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müslümanı eğitmemiş demektir. Örnekleri çoğaltmak
mümkündür.

Rüştü Kam

Gelin bu dergimizde güçlerimizi birleştirelim, neyi nasıl ve ne kadar yapacağımıza hep birlikte karar verelim.
Eteğimizdeki irili ufaklı bütün taşları bir
kenara dökerek, gözün üzerindeki kaşla
uğraşmadan bu işi yapalım. Göreceksiniz sonuçta gülen taraf biz olacağız.

Niçin Bir Dergi?

Şöyle bir köşeye oturup da iki laf edelim desek, söz
döner dolaşır hemen eğitime geliverir. Bütün olumsuzlukların kaynağı eğitimsizliktir, sohbete taraf olan
her şahıs aynı şeyleri söyler; Evet evet bütün bunların kaynağı eğitimsizliktir. Sorunun kaynağı hemen
oybirliği ile teşhis edilmiştir, peki tedavi nasıl olacaktır?
Bu konuda herkes birşey söyleyecektir: Çözüm, kimine göre okullardadır; Öğretmenler görevini yapmıyordur, müfredat yeterli değildir. Kimine göre

Sorunları ve çözümlerini tanıyoruz ve
biliyoruz. Tanışıklığımızın işbirliğine
dönüşmesidir arzumuz. Ve bizler
MOCCA grubu olarak eğitim konusunda her zaman sizlerin yanınızda
olmak istiyoruz. Yanınızda olalım ki
kaliteli bir yaşam
standardını hep birlikte yakalamaya
çalışalım. Olumsuzlukların üstesinden
gelelim olumlu davranışları ise paylaşalım, birlikte gülelim ve birlikte ağlayalım istiyoruz.

Yaşam çok kısa, problem çok, kısa olan bu yaşamın
kalitesini artırmak elimizde. Yaşam kalitesini artırmak
hiç kuşkusuz eğitimin kalitesini artırmakla mümkündür. Eğitimin yaşının olmadığı gibi, yeri ve zamanı da
yoktur. Kaliteli bir yaşama talip olan herkes her an,
her dakika, her saniye eğitimin alıcısı durumunda
olmak zorundadır. Bir saniye sonrası eğitim açısın- medyadadır; medya duyarlı değildir, hatta kışkırtıcıdır, emperyalistlerin emellerine hizmet etmektedir. Kidan kaybedilmiş bir zamandır.
mine göre ailededir; aile görevini yapmamaktadır,
Temel eğitim kurallarının dışında, herkes etrafında aile içi eğitime ağırlık verilmemektedir, ana baba çoolan biten olaylarla kendini eğitmelidir. Radyo, tel- cuğunu hafta sonlarında ancak görmektedir. Kimine
evizyon ve gazete haberleri, günlük sohbetler çerçe- göre de çevrededir, toplumdadır; toplum duyarsızdır,
vesinde yapılan dedikodular, çocuklarımızın başına banane, beni sokmayan yılan bin yaşasın anlayışı ile
gelen çeşitli olaylar, anne ve babamızın yaşadıkları, hata yapan çocuğu ikaz etmemektedir vb. mazeretiş arkadaşlarımızın davranışları, canciğer kuzu sar- leri uzatmak mümkündür.
ması olarak tanıdığımız yoldaşlarımızdan südur eden
beklenmedik yaklaşımlar, sevgilimizden, sevdikleri- Çocuk mu eğitilecek, okula giden çocuğumuzun öğmizden öğrendiklerimiz, gördüklerimiz v.b davranışretmenleriyle mi görüşülecek, yoksa anne ve baba
lar bizleri mutlaka birşekilde eğitmelidir.
olarak çocuğun sizlerle mi sorunu var, arkadaş çevYaşanılan bunca olumsuz davranışlara rağmen, resi oluşturmakta sıkıntı mı çekiyorsunuz, dersleacaba beklentileriyle geçirilen zaman kaybolmuş za- rinde mi problem var, meslek edinme konusunda yol
mandır. İbret almanın dışında bu kaybın kimseye fay- göstericiye mi ihtiyacınız var?
dası olmayacaktır. Ancak ibret alınarak tekrarına
müsade edilmeyen davranışlar ise kaliteli bir yaşa- Evet bizler bu konudaki eksiklikleri tesbit ettik, tesbit
ettikte bu konunun kamu oyu ile paylaşımına yarmın tetikleyicisi, eğiticisi olacaktır.
İbadetlere de aynı gözle bakmak gerekir. Alışveri- dımcı olacak bir iletişim aracı bulamadık. Hem de
şinde hile yapan, yalan söyleyen, insanları çekişti- 200.000 Türk nüfusa yaklaşan Berlin’de. Bize düşen
ren, kıskanç, ikiyüzlü, düşük karakterli bir müslüman, elleri kolları sıvamaktı ve öyle de yaptık. Eğitim koeğer namaz kılan bir müslümansa; O namaz ‚ O nusunu günümüzün şartlarında ve bilhassa yaşadı-
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ğımız bu şehirde masaya yatırmak için ve çıkan sonuçları ilgi duyan herkesle paylaşmak için bir yayın
organımız olsun istedik ve bir dergi çıkarmaya karar
verdik.

Bizler çocuklarımızı seviyoruz, hem
de çok seviyoruz.
Çok seviyoruz ama bazı şeyleri yanlış
yaparak sevgililerimize zarar veriyoruz. Bazen nerelerde hata yaptığımızın farkına bile varamıyoruz.

Hikmet Kütüphanesi
Herkes İçin Literatür

Bu dergi Hikmet Kütüphanesi’nin bir yayın organı
olacaktır. Ancak Türk Eğitim Derneği ve Berlin Veliler
Toplulğu’yla birlikte bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Biz Berlin´de bir ilke imza attık. Bundan sonra Hikmet Kütüphanesi adıyla tanıyacağınız halka açık bir
kütüphaneniz var Neukölln´de.

Eğitim konusunda yetkili makamların açıklamaları,
görüşleri, tavsiyeleri, ehliyet sahibi kişi, kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri dergimizde sizlerin istifadesine sunulacaktır.

Derneğimizin
amacı
her
türden
kitabı
okuyucularımıza sunmaktır ve kültür adına eğitim
adına halkımıza iyi bir literatür sunmaktır.
Bu amaç aynı zamanda değişik inanç toplulukları
içinde geçerlidir.
Aynı zamanda bu kütüphanenin bilgi arayan ve bilgi
isteyen insanımızın buluşma yeri olmasını istiyoruz. Bu yüzden kütüphanenin adı; „Buluşma Yeri
Hikmet Kütüphanesi“ dir.

Eksik gördüğünüz konularda bizleri uyarmanızı ve tamamlamanızı isterken, iyi olarak yaptığımız çalışmalarda da bizleri taltif etmenizi
yanımızda
olduğunuzu hissettirmenizi istiyoruz.
Dergimiz insanımızın ilgi alanına giren her konuya
açıktır. Başta da belirttiğim gibi insan nefes alıp verdiği her saniye eğitimle yüzyüze olan bir varlıktır.
Dergimiz, ilmî, siyâsî, dînî ve millî konularda insanımızı ve diğer insanları rencide etmeyen, sansasyonal
olmayan, öğretici ve eğitici olan her konuya açıktır.
Sizler de yazılarınızla ve şiirlerinizle dergimizi destekleyebilirsiniz. Dergi çıkarmanın ne kadar güç bir
iş olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınızı da biliyoruz. Dergimizin dili Türkçe ve
Almanca olacaktır.
Saygıdeğer Velîler !!!
Bunun olumsuz etkileri de özellikle çocuğumuzun
sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Onun maddi
isteklerini hatta bazan sınır bile koyamadan yerine
getirirken, çocuğun sağlıklı ve özgüvenli gelişiminde
büyük önemi olan Psiko-Sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz.
Gelin bu dergimizde güçlerimizi birleştirelim, neyi
nasıl ve ne kadar yapacağımıza hep birlikte karar
verelim. Eteğimizdeki irili ufaklı bütün taşları bir kenara dökerek bu işi yapalım, gözün üzerindeki kaşla
uğraşmadan bu işi yapalım. Göreceksiniz sonuçta
gülen taraf biz olacağız.

Biz tutuculuğun her türlüsüne karşıyız. Okumak
isteyen herkesin değişik dünya görüşünün ürünü
olarak piyasaya sürülmüş her kitabı okumasını
istiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu konuda yapılacak
engellemelerin yanlış olduğunu düşünüyoruz.
İnsanlara bilgi kaynağını sunarken taraf olmak istemiyoruz. Hedefimiz düşünce ve bilgi değişimini
mümkün kılmaktır.
Almanca dilinde interkültürel projeler yapmak istiyoruz: Çünkü değişik inanç ve kültür topluluklarının ön
yargılarını tasviye etmek, onların birbirlerini
tanımalarını sağlamak ve beraberce birbirlerini
ötekileştirmeden yaşamanın toleransını
ve
diyaloğunu ilerletmek istiyoruz.
Gençlerimizle birlikte çalışmak istiyoruz. Amacımız
onları daha çok okumaya motive etmek; araştırma
ve incelemelerinde yardımcı olmaktır.
Bu amaçlarımızı düzenli bir şekilde yapacağımız seminer, konferans ve diyalog için buluşma projeleriyle hayata geçirmek istiyoruz.
Yayın organımız ‘MOKKA’ dergisi aracılığıyla kitap
önerileri ve tanıtımları yapacağız. Diğer derneklerle
birlikte çalışmanın yollarını arayacağız.
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Rüştü Kam

MOCCA
Ailesi

Eğitimci, Yazar
Türk Eğitim Derneği ve
Hikmet Kütüphanesi Başkanı

Hüseyin Bozkurt

Süleyman Aslan

Mimar Mühendis
Berlin Veliler Topluluğu Başkanı,
BerlinTürk Cemaati Genel Sekreteri

Çevre Yüksek Mühendisi
Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Yumuşak

Osman Tutkun

Şirket Danışmanı-Muhasebeci.
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi, Berlin Türk Cemaati
ikinci Baskani

Yönetici
Berlin Veliler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi

Seval Tezcan
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi
Berlin Teknik Üniversitesi Tarih
ve Almanca Bölümü Öğrencisi

Muzaffer Güven
İşletmeci
Türk Eğitim Derneği Başkanvekili

Ziynet Derbazlar

Hureyre Kam

Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu
Üyesi
Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Bölümü Öğrencisi

Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi, Berlin Teknik Üniversitesi Felsefe, Berlin Hür Üniversitesi
İslami Bilimler Bölümü Öğrencisi

Dursun Yaşat
Pazarlamacı
Hikmet Kütüphanesi İkinci
Başkanı

Ahmet Sözen

Ali Aksoy

Tesisatçı
Berlin Veliler Topluluğu Yönetim
Kurulu Üyesi

CNC Tornacı
Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

İlknur Atak

Emine Alacakuş

Berlin Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği Bölümü Öğrencisi
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgisayar Yüksek Mühendisi
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Bozkurt

Önder Coştan

Elektrik Yüksek Mühendisi
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi

Humbolt Üniversitesi Sosyoloji ve
Siyasi Bilimler Bölümü Öğrencisi,
Hikmet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi
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burada oturuyorum. Berlin´de suç oranı yüksek
olduğu için Neukölln’de de suç oranı yüksektir diye
düşünüyorum, her büyük şehirde olduğu gibi.
Neukölln’ün sorunlu bölgeleri de var, ama bu de

Seval Tezcan

değildir ki insanlar her gün birbirini bıçaklıyor veya
gençlerin hepsi uyuşturucu satıyor.
Neuölln´ün fevkalade güzel yerleri de var. Ayrıca
insan burada çok kültürlü bir şehirde yaşadığının
farkına varıyor. Onun için ben diyorum ki Neukölln
de yaşamaya değer.Bakarsınız birgün belki Neukölln
Berlin´in gözdesi oluverir…

Dünden Bugüne-Neukölln
Neukölln Berlin´de bir semtin adıdır. 1912 yılına
kadar ismi Berlin Rixdorf´tu, daha sonra tarihi seyr
içerisinde Britz, Buckow, Rudow ve Rixdorf köyleriyle birleşerek ilçe haline geldi.

Kaynaklar:
100 Jahre Bauen für Neukölln- Eine kommunale Baugeschichte.
Herausgegeben von Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abt.
Bauwesen, Berlin 2005
Wolfgang Dorowski: Berlin Neukölln- Seine Geschichte
und Denkmale
Rixdorf Hrsg. Vom Bezirksamt Neukölln von Berlin, Ber-

Neukölln´den ilk defa 26 Haziran 1360 kuruluş akdinde Richardsdorp olarak söz edilir. Sonra Richardsdorp`un ismi Riehsdorf olmuş daha sonra da
Rixdorf olarak isimlendirildi.
Önceden Richardsdorp Johanniter (meşhur tapınak
şövalyelerinin varisleri) tarikatına ait idi.
1435´de Rixdorf köyü Berlin-Cölln tarafından satın
alındı ve 1543 yılında tamamen Cölln tarafından
satın alındı.
1797´de Rixdorf köyü resmileşti ve kamu idaresine
dahil oldu.
1830´da Berlin´in (Preußen) en büyük köylerinden
biri oldu.
1899´da Rixdorf kentleşti ve Teltow bölgesinden
ayrıldı.
1922 yılında Rixdorf, sonunda Neukölln ismini aldı.
Bu zamana kadar Neukölln bölgesinde halen daha
tarih kalıntılarına rastlamak mümkündür. Bunların
arasında „Böhmische Dorf“, „Schmiede am Richardsplatz“ veya „Britzer Schloß“ gibi eserler yer
alıyor.
Ancak maalesef zamanımızda Neukölln hakkında
çok da güzel olan haberler işitmiyoruz. (yüksek suç
oranı, kavgalar vb.)
Olayların medya tarafından abartıldığını varsaysak
bile yine de Neukölln’ün fazla masum olduğu kanaatinde de değiliz.
Ben Neukölln´de doğdum büyüdüm ve halen daha

Kitapçı

Levent Bayram

030 . 61 62 64 66

lin1999

1 Charlottenburg-Wilmersdorf
2 Friedrichshain-Kreuzberg
3 Lichtenberg
4 Marzahn-Hellersdorf
5 Mitte

6 Neukölln

Kottbusserdamm 94
Telefon

7 Pankow
8 Reinickendorf
9 Steglitz-Zehlendorf
10 Spandau
11 TempelhofSchöneberg
12 Treptow-Köpenick

10967 Berlin

030 - 61 62 65 79 Fax

levbay@kitapci-online.de E.Mail

Adres
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Halim Demirci

hoşunuza gitmiyor. Kucağınızdaki çocukla idealinizdeki çocuk arasında çelişkiler başlıyor. Bazen söylediği yalan, istemediğiniz davranışlar, hele
yanıtlamakta zorlandığımız sayısız sorular...
‘Ne oluyor bu çocuğa’ diye düşünmeye başlıyorsunuz.

Eğitimci

Çocuklar çiçekler kadar çekici ve güzeldirler. Baharın
taze ve ılık havasında dünyayı süsleyen kırları ve
meyve çiçeklerini düşünün. Kış uykusundan uyanmış kelebek, bal arısı, rengarenk kuşlar en güzel
dansları ve şarkılarıyla yaklaşırlar bu güzel çiçekKucağınızdaki çocuk....
lere. Onlardan beslenirler ve aynı zamanda yumurKonuya girmeden önce başlığı tamamlayalım. ‘’Ku- talarını bırakırlar bu çiçeklere. Bahçivan farkına varır
cağınızdaki çocuk idealinizdeki çocuk değildir’’. He- da önlemini almazsa ileri ki aylarda çiçekler meyveye
yacanlı ve meraklı bekleyişinizden sonra o gün geldi. dönüşmeye başladığında bu yumurtalar da gelişip
Artık sizin de kucağınızda bir bebeğiniz var. Umut meyvelerden beslenen kurtlar haline gelirler. Olgunyüklü, gelecekle ilgili hayalleriniz yüklü, kendisiyle il- laşan bu meyvalar artık bahçıvanın değil onu içten
gili güzel idealler ve düşünceleriniz olan bir bebeği- yiyen kurtların olur.
niz.
Sokağa çıkan çocuklarınızı denetlemez ve bakımını
O sizin herşeyiniz, ilgi merkeziniz. Artık evin plan ve yapmazsanız, belki de ileride hoşunuza gitmeyecek
programı ona göre düzenleniyor, sanki günlük yaşa- davranışların tohumları ekilebilir. Çocuğunuz gelişmınızı o yönlendiriyor. Bebeğiniz sizin bir parçanız. meye devam ediyor, okul çağına geliyor okula gönderiyorsunuz. Artık sizin çocuk üzerindeki eğitim
Dışarıdan pek az etkileniyor.
Sizin denetiminizde istediğiniz doğrultuda hergün sorumluluğunuza ortaklar geliyor. Öğretmenler, okul
biraz daha büyüyor, gelişiyor. Aranızda belirgin bir yöneticileri. Tabiiki onun davranış ve hareketlerini deanlaşmazlık yok. Onu siz çekip çeviriyor, siz yönlen- netime alan disiplin kuralları ve yönetmelikler.
Çocuğunuz artık kucağınızda değil ve sizin ideallerinizle, okulun verdikleri çelişebilir.
Bu durumda çocuğunuz aile eğitimi ile okul eğitimi
arasında gider gelir. Ortak bir noktada anlaşamazsanız idealleriniz yıkılmaya başlar. Sizin dünya görüşünüzle okulun dünya görüşü çelişkili olmazsa bile
farklı olabilir ve çocuğunuz okulun verdiklerini tercih
etme durumunda kalabilir. Kucağınızdaki bu gelişen
büyüyen çocuğunuzun sanki başkalarının eline geçmiş duygusuna kapılıp, onu kaybetmeye başladığınızı sanırsınız. Hayır unutmayınki o çocuk halen
sizin çocuğunuz, yalnızca sorumluluğunuz biraz
daha artmıştır.

diriyorsunuz. Memnunsunuz.
Şimdilik herşey idealinizdeki gibi. Bebeklikten kurtulan yavrunuz çocukluk dönemine giriyor. Onun
yaşam alanı genişliyor. Yuvasından uçup sonra yeniden yuvasına dönen bir kuş gibi kucağınızdan ayrılıyor. Sokağa çıkıyor, arkadaş ediniyor, onlarla
oynuyor. Onlardan etkileniyor. Davranışı, konuşmaları, ilgileri, istekleri farklılaşıyor. Bunların bir çoğu

Ergenlik dönemi, çocuklarınız için yaşamlarının ilk
devriminin yapıldığı yıllardır. Onlar bu döneme başlarken ailenin kurulu düzenine baş kaldırıp aile büyüklerine meydan okurlar. Ailenin alışılagelmiş
kuralları onu sıkmaya başlar bu dönemde. Arkadaş
ağırlıklı yeni dünyalarını kurup orada yaşarlar. Bu baş
kaldırı yalnız ailenin değil okulun, toplumun yerleşik
kurallarına karşıda kendini gösterir. Bu dönemdeki
ergen çocuğunuz kendisi dahil herkesle çatışma halindedir. En iyi anlaştığı arkadaşları ile en büyük kavgaları bu dönemde görülür.
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Sizler ana-baba ve yetişkinler olarak şaşırır, ne yapacağınızı, onlara karşı nasıl davranacağınızı bilemezsiniz. Ergen çocuğunuzun kendisi de şaşkındır
aslında. O da birlikte yaşamak durumunda olduğu insanlara nasıl bir tavır alacağını bilemez. Onu en iyi
anlayabilecekler, kendine benzer özellikleri en fazla
taşıyan arkadaşları olur. Sizin kucağınızdaki çocuğunuz geçici bir süre için arkadaşlarının kucağındadır. Bu dönemde yine geçici bir süre idealleriniz
sıfırlanır.
Dışarı çıkmak için artık sizden izin isteme gereğini
duymayan çocuğunuz, yalnızca nezaket gereği veya
harçlık istemek için sizi haberdar eder. Ne zaman
eve döneceğini sormanız ise onu çileden çıkarır.
Çünkü kendisi de bilemez ne zaman döneceğini ve o
zamanı arkadaşları belirler. Unutmayın sizin çocuğunuz ergenlik döneminden yalnız kendisi etkilenmiyor, kendisi de bizzat başkalarını etkiliyor. Aynı
yaşlarda çocukları olan tüm ana-babalar benzer sorunları yaşıyor. O sorunların yalnızca bir parçası sizin
çocuğunuz.
Nedense yetişkinler bu günün gerçeklerini ve yarının
neler getireceğini düşünmek yerine geçmişin güzelliklerine saplanıp kalırlar. Bu çocukları ile olan ilişkilerinde kendini daha belirgin gösterir. ’Büyüdükçe
dertleride büyür’ sözü bunu özetler gibidir. Kucağınızdaki çocukla idealinizdeki çocuk iyice farklılaşıyor
değil mi? Buraya kadar her ne denli arada çatışmalarınız olsa da sonuçta uzlaşabildiğiniz zamanlarda
oluyordur.
Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Meslek seçimi!.. Genellikle ana-babalar isterler ki çocukları kendi ideallerindeki mesleği seçsinler. Bu meslek eğitimi olduğu
kadar üniversite eğitimi içinde böyledir. Gençler ise
onlardan ayrı düşünür. Severek yapabilecekleri,
daha çok para kazanabileceği ve birazda rahat edebilecekleri mesleklere yönelirler. Öyle ki ana-babalar
bazen çocuklarının seçimlerinin ne olduğunu bile bilmezler. Tiyatroda dramatoloji, diller konusunda sümeroloji gibi... Ya da aile kültürü ile çelişen bir
meslek; balerin, opera sanatçısı gibi. Nerede kucağınızdaki çocuk? Nereye gitti idealinizdeki çocuk?
Gelelim kucağınızdaki çocuğun son aşamasına...
Artık onlar da bir eş seçecekler, yuva kuracaklar, evlenecekler. Mesleğini, işini seçemediğiniz çocuğunuzun son bir hamle ile eşini seç(tir)meye çalışırsınız.
Başaramadığınızda, işte bu yetişkinlerin, yani anababaların son yenilgisi olur. Evlatlarınız büyüme ve
gelişme yönünden belli bir olgunluğa erişmiş olsalar
da çelişkileriniz sürer. Çocuklukta oyuncak, ergenlikte arkadaş seçimindeki anlaşmazlık eş seçiminde
daha büyük bir sorun olarak karşınıza çıkar.Onlar
artık ne çocuk ne de bir gençtir artık.
Bundan sonra sizinle değil, birlikte yaşayacakları eş-

lerini ‘bazen sizlere inat’ kendileri seçmek isterler.
Sakın yönlendirmeye, verdiğiniz kararın uygulanmasını istemeye kalkışmayın, yanılırsınız, yenilirsiniz.
Bu konudaki düşüncelerinizi artık ona incitmeden dayatmadan söyleyin. Bir de bekledikleri maddi desteği
verin. Aksi halde idealinizdeki damat yada gelini bulayım derken yaşama kucağınızda taşıyarak başlattığınız oğlunuz yada kızınızı hepten kaybedersiniz.
Yazımı Khalil Gibran’ın sözleriyle bitirmek istiyorum.
‘’Sizin diye bildiğiniz evlatlar, değildir gerçekte sizin
Kendini özleyen hayatın çocuklarıdır onlar
Dünyaya getirdiniz ama değildirler sizden
Yanınızdadırlar evlatlarınız
Ama değildirler sizin malınız.
Verebilirsiniz sevginizi ama düşüncelerinizi asla!
Kendi düşünceleri vardır çünkü onların
Çalabilirsiniz vücutlarını ama canlarını asla!
Çünkü onların canları.
Oturur geleceğin sarayında
Ve sizler ziyaret edemezsiniz
Düşlerinizde bile orayı
Kendinizi onlara benzetmeye
Çalışabilirsiniz
Ama benzetmeye kalkışmayın kendinize
Çünkü ne geriye gider Hayat
Ne de ilgilenir geçmişle.’‘

Boutigue
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Hüseyin Bozkurt

Emlak Alımında Nelere Dikkat
Edilmesi Gerekir?
İnsan hayatındaki en önemli konulardan birisi de,
yuva olarak kullanabileceği bir ev almak veya
yapmaktır. İsteklerimize yüzde yüz karşılık verebilecek bir emlak bulmak kuşkusuz çok zordur, birde bu
zorluğa emlak alacağımızda karşılaştığımız arz ve
sunuların çokluğu eklenirse işin zorluğunu takdir
etmek o kadar da zor olmayacaktır.
Bugün internet veya yazılı basında onbinlerce emlak
alıcıya takdim edilmektedir. Bize düşen emlak
arayışına başlamadan önce, sadece özel istek, arzu
ve beklentilerimizi belirlemektir.
Emlak alarak mı sorunumuzu çözelim, yoksa kiralık
bir emlak da isteklerimizi karşılar mı?
Karar vermeden
önce, tabiatıyla
gerekli olan bütçe
göz
önünde
tutulmalıdır. Yeterli
bütçemiz
varsa
bile
alımdan
önce
iyice düşünülüp
öyle karar verilmelidir.
Çünkü
emlak almak ileriye yönelik bir
yatırım açısından pahalıya da malolabilir. Karar
hayatınızın geriye kalan süresinde kullanacağınız bir
emlak için iyice düşünülerek verilmelidir.

fevkalade önemlidir. Emlak almadan önce şu
soruların cevabı net olarak verilmelidir: Nerede oturmak istiyoruz? Oturacağımız yerin yakın çevresinde
alışveriş merkezleri var mı? Toplu taşıma-ulaşım hizmetleri mevcut mu? Okul, hastane gibi insan
yaşamının vazgeçilmezlerinden olan önemli kurumlar, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğimiz sosyal etkinlik imkanları mevcut mu?
Ayrıca, emlak almadan önce dikkat edilmesi gereken
hususlardan bir tanesi de, yeni bir emlak mı yoksa
kullanılmış bir emlak mı? Sorusuna verilecek
cevaptır. Çünkü binanın durumu bazı hukuki faktörleri de beraberinde getirir.
Mesela: Yeni binalarda genelde 5 seneye kadar
inşaat garantisi vardır. Alıcı alış fiyatının % 5‘ini 5 seneye kadar inşaat garanti miktari olarak elinde tutabilir. Bu bir güvencedir. Emlakta bu süre içerisinde
oluşabilecek eksik ve hataların-hasarların güvencesidir bu.
Oysa kullanılmış olarak alacağınız bir emlakda bu
gibi bir güvence ve garanti yoktur. Eski binalarda,
alım-satım mukaveleleri genellikle “gördüm – aldım”
gibi bir şartla sabitleştirilir. Bundan dolayı, kullanılmış
emlak alırken bir bilirkişi yardımıyla bazı sorulara mutlaka yanıt aranmalıdır. Bunların önemlilerinden
bazılarını sıralayacak olursak; Binanın taşıyıcı
duvarlarında, tavanında, çatı ve bodrumunda hasarlı
yerler veya yamalar mevcut mu?
Duvarlarda nem-küflenme gibi sorunlar var mı?Elektrik-su ve kalorifer tesisatları sağlam mı? Tavan ve
duvar kaplamaları (Parke-fayans v.s.) kullanışlı mı?
Merdivenler sağlam ve bakımlı mı?
Bu sorulara net cevap alınamıyorsa, orada sorun var
demektir.

Emlak Finansmanı

Emlak almadan önce alış fiyatının üzerine gelebilecek yan giderleri de göz önünde bulundurmamızda
fayda vardır. Bu yan giderleri şöyle sıralayabiliriz:
% 4,5 Emlak vergisi
% 1,5 Noter ve tapu masrafları
% 5-6 Komisyoncu gideri
Bu demektir ki, emlak alış fiyatının üzerine % 10-11
gibi bir miktar yan masraflar olarak gelecektir.
Ancak komisyon ücretlerinde pazarlık çoğu kez alıcı
lehinedir.
Yatırım açısından meseleye yaklaşılacak olursa, kısa Öte yandan emlak alımında parası yetişmeyenler için
vadeli alımlar da bazen kar sağlayabilir, karar tama- kredi imkanları her zaman mevcuttur. Ancak bu gibi
men içinde bulunulan şartlar göz önünde bulunduru- durumlarda bankalar % 10 ile % 25 arasında serlarak verilmelidir. İşin uzmanıyla alınacak kararlar her maye koyma şartı aramaktadırlar.
Finans durumunda da yapılacak olan en iyi iş profezaman alıcının lehine olacaktır.
Alınacak emlağın yeri ve çevresi alımda göz önünde syönel bir finans uzmanıyla görüşüp beraberce karar
bulundurulması gereken ilk şartlardan bir olmalıdır, vermektir.
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„EĞİTİMİ PAHALI BULUYORSAN,
CEHALETİN BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR OLMALISIN“

Türk Eğitim Derneği
Türk Eğitim Derneği 2000 yılında kurulmuştur.
Amacı, öncelikle Türk gençlerinin ve okul
öğrencilerinin öğretimine, eğitimine, kimlik
kazanımına yardımcı, içinde yaşadıkları toplumda
(okul ve iş hayatlarında, sosyal yaşamlarında)
başarılı ve örnek şahsiyetler olarak gelişmeleri için
gerekli donanımları edinmelerine yardımcı olmaktır.

Nachhilfe Kursları
Okul derslerine yardım kurslarımız haftada üç gün
olarak alanında uzman öğretmenler/eğitmenler
tarafından verilmektedir. Amaç, öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmelerini sağlamaktır.
Ev ödevlerine yardım kursları
Bu kurslar haftada iki gün, ikişer saat olarak düzenlenmektedir. Amaç, ehil öğretmenlerin yardımıyla,

Derneğimiz özel bir eğitim merkezidir. Sunduğumuz
kurslar ve imkanlarda öncelik, özellikle gençler, bayanlar ve okul öğrencilerine yöneliktir. Yetişkinlere
sunduğumuz almanca ve bilgisayar kursları ile iş
hayatına etkin katılımlarına yardımcı olmayı
amaçlıyoruz.
Kurulduğundan bu yana Neukölln’de çalışmalarını
başarılı bir şekilde sürdüren derneğimiz, eğitim konusunda gereken hassasiyet, eleman, kadro ve tecrübeye sahiptir. Kurslarımızda uyumu olumlu
yönde geliştirmek için gerekli olan hoşgörü
öğrencilerin ev ödevlerini doğru ve eksiksiz yapabilmelerine yardımcı olmaktır.
Müzik kursları
Temel müzik bilgilerinin yanısıra, enstrüman
çalmasının öğretildiği bu kurslarda başlıca bağlama,
saz, ney ve gitar yer almaktadır.
Mutfak / Yemek kursları
Cumartesi günleri düzenlenen bu kursta
katılımcılara genel mutfak becerileri ve yemek tarifleri, uygulamalı olarak öğretilmektedir.
ortamının hazırlanmasına önemle dikkat edilmektedir. Bunların yanında aşağıda belirtilen sosyal hizmetler de verilmektedir:

Bilgisayar kursları

Büyüklere yönelik (kadın-erkek) almanca kursu

Alanında uzman bilgisayar mühendisleri tarafından
verilen bu kurslarda, temel bilgisayar bilgileri ve iş
hayatında sık kullanılan bilgisayar programları ile internet kullanımı konuları işlenmektedir.

Almancayı başlangıç seviyesinde öğrenmek isteyen
bayanlar için düzenlenen bu kurs haftada dört gün
Volkshochschule öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Çocuklarımızın geleceği için,
Sizin de katkınız olsun!
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Ziynet Derbazlar

Özel bilgisayar programları bu konuda size yardımcı
olabilir, fakat sizin denetleme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz. Çocukların internete girdiğinde dikkat
etmesi gereken konular: İsimlerini, adreslerini, telefon numaralarını, giriş ve özel kullanım şifrelerini ve
diğer başka önemli şahsi bilgileri, internet ortamında
yabancı kişilere vermemeleri.
Velilerin, çocuklarına bilinçli internet kullanımını
öğretmesi gerekiyor.

İnternet ve Eğitim
Bu zamanın gençliği bir eğlence toplumunda yaşıyor
ama ona göre de korunma ve dayanak ihtiyacı yükseldi. En büyük korkuları ileride iyi bir işyeri bulamamak.Bu korkularını yenmek için iyi bir eğitim
almaları çok önemli. Velilerin bu konuda çocuklarına
baskı yapmadan destek olmaları , ilgilenmeleri gerek.
İnternet bugünkü hayatımızda ve çocukların
eğitiminde çok önemli bir araç.
Sadece yetişkinler için bilgilenme ve eğlence aracı
değil aynı zamanda gençlerin de geniş şekilde
faydalandığı , neredeyse vazgeçemeyeceği bir araç.
Öyleki televizyon gibi güncel hayatımızın bir parçası
oldu.
Veli olarak, çocuklarımızı interneti kullanırken yeterince kontrol ve dikkat etmemiz gerekiyor. İnternet
deneyimi olmayan veliler, internetin aynı zamanda
ne kadar tehlikeli olup olmadığının farkında degiller.
Bu konuyla kesin ilgilenmeleri çocuklarının geleceği
açısından şart. Siz internetle ilgilenmiyorsanız bile
nasıl birşey olduğunu öğrenmeyi denemelisiniz.
Çocuklarınızla beraber internete girin. Belki biraz
zamanınızı alabilir fakat aynı zamanda da
çocuğunuzu iyi tanımaya, korumaya vesile olur.
Çocuklarınızla bazı şeyleri paylaşmayı deneyin ve
onları o şekilde yönlendirmeye çalışın. Çünkü hem
onları sevindirmiş, ilgi göstermiş olursunuz ama aynı
zamanda onları ve faydalandıklarını kontrol etmiş
olursunuz. Bunun sayesinde tehlikeli durumları daha
önceden farkedip daha çabuk müdahale edebilirsiniz.
Çocuğunuz
interneti
kullandıktan
sonra
agresifleşiyorsa, yeri geldiğinde kullanımı azaltmanız
veya yasaklamanız gerek, çünkü aşırı ve yanlış
kullanım çocuğunuza her yönden zarar vermeye
başlıyor demektir ve internet içerisinde bu zararları
verebilecek sitelerde ne yazık ki var.

Sadece yasaklarla yönlendirme vazifenizi yerine
getirdiğinizi sanmayın. Çağımızın hızlı ve geniş bilgiye ulaşmadaki en gelişmiş aracı internet, size ve
çocuklarınıza kullanım amacınıza göre hizmet etmeli.
İnternet ve televizyon çocuklarımızın eğitimini ve geleceklerini elimizden almamalıdır. Herşey bizim elimizde...

Berlin Veliler Topluluğunu Tanıyalım
Berlin Velîler Topluluğu; 18.03.1998 tarihinde
kurulmuş, aynı tarihte Berlin Charlottenburg İdarî
Mahkemesi tarafından tescillenmiş ve Berlin Vergi
Dairesi tarafından da „Kamu yararına faaliyet gösteren yabancı dernekler statüsünde” kabul edilmiş bir
dernektir.
Berlin Veliler Topluğu’nun kuruluş amacı; öncelikle
Berlin’ de yaşayan yaklaşık 200.000 Türk kökenli
hemşehrilerimize ve bilhassa Türkiye kökenli
öğrencilere sosyal, kültürel, dil, din, hukuk, meslek
edinme vb. konularda karşılaştıkları problemlerin çözümünde yardımcı olmak ve sağlıklı bir toplumun
oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Bu sayede Berlin Velîler Topluluğu, yaşamış olduğumuz ülkede „Çok kültürlü bir toplum”un meydana
gelmesine katkı sağlamış olacaktır. Tercüme hizmeti
(sadece üyeler için) yeminli tercümanımız tarafından
yapılmaktadır.
Sosyal
ve
mesleki
danışmanlık:
Sosyal
pedagoglarımız, aile problemleriniz ve gençlerimizin
meslek eğitimi konularında problemlerin çözümlerine
yönelik danışmanlık yapmaktadır.
Veli ve öğrencilere danışmanlık: Okul ve eğitim sistemi, okuldaki problemler, okul tavsiye mektupları
gibi konularda velilere ve öğrencilere yönelik
sunduğumuz danışmanlık hizmeti bu alanda çalışan
uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
“PROBLEMLER PAYLAŞILDIKÇA AZALIR,
MUTLULUKLAR PAYLAŞILDIKÇA ARTAR”
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durum yaşandı. 01.07.2007 den geçerli olmak üzere.
Berlin`de elektrik fiyatları ortalama yüzde altı arttı.
Elektrik fiyatlarındaki artış sadece Berlin’le sınırlı
kalmayıp bütün Almanya’da aynı şekilde yükseldi.
Fiyatlardaki bu yükselme 2008 yılını bütünüyle etkileyecektir.

Ahmet Yumuşak

Ekonomik Bakış
Berlin`de elektrik fiyatları yükseldi
Sevgili Okuyucular,
yeni derginiz MOCCA siz Berlin`li okuyucularını
başkent ve çevresinde cereyan eden güncel
gelişmeler ve olaylarla ilgili geniş çaplı ve anlaşılır bir
dille bilgilendirmeyi amaç edinmiştir.
İnsanların ihtiyacı olan bilgi alanına herşeyden önce
ekonomi girer. Burada teorik tartışmalara girmeden
insanların, hanelerin veya şirketlerin ekonomik hareket alanları ön planda bulunmaktadır. Bütün bu ekonomik birimler az miktarda sahip oldukları parayı
akıllıca kullanmak durumundadırlar.
Az miktardaki para fiyatların yükseldiği ama gelirlerin
sabit kaldığı durumlarda daha da azalmaktadır. Her
fiyat yükselişinde bu böyle olur. İnsanlar kendilerinin
ve çevresindeki yakınlarının geçimlerini temin etmekle yükümlü olduklarından, her fiyat yükselmesiyle
birlikte alarm çanları çalmaktadır. İnsanlar fiyat yükselmelerine karşı koyamamakta ve sonunda fiyatları
ödemek zorunda bırakılmaktadırlar.
Elektrik fiyatlarında da 01.07.2007 itibariyle böyle bir

Bir yıl baz alınarak hesaplar yapıldığında elektrikteki
fiyat yükselmesi yıllık 600 EUR, tüketimi olan bir
hane için 36 EUR luk bir ek yük getirmekte, bu miktar, yıllık 1.200 EUR tüketimi olan bir hanede ise 72
EUR ya ulaşmaktadır. Düşük gelir grubundaki tüketicilere gelen yük (yüzde olarak) orta ve yüksek gelir
gruplarına nazaran daha fazladır. Medyadan ve
kendi gözlemlerimizden bilindiği üzere Berlin`de
düşük gelirli çok sayıda hane mevcuttur.
Fiyat yükselmesine karşı haneler ne yapabilirler?
Hemen ilk akla gelen elektrik sarfiyatını düşürmek
olacaktır, mesela:
- Her hane elektrik tüketimini gözden geçirip
elektrik tüketiminin gereksiz olduğu yerleri tespit ederek buralarda elektrik kullanımını azaltma yoluna gitmelidir.
- İnternet, Berlin resmi kurumları, tüketici merkezleri ve elektrik üreticilerinden elektrik tüketiminin
azaltılmasıyla ilgili yararlı bilgiler alınmalıdır.
- İnternet ortamından yararlanmalı ve elektrik
üreticileri arasındaki fiyat ve diğer koşullarla ilgili
karşılaştırma yapılmalıdır.
-Araştırma sonucu iyice değerlendirilerek
uygun elektrik üreticisi seçilmelidir. Bu seçenekler
dışında başka bir üçüncü seçenek maalesef
bulunmamaktadır. Çünkü her hane elektrik kullanmak mecburiyetindedir.
Yükselen elektrik fiyatlarına rağmen siz
okurlarımıza yinede mutlu günler diliyorum.
Dipl.- Kfm. Ahmet Yumuşak

Danışmanlık - Muhasebe
Reuter Str. 57
12047 Berlin
e Mail:
a.yumusak@aysa-berlin.de

Tel.: 030 - 820 79 564
Fax: 030 - 820 79 565
Mobil: 0176 - 22 75 59 79

* Betriebliche Beratung * Şirket Danışmanlığı
* Buchhaltung
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* Projektleitung
* Proje Yönetimi
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çevreyle uyumlu atık yönetimi denilmektedir.
Çevreyle uyumlu olarak depolanmayan katı atıklar çok tehlikelidir.

Süleyman Aslan

Çevre ve Biz
Çevre, insanların diğer canlılarla birlikte yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal,
ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir başka deyişle,
canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre
denir. Çevre insan hayatını etkileyen en önemli faktördür.
Ancak ben burada insanların etkileşim içerisinde bulunacakları hemcinslerinden oluşan çevreden değil,
canlıların özellikle de insanların sağlığını doğrudan
veya dolaylı yoldan etkileyen çevre kirliliğinden bahsedeceğim. Eğer çevremizi temizlik açısından kontrol
altında tutamazsak, çevre kirliliği bizim için ileride pişman olunacak bir duruma gelecektir ve gelmiştirde.
Günümüzde en yaygın olan kirlilik; su, hava, toprak ve gürültü kirliliğidir.
Bütün dünyada özellikle büyük yerleşim kentlerinde

Çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük
çevre sorunları arasındadır.
Bu bakımdan
çevre adına atılacak her adım, sağlık açısından geleceğimizin garantisi olacaktır.

insanların karşılaştığı çevre sorunlarından biri çöpler
ve genellikle evsel katı atıklardır.
Evsel katı atıkların % 68’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç,
cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır. Dünyada
katı atık yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar:
- az üretilmesi,
- atıkların geri kazanılması
- ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf
edilmesidir.

Çöpler ve katı atıklar uygun bir şekilde depolanmazsa, yeraltı ve yerüstü su kirliliğine, haşerelerin
üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olacaktır. Eğer
birgün çöp dağları arasında nefessiz kalınırsa, sebep
çöplerin kaynağında tesirsiz hale getirilememesidir.
Çöplerin yeri çöp kutularıdır.
Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere
çöp atıp çevreyi kirletenler hem doğa düşmanı hem
de insan düşmanı sorumsuz kişilerdir.
Mesela pil ve detarjanlar
Çöplerimize attığımız pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak
geri dönecektir. Bu bakımdan “Kullan-at” piller yerine
yeniden doldurulabilen pilleri kullanalım.
İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri de aynı şekilde geri dönecektir.
Bundan dolayı, bilhassa temizlik maddelerinde doğal
bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan
ürünler tercih edilmelidir.
Çevre bilinci ile alışveriş yapalım
Bir kere kullanıp atacağımız naylon poşetler yerine,
sürekli kullanabileceğimiz bez torba, sepet veya fileleri tercih edelim: Çünkü, plastik ambalajlar ve naylon
poşetler doğada parçalanmadan yüzyıllarca kalabilmekedirler.
Plastik ya da pet ambalajlı yiyecekler ve içecekler yerine cam ambalajlı yiyecekleri ve içecekleri seçelim.
Aradaki fiyat farkı herhalde bizim sağlığımızdan daha
önemli olmasa gerekir.
Ambalaja değil, ürüne para verelim.
Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına
dikkat edelim. Alışveriş yaparken, harcamanın ne kadarını ürünün kendisine, ne kadarını ambalajına verdiğimizi düşünelim: Bir yandan çevreyi kirlettiğimiz
bu ambalaj maddeleri öbür yandan bizi aldatan “yalancı” nesneler değil midir?

Bir kez kullanıp atılan kağıt peçete ve havlular için
binlerce ağaç kesilmektedir. Ağaç katliamını önlemek
Geri kazanım için, çöplerin toplanmasından tutun da, bir bakıma bizim elimizdedir: Bez peçete ve havlu
depolanması veya bertaraf edilmesine kadar geçen kullanarak ağaç katliamının bir kısmını durdurabiliriz.
tüm aşamaların bir plan çerçevesinde ele alınmasına Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
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tumlu kullanıp, kullanılmış kağıtları geri kazanalım.
Geri kazanım
-Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların toplayıp ekonomiye kazandıralım ve böylece çevre
özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fi- kirliliğini de önlemiş olalım.
ziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle
- Velhasıl, çevre bilinci ile yaşayarak gelecebaşka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri ka- ğimizi garanti altına alalım.
zanım denilmektedir.
Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji
tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe
giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.
Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir
atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması, geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır.
Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm
işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir. Bu konuda hassas olmak,
üşenmemek, adam sende boşver deyip geçmemek
gerekir. İnsanlar birbirlerine faydalı olduğu sürece
paylaşılan mutluluklar artacak ve çoğalacaktır. ‘’İnsanların en hayırlıları insanlara faydalı olanlarıdır.’’
Neleri nasıl yapalım
-Ambalaj çöp değil, aynı zamanda bir hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.
-Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim, kağıtlarımızı, defterlerimizi tu-
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Hureyre Kam

İmmanuel Kant.
Kısa bir özgeçmiş.
Daha bebeklik çağında olan iki evladını kaybeden
ve çok dindar bir insan olan Johann Georg Kant
adındaki bir köseleci yeni doğan dördücü çocuğuna
Emanuel ismini verdi. Prusya takvimi 22 nisan 1724
tarihi ile bu ismi bağdaştırıyordu. İbranice aslına
daha yakın olması nedeniyle daha sonraları ön ismini İmmanuel’e çeviren
Kant isminin anlamının onun
için bir teselli kaynaği
olduğunu da saklamıyordu:
„Allah onunladır“ veya başka
bir
deyişle
„Allah’ın
yardımına mashar olan kişi“.
Olgun yaşlarında dahi Kant,
bulunduğu dost sohbetlerinde sıkça ebeveynlerinden
söz açar ve çocukluk
anılarını içli bir teessür halinde anlatırdı. Konu ebeveynleri olunca kendisinin onlar hakkında daima en
güzel şekilde bahsetmesi Kant’ın ebeveynlerinin
hayat tarzının da onun ahlak hakkındaki görüşlerini
derinden etkilediği kanısı pek yakın olacaktır:
„Hayatımda bir defa bile olsun ebeveynlerim tarafından ne
ahlak dışı sözler işittim, ne de bir ayıplarınaşahit oldum.“1

Evladının hafızasına gıpta eden ve nispeten iyi bir
eğitime sahip olan annesi, oğlununda iyi bir eğitim
görmesi için üzerine çok titredi. Pietizm akımına
mensup ve çok dindar bir kadın olan annesi oğlunun
özellikle dini eğitimiyle çok meşgul oldu. Böylece

sekiz yaşına ayak basan İmmanuel’i Collegium Fredericianum’a kaydetti ki, burada Franz Albert Schulz
adında Königsberg’in önde gelen bir ilim adamı
görev almaktaydı. Özellikle Pietizm ve Felsefe’deki
akılcılık akımının sentezi üzerindeki çalışmasıyla ün
kazanan Schulz, Kant ailesinin eski bir dostu olmakla
beraber Kant’lara maddi destekte de bulunuyordu.
Pietizm akımı kalbe ve gönüle vurgu yapması sebebiyle, bilimselliğin tam zıddında yer almakla beraber,
aynı zamanda mistisizmi andıran bir duygusallıkla
vasıflandırılmaktadır. Kant’ın daha erken yaşlarda
annesiyle beraber Schulz’un incil okumalarına
katılması ve ilk resmi din dersini ondan görmesi, bir
çok Kant uzmanını Pietizm’in Kant’ın üzerinde büyük
tesirleri olduğu kanısında birleştiriyor. 16 yaşında Königsberg’deki Albertina Üniversitesi’ne kaydını yapan
Kant, 13 yaşında annesini kaybetmiştir. Üniversitede
kaydını hangi dal için yaptığı bugün bilinemese de
vaka şu ki bu kayıt Kant için çok büyük anlam
taşıyordu. Şöyle ki, bu kayıt
sadece hayatında yeni bir
sayfa açmıyor aynı zamanda işçi tabakasından
akademisyen tabakasına
geçmek, yani daha yüksek
bir sosyal statüye sahip
olması anlamına geliyordu.
Baba evinden ayrılıp kendine küçük bir oda tutan
Kant, geçimini bir yandan
saygılarını çabuk kazandığı
arkadaşlarının derslerinde
yardımcı
olmakla
kazanırken, öte yandan ustalıkla oynadığı bilardo ve
kart oyunlarında bütün rakiplerini yenerek
kazanıyordu.
Babasının vefatı üzerine Kant, 1748 senesinde asil
ailelerinin çocuklarına öğretmenlik yaparak geçimini
sağlamak üzere Königsberg’i 6 senelik bir süre için
terketmesine rağmen, talebelik statüsünü bırakmadı
ve boş zamanlarında kendisini öğrenimine verdi.
1754 senesinde Königsberg’e geri dönen Kant, bir
sene sonra bitirme tezini yazdı. Felsefede
diplomasını almasıyla serbest öğretim görevlisi ola-
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rak ders verme hakkını da kazanmış bulunuyordu.
Yalnız vereceği bu dersler için üniversitenin ona hiçbir şekilde mekan sunma zorunluluğu olmadığı için
derslerini kendisinin ayarlayacağı özel mekanlarda
gerçekleştirmek durumundaydı. Böylece elde
edeceği gelir tamamen derslerine gelecek olan talebenin sayısıyla orantılıydı. Fakat Kant’ın Königsberg’de kendisini ispatlamış
olması ve sayılan bir
şahsiyet olmasından dolayı
seminerleri daha ilk günden
tıklım tıklım doluyordu. Kant
aslında bugün sanıldığı gibi
kuru soğuk bir ilim adamı
da değildi. Arkadaşları
onun
neşesini
açık
gönüllülüğünü severken, talebeleri kıssalarla süslediği
derslerini dinlemekten keyif
alıyor ve aralarında rahatça
gezebildiği sosyete ise rengarenk ve şık giyinimli profösöre karşı hayranlık duyuyordu.
Serbest öğretim üyesi olarak calıştığı dönem boyunca birçok muhtelif şehirlerden yüksek meblağlı teklifler gelmesine rağmen, Kant 1770 yılında talebi
kabul oluncaya kadar Königsberg Üniversitesi’ne tekrar tekrar başvurdu. Kant bu zamana kadar birçok
eser vermişti ama bunların arasında ismini sonraki
nesillere taşıyacak bir çalışma henüz yoktu. 1770 senesinden sonra üniversitedeki sorumluluklarını titizce
yerine getiren Kant artık hiçbir eser vermez olmuştu.
Kendisini her geçen gün biraz daha toplumdan soyutlayarak 11 sene sürecek olan inziva dönemine
girmişti. İşbu 11 sene içinde felsefede bir dönüm
noktası teşkil edecek olan o büyük eserleri üzerinde
çalıştı.
1781 senesinde nihayet inzivadan çıktı ve süratli bir
şekilde eser vermeye başladı. Aynı yılın mayıs
ayında sadece dört ay içinde „adeta uçarak“ yazdığı
Dipl.-Kaufmann

Ahmet ÖZBEĞ

Unternehmensberatung
Bürodienstleistung
Buchhaltung
Lohnabrechnung

„Saf Aklın Eleştirisi“ adlı kitabında „ne bilebilirim“ sorusuna bir cevap verebilmek için aklın sınırlarını
çizer. Aklın pratik yönüyle, yani ahlak ile ilgili kitabını
ise yedi yıl sonra baskıya verdi. Bu eserinde ise „Ne
yapmam lazım“ geldiği ile ilgili soruya cevap vermek
amacıyla „Kategorik Imperatif“ kavramını ortaya
koyar ve insanın kendi başına bütün akıllı varlıkları
kapsayacak bir ahlak yasası
ifade edebileceğini öne
sürer.
„Faal
Aklın
Eleştirisi“nden hemen sonra
üçüncü
ve
sonuncu
eleştirisini yazmaya soyunur.
1790
senesinde
yayınlanan „Yargı Gücünün
Eleştirisi“nde ise birşey
hakkında „güzel“ veya „çirkin“ diye hükmedebilmenin
sebeplerini tartışıyor. Burada zevklerin ve renklerin
tartışılmaz olduğuna bir nevi
kanaat getirse de, aslı itibariyle birşey hakkında „güzel“ veya „çirkin“ diye
hükmettiğimizde bu yargımızı hislerden arınmış ve
zorunlu prensiplere dayandırıyorsak bu yargımızı
gayet tabi genel geçerliliği olacağını savunuyor.
40 yaşına bastığında artık vücudunun zayıfladığını
ve hastalıklara karşı direncini yavaş yavaş yitirdiğini
farkeden Kant, bundan böyle daha tasarruflu
yaşamaya karar verdi ve titizlikle uyguladığı günlük
plan hazırladı. Bu plana göre sabah 04.45 de kalkıp
gününün içinde işi ve dostlari için belli zamanlar tayin
ettikten sonra, saat tam 22.00’ da istirahate çekiliyordu. Yaşlandığında diyete tabi tutulan Kant, şuur gücünü de kaybettikten sonra neredeyse hayatının
tamamını geçirdiği Königsberg’de 79 yaşında vefat
etti.
1Hasse, Johann Gottfried, Letzte Äußerungen Kants von einem
seiner Tischgenossen, Königsberg: Herlage, 1804
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biki kültürel ve yöresel değişiklikler bu araştırmaları
zenginleştirir.

Önder Coştan

Sosyoloji
Toplumdaki gerçekler ve bu gerçeklerin nasıl oluşup
değiştiği veya muhafaza edildiği ile ilgili bilimsel
çalışmalar sosyolojinin temel hedeflerindendir.
Arkadaşlıklar, aile, kurumlar, her türlü sosyal gruplar
hatta milletler sosyolojinin araştırma merkezindeki
konulardır.
Aynı alanlarda başka bilim dalları da araştırma
yapmaktadır, ancak bu bilim dalları belli bir konuyu
ele alarak o konuya belli bir perspektiften
yaklaşmaktadır. Mesela, hukuk, din bilimi, ticaret, sosyalpiskoloji veya eğitim gibi.
İşte sosyolojinin önemi tam burada değer
kazanmaktadır: Çünkü, geniş bakış açısının yanı sıra
sosyoloji, teorilerle ve metodolojik çalışma yöntemleriyle dar bir perspektifden kurtulup toplumdaki
bütün dinamikleri mercek altına almaktadır.
Sosyoloji, araştırmalarında, evrensel ve ebedi
cevapları bulmaktan ziyade toplum içindeki dinamikleri keşfetmek, değişimleri farketmek için uğraşır. Ta-

b.e.y

Latince’den toplum anlamında „Socius“ ve yunancadan bilim anlamında “logos” kelimesinden ibaret olan
sosyoloji henüz genç bir bilim dalıdır.
-Sosyoloji, bilhassa Avrupa ve Anglosakson
devletlerinde Auguste Comte, Emile Durkheim, ve Almanya açısından Max Weber gibi ünlü bilim adamları
ve düşünürlerin temelini attıkları bir bilim dalıdır.
-Sosyoloji, 17.inci ve 18 inci yüzyılda demokratik toplumların gelişmesiyle, kral ve kiliselerin
baskısından kurtulup halkların kendi ideallerine göre
düzen kurma isteklerini inceleyen ve bu konuda derin
araştırmalar yapan bir bilim dalıdır.
Sosyoloji o zamandan bu yana sosyal hayatımızın
her alanıyla ilgili değişik teoriler ve araştırma metod
ları geliştirmiştir.
İbni Haldunun 13. Yüzyılda yazdığı Mukaddime adlı
eseri, modern sosyolojinin bazı konularda (hukuk,
ekonomi, göç, aile) temelini oluşturmaktadır.
Gelecek sayılarda sosyolojinin temel fikirlerini ve
farklı teorilerini daha yakından tanıma fırsatı
bulacağız. Bu esnada günümüzde gelişen sosyal ve
siyasal oluşumları da analiz etme imkanına sahip
olacağız. Bu anlamda Berlin gibi sosyal ve kültürel
zenginlikleri bol olan bir yerde bulunmamız ayrıca bir
şans olarak görülebilir.

Dipl.-Kfm. Bekir

Yılmaz

-Geschäftsführer-
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İlknur Atak

Kızkulesi
Kızkulesi, deniz feneri
olarak 18. yüzyılda inşa
edilmiştir. İstanbul’da
Üsküdar semtinden birkaç yüz metre uzakta
bulunan
kule,
Boğaziçi‘nde küçük bir
adanın
üzerinde
bulunmaktadır.
Asya kıtası sınırlarına
ait denizin üzerinde
inşa
edilmiş
olan
Kızkulesi, 30 metre yüksekliğindedir ve İstanbul’un
görülmeye
değer
eserleri
arasındadır.
Başlangıçlarda gözlem kulesi görevini yerine geti-

ren kule, ilerleyen zamanlarda gümrük hizmeti için
kullanılmıştır. Günümüzde Kızkulesi‘nin içinde çok
şık bir restaurant bulunmaktadır. İster yemeğinizi
yer, birşeyler içerken yada sadece terasına çıkıp
çevreye
bakarak
Kızkulesinin
muhteşem
manzarasının tadını çıkartabilirsiniz. Karşı konulmaz
ve lezzetli yemek menüsünün ve içeceklerinin
yanında, görmeye gelenleri daha birçok geleneksel
tatlar beklemektedir.
Yapının birde tarihi öyküsü bulunmaktadır. Geleceği
gördüğüne
inanılan biri
tarafından
zamanında o
b ö l g e d e
yaşayan bir
prensesin zehirlenerek
öleceği iddia
e d i l m i ş t i r.
Bunun üzerine
Kızkulesini
yaptıran prensesin babası, kızının ölmesinden korkarak, prensesi
buraya hapsetmiştir. Lakin yemesi için prensese getirilen meyva sepetinden çıkan bir yılan prensesin
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Emine Alacakuş

İrmik Helvası
Emine Dönmez Adanalı’dır ve inanılmaz lezzetli yemekler pişirir. Emine teyzenin çok meşhur olan yemeklerini ve tatlı çeşitlerini ilerideki sayılarda sizlere
aktarmaya çalışacağım.

Bu sayıda Emine Teyze’nin meşhur helva tatlısının
tarifini ve yapılışını sizlerle paylaşacağım.
İrmik helvası için gereken malzemeler:
2,5 su bardağı irmik
2,5 su bardağı şeker

6 su bardağı kaynar su
200 gr tereyağı
3 yemek kaşığı margarin
Yarım kahve fincanı çamfıstığı
Yapılışı:

(1) Margarini orta ateşte eritip çamfıstığını ilave
ediyoruz.
(2) Çamfıstığının rengi pembeleşince tereyağını
ekliyoruz. Sonra irmiği ilave ediyoruz ve orta ateşte
yaklaşık 30-35 dakika kadar karıştırarak kavuruyoruz.
(3) İrmik kıvamına geldiğinde şekeri ekleyerek
karıştırmaya devam ediyoruz.
(4) İrmiği şekerle birkaç dakika kavurduktan sonra
kaynar suyu şekerli irmiğe ilave ediyoruz.
(Dikkat; irmik tenceresi çok sıcak olduğundan su
ilave edildiğinde sıçramaya başlıyor)
Suyu ilave ederken tencereyi ateşten alıp kapağını
hemen kapatıyoruz.
Biraz dinlendirildikten sonra tekrar hafif ateşte bir 10
dakika demlendiriyoruz. Daha sonra ocağın altını
kapatıp 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz.
Sonra eşe, dosta, komşunuza dağıtın. Afiyet olsun!
Ellerine sağlık Emine Teyze!
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ırkçı Alman’ın saldırı ve tacizine uğrarım? Bu durumda ne yapmalıyım? Polise güvenipte şikayetçi
olabilir miyim? Eğer şikayetçi olursam; aniden
kapım kırılıp, içeriye kanun adına, kanun adamları
girip, güya suç unsurlarını almak ve aramak için çocuğumun kolunu kırıp; kardeşimin beyin kanamasına yol açacak işkencelere maruz kalır mıyım?
Adem Özdamar da olduğu gibi.

Adil Avaz
Şair
Yabancı olarak Almanya’da yaşamak
Almanya yabancılarla kırkbeşyıl önce tanıştı. Misafir işçi olarak davet ettiği yabancılar üç yıl Almanya’da kalacaklar ve sonra ülkelerine geri
döneceklerdi. Hesap tutmadı misafirler misafir olmaktan hoşnut kaldılar, ev sahibi de durumdan fazla
rahatsız değildi hani. Karşılıklı rıza ile misafirlik süresi uzatıldı. Misafirler birsüre sonra ailelerini de
yanlarına almaya başladılar. Zamanla bu durumdan ev sahibi rahatsız oldu. Misafirleri evinden
atmak için yasalar çıkardı ama istenilen sonuç tam olarak alınamadı.
Ancak
bu
arada
hükümetlerin çıkardığı bu ve benzeri yasalardan cesaret alan yabancı düşmanları peydahlandı.
Münferit sayılabilecek olaylar
meydana gelmeye başladı. Ve misafirler kırkbeş yıl sonra oturulabilir bir hale getirebilmek için
gençliklerini ve sağlıklarını yoluna
harcadıkları o evde yaşamaktan
korkar oldular, tedirgin oldular, konutlarında tedbiren yangın tüpleri,
urganlar bulundurma lüzumu hisseder hale geldiler, psikolojileri
bozuldu ve acabalarla yaşamak
kaderleri oldu ve şöyle düşünmeye başladılar:
Acaba, ‘’Yarın soğuk mu olacak,
sıcak mı? Veya, yarın ‘hangi işlerimi öncelikle halletmeliyim?’‘ gibi.
Eğer Almanya’da yabancıysanız,
bu hesapların yanında, başka hesaplara da öncelik vermek zorundasınız. Mesela, yarın evim
yanabilir mi, yanarsa ne yapmalıyım? Veya yolda yürürken, kaç

Eğer Almanya’da yabancıysanız; bütün bunların yanında, bazı politikacıların yabancıları fişleyelim suç
işleyenleri sınırdışı edelim gibi ahlak kurallarını zorlayan demeçlerini yarınki hayat günlüğünüze kaydetmek zorundasınız.
Eğer Almanya’da yabancıysanız; sözlü ve basılı
bazı yayın organlarının yayınladıkları yabancıları
aşağılamaya yönelik filimleri ve manşetleri de yarın
ki hayat günlüğünüze kaydetmek mecburiyetin desiniz.
Mesela, Ludwigshaven yangınında gerçek sorumlular bulunamadı! Teknik hata kılıfıyla olayın üstü ör-
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tülmeye çalışıldı, öyle sanıyorum ki, kendileri dahil
hiç kimse bu raporu ciddiye almadı. Ortada dokuz
ceset olmasa, yangını intihar veya sigortayı dolandırmak amacıyla ailenin kendisinin çıkardığını bile
belki rapora eklemekten çekinmeyeceklerdi.

medeniyetlerinin seviyesine ulaşmak istediğimiz o ülkelerden biridir.

İnsanlık, başlangıç tarihi itibarı ile, günümüze kadar
birbirlerine karşı üstünlüklerini ispatlamak için, fırsat
buldukça didişmiş durmuşlardır. Birbirlerine üstün
gelmek için akıl almaz yöntemleri hep denemişlerdir.
Ne yazıkki bazı gruplar aynı yöntemleri günümüzde
de kullanmaktan hiç çekinmemektedir.

Kırkbeş yıldan beri birlikte yaşıyoruz, artık birbirimizi
tanıdık, ortak paydalarımız çok, aynı havayı teneffüs
ediyoruz. Bu ülke hiç kuşkusuz bizim de vatanımız.
Çağrımız şudur: Gelin yabancıları ötekileştirmeden
sorunlarımıza birlikte çare arayalım.

Bugünlerde yabancılar gözlerinin önünde olup bitenleri ‘’devlet politikası’’ olarak düşünmeye başladılar.
Düşünülen doğruysa, arzu edilenin yabancıların bu
Türkiye’de, Almanları hiç ilgilendirmeyen mahkeme düşünceye gelmeleri ise bu çok yanlış bir politika ollerin (Marko W.), salonlarını
malıdır. Bu şekilde yabancıları ülkeyi
dolduran, bazı Alman demok
terk etmeye zorlamak fevkalade saKırkbeş yıldan beri birlikte
ratlarına sor mak lazım: Mölln,
kıncalıdır. Alman tarihi bu düşüncenin
yaşıyoruz,
Sollingen, Ludwigshaven gibi
yanlış olduğuna dair en iyi tefsir değil
artık birbirimizi tanıdık,
yerlerde yanarak öldürülen
midir?
ortak paydalarımız çok,
veya Hagen’de işkence yapıaynı havayı teneffüs ediyoruz.
larak öldürüldü ğü söylenen
Futbol topuna gereğinden fazla hava
Bu ülke hiç kuşkusuz bizim de
Adem Özdamar gibi yabancıverirseniz; onu önce gerer sonra patvatanımız.
ların davası görü lürken nerelamasına sebep olursunuz. Bu patlaÇağrımız şudur:
lerde oluyorsu nuz, sesiniz
madan topu sorumlu tutamazsınız.
Gelin yabancıları
niçin çık mıyor?
Bugün günah keçisi gibi gösterilen
ötekileştirmeden
NeoNaziler Marsta yaşamıyorlar. Ludsorunlarımıza birlikte çare
Almanya’da NeoNazi kurumu
wigshaven de yanan evin duvarlarında
başlı başına bir ikilem. Yabanve kapılarındaki gamalı haç işaretleri
cılara karşı antidemokrat politikanın icrası için sanki de herhalde sanat eserleri oldukları için oraya çizilbir ihtiyaç. Diğer taraftan Almanya`nın geleceği için mediler.
bir tehlike. Acaba bu kurumun gayet açık olan yabancı karşıtı icraatlarına aynı açıklıkla göz yumul- Bütün bunları niçin irdeliyorum biliyor musunuz? Bir
masının bir sebebi mi var?
Alman sokakta bir yabancıya gülerek selam verirse;
acaba, o yabancı, o Alman’ın selamını veya gülüHer seçim zamanı, yabancıları hedef göstererek, ik- şünü, aslında nasıl yorumluyordur, diye merak ettitidara talip olanlar (Robert Koch...); iktidara geldikle- ğim için...’‘
rinde bu görüşlerini legal veya illegal metotlarla
yürürlüğe koyduktan sonra asimilasyon orkestrasının Sonuç olarak diyebilirimki; evet tüm bu olanlardan
eskilerden kalma o tanıdık şarkısı ‘’entegrasyon’’u, Almanlar’ın genelini sorumlu tutmak mümkün
hep bir ağızdan seslendirmede hiç beis görmüyorlar. değildir. Oturup sohbet ettiğimiz ekmeğimizi
paylaştığımız onlarca arkadaşımız var. Biz bu
Almanya’nın sicili bildiğimiz kadarıyla fazla parlak de- olayların münferit olduğuna inanıyoruz. Almanya
ğildir. Yetkililer aslında, her fırsatta sicillerini düzelt- bizim de memleketimiz ve çoğumuz Alman
mek için özel gayret sarfetmelidirler, günümüzün vatandaşıyız. Arzumuz yaşanabilir bir Almanyadır.
yabancıları bu konuda biçilmiş kaftan olarak değer- Endişemiz, çocuklarımızın geleceğinin garanti altına
lendirilmelidir.
alınmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Halbuki tarihi süreç bunun ne kadar rezil bir yöntem
olduğunu her fırsatta örneklendirmiştir. Medeni denilen, bilhassa gelişmiş ülkeler olarak adları sıksık terennüm edilen Avrupa ülkelerinin tarihten ders
almadıklarını görmek ve bu duruma şahit olmak bizleri yaralıyor: Çünkü bizler, kurulduğu günden beri
muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için uğraşan,
didinen bir ülkeden geliyoruz. Geldiğimiz bu ülke,

Yabancıları dışlamak için harcanan emek, para,
zaman, onları anlamak için harcansaydı; meselelerimizi çoktan halletmiştik ve şu anda balkonda,
fırınlanmış patates ve yanında çay birlikte yudumluyor olacaktık.
Ama herşeye rağmen yinede geçkalmış değiliz.
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Dostlarım..
Yunusun harcından yoğrulmuş harcım,
Mevlana’nın çağrısı başımda tac’ım,
Hünkar Bektaş Vel’i kalbte ilacım,
Karacaoğlan gibi sevdim dostlarım .
Denizlerindeyim insan susarmı,
Hepisini içiversen kesermi?
Nefesi iade etmeden vücut göçermi?
Ruhu tenine asi etti; sevdim dostlarım.
Kimi yolcu etti, kimi karşıladı nesimi,
Görmeyen gözü kör etti mi? Veyseli,
Nereleri? seyreyledi ‘Aşık Daimi’,
Binlerce kez ellerini öpem dostlarım,
Ben rabbime ırakmıyım içimde aşkı,
Onun bahşettiği aklı kullansak keşgi,
Yüreğime bırakılmış öyle ateşki,
Kendimi şiir dünyasına saldım dostlarım....
.
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İstiklal Marşının Kabulü
(12 Mart 1921)
İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan
düşmana karşı Anadolu ‘da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgisini ve inancı canlı tutacak bir
marşın hazırlanması düşüncesi, Genel Kurmay
Başkanı İsmet (İnönü) Paşa’dan geldi. İsmet İnönü
böyle bir marşın Fransız ordusunda mevcut
olduğunu ve bizim ordumuz için de faydalı olacağını
Milli Eğitim Bakanlığı’na iletti. Milli Eğitim Bakanlığı
da bu düşünceyi benimseyip bir yarışma düzenledi.
Beğenilen güfte için 500 lira ödül verilecekti. Yarışma
için 734 şiir gönderildi. Bir kurulca bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrıldı. Ama hiçbiri beğenilmedi;
marş olacak değerde bulunmadı. O zaman Burdur
Milletvekili olan Mehmet Akif’in para ödülünden
rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığı
öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah
Suphi şairin Meclis’teki sıra arkadaşı Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey’in yardımını istedi.
Hasan Basri Bey bundan sonrasını şöyle anlatıyor:
Akif Bey’in yanımda olduğu bir zaman, elime bir
kağıt parçası alarak, onun dikkatini çekecek bir
tarzda yazmaya başladım.
- Ne yazıyorsun?
- Marş, İstiklal Marşı yazıyorum.
- Yahu sen ne adamsın? Seçilecek şiire para
ödülü verileceğini bilmiyor musun? İçinde para olan
bir işe nasıl katılıyorsun?
- Yarışma kaldırıldı Seçilecek şiire ne para
verilecek, ne de her hangi bir ödül. Milli Eğitim Bakanı bana güvence verdi.
- Ya, o halde yazalım.

niden incelenmesini, bazıları da hemen görülüp karara bağlanmasını istediler. Uzunca tartışmalardan
sonra, şiirin kabulü için verilen 6 önerge benimsendi
ve İstiklal Marşı çoğunlukla kabul edildi.
Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924 yılında Ankara’da toplanan seçici
kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etti. Bu
beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930’da
değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi
Osman Zeki Üngör’ün 1922’de hazırladığı bugünkü
beste yürürlüğe kondu. Marşın armonilenmesini
Edgar Manas, bando düzenlemesini İhsan Servet
Künçer yaptı.

İstiklal Marşı’nın Açıklaması
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son
ocak.
O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak
O, benimdir; o, benim milletimindir ancak!

Bu kıtada Mehmet Âkif Türk Milleti’ne sesleniyor.
Ümit ve güven içeren sözlerinde: Ey Milletimi yurdumuzun düşmanlar tarafından kuşatılmış olmasına
bakarak bayrağımız için endişe etme, korkma.
Çünkü bu topraklar üzerindeki en son ocak
sönmeden, en son Türk bu uğurda canını vermeden
bayrağımıza kimse el uzatamaz.
Rengini şehitlerimizin kanından alan ve şafaklarda
bir alev gibi dalgalanan bayrağımız milletimin yıldızı
ve bağımsızlık sembolüdür. Gökteki yıldıza el sürülemediği gibi, milletimizin yıldızı olan bayrağıma da
düşmanlar dokunamaz. O Türk Milleti’nindir ve daima
öyle kalacaktır.
İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte bitiri- Bu dörtlükte şair bayrağımıza sesleniyor: ‘’Uğruna
len İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli Eğitim Bakanlı- canımı vereyim, ne olur kaşlarını çatma ey hilal kaşlı
ğının seçici kuruluna sunuldu. Milli Eğitim Bakanı güzel bayrağım. Neden bize dargın ve azarlar gibi
Hamdullah Suphi, daha önce seçilen 6 şiirle birlikte bakıyorsun? Seni, o nazlı nazlı dalgalandığın gökleyeni şiiri Ordu Komutanlarına gönderdi. Onlardan, rimizden indirmelerine izin vereceğimizi mi sandın?
şiirlerin askerlere okunmasını, beğenilenleri Kahraman milletim hür yaşamak ve seni hür yaşatsıralamalarını istedi. Komutanlar, kısa sürede sonucu mak için çok kan döktü, şu anda da dökmektedir.
bildirdiler: Hepsi de Mehmet Akif’in şiirini birinci Sen bize kaş çatarak, uğrunda yapılan bu fedakarsıraya almıştı. Bundan sonraki iş, İstiklal Marşı’nın lıkları hiçe sayarsan, dökülen kanlarımız sana helal
T.B.M.M’ne getirip kabul ettirmekti. Marş, ilk olarak
meclisin 1 Mart 1921 günü yaptığı ikinci oturumunda
ele alındı. Başkan Mustafa Kemal’in söz vermesi
Çatma, kurban olayım, çehreni
üzerine Hamdullah Suphi kürsüye gelerek, sık sık
ey nazlı hilal,
alkışlarla kesilen şiiri okudu ve son seçimin Meclise
Kahraman ırkıma bir gül!.. Ne bu şiddet, bu
ait olduğunu söyledi. O gün oylama yapılmadı. Şiirle
celal?
ilgili konuşmalar ve oylama, meclisin 12 Mart 1921
Sana olmaz, dökülen kanlarımız sonra helal.
günü öğleden sonraki oturumunda yapıldı.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Bazı milletvekilleri, bir komisyon kurularak şiirin ye-
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olmaz. Doğruluk ve adalet için çalışan, Allah’a ina- ezen ve sömüren bir canavar, bizim imanlı göğsünarak ona kulluk eden. İstiklal uğruna canını veren müze en ufak bir korku veremez. Zaten ‘’Medeniyet’’
milletimin hakkı bağımsızlıktır, hürriyettir.’’
adı altında yapılan bu vahşiliklerden sonra onun gerçek canavar yüzü ortaya çıkmıştır. O canavarın tek
Mehmet Âkif bu kıtada hürriyet kavramını işliyor. dişi kalmıştır, bize asla zarar veremez.’’
‘’Ben’’ kelimesi ile Türk Milleti’ni kastediyor ve:
‘’Ben, yaratıldığı günden beri hür yaşamış bir mille- Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın;
tim, bundan sonra da hür olarak yaşayacağım. Beni Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
esir edeceğini düşünenler ancak aklını kaçırmış olan- Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
lardır. Onların bu çılgınca düşüncelerine şaşarım. Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.
Çünkü ben, şimdiye kadar hiç esir olmadım. Hürri- Bu kıtada Mehmet Âkif Türk Milleti’ne, onun kahrayetimi elimden almak isteyen olursa kükremiş bir sel man askerlerine ümit ve kararlılık aşılıyor ve:
Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı.
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

gibi coşar, önüme çıkan engelleri çiğner geçerim. Bu ‘’Arkadaş! Alçakların yurduma girmesine kesinlikle
uğurda dağları parçalar, uçsuz bucaksız denizlere izin verme! Yurduna saldıran düşmana gövdeni siper
bile sığmam, yine taşarım.’’
et! Onlarla ölünceye kadar savaş! Onların utanmazca saldırılarına karşı dur! Cenab-ı Hak mutlaka
Garb’ı afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
sana yardım edecektir. Çünkü Allah, sabreden ve
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
korkmadan, Hak yolunda savaşan mü’minlere zafer
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
vereceğini Kuran-ı Kerim’de va’d etmiştir. Allah’ın bu
‘’Medeniyyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar!
yardımı belki yarın, belki yarından da kısa zamanda
ortaya çıkacaktır ve düşman perişan edilecektir.’’
Bu kıtada Mehmet Âkif sömürgeci, saldırgan batıya
çatmakta, medeniyet adı altındaki saldırgan tutu- 6.kıtada kutsal vatan ve vatan toprağı ele alınmakta,
munu kınamaktadır:
Mehmet Âkif gençlere, üzerinde yaşadıkları toprak‘’Batı ordularının en modern silahlarla, tank ve top- ların değerini ve özelliğini iyi bilmeleri gerektiğini anlarla, tıpkı çelikten bir duvar gibi üzerimize yürümesi latmaktadır: ‘’Bastığın yerleri (toprak) deyip geçme!
bizim için önemli değildir.Türk Milleti’nin öyle bir iman Geçmişini iyi öğren! Çünkü bu vatan toprakları, uğgücü, şehitlik inancı vardır ki, o imanlı göğüslerin her runa şehit düşenlerin kefensiz olarak gömüldükleri,
biri bir kale gibidir. Bu imanlı göğüsler karşısında en her karışında bir şehit kanı olan kutsal topraklardır.
modern silahlar etkisiz kalır, hepsi yok olur, parçala- Sen ki; dini, vatanı uğruna canını vererek, Allah katında makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine
nır.
Onların homurtuları, ulumaları da seni korkutmasın. ulaşmış bir babanın oğlusun. Vatanına gereken deMedeniyet maskesi takarak etrafa saldıran, zayıfları ğeri vermez, onu atalarının koruduğu gibi korumaz-

Sayfa 26
san, ataların incinir, üzülür. Bu cennet vatanı her ne
pahasına olursa olsun korumalı, dünyaları da alsan
bu yurdun bir karış toprağını bile vermemelisin.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
İstiklal Marşı’nın 7.kıtasında Mehmet Âkif vatan sevgisini, vatan toprağının özelliğini ve Türk Vatanı’nın
yüceliğini, şöyle anlatmaktadır: ‘’Bu cennet vatan uğ-

şesinde okunsun. Milletim kıyamete kadar hür yaşasın.’’
‘’O zaman (camilere düşman ayağının basmadığı,
ezan seslerinin yurdun her köşesinde duyulduğu
zaman) yeryüzünde bir mezar taşım varsa, sevinç ve
mutluluktan mezar taşım bile çoşkunlukla secdeye
O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım;
Her cerihamda, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi terden na-şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.
kapanacaktır. Milletimin hür olduğunu görmenin ve
şehitlik makamına ermenin kıvancı ile sevinç göz
yaşlarım, savaşta aldığım yaralardan boşanır. Cesedim, cisimsiz bir ruh gibi göklere çıkar ve o kadar yükselir ki, belki göğün en yüksek katı olan Arş’a
(Allah’ın yüce katına) ulaşır.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, Milletimin istiklal.

runa canını vermeyecek olan kim var? İşte herkes
vatanı uğruna canını vermek için hazır bekliyor. Şimdiye kadar bu uğurda o kadar çok yiğit canını verdi ki:
bir karış toprakta bir şehit yatmaktadır. Toprağı sıksan, şehitlerin kanı fışkıracak kadar çok şehit verilmiştir. Allah canımı, canım kadar sevdiğim şeyleri,
bütün varımı, yoğumu alsın; yeter ki beni bu vatanımdan ayrı ve uzak bırakmasın.’’

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar__ki şahadetleri dinin temeli__
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
8.kıtada Mehmet Âkif, din ve vatan uğruna şehit olanların ruhlarına tercüman olmakta, onların: ‘’Yüce Allah’ım! Ruhumun senden dileği şudur: Uğruna
canımızı verdiğimiz yurdumuza düşmanlar girmesin,
camilerime yabancılar el sürmesin! Bu mabetlerde
okunan ezanlardaki şahadetler ki: ‘’Eşhedü enla ilahe
illallah, Eşhedü enne Muhammeden resulullah’’ kelimeleri Türk Milleti’nin müslümanlığının ve bağımsızlığının ilk şartı ve temelidir.
Hürriyet sembolü olan bu ezanlar yurdumun her kö-

Büyük vatan şairi Mehmet Âkif İstiklal Marşı’nın son
kıtasında tekrar şanlı bayrağımıza hitap etmekte ve:
‘’Şanlı bayrağım! Sen de artık şafaklar gibi al renginle, göklerimde hür ve mesut olarak dalgalan.
Sabah şafağının ardından görülen aydınlık gibi, Türk
Milleti de bu sıkıntılı ve karanlık günlerden sonra aydınlığa kavuşacaktır. Uğruna dökülen kanlarımızın
hepsi sana helal olsun.
Artık Türk Milleti’nin yok olması, dağılması diye bir
şey ebediyyen söz konusu olamaz.
Çünkü; daima hür yaşamış olan, daima tek olan Allah’a inanan ve ona kulluk eden, daima vatanı uğruna çalışan ve çarpışan milletimin hürriyet ve istiklal
her zaman hakkıdır.’’

Allah Bu Millete
Bir Daha
İstiklâl Marşı Yazdırmasın!
Mehmet Akif Ersoy
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bayrağının gölgesinde bulabilirdi. Öyle de oldu.

İsmet Özel

İstiklal Marşı Derneği

Türk’ün sıhhatinden rahatsız olanlar İstiklâl Harbimizi
gözden düşürme hevesindedir. Dikkat gösterdiğimiz
birinci husus şudur: Kim Türkiye’yi haritadan silmek
için kollarını sıvadıysa, kim Türk milletini tarih sahnesinden silip süpürmek istiyorsa işini, Türkiye’nin
kuruluşunda İslâmlaşmanın ilk sırada bulunduğu
gerçeğini inkâr ederek yürütmektedir. 1071’de
başlayan süreç Türkiye’yi, XIII. yüzyılda Türklerin
vatanı haline getirdi. Türkler Anadolu’yu istilâ etmedi.
Anadolu Türkler sayesinde vatan oldu, Türk vatanı
oldu, Türkiye oldu.

Türkler o güne kadar Halep-Şam-Bağdat hattı olarak
bilinen İslâm’ın iftihar alanını İstanbul’a taşıdı. Buna
rağmen, biz Türkler XX. yüzyılın ilk çeyreğinde
Türk milleti sıhhatini İstiklâl Harbi ile ikmal etti. Rus
vatansız kalma tehlikesiyle burun buruna geldik. Bu
Çarı I. Nikola, Türkiye’yi kast ederek ve Türkiye’ye
tehlikeyi bir kez daha İslâmlaşarak, XIII. yüzyılda ne
kast ederek “kollarımızda çok ağır bir hasta var” sözyaptığımızı hatırlayarak atlattık. Hatırladık, milletçe
lerini sarf ettikten tam bir asır sonra, 1953’te,
zikrettik, hafızamızı İstiklâl Marşı tazeledi. Milletin
Türklüğüyle övünen bizler, dosta düşmana karşı,
kendi kaderine gönüllüce dahil oluşundaki bu dönüm
İstanbul’un Türkler tarafından fethinin 500 üncü yılını
noktasının kıymetini bilmeyenlerin tamamı Türk
kutladık.
düşmanları tarafından kurulan tuzağa düşürülmüştür.
Türk vatanı dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak İstiklâl Marşı Derneği tuzağın fark edilmesi sonuparçasıdır. Çünkü orası, oradan başka bütün yerkü- cunda ortaya çıktı.
reyi zapt eden kuvvetin emrini hiçe sayan milletin
İstiklâl Marşı, İstiklâl Harbi’ni açıklıyor. İstiklâl
vatanıdır. Türkiye İslâm karşıtı güçlere teslim olmayı
Marşı’na odaklanmak İstiklâl Harbi’ne odaklanmayı
ret edenlerin vatanıdır. Eğer “Medeniyyet dediğin tek
gerektiriyor. Odak İstiklâl Harbi olmadığı zaman nedişi kalmış canavar” karşısında bir İstiklâl Harbi verreye Türk vatanı dendiğine, Türk milletine kimlerin
meseydik bu vatandan, yani Türk bayrağının hür
dahil edileceğine dair karar Türk düşmanlarının eline
dalgalandığı topraktan, mahrum kalacaktık.
bırakılmış oluyor. Günümüzde Türk milletinin gözünü
Hafızamızı kaybetmeyelim: Vatandan mahrum
gerek istiklâl harbimizin öncesine ve gerekse
kalmadık; ama hep mahrumiyet hissi içinde kalmaya
sonrasına kaydırmak isteyenler İstiklâl Harbi vermeicbar edildik. Kendimize hor bakmak asrileşmek oldu.
miz neyi kazanç haline getirdi ise, hepsini kaybetİstiklâl Harbi’nin adını değiştirip, Kurtuluş Savaşı,
memize yol açan faaliyetin içindedir. İsraf
Bağımsızlık Savaşı ifadelerine başvuranlar, millet
edilebilecek ne varsa, şimdiye kadar israf edildi.
hayatının anlamını çarpıttı. Millet hayatının anlamı
Türkler uğrayabileceği bütün aldatmacalara uğradı.
Türk topraklarının yağmalanmasına meydan vermeSon ocaktayız. Artık her Türk tüttürülmesi gereken
mekti.
son ocakta bulunduğu bilincine ermelidir.
Bunun için savaşı göze almak suretiyle, canımızın
Hangi millet tarihe damga vurduysa, bu damgayı
sağ olduğunu ispat ettik. 1919-1923 yıllarında
vurmasıyla bir dönüm noktası idrak etmiştir. Türk milcanımızı dişimize taktıysak, ter ve kan döktüysek,
leti tarihe damgasını İstiklâl Harbi ile vurdu. İstiklâl
bütün yapılanlar istiklâl içindi. Bir boyunduruğun
Harbi İstiklâl Marşı’nın temin ettiği mantık ve iradeyle
ağırlığından kurtulalım diye değildi. İstiklâl Harbi verkazanıldı. Millet hayatının sukut etmesi bu mantığın
dik, neyi vermediğimizi dosta düşmana gösterdik.
terk edilmesi, bu iradeye yabancı kalınmasından
İstiklâlimiz mensup olduğumuz kavmin diğer kavimbaşka bir şey değildir. Kim millet hayatının yüksellerden bağımsızlaşması anlamına gelmiyordu.
mesini istiyorsa, o kişi üzerine, şimdiye kadar ihmal
İstiklâlden anladığımız, şafaklar gibi dalgalanan bir edilmiş bir görev almış olur. Görevimiz şudur: İstiklâl
bayrağın istiklâlinden başka bir şey değildi. Biz Türk- Marşı ile kazandığımız mantığın işlenmiş hale getiler bu anlamı bugün de geçerli sayıyoruz. İstiklâl rilmesi ve İstiklâl Marşı’nda beyan edilen iradenin ileri
Bu
görev,
millet
hayatının
Harbi vermeseydik, dünyaya Türk bayrağı gölge- götürülmesi.
sinde yaşanan hayatın üstünlüğünü kabul ettiremez- kokuşmasından ve milletin sefalete düşmesinden
dik. Türk milleti sıhhatini ancak ve ancak, kendi menfaat umanlarla savaşmayı da içine alır. İstiklâl

Manifestosu
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Marşı’nın
ettiği kişi
olalım;yaralı
olduysak
Mehmetçikhitap
Çanakkale
savaşında
İngiliz kişiliğimizi
subayını sırtında taşıyarak İngilizlerin kendi siperlerine teslim ederken
savunmaktan geri durmayalım.

Mehmetçiğe Derin Saygı
23 Nisan 1915 günü Conkbayırı’nda Türkler ve
Birleşik Kuvvetler arasında korkunç siper savaşları
oluyor.

Siperler arasında 8-10 metre mesafe var. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyor. İki siper
arasında açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak
üzere olan İngiliz Yüzbaşı avazı çıktığı kadar
bağırıyor, ağlıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak
hiçbir siperden kimse çıkıp yardım edemiyor. Çünkü
en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu.

Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden beyaz bir iç çamaşırı sallandı. Arkasından arslan yapılı bir Türk askeri silahsız olarak siperden
çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes alamıyor,
ona bakıyorduk. Asker yavaş adımlarla yürüyor siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu.

Asker yaralı İngiliz subayını okşar gibi yerden
kucakladı, kolunu omuzuna attı ve bizim siperlere
doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere
bırakıp geldiği gibi kendi siperlerine döndü. Teşekkür
bile edemedik.

Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu.
Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri
Mehmetciğe derin sevgi ve saygılar.

Üsteğmen Cosey
(Sonradan Avustralya Genel Valisi olmuştur)
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Hureyre Kam

Üç nokta...
Peki nedir üç nokta?

İnsanın bir muhatabı varsa eğer karşısında ve ona
bir söz söylemek isterse, o söze hareketleriyle,
kaşlarıyla, gözleriyle, sesiyle ve hatta duruşuyla bile
bir yön verir. Bir renk katar. Farklı bir boyut açar. Açabilir değil, her insan bunu yapar. Her sözünde. En
basitinde bile. O söze, o herkesçe bilindik söze bir
mana daha ekler. Kendisini ekler ona. O söz bir
başka söz olur onun dilinden...
Niçin bir bilgisayarın konuşması bizi etkilemez ki?
Veya niçin bazı insanların sözü diğerlerinkinden
daha etkili... ?
Konuşulanlar, söylenenler değildir aslında bir sohbeti, bir sözü değerli ve güzel kılan. Söylenmeyenlerdir. İma edilenler, bir sözün arkasında
gizlenenlerdir.
En güzel sözü verin bana. Yükleyecek bir manam
yoksa harflerin arasına, canımdan koyacağım bir
parça yoksa dudaklarımın arasına, bayağılaşırr o
söz, bayatlar değil mi?
Sözü güzel kılan o söze katılan can değil midir
zaten? „Seviyorum“ sözünü değerli ve ağır kılan,
paha biçilmez kılan o sözün arkasında yatan içli bir
hasret değil midir aslında? O hiç söylenmeyen, dile
değmeyen, söze sığmayan..
Peki ya muhatabın karşında değilse? Peki yazı taşır
mı bütün duyguları, taşıyabilir mi? Hayır. Taşıyamaz.
Hisleri taşıyan, fikirleri taşıyan yazılanlar değildir
aslında.
Yazılmayan, yazılamayan ve sadece ifade edilenlerdir. Üç tane nokta peş peşe...
Söylenmeyende gizlidir bütün sırlar. Söylenmeyende
gizlidir hep sözün en can alıcı özü. Söylenmeyen ve
fakat sadece ifade edilen.
Bir „seviyorum.“ demek vardır, bir de seviyorum...
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Gün & Sohn
Dachdeckerei

GmbH

Rufen Sie uns an:
030/ 2624 315
info@guenundsohn.de

Meisterbetrieb

Seit 1987

* Reparatur und Wartungsdienst
* Lichtkuppeln
* Dachflächenfenster
* Asbestentsorgung
* Bauklempnerarbeiten
* Flachdach
* Steildach
Engagement in der Gesellschaft, für die Gesellschaft Wir freuen uns
über Ihren Besuch - willkommen in der guenundsohn.de. Wir sind Unternehmen und Partner rund um die Reparatur und Wartungsdienst.
Bei uns sind Sie in den richtigen Händen: Beratung, Service und
schlüsselfertige Lösungen.
Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen. Und jedes Unternehmen hat seine eigenen Besonderheiten, die es auszeichnen. Gefragt
sind daher Lösungen, die ebenso individuell sind. Dabei richten wir
uns an Kriterien aus, die aus dem Wert- und Verantwortungsverständnis des Unternehmens entstanden sind.
Haben Sie Fragen und Anregungen zum Unternehmen, unserem Angebot oder zur Website? Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Gün & Sohn Dachdeckerei GmbH
Kirchhainer Damm 54 - 56
12309 Berlin - Lichtenrade
Telefon: 030 / 26 24 315
030 / 25 70 05 04
Fax: 030 / 262 55 85
info@guenundsohn.de

Für unsere oben aufgeführten Leistungen sichern wir Ihnen eine sowohl termin- als auch fachgerechte Ausführung zu. Die Ausführung und Abrechnung erfolgt nach VOB, Teile B und C, sowie nach den Fachregeln
des Dachdecker-Handwerks und allen dazugehörigen Normen neuester Fassung.
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BERLİN TÜRK CEMAATİ

hen Mitbürger.
Die TGB , mit seinen 50 Mitgliedsvereinen, treibt
die Koordination mit anderen Vereinen und Institutionen voran und ist somit der Vorreiter des TÜRKISCHEN Lobbys.

Danışmanlık ve Hizmetler
Hukuk
Salı 14.00-16.00

TGB
TÜRKİSCHE GEMEİNDE
ZU BERLİN
Dachverband / Çatı kuruluşu
SKALİTZERSTR.134
10997 BERLİN
tel. 615 59 67
fax.615 15 83
e-mail info@tgb-berlin.de
http/www.tgb-berlin.de
Bürozeiten :
Mo-Fr 12.00-18.00 Uhr
BERLİN TÜRK CEMAATİ
1983’den bu yana Alman ve Türk kamuoyunda sosyal ve siyasal alanda vatandaşımızın haklarını savunmaktadır.
İnsanlarımızın sorunlarını belirlemek ve gerekli kurumlarla bunların çözümüne ortaklaşa çareler bulmak,
çalışmalarımızın
esasını
oluşturur.
Vatandaşımızadanışmanlarımızla hizmet vererek
güncel sorunlarına çözüm bulmaktadır.
Berlin Türk Cemaati, 50 üye derneği ile Berlin’de
faaliyet gösteren diğer dernek ve kurumlar arasında
koordinasyonu geliştirerek TÜRK Lobisi’nin öncülüğünü yapmaktadır.
Türkische Gemeinde zu Berlin
steht seit 1983 für die Rechte der türkischen Mitbürger/innen, gegenüber der deutschen und türkischen
Öffentlichkeit , in sozialen und politischen Fragen,
ein. Probleme erkennen, sie an die zuständigen Stellen weiterleiten und gemeinsame Wege für Lösungen finden, gehört zu den Hauptaufgaben der TGB.
Unsere Berater geben täglich Beratungsleistungen
zur Lösung allgemeiner Probleme unserer türkisc-

Alman Hukuku Danışmanlığı, Türk Hukuku Danışmanlığı, Sosyal Danışmanlık
Pazartesi-Cuma 13.00-18.00
Emeklilik, Vatandaşlık , Yabancılar Hukuku, Kira
Borç, Aile ve Çocuk, Okul-Eğitim, Sağlık

Beratungen und Leistungen
Recht
Di. 14.00-16.00
Beratung für Deutsches Recht
Rechtsauskunft in Türkisches Recht
Soziale Beratungen
Mo.-Fr. 13.00-18.00
Rentenberatung, Einbürgerung
Ausländerrecht, Mietrecht
Schuldenberatung, Familie
und Kind
Schule, Ausbildung, Gesundheit

Önemli Notlar
-İşsizlik durumunda, vakit kaybetmeden çalışma
dairesine
başvurulması gerekmektedir.Aksi takdirde ceza
verilir.
- 01.07.2006 dan itibaren, ALG II alan 25 yaşını
aşmamış gençler, aile birliği kapsamında sayıldığındaşahsi başvuru yapamayacaklardır.
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Ali Bulaç
Niçin Meal Okumalıyız

Dine samimi olarak bağlanmak isteyen insanlar haklı
olarak vahyi anlama çabasına girişmişlerdir. Ancak
genel manada, var olan vahyi Arapça metinden anTürkçe’de Kur’an-ı Kerim’in tercüme edilmiş haline lama yoksunluğu, haklı olarak Müslümanları Kur’an“çeviri” yerine meal sözcüğü kullanılır. Bunun nedeni ı Kerim’i mealinden okumaya itmiştir. Kur’an-ı Kerim
meal kelimesinin yakın çeviri anlamına sahip meali okumak hurafelerle karışmış mevcut din
olmasıdır. Kur’an-ı Kerim tercümesi ya da çevirisi anlayışını Kitabımızla sorgulama şeklinde etkili
demek daha iddialıdır. Bu nedenle meal yazarları çe- olarak başlamışsa da zamanla hurafeleri sileceğiz
diye vahyin mealinin ötesinde bir kişi veya eser
viri konusunda yetersizliklerini vurgulamakta ve
tanımamaya kadar varmıştır. Bu hal Robinson CruKitabımızın çevirisini yapmanın mümkün olmadığını soe’nun adaya düştüğü gibi bir Müslüman’ın bir
itiraf etmektedirler. Bunun yanında vahyin ne demek yerde sadece vahiy ile baş başa kalması şeklinde
istediğini, -aslına azami uygunluğu sağlayacak tezahür etmiştir.
şekilde ancak meal ile verilebileceğini ifade ederler. Dini kaynağından alma çabası bazı olumsuz
sonuçlara vardı diye, bu çabadan
Kur’an-ı Kerim mealleri birçok
vazgeçmek doğru değildir. En
dilde mevcuttur. Muhammed
doğru olan şey, araştırılanın ne
Hamidullah’ın verdiği bilgiye göre,
olduğunu bilmek ve önemli
Avrupa’da ilk Meal çalışmaları
unsurlarını tespit etmektir. Konu
1141‘de başlamış ve Kuran bu
din olunca da bu dinin kaynağını
tarihlerde Latince’ye çevrilmiştir.
anlama çabası arınmanın en
İtalyanca’ya 1513, Almanca’ya
önemli yönünü teşkil eder.
1616, Fransızca’ya 1647 ve İngilizce’ye de 1648’de tercüme
b. Dini anlamada mealin konedilmiştir. Bugün için, yaklaşık
umu
olarak Almanca’da 47, İngilizce’de
Yazılı bir eseri başka bir dile tam
51, Fransızca’da 31, Latince’de
olarak aktarmak mümkün değildir.
36, Urduca’da 100’e yakın ve
Söz konusu olan
Farsça’da 100’ün üstünde meal
ilahi vahiy olduğunda bu
bulunmaktadır. Türkçe’de 65
imkânsızlık daha da bir gerçeklik
civarında
Meal
olduğu
kazanmaktadır. İlk aşamada bizi
söylenebilir.
ilgilendiren bu bağlamda Kur’an-ı
Demek ki Kuran’ı insanların kendi
Kerim’in konumudur. Kuran-ı
dillerinde anlama çabalarının
Kerim, sıradan bir Kitap olmadığı
kökenleri
çok
eskilere
için onu üslup ve muhteva olarak
dayanmaktadır. Ancak Kuran-ı
başka bir dile tam olarak aktarKerim’i anlamak için yapılan
mak hemen hemen imkânsızdır.
Türkçe meallerin sayıca İngilizce
Çünkü kelime veya cümle (ayet)
meallere yakın oluşu bizim için
ne kadar usta ve uzmanlaşmış
üzücüdür.
bilginler eliyle ve hatta ilk görünüşte bir başka dildeki
tam ve tıpatıp karşılığı bulunarak aktarıldığı iddia
edilirse edilsin, gerçekte bu, Kur’an-ı Kerim’in bir kea.Niçin meal?
Türkiye’de
özellikle
uluslaşma
sürecinin lime veya bir ayetinin beşer eliyle bir başka dilde
başlamasıyla dilde de arınma gündeme gelmiş ve dondurulması, anlamının o çeviri kalıbı içinde
şovenizmin etkisiyle vahiy dili Arapça “eskiler şöyle sınırlandırılması ve diğer muhtemel, zengin ve
derlerdi” diyerek aşağılanmış bir bakıma eskiler kapsamlı
anlamlardan
koparılması
demek
böyle masal anlatırlardı denilmek istenmiştir. Male- olacağından başka herhangi bir metin için bu
sef Anadolu’da Arapça’ya olan aşinalık zorlama mümkün olsa bile, Kur’an-ı Kerim için söz konusu
yönelimlerle Türkçe’deki ağırlığını yitirmiş ve sahip olamaz. Ancak bu Kuran’ın başka bir dile
olduğumuz dini birikimin devamlılığı bir bakıma
aktarılmasının sakıncalı olduğu anlamına gelmemekkesintiye uğramıştır.
tedir.
Kuran-ı Kerim başka dillere çevrilmesi ve
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Müslümanların onun canlı şahitliğini yapmaları
sayesinde tebliğ birçok insana ulaşmış ve yaygınlık
kazanmıştır.
Ne var ki Kuran-ı Kerim’in gönderiliş amacı insanları
vahiy doğrultusunda harekete geçirmektir. Kuran’ın
öne çıkarılması gereken yönü hakkı batıldan
ayırdedici özelliğidir. Duyguları harekete geçirme
konusunda motamot çevirinin etkili olamadığı
kesindir. Ancak duygusal olarak okuyucuyu harekete
geçirme arzusu edebi yönü mesajın muhtevasını geri
plana itebilir. Bu da vahyin amacını ikinci plana iter.
Motamot tercüme yapılıp yazarın tercih ettiği kelimenin tam karşılığını dipnot şeklinde vermesi daha
iyi olur. Bu, okuyucunun en doğru olanı seçmesini
kolaylaştırır.
c.Meal okuma ve protestanlaşma
Hıristiyanlıkta yaşanan reform
hareketleri din adamlarının
otoritesini oldukça sarsmış ve
Protestanlığın önde gelen
şahsiyeti M. Luther İncil’i
herkesin
anlayabileceğini
savunmuştur. Acaba meal okumak ve vahyi anlamaya
çalışmak İncil’in akıbetini
dikkate aldığımızda Kur’an-ı
Kerim için de düşünülebilir mi?
Hayır bir defa Meal okuyalım
derken zaten, onu İncilden
farklı olarak Kuran yerine koymuyoruz. İncil anlam olarak
elde bulunan bir tarih kitabı
hükmündedir. Zira aslen İbranice olmasına rağmen İncil
meallerine esas alınan Kitap
Latince’dir.
Yani
İncil
gönderildiği dilde muhafaza
edilememiştir.
Her çeviri yorumdan uzak
olamayacağı için İncil de aslını koruyamamıştır.
Zaten hermenötik ilmi de farklı İncil metinlerindeki
anlam örgüsünü göz önünde bulundurarak Allah’ın
kastettiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda
Kur’an-ı Kerim mealini okumak Protestanlaşma
anlamına gelmez. Zira Hıristiyanların isteseler de öze
dönüş hareketi başlatmaları mümkün değildir. Çünkü
onlar “elde mahfuz kalanlarla” idare etmek
durumundadırlar. Müslümanlar içinse ellerinde
“şüphe olmayan” bir kitap mevcuttur. Kur’an-ı Kerim,

vahyedildiği dilde korunmuş, Peygamber(s)
tarafından hayata aktarılmış ve onun bu pratiği
ümmet tarafından gerek yaşayarak gerekse kayıt
yoluyla günümüze ulaştırılmıştır.
d.Arapça ve meal
Bize göre Kuran’ın Arapça olması ve kelimelerin
ifade ettiği anlam son derece önemlidir. Ayetler
sadece anlamları ile var denilse, bu Kur’an-ı Kerim’e
sembolik bir kitap olarak bakmayı getirir ki bu da
onun yalın mesajını onlarca anlama sahip bir metin
gibi algılanmaya götürür. Muhkem olan ayetlerinin dil
yapısını Kitabımızı tefsir edenler dikkate almışlar ve
ayetleri anlama çabalarını onun bu yönüne
dayandırmışlardır. Öyle olmasaydı, müfessirlerimiz
örneğin, harfi cerleri dikkate alarak sonuçlara varmaz
ve kaideler çıkarmaya çalışmazlardı. Bu nedenle
elimizdeki mealler sadece birer
tercüme olmaktan öteye gidemezler. Kuran Arapça olarak
indirilmiş olan Kitaptır. Onun
birçok anlama gelebilecek salt
anlam merkezli bir Kitap
olduğunu ileri sürmek onun
aynı zamanda hiçbir anlama
gelmediğini iddia etmektir.
Kuran-ı Kerim’den bir surenin
Farsça’ya çevrilmesi İslam’ın ilk
dönemlerinde gerçekleşmiştir.
Daha sonra Ebu Hanife İran’lı
Müslümanların namaz kılarken
ayetleri Farsça okuyabileceklerini ifade etmiştir. Bu, namazda okunanın anlamını
bilmeyen insanlara yönelik bir
çabaydı. Ve tarihsel bir görüştü.
Müslüman olan kimselerin
okuduklarını
anlamalarını
sağlamaya dönüktü. Bunun
yerine çok da zor olmayan
birkaç sureyi anlamı ile ezberleyip
okumak
tavsiye
edilebilirdi. Çünkü Kur’an-ı Kerim, lafız ve anlamdan
oluşmaktadır. Birini diğerine yeğlemek doğru değildir.
Onu anlama çabamız sınırlıdır. Bizden daha iyi anlama ihtimali olanların varlığı her zaman mevcuttur.
Kuran-ı Kerim çevrilince her kelimenin anlamını tam
olarak vermek mümkün olmayabilir. Ancak bunun
yaratacağı sorunlar, Kuran üzerine yapılan
çalışmalarla giderilebilir. Örnek olarak enzelna (indirdik) ifadesinini geçtiği yerler ele alalım: “Ey Adem
oğulları! Size örtünün diye giysiler ve güzel elbiseler
verdik(enzelna)“. Enzelna ifadesi tam tamına “indirdik” anlamına gelir. Elbette gökten elbiseler in-
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dirilmedi. Bu ayette enzelna ifadesi elbise yapma ya
da kullanma kabiliyetini size verdik anlamında
düşünülmeli. Bu anlama biçimi Kuran’ın diğer yerlerinde de kullanılabilecek niteliktedir: “O size demiri
indirdi.”
Biz bunu Allah demir indirdi diye
anlayamayız. Ne var ki bu ifadenin ne anlama geldiği
çok büyük problem oluşturmamaktadır. Bu ifadenin
ilk bakışta garip görünmesi onun çevirisinin
anlaşılmazlığından değildir. Kuran’a aşina olmayan
ve Arap olan birisi de bu ifadeyi garipseyebilir. Bu tür
ifadelerin iyi çevrilemediğini söyleyip insanları Kuran
mealinden soğutacağımıza hem okumalarını hem de
araştırmalarını tavsiye edelim.
e.Meal okurken karşılaşılan zorluklar
Meal okurken karşılaşılan bir problem de ayetlere
farklı anlamların verilmesidir. Kimi meallerde parantez içinde mensup olunan mezhebin görüşü aktarılır,
kiminde de parantezlerin varlığı eleştirilir bir kelime
birkaç kelime ile bu defa da / işareti ile verilir. Her iki
durumda da mütercim anlamı tam olarak
veremediğini zımnen de olsa itiraf etmiştir. Ancak
anlamının tam olarak tespit edilemediği ayet sayısı
azdır. Bunları ön plana çıkarmak ve yanlış anlamanın
tehlikelerini gündemde tutmak yersizdir. Zira hiçbir
meal gerek parantez içinde gerekse / işareti ile
versin, Cebrail’in geçtiği ayeti Mikail, ahiretin geçtiği
yeri dünya, müminin geçtiği yeri kâfir diye çevirmez.
Yani meal okuyarak dinin temel esprisini yakalamak,
anlamak mümkündür.
Unutulmaması gereken nokta, meal okumanın bir
anlama çabası olduğudur. Dini anlatma pozisyonunda olanların ise anlamaya çalışanlara nispetle
daha fazla sorumluluk taşımaları nedeniyle dini kendi
dilinden anlama çabası içine girmeleri kendileri ve
hitap ettikleri insanlar açısından son derece faydalı
ve gereklidir. Zira “bilen” olmak artı bir çabayı gerektirir.

Kuran-ı Kerim’in edebi mükemmelliğini takdir etmek
mümkün olmasa da onun bu yönü çeviriler sonucu
elde edilenler yanında az bir kayıptır. Edebi güzellik
insanları etkilemekte bir yöndür sadece. Diğer bir
deyişle, Arapça olmayan bir dille mesajı anlamak
Arapça konuşmayan birisi için bütün delilleri görmeden sonuca varmak demektir.
Rabbimiz Kuran mesajının herhangi bir dilde tüm
dünyaya verilebileceğini, Kuran’ın Arapça veya
başka bir dilde olmasının fark etmeyeceğini bizlere
şöyle bildiriyor: “Biz onu, yabancı bir dilde Kuran
yapsaydık, mutlaka, ‘ayetleri açıklansa idi ya’ diyeceklerdi. Arap (peygamber)e yabancı dil öyle mi? De
ki: “O iman edenlere bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. O,
(Kuran)onlara karşı körlüktür. Onlar (sanki) uzak bir
yerden çağrılmaktadırlar. Yani vahyin mesajını farklı
dillere mensup insanlara onların dilinde ulaştırmak
mümkündür. Ancak bu aktarım beşeri etkinliklerin ön
planda olması hasebiyle eksiktir. Bu eksiklik dini
kendi dilinde anlayabilenlerin çabalarıyla rahatça
giderilebilir.
Sonuç
Arapça metninden Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamak
büyük bir nimettir. Ancak Arapça bilmeyen ve
arınmak isteyen Müslümanlar için meal okumanın
Kuran-ı Kerimi anlamada büyük bir öneme sahip
olduğunu hatta onu okumanın ibadet olduğunu
söyleyebiliriz. Peygamber(s)‘den bu yana kavramlar
vahiydeki muhtevasını tam olarak koruyamamıştır.
Bu alandaki ıslah çabası vahyi anlamak için okuyarak ve onun şahitliğini yaparak sürdürülebilir.
Tüm Müslümanlardan Arapça öğrenmelerini
bekleyemeyeceğimize için onları dinin özüne yönlendirmeliyiz.
Mealden
yanlış
anlama
ve
uygulamaların ortaya çıkması mümkündür. Ancak
dinin kaynağından bihaber bir hayat yaşamak daha
büyük bir yanılgıdır. Vahyi anlama ibadetini yerine
getirirken elde edilen sonuçlar mutlak hakikatlermiş
gibi düşünülmemeli diğer müminler ile hakkı sabrı
tavsiye bağlamında yanlış anlamalar giderilmeli ve
vahyi (doğru) anlama çabası kesintisiz sürdürülmelidir.

f.Meal ve mesaj
Rabbimiz Yahudilere Tevratı kendi dillerinde gönderdi. Yahudiler İbraniceyi Allah’ın özel/kutsal dili
olarak kabul ettiler. Ancak dil ilahi mesajın
iletilmesinde bir araçtır. Rabbimizin toplumlara kendi
mesajını o toplumun dili ile iletmesi dil değişse de
mesajın farklı dilde ifade edilebildiğini ve anlaşıldığını
gösterir. Bir buçuk milyara yakın insanın kendilerini
Müslüman olarak ifade etmeleri çeviriler sayesinde
‘’Hiç bilenlerle bilmeyenler
olmuştur. Vahyi tercümeden de olsa okuyan birisi
bir olur mu?’‘ 39/9
Arapça’yı bildiği halde Kur’an-ı Kerim’i okumayan
birine göre dini daha iyi kavrar. Hakkın şahitliğini
*Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, 5 bs., Istanbul, XXVII
sergileyebilir.
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Rüştü Kam
Eğitim Üzerine
Eğitim insanlığın doğuşundan beri vardır, günümüzde de uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplum
eğitilmektedir.
Nüfusları sınırlı olan ilkel kabileler, bir taraftan temel
ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı araçları
geliştirmeye çalışırken, bir taraftan da toplumdaki
çocuk, genç ve diğer yetişkinlere, örgün olmayan bir
eğitim vermiştir.
Böyle bir toplumda birey, çevre ile etkileşim yoluyla
öğrenmiştir. Öğrenmenin oluştuğu her durumda,
insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden
söz edilebilir. Örnek olarak; balıkçılıkla geçinen ilkel
bir kabilede, babasının peşine takılarak balık avına
giden çocuk kendi yaşamı içinde eğitilmektedir.

kadar düşmektedir. Okul saatleri dışında, birey, sosyal ve doğal çevre ile etkileşim halindedir. Yani
çocuk’, okula gelmeden önce aile ve çevrede
tarafından süregelmektedir. İdeal olan, okul içi ve
okul dışı eğitimin birbiriyle tutarlı olması ve birbirini
tamamir şekilde eğitilmektedir. İdeal bir eğitim için
okul ve yaşam arasında bir kaynaşma gerekir.
İçinde yaşadığımız toplumda, kuşaklar arası mesafe
ve iletişim yetersizliği sebebiyle okul içinde ve
dışında sürdürülen eğitim arasında ciddi çatışmalar
var. Örgün eğitimden sorumlu olanlar, bu
çatışmaların kökenine, inmek durumundadırlar. Okul,
kendisine yapılan yatırımı hak etmek ve sosyal prestij kazanmak istiyorsa, öğrencinin okul dışı
davranışlarına inmek, bunları etkilemek ve hatta
bunları geliştirmek zorundadır.

Eğitim, yaşam boyu devam etmektedir. Günümüzde
bir
slogan haline gelen ‚yaşam boyu eğitim , eğitim
Uygar toplum, sosyal yaşamını sürdürebilmek için
çeşitli
kurumlar
geliştirmiştir.
Eğitimin sözcüğünün kapsamında esasen vardır; yeni olan,
etmesi değil,
kurumsallaşması için ‘’okul’’ lar kurulmuştur. Ancak eğitimin yaşam boyu devam

bu olgu, eğitim kavramını ‘’okul’’la sınırlandırmak
anlamına gelmemektedir. Mesela, okula yeni
başlayan bir çocuğun o güne değin 6 yıl içinde pek
çok şey öğrendiği unutulmamalıdır.
Öte yandan çocuk günün en çok altı saatini (1/4)
yada (%25 ini) okulda geçirmektedir. İkili, üçlü
öğretim yapanlar okullarda bu 1/8’re hatta 1/12’re

kurumsallaşmasıdır.
Yüzyılımızın
başında
Durkheim’ın, eğitimi, ‘’yetişmiş olan kuşakların
yetişen kuşakları metodlu olarak eğitmesi’’
şeklinde tanımlaması bu kavramı ne kadar
daralttığını göstermektedir.
Gerçek şudur ki, günümüzde, yaş boyutu, eğitim
açısından önem taşımakta, eğitimde kuşaklararası
ve kuşaklar içi karşılıklı etkileşimden söz edilmekte-
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b) İslam tarihinin değerlerini korumayı kavradir. Herhangi bir yaşta yeniden eğitimine devam
etmek isteyen birey, kendisinden daha genç bir kadro mak, İslam esaslarına bağlı olmanın önemini benimsetmek,
tarafından eğitilmeyi yadırgamamaktadır.
c) Yaşanılan ülkenin anayasasının sağladığı
hak ve hürriyetleri kullanırken yasalara saygılı
Eğitimin Alanı
olmayı, devlete karşı olan ödevlerin yerine getirilEğitim, en genel anlamıyla, insanları belli amaçlara mesi konusundaki hassasiyeti, öğretmek, ve kavratgöre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın mak,
d) Bütün insanlara karşı iyi niyetli olmanın
kişiliği farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim sürecinde
kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla fayda ve zararlarını öğretmek ve kavratmak,
e) İnsanlar arasında toplumsal dayanışma ilgerçekleşir. Günümüzde okullar, eğitim sürecinin en
önemli kısmını oluşturur. Eğitim yalnız okullarda kelerini bozmayan fikir ayrılıklarını hoş görmenin geyapılmaz. Günlük hayattaki eğitim-okul bitişikliği tirisini ve götürüsünü öğretmek ve kavratmak,
f) Ülke kaynaklarını korumanın bir vatandaşlık
hemen akla ‘’okul’’u getirir.
görevi olduğunu öğretmek ve kavratmak,
h) İyiliği emretmenin, kötülükten sakındırmaOysa, okul dışında da gençleri ve yetişkinleri bir
mesleğe hazırlamak ve onların hayata uyumlarını nın vebalini ötretmek ve kavratmak,
i) Bilimsel çalışma ve ilerlemenin toplum için
kolaylaştırmak için açılmış kısa süreli eğitim veren
getireceği
faydaları öğretmek ve kavratmak.
kurumlar vardır. Ayrıca eğtim ailede, iş yerinde, asker
ocağında, camide ve insanların oluşturdukları çeşitli
gruplar içinde yer alır. En geniş anlamı ile eğitim top- II- Kişisel bakımdan :
lumdaki ‘’kültürleme’’ sürecinin bir parçasıdır.
“Kültürleme”
İnsanın kişilik yapısı büyük ölçüde içinde doğduğu ve
yetişdiği kültür tarafından belirlenir. Her toplum kendi
kültürünün özelliklerini yeni kuşaklara geçirir. Toplumun, bireyleri kendi kültürünün istek ve beklentilerine
uyacak şekilde etkilemesi ve değiştirmesine ‘’kültürleme’’ denir. İnsanın çocuk, genç ve yetişkin olarak kendi toplumuyla bütünleşmesi toplum içinde
etkinlik kazanması ve yetişmesi sırasında karşılaştığı
bilinçli ve bilinçdışı öğrenmeler bu süreç sonunda
elde edilir.
Kültürleme ailede, sokakta, işyerinde her türlü merasimde biliçli ya da biliçdışı kendiliğinden oluşan ve
bireysel olan öğrenmeleri de kapsar . Kültürlemenin
amaçlı olarak yapılan kısmı eğitimdir. Bu nedenle,
eğitim ‘’kasıtlı kültürleme süreci’’ olarak da
tanımlanmaktadır. İnsanın yetişmesinde kasıtlı olarak yapılan kültürlemenin yanısıra, yaşam içinde
kendiliğinden oluşan öğrenmelerin de önemli rolü
vardır. İnsanlar kişilik özelliklerinin, değerlerinin ve
becerilerinin bir kısmını bu yolla kazanırlar.
Eğitimciler kültürlemenin bu kısmını ‘’informal’’,
amaçlı olarak yapılanı ise ‘’formal eğitim’’ olarak
adlandırırlar.
Eğitimin Amaçları

a) Öğrenme ve gelişme isteğine, pratik
hayatın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmak,
b) Anadilini doğru olarak konuşmak ve yazmak,
c) Yaşadığı ülkenin dilini doğru olarak
konuşmak ve yazmak,
d) Çevresinin sağlık şartlarını düzeltmek için
uğraş vermek,
e) Sportif faaliyetlere ve makul uygun olan
eğlencelere katılmak,
f) Kendi davranışlarını denetliyebilir ve iyiye
yöneltebilir hale getirmek,
g) Serbest zamanlarını temiz ve yararlı işlerle
geçirmek,
h) Güzel sanatları ve tabiatı sevmek
i) Sorumlu işler almaya hazırlıklı, girişkenlik
yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek;

l- Toplumsal bakımdan :
a) İnsan olmanın ve de müslüman olmanın
şerefini anlamayı öğretmek ve bu şerefi korumanın
sorumluluğunu öğretmek ve kavratmak,

III- İnsanlık ilişkileri bakımından:
a) Başkalarıyla birlikte çalışmanın ve ekip
içersinde uyumlu davranmanın yollarını öğretmek ve
kanratmak,
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b) Sözüne güvenilir insanlar yetiştirmek ,
c) Davranışlarında nezaket ilkelerine uymanın
gerekli olduğunu öğretmek,
d) Aileye değer vermenin getirilerini, evi
yönetmede becerikli olmanın yollarını öğretmek,
e) Ailesinin bütün üyelerine karşı saygılı ve
şefkatli olmanın zaruretini kavratmak
IV- Ekonomik hayat bakımından:
a) Fertleri çalışmanın zevkini duyar hale getirmek,
b) İşi üzerindeki gücünü geliştirerek sürdürmenin pozitif gertirisini kavratmak,
c) Yeteneklerine uygun işi seçebilmenin,
mesleğinde başarılı olabilmenin güven açısından
faydalarını kavratmak;
d) Geçimini sağlamanın özgüven açısından
faydalarını kavratmak,
e) Hesabını bilir bir insan olmanın gelecekteki
faydalarını kavratmak.

yararlı, estetik bakımdan değerli düşünce ve sanat
eserlerini tanıma yeteneğini geliştirmek.
8- Yazılı metinler yoluyla insanlarımızın hayat
ve tabiatı tanımasına, bunları sevmesine yardım
etmek. İnsan ruhunun gelişmesinde iyi bir ana dili
öğretiminin rolü ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Okuma

Okumanın amaçları:
1- İnsanlarımızın okuduklarını doğru ve çabuk
anlamasına yardımcı olmak, tabii ve anlamlı okuma
Türkçe, önümüzde duran büyük bir meseledir, bütün alışkanlıklarını geliştirerek, sesli ve sessiz okumayı
iyileştirmek.
kuşaklar için bir meseledir.
2- Türlü konularda okuma becerisini
genişleterek
insanımızın
kelime
haznesini
Anadilini bilmeyen insan:
zenginleştirmek ve okuma zevkini aşılamak.
-Kültürünü öğrenemez,
3- Hertürlü konuda okuma alışkanlığı
-Dinini yeterince öğrenemez,
kazandırarak,
insanımızı
ön
yargılardan
-Tarihini öğrenemez.
uzaklaştırmak
ve
karakter
sağlamlığı
kazandırmak.
Dinini, kültürünü, tarihini bilmeyen insanlar, hiç bir
4- İnsanımızı güzellikler konusunda bilzaman kompleksten kurtulamazlar.
gilendirerek, estetik değerler üzerinde düşündürmek.
5- İnsanımıza boş zamanlarını okumakla
Türkçe Öğrenmedeki Amaçlar
geçirme alışkanlığını kazandırmak.
6- İnsanımıza kitap okuma alışkanlığı
1- İnsanlarımızı, söz ve yazı ile ifade olunan
düşünceleri, duyguları, iyi ve doğru olarak anlamaya kazandırarak, kitap sevgisini ve kitap sahibi olma isteklerini teşvik etmek ve geliştirmek.
alıştırmak,
Türkçeyi En Güzel Bir Şekilde Öğrenmek Ve
Konuşmak

2- Onlara, gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini, incelediklerini, öğrendiklerini, düşünüp
tasarladıklarını söz ve yazı ile doğru olarak anlatma
gücünü kazandırmak,
3- İnsanlarımıza Türk dilini sevdirmek, onlara
yaş ve seviyelerine göre yazılmış yararlı kitap ve
yazıları aramak, bulmak ve okumak için sürekli bir
ilgi uyandırmak,
4- Türk dilindeki kelimelerin anlamlarını, doğru
yazılış ve okunuşlarını öğreterek onların kelime
haznelerini, yaş ve seviyeye uygun bir şekilde
zenginleştirmek.
5- Dilimizin bağlı olduğu ana kuralları sevdirip
öğreterek, onlarda Türk dilini düzgün kullanma
özgüvenini oluşturmak.
6- İnsanımızda inancını kökleştiren, insanlığa

Öğrenimin büyük ölçüde okumaya dayandığını göz
önünde bulundurulmalı, konu ile ilgili çalışmalar
külfetli de olsa asla vazgeçilmemelidir.
Yazma
1- Türkçeyi öğretimi yazma yoluyla desteklenmeli hatta yazmaya büyük önem verilmelidir.
2- Kişiliklerin gelişmesinde yazmanın rolü büyüktür. İnsanımıza; tasarladığını, gördüğünü,
yaşadığını, duyduğunu, okuduğunu ve düşündüğünü
yazıyla doğru düzgün maksada uygun ve güzel olarak yazma yürekliliği kazandırılmalıdır.
3- Özellikle yazının imla kurallarına uygun olaHayatta
en hakiki mürşit ilimdir.
rak yazılmasına özen gösterilmelidir.
k.a
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Rüştü Kam
Weshalb eine Zeitschrift?
Das Leben ist sehr kurz, es gibt viele Probleme. Es
liegt in unserer Hand, die Lebensqualität zu erhöhen.
Die Erhöhung der Lebensqualität ist ohne Zweifel
eng mit der Erhöhung der Bildungsqualität verbunden. Es gibt weder eine Altersbegrenzung für Bildung, noch eine Zeit- und Ortsbegrenzung.
Jeder, der eine hohe Lebensqualität möchte, muss
auch jede Minute, gar Sekunde offen gegenüber Bildung sein, ansonsten ist es aus Bildungssicht eine
verlorene Zeit.
Außer der Grundausbildung, muss jeder die Aktualität in seiner Umgebung selbst aufnehmen und verarbeiten. Alle Vorkommnisse in unserer Umgebung;
Zeitung- und Fernsehberichte, private Unterhaltungen, Erzählungen der Kinder, sogar negative Erfahrungen etc. sollten uns bildungsmäßig voranbringen.

lie die Ursache; sie kommt ihrer Verpflichtungen nicht
nach, die innerfamiliäre Unterstützung funktioniert
nicht, die Eltern sehen ihre Kinder nur an Wochenenden. Wiederum Viele machen das Umfeld bzw. die
Gesellschaft dafür verantwortlich, die Gesellschaft ist
unempfindlich. Was geht es mich an, ist doch nicht
meine Sache usw. Auch diese Bespiele und Ausreden hören wir zu genüge.
Wir kennen die Probleme und die Lösungsansätze.
Unser Wunsch ist die Zusammenarbeit. Und wir, die
MOCCA Gruppe wollen in Sachen Bildung und Erziehung immer mit Ihnen sein, Ihnen helfen. Lassen
Sie uns zusammenwirken, zum Wohle eines qualitativ höheren Lebensstandards. Lassen Sie uns alle
Unwägbarkeiten zusammen meistern, die positiven
Erscheinungen teilen, zusammen trauern und uns
gemeinsam freuen.
Hat Ihr Kind Bildungsdefizite, soll ein Gespräch mit
den Lehrern geführt werden oder hat Ihr Kind ein
Problem mit Ihnen, fehlt ihm ein Freundeskreis, hat
er/sie Probleme in der Schule, gibt es Probleme bei
der Wahl des Ausbildungsberufes oder des Ausbildungsplatzes?

Trotzt negativer Erlebnisse zählt Untätigkeit als verlorene Zeit. Außer das man eine Lehre daraus zieht,
hilft es niemanden. Eine Umwandlung dieser nega- Wir haben zu den o.g. Themen die Defizite analytiven Erfahrungen ins Positive, dient als Motivation siert, jedoch keine Möglichkeit zur Teilung mit der Öfbzw. Untermauerung der hohen Lebensqualität.
fentlichkeit gefunden, nicht mal in einer Großstadt
wie Berlin, wo schätzungsweise 200.000 Türken
Genauso muss dies für die Ausübung der Religion leben.
betrachtet werden. Wenn jemand in seinem Handeln
mit List und Tücke vorgeht, lügt, den anderen Wir wollten uns der Aufgabe stellen, was wir auch
schlecht macht, neidvoll und von niederem Charak- getan haben. Wir haben nach Möglichkeiten geter ist und sich dieser nach außen gläubig zeigt, sucht, mit denen wir bezüglich des Themas Bildung,
dann hat er aus seinen Gebeten keine Lehre gezo- unser Wissen und unsere Erfahrungen teilen köngen. Dieser jemand hat keinen Fortschritt seiner Bil- nen und haben uns entschlossen, im Rahmen unsedung erlangt. Diese Beispiele können vervielfältigt rer finanziellen Möglichkeiten eine Zeitschrift
werden.
herauszubringen.
Wenn zwei Menschen zusammentreffen und sich nur
unterhalten wollen, dann gelangt man schnell zum
Thema Bildung. Schnell kommt man zum Entschluss; alle Unwägbarkeiten würden sich in der fehlenden Bildung begründen. Die Ursache wird schnell
gefunden, aber was ist die Lösung?

Diese Zeitschrift wird der Veröffentlichungsorgan der
Hikmet Bücherei e.V. (Hikmet Kütüphanesi) sein, natürlich unter der Zusammenarbeit des Türkischen Bildungsvereins und der Berliner Elterngemeinschaft
e.V. .

Jeder wird diesbezüglich etwas von sich geben: für
einen sind es die Schulen; die Lehrer kommen ihren
Pflichten nicht nach, zu wenig Personal usw. Für den
Anderen sind es die Medien, die damit nicht sensibel,
sogar im Dienste des Imperialismus stehend unsensibel umgehen. Es gibt weitere, für die ist die Fami-

Bezüglich des Themas Bildung und Erziehung werden Sie in unserer Zeitschrift, Sichtweisen, Empfehlungen und Mitteilungen öffentlicher Stellen sowie
autorisierter Personen und Ämter finden.
Ihre Kritik und Anregung und natürlich ihr Lob ist unsere Erwartung.
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Unsere Zeitschrift ist offen für alle Themen. Wie eingangs erwähnt, ist der Mensch solange er atmet, mit
Bildung konfrontiert.
Unsere Zeitschrift ist bildend und lehrend, offen für
wissenschaftliche, politische, religiöse und kulturelle
Themen, ohne Verletzung der Gefühle von Anderen,
kritisch aber nicht beleidigend und ohne Sensationslust. Sie können uns mit Ihrem Artikel oder Gedicht
unterstützen.
Wir wissen alle, wie schwer es ist, eine Zeitschrift
herauszubringen. Wir wissen, dass Sie uns in dieser
Angelegenheit nicht alleine lassen werden.
Unsre Zeitschrift wird in Deutsch und Türkisch, also
zweisprachig, erscheinen.
Sehr geehrte Eltern,
wir lieben unsere Kinder sehr. Wir lieben sie sehr, jedoch beschädigen wir unsere Liebe, weil wir vieles
falsch machen. Manchmal merken wir es nicht einmal, wo wir Fehler gemacht haben. Dies hat negative
Auswirkungen besonders auf die soziale Entwicklung
unserer Kinder.
Wir erfüllen jeden finanziellen Wunsch unserer Kinder. Nur im Bereich des gesunden und selbstbewussten
Aufwachsens
bei
wichtigen
psychologischen und sozialen Bedürfnissen bleiben
viele Erwartungen auf der Strecke. Diesen Bedürfnissen sollten und müssen wir uns stellen.
Lassen Sie uns unser Wissen und unsere Kräfte
bündeln und gemeinsam entscheiden, wie wir die
Probleme bewältigen können. Beschäftigen wir uns
mit den wichtigen Dingen des Lebens (Bildung) !. Sie
werden sehen, letztendlich werden wir gemeinsam
die Lachenden sein.

Treffpunkt-Bibliothek Hikmet
Literatur für Jeden
Berlins erste unabhängige türkische Bibliothek (Hikmet) hat seine Pforten im Problembezirk Neukölln
geöffnet.
Die Bibliothek Hikmet dient dazu Literatur für jeden
zugänglich zu machen. Außerdem soll sie ein Treffpunkt für Jung und Alt verschiedener Nationen und
Religionen werden.
Ferner will die Hikmet Bibliothek unzensiertes Wissen, mit dem Ziel jeglichen Fanatismus/Extremismus
vorzubeugen, vermitteln.
So soll ein Gedanken- und Informationsaustausch
ermöglicht werden um Vorurteile zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Kulturen abzubauen. Damit soll das Kennen lernen und
Miteinanderleben, sowie gegenseitige Toleranz und
der Dialog gefördert werden.
Das hauptsächliche Ziel wird aber die Zusammenarbeit mit Jugendlichen sein. Denn die Bibliothek
möchte sie so zum Lesen anleiten und motivieren.
Diese Ziele werden dann durch periodische Angebote wie Seminare, sowie durch gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Institutionen vorwiegend
in deutscher Sprache realisiert werden.
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Seval Tezcan
Neukölln

immer noch hier. Kriminalität gibt es in Berlin sicherlich, wie in jeder größeren Stadt und ja es gibt auch
sichtbare soziale Brennpunkte. Es ist aber nicht so,
dass man täglich über sich abstechende Jugendliche und Drogendealer stolpert. Neukölln hat viele
schöne Ecken und ist sehr vielfältig. Hier hat man
das Gefühl, man wohnt in einer multikulturellen
Großstadt, deshalb ist Neukölln so interessant und
lebenswert.

Neukölln ist der namensgebende Ortsteil des Bezirks
von Berlin. Bis 1912 hieß es das Stadtgebiet Rixdorf
bei Berlin und entstand in einer wechselvollen Geschichte aus den Dörfern Britz, Buckow, Rudow und
Klar ist es ein anderes Bild als beispielsweise in
Rixdorf.
Prenzlauer Berg, aber daran gewöhnt man sich,
Neukölln hieß bei seiner ersten urkundlichen Erwäh- wenn man es zulässt und wer weiß, irgendwann wird
nung in der Gründungsurkunde vom 26.Juni 1360 Ri- Neukölln vielleicht der Szenebezirk schlechthin.
chardsdorp, später Riehsdorf und schließlich Rixdorf.
Richardsdorp gehörte anfangs dem Johanniterorden, Literatur:
dem Nachfolger der Tempelritter. Im Jahre 1435 100 Jahre Bauen für Neukölln- Eine kommunale Baugewurde das Dorf dann von der Doppelstadt Berlin- schichte.
Cölln erworben und ging im Jahre 1543 in den allei- Herausgegeben von Bezirksamt Neukölln von Berlin,
Abt. Bauwesen, Berlin 2005
nigen Besitz von Cölln über.
Wolfgang Dorowski: Berlin Neukölln- Seine Ge1737 gestatte Friedrich Wilhelm І. die Ansiedlung schichte und Denkmale
böhmischer Glaubensflüchtlinge in rehsdorf (Evan- Rixdorf Hrsg. Vom Bezirksamt Neukölln von Berlin,
gelisten). 1797 wurde der Name Rixdorf amtlich ein- Berlin1999.
geführt und der Ort erhielt eine eigene Verwaltung.
1830 war es bereits das größte Dorf bei Berlin (Preußen) und um 1899 erhielt Rixdorf auch die Stadtrechte, als zweite Vorortsgemeinde nach
Schöneberg, und schied dadurch aus dem Gebiet
Teltow aus.
Im Jahre 1922 wurde Rixdorf in Neukölln umbenannt. Dies wurde von den Behörden deshalb beschlossen, weil der damalige Schlager „In Rixdorfer
ist Musike“(Littke Carlsen nach der Melodie von
Eugen Philippe vorgetragen) negativ für den Ort
empfunden wurde. Der Name leitet sich von den
nördlich des alten Rixdorf gelegenen Neuköllner
Siedlungen ab, die auf die Lage vor den südlichen
Toren des alten Berlin- Cölln hinweisen.
Noch heute zeugen die alten Ortskerne von der bäuerlichen Herkunft des im Laufe der Zeit entstandenen Großbezirks und spiegeln die Geschichte der
ländlichen Vorortsgemeinden des damaligen Berlin
wieder. Vieles ist aus früherer Zeit noch heute im Bezirk zu sehen(das Böhmische Dorf, die Schmiede am
Richardplatz, Britzer Schloß).
Leider hört man jetzt über den Bezirk Neukölln eine
ganze Menge Negatives(hohe Arbeitslosigkeit, hohe
Kriminalitätsrate etc.). Das alles aber wird nur von
den Medien hoch geputscht.
Ich bin selbst in Neukölln aufgewachsen und wohne

1 Charlottenburg-Wilmersdorf
2 Friedrichshain-Kreuzberg
3 Lichtenberg
4 Marzahn-Hellersdorf
5 Mitte

6 Neukölln

7 Pankow
8 Reinickendorf
9 Steglitz-Zehlendorf
10 Spandau
11 TempelhofSchöneberg
12 Treptow-Köpenick
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Halim Demirci
Das Kind in ihrem Schoß…

ebenso. Wenn Sie nicht aufpassen kann auch bei
Ihnen der Keim für spätere unerwünschte Folgen
Bevor wir uns der Thematik widmen, sollten wir zu- gesät werden. Es gibt eine Fülle von Menschen, in
nächst den Titel vervollständigen: „Das Kind in ihrem Gestalt der verlockenden Schmetterlinge, die sie nieSchoß ist nicht das Kind ihrer Wunschvorstellungen“. mals unterschätzen sollten.
Die Zeit der Ungeduld und der Sehnsucht ist nun vorbei. Auch Sie halten jetzt ein Kind in Armen, auf das
Sie ihre Hoffnungen und Träume setzen. Ihre innigsten Wünsche und Gedanken schweben in schönster Gestalt bezüglich ihres Neugeborenen. Es ist ihr
Alles. Das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Von nun
an wird der Tagesablauf in der Familie und im Haushalt nach Ihm gerichtet, als ob Es ihr Leben lenkt. Ein
Teil von ihnen, das unter ihrer Obhut nach ihren Vorstellungen jeden Tag ein bisschen mehr wächst.

Ihr Kind wächst und entwickelt sich, das Schulalter
rückt näher, nun gibt es Teilhaber an seiner Erziehung. Lehrer, Betreuer, Regeln und Gesetze. Das
Kind ist nicht mehr in ihrem Schoß. Die Schule kann
ihr Kind erneut ein bisschen von Ihren Wünschen
entfernen. Es pendelt nun zwischen den beiden Erziehungsinstanzen, Elternhaus und Schule hin und
her. Wenn sie keinen Kompromiss finden, fangen
ihre Wünsche an Stück für Stück zu zerbröckeln.
Es gibt keine Unstimmigkeiten, Sie putzen es nach Auch wenn die Weltsicht der Schule ihrer Weltsicht
ihren Wünschen heraus und alles läuft, wie sie es nicht widerspricht, so ist sie doch unterschiedlich und
sich wünschen. Ihr Baby befindet sich nun in der sie werden bemerken, dass ihr Kind sich auf die
Kleinkindphase, sein Lebensraum vergrößert sich. Seite der Schule schlägt. Es wird ihnen mulmig zuWie ein Vogel, dass aus dem Nest fliegt und wiedermute und sie fragen sich, ob ihr Kind in fremden Hänkehrt trennt es sich nun zeitweise von ihrem Schoß.
Es spielt auf der Straße, lernt Freunde kennen, spielt den verweilt. Sie glauben das Kind ihrer Träume für
mit ihnen und wird von seinen Freunden und der Um- verloren. Aber vergessen sie niemals: Es ist ihr Kind
welt beeinflusst. Sein Verhalten, seine Sprache, und ihre Verantwortung ist gestiegen.
seine Interessen und Wünsche verändern sich. Vieles davon gefällt ihnen nicht besonders. Zwischen Die Pubertät ist für die Kinder die erste große Revodem Kind in ihrem Schoß und dem Kind ihrer Wün- lutionsphase im Leben Es ist für sie die Zeit des Aufsche scheinen sich Differenzen anzubahnen. Eine lehnens, des Widersprechen und der Austestung
gelegentliche Lüge, Von ihnen unerwünschte Ver- ihrer Grenzen. Der Regelwelt ihrer Familien versuhaltensweisen und unendlich viele Fragen deren Be- chen sie durch den Aufbau ihrer Freundeskreis zu
antwortung ihnen teilweise recht schwer fällt…... „ entfliehen. Die Auflehnung richtet sich aber nicht nur
Was geschieht mit diesem Kind?“ sind daraufhin ihre gegen die Autorität innerhalb der Familie, sondern
auch gegen andere institutionelle Regel werke, wie
Gedanken.
zum Beispiel der Schule. Während dieser Zeit ist der
Kinder sind so reizend und schön wie Blumen. Stel- Jugendliche mit Allen außer sich selbst im Clinch und
len sie sich die schmückenden und herrlich anmu- die Auseinandersetzungen mit den eigenen Freuntenden Blumen auf einem Feld im Frühling vor. Ein den haben eine enorme Intensität. Oft ist man in dieSchmetterling erwacht aus dem Winter, Bienen, sen Situationen als Eltern ratlos und weiß nicht
Vögel. Mit ihren schönsten Tänzen und Liedern um- richtig mit der Herausforderung umzugehen.
garnen sie diese Blumen. Sie leben von diesen Blumen und legen ihre Pollen und Eier in Sie. Wenn der Aber auch die Jugendlichen selbst wissen in dieser
Gärtner nicht rechtzeitig darauf aufmerksam wird und Zeit wenig Rat und werden am Besten von ihren
seine Maßnahmen trifft, dann werden in den Mona- Freunden verstanden, die ähnliche Schicksale
ten danach aus den Blumen Früchte, von denen haben. Nun ist das Kind aus ihrem Schoß für eine
nicht der Gärtner, sondern die Würmer ihren Nutzen gewisse Zeit im Schoß der Freunde und wieder werden ihre Träume für eine Phase enttäuscht. Ihr Kind
haben.
teilt in dieser Zeit weniger mit ihnen, es reagiert geMit Kindern, die auf der Straße verhält es sich
nervt auf die ständigen Fragen, wann es denn wieder
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nach Hause kommt, es fragt sie nicht mehr um Erlaubnis, wenn es raus gehen will und es weiß eigentlich auch gar nicht, wann es nach Hause kommt,
das wissen nämlich die Freunde. Aber vergessen sie
nicht, ihr Kind wird nicht nur beeinflusst, sondern es
beeinflusst andere Kinder ebenso. So teilen sie diese
Sorgen mit anderen Eltern gemeinsam. Warum auch
immer haben Erwachsene immer einen romantisch
nostalgischen Blick in die Vergangenheit, statt sich
auf die Realität des „

Von den Kindern
Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust
hielt, sagte: Sprich uns von den Kindern.
Und er sagte:
Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des
Lebens nach sich selber.

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch
doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht
eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber
Allerdings gibt es dennoch immer wieder Zeiten in nicht ihren Seelen,
denen sie sich unter einem Dach doch relativ gut ver- Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,
stehen. Nun beginnt erneut ein neuer Lebensab- das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in
schnitt: Die Berufswahl bzw. Bildungsabschnitt. euren Träumen.
Eltern möchten immer, dass ihre Kinder den Beruf Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber
erlernen, den sie selbst gerne ausüben würden oder versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.
immer ausüben wollten. Die Jugendlichen aber nei- Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch vergen eher dazu Berufe zu erlernen, die den Vorstel- weilt es im Gestern.
lungen der Eltern teilweise oder ganz widersprechen. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als
Ja, oft wissen die Eltern nicht mal was der Inhalt des lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Berufes ist, den ihr Kind auswählt. Wo ist das Kind Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der
geblieben, dass mal in ihrem Schoß war, das Kind Unendlichkeit, und Er spannt euch mit seiner
ihrer Träume?.
Macht, damit Seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Kommen wir nun zur letzten Stufe bezüglich ihres Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen
Kindes: Die Wahl des Lebenspartners. Mit einem auf Freude gerichtet sein;
letzten Versuch, möchten sie zumindest die Wahl
des Ehepartners mitbestimmen. Und das wird ihre Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt
letzte Niederlage sein. Die Spielzeugauswahl in der er auch den Bogen, der fest ist.
Kindheit, die Wahl der Kleidung und der Freunde in
der Jugend und zuletzt die Wahl des Lebenspartners, all dies sind Auseinandersetzungen zwischen
Ihnen und ihrem Kind, aber es ist nicht mehr das
Kind, sondern ein erwachsener Mensch.
Heute“ und die Möglichkeiten für „Morgen“ zu konzentrieren. Das zeigt sich dann auch in dem Satz „
Mit dem Kind wachsen auch die Sorgen“. Ihr Kind in
ihrem Schoß ist nun völlig dem Kind ihrer Träume
verfremdet oder?

Sie wollen nun, manchmal auch ihnen zum Trotz
ihren Partner selbst wählen. Kommen sie ja nicht auf
die Idee, ihren Willen unbedingt durchsetzen zu wollen. Es ist aussichtslos und sie ziehen auf jeden Fall
den Kürzeren. Versuchen sie ihre Einwände sachlich
und kritisch anzubringen, hierdurch erhöht sich die
Aussicht, Gehör zu finden. Ganz wichtig ist auch die
finanzielle Hilfe, die sie ihrem Kind gewähren sollten.
Machen sie bloß nicht den Fehler, bei der Suche
nach dem Partner für ihr Kind, dieses vollkommen zu
verlieren. Abschließend möchte ich meinen Text mit
einem Gedicht von Khalil Gibran.

„Was Hänschen nicht
lernt,
lernt Hans nimmer
mehr“
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Hureyre Kam
Immanuel Kant.
Der Riemermeister Johann Georg Kant, ein sehr religiöser Mensch, der schon zwei Kinder im Säuglingsalter
verloren
hatte,
nannte
seinen
viertgeborenen, Emanuel. Das war der Name, den
der preußische Kalender des Jahres 1724 mit dem
22 April verband. Kant, der seinen Namen später in
Immanuel umänderte, weil er der Ansicht war, dass
dieses dem hebräischen Original näher sei, war
immer sehr stolz auf seinen Vornamen und verhehlte
nicht, dass seine Bedeutung ihm stets Trost und Zuversicht gab: „Gott mit ihm“.

Emotionalismus gekennzeichnet war, der gelegentlich an Mystizismus grenzte“ii, tief greifenden Einfluss auf ihn ausübte.
Im Alter von 16 Jahren, drei Jahre nach dem Tod seiner Mutter, immatrikulierte sich Kant an der Albertina
Universität in Königsberg. Für welches Fach er sich
anfangs eintragen ließ ist zwar nicht bekannt, jedoch
steht fest, dass diese Immatrikulation ihm sehr viel
bedeutete. Nicht nur darum, weil es ein vollkommen
neues Kapitel in seinem Leben eröffnete, sondern
auch, weil der Wechsel in den Zunft der Akademiker
der Wechsel in einen höheren Stand als der des
Handwerkers bedeutete. Er verließ das Elternhaus
und zog in eine kleine Wohnung. Er finanzierte seinen Unterhalt während seiner Studienzeit nicht nur
durch die Betreuung seiner Kommilitonen, deren Respekt er schon früh genoss, sondern vor allem auch
durch Billiardpartien und Kartenspiele, die er meisterhaft beherrschte und alle Gegner besiegte.

Auch in seinen späten Jahren gedachte Kant bei Gesprächen unter Freunden gerne und in tiefer Rührung an seine Eltern und seine Kindheit. Seine Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1748 verließ
Biographen schließen nicht aus, dass die Gesinnung Kant Königsberg und war nunmehr für eine Zeitund die Lebensführung seiner Eltern entscheidenden spanne von sechs Jahren als Hauslehrer in verEinfluss auf seine Moralvorstellung ausgeübt haben, schiedenen adeligen Haushalten tätig. Er gab aber
zumal er selber stets in sehr hohen Worten von ihnen seinen Status als Student nie auf und widmete sich
in seiner Freizeit seinen Studien. Er kehrte dann
sprach:
1754 nach Königsberg zurück, schrieb ein Jahr spä„Nie, auch nicht ein einzigesmal hab’ ich
ter seine Dissertation, promovierte zum Magister der
von meinen Eltern irgend etwas UnanPhilosophie und erhielt eine Lehrbefugnis als Privatständiges anhören dürfen, nie etwas Undozent an der Universität Königsberg. Das bedeuwürdiges gesehen.“
tete, dass er seine Vorlesungen zwar nicht in den
Hörsälen der Universität halten durfte, jedoch konnte
Seine Mutter, die eine verhältnismäßig hohe Bildung er durchaus in privaten Räumlichkeiten seine Stubesaß, war um die Bildung ihres Sohnes, dessen denten unterrichten. Sein Einkommen hing demnach
Auffassungsgabe sie bewunderte, sehr bemüht. Als ganz davon ab, wie viele Studenten seine Vorlesuneine tief religiöse Frau, die dem Pietismus anhing, gen besuchten, da er von der Universität für seine
war sie aber vor allem auf die religiöse Unterweisung Arbeit nicht bezahlt wurde. Mittlerweile war aber Kant
ihres Sohnes sehr bedacht und ließ ihn also, im alter eine bekannte und angesehene Persönlichkeit in Kövon acht Jahren, in das Collegium Fridericianum ein- nigsberg, sodass seine Vorlesungen vom ersten Tag
schreiben, wo ein gewisser Franz Albert Schulz, ein an stets überfüllt waren. Auch war er kein steifer und
trockener Wissenschaftler, wie man es von Kant allim intellektuellen und sozialen Leben Königsbergs
gemein denken möchte. Seine Studenten liebten ihn
sehr angesehener Mann, unterrichtete. Schulz, der
aufgrund seines angenehmen und mit Anekdoten gesich vor allem durch seine Synthese des Pietismus
würzten Vortrags, seine Freunde schätzten seine
und des Wolffschen Rationalismus einen Namen
aufgeschlossene Art und seinen Humor und die
machte, war ein langjähriger Freund der Familie Kant „High Society“, in der er frei verkehrte, bewunderte
und unterstützte sie mitunter auch durch materielle den Gelehrten im eleganten und farbenfrohen
Hilfeleistungen. Da der junge Immanuel in Begleitung Anzug.
seiner Mutter oft die Bibellesungen Schulzes besuchte und den ersten förmlichen Religionsunterricht Während seiner Zeit als Privatdozent erhielt er zwar
von ihm erhielt, ist es nur natürlich, dass die pietisti- viele und gut bezahlte Angebote von Universitäten in
sche Weltanschauung, welches durch die Betonung anderen Städten, jedoch lehnte er sie alle ab und bedes Herzens und des Gemüts „in starkem Gegen- warb sich unermüdlich für eine Professur an der Kösatz zum Intellektualismus stand und durch einen nigsberger Universität, die er 1770 schließlich
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bekam. Obgleich er bis zu diesem Zeitpunkt viele Bücher veröffentlicht hatte, hatte er noch kein Werk geschrieben, das seinen Namen in die nächsten
Generationen getragen hätte. Nach 1770 kam Kant
seinen Verpflichtungen als Professor zwar gewissenhaft nach, veröffentlichte jedoch überhaupt nichts
mehr. Er ließ sich auch immer seltener in Gesellschaften blicken und hüllte sich in den folgenden 11
Jahren in vollkommenes Schweigen. Es war die Zeit,
wo er innerlich an jenen Werken arbeitete, die einen
Wendepunkt in der Philosophie bedeuten sollten.
1781 schließlich brach er sein Schweigen und publizierte nunmehr in rascher Folge. Im Mai desselben
Jahres veröffentlichte er seine „Kritik der reinen Vernunft“, die er in vier Monaten „gleichsam im Fluge“
niederschrieb, wo er eine Antwort auf die Frage, was
der Mensch wissen kann, zu geben suchte. Er zeigt
dieses auf, indem er hier die Grenzen der menschlichen Vernunft absteckt. Seine zweite Kritik, welche
sich mit der praktischen Seite der Vernunft, sprich
mit der Moral beschäftigt, erschien sieben Jahre später. Diese Kritik befasst sich mit der Frage, was man
tun solle, und zeigt durch den kategorischen Imperativ auf, dass die Vernunft durchaus in der Lage ist
allgemeinverbindliche ethische Grundsätze zu formulieren. Gleich nach Erscheinen der „Kritik der
praktischen Vernunft“ macht Kant sich daran eine abschließende dritte Kritik zu schreiben. Die „Kritik der
Urteilskraft“, die 1790 erschien, beschäftigt sich mit
dem ästhetischen Urteil etwas „schön“ oder „hässlich“ zu nennen. Hier gibt er zwar zu, dass sich über
Geschmack nicht streiten lässt, wenn sie auf Gefühlen basieren, beruhen aber ästhetische Urteile auf
Grundsätzen a priori, so können durchaus ästhetische Urteile ausgesprochen werden, die objektive
und allgemeine Gültigkeit besitzen.
Ab seinem 40. Lebensjahr merkte Kant, dass sein
Körper schwächer und für Krankheiten anfälliger
wurde und entschloss sich mit seinen Kräften hauszuhalten. Er legte sich einen Tagesplan zu Recht,
den er auch pedantisch verfolgte. Er stand punkt
04.45 Uhr auf, teilte seinen Tag in Arbeit und gesellschaftliche Zerstreuung auf und ging täglich um 22
Uhr schlafen. In seinen späten Jahren wurde ihm
eine Diät auferlegt. Er sprach sehr oft über seinen
gesundheitlichen Zustand, wurde in seinen letzten
Jahren senil und verstarb am 12. Februar vormittags
um 11 Uhr im Alter von 79 Jahren in Königsberg, wo
er nahezu sein ganzes Leben verbracht hatte.iii
Kant und seine Zeit
Die Zeit, in der Kant lebte, war intellektuell und sozial

eine sehr bewegte Zeit, die weit davon entfernt war
auf die grundlegenden Fragen der Zeit klare und eindeutige Antworten zu geben. Während in sozialer
und politischer Hinsicht die Französische Revolution
einen fundamentalen Umbruch im Denken anrichtete, indem sie sich von der Religion distanzierte und
den Menschen in den Mittelpunkt stellte, gewann
parallel dazu der Pietismus als eine „Religion des
Herzens“, der sich ebenfalls von der Orthodoxie absetzte, immer größeren Zulauf. Aber auch die Philosophie befand sich insofern in einer Sackgasse, als
sie sich zwischen dem englischen Empirismus und
dem von Descartes ausgegangenen Rationalismus
nicht entscheiden konnte.
Der Empirismus, der von Bacon ausgehend über
John Locke bis hin zu David Hume führte, vertrat die
Ansicht, dass alle Erkenntnis sinnliche Erkenntnis
sei. Die Vernunft ist nur ein passives Vermögen, welches nicht fähig ist irgendwelche Begriffe, geschweige denn Erkenntnis, aus sich selbst heraus zu
schöpfen. Die Sinnlichkeit ist der Brunnen, woraus
der Verstand schöpft. Wo die Empiristen also meinten, dass alles Reflektieren des Verstandes und jede
Erkenntnis, die er gewinnt, notwendig auf das sinnliche Material bezogen ist, vertraten die Rationalisten
das andere Extrem, indem sie sagten, dass alle Erkenntnis nur Vernunfterkenntnis sei. Denn im Grunde
„ist Sinnlichkeit nur ein vermindertes Vernunftvermögen“.iv Die Vernunft ist in die Sinnlichkeit eingebettet.
Würde die in den Sinnen immanente Vernunft sie
nicht zur Aufnahme der Eindrücke animieren, so
wären die Sinne zu nichts fähig. Somit steht es für
die Rationalisten also unverrückbar fest, dass nicht
die Sinnlichkeit, sondern die Vernunft die Quelle allen
Erkenntnisses ist. Obwohl es durchaus auch Stimmen gab, die eine Aussöhnung beider Lehren anstrebten, blieb die endgültige Auflösung dieses
Streites dem Verfasser der drei Kritiken vorenthalten.v
i Hasse, Johann Gottfried, Letzte Äußerungen Kants von einem seiner

Tischgenossen, Königsberg: Herlage, 1804
ii Manfred Kühn, Kant, Eine Biographie, C.H. Beck, München 2003
(Betonungskursiv vom Verfasser)
iii Für eine umfassende Biographie siehe: Manfred Kühn, Kant, Eine
Biographie, C.H. Beck, München 2003; Karl Vorländer, Immanuel
Kant, Der Mann und das Werk, Marix, Wiesbaden, 2004
iv Hans Michael Baumgartner, Kants „Kritik der reinen Vernunft“, Karl
Alber, Freiburg/München, 2002
v Russell, Bertrand, Philosophie des Abendlandes, Europaverlag,
München/Wien, 1999; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Suhrkamp, 1999
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Ziynet derbazlar
Internet und Erziehung
Die heutige Jugend hat sich zu einer Spaßgesellschaft entwickelt. Aber das Bedürfnis nach Stabilität
und Sicherheit ist umso höher gestiegen. Die größte
Angst ist, dass sie später keinen sicheren Arbeitsplatz finden. Dafür ist eine gute Bildung von größter
Bedeutung. Die Eltern müssen sich mehr mit ihren
Kindern auseinandersetzen, ohne zu sehr Druck
auszuüben.
Das Internet hat mittlerweile eine wichtige
Rolle/Funktion in unserer heutigen Gesellschaft eingenommen. Sie dient nicht nur Erwachsenen als Informationsquelle und Unterhaltung, sondern auch
Kindern und Jugendlichen.
Internet und Fernsehen gehören inzwischen zum Alltag der Kinder.
Wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern nicht erlauben
sollten das Internet alleine zu nutzen. Eltern, die
wenig oder gar keine Interneterfahrung haben, fällt
es schwer die Vor- und Nachteile des Surfens abzuwägen. Umso wichtiger ist es deshalb, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Surfen sie doch einfach gemeinsammit ihrem Kind .

Es wird sie vielleicht mehr Zeit kosten, aber dadurch
erfahren sie mehr über die Interessen ihres Kindes.
Kinder erzählen gerne. Zeigen Sie Interesse, dadurch können Sie früh erkennen, ob ihr Kind gefährdet ist.
Wenn sie merken, dass ihr Kind nach dem Nutzen
des Internets aggressiv wird, sollte es angeleitet und
gegebenenfalls eingeschränkt werden, denn es gibt
sehr viele jugendgefährdende Web-Seiten. Spezielle
Software kann dabei natürlich helfen, aber trotzdem
nicht die Aufsichtsfunktion übernehmen.
Die Kinder sollten lernen, dass sie vor allem niemals
ihren Namen, Adresse, Telefonnummer, Passwörter
und andere wichtige Daten per Internet weitergeben
dürfen.
Den Kindern und Jugendlichen sollte früh beigebracht werden, verantwortungsvoll mit dem Internet
umzugehen, denn nur mit bloßen Verboten würden
sie nicht den richtigen Umgang lernen.
Das Internet und Fernsehen darf nicht die Erziehung
der Kinder übernehmen.
Abgesehen davon bietet natürlich das Internet auch
viele Vorteile. Durch sie kommt man schneller und
billiger an Informationen. Sie bietet verschiedene
Kommunikationsmöglichkeiten und stellt somit ein
Portal zur Welt dar.
Es liegt in unserer Hand wie wir das Internet nutzen.
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Wir versuchen oft unsere sozialen Erfahrungen zu
erklären, indem wir die Motive der direkt beteiligten
Önder Coştan
Personen analysieren. Die Soziologie geht über diesen individualpsychologischen Erklärungsansatz hinÜber Soziologie
aus und betrachtet die zahlreichen, wiederkehrenden
Ich bin überaus glücklich, Sie an dieser Stelle be- Muster, d.h. die sozialen Gesetzmäßigkeiten in den
grüßen zu dürfen. Es ist für mich eine durchaus eh- Einstellungen und Handlungen der Individuen, und
renvolle Aufgabe, mit Ihnen eine geistige Reise in die fragt, wie diese Muster im Lauf der Zeit, von Kultur zu
sozialwissenschaftlichen Weiten der Soziologie an- Kultur und zwischen sozialen Gruppen variieren.
zutreten. Hierbei soll eine Einführung in die Wissen- Zusammengesetzt aus dem lateinischen „socius“ für
schaft der Soziologie erfolgen, in der wir gemeinsam Gesellschaft und dem griechischen „logos“ für Wisversuchen wollen, Gegenstand, Grundbegriffe sowie sen und Wort ist die Soziologie eine relativ junge
grundlegende Theorien in Form der Klassiker näher Wissenschaft, zumindest für die westeuropäische
kennen zu lernen. Als „Lehre vom Sozialen“, wie die und angelsächsische Welt. Sie beginnt mit den Gründungsvätern wie Auguste Comte oder Emile DurkSoziologie auch genannt wird, möchten wir Ansatzheim. Für Deutschland spielt Max Weber die größte
weise versuchen, das menschliche Zusammenleben Rolle wenn es um Grundlagen der Soziologie geht.
bzw. das zwischenmenschliche Verhalten zu erfor- Seither gibt es diverse Theorien zu den unterschiedlichsten sozialen Gegebenheiten. Klassische wie
schen.
auch aktuelle Theorien befassen sich mit unterIm Zentrum der Soziologie als Wissenschaft von der schiedlichen Bereichen des Lebens. So ist auch die
sozialen Wirklichkeit, steht die grundlegende Frage, Soziologie unterteilt in verschiedene Teilbereiche wie
wie Gesellschaft überhaupt möglich ist. Die soziale Religion, Migration, Wissens, Familie, Recht, WirtWirklichkeit meint dabei den Teil der erfahrbaren schaft und viele Weitere. In der islamischen Welt gibt
Wirklichkeit, der sich im Zusammenleben der Men- es bereits im 13. Jahrhundert das berühmte Werk
schen ausdrückt. Gemeint sind Freundschaften, Fa- „Mukaddima“ von Ibni Khaldun, dass vielen,modermilien, Gemeinden, Vereine ebenso wie kleine oder nen soziologischen Theorien eine Grundlage bildet.
große Gruppen, oder ganze Gesellschaften. Im
Fokus ist dabei der Aufbau, die Struktur, Gestaltung In den folgenden Ausgaben möchten wir also versuebenso wie die Erhaltung und Veränderung dieses chen, im Hinblick auf grundlegende soziologische
Theorien und klassische Vertreter, aktuelle GeZusammenlebens.
schehnisse und sozial relevante Ereignisse näher zu
Gemeinsam mit anderen sozialwissenschaftlichen betrachten und zu analysieren. Die sozialen und poBereichen teilt sich die Soziologie also diesen Ge- litischen Themen, die uns alle bewegen sollen begenstand, wie etwa die Sozialpsychologie, der Kul- sprochen, erörtert und soziologisch betrachtet
turanthropologie und Ethnologie, der Demographie, werden. Den Standort Berlin mit seiner sozialen und
der Ökonomie, der Politologie, der Erziehungswis- kulturellen Vielfalt können wir in diesem Zusammensenschaft, der Jurisprudenz, den Geschichtswissen- hang als eine glückliche Fügung betrachten. Zudem
schaften und noch einigen mehr. Also reicht es nicht hoffe ich auf ihre rege Teilnahme bei der Auswahl der
aus den Untersuchungsgegenstand der Soziologie Thematiken, sowie bei Stellungnahmen, Kritik und
zu nennen, um sie zu charakterisieren. Vielmehr soll Anregungen.
verdeutlicht werden, in welcher typischen Art und
Weise, mit welcher besonderen Fragestellung, mit
welcher spezifischen Perspektive und mit welchen
Methoden und Regeln sie an ihren Gegenstand der
Sozialwissenschaft herangeht.
Wie es Ihnen wohl bereits aufgefallen ist, dient diese
Wissenschaft nicht dazu, ewige oder endgültige
Wahrheiten zu finden, sondern um reflektierte Gewissheit. Während die anderen Wissenschaften sich
meist nur mit einer Dimension der sozialen Beziehungen von Menschen befassen, bedient sich die
Soziologie verschiedener Theorien und empirischer
Forschungsmethoden um das soziale Leben in
einem breiten Spektrum von Situationen zu erfassen.
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Pressemitteilung
Sprache ist ein Schlüssel zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, besonders im schulischen Werdegang. Deshalb möchten wir Ihnen die
Pressemitteilung über die Ergebnisse des Deutsch
Plus Test nicht vorenthalten.
Berlins Kinder haben bei dem Sprachfördertest
Deutsch Plus im Herbst 2006 insgesamt ein besseres Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erreicht: Der
Test ergab, dass insgesamt 6 068 Kinder (24,1 % der
getesteten Kinder) intensiv in Deutsch gefördert werden müssen. Es wurden dabei 25 143 Kinder getestet, die im kommenden Schuljahr schulpflichtig
werden. In den Vorjahren 2004 bzw. 2005 hatte die
Sprachstandserhebung Deutsch Plus eine Quote
von 26,1 respektive 25,5 % an Kindern mit Sprachförderbedarf ergeben. Dieses Ergebnis bestätigt die
Tendenz des Vorjahres, dass - zwar immer noch
viele, aber - weniger Kinder eine besondere vorschulische Sprachförderung brauchen.
Deutsch Plus testet die Fähigkeit von Kindern, die
deutsche Sprache zu verstehen und sie altersgemäß
zu sprechen. Deutsch Plus wird in Kitas und Schulen
durchgeführt. Die Kinder erhalten dazu kleine Aufgaben wie Bildbeschreibungen oder Nacherzählungen. In den Kitas wurde der Sprachstand im Herbst
erhoben. Kinder, die nicht in eine Kita gehen, sind
bei der Schulanmeldung im November 2006 getestet
worden. Da Deutsch Plus lediglich ein Schwellentest
ist, kann man damit etwaige Sprachschwächen nicht
genau diagnostizieren. Zur Diagnose und zur Festlegung der individuellen Fördermaßnahmen können
die Schulen zusätzlich andere Instrumente einsetzen.
Die Unterscheidung nach Herkunftssprache zeigt allerdings, dass unter den insgesamt 6 068 Kindern
mit Sprachförderbedarf 4 117 (67,8 %) Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache sind. Gegenüber dem
Vorjahr (65,8 %) liegt ein Anstieg um zwei Prozentpunkte vor. 1 951 (11,1 %) der Schüler deutscher
Herkunftssprache haben Sprachförderbedarf.
Im Vergleich zwischen den Bezirken variieren die Anteile wie auch die absoluten Werte recht stark. Nach
wie vor ist der Förderbedarf insgesamt in Neukölln
(45,3 %), Mitte (41,6 %) und Friedrichshain/Kreuzberg (32,9 %) am stärksten ausgeprägt, während er
in Pankow (8,3 %) am niedrigsten ausfällt.
96,1 % (24 170) der getesteten Kinder besuchten

eine Kita, von denen 23,1 % (5 586) einen Förderbedarf haben. Unter den 3,9 % (973) der Kinder, die
keine Kita besuchen, liegt der Förderbedarf bei 49,5
% (482).
Bildungssenator Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner: “Deutsch
Plus belegt den enormen Bedarf an Sprachförderung. Dabei geht es vor allem, aber nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund. Denn auch zu viele
deutsche Schülerinnen und Schüler haben Sprachförderbedarf. Der Vergleich zwischen Kitakindern
und Kindern, die nicht in einer sind, zeigt: Es ist ungeheuer wichtig, dass Kinder mit der Sprachförderung schon in der Kita beginnen. Deshalb hat diese
Koalition beschlossen, schrittweise alle drei Kitajahre
beitragsfrei zu stellen und mit der vorschulischen
Sprachförderung ab 2008 ein halbes Jahr früher zu
beginnen.”
12.02.2007
Bildung
Kenneth Frisse, Pressesprecher
Prof. Dr. Jürgen Zöllner: Berlin verstärkt vorschulische Sprachförderung
Deutsch Plus 2006: Weniger Kinder mit Sprachförderbedarf
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Hüseyin Bozkurt
Worauf ist beim Erwerb einer Immobilie zu achten?
Zu den wichtigsten Dingen im Leben zählt die Anschaffung einer schönen Wohnung oder eines Eigenheimes.
Allerdings ist es sehr schwierig, die optimale Immobilie ausfindig zu machen. Die Schwierigkeit bei der
Immobiliensuche ergibt sich natürlich aus der unüberschaubaren Angebotsvielfalt. Die verschiedenen
Immobilienanzeigen im Internet gehen bereits in die
Zigtausende.
Ebenfalls sehr viele Anzeigen befinden sich im Immobilienmarkt der Fachpresse. Doch bevor die Recherche nach der optimalen Immobilie beginnen
kann, sollte man ausreichend über die eigenen Wünsche nachdenken.
Soll eine Immobile erworben werden oder gibt man
sich mit einer Mietimmobilie zufrieden? Natürlich
muss für ein Eigenheim ein gewisses Budget vorhanden sein.
Aber selbst wenn die finanziellen Möglichkeiten ausreichen würden, sollte man sich über die eventuelle
Anschaffung ausreichend Gedanken machen. Denn
der Erwerb einer eigenen Wohnimmobilie ist nicht
nur zukunftsorientiert, sondern auch sehr kostspielig.
Zu dem Kauf eines Wohneigentums kann nur geraten werden, wenn man dort auch viele Jahre bzw.
den Rest des Lebens verbringen möchte. Sofern die
Immobilie nur einige Jahre als Heim diesen soll,
sollte man sich für eine Mietimmobilie entscheiden.
Bevor man sich für eine Immobilie entschieden hat,
muss man sich die nächste Frage stellen: Wo
möchte ich wohnen? Schließlich hat die richtige Lage
/ Umgebung der Wohnung eine große Bedeutung.
Sofern man ein Kind hat, sollte sich auch eine Schule
in der näheren Umgebung befinden. Schließlich wird
sich jedes Kind über einen kurzen Schulweg freuen.
Eine ebenso große Bedeutung haben die Freizeitmöglichkeiten der Umgebung. Meist spielen hier der
Preis und andere persönliche Gründe eine große
Rolle. Trotz allem sollte man beim Immobilienkauf

darauf achten, dass das Objekt in eine gute Infrastruktur eingebunden ist. Eine gute Verkehrsanbindung und viele weitere Faktoren sind hier
ausschlaggebend. Je besser die Lage, je sicherer ist
eine positive Wertentwicklung des Objekts.
Entschließt man sich für den Erwerb einer Immobilie,
gibt es noch einige Dinge die man beachten sollte.
Beim Immobilienkauf muss man zwischen einer Immobilie, die sich gerade im Bau befindet und einer
bereits bezugsfertigen Immobilie, unterscheiden.
Hier bestehen bedeutsame rechtliche Unterschiede
bezüglich der Mängelhaftung. Befindet sich das Objekt im Bau, bestehen gesetzliche Regelungen. Ungefähr Fünf Prozent des Kaufpreises behält der
Käufer meist für mögliche Mängel ein. Zudem besteht bei im Bau befindlichen Objekten eine relativ
große Rechtssicherheit.
Ist die Immobilie jedoch bezugsfertig, besteht keine
Gewährleistungsverpflichtung seitens des Verkäufers. Die Immobilie wird „wie gesehen“ gekauft.
Schadenersatzansprüche kann der Käufer später
nur geltend machen, sofern der Tatbestand der arglistigen Täuschung vorliegt. Daher ist beim Erwerb
von bezugsfertigen Objekten, eine intensive Prüfung
der Bausubstanz notwendig. Insbesondere die Bereiche des Daches oder Kellers, stellen potentielle
Problembereiche dar.
Weitere Bereiche, die eine intensive Prüfung erfordern:Räume auf Schimmel überprüfen und nach
feuchten Stellen an den Wänden überprüfen,alle
Fenster überprüfen auf Funktion und richtiges schließen(Dichtigkeit),alle Steckdosen und Schalter auf
Funktion prüfen,komplette Heizanlage auf sichtbare
Schäden prüfen ,Prüfen ob sich alle Türen ohne Probleme schließen lassen, Treppenaufgang auf Beschädigungen
prüfen,
sehr
relevant
bei
Holzstufen,Parkettboden und Fliesen aus Beschädigungen überprüfen.
Es sind natürlich noch diverse andere Bereiche, die
einer intensiven Prüfung zu unterziehen sind. Eine
verhältnismäßige Sicherheit verschafft eine Begutachtung durch einen unabhängigen Experten.

Immobilienfinanzierung
Bevor

der

bedeutsame

Punkt

Immobilienfi-
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nanzierung aufgegriffen werden soll, bleibt zu erwähnen, dass beim Kauf einer Eigentumsimmobilie
Zusatzkosten entstehen, die in etwa zehn Prozent
des Kaufpreises ausmachen können. Man sollte sich
über diese Kosten im Klaren sein und sie bereits in
die Überlegungen eine Immobilie zu erwerben, einbeziehen.
Detailliert setzen sich diese Zusatzkosten folgendermaßen zusammen:
4,5 % Grunderwerbssteuer,
1,5 % Notarkosten

5 -6 % Maklergebühren.
Die Position der Maklergebühren ist die einzig verhandelbare Position, um die Zusatzkosten zu mindern.
Kaum ein Eigentümer kann seine Kaufimmobilie in
bar bezahlen. Meist schreibt die Bank die Höhe des
eingesetzten Eigenkapitals vor. Es wird zwischen 10
und 25 Prozent der gesamten Kaufsumme als Eigenkapital verlangt. Die richtige und passende Finanzierungsmöglichkeit sollte mit professionellen

Historisches Türkisches Haus
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Stellen erarbeitet werden.

Ahmet Yumuşak
Ökonomischer Blick
Der Anstieg der Stromkreise in Berlin
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihre neue Zeitschrift hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre
Leserinnen und Leser in Berlin umfassend und verständlich über aktuelle Entwicklungen sowie Ereignisse in und um Ihre Hauptstadt zu informieren.
Zu den Aufgabenfeldern einer für Menschen brauchbaren Informationsvermittlung gehört auch und in erster Linie der Bereich Ökonomie/Wirtschaft. An
dieser Stelle und auch in Zukunft werden die Begriffe
Ökonomie und Wirtschaft synonym verwendet, ohne
hierüber eine theoretische Diskussion zu führen.
Dabei steht das wirtschaftliche Handeln eines Menschen oder die wirtschaftliche Führung eines Haushalts oder eines Betriebes im Vordergrund. Alle
Wirtschaftseinheiten müssen mit knappem “Geld”
vernünftig umgehen.
Das knappe “Geld” wird noch knapper, wenn die
Preise steigen jedoch die Einkommen nicht. Bei
jeder Preiserhöhung ist dies der Fall. Weil der
Mensch sich und seine Angehörigen mit Gütern versorgen muss, die gekauft werden, schlägt jede Preisänderung nach oben Alarmglocken. Oft ist es so,
dass man sich der Preiserhöhung nicht entziehen
kann. Die Preise werden durch Ankündigung einfach
erhöht. Die Empfänger der entsprechenden Güter
bzw. Leistungen werden gar nicht gefragt. Sie müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt höhere Preise
zahlen.
So ist es ab 1.7.2007 mit den Preisen für den Strom
geschehen. Die Preise für Strom in Berlin sind mit
Wirkung zum 1. Juli 2007 um ca. 6 % gestiegen. Der
Anstieg war nicht auf die Berliner Stromanbieter beschränkt, sondern bundesweit wurden von 100
Stromversorgern die Strom preise angehoben. Diese
Preiserhöhung schlägt bei allen Stromverbrauchern
2008 voll durch. Auf das Jahr umgerechnet bedeutet
die Erhöhung für einen Haushalt mit einem angenommenen bisherigen Verbrauch von 600 EUR (monatlich 50 EUR) eine Mehrzahlung von 36 EUR und
bei einem Verbrauch von 1.200 EUR (monatlich 100
EUR) eine Mehrzahlung von 72 EUR. Für die Verbraucher mit niedrigem Einkommen ist die prozen-

tuale Belastung erheblich höher als für Verbraucher
mit mittlerem und höherem Einkommen. Wie es
jedem aus den Medien und aus eigener Beobachtung bekannt ist, gibt es in Berlin viele Haushalte mit
niedrigem Einkommen.
Was können die Haushalte diesbezüglich tun? Als
erste Möglichkeit ist an Strom sparen zu denken.
Jeder Haushalt sollte seinen Stromverbrauch überprüfen. Es gibt sicherlich hier und da Stellen, wo man
Strom sparen kann. Nützliche Informationen bzw.
fachgerechte Beratung zum Strom sparen kann man
über das Internet, öffentliche Stellen des Landes Berlin (Senatsverwaltung), Verbraucherzentralen sowie
direkt über Stromanbieter erhalten. Im Zeitalter der
Informationsgewinnung über Internet können die
Haushalte als zweite Möglichkeit einen Stromanbieter-Vergleich durchführen, um unter den Anbietern
den günstigeren Anbieter herauszufinden. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, auf den Strom ganz zu
verzichten. Jeder Haushalt ist auf den Strom angewiesen.
Ich wünsche unseren Leserinnen und Lesern trotz
höherer Stromkreise schöne Tage.

Wer Sparsamkeit,
die Mutter,
begehrt,
Dem wird Reichtum,
die Tochter,
beschert.
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Bülent Karaçay
Über uns
Die European Business Academy ist
eine gemeinnützige
Bildungseinrichtung,
die sich zum Ziel gemacht hat, innovative Ideen und
Konzepte für die erfolgreiche Eingliederung Jugendlicher mit Migrationshintergrund umzusetzen und
ihnen den Wiedereinstieg in die Gesellschaft und das
Berufsleben nachhaltig zu ermöglichen. Hierdurch
werden Frustrationspotentiale abgebaut und Zuversicht in die eigene Zukunft aufgebaut.
Mit Hilfe unseres umfangreichen Netzwerkes an
Partnern und Förderern aus den Bereichen der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik versuchen wir, Perspektiven zu vermitteln sowie innovative Konzepte
zu erarbeiten und Gruppen mit besonderem Förderbedarf, wie den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen.
Mit dem Vorteil des direkten kulturellen Bezugs zu
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund einerseits und einem umfangreichen Kontakt zu regionalen und überregionalen Unternehmern nicht
deutscher Herkunft andererseits, versuchen wir
nachhaltig Brücken zu schlagen und ungenutzte Potentiale zu wecken.
Intention der Bildungsgänge
Ziele und Aufgaben berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen
Unsere berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
„MuT, Mobilisierung und Transfer“ zielt darauf ab,
• die Erweiterung des Berufswahlspektrums
• die Förderung der Motivation zur Aufnahme einer
Ausbildung
• die individuelle lehrgangsbegleitende Beratung, insbesondere bei der Entscheidungsfindung und der
Planung und Vorbereitung des Überganges in Ausbildung, in andere Qualifizierungsmaßnahmen oder
Beschäftigung
• die Vermittlung fachpraktischer und fachtheoretischer Grundkenntnisse und -fertigkeiten
• der Erwerb betrieblicher Erfahrungen und die Reflexion betrieblicher Realität

• die Verbesserung der bildungsmäßigen Voraussetzungen zur Ausbildungsaufnahme
zu ermöglichen.
Zielgruppen
Zu den Zielgruppen, die im Rahmen des Gesamtangebotes gefördert werden sollen, zählen u. a.:
Aussiedler/innen, Ausländer/innen, Ausbildungsabbrecher/innen, nicht vermittelbare Bewerber/innen,
noch nicht berufsreife Jugendliche, Lernbeeinträchtigte, Un- und Angelernte, sozial benachteiligte Jugendliche, Jugendliche in der Erziehungshilfe,
Strafentlassene/Strafgefangene.
Die Theorie-Praxis-Verzahnung
Die Ansatzpunkte und Stärken benachteiligter Jugendlicher liegen mehr beim praktischen Tun als
beim abstrakten Lernen. Die berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen verzahnen die Theorie mit der
Praxis, um über das praktische Tun, über das Begreifen Lernprozesse in Gang zu setzen und zum
Lernen zu motivieren. Sie verbinden durch handlungsorientierte Methoden die Erfahrung der praktischen Arbeit in Werkstätten und das Kennen lernen
unterschiedlicher Berufsfelder mit der Vermittlung
notwendiger Theorie und der Aufarbeitung von Allgemeinbildung.
Ganzheitlicher Ansatz
Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen beziehen über das berufliche Lernen hinaus auch soziales Lernen mit ein und haben die Entwicklung der
gesamten Persönlichkeit im Blick. Das ganzheitliche
Lernen verzahnt die Aspekte:
1. Praxis (in der Werkstatt, in der Einrichtung oder
im Praktikum)
2. Lernen (Fachtheorie, Allgemeinbildung, Lernunterstützung)
3. Sozialpädagogik (Einzelfallhilfen, Gruppenarbeit, Freizeitpädagogik, Elternarbeit ...
Modularisierung der Lehrgangsangebote
Insbesondere folgende Module sind in den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen vorzusehen:
• Angebote zur Allgemeinbildung
• Betriebspraktika
• Berufswahlkomponente und Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung
• berufsübergreifende Module
• fachbezogene, berufsfeldbezogene Module.
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Aşık Nimri Dede (İsmail Dehmenoğlu)
Süregeldim Aşk Meyini İçerek
Her Bir Akı Karasından Seçerek
1909 yılında Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Nimri, Varlık Dağlarını Delip Geçerek
şimdiki adıyla Pınarlar köyünde doğdu. Mahlasını kö- Düzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
yünün eski adından almıştır. 12 yaşındayken baba Serimi Meydana Koymaya Geldim
ve annesini yitirdi. Kardeşleriyle birlikte yetim ve
Gör Ki Nimri Dede Şimdi Neyleyi
öksüz kaldı
Gerçek Aşkı Her Gönüle Söyleyi
1925 yılında İstanbul’da yaşamakta olan uzak bir ak- Her Türlü Sefaya Veda Eyleyi
rabası Nimri Dedenin yetimliğine acır ve kendisini İs- Sazda Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
tanbul’a aldırır. Nimri Dede’yi İstanbul’daki Numune-i Serimi Meydana Koymaya Geldim
İrfan adlı bir okulda üç yıl okutur. Ne var ki okula geç
yaşta başlayan Nimri Dede, yaşının büyüdüğü gerekçesiyle üç yıl sonra öğrenimden uzaklaştırılır. Aşık
Nimri Dede’nin Hz. Mevlana’ya da bağlılığı bilinmektedir.
Nimri Dede, çoşku ve cebze ozanıdır. Tasavvufta hal
ehli sayılıp da şiirlerindeki kafa tutucu deyimleri hoş
görülen aşıklarımızdan birisidir. Tüm deyimlerini,
çıkış noktası ne olursa olsun kutsal inancın sağlam
temellerinde oturmakta gecikmez. Düşünce ve felsefesi Pir Sultan’ların, Kaygusuz Abdal’ların etkisini
taşır.

İnsan Olmaya Geldim
İkilik Kinini İçimden Atıp
Özde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Taht Kuralı Ariflerin Gönlüne
Sözde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim
Meğerse Aşk İmiş Canın Mayası
Ona Mihrab Olmuş Kaşın Arası
Hakkın İşlediği Kudret Boyası
Yüzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim
Bütün Mürşidlerin Tarif Ettiği
Sadıkların Menziline Yettiği
Embiyanın Evliyanın Gittiği
İzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim
Ben De Bir Zamanlar Baktım Bakıldım
Nice Yıllar Bir Kemende Takıldım
O Aşkı Mecazla Yandım Yakıldım
Közde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim
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