Pfarrer Frieder
Breitkreutz-Hamm
Katholische Gemeinden in Moabit adına Pater Marianus
Evangelische Erlösergemeinde adına Pfarrerin Annette ReichwaldSiewert
Bethania Gemeinde adına Pfarrer Volker Tepp
Pfarrsprengel Spreebogen adına Pfarrer Dietrich Teschke
Quartiersmanagement Moabit West adına Susanne Sander
Ûmzalanan metin Mitte ilçesinin Belediye Ba‚kan yardımcısı Bay
Hanke`ye verildi. Hanke konu‚masında, bu çalı‚malardan dolayı
ho‚nut ve mutlu oldu©unu söyledi. Bu gibi çalı‚maları destekliyece©ini
ve devamını diledi©ini belirtti. Entegrasyonun yanlı‚ anla‚ıldı©ını,
ço©unluk olan topluma azınlıkların tamamen uyması gerekti©inin
yanlı‚ oldu©unu, farklılıkların bu semt için zenginlik oldu©unu söyledi.
Program sonunda ortak dua yapıldı. Ayasofya Camii Ûmam Hatibi
Mehmet Korkut okudu©u duada ”Ûnsanlı©ın iyilik barı‚ ve mutluluk içinde ya‚ayabilmesi için vesileler kıl yarabbi. Verdi©in nimetlere ‚ükrediyoruz,kabul eyle yarabbi….Yeryüzünde sava‚ların sona ermesi, sevgi
ve karde‚li©in yayılması için Allah tüm insanlara yardımcı olsun” dedi.

Menderes Singin
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NAMIK KEMAL ZEYBEK
BERLÛN’DE KONFERANS VERDÛ
Namık Kemal Zeybek, 17 Nisan Pazar günü Berlin’de ilginç bir
konferans verdi. Zeybek, kendine özgü usta bir tarz ve kusursuz
bir diksiyonla sundu©u ve saatlerin dakika gibi geçti©i konferansta
dinleyicilere Türk tarihi hakkında faydalı ve ‚imdiye de©in az duyulmu‚ bilgiler verdi. Konferansın ana konusu ‘Hoca Ahmet Yesevi’
idi ama, Sayın Zeybek’in konuyu geni‚ tutmasından ötürü, Hoca
Ahmet Yesevi’ye ancak konferansın ikinci bölümünde gelinebilindi. Biz de SES dergisi olarak N.K. Zeybek’in bu ilginç konferansını
teybe almaya çalı‚tık ve orada bulunamayan okurlar için dergimizin sayfalarına aktardık. SES’in bu sayısında konferansın ancak bir
bölümünü verebilece©iz, ‚ayet okurlarımız ilgi duyarlarsa, ileriki
sayılarda konferansın di©er bölümlerini de verece©iz.
Okuyaca©ınız satırlar ses kaydına alındı©ı gibi sunulmu‚tur.
Namık Kemal Zeybek kimdir?
Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt’ta do©du. 1966 yılında

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Zeybek, 10 yıl kaymakamlık yaptıktan sonra, 1987 yılında yapılan genel seçimlerde
Ûstanbul’dan Milletvekili seçildi ve Meclis’e girdi. Zeybek, 1989
yılında Kültür Bakanı oldu. Daha sonraları Ba‚bakanlık
Ba‚danı‚manlı©ı ve Cumhurba‚kanlı©ı Ba‚danı‚manlı©ı görevlerinde bulunan Namık Kemal Zeybek, halen Türkiye Cumhuriyeti ve
Kazakistan Cumhuriyeti arasında ortak kurulmu‚ olan Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet
Ba‚kanıdır.
Hoca Ahmet Yesevi kimdir? Bir ara‚tırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız. ‘Bizim milliyet’ diye bir milliyetten
söz ediyorum, bu kim? Bu Türk milliyeti ve Türk milletidir. Yani
sözünü edece©imiz milliyete Türk milliyeti diyoruz. Bunun bir
açıklamasının olması lazım; i‚te bu gün burada size bu açıklamayı
yapmanın çabası içinde olaca©ız.
Evet, bir milliyetten söz ediyoruz ve bu milliyete Türk milliyeti diyoruz. Peki bu milliyet ve bu millet Hoca Ahmet Yesevi’den önce
yok mu idi ki, bizim milliyetin temelini biz Hoca Ahmet Yesevi’de
bulaca©ız. Elbette vardı, ancak Hoca Ahmet Yesevi bir karanlık
dönemin ı‚ı©ı oldu, güne‚i oldu ve yeniden yo©urdu bizim milliyetimizi. Yoksa Türk milleti tarihin en eski milletidir. Bizden daha
eski hiçbir millet yoktur. Avrupa milletlerinin hiçbirinin tarihi yedi
sekiz yüzyılı geçmez. Zaten Avrupa’da medeniyetin olu‚ması birkaç bin yılı geçmez.
Asıl soruyu ‚imdi soralım: Medeniyetin tarihi hangi dönemde
ba‚ladı? Yani uygarlık denen i‚i kim ba‚lattı ve ne zaman ba‚lattı?
Önce bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bugünkü tarih biliminin ortaya koydu©u tespitine göre, yani üniversitelerde okutulan
tarih biliminin bir tesbiti var, o tespit ‚u: Tarih Sümerle ba‚lar.
Bu gün herkesin kabul etti©i, yani dünya tarihçilerinin ortak kabulü olan bir kavramdan ve bir konudan söz ediyoruz, o da tarih
Sümerde ba‚lar konusudur. Sümer...Niye? Ondan önce Tarih yok
mu? Ondan önce tabi ki tarih var, ama önemli bir ‚ey söylüyoruz
biz. Bu günkü tarih bilginlerinin ortak olarak kabul ettikleri, yani
üzerinde tartı‚ma olmayan tarih görü‚üne göre, yazıyı Sümerler
buldu. Íimdi ordan ba‚layalım. Yazıyı Sümerler buldu. Sümerler
kim? Asya’dan gelmi‚ bir halk. Nereye gelmi‚ler bunlar?
Mezopotamya’ya. Fırat ve Dicle nehirlerinin aktı©ı yerde bir takım
gölet ve bataklıklar varmı‚, buralara gelmi‚ler. Onlar buraya ne
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zaman gelmi‚ler?
Tahmini olarak yedi bin yıl önce. Tahmini, çünkü insanlık tarihinin
gerisine gittikçe artık yıllar de©il, bin yıllar konu‚ulmaya ba‚lanır.
Sümerler diye bir halk, Orta Asya’dan gelmi‚.
19. yüzyıldan itibaren Sümer tabletleri okunmaya ba‚landı.
Dahası, 19. yüzyıla gelinceye kadar insanlık Sümer diye bir halkın
var oldu©unu bilmiyordu. Önce Fransızların Basra konsolosu,
ardından Ûngiliz konsolosu, burada hemen ‚unu söyleyeyim, eskiden Irak Osmanlı topra©ı idi, bizim sınırlarımız içindeydi ve burada
Avrupa konsolosları vardı, evet bu konsoloslar sur harabelerini
dola‚ırlarken yerde de©i‚ik tabletler gördüler, o tabletlerin izini
sürdüler ve binlerce tablet buldular. Böylece Sümer diye bir halkın
ya‚adı©ı ve bu halkın tarihin en önemli halklarından biri oldu©u
ortaya çıktı. Sümer yazısı çözüldü, okundu ve denildi ki: Yazıyı
Sümerler buldu. Nasıl yazı? Balçıkların üzerine çivilerle bastıra
bastıra yazılar yazılmı‚, o nedenle de buna ‘çivi yazısı’ denir.
Sonra bu yazıları söküyorlar ve balçı©ı fırınlarda kurutuyorlar, bu
balçık tu©la oluyor, ama adına tablet deniyor. Bu tabletler de binlerce yıl orada kaldı. Sonra bu tabletlerden bina yapmak dü‚üncesi ortaya çıktı, böylece tu©la icad edildi, ardından mektepler
bulundu ve her ‚ey arka arkaya geldi. Dahası Sümerler evlenmeleri ve bo‚anmaları kayda geçirmeyi ö©rendiler, kadastroyu buldular, yani kimin malı kimindir, herkesin malını üzerine yazdılar, kadastro dedi©imiz bu.
Saygıde©er arkada‚lar, dostlar, böylece medeniyet dedi©imiz ‚ey
ortaya çıktı.
Sümer tabletlerinde diyor ki: ‘Biz buraya geldi©imiz zaman burada
ya‚ayan halk a©ızlarıyla arklardan su içiyorlardı ve hayvanlar gibi
otluyorlardı.’
Íimdi burada önemli olan bir ‚ey var. Sümerler diyor ki, ‘Biz
geldi©imiz zaman burada uygarlık yoktu,uygarlı©ı Orta Asya’dan
biz getirdik.’
Íimdi diyeceksiniz ki, siz buraya Hoca Ahmet Yesevi’yi anlatmaya
geldiniz ama gittiniz ta Sümerlerden ba‚ladınız, bu konferans günler sürer, Sümerlerden bize ne, diye dü‚ünebilirsiniz.
Türkiye Cunhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ve Atatürk’ün fikir babası
Ziya Gökalp, Sümerlerin Türk olduklarını tespit etmi‚lerdi ve söylüyorlardı.
Avrupalılar Sümer tabletlerini okudular, okudular ama biraz da
üzüldüler, çünkü bu yazı, bu dil Avrupa dillerinden hiç birine benzemiyordu. Ne Cermen dillerine, ne Latin dillerine ne de Slav dillerine benziyordu. ‘Hint Avrupai’ diye bir söz vardır, buna da girmiyor, Sami dillerine de benzemiyor, yani ne Arapçaya benziyor, ne
de Ûbranice’ye benziyor, Afrika dillerine de benzemiyor, Çince’ye
hiç benzemiyor, peki bu Sümerler hangi dili konu‚uyordu? Sonra
dediler ki bunlar Turani dil konu‚uyorlar.
Efendim zaman geçti, Türk Profesör Osman Nedim Tuna,
Azerbeycanlı aydın Prof. Mehmedof, Kazakistanlı Prof.
Süleymanof, ‚imdilerde Kazakistan’ın Roma Büyükelçisi ve eski
Sovyetler Birli©i’nin en tanınmı‚ aydınlarındandı. Onun yazdı©ı bir
kitap Sovyetler Birli©i’nin son döneminde ortalı©ı karı‚tırmı‚tı.
Bu üç profesör ayrı ayrı yaptıkları ara‚tırmalarda Sümerlerin
Türkçe konu‚tuklarını ispat ettiler. Evet, aradan geçmi‚ binlerce yıl
ama hala biz o sözlerin bir kısmını açık açık anlıyoruz. Mesela
Türkler babaya ‘ata’ derler, ‘baba’ sözü sonra girdi. Bugün de
Azerbaycan`da ata denilir, Kazakistan’da ve Kırgızistan’da ise
daha büyük cetlere ata denilir. Ata, baba demek, Sümerce’de
‘ada’ baba demek. ‘Tangrı, Te©ri Tengri’ eskiden Türkçe’de
Allah’a verilen isimlerdi. Sümerde ise ‘Tinge’. Anadolu’da eskiden
evin ba‚ kö‚esine ‘tör’ derlerdi. Mesela ‚imdi Kazakistan’a giderseniz onlar ‘töre çıkınız’ derler, yani ba‚ kö‚eye çıkınız demektir.
Sümercede bu kelimeye ‘dur’ derlerdi. ‘Kuru’ kelimesi
Sümerce’de de ‘kuru’ idi, bunlar gibi daha bir çok kelime var ama
bir tane daha var, onu da söylemeden geçemeyece©im, bizim
‘kap kacak’ dedi©imize Sümerler ‘kap gagak’ diyorlardı, yani benzerlik bu kadar olur.
Íimdi biz burada tarihi Sümerlerle ba‚lattık, yani Türklerle
ba‚lattık. Tarih Türkle ba‚lamı‚tır. Türk, Türk oldu©unu bilecektir.
Allah bize bu haysiyeti vermi‚se biz de bunu bilece©iz.
Hüdai Ülker

CEM MAHMUT BALIKÇI
Sevgili okurlar bu ayki sayımızda sizlere temel kavramlar ve sıkça sorulan sorular hakkında bilgi verece©im ve bundan sonraki sayılarımızda da temel
kavramlar hakkındaki soruları elimden geldi©ince
cevaplamaya çalı‚aca©ım...
E-I‚ ve E-Ticaret arasındaki farklar nelerdir?
Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne
anlama gelir?
E-I‚ ve E-Ticaret arasındaki farklar nelerdir?
E-i‚, internet haberle‚me araçlarını (e-mail, grup
posta haberle‚me araçları) kullanarak, potansiyel
mü‚terilerle ili‚kiye geçmek ve kısa,ortave uzun
vadede i‚inizi geli‚tirmek, pazarlama/reklam vb gibi
konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına
gelir. Kısaca, internet ortamı, insanlarla tanı‚ma ve i‚
yapma mekanıdır. E-I‚ sonunda illa ki bir para akı‚ı
olmayabilir. Ancak, e-i‚ ba©lantılarının do©al
uzantısı, ticari kazanç sa©lamak (para akı‚ı, e-ticaret)
olarak dü‚ünülmelidir.
E-ticaret ise, Elektronik ortamda (büyük çapta internet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. Eticaret sonucunda, net bir para akı‚ı vardır.
Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama
gelir?
Internet’e ba©lı kurulu‚lar de©i‚ik gruplara ayrılabilir
ve bir kurulu‚un domain adresi, o kurulu‚ hangi
gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dı‚ında
mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanıtım kodları
da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada çıkı‚lı
adreslerin ço©u ve geni‚ bir kitleye servis sunan bazı
birimler dı‚ında) adresin sonuna eklenir. Internet
adresi, e©er özel amaçlı bir servise (ftp, gopher, www
gibi) aitse, genellikle, bu durum, adresin ba‚ında kullanılan bir kısaltmayla verilir. Asa©ıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir:
gov : Hükümet kurulu‚ları
edu : E©itim kurumları (üniversiteler gibi)
org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kurulu‚lar
com : Ticari kurulu‚lar
mil : Askeri kurulu‚lar
net : Servis Sunucuları (Internet Servis Sa©layıcıları
gibi)
ac : Akademik kurulu‚lar (bazı ülkelerde edu yerine
kullanılmaktadır)
int : uluslararası organizasyonlar, kurulu‚lar
ftp : FTP Ar‚iv Sitesi (ön ek)
www : World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır) -ön ekBazı ülke kısaltmaları :
tr:Türkiye
jp:Japonya

uk:Ûngiltere
it: Ûtalya
ch: Ûsviçre
ca:Kanada
ru:Rusya
id:Endonezya
nl:Hollanda
de:Almanya
fr:Fransa
il: Ûsrail
no:Norveç
se: Ûsveç
fi:Finlandiya
gr:Yunanistan
hr:Hırvatistan
yu:Yeni Yugoslavya
br:Brezily
bg:Bulgaristan
Örnek
domain
adresleri
:
hokudai.ac.jp
(jp=Japonya),
ktu.edu.tr
(tr=Turkiye),
oak.oakland.edu, servis.net.tr, http://www.microsoft.com/, ftp://ftp.netscape.com/, turizm.gov.tr,
garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya, http://www.nato.int/.
Genel olarak bu sınıflamaya uyulsa da, bazı domain
adlarında daha farklı sözcük grupları da olabilir (
rl.ac.uk (uk=Ûngiltere), www2.itu.edu.tr gibi). Özellikle
.com domain-lerindeki sıkı‚madan dolayı, yeni global domain adları olu‚turma çalı‚maları 1997 ortalarında tamamlanmı‚tır. Yeni kullanıma açılan alan
adları ‚unlardır :
arts : Sanat ve kültür ile ilgili siteler
firm : Ticari Firmalar
info : Bilgi servisi sunan siteler
nom : Ki‚isel domainler için kullanılan adresler
rec : E©lence siteleri
Cem Mahmut Balıkçı
info@empire-consulting.com
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Michael Donner ile Söyle‚i
Diamant Clean Yeni Neslin Temizlik Ürünü
Hayatınızı kolayla‚tırırken sizin ve do©anın güvenli©ini hedefledik! Arzuladı©ınız
temizli©e Diamant Clean sayesinde hiçbir endi‚e duymadan kolayca ula‚acaksınız
Say⁄n Michal Donner, sizi böyle
bir ürün geli‚tirmeye yönelten
ne idi?
Günümüzde do©ayı koruma
bilinci birçok alanda önceli©e
sahip. Özellikle temizlik alanında tüketici daha bilinçli ve
çevreye zarar vermeyecek,
do©al temizlik maddesi talebi
var. Biz bu ihtiyacı kar‚ılamak
için mü‚terimizin yanında yer
aldık.
Diamant Clean, en son ara‚tırma sonuçları do©rultusunda
üretildi ve çevrecili©in talep
etti©i tüm kriterleri bile a‚mı‚
durumdadır. Bunun yanısıra
ürün, biyolojik açıdan tamamen
çözünürdür ve bu özelli©i Fresenius Enstitüsü
tarafından yapılan testler ile onaylanmı‚tır.
Diamant Clean’in özelliklerini biraz anlatır mısınız?
Diamant Clean, ev ve i‚ yerlerinde ihtiyaç duyulan
temizli©i en iyi ‚ekilde sa©layacak bir üründür. Yüksek oranda ya© çözücülük gücüne ve antiseptik
etkiye sahiptir. Mikropların ve mantarların beslenebilecekleri ortamı ortadan kaldırır. Di©er ürünlerde bulunan klorür, halojen, renk açıcı, beyazlatıcı vs. gibi
maddelerin tamamından vazgeçmi‚ durumdadır. Ne
toksin ne de tiksindirici herhangi bir madde içermez,
kullanımı tamamen zararsızdır. Do©al hammaddelerden üretildi©i için biyolojik olarak çözünürdür ve
çevre dostudur. OECD (Ekonomi Geli‚tirme ve I‚birli©i Organizasyonu)’nin uyguladı©ı testler sonucunda,
maddenin ilk 30 gün içerisinde %99,8 oranında çözündü©ü görülmü‚tür. Bununla, yalnızca ya© sökücü
de©il, tüm maddenin çözündü©ü kastedilmektedir.
Ürünün uygulaması nasıl yapılmalı?
Uygulaması çok kolaydır. Uygulanacak yüzeyin üstüne sıkılır veya püskürtülür, biraz beklenir ve su ile
durulanır. Böylesi kolay bir uygulama geni‚ yüzeylerde de daha hızlı sonuca ula‚manızı sa©lar. Dü‚ük
ısılı (20°C ) suda da tam etkilidir. Biz Diamant Clean’i
doz ayarı bireysel olarak yapılabilecek ‚ekilde geli‚tirdik. Böylece kullanıcıya idareli tüketim olana©ı
vererek, mü‚terimize ekonomik açıdan avantaj
sa©ladık.
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Diamant Clean hangi tür kirleri yok etmeye yöneliktir
ve ne tür yüzeylere uygulanabilir?
Ürün, her türlü kiri ve pisli©i yok etmeye uygundur,
fakat en çok da ya© içeren kirlerde etkilidir. Bu nedenle en uygun kullanım yeri fayanslar, havalandırma
makinası, ocak vs. temizli©inin söz konusu oldu©u
mutfak alanlarıdır.
Bunun yanında Diamant Clean’in farklı uygulama
alanlarına yönelik geli‚tirilen ürün çe‚itleri var. Buna
ba©lı olarak ürün alüminyum, plastik, mermer&granit
yüzeylerde, bira bardakları, porselen, halı, otomobil
jant⁄, güne‚lik, sandal, karavan, havuz, motor vs.
temizli©inde kullanılabilir.
Diamant Clean’in temizleme i‚lemi, ya©ın temizlik
maddesine ba©lanması ve durulama yoluyla ortamdan uzakla‚tırılması prensibine dayanır. Bu nedenle
makine ve cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Herhangi bir tıkanma ve yüzey deformasyonuna
neden olmaz.
Kullanım sırasında nelere özellikle dikkat edilmelidir?
Diamant Clean’in kullanımı tamamıyla güvenilirdir.
Herhangi bir akar madde, FCKW, parfüm, renk açıcı,
klorür, fosfat veya dezenfektan madde içermedi©inden cilde ve gözlere zarar vermez ve özel koruma giysisi, eldiven gerektirmez.
Ürünü marketlerin raflarında bulabilir miyiz?
Biz mü‚terimiz ile do©rudan ileti‚im kurmayı tercih
ettik. Bu nedenle ürünün satı‚ı yalnızca kendimize
özel pazarlama bürolarından yapmaktayız. Berlin’de
özellikle Türk i‚letmelerine yönelik çal⁄‚ma yapacak
büromuzu da açm⁄‚ bulunmaktay⁄z. Ürünü toptan ve
perakende alıcılar için çe‚itli ambalaj boylarında sunmaktayız.
Íu anda ürünün kullan⁄ld⁄©⁄ yerleri söyleyebilir misiniz?
Ürünün kullanımda oldu©u i‚letmelerden bazıları:
WESTFLEISCH eG., Maliye Dairesi (Potsdam),
Paulinen Hastanesi (Charlottenburg-Berlin), Tiyatrom, Restaurant Merhaba, Restaurant Gazel, Vicom
Dü©ün Salonu.

Daha fazla bilgi için:
www.diamantclean.de veya Büro Berlin.
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VICOM’DA ANNELER GÜNÜ
ÍATO’DA MALATYA GECESÛ

MALATYA GECESÛ
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TEKRAR VATANDAÍLIÌA GEÇME ÍANSI
Türk vatanda‚lı©ına tekrar geçerek Alman vatanda‚lı©ını kaybeden ki‚ilerin, oturma ve vatanda‚lık yasası ile ilgili yeni geli‚meler konusundaki soruları ve bu konular hakkında bilgilendirilmeleri
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü©e
girmi‚ olan Göç Yasası’nın 38. paragrafındaki
oturma yasası ile ilgili bölüm: Alman
vatanda‚lı©ına artık sahip olmayıp, yabancı statüsüne girmi‚ ki‚iler Almanya’da yasal olarak
oturmaya izinlidirler. 38. paragraf gere©i oturma
izni alanlar çalı‚ma iznine de sahip olmu‚ olacaklardır.
Oturma izni almanın ko‚ulu, (süreli, ama süreyi
uzatma hakkı var) ma©durun Alman vatanda‚lı©ı
sırasındaki dönemde en az bir yıl Almanya’da
ikamet etti©ini kanıtlamı‚ olmasıdır. Alman vatanda‚lı©ını kaybetmi‚ olan ki‚i, bu sırada 5 yıl
boyunca Almanya’da ikamet etti©i takdirde,
sınırsız oturma izni alma hakkına sahip olacaktır.
Yeni Göç Yasası Alman vatanda‚lı©ını ba‚ka bir
vatanda‚lı©a tekrar geçerek kaybetmi‚ ki‚ilere,
Almanya’da oturma izni almalarını garantilerken,
tekrar Alman vatanda‚lı©ına geçmelerini kolayla‚tırmaktadır.
Birçok ki‚i ‚u ana kadar bu konuda tam bilgi
sahibi de©ildi. 1.1.2000 tarihinden itibaren
Alman vatanda‚ı olduktan sonra ba‚ka bir vatanda‚lı©a geçen ki‚iler, 25. paragraf gere©i otomatik olarak Alman vatanda‚lıklarını kaybetmi‚
oldular. 1.1.2000 tarihinden itibaren geçerli olan
vatanda‚lık yasası ile artık Alman vatanda‚ının
ikamet etti©i adresin karar kılıcı niteli©i önemini
kaybetmi‚ oldu.
Bu yasa 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren ba‚ka
bir vatanda‚lı©a geçmi‚ olup, ama Almanya
Devlet Daireleri’ne ba‚vurup çifte vatanda‚lık
izni almayarak, çifte vatanda‚lı©a geçen ki‚ileri
etkilemi‚ oldu. Ama aynı zamanda eski göçmenlerde Sovyetler Birli©i pasaportlarının
geçerlili©ini yitirmesi ile beraber, mesela
Kazakistan vatanda‚lı©ı alanların ço©uda, ilgili
yasal sonuçlardan haberdar de©illerdi.
Ama her‚eyden önce bu yeni yasal düzenlemelerden yüksek rakamlarda Türkiye’den gelmi‚
olan ki‚iler etkilendi. Bu ki‚iler 2000 yılından
önceki uygulamayı takip ederek tekrar Türk vat-
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anda‚lı©ına geçtiler. Bu ki‚ilerin sayısı yakla‚ık
50 000 ki‚idir. Bu ki‚ilerin Alman nüfus cüzdanları olmasına ra©men yasal olarak yabancı statüsüne girmi‚lerdir.
Alman Daireleri tüm yeni Pasaport uygulamarı
ve tüm yeni aile ile ilgili i‚lemlerde bu konu ile
ilgili bilgi elde etmektedir. Alman Daireleri her
yeni pasaport uygulamasında, ba‚vuranın
Alman vatanda‚lı©ını kaybedip etmedi©ini
ara‚tırmaktadır. Aynı zamanda bu konuya ba©lı
olarak Almanya’ya ta‚ınacak aile fertlerinin
i‚lemleri sırasında da Alman vatanda‚ı olanların
vatanda‚lıkları tekrar incelemeye alınmaktadır.
Bir AB üye ülkesi olan Almanya ile beraber
çalı‚an
Türk
hükümeti
tekrar
Türk
vatanda‚lı©ına geçen ki‚ilerin bilgilerini, eski
hükümetin yaptı©ı gibi, gizleme i‚lemine son
verdi. Bazı somut durumlarda, seneler sonra
Alman
vatanda‚lı©ının
kaybedildi©i
farkedildi©inde, bu ki‚ilerin çocuklarının Alman
vatanda‚lıklarının
geçerlili©i
de
cevaplandırılması gereken bir sorun olmaktadır.
Çünkü çocu©un do©du©u zaman ebeveynlerin
Alman vatanda‚lıkları geçerlili©ini yitirmi‚ olabilmektedir.
Bu yüzden ma©dur durumda olanların hepsinin
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Oturma Ûzni
Yasası ile yürülü©e girecek 38. paragraf ile
güvenli bir Oturma Ûzni alma hakkına sahip olma
‚ansları do©aca©ı gibi, bu ‚ans ma©durlara
tekrar Alman vatanda‚lı©ı alma hakkını da
do©uracak. 38. paragraf gere©i bu oturma iznini
almak isteyenler Alman vatanda‚lıklarını kaybettiklerini ö©rendikten sonraki ilk 6 ayda ba‚vuruda bulunabilecekler. Tekrar alınacak Alman vatanda‚lı©ı için Türk vatanda‚lı©ından çıkmı‚
olmak,
mesela
´Almanya’daki
Türk
Konsoloslukları’na ba‚vurarak` gerekmektedir.
Yeniden Alman vatanda‚lı©ına geçenler için
yeni vatanda‚lık hükümleri geçerli olaca©ından
önceki vatanda‚lı©ın geri iadesi ve yeterli
düzeyde Almanca bilgisi ‚artlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
Daha ayrıntılı bilgilere Avukatları`ndan ula‚ılabilir.

DEMÛR HALK BANKASI
DEMIR HALK BANKASI – DHB BANK
Hesap nedir?
Iki taraf (burada özel/tüzel ki‚i ile banka) arasındaki para
hareketlerinin, artı‚ ve azalı‚ların izlendi©i cetvele /çizelgeye hesap diyoruz.
Hemen hemen herkesin bir hesabı var. Son on yılda bankalarda hesap çe‚itlerinin arttı©ını fark ediyoruz. Neden ?
Herkesin bir bankada hesabının bulunması, para hareketlerinin takibi, ekonomik önlemlerin alınabilmesi açısından
önemli olup, kar‚ılıklı ticari ili‚kilerin, gereksinimlerin
artı‚ına ba©lı olarak yeni hesap türleri oraya çıkmaktadır.
Mal de©i‚iminde takas´tan önceleri sadece alacaklı cari
hesap türü var iken güven ortamının olu‚ması ve güvence
alınması ile borçlu cari hesap, ki‚lerin elindeki atıl parayı
kendi yerine bankanın i‚letmesini kabul etmesi ile tasarruf
hesapları ortaya çıkmı‚tır.
Bankada hesap açılması kar‚ılıklı bir anla‚ma ile mümkündür (allgemeinen Bankenvertrag). Hesabın ba‚vuran ki‚i
adına açılması esastır.(Eigene Rechnung)
Çok çe‚itli oldukları için bize hesapların çe‚itlerini ve fonksiyonlarını açıklar mısınız?
cari (kontokorrent)
alacaklı cari (Kontokorrent auf Guthabenbasis)
borçlu cari (Kontokorrent auf Sollbasis)
açık cari (Kontokorrent auf Guthaben/Sollbasis)
tasarruf hesabı (Sparkonto-Anlagenkonto)
vadeli hesap (Tagesgeld)
günlük hesap
menkul de©erler hesabı
kredi hesabı
kredi kartı hesabı
Hesapların faizlendirmesi hangi oranlarda ? Faiz farkları
neden kaynaklanıyor ?
Bankaların da di©er tüm i‚letmeler gibi maliyet/gelir,
kar/zarar esasına dikkat etmelerinden kaynaklanan faizler,
vade ve bazen de miktarına göre de©i‚ir.
Hangi hesaplar genelde ücretsizdir ?
Bankasına göre de©i‚iklik göstermekte olup, tasarruf
hesaplarının yanı sıra cari hesapları da ücretsiz sunan
bankalara ratslanmaktadır
Zaman zaman hesap sahipleri ücretlerden ‚ikayetçiler.
Neden ve yanıtınız nedir? (kısa).
Verilen hizmetin kar‚ılı©ında ödenecek ücret hakkında
önceden bilgi sahibi olunması, ücret tarifesi ile genel ve
özel hizmet sözle‚mesi kuralları (AGB-BGB)nın gözden
geçirilmemesinden ve farklı kaynaklardan bilgi edinilmemesinden kaynaklanmakdadır.

talep edilir. Vadelerine göre de©i‚en faiz oranları görülmektedir. En ez 1 yıldır bir i‚yerinde maa‚ kar‚ılı©ı çalı‚an
ki‚ilere ba‚vuru formu (Kreditantrag) imzalandıktan sonra
kredi de©erli©inin ölçülebilmesine esas olu‚turan 2 aylık
hesap özeti ve 3 aylık maa‚ bordrosu ibrazı gerekli ve
genelde yeterlidir. Bundan sonrasında bankanın schufa
bilgilerine ba‚vurması ve evrakı de©erlendirmesi söz konusudur
Tüzel ki‚ilerde i‚yeri ruhsatı (gewerbeanmeldung/HRA),
‚irket sözle‚mesi, ‚irket yetkililerinin kimlikleri, 3 yıllık bilanço, aylık ve 3 aylık mizanlar, teminat alınacaksa gayrimenkul tapuları, sigorta poliçeleri, i‚ ba©lantıları ile ilgili
detay bilgiler istenmektedir
Hesap açmadan önce verilmesi gereken kararlar :
Hesabın hangi amaçla kullanılaca©ının belirlenmesi
Vadeli - vadesiz : Kısa sürede gereksinim duyulmayacak
de©erlerin vadeli yatırılmasında yarar vardır. Yurdı‚ında
özellikle de Almanya´da para kazanmanın ve dolayısı ile
biriktirmenin çok zorla‚tı©ını hep birlikte ya‚ıyoruz. Vadeli
yapılmayan paraların genellikle e‚-dost diye bildiklerimiz
tarafından bilindi©ini, kısa süreli borç olarak istenip geri
ödenmedi©ini, tabiri caiz ise pi‚kinlik ve yüzsüzlükle üzerine yatıldı©ını, bu nedenle dostluk ili‚kilerinin de bozuldu©unu üzülerek ifade etmek isterim.
Ücret kıyaslaması, bankaların vitrinlerine astıkları ve istenildi©inde alınabilen ücret tabloları (Preis und
Leistungsverzeichnis) aracılı©ı ile kar‚ıla‚tırılabilir, hesabın
açılı‚ı, yürütülmesi, kapatılması, erken kapatılmasında
alınacak ücretlerin önceden bilinmesi gerekir.
Banka güvencesi ( Einlagensicherungsfonds (Mevduat sigorta fonu) Almanya´da – di©er ülkelerde): Sisteme dahil
bankalarda asgari ¤ 20.000, ödenmi‚ sermayesinin % 30 u
devlet güvencesi altında olup yalnızca mevduat
kapsamındaki paralar için söz konusudur
Bankanın hizmetleri : Havale, mevduat hesapları, krediler,
dı‚ ticaret i‚lemleri, sigorta, leasing, factoring,
Randevulu-randevusuz gelmenin negatif ve pozitif etkileri;
mü‚teri ve banka (elemanı) açısından : Yeterince zaman
ayrılabilmesi açısından randevulu gitmekte yarar varsa da
doktor muayanehanelerinde de olabildi©i üzere, bir önceki
mü‚terinin i‚inin uzaması ya da araya randevusuz ve de
sorunlu bir mü‚terinin girmi‚ olmasından dolayı bazen randevulara tam olarak uyulamamaktadır.
Daha ayr⁄nt⁄l⁄ bilgi için a‚a©⁄daki ‚ubeden ilgiliye
dan⁄‚abilirsiniz.

Kredi hesabı hariç hesap nasıl açılır?
Tüzel ki‚ilerde bunun daha farklı oldu©unu burada kısaca
belirtmekte fayda var.
Kredi eldeki kaynakların özellikle uzun vadeye yayılan
gereksinimleri kar‚ılamakta yetersiz olması durumunda
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KONFERANS
TÜRK DERNEKLERÛ GÛRÛÍÛMÛ’NDEN ÖNEMLÛ BÛR
KONFERANS
‘SOYKIRIMI ÛDDÛALARININ HUKUKSAL, SÛYASAL
VE ETÛK YANLARI’
20 Mayıs Cuma günü, Türk Evi’nde önemli bir konferans gerçekle‚tirildi.
Berlin’deki sekiz çatı derne©in olu‚turdu©u ve
yakla‚ık iki aydır çalı‚malarını sürdüren ‘Türk
Dernekleri Giri‚imi’nin bir organizasyonu olan bu
konferansın konu‚macısı Emekli Büyükelçi ve
UNESCO Türk Milli Komisyonu Ba‚kan Vekili Pulat
Tacar idi. Büyükelçi’mizin, Ba‚konsolos’umuzun ve
kalabalık bir dinleyici kitlesinin katıldı©ı toplantı
ba‚tan sona merak ve heyecan içinde geçti.
Tacar, konferansına ‘Ermeni iddialarının kar‚ısında
ne yapmalıyız?’ sorusuyla ba‚ladı ve ‚öyle devam
etti:
‘Dün Sayın Büyükelçi’yi ziyaret etti©im zaman kendileri bana bir dosya ve bir kitap verdiler. Kitap Ali
Söylemezo©lu tarafından Almanca yazılmı‚ ve adı da
‘Madalyonun Öbür Yüzü’ . Û‚te bu ‘madalyonun öbür
yüzü’ zannediyorum meselenin esasıdır. Zira her
gerçe©in çe‚itli yüzleri vardır. Bizim sorunumuz
madalyonun öbür yüzünün tanıtılamaması,
anlatılamamasıdır; yani bir ileti‚im sorunudur. Bu
ileti‚im sorunu bizim bir eksikli©imiz miydi, neyi nasıl
yapmalıydık, bu beni çok dü‚ündürdü. Almanya’da

ya‚ayan Türk toplumu olarak sizler de, sadece bu
konuyla ilgili olarak de©il, hemen her konuda bu
sorunla kar‚ı kar‚ıyasınız. Almanya’daki toplantılarda
aydın Türklerin yaptıkları konu‚malarda hep bu sorunun bulundu©unu gördüm: Alman vatanda‚ı olsanız
da el olmak ve bunun sıkıntısını çekmek. Bu belki birkaç ku‚ak sonra çözümlenecek bir sorun.’
Bundan sonra asıl konuya giren Tacar, ‘soykırım’
sözcü©ünün bir hukuki terim oldu©unu vurguladı ve
‘Soykırımı Sözle‚mesi’ne göre bu suçun devletler
tarafından de©il insanlar tarafından i‚lenebilece©ini
belirtti. Tacar ‚öyle devam etti: Soykırım suçunun
i‚lendi©ine dair bir mahkeme kararı gereklidir.
Herhangi bir mahkeme karar vermeden bir insana
soykırımı yaptı deme hakkına kimse sahip de©ildir. O
nedenle ben hiç bir zaman Fransızlar Cezayir’de
soykırımı yaptılar demem. Neden demem çünkü
soykırım yapmı‚ demek için, soykırımı yaptı©ına dair
bir mahkemenin karar vermesi lazım. Mahkeme
kararı olmadan bir parlamentonun, bir senatonun
veya bir devlet ba‚kanının ‘soykırım yapıldı’ demeye
hakkı yoktur.’
Konferansın sonunda dinleyiciler bu konuda
görü‚lerini belirttiler ve sorular sordular.
Konferanstan sonra katılımcılar gecenin ilerleyen
saatlerine kadar kar‚ılıklı fikir alı‚veri‚inde bulundular.
Hüdai Ülker
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SEVGÛ SÖZLERÛ
Seni ne kadar seviyorum biliyor musun?
Söz verip de tutmadı©ın günler kadar,
beni bekletti©in saniyeler kadar,
bana sevgiyle bakmadı©ın an kadar,
uykularımı kaçırdı©ın geceler kadar,
sonunda anladım senin de beni ne kadar sevdi©ini
zalim...
❦
Kahvaltı hazırladım sana da gönderiyorum,
umut dolu omlet, ha‚lanmı‚ sevgi, bir dilim tutku
,seni seviyorum reçeli
ve bir de yalnızlık demledim kaç ‚ekerli olsun?
❦
Sabahları seviyorum, insanları seviyorum,
filmleri ,‚arkıları , kitapları,sıcak ekme©i, kalabalık
sofraları,çikolatayı, minicik bebekleri, rüzgarda
yaprak olmayı, geceleri yıldız olmayı,
yaz gecesinde ya©mur olmayı sevdim...
Ve en çokta seni sevdim,
Hep yoklu©unda...
❦
Sen, Solgun baharlardaki mavi ya©murum,
Ak‚am kızıllı©ında yorgun gölgem,
Kı‚ ayazında yaz güne‚imsin.
Bulutlardaki saklı dü‚lerim,
Her günün sonunda özledi©imsin.
❦
Yüzün kadar temizdir kalbin,
Hangi sevgi alabilir yerini?
Yoklu©un ya©mura yazı yazmak kadar zor,
Sensizlik ölüm kadar acı…
❦
Sen, kalbime giren bir sevda kur‚unusun,
Seni, ya orada bırakacaklar,
Ya da, çıkarırken canımı alacaklar a‚kım...
❦
Her mevsim kalbimde kır çiçe©im benim
Dualarım sana gözbebe©im benim
Ölsem de vazgeçmem tek dile©im benim
Sen benimsin ben de senin
Sonsuza kadar yemin ederim
❦
Ya‚adı©ım her an
Seni özlemeye itiyor beni
A©ır geliyor yoklu©un
Bekledi©imsin, özledi©imsin, özlemimsin...
Hasretinle da©ları delece©im
Bu a‚kla kendime gelece©im
Bir ömrüm daha olsa inan
Yine bir tek seni sevece©im
❦
Adını kalbime a‚kla süsledim,
Yıllar yılı bir tek seni dü‚ledim,
Bilmem ki nasıl bir günah i‚ledim,
Selamın geliyor sen gelmiyorsun...
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Yedi ayrı iklimden,
Yedi çe‚it arı getirseler,
Yedi çe‚it arı,
Yedi ayrı çiçe©i dola‚sa,
Yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz...
❦
Sen yeme©imin tuzu, yüre©imin buzu, anasının en
güzel kızı... Sen kalbimde en tatlı sızı, sen bütün
varlı©ımın sevimli hırsızı... Sen sevdikçe sevilesi,
övdükçe övülesi, öptükçe öpülesi, a‚ık oldukça olunacak a‚kımsın
❦
Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır
gözleri anlatır, bir de a‚k vardır seni anlatır...
❦
Ne zaman tutsam ellerini,
Gözlerimin önünden mevsimler geçer,
Ne zaman gözlerin gözlerime de©se,
Samanyolu’nda bir yıldız dü‚er...
❦
Sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar
sabrım kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her
zaman vardır.
❦
Hani da©larda dört mevsim erimeyen kar olur ya;
yoklu©unda yüre©imden eksilmeyensin sevgi...
❦
Çar‚ıda kaybolan çocu©un elinde so©uyan anne
sıcaklı©ı hızıyla ayrıldın benden,
Oysa ben çay barda©ında bırakılan dudak payı
kadar bile ayrı kalamam senden…
❦
Hayatta üç ‚eyi sevdim;
Seni,
Kalbimi,
Ümit etmeyi…
Seni sevdim sensin diye, kalbimi sevdim seni sevdi
diye,
Ümit etmeyi sevdim belki seversin diye…
❦
Bir gece titreyerek uyanırsan
Bil ki resmini öptü©üm andır…
Bir gün ya‚lar süzülürse o güzel gözlerinden
Bil ki bir tanem yoklu©undan öldü©üm andır.
❦
A‚kınla sararıp solacak kadar
Sevginle bahtiyar olacak kadar
U©runa canımı verecek kadar
Seviyorum desem inanır mısın?

(A)
ABAY: Sezgi, anlayı‚, dikkat ABBAS: Sert, çatık ka‚lı
veya Aslan ABDULLAH: Allah’ın adamı- Allah’a ait olan,
onun yolundan giden ki‚i ABÛDÛN: Dua eden / Duacı
ACUN: Dünya,varlık ADEM: Allah’ın yarattı©ı ilk insan /
Adam ADÛL: Adaletli / Hakça davranan ADNAN: Eski
Türk isimlerinden / Ûki gökyüzü, iki cennet anlamında
AFFAN: Kendini kötülüklerden uzak tutan AGAH: Bilgili /
Bilen / Haberli / Uyanık AHMET: Övülmeye de©er/
Be©enilmi‚ / Allah’a ‚ükreden AKAD: Soyluluk, Onurlu
bir ki‚ili©e sahip olmak AKAY: Beyaz ay,dolunay AKEL:
Dürüst,güvenilir AKGÜN: Mutlu,sevinçli gün AKIN: Hızlı
bir biçimde dü‚mana yapılan saldırı AKÛF: Dünya i‚lerinden uzakla‚ıp, ibadet için Allah’a yönelen AKÛL: Akıllı ,
Rü‚tünü kanıtlama konumuna gelmi‚ , yaptıklarının
farkında olan AKTAÇ: Beyaz taç,gelin tacı AKTAN:
Aydınlık gece ALAADDÛN: Din u©runa çalı‚an ALDEMÛR:
Ate‚te kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir ALÛ: Yüce,
yüksek, ‚anlı, onurlu kimse ALÛCAN: Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, giri‚ken ALÛM: Bilim adamı, bilgin
ilim bilen, ilimle u©ra‚an kimse ALÛÍAN: Íanı ‚erefi en
yüksek olan ALKAN: Kızıl kan ALKIN: Sevdalı,a‚ık ALP:
Kahraman,cesur,sava‚çı ALPAR: Yi©it,cesur ALPASLAN: Aslan gibi cesur,sava‚çı beyi ALPAY: Cesur,yi©it
ALPHAN: Yi©it,hükümdar ALPTEKÛN: Alp+ Tekin Soylu
prens, güvenilir ve soylu ALTAN: Al + Tan Kırmızı +
‚afak, güne‚in ‚afaktaki kırmızı rengi ALTAY: Yüksek
orman anlamında. Orta Asya’da bir sırada© ARAL:
Takımada,sırada©lar. ARCAN: Saf,temiz ARDA: Halef,
ardından gelen AREL: Temiz,dürüst ARGÜN: Temiz gün,
günlük güne‚lik, ya‚ama sevinci veren gün ARIKAN:
Temiz soy ARIN: Temiz,saf - Alın ARÛF:
Anlayı‚lı,tanınmı‚,me‚hur,bilgi sahibi ARKAN: Temiz
kandan gelen - Üstün,galip ARMAÌAN: Hediye,ödül
ARMAN:
Hasret,özlem
Sıkıntı
ARSLAN:
Yırtıcı,güçlü,yi©it ASIM: Temiz, namuslu, sa©lam karakterli ASÛL: Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
ASLAN: Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle
seçtikleri ormanlar kralı ASRIN: Bu asıra ait, bu devire
uygun ASUTAY: Hırçın tay AÍKIN: Benzerlerinden daha
üstün - Co‚kun ATA: Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba,
Bilge ATABEK: Íehzade e©itmeni - Devlet yetkilisi ATACAN: Ho‚görülü,babacan ATAHAN: Han soyundan
gelen, soylu yi©it ATAK: Canlı,giri‚ken-Cömert-Ni‚ancı
ATAKAN: Atasının kanını ta‚ıyan, atasının kanından
gelen gücü barındıran ATALAY: Ünlü,‚öhretli ATAMAN:
Ata ki‚i,önder ATASOY: Ataların soyundan gelen ATAY:
Herkesçe bilinen, tanınmı‚, ünlü ATEÍ: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ı‚ı©ın ortaya çıkması ATIF: E©ilimli,
birine ‚efkatle e©ilen, sevgi duyan / Bir ‚eye yönlendirilen ATIL: Ûleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak ATILAY
/ ATALAY: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse ATILGAN: Engelleri a‚an - Korkusu olmayan ATINÇ: Atılgan
/ Atak ATÛLLA / ATTÛLA: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı AYBAR: Gösteri‚li,heybetli
AYDEMÛR: Ay gibi ı‚ıklı,temiz,demir gibi güçlü AYDIN:
Beyni ça©da‚ dü‚üncelerle aydıınlanmı‚, bilgili ki‚i
AYGÜN: Ay gibi parlak ve ı‚ıklı güzel gün AYHAN: Ay
gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han

ÇOCUK ÛSÛMLERÛ
ABÛDE: Anıt - De©erli eser AÇELYA: Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. ADALET: Hak
ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek. ADÛLE: Adaletli
olan, do©ruluktan ayrılmayan. AFET: Ûnsanlı©ın önleyemedi©i büyük do©al felaket AFÛFE: Namuslu, iffetli, temiz
ve dürüst AFÛTAP: Güne‚ / Çok güzel AFÍAR: Atak,
uyumlu, O©uz boylarından birinin adı (Av‚ar) AHSEN: En
güzel, Çok güzel AHU: Ceylan, karaca, maral - Güzel
kadın AJDA: Filiz, sürgün - Üzeri çentik çentik olan ‚ey
AKASYA: Küçük sıra yapraklı, süs için yeti‚tirilen bir
a©aç.Salkıma©acı AKGÜL: Beyaz gül, gül gibi AKGÜN:
Aydınlık gün AKÛFE: Sebatlı, kararlı - Ûbadet eden
ALARA: Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen ,
Kırmızı süs anlamında bir tamlama ALARCIN: Güzelli©ini
ate‚in kırmızılı©ından alan ALÇÛN: Kırmızı renkli küçük bir
ku‚ türü ALEV: Ate‚in çıkardı©ı yalım ALEYNA: Esenlik
ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan ALÛYE: Yüce,
yüksek ALTAN: Kızıl Íafak ALTIN: De©erli bir metal
(Paslanmayan, en iyi iletken) ANDAÇ: Bir kimseyi hatırlamak için saklanan ‚ey, hatıra ARÛFE: Tecrübeli, bilgili,
sezgi ve anlayı‚a sahip ARZU: Ûstek, özlem e©ilim
ASENA: Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı
geçen di‚i kurt ASÛYE: Acılı kadın / Direk ASLI: Kök,
köken - A‚ık Kerem’in sevgilisi ASLIHAN: Kökeni soylu
han soyundan ASRIN: Ça©da‚, bu asıra ait olan, asıra
uygun olan ASU: Asi, ehlile‚meyen huysuz at - Ûsyankar
ASUDE: Sessiz, sakin dinlendirici ASUMAN: Gök, gökkubbe, sema ASYA: Yeryüzünün anakaralarından (kıta)
birinin adı AÍKIN: A‚mı‚, ileri, üstün/ Senin a‚kın ATEÍ:
Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ı‚ı©ın ortaya çıkması
ATIFET: Kar‚ılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik
sever ATÛKE: Özgür - Soylu - Güzel, genç kız AYBEL: Ay
gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelli©iyle farkedilen,
seçilen AYBEN: Ay gibi. Ayın kendisi AYBÜKE: Ay gibi
parlak, aynı zamanda zeki, akıllı AYCA: Ay gibi parlak ve
aydınlık AYCAN: Ûçi aydınlık AYÇA: Ayın ilk günlerde
aldı©ı biçim, hilal AYÇÛN: Ayçın, ay gibi, aya benzer
AYDA: Dere kıyılarında yeti‚en bir bitki - Parmakları,
endamı güzel kadın AYDAN: Aya benzer ay gibi AYDÛL:
Güzel, parlak, aydınlık gönül AYFER: Ayı‚ı©ı AYGEN:
Gönül dostu AYGÜL: Ay gibi güzel ve parlak renkli
AYLA: Kadın, e‚ zevce /Ayın çevresindeki ı‚ıklı daire
AYLÛN: Ayın çevresinde görülen ı‚ıklı daire AYNUR: Ay
gibi ı‚ıklı, pırıl pırıl AYPARE: Ay parçası AYSEL: Ay gibi
parlak ve güzel AYSEN: Aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimli AYSU: Ay gibi parlak, berrak su
AYSUN: Ay gibi güzel ve parlaksın AYÍAN: Íanı ay gibi
parlak olan AYÍE: Ya‚am, dirlik, AYÍEGÜL: Güleç, güler
yüzlü AYÍEM: Ay ı‚ı©ı - Benim Ay‚em AYÍEN: Ay gibi
ne‚eli, parlak ve aydınlık AYÍENUR: Nur gibi parlak, pırıl
pırıl, ay gibi güzel AYÍÛN: Ay gibi, aya benzeyen AYTAÇ:
Ay gibi taçlı AYTEN: Ay gibi beyaz tenli AYTÜL: Tül gibi
‚effaf ve ince ay ı‚ı©ı gibi parlak AZÛME: Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı AZÛZE: Kutsal,
ermi‚ kadın - Sevgi hitabı AZMÛYE: Niyetli, kararlı AZRA:
Bakire, el de©memi‚
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RESMÛ BAYRAM
19 MAYIS SPOR VE GENÇLÛK BAYRAMI
Gençli©e Hitabe
Saygıde©er Efendiler, sizi günlerce i‚gal eden uzun ve
teferruatlı nutkum, nihayet geçmi‚e karı‚mı‚ bir devrin
hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sa©layabilecek bazı noktaları belirtebilmi‚ isem kendimi bahtiyar sayaca©ım.
Efendiler, bu nutkumla, millî varlı©ı sona ermi‚ sayılan
büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandı©ını, ilim ve
tekni©in en son esaslarına dayanan millî ve ça©da‚ bir
devleti nasıl kurdu©unu anlatmaya çalı‚tım.
Bugün ula‚tı©ımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî
felâketlerin yarattı©ı uyanıklı©ın eseri ve bu aziz vatanın
her kö‚esini sulayan kanların bedelidir.
Bu sonucu, ‘Türk gençli©ine’ emanet ediyorum.
Ey Türk gençli©i ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin en kıymetli hazinendir. Ûstikbalde dahi, seni

bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i
müdafaa mecburiyetine dü‚ersen, vazifeye atılmak için,
içinde bulunaca©ın vaziyetin imkân ve ‚erâitini
dü‚ünmeyeceksin! Bu imkân ve ‚erâit, çok namüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. Ûstiklâl ve Cumhuriyetine
kastedecek dü‚manlar, bütün dünyada emsali görülmemi‚ bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmi‚, bütün tersanelerine girilmi‚, bütün orduları
da©ıtılmı‚ ve memleketin her kö‚esi bilfiil i‚gal edilmi‚
olabilir. Bütün bu ‚erâitten daha elîm ve daha vahim
olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, ‚ahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet,
fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap dü‚mü‚ olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! Û‚te, bu ahval ve ‚erâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç oldu©un kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Gençli©in Atatürk’e Cevab⁄
Ey Büyük Ata,
Varlı©ımızın en kutsal temeli olan, Türk Ûstiklâl ve
Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, de©i‚mez
irademizin ilk ve son anlatımıdır. Ûstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün
hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki
sönmez inanç ate‚inden alıyoruz. Senin kurdu©un
güçlü temeller üzerinde attı©ımız her adım sa©lam,
yaptı©ımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz
olan, Türk Ûstiklâl ve Cumhuriyeti, varlı©ımızın esası ola-

rak, e©ilmez ba‚ların, bükülmez kolların, yenilmez Türk
evlatlarının elinde sonsuza dek ya‚ayacak ve nesillerden
nesillere
devredilecektir.
Ûstiklâl
ve
Cumhuriyetimize kastedecek dü‚manlar, en modern
silahlarla donanmı‚ olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birli©imizi ve yenilmez Türk
gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz
vatanın toprakları üzerinde yeti‚en azimli ve inançlı Türk
gençli©i, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti
için her zorlu©a iman dolu gö©sümüzü germek, gerçek
amacımızı olacaktır.
Ey Türk’ün büyük Ata’sı
Ûstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerekti©i zaman,
içinde bulunaca©ımız durumlar ve ‚artlar ne olursa
olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri a‚ıp her güçlü©ü yenmek
azmindeyiz.
Türk gençli©i olarak özgürlü©ün, ba©ımsızlı©ın, egemenli©in, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz.
Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayaca©ımıza, ça©da‚ uygarlı©a geçmek için
bütün zorlukları yenece©imize, namus ve ‚eref sözü
verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.
Türk Gençli©i

SPOR
HERTHA BSC
Hertha BSC’de top ko‚turan
milli futbolcu Yıldıray Ba‚türk,
kendisinin ‘sokak futbolcusu’
olarak nitelendirilebilece©ini
söyledi.
Berliner
Morgenpost
gazetesind e
y e r
alan ”Okul Gazetesi” adlı bölümde
Türk ö©rencisi Volkan Demirel’in
sorularını cevaplandıran Yıldıray
Ba‚türk, ”Yedi ya‚ında futbol
oynamaya ba‚ladım. Bana
sokak futbolcusu denilebilir.” ‚eklinde konu‚tu. Çocukken Arjantin’li ünlü futbolcu Diego Maradona’ya hayran oldu©unu ifade eden
yıldız oyuncu, ”Maradona’ya belki de benim gibi küçük oldu©u
için ona hayranlık kaldım.” dedi. Yıldıray, sakatlanmadı©ı sürece 6-7 yıl daha sahalarda kalmayı
dü‚ündü©ünü
belirterek,
Hertha BSC ile 3 yıl
daha anla‚ması
oldu©unu
ve
daha sonrası
için
henüz
karar vermedi©ini
dile
getirdi.
”Gelecekte
bir
Türk
takımına
gidebilirim.” diye
konu‚an
Ba‚türk,
Berlin’de kendisini
çok iyi hissetti©ini ve burada kendisine bir çok yeni dost edindi©ini kaydetti. Bu arada Yıldıray’ın takımı
Hertha Berlin’le birlikte
antrenmanlara
çıkan
Be‚ikta‚’ın eski futbolcusu
Ûlhan Mansız, yakla‚ık 4 ay
süren sakatlık döneminden
sonra takımın amatörleri ile
sahaya çıktı. Hertha BSC
Amatör takımının Holstein
Kiel’e kar‚ı oynadı©ı ve 2-2
berabere kaldı©ı kar‚ıla‚mada
56 dakika boyunca forma
giyen Ûlhan Mansız’ın, iyi bir
performans sergiledi©i bildirildi. Ûlhan, Hertha Berlin’e transfer olmasından kısa bir süre
sonra dizinden ameliyat olmu‚,
kas yırtılması ve karın kasları
gerilmesi gibi rahatsızlıklar
ya‚amı‚tı.

Yıldıray’ın ba‚arısı dostlu©u peki‚tirdi
Sezon ba‚ında hedefini Bundesliga’da kalmak olarak belirleyen
ba‚kent temsilcisi Hertha Berlin, milli oyuncu Yıldıray Ba‚türk’ün
de takıma katılmasıyla bu sezon en parlak yıllarından birini ya‚ıyor.
Bu ba‚arıda büyük paya sahip olan Yıldıray’a büyük sevgi besleyen Herta taraftarları bu sevgilerini Berlin Olimpiyat Stadı’nda ay
yıldızlı Türk bayra©ını dalgalandırırarak gösteriyor. Adolf Hitler’in

1936 yılında 11. Olimpiyat Oyunları için yaptırdı©ı ve 2006 Dünya
Futbol Íampiyonası’nın finali için restore edilen Berlin Olimpiyat
Stadı’nda korku ve çekingenli©in yerini artık dostluk, barı‚ ve
karde‚lik aldı. 1980’li yıllar sonrası Hertha BSC maçını seyretmeyi

hayal bile edemeyen Türk sporseverler, maçları artık Alman dostlarıyla birlikte seyredip aynı tezarühatı yapıyor. Hertha Berlin’de
milli oyuncu Yıldıray’ın yanısıra Malik Fathi, Ûlhan Mansız ve alt
yapıda 37 Türk oyuncu top ko‚turuyor.

YILDIRAY BAÍTÜRK
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Vereinsmitgleid seit:
vorherige Vereine:

24.12.1978
Herne
Türkei
01.07.2004
Bay.Leverk.,VfL
Bochum,SG
Wattenscheid 09, Spfr. Wanne-Eickel
Internationale Einsätze/Tore:
UEFA Cup:
1/0
Championsleague:
40/4
Triko-Nr.:
7
Position:
Mittelfeld
Familienstand:
ledig
Größe:
168 cm
Gewicht:
68 kg
Hobbies:
Lesen, Wassersport
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Kemal Kurt
Foto Muhabiri

SPOR

Ersun Yanal, hayran kaldı
Türk Milli Takımı’nın 2006 Dünya Kupası elemelerinde grubunda Hazıran ayı içinde yapaca©ı Yunanistan ve
Kazakistan maçları öncesi Yıldıray Ba‚türk ve Hamit Altıntop’u izlemek için Berlin’e gelen Milli Takımlar Teknik
Direktörü Ersun Yanal, gurbetçi oyuncularımıza övgüler
ya©dırdı.

eti. Türkiye Ba‚konsolosu Sayın Aydın Durusoy ve o©lu
Kemal bugün HERTHA oyuncularını antrenman sırasında
ziyaret etti. Ûkisi de Yıldıray Ba‚türk ve Ûlhan Mansız hayranları olarak tabiiki hemen iki oyuncunun imzalarını
aldılar ve sonra birlikte foto©raf çektirdiler
Falko Götz, Konsul Durusoy, Ûlhan Mansız, Kemal
Durusoy, Yıldıray Ba‚türk

Gelecek yıl Dünya Kupası finalinin yapılaca©ı Berlin
Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Hertha Berlin’in Schalke
04’u 4-1 yendi©i maçı tribünden seyreden Yanal, özellikle
ba‚kent ekibinde oynayan Yıdıray Ba‚türk’e hayran kaldı©ını
ve yıldız oyuncunun takımını adeta tek ba‚ına sırtladı©ını
söyledi. Sahada ”Yıldıray ‚ov” ya‚andı©ını ifade eden Yanal,
”Maçta bir gol attı, bir de penaltı yaptırdı, iki golün
hazırlayıcısı oldu. Kısacası bütün gollerde Yıldıray vardı.”
dedi. Shalke takımının formasını giyen Hamit Altıntop için

ise,”Uzun vadede beklentilerimizin çok oldu©u önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Sonradan oyuna girmesine ra©men
iyi i‚ler yaptı ve onun da performasından memnunum.”
‚eklinde konu‚tu. Milli takımda forma giyen gürbetçi oyuncularla sürekli diyalog halinde olduklarını ve maç öncesi
hazır olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten
Yanal, gruptaki ‚anslarını ise ‚öyle de©erlendirdi:
”Oynadı©ımız son iki maçı iyi oynayarak kazandık. Gruptan
çıkmak için bizim daha çok ‚ansımız var. Evimizdeki
Yunanistan ve Danimarka maçlarını kayıpsız geçti©imiz taktirde gruptan birinci olarak da finallere gidebiliriz.” dedi.
Finalin oynanaca©ı Berlin Olimpiyat Stadı’nın atmosferinden
çok etkilendi©ini ve 2006 Dünya Kupası finalini Türkiye’nin
oynamasının hayal olmayaca©ını ve kendilerinde bu gücün
oldu©unun altını çizen Ersun Yanal, öncelikli i‚lerinin ise
gruptan çıkmak oldu©unu söyledi.
Türkiye Ba‚konsolosu Aydın Durusoy ve O©lunun HERTHA BSC Ziyareti
Berlin - Yüksek misafiri bugün HERTHA BSC`yi ziyaret

Ûlhan Mansız, Milli formayı tekrar giymek istiyor
Sezon ortasında Hertha BSC ile anla‚an, ancak sakatlı©ı
nedeniyle bir türlü forma ‚ansı bulamayan milli oyuncu

Ûlhan Mansız, sakatlı©ının geçti©ini ve artık oynamaya
hazır oldu©unu söyledi. Iki haftadır devam eden sıkı antremanların ardından son iki maçta takımdaki yerini almak
istedi©ini belirten Mansız, gelecek sezon en kötü ihtimalle
UEFA Kupası`nda mücadele edecek olan takımından
ayrılmayı dü‚ünmüyor. Hertha`nın Wolfsburg`u 3-1 yendi©i
maçı tribünden izleyen Ûlhan Mansız, takım arkada‚ı
Yıldıray Ba‚türk`e de övgüler ya©dırarak, ”Berlin`e ilk

geldi©imde bana çok yardımcı oldu. Onun sayesinde
burada hiç yabancılık çekmedim. Onu seyretmek bana
büyük bir zevk veriyor. Takıma çok ‚ey katıyor.” dedi.
Hayalinin tekrar milli takım forması giymek oldu©unu ifade
eden Ûlhan Mansız, bu amaçla öncelikli hedefinin Hertha
BSC formasını giymek oldu©unu söyledi.
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SPOR
LALE ORTA, BAYANLAR FÛNALÛNÛ YÖNETTÛ
Almanya’nın Potsdam kentinde Almanya’nın FFC
Turbine Potsdam ile Ûsveç’in Djurgarden Alvsjö

finallerde görev alırız.” diye konu‚tu. Di©er hakem
Seçim Demirel ise, ”Ûnanılmaz derecede mutluyum,
ortam çok güzeldi. Bayan futbolunun bu kadar ilerlemesi çok güzel. Bu müthi‚ bir heyecan veriyor.
Çok güzel ve heyecanlı bir kar‚ıla‚maydı. Umarım
Türk kadın hakemler olarak dünya kupası
maçlarında da yer alırız.” dedi. Kemal Kurt / Berlin
Bayanlar UEFA Kupası final maçını kusursuz yöneten
Türk bayan hakemlerimize maç sonrası plaket verildi.
MÛTHAT’LI ABLA YARI FÛNALE RAHAT ÇIKTI

takımları arasında yapılan UEFA Bayanlar Avrupa
Kupası finali rövan‚ kar‚ıla‚masını ilk kez Türk
bayan hakemler yönetti. Maçın orta hakemli©ini Lale
Orta yaparken, yardımcılıklarını Kadriye Gökçek ile
Seçim Demirel yaptı. Bayan hakemlerimizin son
derece güzel bir maç yönettikleri kar‚ıla‚mayı
Alman takımı FFC
Turbine Potsdam 9 bin
seyircinin izledi©i final
maçını 3-1 kazanarak
UEFA Bayanlar Avrupa
Kupası’nın sahibi oldu.
Hakem Lale Orta,
kar‚ıla‚madan sonra
yaptı©ı açıklamada,
böyle bir final maçını
yönettikleri için çok
mutlu olduklarını, Türk
hakemli©ini ve Türk kadınını en iyi ‚ekilde temsil
etmeye çalı‚tıklarını söyledi. Atmosferin mükemmel
oldu©unu ifade eden Orta, ”Hakemli©imde benim
20. yılım ve bu kadar senenin ardından böyle bir
finali yakalayabildik. Herkesin böyle bir final
kar‚ıla‚masıyla hakemli©i tamamlamasını diliyorum.
Türk hakemli©inin bundan sonra da daha iyi yerlere
layık oldu©unu dü‚ünüyorum.” ‚eklinde konu‚tu.
Artık hakemli©i bırakmayı da dü‚ündü©ünü kaydeden Orta, ”Bu yıl son yılım. Arkamdan gelen bayan
hakemleri çok daha iyi yerlerde görmek istiyorum.
Türkiye’de en yüksek düzeydeki maçlarda görev
almalarını diliyorum. Türk bayan hakemler iyi bir
noktada. Bu çizgiyi kaybetmeden biraz daha yukarlara ta‚ımak da yöneticilerin elinde.” dedi.
Yan hekemlerimizden Kadriye Gökçek, ilk kez bir
final kar‚ıla‚masında hakemlik yaptı©ı için çok gurur
duydu©unu belirterek, ”Umarım bizden sonra birçok
bayan hakem Türkiye’de bu yolda ilerler ve bir çok
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Almanya 1.Basketbol Ligi’nde 1986-93 yılları
arasında üst üste 7 kez ‚ampiyon olma ba‚arısı
gösteren Alba Berlin, ”Play-Off” maçları üçüncü
kar‚ıla‚masında Ludwigsburg takımını sahasında
98-85 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve yarı finale
adını yazdırdı. Son derece çeki‚meli geçen maçın ilk
iki periyodu 43-42 ba‚kent ekibinin üstünlü©ü ile
geçildi. Ûkinci devrede 6 bin 500 taraftarını da
arkasına alarak daha iyi bir oyun sergileyen Alba
Berlin, maçı da 13 sayı farkla 98-85 kazanmasını
bildi. 3 ay süren sakatlı©ının ardından ilk kez seyiricisiyle bulu‚an takım kaptanı Mithat Demirel, 15 dakika süreyle oynadı©ı maçı 3 sayı ve 5 asistle tamamladı. Öte yandan çeyrek final mücadelesi veren
Murat Didin’in takımı Sky.
Frankfurt
sahasında
Artl.Dragons’u
zorlu
mücadelenin sonunda 7672 yenerek seride 2-1 öne
geçti. Frankfurt önümüzdeki maçı kazandı©ı taktirde yarı finale çıkacak ve
Alba Berlin’in rakibi olacak.
Üç aylık sakatlıktan sonra seyircisiyle bulu‚an takım
kaptanı Mithat Demirel, yaptı©ı güzel asistlerle seyircisinden büyük alkı‚ aldı.

Berlin Türkiyem-Ye‚ilyurt derbisininde
puanlar payla‚ıldı
Bu sezon Verbandsliga’da ‚ampiyon olup
Regionalliga’ya (3.Lig) çıkmak isteyen lig
lideri Türkiyemspor A genç takımı, bitime
bir hafta kala sahasında Ye‚ilyurtspor ile
2-2 berabere kalarak ‚ampiyonluk yolunda yara aldı. Son derece çeki‚meli geçen
derbi maçına hızlı ba‚layan Türkiyemspor,
15. dakikada Orhan’ın penaltı golüyle 1-0
öne geçti ve devre bu skorla tamam-

landı.Ûkinci yarıda toparlanan Ye‚ilyurtspor, 69’da Ercan’ın penaltı atı‚ından
buldu©u golle e‚itli©i sa©ladı:1-1. Günün
ba‚arılı oyuncusu Orhan kendisinin ve
takımınn ikinci golüne imza atarak
Türkiyemi 2-1 öne geçirdi. Ye‚il-beyazlı
takım 78. dakikada Fırat ile tekrar beraberli©i yakaldı ve kar‚ıla‚ma 2-2 sona
erdi. Ligde puanını 53’ çıkaran
Türkiyemspor maç fazlasıyla liderli©ini
devam ettirirken, 48 puanlı Ye‚ilyurtspor
ise 4. sıradaki yerini korudu.
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SPOR
Sinan Íamil Sam, boks tarihine geçti

Federasyonu (IBF) listesinde de yine ‚ampiyon
Türk sporcusu 9. sıradaki yerini koruyor. Bunun,
profesyonel boksta bir Türk sporcusunun bugüne
kadar gösterdi©i en büyük ba‚arı oldu©unu dikkat
çekildi. Ayrıca ‚u anda dünya ‚ampiyonlu©unu
elinde bulunduran ve kendi dünya sıralamasını
olu‚turan Vitali ve Wiladimir Klitschko karde‚lerin
listesinde de Sam, 10. sıraya yükselmeyi ba‚ardı.
Sinan Íamil Sam, unvanını korumak için 11
Haziran’da yeniden ringe çıkacak. Sam, 11
Haziran Cumartesi günü Uganda’dan Peter
Okhello ile kar‚ıla‚acak. 32 ya‚ındaki Ugandalı
boksörün profesyonel kariyerindeki 20 maçın
17’sini kazandı©ı bildirildi.

Haziran ayındaki unvan maçının hazırlıklarını
Berlin’de sürdüren Sinan Íamil Sam, büyük bir
ba‚arıya daha imza attı. WBC Dünya Kıtalararası
A©ır Siklet Profesyonel Boks Íampiyonu Sinan
Íamil Sam, dünyanın 4 profesyonel boks organizasyonunun listesinde de ilk 10’a girmeyi ba‚ardı.
Dünyanın en ciddi profesyonel boks federasyonu

Oktay Urkal, dünya ‚ampiyonlu©u yolunu açtı

olarak bilinen ve Muhammed Ali ve Mike Tyson
gibi efsane isimlerin dövü‚tü©ü Dünya Boks
Konseyi’nde (WBC) Sinan Íamil Sam, 3. sırada
yer alıyor. Ayrıca yine en saygın federasyonlardan
Dünya Boks Organizasyonu’nda (WBO) da Sam,
10. sırada gösteriliyor. Dünyanın üçüncü organizasyonu olarak kabul edilen Uluslararası Boks

Daha önce 63,5 kiloda üç kez Avrupa Profesyonel
Boks Íampiyonu olan Berlinli Türk boksör Oktay
Urkal, 66 kiloda rakibi Fransız Frederic Klose’yi
yenerek 4. kez Avrupa Íampiyonlu©unu kazandı.
Almanya’nın Bayreuth
kentinde yapılan ve
Alman ARD kanalından
canlı olarak verilen iki
tecrübeli
boksörün
kar‚ıla‚ması nefesleri
kesti. 12 raund boyunca rakibine oranla
daha iyi bir musabaka
çıkaran ünlü boksörümüz Oktay Urkal,
kar‚ıla‚mayı 117-111,
115-114 ve 116-113
Ûngiliz,
Ûtalyan
ve
Finlandiyalı hakemlerin
verdi©i puanlarla 3-0
kazandı. Salonda binlerce Türk seyircinin ay-yıldızlı bayraklarla destek
verdi©i maçta özellikle ilk iki ve son raundunda
Fransız boksöre zor anlar ya‚atan Oktay Urkal, bu
maçı kazanmasının ardından dünya ‚ampiyonlu©u
yolunu da açmı‚ oldu. Kar‚ıla‚ma sonrası bir
açıklama yapan ve bu maça hazırlanmak için çok
çalı‚tı©ını söyleyen Oktay Urkal, müsabakayı hak
ederek kazandı©ını belirtti. Urkal ayrıca kendisini
desteklemeye gelen seyircilere te‚ekkür etti.
Gecede ringe çıkan di©er bir Türk boksör Mustafa
Karagöllü, Nijeryalı rakibi Alex Rudd’u yenerek
prafosyonel boks kariyerine galibiyetle ba‚ladı.
Rakibi kar‚ısında çok üstün dövü‚en genç boksör
Mustafa Karagöllü, kar‚ıla‚mayı 4. raundda
nakavtla kazandı.
Gecenin finalinde 2,17’lik Rus boksör Nicola
Walujew, Amerikalı Clifford Etienne kar‚ısında hiç
zorlanmazken, kar‚ıla‚mayı 3. raundda nakavtla
kazandı. 1993 yılında profesyonel boks hayatına
ba‚layan 157 kiloluk dev boksör Nicola Walujew,
kariyerinin 41. galibiyetini alırken ‚imdiye kadar
hiç maç kaybetmedi.
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SPOR
BERLINER AK 07 GENÇLER VERBANDSLIGA`DA

alan Elman Berliner AK 07 Ba‚kanı Mehmet Ali Han`ın
ısrarına fazla dayanamadı. Ba‚kan tarafından rozeti
takılan Elman, ”Bundan sonra BAK 07 ba‚arısı için ter
dökece©iz.” dedi.
Daum: Her‚eye ra©men ‚ampiyon olduk
Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum Alman
spor dergisi Kicker’e konu‚tu. 51 ya‚ındaki tecrübeli
çalı‚tırıcı, Türk medyasının a©ır ve kısmen yıkıcı ele‚tirilerine ra©men stratejilerinden taviz vermediklerini söyledi.Daum, Fenerbahçe’yi büyük tereddütlere ve yüksek
beklentilere ra©men ‚ampiyon yaptı©ını belirterek,

Berliner AK`ın
ba‚arılı genç takımı A-Jugend,
Verbandsliga`ya çıkmayı garantiledi. Berliner AK`li
gençler bu hafta evinde SV Emporu misafir etti. Berliner
AK`li gençler, rakibini 5-1 yenerek Verbandsliga`ya
´merhaba´ dedi. BAK’lı gençlerin 24 maçta 19 galibiyet
ve sadece 4 beraberli©i var. Ma©lubiyet yüzü görmeyen
Berliner AK 07, kar‚ı
kalelere 125 gol atarken kendi kalesinde
sadece 24 gol gördü.
KADRO:
Sinan,
Muhammed Singin,
M u h a m m e d
Ta‚demir,
Ümit,
Hüseyin,
Serdar,
Serkan,
Gürkan,
Kamil, Yalçın, Noel,
Driton Can, Co‚kun

BAK`IN BÜYÜK TRANSFERÛ
MEHMET ELMAN BERLINER AK 07`DE
Yılların eskitemedi©i büyük spor adamı Mehmet Elman
BAK 07 yönetiminde göreve ba‚ladı. Berlin`in saygın
spor adamı
Mehmet Elman 1969 yılından beri
Berlin`deki Türk takımlarında çe‚itli görevler aldı. 1969 1990 yılları arasında Berlin Vatanspor`un Ba‚kanlı©ını
yürüttü. 1994-1995 yıllarında Ye‚ilyurt`ta görev yaptı.
1997-1999 arasında Berlin Türkspor`da görev yapan
Elman en son olarak 5 yıldır Hürtürkspor`da görev
yapıyordu. Berlin`de ba‚arılı yöneticiler arasında yer
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”Medyanın a©ır ve kısmen yıkıcı ele‚tirilerine ra©men
stratejimizi koruduk” dedi. Íampiyonlu©un geçen yıla
oranla daha zor elde edildi©ini ifade eden Daum,
”Geçen yıl ‚ampiyon olurken uluslararası arenada
oynamıyorduk. Bu yıl Íampiyonlar Ligi ve UEFA
kupasında oynadık. Buna bir de milli takım maçlarına
giden oyuncularımız eklenince i‚imiz daha zor oldu.”
diye konu‚tu. Daum, gelece©i ile ilgili çe‚itli dü‚ünceleri
oldu©unu kaydederek, ”Bu hafta sonuna kadar yönetimle yeniden biraraya gelece©iz. Fenerbahçe’nin büyük
potansiyeli var, ancak çalı‚ma ‚artları dengesiz medya
nedeni ile çok a©ır. Medyanın saldırganlı©ı Almanya’da
oldu©undan çok farklı” ‚eklinde görü‚ belirtti. Íampiyonlukların yeterli olmadı©ını belirten Daum, ”Bir milli
takımla Dünya ya da Avrupa Íampiyonlu©u’nu elde
etmek, ya da Íampiyonlar Ligi ‚ampiyonlu©unu kazanmak muhte‚em olurdu. Bunu her zaman dü‚ünüyorum.
Bu nedenle Fenerbahçe ile anla‚mamı uzatma konusunda dü‚ünüyorum. En iyi yıllarım daha yeni ba‚lıyor.
Kendime daha fazla güveniyorum. Daha iyi bir genel
bakı‚ım ve daha fazla otoritem var.” dedi. Daum, Ûtalya,
Ûspanya ve Ûngiltere’den aldı©ı tekliflerin oldu©unu ve
bunları da de©erlendirece©ini sözerineekledi. Dergi
ayrıca ‘Fenerbahçe ile Daum güçlü bir ikili olu‚turuyor’
ara ba‚lı©ıyla verdı©ı haberde Fenerbahçe Kulübü
Ba‚kanı Aziz Yıldırım’ın görü‚lerine de yer verdi.
Yıldırım, Kicker’e verdi©i demecinde, ”Dedikodular hep
dı‚ardan geldi ve kulübün resmi görü‚ünü asla
yansıtmadı. Daum ile gelecekte de büyük ba‚arılar
ya‚ayaca©ız.” dedi.

SPOR
BERLÛN AL-DERSÛMSPOR,
BEZIRKSLIGA’DA ÍAMPÛYON OLDU
Bu sezon Berlin
amatör liglerinin
en ba‚arılı Türk
takımı olan AlDersimspor,
mücadele etti©i
Bezirksliga
2.
Grupta bitime 2
hafta
kala
‚ampiyonlu©unu
ilan etti. Bu hafta
sahasında ligin
güçlü ekiplerinden
NordenNordwest 98 takımını 2-1 yenen temsilcimiz en
yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 9’a çıkarta-

rak mutlu sona ula‚tı. Kar‚ılıklı ataklarla geçen
maçın ilk yarısı 0-0 e‚itlikle sona ererken, ikinci
yarıda Al-Dersimspor 60. dakikada Volkan ile 1-0
öne geçti. Rakip takım 65’te kontrataktan buldu©u
golle
beraberli©i
yakaladı:1-1. Maçı
bırakmayan kırmızıbeyazlı temsilcimiz
74.
dakikada
Serkan Öztürk ile
tekrar üstünlü©ü ele
geçirdi
ve
kar‚ıla‚ma 2-1 ekibimizin galibiyeti ile
son erdi. Maç sonrası Landesliga’ya
(5.Lig)
çıkmanın
sevincini ya‚ayan
Al-Dersimspor’un ba‚arılı antrenörü Ali Binici, ” Bu
sezon çok çalı‚tık ve mutlu sona ula‚tık.
Futbolcularımı kutluyorum. Hedefimiz gelecek
sezonda da bir üst lige çıkmak olacak.” ‚eklinde
konu‚tu.

BERLIN HILALSPOR’UN GENÇLERI
GELECEK VAAD EDIYOR

Berlin Landesliga 2. Grup’ta kümede kalma sava‚ı
veren Hilalspor’un E Genç takımı kendi liginde
ba‚arıdan ba‚arıya ko‚uyor. Güçlü rakipleri
arasında ligde 3. sırada bulunan Hilalspor’un minikleri gelecek için büyük umut vaad ederken takımın
antrenörlü©ünü aynı zamanda üniversite sınıf ö©retmenli©inde okuyan genç yetenek Özkan Berber
yapıyor. Bu ya‚taki gençlerin e©itimi için sporun
önemli oldu©unu söyleyen Özkan, ”Haftada birkaçgün yaptı©ımız antrenman ve lig maçları sayesinde
bu minikler yeteneklerini sergiliyor. Gençlerin kendi
öz güvenlerini kazanması açısından bu tür aktiviteler
çok önemli.” dedi. Hilalspor Kulübü yöneticilerinden
Faruk Unsal ise takımın alt yapısına çok önem verdiklerini ve gelecekte bu gençler arasında milli
takıma kadar yükselecek futbolcuların çıkaca©ına
inandıklarını belirtti.Ayrıca Hilalspor Kulübü futbolun
yanısıra bünyesindeki gençlere kulüp binasında
santranç, çe‚itli oyunlar ve bo‚ vakitleri de©erlendirme gibi sosyal aktiviteler de sunuyor. Kemal Kurt /
Berlin
Berlin Landesliga’da mücadele eden Hilalspor’un E
Genç takımı kendi liginde güçlü rakiplerı arsında 3.
sırada bulunuyor.

ODDSET KUPASI’NI TEBE KAZANDI
BERLIN Futbol Federasyonu`nca düzenlenen ve
sadece amatör takımların mücadele etti©i Oddset
Kupası`nı TeBe müzesine götürdü. Alamania
Wacker ile oynanan final maçında kupayı kazanan
takımı penaltı atı‚ları belirledi. Normal süresi ve
uzatmaların 1-1 berabere sonuçlandı©ı maçta TeBe
bir penaltı atı‚ından yararlanamazken, Wacker ise
iki atı‚ı golle sonuçlandıramadı. Kupa tarihinde 23
kez final oynayan ve 14 kez müzesine götüren
TeBe, Hertha Berlin ile Alman Federasyon
Kupası`na katılma hakkı elde etti.

Sahasında güçlü rakibini 2-1 yenen Al-Dersimspor
bitime iki hafta kala ‚ampiyonlu©unu ilan etti.
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AYIN BURÇLARI / ÛKÛZLER
TEMEL ÖZELLÛKLERÛ:
Yönetici Yıldızınız: Merkür (Zeka ve canlılık temsilcisi)
Grubunuz: Hava, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yetene©iniz: Üstün zeka
Özelli©iniz: Yardımcı olmak, ne‚e yaratmak
Emeliniz: Gazetecilik, yazarlık
Amacınız: Büyük isim yapmak, ünlü olmak
Anahtar sözcü©ünüz: Süreklilik
Yenmeniz gereken huyunuz: Çok konu‚mak
U©urlu gününüz: Çar‚amba
U©urlu sayılarınız: 3, 5, 24, 233, 3545
U©urlu ta‚ınız: Akik ve inci
U©urlu renkleriniz: Sarı, gri, mavi, açık mavi
U©urlu kokularınız: Gardenya, yasemin, sümbül
Ho‚landı©ınız müzik: Modern Batı Muzi©i, hareketli ve canlı parçalar
Olası hastalıklarınız: Solunum ve sinir sistemi hastalıkları, akci©er
hastalıkları, romatizmal hastalıklar
Ba‚arılı olaca©ınız meslekler: Komisyoncu, bankacı, yargıç, avukat,
diplomat, edebiyatçı, yazar, kuyumcu, mufetti‚, gazetecilik, radyo
sunuculu©u, bilgisayar uzmanlı©ı
Burcun ünlüleri: Adile Na‚it, Bülent Ecevit, Cem Ceminay, Clint
Eastwood, Çetin Altan, Erdal Ûnönü, Joan Collins, John F. Kennedy,
John Wayne, Kathleen Turner, Nilüfer, Marilyn Monroe, Schumann,
Paul McCartney, Tony Curtis
Ûkizler takımyıldızında, eklipti©in güneyinde Lapus yani Tav‚an bulunur. Ûkinci dekanatta yeralan Sirius’daki Büyük Köpek yıldızları,
Mirzam, Mulphen, Wasen ve Adhora’dır. Son dekanda bir küçük
köpek ya da kurt (Canis Minor) vardır. Procyon ve Al Gomeize de
Ûkizler takımyıldızında bulunur. Zodyak’ın ikinci burcu olan Ûkizler
bireyin evrendeki yerinin ve evriminin üçüncü a‚amasını sembolize
eder. Ûkizler’in temel dürtüsü evreni anlamak için gerekli entellektüel
gücü geli‚tirmektir. Ûkizler bu do©rultuda sürekli bilgi toplayan ve
topladı©ı bilgileri de©erlendirerek sonuca varmaya çalı‚an bir
yapıdadır. Ûkizler’in temel ihtiyacı fikir alı‚-veri‚inde bulunmak, edindi©i bilgiyi di©er insanlarla payla‚maktır. Kendini iyi tanıyabilen ve
ihtiyaçlarının bilincinde olan Ûkizler, dikkatli bir ara‚tırmacı olur ve
akademisyen bir tarz geli‚tirirler. Farkındalı©ını geli‚tirmekte gecikenler ise, daha çok dedikodu yapmaya ve yüzeysel enformasyonla
yetinmeye e©ilimlidir. Ûkizler her an de©i‚ikliklere adapte olabilir. Bu
ya‚amın kolayla‚masına yardımcı bir artı özellik ya da di©er insanların etkilerine açıklık olarak ele alınabilecek eksi bir özellik olarak
de©erlendirilebilir. Di©er insanların dü‚üncelerini rahatlıkla anlayabilen Ûkizler’in taklit yetene©i de son derece geli‚kindir. Bu yetenek
Ûkizler’in pek çok zor durumdan sıyrılmasında önemli rol oynar.
Ancak di©er insanların durumlarına kolayca adaptasyon sa©layabilme özelli©i kendi yetenek ve ihtiyaçları do©rultusunda hareket etme
gere©ini de unutmasına neden olabilir. Gerçekten ya da gerçek
dü‚üncelerinden çok, di©er insanların duymayı istediklerini söylemek
gibi bir e©ilimleri de vardır. Ûkizler ya‚amda deneyimlediklerine kar‚ı
entellektüel platformda reaksiyon gösterir. Bir konuda fiziksel eyleme
geçmeden, pratik yanını de©erlendirmeden ve gerçek duygularını
tahlil etmeden evvel, her ‚eyi mental seviyede analiz etmeye e©ilimlidir. Bu özellik, Ûkizler’in duygusuz ya da yüzeysel bir duygu dünyasına sahip oldu©unun dü‚ünülmesine neden olur. Ûleti‚imi ve entellekti sembolize eden Merkür, Ûkizler’in yönetici gezegenidir.
Merkür’ün etkisi altındaki Ûkizler, konu‚kan, algıları kuvvetli ve her
‚eye kar‚ı meraklı bir karakter sergiler. Sürekli hareket halinde olan
Ûkizler, gençli©i de sembolize eden Merkür’ün etkisi altında, genellikle ya‚larından çok daha küçük görünür. Genç görünmelerindeki
di©er bir neden de, dünyaya, yeniliklere, ça©a ayak uydurmakta çok
ba‚arılı olmalarıdır. Do©al çok yönlülü©ü ve de©i‚en ilgileri Ûkizler’e
çok ki‚ilikli bir karakter kazandırır. Yaptıkları i‚e konsantre olmak ve
teker teker bir ‚eylere ba‚layıp bitirmeyi ö©renmek, Ûkizler’in temel
ihtiyacıdır. Konudan konuya kolaylıkla atlaması, da©ınıklı©a ve enerji
israfına yol açar. Etrafındaki insanların pek çok zaman, hız konusunda, Ûkizler’e yeti‚mek için özel çaba sarfetmesi gerekir. Dinlemeyi
beceremeyen Ûkizler, genellikle konu‚maya ba‚ladı©ı ilk andan, son
nefesini verinceye kadar hiç susmaz. Kendi hayatı, istekleri,
dü‚ünceleri ve eylemleri hakkında sır tutmak istemesine ra©men,
ba‚kalarının gizemlerini ö©renmek için elinden geleni yapar. Ûkizler
ileti‚im ve aktarım konusunda son derece yeteneklidir. Ancak konsantrasyon zorlu©u çeken, pek çok ‚eyi bir anda yapmak isteyen ve
çok çabuk sıkılan Ûkizler i‚ ya‚amında da bu karakteristiklerinin
uzantısı olan problemler ya‚ar. Çok hareketli, huzursuz ve kolayca
adapte olabilen Ûkizler’in rutin i‚lerden çok, hareketlilik gerektiren,
farklı konuları kapsayan alanlarda büyük ba‚arılar elde etmesi söz
konusudur. Ûnsan ili‚kilerindeki ba‚arısı, Ûkizler’in i‚ dünyasında
do©al bir ‚ekilde arabulucu rolünü de üstlenmesinde neden olur.
Genellikle hevesle ba‚ladı©ı i‚leri bitirmekte zorlanan Ûkizler’in daha
ba‚arılı olabilmesi için, arcı konumunda bir pozisyonda görev yapması faydalı olacaktır.
Liderlik tutkusu yo©un olmayan Ûkizler, daha çok i‚ arkada‚larına, bil-

diklerini aktararak, ö©reterek zenginle‚tirmeyi ve geli‚tirmeyi sever.
Yeni fikirleri, geli‚meleri ve projeleri sevinç ve hevesle kabul eder.
Çok hızlı dü‚ünüp, hızla uygulamaya geçen Ûkizler’in di©er insanlar
kendisine ayak uyduramadı©ı için problem ya‚ama potansiyeli de
vardır. Ûkizler’in ofisi her türlü komünikatif araçla çifter çifter
donatılmı‚, bir haberle‚me üssüne benzer. Kitaplar, gazeteler, dergiler yı©ın yı©ın okunmayı beklemektedir. Ûkizler ticaret hayatında,
e©itim sektöründe, ileti‚im ve medya alanında ve halkla ili‚kilerde
son derece ba‚arılı olur. Skolastik yanı oldukça kuvvetli olan Ûkizler,
ö©retmen, e©itmen ve ara‚tırmacılıkta çok ileri seviyelere ula‚abilir.
Yazarlık ve kütüphanecilik de Ûkizler için oldukça uygundur. Hava
grubu ve De©i‚ken nitelikteki Ûkizler, Zodyak’ta üçüncü sıradadır.
Hareket, elastikiyet ve adaptasyon Ûkizler için anahtar sözcüklerdir.
Bedende de, ileti‚im kurarken vücuda hassasiyet ve esneklik
sa©layan sinir sistemi Ûkizler burcu ile ilgilidir. Ayrıca etkili oldu©u
solunum yoluyla ci©erlerin, havadan ihtiyacı olan suyu almasını ve
oksijeni temin etmesine yardımcı olur.
Ûkizler dı‚ dünyanın uyaranlarına çok açık oldu©u ve algıları di©er
insanlara göre daha kuvvetli oldu©u için, sinir sistemindeki hassasiyet de yo©undur. Ûkizler’de, solunum sistemi, sinir sistemi, eller, kollar, kaburgaların üzerinde yer alan köprücük kemikleri ön plandadır.
Hareketli yapısı, her ortama kolayca adaptasyon sa©laması, genelde
bedensel sa©lı©ının da güçlenmesine yardımcı olur. Ancak her insan
kadar Ûkizler’in de bazı zayıflıklarının olabilece©i gerçektir. Sinirsel
rahatsızlıklar, bedensel enerjide ani dü‚ü‚ler, astım, bron‚it gibi
solunum sistemi hastalıkları bunların içinde en sık rastlananlarıdır.
Ûkizler’in özellikle insan ili‚kilerinde dikkatli davranarak, küçük
tartı‚maların, büyük anla‚mazlıklara yol açmaması ve sinir sistemini
yıpratmaması için dikkatli olması gerekir.
De©i‚ken bir karaktere sahip olan Ûkizler, kar‚ısındakine sanki her
birlikteli©inde ba‚ka biriyle oluyormu‚ hissini verir. Ûkizler insan
ili‚kilerinde çok ba‚arılı olup, kolayca arkada‚lık kurabilmesine
ra©men, özel ili‚kilerin sürekli olanlarından kaçar. Farklı insanlarla
farklı deneyimler arayı‚ındadır. Dolayısıyla bir Ûkizler partneri cinsel
olarak tatmin edebilmek için farklı davranı‚ biçimleri gerekir.
Deneysel bir do©ası oldu©u ve uzun boylu planlar yapmaktan
sıkıldı©ı için Ûkizler tek gecelik a‚klara çok yatkındır. Kendisi kendini
dizginleyemedi©i gibi, bir ba‚kasının da üzerinde kontrol kurmasına
dayanamaz ve izin vermez. Aslında Ûkizler’in cinsel aktivitesi dürtülerinin kuvvetinden de©il, meraktan kayna©ını almaktadır.
Ûkizler’in çift karakterli oldu©unu her zaman akılda tutmak gerekir.
Ûkizler’in bir yanı a‚ka ve güvenli©e ihtiyaç duyarken, di©er tarafı da
kuvvetli bir ‚ekilde yenili©e ve de©i‚ikli©e ihtiyaç hisseder. Ûkizler ile
bir ili‚ki yürütebilmek için, O’nun duygusal, mental ve cinsel ihtiyaçlarını tam anlamıyla tatmin etmek gerekir. Gülmeyi, e©lenmeyi, yolculuk yapmayı ve yeni ‚eyleri deneyimlemeyi çok sever.
Pek çok ‚ey hakkında bilgi sahibi olmasına ra©men, yeni konular
hakkında bilgi edinmek ilgisini her zaman çeker. Bir Ûkizler’in dikkatini çekmek için, her hangi bir konuda derin bir tartı‚maya girmek
akılcı bir yöntem olabilir. Ûkizler dürüstlü©e ve samimiyete çok de©er
verirler. Dolayısıyla, kar‚ısındaki ki‚i aynı görü‚te olmasa bile, kendi
gerçek fikirlerini söyleyen ki‚ileri be©enir ve takdir eder. Ayrıca tek bir
konuya ba©lanmamak, enteresan yeni konular bulmak da, Ûkizler’in
be©enisini kazanmakta faydalı bir yöntem olarak kullanılabilir. Son
derece sosyal ve enerjik olan Ûkizler, zaman zaman sert bir dil kullanmaktan da çekinmez. Ûkizler kelimeleri silah gibi kullandı©ı için,
a‚ırı duygusal insanlarla anla‚makta zaman zaman problemler
ya‚ayabilir.
Ûkizler’in a‚kta kıskanç ama, belli etmekten hiç ho‚lanmayan bir
yapısı vardır. Íüphelendirecek ya da kıskandıracak yöntemler kullanmak asla do©ru olmaz. E©er Ûkizler, kar‚ısındakini tatmin edici ve
sadık bir e‚ olarak görürse, kendisi de aynı ‚ekilde cevap verebilmek
için elinden geleni yapacaktır.
Ûkizler, hayatın di©er alanlarında oldu©u gibi para konusunda da uzun
uzun dü‚ünmekten plan yapmaktan ho‚lanmaz. Ancak adaptasyon
yetene©i ve toleransı çok yüksek oldu©u için, de©i‚en finansal durumlara da kolayca uyum sa©lama yetene©i avantajıdır. Yani finansal
yapabilirliklerindeki de©i‚imler, Ûkizler’in çok ciddi etkilenmesine
neden olmaz. Aslında rakamlarla arası iyi olan Ûkizler isterse bütçesini son derece iyi kontrol edebilir.
Paranın hayatında hangi anlama sahip oldu©unu dü‚ünüp,
saptadıktan sonra parayla olan ili‚kisini düzenlemek Ûkizler için daha
iyi sonuçlar yaratacaktır. Sürekli de©i‚en dü‚ünceleri gibi, Ûkizler’in
parayla ili‚kileri de zamanla de©i‚ir. Kimi zaman bir güç aracı olarak
gördü©ü para, kimi zaman hayatında bir emniyet aracı halini de alabilir. De©i‚ken ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için, ani haracamalara
gözü kapalı girebilen Ûkizler’in bütçesinde dalgalanmalar yo©undur.
Ancak özellikle tutumlu zamanlardan sonraki harcamaları, a‚ırı uçlarda gezinmesindeki en büyük etkendir.
Her konuda az da olsa bilgi sahibi olmak isteyen Ûkizler, ilk intibada
kar‚ısındaki insanı kolayca etkileyebilir, kendine hayran bırakır.
Ûnsanlarla çok kolay ileti‚ime geçen, arkada‚ canlısı, sosyal ya‚amı
seven ve toplumsal olarak aranan bir yapısı vardır.
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YENGEÇ / AYIN BURÇLARI
TEMEL ÖZELLÛKLERÛ:
Yönetici Yıldızınız: Ay (Duyguların temsilcisi)
Grubunuz: Su, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Di‚i
Üstün yetene©iniz: Sabırlı olmak
Özelli©iniz: Merhametli, yumu‚ak huylu, iyi niyetli olmak
Emeliniz: Büyük para sahibi olmak
Amacınız: Daima yükselmek

Bunun yanı sıra en büyük özelli©i, ruhsal olarak kendisiyle
barı‚ık olmasıdır. Bunu kazanmak, korumak ve kimsenin
yıkmasına izin vermemek için her ‚eyini ortaya koyar. Bir
soruna ancak kendi varlı©ını tehdit edecek ve hareketlerini
kısıtlayacak hale geldi©inde el atar. Ama hemen öne atılmaz,
tersine burcunun hayvanı gibi önce birkaç adım geriye gider,
taktikler geli‚tirir, gözüne kestirir ve sonunda i‚ini bitirmek
için ‚im‚ek gibi üstüne atılır. Beklenmeyen bir durumdan
sakınmak için tüm anlayı‚ ve dikkatini ona yöneltir. Bu arada,
çabalarının kendi yerini sa©lamla‚tırmak amacına yönelik
olup olmadı©ını -her ne kadar Yengecin hırslı oldu©u söylenemese de- dü‚ünülebilir. Verdi©i sözler yardıma hazırlı©ı,
Yengecin duygusallı©ıyla oldukça ilgilidir. Paranın sokaktan
bulunmadı©ını kabul etse bile, kendisine bir ‚eyler ifade eden
insanlar ve ailesi için her ‚eyini feda etmeye daima istekli ve
hazırdır. Di©er insanların sıkıntıları sizi üzer, ama olaya müdahale etmeden önce ba‚ka birinden yardım gelip gelmedi©ini
ve yardımın türünü ö©renmeyi beklersiniz. E©er bu yardım
görünmezse, son dakika ”kurtarıcı”sı olarak ortaya çıkar ve
yardımlarınızı sunarsınız. Hep pasif olan ve her ‚eyin sonunu
bekleyen bir yapıya sahip olan Yengecin, i‚ dünyasında hırslı
oldu©u söylenemez. Bozuk parayı bile doyum sa©layıcı bir
‚ey olarak görmek, güvenlik ihtiyacından kaynaklanır.



Anahtar sözcü©ünüz: Koruyuculuk

Yenmeniz gereken huyunuz: Dikkatsizlik
U©urlu gününüz: Pazartesi

U©urlu sayılarınız: 2, 4, 12, 88, 456, 9742
U©urlu ta‚ınız: Yakut ve ayta‚ı

U©urlu renkleriniz: Beyaz, gümü‚, açık gri, mor, bazen de
koyu siyah
U©urlu çicekleriniz: Nilüfer, beyaz gül, zambak
U©urlu kokularınız: Misk, müge, leylak

Ho‚landı©ınız müzik: Romantik ‚arkılar

Olası hastalıklarınız: Gö©üs ve solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, ülser

Ba‚arılı olaca©ınız meslekler: Turizm, otelicilik, ithalat-ihracat,
pilotluk, gemicilik, petrolcülük ve sivil maddelerle ilgili olan
meslekler, kimyagerlik, eczacılık

Burcun ünlüleri: Barbara Cartland, Bedrettin Dalan, Bill
Cosby, Brigitte Nielsen, David Hasselhoff, Ernest
Hemingway, Giorgio Armani, Isabella Adjani, Jul Sezar,
Kenan Evren, Lady Diana, Louis Armstrong, Müjde Ar,
Nathalie Wood, Pierre Cardin, Sezen Aksu, Sylvester
Stallone, Türkan Íoray, Tom Cruise, Yul Brynner
GENEL ÖZELLÛKLERÛ:

Siz sevgili Yengeçler, biraz çeli‚kili bir yapıdasınız, gülmeyi
seversiniz, mizah duygunuz güçlü, arkada‚ canlısı, sempatik,
yardımsever bir yolda‚sınız. Sizi yüzeysel olarak tanıyan biri,
zaman zaman melankolik bir ruh haliyle acı çekti©inizi
dü‚ünebilir. ”Gökyüzüne sevinçle haykıran veya ölümüne
üzülen” biri oldu©unuz do©rudur. Bu özelli©inizi, Ay’ın gizemli bir burcunda do©manıza borçlusunuz. Yengeç, insanlı©ın
do©u‚unun burcu sayılır ve ya‚amla ölümün sırlarını kendinde birle‚tirir.

Astrolojiden biraz anlayan biri, sorunlarınızı rahatsız edilmeden çözmek için günden güne kendinizi toplumdan soyutlamanıza hayret eder. Tüm Zodyak’taki hemen hemen en
gizemli burç Yengeçtir. Kimsede bu kadar kar‚ıtlık bir arada
bulunmaz: Sevinç ve acı, iyilik ve kötülük, melankoli ve
ta‚kınlık. Yengeç, kendini bulamamı‚ biriyse, kapalı duygularını sevgiyle karı‚tırır. Kendisine yöneltilen her dü‚ünceyi
tartı‚masız kabullenir, kısa zaman sonra bu kendisinin mi,
yoksa ba‚kasının fikrimi bilemez. Az itiraz etmeye çalı‚ır ve
taraf olmamak için kendini herkesten uzak tutar. Bu yönüyle
kötü bir yolda‚tır. Çizilen bu portre aslında onun çok kısmi bir
gölgesidir. Yengeç, Zodyak’ın dördüncü burcudur ve Ay
tarafından yönetilir. Bu nedenle su gurubundan sayılır. Bu
onun, hayat dolu bu maddeyle olan ili‚kisini çok iyi açıklar. Bu
burcun üreme organları üzerindeki hükümdarlı©ı yüzünden
Yengeç, genelde her ‚eyi beslemek, büyütmek ve korumak
isteyen en insancıl burç olarak tanınır. Yengecin
korumacılı©ının her ‚eyden önde gelmesi böyle açıklanabilir.

Yengecin nadiren yaptı©ı dikkat çekici bir hareket insanı
‚a‚ırtır, o kendini arka planda tutarak sessiz ve derinden
çalı‚ır. Yapısından dolayı Yengeç bir ‚eye ula‚mak için
geceyi beklemez. Ama verdi©i kararlar önceden sezilmez.
Önceden çok iyi hesapladı©ı caydırıcı hareketlerin fikrini
de©i‚tirmesine izin vermez. Bütün Yengeçler özel
ya‚amlarında oldu©u kadar, mesleki ya‚amlarında da çok
kaygılıdırlar. Biraz daha so©ukkanlılık, yararlarına olurdu,
çünkü bilindi©i gibi yeni pi‚en yemek, so©umadan yenmez.
Yengecin de©i‚ken ruh hali, bir saatin dakikli©i gibi dü‚ünülebilir, çünkü her etapta Ay’ın etkisi altındadır. Di©er yandan
Yengeçler, kendilerini koruyan kurallarla, kendilerinin veya
ba‚kalarının deneyimlerinden seve seve faydalanırlar. Bunun
yanı sıra duygusal bir varlık olduklarından duygularının kendilerini yönetmesine izin verirler. Örne©in, ilk kar‚ıla‚mada
olumlu izlenim edindikleri insanlar hakkında kararlarını nadiren tekrar gözden geçirmek zorunda kalırlar. Duyguları çok
kolay yaralanır. Yanlı‚ bir kelime ile derinden sarsılır ve yuvalarına çekilirler. Haklı ele‚tirileri bile çok zor kaldırabilirler.
Ona, dünyanın gerçeklerle çok az ya da hiç ilgisi olmayan
resmini çizen güçlü fantezileri, onu hüzünlü iç dünyasının
derinliklerine iter. Sık sık, kendine güvenli bir sı©ınak kabul
etti©i geçmi‚e döner. Aile anlayı‚ının kökleri de burada yatar.
Yengeç erke©i de kadını da çok evcimendir. Ailelerini her
‚eyden çok sever ve kendilerini bunun için feda ederler. Di©er
yandan Yengeç, parlak mizah anlayı‚ı ile toplumda hemen
fark edilen biridir. Her ‚eyden önce, gösteri‚li konu‚masıyla
dinleyicileri etrafına toplar. Genelde ilgi oda©ı olmayı sever ve
hayran olunmasa da kendisine saygı gösterilmesini ister. Bu
ihtiyaç bütün hareketlerinin gerçek nedenidir.
Bir a‚ık olarak Yengeç,-kim tersini bekleyebilirdi? - duygulu,
arzulu ve oldukça tutkuludur. Her e‚te ideal hayat arkada‚ını
arar, ama tabii ki hayal kırıklıklarından kurtulamaz ve bunları
daha sonra güçlükle unutabilir. Bu nedenle, kusursuz e‚
arayı‚ından vazgeçmelidir. Kendinden emin hareketlerinize
ra©men aslında kolay yaralanan bir insansınız.
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PRATÛK BÛLGÛLER
LEKELER
Taze ceviz lekesini elden çıkarmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye batırılmı‚ bir pamukla ovulur. Sonra da so©uk
suyla ovulur ve yıkanır.
✥
Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz.
✥
Bira lekesini çıkarmak için sabunlu suya biraz amonyak
karı‚tırın ve lekelenin üzerine sürün.
✥
Zeytinya© lekesini çıkarırken bir lokma ekmek içi yuvarlanıp
lekenin üzerinde gezdirilmelidir.
✥
E©er örtünüze meyve suyu döküldüyse hemen tuz serpin, ilk
yıkamada çıkacaktır.
✥
Yumurta lekesini çıkarmak için önce so©uk suda bekletmeli
sonra ılık sabunlu suda yıkamalısınız.
✥
Masa üzerindeki pancar lekesini çıkarmak için bir ekmek parçasını suyla ıslatın, düz bir yüzeye yerle‚tirin ve örtünün lekeli
kısmını ekmek parçasının üzerine koyun ve yine ıslatılmı‚ bir
ekmek parçasını üzerine yerle‚tirin. Ekmekler lekeyi emecektir.
✥
Íarap lekesini çıkarmak için, oksijenli suyla tampon yapın ya
da lekenin üzerini örtecek ‚ekilde tuz serpin ve bir süre bekletin, daha sonra yıkayın.
✥
Teflon tavanızda olu‚an lekeleri temizlemek için bir bardak
suya iki çorba ka‚ı©ı karbonat ve yarım su barda©ı sirke
karı‚tırın. Bunu tavanızın içine dökün, 10 dakika kaynatın.
✥
Masanızın üzerine damlayan mumları çıkarmak için nalburdan
alaca©ınız boya inceltici©i lekenin üzerine döküp 5 dakika
bekleyin sonra nemli bir bezle inceltici©i silin.
✥
Mutfak e‚yalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için,
üzerlerine mobilya cilası serpip yumu‚ak bir bezle silin.
ÛSTENMEYEN KOKULAR
So©an kokusunu ellerinizden çıkarmak için, evvelden
ha‚ladı©ınız patatesi mutfaktaki i‚iniz bitince elinize sürerek
be‚ dakika kadar ovabilirsiniz.
✥
Kaz, ördek ve av hayvanlarının eti a©ır kokulu olanların, bu
kokularını gidermek için unla ovalamak ve yarım saat kadar
unun içinde bırakmak lazımdır. Av etinin hangisi olursa olsun
fırında pi‚irmeden önce evvela ha‚lamalı, sonra so©an suyu,
tuz, biber, arzu edilen baharatı karı‚tırıp, ha‚lanmı‚ etin
etrafına sürmeli, en son olarak da yumurta sarısını yo©urtla
karı‚tırıp eti bu karı‚ıma bulayıp, ya©lanmı‚ tepsiye koyup
fırına sürmelidir.
✥
Uzunca bir süre kullanılmayan eski çaydanlıklar, zamanla pek
de ho‚ olmayan bir koku edinirler. Bunu önlemek için en
kolayı, içine bir parça kesme ‚eker koymaktır.
✥
Karnabaharın ha‚lama suyuna bir miktar süt katarsanız kar
gibi beyaz oldu©unu, hem de kötü kokmadı©ını farkedeceksiniz.
✥
Kereviz pi‚irirken kokusunu almak için içine biraz lahana
tur‚usu koyun. Tur‚u, kerevizin kokusunu alacaktır.
✥
Lahananın pi‚erken pek de ho‚ olmayan bir kokusu vardır.
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Bunu önlemek için, lahanayı pi‚irece©iniz tencerenin içine,
biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yeme©e karı‚maması için,
ekmek içlerini küçük,
temiz bir torba içinde koymanız,
sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sa©layacaktır.
✥
Ellerdeki sarımsak kokusunu çıkarmak için avucunuza biraz
tuz alıp, hafifçe nemlendirdikten sonra iyice ovalayın. Sabunla
da iyice yıkarsanız sarımsak kokusunun çıkmı‚ oldu©unu
göreceksiniz. Hatta so©an ve balık kokusunun da.
✥
So©an soymaya ba‚lamadan önce parmaklarınızı sirkeye
batırırsanız, so©an kokusunun elinize bula‚madı©ını göreceksiniz.
✥
Balık kokusunu tabaklardan, çatallardan, bıçaklardan çıkarmak hiç kolay olmaz.Balık kokusunu çıkarmak için yıkama
suyunun içine bolca kahve telvesi atın. Telve balık kokusunu
emecektir. Sonra bildi©iniz gibi bolca suyla durulayın.
TEMÛZLÛK
Çaydanlı©ınızın içinde biriken kireç tortusunu temizlemek için,
15 dakika kadar içinde sirke kaynatın.
✥
Sürahinizin dibi kir tutmu‚ ise, içine bir avuç tuz ile sirke koyup
çalkalayınız, tertemiz olacaktır.
✥
Bakır kaplarınızı parlatmak için bir bezi sirke ile hafifçe ıslatıp,
bakırı ovun.
✥
Ya©lı ‚i‚eleri temizlemek için önce yıkamak gerekir. Sonra
durulanan ‚i‚enin içine sodalı su koyarak sallamaya ba‚lanır.
Be‚ dakika kadar sallanan ‚i‚e çalkalanıp bu sefer içine kahve
telvesi ilave edilir. Bir süre de bu ‚ekilde sallanan ‚i‚e kısa
zaman sonra ya©lardan tamamen temizlenmi‚ duruma gelecektir.
✥
Evde ortaya çıkan karıncaları yok etmek için kahve telvesi
kullanmanız iyi sonuç verecektir.
✥
Bula‚ık suyunuza bir ka‚ık sirke katmakla bula‚ıklarınızın
daha kolay ve güzel yıkandı©ını göreceksiniz.
✥
Paslanmaz çelikten tencereler zamanla parlaklı©ını kaybedebilir. Biraz sirkeyi ate‚e koyup ısıtın. Sonra yumu‚ak bir bezi bu
ılık sirkeye batırarak iyice ovun. Ama sonra da iyice durulayın.
Bir fanila parçasıyla parlatırsanız, çelik tencereniz pırıl pırıl
olur.
✥
Kristallerin ı‚ıl ı‚ıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama
sırasında sirkeli suya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız,
kadehleriniz pırıl pırıl olacaktır.
✥
Sebzelerinizi tuzlu suda yıkamayı alı‚kanlık haline getirin.
Tuzlu su, sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.
✥
Parlaklı©ını yitirmi‚ bir sürahiye eski halini kazandırmak için
yarısına kadar yırtılmı‚ gazete ka©ıdı doldurun, üçte birine de
sıcak su doldurup sıkı sıkı sallayın.
✥
Teflon tavalar, tencereler çok kullanılmaktan ötürü zamanla
sararır. Bunu önlemek için zaman zaman, içine su biraz da
çama‚ır suyu koyduktan sonra ate‚in üstünde kaynatın.
Indirince de önce sıcak, sonra da so©uk suyla iyice durulayın.
Teflonunuzun sarı rengi kaybolacaktır.
✥
Pi‚irirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir

FIKRALAR
Küçük bir yengeç yavrusu denizin dibinde
a©lıyormu‚. Bunu gören bir balık ne oldu©unu sormak için yavru yengeçin yanına yakla‚mı‚. Ne oldu
yavrum niye a©lıyorsun. Demi‚, Oda dün ak‚am
annem bir partiye gitti hala gelmedi demi‚.
✥
Bizim vatandas riza kamyonuyla istanbuldan Marasa
malzeme goturuyormus hava kararmis o anda radyodaki haberleri dinliyormus. Dikkat Istanbul Ankara
arasinda yabanci cisimler gorulmustur eyer yabanci
bir yaratikla karsilasirsaniz 1.50 cm boyunda iri kafali buyuk buyuk gozleri olan sakin korkutmayin tam
tersine iyi yaklasin nerden geldigini sorun ismini
sorun kendinizi tanitin demis. Bizim vatandas riza
bunu dinlemis epey yol aldiktan sonra bizim rizanin
tualeti gelmis. Kamyonunu yolun kenarina birakip
tarlaliga dogru yurumus orda gordugu caliliga
yaklasmis tam tuvaletini yapiyormuski o da ne amanin amanin caliliklarin dibinde radyodaki tarif ettikleri yaratik . Bizim vatandas riza korkarak sessiz bir
tonla benim adim riza seninki ne demis calilarin arasindaki yaratik yavas yavas bugmeye baslamis bir
yandanda pantolonunu toplayarak benim adimda
erzurumlu hasan tanistigimiza memlun oldum demis.
✥
Temel, bir Fransiz ve bir Amerikali ile issiz bir adadaymis. Bir gun iyi huylu bir deniz perisi gelip demis
ki: Uzun zamandir izliyorum sizi. Geminiz battiktan
sonra cok aci cektiniz. Dileyin benden, ne dilerseniz.
N’olur beni Fransa’ya gonder, demis Fransiz. Hoop
gitmis Paris’e. Beni de Amerika’ya lutfen demis
Amerikali ve oda hoop California’ya. Sira Temel’e
gelmis. Dusunmus, dusunmus. O Fransiz ile
Amerikali usaklari cok ozledim. Cagir onlari geriye.
✥
Temel satilik papaganlari inceliyormus. En pahali
papaganin onunde durmus: O Ne konusuyor?
Ingilizce, Fransizca, Al manca, Kac paradir. On
Milyon, Lazca biliyormu? Bilmiyor, Temel papaganin
burnunu oksamis; Bu burunla yazik, demis.
✥
Temel & Tursun karanlık bir tepe üstünde 1 ‚ey
görmü‚ler. Temel bence bu bir keçi demi‚. Tursun
ise bence bu olsa olsa kartaldır demi‚. keçiydi kartaldı bir tartı‚maya girmi‚ler. Sonra o tepeye çıkarak
havyanı görmeye gitmi‚ler. Tam yakla‚ırken o hayvan uçarak kaybolmu‚. bunun üzerine Tursun ula
Temel ben sana demedimmi kartal diye. Temel
‚a‚kın bir ifadeyle ula ömrümde ilk defa uçan bir keçi
gördüm demis.
✥
Ya‚lı bir adam doktora gider. Doktor sorar neyin var
amca. bu baca©ım çok a©rıyor. ya‚lılıktandır amca
ya‚lılıktan. iyi ama öteki baca©ımda aynı ya‚ta o niye
a©rımıyor ?
✥
Adamın biri i‚ için bir ‚irkete ba‚vurur.görevli sorar :
neden i‚ arıyorsunuz. i‚siz oldu©um için. mesle©iniz
nedir. Pariste timsah avlarım. Ûyi ama karde‚im pariste
timsah bulunmazki. Ben niye i‚sizim zannediyorsunuz .:)

Temel ile Tursun camdan a‚a©ı sarkma yarı‚ması
yapıyorlarmı‚. Yarı‚mayı rahmetli Temel kazanmı‚.
:) :) :)
✥
Temel banka soymak sucundan yargilaniyormus.
Temel banka soymak sucundan yargilaniyormus.
Son celsede yargic karari okumus; Temel’in sucsuz
oldugunun anlasildigini, tahliyesine karar verildigini
aciklamis. Temel sevincle ayaga firlamis : Uy cözünü
sevdigumun hacim beyi, yani simdu bu paralar
benim oldu degil mu?
✥
Temelin cocugu 20 yasina basmis halan sunet olmamis komsulari sormus temel hayirdir cocugun 20
yasina basti neden halan sunet etirmedin diye temelde banene yahu demis evlenince karusu istedigi
kadar kestursun demis.
✥
Temel askere alinacak, Askerlik subesinde Memur
adini sorar. -Adin ? -Temel” Temel ama yumusak G
siz “ der -Memur “ Töbe töbe lan manyak misin ?
Temelde yumusak G ne arasin “ der -Temel “Eheee
biz ne deduk”.
✥
Müjde karicigim, hani daha pahali bir evde oturalim
diyordun ya, en sonunda istedigin oldu....” dedi.
Kadin: “Tasiniyor muyuz?” diye sevincle sorunca,
kocasi : “Yok canim, ev sahibi kirayi arttirdi da”.
✥
Temel gunun birinde istanbuldan koyune kahkahalar
icinde geri donuyormus bunu duyan koyluler temel
neden guldugunu sormuslar, Temelde otobus soforunu kazikladigini soylemis koyluler nasil ya diye sormuslar. temel demiski: istanbulda gidis-gelis bileti
aldim; su anda geldim fakat geri gitmeyecegim.
✥
Temel ve Dursun aynı köyün iki delikanlısıdır. Ya‚ları
yirmiyi bulur ve askere giderler. Her ikiside çakı gibi
askerdirler. Günler, aylar geçer ve bizim iki karadenizlinin ba‚arıları artar. Bizimkiler en iyilerin seçilece©i tatbikata aday olarak giderler. Tatbikatın ana
konusu kamuflajdır. Temel, Dursun ve di©er adaylar
tatbikatın olaca©ı meydana toplanır. Askerlerden
istenen bu bo‚ arazide en iyi kamuflajı yapmaktır.
askerler dört bir yana da©ılarak, saklanmaya ba‚larlar. Temel ve Dursun saklanmaya çalı‚ırken iki tane
bo‚ çuval bulurlar. Temel birine Dursun birine girer.
Di©er askerlerin denetimi bitmi‚ sıra bizimkilere
gelmi‚tir. Komutan dursunun çuvalının ba‚ına gelir.
Çuval’a bir tekme atar. Dursun havv!!! havv!!! diye
ba©ırır. Komutan içinden “aferin iyi kamuflaj yapmı‚
diye mırıldanır. Sıra temelin çuvalına gelir ve ona’da
bir tekme atar. Çıt yok. birdaha tekme gene çıt
yok.Komutan dayanamaz ve öyle bir tekme vururki
temel acısından ba©ırır. PATATES!!!, PATATES!!!
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