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Divan Edebiyatını Sevdiren Adam
Prof. Dr. İskender Pala ile Divan Edebiyatı Üzerine bir söyleşi

1958, Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1979). Divan Edebiyatı
dalında doktor(1993), doçent(1993) ve profesör (1998) oldu. Geniş halk kitlelerince “Divan
Edebiyatını Sevdiren Adam” olarak tanınan İskender Pala, halen İstanbul Kültür Üniversitesi
FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanıdır.

Divan Edebiyatıyla tanışmanız nasıl oldu? Özellikle Divan Edebiyatını sizin için
bir tutku kılan nedir?
en lise ikideyken bir güzele aşık oldum. Fakat o ulaşılamayacak kadar
güzeldi. Ona her yaklaştığımda bir parça daha gizemli gelmeye başladı.
Eğer bir halini keşfettiysem, daha fazla keşfedilecek şeyler olduğunu bana
söylüyordu. Ve öyle bir güzellik ki yüzyıllardan süzülerek gelmiş içinde kaç
bin yılın birikimiyle bir tavır oluşturmuş ve o tavrı söylerken dillendirirken kendine has
bir edası, bir uslubu vardı: Yani sokakta rastlanabilecek, okulda sıra aralarında bilinebilecek birine benzemiyordu. Adın ne, dedim; Divan Edebiyatı, dedi. O gün benim
bu gördüğüm güzelliği başkalarının da görmeye hakları olduğunu, benim tanıdığım
kadarıyla insanların da onu tanıması gerektiğini düşündüm.

B

Siz bir güzelin bütün güzelliklerini birer birer keşfettiğinizde onun gizemi de hep biraz
kaybolmaz mı? Ona ne denli sahip olursanız o denli heyecanınız azalmaz mı? Ama
o başkaydı. Onun sırrını ne kadar keşfettiysem gizemi de o kadar artıyordu. İnsan
sevdiğini başkalarıyla paylaşmak ister mi? Ben onu tanıdıkça insanlarla paylaşmak
istedim. Daha fazla insan tanısın istedim, herkes sevdiğimin güzelliğinden haberdar
olsun istedim. Çünkü o öyle bir dünya ki, içindeki herşey bütün Türk toplumunun bugüne kadar hücre yapılarında genlerinde taşıyıp geldikleri şeydi. Yani ben onunla
mutlu olabiliyorsam, pazardaki bir kunduracı, komşumun oğlu, sokak başındaki kız
da onda kendine ait bir iz bulabilirdi, tarihten uzak bir hafiza ve o hafızanın içinde kendisine ait bir hatıra bulabilirdi: Çünkü O onlara da hitap ediyordu. Sonra dedim ki, ben
bunu keşfetmek için elimden gelen bütün gayreti sarfetmeliyim. Böylece üniversitede
Divan Edebiyatı okumaya karar verdim. Sadece onu bilmek, sadece onu tanımak
için...
Aşık olmuştum ve aşık olduğum güzelliği tanımak istiyordum hepsi buydu. Ve bu
aşkın heyecanı hiç dinmedi. Bugün hala yeni bir divanı açtığımda acaba bugün neyle
karşılaşacağım diye taze bir heyecanla sarılıyorum ona.
En sevdiğiniz divan şairinin Fuzuli olduğunu anlamak için sadece eserlerinizi
ilgiyle okumak bile kafi. Peki ilk tanıştığınız Divan şairi Fuzuli miydi?
Evet.
Leyla ve Mecnun Mesnevisi miydi?
Hayır, gazellerinden bir kaç tanesiydi. Tabi ilk başta çok fazla birşey anlamıyordum.
Ama anlayabildiğim kadarıyla bana işaret ediyordu; “Yaklaş! Gel bana, gel!” diye.
Ben de yaklaştım. Adım adım. Önce peçesini açtım. Sonra saçlarını gördüm. Sonra
kokusunu hissettim. Yani her adımda bir kaç güzelliğini, bir başka özelliğini göstermeye başladı bana. Divan şiiri böyle bir şeydir. Her ne kadar biz onu bugün “Failatun,
Failun” gibi sığ bir kelime grubu içine hapsedip bırakmış isek de bizim yüzyılları
eleyen sosyolojimiz, iktisadımız, tarihimiz, hukuk sistemimiz, inancımız, dilimiz vs.,
arkasına ne koyarsan koy, hepsi onun dünyasının içindeydi. Çünkü Osmanlı toplumu
sözü şiir şeklinde söylemeyi önemserdi. Osmanlı, şiirin ‘edebiyattan’ sayılmadığı bir
toplumdu. Dolayısıyla Osmanlı ne kadar güzel söz söyleyecekse bunu hep şiir seklinde söylerdi. Hatta bunun da ötesinde tarih kitabını ve ansiklopedisini bile şiir
şeklinde yazardı....*
*Prof.Dr.İskender Pala ile yapılan söyleşinin tamamını 3.sayımızda okuyabilirsiniz.

HUREYRE KAM
Felsefe Böl. Öğr. T.U.

2/2008
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mperyalizmin acımasızlığına karşı direnişe geçen hürriyet aşığı Gandi, asimile olmayı milleti için zillet
olarak gören barış sembolü bir liderdi. Ülkesi ve milleti için mesleğini bir çırpıda terkederek, Hindistan’ın
özgür geleceği için atılması gereken adımı, hertürlü olumsuzluğa rağmen kararlı bir şekilde atmasını bilmiş,
yokluklardan, sefaletlerden, çile ve ızdıraplardan halkını ve Hindistan’ı aydınlığa çıkarmış örnek bir liderdi. İlkesini
şu şekilde belirlemişti: “Şiddet göstermemek inancımın birinci maddesidir. Bu aynı zamanda benim itikatımın da
son maddesidir.”

MAHATMA GANDİ
Hindistan’ın milli ve dini lideri olan
Gandhi (Mahatma “Yüce Ruh”) 1869’
da Porbandar’da doğdu. Kültürlü ve
varlıklı bir ailedendi. Ahmedâbâd Üniversitesi’nde okudu ve Londra’da hukuk öğrenimi gördü.
Bombay’da bir süre avukatlık yaptıktan sonra, 1893’de gittiği Güney
Afrika’da 21 yıl yaşadı.
Orada Transvaal BritishIndian Derneği’ni ve Indian Opinon Gazetesi’ni kurdu. Bu ülkede oturan 150.000 Hintlinin
haklarını savundu. Hint Bağımsızlık
Yasası’nı burada hazırladı.
1914’de yurduna dönen Gandhi I.
Dünya Savaşı sırasında İngilizlere
dostça davrandı. Ancak 13 Nisan 1919’
da Amritsar’da geçen kanlı olaylardan
sonra onlara kesin olarak cephe aldı.
Uygulamaya başladığı etkin ve
önemli taktikler çerçevesinde bütün
Hindistan halkını pasif direnişe, İngiliz mallarını boykot etmeye ve İngilizlerle işbirliği yapmamaya çağırdı.
1922 Delhi Kongresi’nden sonra İngiliz yetkili organlarınca mahkum edilip 2
yıl tutuklu kaldı.
1920’de yalnız protesto hareketinin
lideri olan Gandi artık ülkesi için milli
mücadele hareketini başlattı. Yeniden
tutuklandı, sonra tekrar serbest bırakıldı. Sonraki yıllarda da birçok kez tutuklanıp serbest bırakıldı. Açlık grevleri
yaptı, ama hemen hemen her eylemini
siyasi zaferlerle noktaladı.
Nihayet 15 Ağustos 1974’de Hindistan bağımsızlığına kavuştu. Ruhundaki
yücelik ve ender rastlanan zekâsıyla
çağdaş tarihin en önemli kişilerinden
olan Gandhi, siyasi ve ahlaki inançlarının temelini bağlı bulunduğu Cayna
dininden alıyordu.
30 Ocak 1948’de bağnaz bir Brahman tarafından Yeni Delhi’de öldürüldü.
Önemli sözlerinden örnekler...
- Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer
uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa,
dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz, nafiledir.
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- Bizi yok edecek olan şeyler şunlardır: İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan
eğlence, çalışmadan zengin olanlar, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan
yoksun bir işdünyası, insan sevgisini alt
plana itmiş bilim, özveriden yoksun bir
din anlayışı.
- Bu dünyada öyle aç yaşayan insanlar var ki, onlar için Tanrı bir somun ekmektir.
- Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.
- Her sabah kalktığım zaman kendi
kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden
korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına
boyun eğmeyeceğim.

Ve eğer bana güç verirsen, muhakeme
yeteneğimi alma, ve eğer başarı verirsen,
alçak gönüllülüğümü alma,
Eğer bana alçak gönüllülük verirsen,
sağlığımı alma,

Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve
mukavemet etmekte ısrar ederse onu,
bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
- Sevgi her zaman ıstırap çeker,
hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam
almaya çalışır. Sevgi insanlığın, şiddet
hayvanlığın kanunudur. Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
- Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.

Ne başarılı olduğum zaman sarhoşluğuma izin ver,
ne de başarısız olursam umutsuzluğa
düşür.

- Şiddet göstermeme inancımın
birinci maddesidir. Bu aynı zamanda benim itikatımın da son maddesidir.
- Söylediklerinize dikkat edin düşüncelere dönüşür...Düşüncelerinize dikkat
edin duygulara dönüşür... Duygularınıza dikkat edin davranışlara dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklara dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat
edin değerlere dönüşür... Değerlerinize
dikkat edin karaktere dönüşür... Karakterinize dikkat edin kadere dönüşür...

Görünenin diğer yüzünü tanımama
yardım et.
Benim düşünceme katılmıyorlar diye
bana karşı olanları,
hainlikle suçlayarak, onların karşısında
suçlu duruma düşmeme izin verme.
Kendimi sever gibi diğerlerini sevmeyi,
ve diğerlerini yargılıyormuş gibi, kendimi
yargılamayı öğret bana.

Daha ziyade, başarısızlığın başarının
öncesindeki bir deneme olduğunu
hatırlamamı sağla.
Hoşgörünün, güçlerin en büyüğü
olduğunu,
Ve intikam arzusunun, zayıflığın ilk
görünümü olduğunu öğret bana.
Eğer beni paradan yoksun bırakırsan,
bana umud ver,
ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan,
başarısızlığı yenebilmek için irade gücü
ver,
eğer beni sağlıktan yoksun bırakırsan,
iman gücü ver.
Eğer insanlara zarar verirsem, özür
dileme gücü ver bana,
ve eğer insanlar bana zarar verirse,
affetme ve merhamet gücü ver bana.

Allah’ım…
Gandi’nin dilinden Allah’a yakarış:
Allah’ım,
Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için,
Ve zayıfların alkışını ve sevgisini
kazanmak için bana yardım et.
Eğer bana para verirsen, mululuğumu
alma,

AHMET YUMUŞAK
Dipl.Kfm.

2/2008
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“İngiliz mallarını boykot edin
ve
İngilizlerle işbirliği yapmayın!”
Mahatma
Gandi
MAHATMA GANDİ
2/2008
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azzali’ye göre akıl sadece beyine isnad olunan bir özellik değildir. O aynı zamanda kalbin de bir akıl ol
duğunu öne sürer. Ve böylece bilgiye erişme yolunda mantığın kendi başına ulaşamayacağı menzile
insanı, kalbin aklı taşır.

KALBİN AKLI – İMAM GAZZALİ
Yakın Doğu’da 12. Yüzyıl ve Gazzali’nin çevresi.
Gazzali’nin yaşadığı dönem her ne
kadar İslam’ın ve İslami İlimlerin altın
çağı olarak bilinse de siyasi ve sosyal
açıdan çok kritik bir dönemdi.
Miladi 9. Yüzyılda başlayan tercüme
faaliyetleriyle beraber İslam Devleti’ne
sınır, komşu kültürlerin Matematik,
Fizik, Mistisizm ve özellikle Metafizik
gibi ilim mirasları da İslam Toplumu’na
girmiş oldu.
Matematik gibi din ve ilahiyat ile direk
bir bağlantısı olmayan ilim dallarındaki
çalışmalar, günlük hayatı ve dini yaşantıyı etkilemezken, özellikle antik Yunan
medeniyetinden kalma felsefi metinlerin arapçaya tercümesiyle İslam Dünyası’na, yabancı olduğu yeni bir
düşünce tarzı da girmiş oldu. İslam
Toplumu bu metinlerin ziyadesiyle etkisinde kaldı ve toplum içinde fırkalaşmalar meydana gelmeye başladı.
Bir yandan filozoflar akıl ile vahyin
arasında bir sentez yapmaya gayret
ederken, öte yandan gelenekçi firka felsefeyi dışlayarak asıl değerlere geri
dönmeyi amaçlıyordu.
Fakat aynı şekilde filozof ve İlahiyatçılar arasında da fırkalaşmalar oldu.
Yine bir yandan Mu’tezililer Allah’a sıfat
isnad edilemeyeceğini, O’nun hakkında
var olduğundan başka bir şey söylenemeyeceğini savunurken, öte yandan
Eş’ariler Allah’a sıfat isnad edilebileceğini iddia ediyordu, mesela „basar“
yani „gören“ veya „rahman“ yani „merhamet sahibi“ demek gibi.
Fakat Eş’ariler Kur’an’da ki bazı ayetlerde geçen Allah’ın eli olduğu ve arş
üzerinde oturduğu gibi tasvirleri mecazi
olarak algılamak gerektiğine inanırken
bu sefer Zahiri fırkasi itiraz ediyordu.
Zahirilere göre Kur’an’daki herşey olduğu gibi anlaşılmalı. Nitekim Allah dileseydi kendisini gayet başka bir
şekilde ifade edebilirdi.
Gazzali ise sünni anlayışı desteklemek ve sabitleştirmek gayesiyle bütün
bu muhalif fırkaların görüşlerini inceleyip bunları kökünden çürütmek için
bir çok eleştiri yazıları kaleme almıştır.
Gazzali’nin önemi ise felsefi önerileri,
felsefe ilmini, yine felsefe ilminin kendi
yöntemleriyle reddetmesidir.
Gazzali yaşlandığında felsefeden
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ayrılmış ve hakikatin sadece felsefe ile
bulunamayacağını anlamıştır. O olgun
yaşta kaleme aldığı eserlerinde her ne
kadar rasyonel ilimleri reddetmese de,
hakikate ulaşmada salt ilmin yeterli olmadığını, insanı hakikate götürebilecek
yolun ilimle sınırları belirlenmiş tassavvuf yolu olduğunu söyler.
Tassavvuf yolu Gazzali’den sonra
artık sadece hissi bir tecrübe olmaktan
çıkar ve bilgiye erişmek yolunda kesin
çizgilerle çizilmiş yöntemi olan bir ilim
haline gelir.
Gazzali’ye göre akıl sadece beyine
isnad olunan bir özellik değildir. O aynı
zamanda kalbin de bir akıl olduğunu
öne sürer. Ve böylece bilgiye erişme
yolunda mantığın kendi başına ulaşamayacağı menzile insanı, kalbin aklı
taşır.
İmam Gazzali– Hayatı ve Eserleri
Ebu Hamid Muhammed ibn. Muhammed
el-Gazzali 450/1058
senesinde Horasan’ın
Tus şehrinde doğdu.
Babası öldüğünde Gazzali henüz
çocuk denecek yaşlarda idi. Vefatından
önce oğulları Muhammed ve Ahmed’i
yakın bir dostuna emanet etti ve onların
eğitimini üstlenmesi için vasiyet etti.
Bir Sufi olan bu adam, sevgili dostundan ona emanet kalan oğullarını üstlendi. Gazzali’nin okuma ve yazmayı
bu adamdan öğrendiği muhtemeldir.
Onlara ayrıca Aritmetik, Gramer ve Tefsir gibi ilimlerini öğretti ve Gazzali’ye
erken yaşta Kur’an’ı ezberletti. Böylece
bu iki kardeşe zamanının temel bilgilerini verdi. Sonra maddi imkanlarının tükenmesi nedeniyle geçim derdine
düştüğünden onlara eğitimlerini bir medresede tamamlamalarını önerdi.
Bu adamın yaşam tarzının Gazzali
ve kardeşini derinden etkilediği bilinen
bir gerçektir. Nitekim sonraları büyük bir
mutasavvıf olan Ahmed Gazzali, eserlerinde „saf aşk“ı, yani Allah’ta aşk ile
var olmayı tasvir ederken, Muhammed
Gazzali ise tasavvufi bir ahlak anlayışı
geliştirmiştir. O’na göre hakikat ilmi (‘Ilm
el-yakin) sadece tasavvuf ile mümkündür.
Velisinin tavsiyesine uyarak Gazzali
öncelikle Cürcan’a gidip akabinde, yine

kısa bir müddet için Tus’a geri döndükten sonra 28 yaşına kadar tahsil gördügü Nişabur kentine yerleşir. Özellikle
çağının en büyük alimlerinden biri olarak bilinen el-Cuveyni İmam el-Harameyn’in ünü Gazzali’yi Nişabur’a
çekmiştir. Geleneksel ilimlerde yeterince bilgi sahibi olan Gazzali yeni hocasının sayesinde Kelam ve Felsefe
ilimleriyle tanışmıştır. Burada büyük ün
kazanan Gazzali, hocası Cüveyni’nin
ölümünden sonra Nişabur’dan ayrılır ve
Selçuklu Veziri Nizam el-Mülk’ün yanına gider. Kendisini derin bir saygıyla
karşılayan Vezir onu Bağdat‘daki Nizamiye Medresesi’ne baş müderris (rektör) tayin eder.
Zamanla Gazzali Bağdat‘daki sadece en meşhur değil, aynı zamanda
Bağdad’ın en kudretli şahsiyetlerinden
biri olur. Öyle ki onun siyasi tavsiyeleri
hükümdar üzerinde büyük etki yapar.
Bu dönem onun en üretken olduğu dönemdir. Kaleme aldığı bir çok eserin
yanında Tehafüt el-Felasife adlı büyük
eleştirisi de bu döneme aittir.
Nizam ül-Mülk’ün öldürülmesinden
sonra Gazzali rektörlükten çekilir ve
aslında daha ziyade kendi içinde gerçekleştireceği bir seyahate çıkar. Kendisini tamamen zühde verdiği 11 yıl
zarfinda, tasavvufi ahlak anlayışını ortaya koyduğu „İhya-i Ulumiddin” (Dini
ilimlerin yeniden canlandırılması) adlı
ana eserini yazar.
1106 senesinde Gazzali Nizam ülMülk’ün oğlu Fakr el-Mülk’ün ısrarlı talebine boyun eğer ve Nişabur’da tekrar
öğretim kürsüsüne oturur. 1111 senesinin aralık ayında ise tekrar görevinden
çekilir. Son nefesini görevi bıraktığı
sene de doğduğu Tus şehrinde verir.*
* Siehe dazu: „al-Ghazāli“, Encyclopædia of Islam, 2nd Edition, Leiden: E. J. Brill, 2005; „Gâzzâlî“, İslam Ansiklopedisi,
Istanbul 1996
- Für eine kompakte Biographie siehe: Fahri, Macit, İslamFelsefesi Tarihi, Birlesik, Istanbul, 2000; Corbin, Henry, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, 1964
- Siehe dazu: „al-Ghazāli“, Encyclopædia of Islam, 2nd Edition, Leiden: E. J. Brill, 2005; „Gâzzâlî“, İslam An-

siklopedisi, Istanbul 1996
- Für eine kompakte Biographie siehe: Fahri,
Macit, İslam Felsefesi Tarihi, Birlesik, Istanbul,
2000; Corbin, Henry, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, 1964
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Tarih ve Toplum

Oğuzhan’ın Oğulları ve Arkadaşları

T

arih bilinci bir milletin varlığının devam etmesi için gereklidir. Tarihini bilmeyen insanlar kimlik fukarası
olurlar. Başkalarının kendilerine biçtikleri ve diktikleri gömlekleri giymek zorunda kalırlar. Birilerinin;
Türkler yayılmacıdır, Türkler çingenedir, Türkler barbardır şeklindeki yakıştırmalarına tarihini bilmeyen
insanlar gerekli ve doğru cevabı veremezler.

TARİH BİR MİLLETİN AYNASIDIR
Tarih bilinci bir milletin varlığının devam etmesi için gereklidir. Tarihini bilmeyen insanlar kimlik fukarası olurlar.
Başkalarının kendilerine biçtikleri ve
diktikleri gömlekleri giymek zorunda
kalırlar.
Birilerinin; Türkler yayılmacıdır, Türkler çingenedir, Türkler barbardır şeklindeki yakıştırmalarına tarihini bilmeyen
insanlar gerekli doğru cevabı veremezler. Ne yazıktır ki, bu yakıştırmaları da
ister istemez kabul etmek zorunda
kalarak kendi tarihlerine herhangi bir
şekilde düşman da olurlar. Bir millet
içinde bundan daha kötü bir durum
düşünülemez.
Yaşadığımız coğrafyada da bunlara
benzer olumsuz yakıştırmalarla zaman
zaman karşılaşmaktayız. Tedbir alarak, bu yakıştırmalara muhatap kalan
çocuklarımızı, gençlerimizi gerçek bilgilerle donatmak hepimizin vazgeçilmez
görevidir. Tarihini, dilini ve dinini önemsemeyen milletler köleleşmeye ve yok
olmaya mahkumdurlar.
Mocca Dergisi bu durumun farkındadır. Bu fark edişi bir görev bilinciyle;
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Türk tarihi, İslam tarihi, Selçuklu tarihi,
Osmanlı tarihi ve yakın tarihten örneklerle sorumluluğunu yerine getirmenin
mutluluğunu yaşayacaktır.
Yazmayı görev bilen MOCCA ailesi
görevini yapacak ve yapmaya devam
edecektir. Bu konuyu dert edinenlere
düşen görev ise mümkün olduğunca
geniş kitlelere MOCCA’nın sesini
duyurmak olmalıdır.
TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ
Türkler bugünlere çeşitli devrelerden
geçerek gelmiştir. Tarihçilerin çoğunluğunun kabul ettiği ile bu devreler şunlardır:

Teoman ve oğlu Mete zamanında çok
güçlendiler ve geniş bir alana yayıldılar.
Çinliler Hun akınlarını engelleye bilmek
için Çin seddini yaptılar. Mete Çinlileri
vergiye bağladı. M.Ö 1. yüzyıl sonlarında Hunlar ikiye ayrıldı ve Çin egemenliğine geçtiler.
Kavimler Göçü ve Sonuçları:
Hun devletinin yıkılmasından sonra
bazı kuvvetli Hun boyları Hazar denizinin kuzeyinden batıya doğru göç
ettiler. Balamir komutasındaki Hunlar
önlerine çıkan kavimleri egemenlikleri
altına aldılar. M.S 375’lerde başlamış
500’lere kadar devam etmiştir.

Türklerin Ana Yurdu ve Göçler:
Türklerin en eski vatanları Orta Asya’
dır. Buradan göç etmelerinin nedenleri
aşırı kuraklıklar, şiddetli kışlar, hastalıklar , çatışmalar ve savaşlardır.

Sonuçları:
Roma imparatorluğunun çöküşü hızlandı. 395 yılında ikiye ayrıldı. 476 yılında Batı Roma imparatorluğu yıkıldı.
Avrupa’nın etnik çehresi değişti.
Avrupa’da bir karışıklık dönemi yaşandı. Cermenler Avrupa’ya yerleşti.

Asya Hun Devleti:
İlk hükümdarı Teoman’dır. Hunlar

Avrupa Hunları:
Atilla zamanında en güçlü dönemle-

1- ORTA ASYA UYGARLIKLARI
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rini yaşadılar. Orta Avrupa’ya egemen
oldular. Atilla’nın ölümünden sonra
dağıldılar.
Göktürkler:
Hun devletinin parçalanmasından
sonra Türkler Avarlar’ın egemenliğine
geçmişti. Bumin Kağan Avarlara karşı
ayaklanarak (552) Göktürk Kağanlığını
kurdu. Göktürkler yazıyı ilk kullanan ve
adına ilk defa Türk diyen kavimdir.
Bumin Kağanın ölümünden sonra Göktürkler ikiye bölündüler ve iyice zayıfladılar. 681 yılında Kutluk Kağan
Göktürkleri yeniden bir araya getirerek
ıı.Göktürk devletini kurdu.
Bu kağanlığın en parlak dönemi Bilge
kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk dönemindedir. 745 yılında yıkıldı ve yerine
Uygur Kağanlığı kuruldu. Göktürklerden günümüze kalmış en önemli eser
Orhun Kitabeleri’dir.
Uygurlar:
Önceleri Orhun nehri boylarında
yaşamışlardır. Daha sonraları Moğol ve
Kırgız saldırıları sonucu Doğu Türkistan’a yerleşmişlerdir. Uygurlar Karluk
ve Bismillarla birleşerek Göktürk
devletini yıkmışlardır. Yerleşik hayata
geçen ilk Türklerdir. Mani dininin etkisinde kaldılar ve savaşçılık yeteneklerini kaybettiler (mani dini et yemeyi
yasaklıyordu). 840 yılında da Kırgızlar
tarafından yıkıldılar.
2-DİĞER TÜRK DEVLETLERİ
Kırgızlar:
840 yılında Uygur devletini yıkarak

Ötüken’e yerleştiler.
Sibirler:
Çeşitli boyların baskısı sonucu göç
ederek kuzey Kafkasya’ya yerleşmişlerdir.
Akhunlar:
Asya Hun devleti dağıldıktan sonra
güneye inen Hun koludur.
Avarlar:
Balkanlara yerleşmişlerdir.
Doğu Avrupa’nın etnik yapısını
değiştirmişlerdir.
Hazarlar:
Museviliği benimsemişlerdir. Daha
sonraları Hıristiyanlık ve Müslümanlığı
kabul etmişlerdır.
Bulgarlar:
Bulgarlar Hun boyları ile karışan
Ogur adında bir Türk boyundan gelmektedirler.
Karluklar:
Müslüman ilk Türk Topluluklarıdır.
Macarlar:
Hıristiyanlaşmışlardır. Slavların arasına girerek onların birleşmelerini
engellemişlerdir. Balkan topluluklarını
Cermenleşmekten kurtarmışlardır.
Uzlar(Oğuzlar):
En büyük Türk boylarındandırlar. Selçuklu ve Osmanlı devletlerini kurmuşlardır.

MUZAFFER GÜVEN
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MISIR
ÇARŞISI
Lahmacun Salonu
türkisches Pizza & Grillhaus

Celalettin Aktürk
aktuerk@misircarsisi.de
www.misircarsisi.de

Skalitzerstr. 134
10999 Berlin
Fon 030.615 63 41
Mobil 0171.956 96 96

Avlayacaksan en zayıf geyiği avla,
çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını sağlayacaktır.
Kızılderili Atasözü

ING. & KFZ.-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertungen

Dipl.-Ingenieur
Sabri Adak
Reuterstr. 32
12047 Berlin(Neukölln)
www.kfz-adak.de E-Mail:adak@kfz-adak.de

Tel.:
030/62 33 00 8
62 33 47 8
Fax:
030/613 094 84
Mobil:
0177/331 0362

Tarih ve Toplum

B

elli tarihi şartlar altında ve daha çok kuruluş zamanına hitap eden, ileriye yönelik kapalı olan anayasalar halkın desteği açısından erozyona uğradığı gibi değişen tarihi ve sosyolojik şartlarla
meşruiyetini de kaybetmişlerdir.

YÖNETİM VE ANAYASA
Avrupa ülkelerinde anayasalar nasıl
oluşup gelişmiştir ve fonksiyonları
nelerdir? Bu sayıda sizinle bu konuları
paylaşmak istiyorum.
Bu soruların cevabını ünlü Alman
Hukuk Profesörü Dieter Grimm’in çalışmalarında bulabiliriz. Dieter Grimm
1987-1999 yılları zarfında Alman
Anayasa Mahkemesi’nde başkanlık
yapmıştır.
Ona göre anayasalar üç ana kriter ile
tarif edilebilir:
-normların birikimiyle,
-devletin kurumlarını ve organlarını
belirleyerek,
-devletin vatandaşları ile olan ilişki
lerini belirleyerek.
18. Yüzyılın devrimleri ve sosyal
gelişmelerinin neticesi olarak ortaya
çıkan anayasalar, monarşi ve kilise
baskısından kurtulan sivil toplumların
bir düzen arayışı neticesinde ortaya
çıkmıştır. Zamanın sosyal felsefesine
göre yönetimler sadece yönetilenlerin
kabulu olursa meşruydu. Bu yeni anayasada devlet otoritesi muhafaza
edilerek halk ve bireyler lehine değişiklikler yapılmıştır. Özgürlük ve haklar
geniş letilerek koruma altına alınmıştır.
Yani temel düşünce, bireylerin haklarını
devlete karşı korumak ve kuvvetler
ayrımı ilkesi ile sistemi kontrol
edebilmektir.
Bu anayasalarla birlikte artık kanun
ve kurallar, bireylerin ve dinsel kuruml
arın emrinden çıkıp rasyonel ve sivil bir
içeriğe kavuşmuştur. Bir anayasanın
olmazsa olmazı diyebileceğimiz iki
temel prensibi vardır: 1, uzlaşma
zemiinde yapılması. 2, arkasında halk
desteğinin olmasıdır. Bu çerçevede
anayasaların doğmatik bir doğruyu
veya bir siyasi ideolojiyi halka empoze
etmemesine dikkat edilmelidir.
Tarih boyunca bu gerçekleri gözardı
eden anayasaların hayatta kalabilmek
için otoriter ve baskıcı rejimlere ihtiyacı
olmuştur. Buna karşılık değişik fikirlere
ve siyasi eğilimlere tolerans gösteren
geniş kapsamlı anayasalar uzun süre
uygulamada kalabilmişlerdir. Bu tür
anayasalar değişen ve gelişen sosyal
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ihtiyaçlara da cevap verebilirler.
Tek doğruyu temsil ettiğini iddia eden
sistemler anayasal kurallara uymaya
yatkın olmazken, daha açık olan
sistemlerin aynı kurallara uyarak, farklı
siyasi görüşlere demokratik bir zeminde vadeli iktidar imkanını sunması
mümkündür.
Anayasa bu anlamda insanlık
tarihinde bireylerin evrensel hak ve
özgürlüklerini koruyan bir kazanımdır.
Anayasaların uygulanmasında, anayasa mahkemeleri kontrol görevi üstlenirler. Ancak hukuk devletinin tam
çalışabilmesi için bu mahkemelerin
kesinlikle bağımsız ve tarafsız olması
gerekir. Değişen şartlara göre kaçınılmaz olan anayasa degiğişiklikleri de bu
mahkemeler tarafından kontrol edilir.
Değişimler iki şekilde olur: Ya anayasa maddesi yeniden yazılır, ya da bu
yazılımadde olduğu gibi kalır ama

Reichstag
anlamı değiştirilir. Bu anlam değişmesi
anayasadaki normların, zamanın
gelişen ve değişen dinamiklerine göre
farklı yorumlanması neticesinde oluşur
. Ancak bu konuda siyasi ve hukuki
çekişmeler yaşanabilir, çünkü yorum
imkanının sınırı ve anayasanın orijinal
halinin değişmesi hakkında farklı
görüşler olabilir.
Genel olarak 20. Yüzyılda yeni ana
yasalar savaşlar, devrimler ve sömür
ge düzenlerinin sona ermesi ile dünya
çapında kabul edilme zemin bulmuştur.
Belli tarihi şartlar altında ve daha çok
kuruluş zamanına hitap eden, ileriye
yönelik kapalı olan anayasalar halkın
desteği açısından erozyona uğradığı
gibi değişen tarihi ve sosyolojik şart

larla meşruiyetini de kaybetmişlerdir.
Ünlü Alman sosyolog Max Weber’e
göre anayasa, kanunlara uygun olarak
kurulan ve bürokrasi ile çalışması
sağlanan yönetim şekli en iyi rasyonel
legal yönetimdir. Bunun yanı sıra gele
neksel dediğimiz, yönetilenler tarafın
dan sorgulanmayan, bir yönetim şekli
vardır. O da monarşidir. Görüldüğü gibi
siyasi ve sosyal kurumların anayasalar
la uyum sağlaması çok hassas bir
dengeyi gerektirmektedir. Neticede
dinamik gelişimlere tabi olan ve sürekli
değişen toplum düzenlerini dikkate alan
anayasalar başarılı olmuştur.
Bu açıdan insanların bir arada yaşamalarını en iyi şekilde düzenleyen demokratik sistemler devamlı olarak
korunmalı ve insan hak ve hürriyetleri
hep ön planda tutulmalıdır. Avrupa
yüzde yüz olmasa bile bu konuda
başarılıdır.
Demokrasisi gelişmemiş ülkelerde,
hukuk sisteminin uygulanmasında sıkıntılar yaşanabilir. Devletin adı..…
Cumhuriyeti’dir. O cumhuriyet laiktir,
demokrasi ile yönetilir. Bu kavramlar
anayasada o devletin olmazsa olmazları olarak yazılıdır. Ama uygulama
eliter bir oligarşik yönetimin uygulamasıdır. Böyle ülkelerde güç odakları
değişik kurumları demokrasi adına
devreye sokar.
Mesela Türkiye’de geçtiğimiz Mart
ayında bir Yargıtay Başsavcısı’nın iktidar partisi hakkında Anayasa Mahkemesi’ne kapatma davası açması
konuyu destekleyen güzel bir örnektir.
Kapatma davasının gerekçesi; ’’iktidarın laikliğe aykırı eylemlerin odağı
haline gelip dini kurallara dayalı bir
devlet yönetimini amaçlaması’’ dır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu tarafa, aynı gerekçeyle
değişik partiler kapatılmıştır. Ve `80
darbesinden bu tarafa 25 tane parti
kapatılarak, Türkiye bir partiler mezarlığı haline getirilmiştir.
Temmuz 2007 seçimlerinde oyların
yüzde 47‘sini alarak iktidara gelen
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başbakanı „bu bize karşı bir saldırı değil,
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halka yapılmış bir saldırıdır ama biz
provokas yona gelmeden demokrasiyi
müdaafa edeceğiz“ demiştir.
Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu komiseri Olli Rehn de „Bu kabul
edilebilir bir durum değildir, Avrupa’da
siyasi sorunlar parlamentoda ve seçim
lerle çözülür, mahkemede değil”
diyerek tepkisini dile getirmiştir. Bu
açıklamalar, o güç oadakları malum
çevrelerce Danıştay’ın da devreye
sokulmasına sebep olmuştur.
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Türkiye’de her kesim daha demokratik bir anayasa gerekliliğine vurgu
yapararak, sosyal değişimlere cevap
veremeyen, toplumun ihtiyaçlarına
ayak uydaramayan mevcut anayasanın yerine, yeni, daha demokratik,
katılımcı parlamenter sistemin çalışmasını kolaylaştıracak bir anayasa
yapılmasını ister. Ama o anayasa
birtürlü yapılmaz. Yapılması bir yana
yapma isteği olan ve bu konuyu
kendisine dert edinen iktidar partileri

birşekilde iktidardan uzaklaştırılmaya
çalışılır. İktidarın Anayasa çalışmaları,
güç odaklarınca gizli takviminin bir
parçası olarak görülür.
Avrupa demokrasisi ile Türkiye demokrasisini kıyaslayarak bir sonuç elde
etmeyi siz saygıdeğer MOCCA okuyucularına bırakıyorum.

ÖNDER COŞTAN
Sosyoloji Öğrencisi H.U
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Tarih ve Toplum
Klasik Müziğimizin gelenekçi bestakârlarından Avni Anıl aramızda yok artık.
Bize Türk Sanat Müziğini sevdiren besteleri ile anacağız hep onu. Ruhu şad olsun !

MÜZİK GİBİ HEP SEVECEĞİZ HEP ANACAĞIZ ONU !
14.7.2008 tarihinde bu dünyadan göçse de ölümsüzlüğe demir atan Avni Anıl hocamızın, sevgili eşine, çocuklarına, akrabalarına ve tüm sevenlerine canı yürekten baş sağlığı dilemek arzusuyla...

GÜLE GÜLE ÖRNEK GÜZEL İNSAN
Hocam, demek ki, çok sevdiğin o şehirden
Hep kımıl kımıl denize bakan o İzmir’den
Bitmez nefesinizin tükendiği içiçe körfezden
Veda ettiniz ulaştığınız o en yüksek tepeden
Sonsuza demir almak zamanı gelince sahilden
Bizlerin ruhuna giden yoldaki eserlerinizden
Size yakışan o sanatkârca ince hassasiyetinizden
Veda ettiniz bir yaz günü acılı yüreklerimizden
Güle güle gidin, geçin bilinmez denen alemlerden
Oradaki hurilere, gılmanlara da şarkılar söyletin
Güzelliği bu dünyada değil oralar da da yâd edin
En güzel güfteleri cebinizden hâlâ eksik etmeyin

S

eyrek de olsa ara sıra telofonla sohbet ettiğim
müzik yüreği olan saygın bir dostdan öğrendim acı
haberi. Kendisine sen nasılsınız gibilerden hal hatır
etmeye bile fırsat vermeden, bana: „Sana acı bir haberim
var!“ deyince içim tuhaflaştı, ben daha „Kim dir, neyin nesidir?“ demeden, üzüntülü bir sesle: „Avni Anıl hoca, nefes
darlığına yenik düşerek vefat etmiş. Bir yıldız daha kaydı
sanat dünyamızdan sonsuzlara!“ deyince içime düşen hüzün
yağmuru yağmaya başladı. Bir anda Avni Anıl beyin 79.
doğum yılını geçen yıl, koraların ortak hazırladıkları bir programla „Berlin Türk Evi“nde kutlanırken ki şen şakraklığı hele
de efendiliği geldi gözlerimin önüne. Dört yaşındaki kızıma,
ona doğum günü dolayısıyla bir gülü verdirirken, „Hocam
hala delikanlılar gibi dimdiksiniz!“ derken, „Teşekkür ederim
evlat“ sözündeki sadelik ve babacan sesi kulaklarımda hâlâ.
O doğum günü kutlamasında Berlinli Türkler olarak Avni
Anıl’ı kendi sesinden kendi bestesini dinleme şerfine de nail
olmuştuk. Berlinli koroların hocayı Berlin’e davetleri sayesinde onun insan yanını da tanımak, onun yönetiminde
şarkısını birlikte söylemek tam bir ayrıcalıktı.
Doğum günü eğlencesine katılanların, kendisiyle ve müzik
yaşamıyla ilgili pek çok sorularını espirili bir dille cevaplandırmıştı. Beste yapımıyla ilgili ilginç şeyleri anlatırken, en
ilginç bulduklarımdan biri de şu olmuştu: „Beni kendisine
sıkıca bağlayan bir şiiri aylarca cebimde taşırım. Onunla
yatar onunla kalkarım. Beste haline dönüşene dek üzerinde
çalışırım, bir şiirin. Beste işinin haftası ayı yoktur. Uzun
zaman alır, bu tür çalışmalar. İyi bir eser gereken dikkati, çalışmayı ve en çok da sabır ister!“ demişti. Ben de şiire düşkün
ve yazan birisi olmama rağmen, bir ayrılığı ve dağbaşı
yalnızlığını anlatan şiirlerimden birini ona vermeyi kaç kez
aklıma koysam da, o cesareti hiç bir zaman gösteremedim.
Ama Avni beyin insan ve sanatkar yanını anlat
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Avni Anıl, Avni Ayyıldız, Saniye Ayyıldız ve Eşi
maya uğraşan onu uğurlama şiirimi gönderiyorum.
Hoca’nın bu dünyaya veda etmesini duyar duymaz içimden
geçen duygu selini şiir halinde aktarmaya çalıştım. Müzik yürekli bir dostumun da dediği gibi „Bir yıldız kaydı bu dünyadan!“ Ölüm geldi mi erinden ya da geçinden geliyor, karşı
durmak mümkün değil, ama kaybedilenin üzüntüsü fena yakıyor yürekleri. En çok da ateş düştüğü yeri yakar derler doğrudur. Hocamıza Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın!
Yakınları olan sizlere ve onu tanıyan nice dostlarına da cümleten başınız sağ olsun dileğimle, ateşinizi bir damlalık suyla
da olsun hafifletmeyi çok arzu ediyorum. Bu dileğimi, Berlinli
türklerden biri olarak gönderiyorum. Berlin onun da yüreğinde epey yer etmişti. Her gelişinde bizleri Bestekâr olarak, insan olarak çok sevindirmişti. Bizler de onu müzik gibi
hep seveceğiz...
AVNİ AYYILDIZ
Sosyolog

MİHRABIM DİYEREK
Mihrabım diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim
Sonunda hicranı öğrettin bana
Ben sana sevmeyi öğretemedim...
beste-avni anıl, güfte-turgut yarkent, makam- Nihavend
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Yasama, Yürütme ve Yargı. Bunlar birçok batı ülkesinde de olduğu gibi, Türkiye’deki idari sistemin üç ana erki.
Yasama kanunları yapar, yürütme onları uygular ve bu arada bir sıkıntı olursa yargı ile muhatap olunur.

NE VAR NE YOK?..
e var ne yok?.. Soruların en
kolayı ve ama cevabı da en
zor olanı. Kolay, çünkü kiminle
karşılaşmış olursanız olun, öylesine soruverirsiniz.
Cevabı kolaymış gibi gözükür. Yani
mesela ‘iyilik sağlık’ dediğiniz zaman
bir cevap vermiş olursunuz.
Ama muhatabınız, ‘sadece söylenmiş olmak için söylenen ‘iyilik sağlık’
sözünden tatmin olmaya niyetli değilse,
işiniz zordur. Zordur, çünkü ‘ne var ne
yok’ sorusunun gerçek cevabını verebilmek için belki bir insan ömrü bile
kafi gelmeyebilir.
Bu sebeple olsa gerek, bilgisayar
yeni icat edildiği sıralarda, her türlü soruya cevap verebileceği iddiasını test
etmeye kalkışan muzip birisi, bilgisayara ‘ne var ne yok?’ diye soruvermiş
ve garip alet, biraz sonra parçalanıvermiş.

N

MOCCA dergisinin yayın hayatına
atıldığını haber veren Rüştü Kam, dergi
için yazı istediğinde, ne tür bir yazı diye
sormuştum. O da, Türkiye’deki gelişmeleri özetleyen, yani anahatlarıyla
‘neler olup bittiğini anlatan’ bir yazı olabileceğini söylemişti.
Bir anlamda Türkiye’de -dönemsel
olarak- ne var ne yok, manasına gelen
bir sorunun cevabı olacaktı bu yazı.
İşte aşağıdaki yazı, ‘Türkiye’de ne
var ne yok’ sorusuna, en azından arkada bıraktığımız çok yakın dönemle ilgili bir cevap denemesi olabilir...
Türkiye’de gündemin en tepelerinde,
son seçimlerde yüzde 47’ye yakın oy
alarak işbaşına gelen iktidar partisi
AKP’ye yönelik kapatma davası var.Kapatma davasının belki de altyapısını teşkil eden, başörtüsünün üniversitelerde
serbest bıkakılmasını sağlayacağı varsayılan Anayasa değişiklik- lerinin iptali
davası da gündemde tabii ama esas
konu yine de kapatma davası.
Avrupa ülkelerinde yaşayan ve oradaki gelişmeleri takip eden insanlar açısından akla ziyan bir konu aslında bu
kapatma davası. Yüzde 47 oy alarak
tek başına iktidar olmuş bir partinin,
kendisini suçlayabilecek somut tek bir
eylemi bile olmadığı halde kapatılmasının talep edilebilmesi, sıradan
bir olay değil çünkü. Ama burası Tür-
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kiye...
Kapatma davası ile ilgili tartışmalar
sırasında, iktidar partisi mensuplarının
dikkatlice sarfettiği sözler ve kapatma
davası denilen olguya temelden karşı
olanların yaptığı yorumlar, yeni bir krizin habercisi oldu ve önce Yargıtay ve
sonra da Danıştay canibinden, yargı’
nın yürütme tarafından yönlendirilmesine yönelik çabalar olduğuna dair sert
açıklamalar, mayıs ayının gündemini
ciddi şekilde altüst etti.
Yasama, Yürütme ve Yargı. Bunlar
birçok batı ülkesinde de olduğu gibi,
Türkiye’deki idari sistemin üç ana erki,
malum.
Yasama kanunları yapar, yürütme
onları uygular ve bu arada bir sıkıntı
olursa yargı ile muhatap olunur.
Yargının çıkışındaki gariplik, kanunları tek başına çıkarabilecek, hatta
azıcık zorlandığında Anayasa’yı bile tek
başına değiştirebilecek çoğunluğa
sahip bir partiyi kendisine hedef olarak
almış olması idi.
Dahası, Yargıtay ve Danıştay’ın
yaptığı açıklamalar, kapatma davası ile
ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi’ni etkilemeye yönelik olduğu düşünülebilecek argümanlarla dolu.
Yani yargı, yargının etki altına alınmaması çağrısı yapıyormuş gibi gözükürken, kendisini bizatihi aynı işi
açıktan yapıyor bir hale düşmüş oldu.

Esas soru ise, gücü eline geçirenin,
fırsat henüz elinde iken yapması gereken düzenlemeleri neden yapmadığı ve
önceden tahmin edilebilecek sıkıntı
karşısına çıkana kadar neden beklediği
sorusu...
Tamam Anayasa değişiklikleri çoğunlukla zor gerçekleşen ve gürültü çıkaran işler cümlesindendir. Ama şu anda
çekilen sıkıntıların çoğu, konuyla ilgili
kanunların varlığı ya da yokluğu ile alakalı hususlardan kaynaklanmaktadır ve
kanun yapmak veya değiştirmek de
aslında kolay bir iştir.

EKREM KIZILTAŞ
Gazeteci

Hakimiyetin kimin olduğu
sorusunun bugünlerde çok
tartışıldığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM

Dile getirilen talepler ise, yürütmeyi
doğrudan suçlayan ve bu arada yasama gücünü yok saymaya yönelik.
Yasama, yürütme ve yargı erkleri
arasında hiyerarşik bir sıralama olmadığı iddiası, teorik olarak tabii ki tartışılabilecek bir şey. Ama kanunları
yapmakla görevli erkin yok sayılarak,
kanun yapılırken yargının da mutlaka
dikkate alınması gerektiği iddiası, durumun vehametini artırır nitelikte.
Bu da demokrasi hususunda hassas
çevrelerde, gidişatın bir tür Yargıç
Devletine doğru mu olduğu sorularını
sordurdu tabii olarak ve alarm zilleri de
çalmaya başladı.
Türkiye, şimdi kapatma davasının
sonucuna kilitlenmiş durumda ve dava
her nasıl neticelenirse neticelensin,
bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kanaati, yaygın durumda.
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B E RLİ N TÜR K ŞE Hİ TLİ Ğ İ
“Eğer Türkler
gelip ülkemde
yerleşseler,
onlara camiler
yapardım.”
ll. Friedrich Wilhelm

B

erlin Türk Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’ne Osmanlı’dan
intikal eden bir mülkiyettir.

Berlin Türk Şehitliği üç yüz yıldır devam eden bir
dostluğun simgesidir.
Şehitlerimiz’in defnedildiğ bu toprak, Prusya Krallığı’nın Osmanlı
Devleti‘ne bir armağanıdır. Bu gün Türkiye ile dost olan Almanya o
gün de Osmanlı İle dost idi. Bu dostluk kısa süreli ve sadece
menfaata dayalı bir dostluk değildir.
Türk-Alman dostluğu 1711 yılında tahta çıkan Prusya kralı l.
Friedrich Wilhelm zamanına kadar uzanır. l. Friedrich Wilhelm,
Avusturya, Fransa ve Rusya ordularıyla mücadele edebilecek
disiplinli bir ordu kurmuştu. İşte bu orduda çoğu Türklerden oluşan
müslüman atlı birlikleri vardı.
Friedrich Wilhelm‘in oğlu, ünlü Prusya Kralı ll. Friedrich, bu
dostluğu biraz daha ileriye götürdü ve Prusya Krallığı ile Osmanlı
İmparatorluğu arasında ilk Osmanlı-Prusya Dostluk ve Ticaret
Anlaşması imzalandı. Büyük Friedrich’in şu sözleri, Türk ve Alman
dostluğunun geldiği noktayı anlamak bakımından çok önemlidir:
‘’Eğer Türkler gelip ülkemde yerleşseler onlara camiler
yapardım.’‘
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Giritli Aziz Efendi’den sonra 28 Nisan 1804 yılında Berlin’de vefat
eden Osmanlı maslahatgüzarı Mehmet Esat Efendi de buraya
defnedilir. Bu iki devlet adamının mezarları ilgisizlikten zamanla
unutulmuş, ot ve fundalıkların arasında kaybolmuştur.
Mezarlar 1836 yılında bir Alman çiftçi tarafından rastlantı sonucu
bulunur. Tekrar mezarlık olarak kullanılmaya başlar ve bu Türk
mezarlığına 1839 yılında vefat eden elçilik katibi Rahmi Efendi, 1853
yılında vefat eden Rasim Efendi adlı bir harbiye öğrencisi ve 1854
yılında da Aziz Ağa adlı bir Türk de defnedilir.
Bu mezarlık 1866 yılında, zamanın Osmanlı padişahından izin
alınarak bu günkü yerine, Columbia Caddesine taşınmıştır. Prusya
Kralı yeni Türk mezarlığı için geniş bir arazi hibe etmiş ve mezarlık
olarak kullanılacak bu araziyi Türk - Alman dostluğuna yakışır bir
şekle getirmiştir.
Türk Şehitliği adıyla anılmaya başlanması:
Birinci Dünya Savaşı’nda yaralanarak tedavi için Berlin’e getirilen
ve Berlin’de vefat eden Osmanlı subayları da bu mezarlığa
defnedilince, bu mezarlık Şehitlik adıyla anılmaya başlanmıştır. Türk
Şehitliği adıyla anılmaya başlaması ise sonraki tarihlere rastlar.
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GİRİTLİ ALİ AZİZ EFENDİ

G

irit defterdarı tahmisçi
Mehmed Efendi’nin
oğludur. Girit’in
Kandiye kasabasında doğdu.
Öldüğü zaman kırkdokuz
yaşında olduğu bilindiğinden
1749 veya 1750 yılında
doğduğu söylenebilir.
Babasından kalan külliyetli
miktardaki emlak ve nakdi
mirası sefahat alemlerinde
bitirdikten sonra İstanbul’a gitti.
Bir müddet sonra Hassa
silahşörü oldu. Devlet
kademesinde yüksek dereceli
memuriyetlerden olan
Hacegan-ı Divan-ı Humayun
arasına katıldı. İntisab ettiği
Yusuf Ağa’nın delaletiyle Sakız
Mutasarrıflığı’nda vergi
muhassıllığı yaptı. O yıllarda
‘Dağlı eşkiyası elinden
kurtulmuş olan Belgrad’da iki
yıl süre ile emlak satış
memuriyetinde bulundu.
1796’da ilk daimi elçi sıfatı
ve fevkalade murahhas orta
elçi ünvanıyla
Prusya(Preussen) hükümeti
nezdine gönderildi.
Bu görevle 4 Haziran 1797
tarihinden ölümüne kadar
Berlin’de Padişah III. Selim
adına Omanlı Devleti’ni temsil
etti. 29 Ekim 1798’de Berlin’de
vefat etti. O dönemde
cenazelerin Tütkiye’ye nakli
sözkonusu olmadığından, dost
Osmanlı devletinin elçisi için
Prusya kralı III. Wilhelm Urban
Strasse’de(Geibel Strasse’nin
Urban Strasse’ye açıldığı yer)
bir yer tahsis etmiştir. Tarih
Aziz Efendi’ nin cenazesine
binlerce Berlinlinin katıldığını
yazmaktadır.
Kabri, daha sonra ilk
defnedildiği yerden alınarak
1866 yılında kurulan ve
bilahare Berlin Türk Şehitliği
adını alan mezarlığa
defnedildi.*
*Bana bu bilgileri sağlayan ve
Berlin’deki ilk daimi büyükelçimiz Aziz
Efendi’nin hatıra-sını yaşatmak için
adını bir sınıfa veren ve her yıl ölüm yıl
dönümünde Berlin Şehitlik Camii’ndeki
anıtı önünde bir anma toplantısı
düzenleyen Berlin Talebeler Birliği
(BSV) yönetim kurulu üyelerine
teşekkürü bir borç bilirim.

ZÜLFİKAR KAM
Kamu Yöneticisi

Giritli Ali Aziz Efendi’nin Anıtı

Foto: R.Kam

Tarih ve Toplum
Kaside-i Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve İnşâtı
Berlin’de iki bin dört yılında tamamlanan,

T Ü R K Ş E H İ T L İ K C A M İİ
Önce gökyüzünden kadîm yıldızlar geldiler
Sonra Üsküdarlı mimar hassalar geldiler

Tokyo’ya, Aşkabad’a şan verdi taş plaklar
“Hak didârın görmüş su” şadırvanlar geldiler

Gökkubbe açıldı göründü koca kâinat
O eski ruhlar, revnaklı yapılar geldiler

Gurûbun “kudret kemeri” nazlı Mostar
Ressamlara gökkuşağı, köprüler geldiler

Mücellâ sütunlarla indiler melekler
Direksiz kubbeleri kutlayanlar geldiler

Eyyub, Eminönü, Beşiktaş, Kızkulesi
Boğaziçi’nden sultan mehlikalar geldiler

Bezm-i ezelden üflendi, can verdi nefes
Işık donlu pervaneler neyzenler geldiler

Ve dahi Üsküp, Kosova, Saraybosna’dan
Fethedilmiş yarınlardan fatihler geldiler

Taşlar tanbur, rebab gibi tel tel inledi
Şen bir alperenden beste güfteler geldiler

Gül Baba, Laleli Baba, Sümbül Efendi
Benim öz nevruzuma şah çiçekler geldiler

Taşda, mermerde sesler duydu mimarbaşı
Dinledikce çağıl çağıl ırmaklar geldiler

Elif, elif incecik süslerler nakkaşlar
Çekik gözlü güzel sürmeli vavlar geldiler

Gün doğdu Berlin toprağına aç gözünü
Bir emsalsiz câmi güzel sanatlar geldiler

Güvercinler hû, hû dönerken seherlerde
Doğan güneşe erguvan zikirler geldiler

Beton değil bu abide lapa lapa kar
Bembeyaz bir akide ak ışıklar geldiler

Muhayyelât, Vâridât, Divân yazdı Ali
Selim-i Salisden Azîz sefirler geldiler

Demir değil bu kemerler ipek ipek ten
Kelebek olup uçacak kozalar geldiler

‘‘Koşa koşa gidiyorum alnından öpmeye
Evleri balkonsuz yapan mimarlar..’’ geldiler

Duvar değil bu yapı pervaz pervaz kapı
Kafesden çıkıp uçacak bülbüller geldiler

Sinan’a Süleyman gerek ey mimar Hilmi
Vay ki seni göremeyen nâdânlar geldiler

Türkî bu minare sermedî Muhammedî
Allahü Ekber! Allahü Ekber! ler geldiler

Bir Saî Çelebi olmak zor ey Özdemir
Koş öp eteğini pîrin, takdirler geldiler

Miraçdır bu eyvan âlem hep secdededir
Huşu içinde beş vakit namazlar geldiler

Yeni Selimiye’den gurbetçiye dâvet
Şenalp’in anayurdundan selamlar geldiler

Batı da Doğu’dan doğar şemsî, kamerî
Muharremî hicretime fetihler geldiler

O mimarı çok övsen de az, ey şair sus
Susma Türk Şehitlik Cami ezanlar geldiler

BÜNYAMİN ÖZDEMİR
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Ne yapmalı

! DİKKAT !
Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair kanunun yurt dışı borçlanmasını ilgilendiren bölümü 8 Mayıs 2008
perşembe günü 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp, yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

YURTDIŞI BORÇLANMASINDAN YARARLANARAK
TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLMAK

8

/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı
yurtdışında
bulunan
Türk
Vatandaşlarının
yurtdışında
geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakı- mından değerlendirilmesi
hakkındaki kanun bilindiği gibi 3201 sayılı kanun yurt dışında çalışmış kişilere
bu za-manları borçlanarak Türkiye’de
emek-lilik hakarını kazanma amaçlı çıkarılmış bir kanundur. Bir kaç yıldır
Bağkur üze-rinden ev kadınlarına da bu
imkan tanınmaktadır.
Ben sizlere bu yazıda nasıl emekli
olabileceğinizi kaç para ödeyeceğinizi,
yeni kanunun neler getirip borçlanmayı
maddi olarak nasıl etkiliyeceğini değil,
yurtdışı borçlanmasından yararlanan
ve yararlanmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmak istiyorum.
Yurtdışı borçlanmasından yararlanan
kişiler maaşa bağlanabilmek için temelli
dönüş beyanında bulunmaları gerekiyor ve bütün problemler de bu beyanı
verdikten sonra başlıyor.
Beyanda bulunurken sizlere bir tahütname imzalatıyorlar. Bu taahhüt-namede siz ikametinizi Türkiye’ye
taşıdığınızı, yurtdışında ikamete dayalı
hiç bir işlem yapmayacağınızı, yap-tığınız takdirde bütün ödenen maaşınızı
faizi ile birlikte geri ödeme mecburiyetinizin olduğu yazıyor. Ben size imzalatılan tahhütnamenin bazı yerlerini
burada aktarıp açıklamak istiyorum.
“Her yıl yurtdışında altı aydan daha uzun süre bulunup bulunmadığınız araştırılacaktır. ‘’Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğunuz takdirde, o yılın sonuna kadar
borçlanma yaptığınız ülkenin ilgili biriminden alacağınız güncel tarihli
hizmet belgesini kurumun ilgili merkez birimine (devredilen SSK Yurt
Dışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı,
Bağ-Kur Tahsisler Daire Başkanlığı,
Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi
Başkanlığı) vermeniz gerekmektedir.
Güncel tarihli hizmet belgesini her
takvim yılının sonuna kadar aylık aldığınız Sosyal Güvenlik Kuruluşu-na
elden veya posta yoluyla göndermediğiniz takdirde söz konusu belgenin intikaline kadar aylıklarınız
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durdurulacaktır. Bu itibarla 6 aydan
fazla yurtdışında bulunduğunuz her
yıl güncel tarihli hizmet belgesini
temin ederek aylık aldığınız Sosyal
Güvenlik Kuruluşuna vermeye özen
göstermelisiniz.’’
Bu maddenin açıklaması, Siz eğer
altı aydan uzun bir süre yurtdışında bulunduysanız Kurum bunu sizden talep
etmese de bu belgeyi göndermek mecburiyetindesiniz. Bu maddede be-lirtilmeyen başka bir gerçek, ev kadını
borçlanmasından yararlananların hizmet belgesinden hariç Grundsicherungsamt ve Job Center den de belge
getirme mecburiyeti olduğudur.
‘’Aylık alanların işsizlik parası, iş-sizlik yardımı, hastalık parası, bakım sigortasında sigortalılık, geçici iş
göremezlilik ödeneği v.s. şeklinde
ana başlıklar altında ikamete bağlı
ödenek / sosyal yardım aldıkları takdirde kesin dönüş koşulu yerine getirilmediğinden aylıklar iptal edilir ve
ödenen tüm aylıklar yasal faizi ile
birlikte geri alınır.’’
Bu maddenin açıklaması, yukarıdaki
ifadeden ilk bakışta anlaşılan çalışmamak, işsizlik parası almamak, sosyal
yardım almamak olarak anlaşılsa da,
Almanya’da aile sigortasından yararlanan herkesi kapsadığı nayazık ki acı bir
gerçektir.
Yukarıda bakım sigortasında sigortalılık (Pflegeversicherung) olarak geçen
madde aile sigortasından yararlanan
herkesi kapsıyor çünkü eşinizin üzerine
sigortalı olsanız da bakım sigortasında
sigortalısınız. Bunun yanında Almanya’
da aile sigortasından yararlanmak isteyen kişinin ikametinin Almanya’da olma
mecburiyeti var, bu da sizin temelli dönüş beyanınıza aykırı bir hareket olduğu
için,
aile
sigortasından
fayda-lanmak istediğinizde Türkiye’deki
maa-şınızı durdurma mecburiyetiniz
var.
Aynı belgenin üstünde Türkiye’den aldığınız aylığı bulunduğunuz ülkede bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde
yurtdışında yasal işleme maruz kala-bi-

leceğiniz yazıyor, (altı aydan uzun süre
yaşanılan ülke vergilendirildiğiniz yerdir) yani siz aile olarak vergi beyan-namesinde bulunduğunuzda maaşını-zı
gelir olarak bildirme mecburiyetiniz var,
aksi takdirde vergi beyanname-sinde
yanlış bilgi vermiş sayılıyorsu-nuz.
Yanlış beyandan dolayı Almanya’da
haksız yere gelir elde etme durumunuzda alman mercileri ülkeler arası
Sosyal Anlaşmaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile bu parayı şahıstan geri aldırma hakkına sahiptir.
Sosyal güvenlik Kurumu’nun, kişinin malvarlığını araştırma yetkisi
vardır!!
Ben biliyorum ki ‘’kim araştırıcak nasılsa ortaya çıkmaz’’ gibi akıl veren çok
bu zamanda, ama unutmayalım Merkez Bankası, Çifte Vatandaşlık gibi konularda araştırılmayıp ortaya çıkmıyordu!! Şu anda yurtdışı borçlanmasından yararlanıp yıllarca maaş aldıktan sonra sosyal yardım aldıkları için
bütün maaşları artı faizi geri ödemek
zorunda olanlara da zamanında “ekim
bilecek nasılsa ortaya çıkmaz” gibi tavsiyede bulunanlar vardı.
Benim size tavsiyem bütün bu çıkmazlara girmeden imzalayacağınız taahhütnameyi
memur
tarafından
ken-dinize açıklatmanız. Gittiğiniz mercide “Hayır bunlardan yararlanabilirsiniz hiç bir engel yok” diye açıklama
alırsanız ve bu resmi daireden gelecek
olsa dahi kurumun ve memurun adını,
soyadını, titrini ve mührünü taşıyan
belge ile tasdik ettiriniz aksi takdirde elinizde kanıt olmadığı için yine suçlu duruma siz düşersiniz.

RECEP UZUNER
Emeklilik Uzmanı

Dimyat’a pirince
giderken
evdeki bulgurdan
mı oluyoruz?(!)
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SORUNLARIMIZ ve

ÇÖZÜM YOLLARI
H

erkes konuşuyor..
Politikacılar, gazeteciler,
dernekçiler, uzmanlar, ilim
adamları. Konu: Göçmenler ve sorunları. Geçmişte de bol bol bu tür konuşmalar yapılmış, hatta gurbetçilerle ilgili
bazı organizasyonlar kurulmuştu. Toplantı üstüne toplantılar yapılmış, bol bol
tenkit ve öneriler getirilmişti. Bugüne
kadar değişen çok fazla birşey olmadı.
Her geçen gün sorunlarımız artmaya
devam etti.
Konuşanlar, konuşma makamında
olanlar; gurbetçinin derdini dert edinmedi, dert edinmedi ama beklentilerinden de vazgeçmedi. Zaten beklentilerinden daha vazgeçmedikleri için konuşuyorlar, konuşmaya devam ediyorlar, varlıklarını sürdürebilmeleri bizim
halihazırdaki şekliyle varlığımızı sürdürmemize bağlı. Atalarımızdan kalma
güzel bir söz var: Kendisi muhtac-ı
himmet dede/ nerde kaldı gayriye
himmet ede.
Evet, göçmenler hırpalanmaya, ze
delenmeye devam ediyor. Merkezzedeler, çiftezedeler, vizezedeler, holdingzedeler, emeklizedeler ve şimdi de
yangınzedeler.. Kim bilir yarın bizleri
başka hangi tehlikeler bekliyor?
Her gün artan işsizlik ve fakirlik, Entegrasyon ve asimilasyon edebiyatı.
Kimse bu …yonların nasıl olduğunu bilmiyor. Sadece bildiğimiz bir şey var:
Bizler Türkiye’de Almancı, Almanya’da
yabancı. Mesele bu kadar açık. Nerede
Entegre olacağız, nerede asimile olacağız. Bu saatten sonra Türkiye’ye git-

sek sanki oraya entegre olabilecek
miyiz? Hayatımız biryerlere entegre olmakla geçti gitti. Tabii bu arada Almanya’da asimile olmadığımızı söy-lemek
de oldukça zordur. Elle tutulur gözle görülür birkaç özelliğimiz kaldı kimliğimizden arta kalan, ilerki zaman-larda o
değerler de elimizden gidecek. Belki 3
kuşak sonra “Buralarda önce-den Türkler de yaşamışlar, işte benim büyük
babam o Türklerdenmiş” diye sohbet
arasına sıkıştırılacak o nesillerin geçmişi.
Kurt kuzuyu yediği yeri elli kere yoklarmış.
Göçmenleri, göçmen haklarını konuşanların çoğu, ister Türk tarafından olsun ister Alman tarafından hala birtakım beklentiler içindeler. Kimisi oy peşinde, kimisi Euro peşinde. Av hazır,
avcılar farklı. Gurbetçiyi konuştukça iştahları kabarıyor avcıların. Çünkü onlar
av etinin tadını almışlar, kimisi birikimlerini almış götürmüş, kimisi gençliğini. Gurbetçide geriye kalan sadece
kürkü, velhasıl bugün de herkes kürk
peşinde. Bir söz vardır bizde: Kurt kuzuyu yediği yeri elli kere yoklarmış.
Artık bizim burada bir karar vermemiz
lazım, bize bizden başka kimsenin
sahip çıkacağı yoktur. Bunun içindir ki,
biz önce kendi ayaklarımızın üzerinde
durmasını öğrenmeliyiz. Kürkü de kaptırmamak için, kuzu olmadığımızı avcılara farkettirmeliyiz. Cenab-ı Hak
buyurur ki: ’’Bir millet kendini değiştirmedikçe Allah da onların durumunu

değiştirmez.’’
Peki, bu nasıl olacak?
Öncelikle hukuki ve sosyal konumumuzu güçlendireceğiz, lisandan başlayarak eğitim seviyemizi yükseltebileceğimiz kadar yükselteceğiz. Gerekli
sosyal ve ekonomik tedbirleri alarak
yaşam kalitemizi artıracağız. Bütün
bunlardan sonra bir fikir toplumu oluştup güçlü bir lobi kuracağız. Para ise
para, alınteri ise alınteri, ne gerekiyorsa
bu yolda harcayacağız. İşte o zaman
kürkü kurtardık demektir.
Bu noktaya geldikten sonra kimse bize
kolay kolay zarar veremez. Bizi kandıramaz, tavuk gibi yolamaz, dışlayamaz.
Evimizi de yakamaz. Entegrasyon
problemi de kendiliğinden çözülmüş
olur. Almancılık sıfatından da uzak-laşırız o zaman, Ahmet bey, Hasan bey,
Mehmet efendi isimleriyle isimlendirmeye başlanırız o zaman.
Yine önemli bir atasözü ile yazımızı
noktalamış olalım: ’’Zararın neresinden
dönerseniz kardır.’’ Aksi halde burada
yabancı, Türkiye’de Almancı ve de zedelenen gurbetçi olmaya devam ederiz.
Onlar zade bizler ise …zedeler olarak
yaşamımızı sıkıntılar içinde sürdürürüz.
Bugün olduğu gibi.
Adres:
Schleswigerstr.18 44145 Dortmund
Internet: http://islamstudien.log.ag,
internet: http://turkhak.blogspot.com
FİKRİ EMANET
İslam Araştırmaları Başkanı

Kervan Taxi GmbH
Karl-Marx-Str. 39 12043 Berlin
Taxischeinkurse
Vorbestellungen
Fernfahrten

Taxibetrieb
Krankenfahrten
Umlandfahrten

Tel./Fax:(030) 69 51 96 44
17

2/2008

Ne yapmalı

BAKIM SİGORTASI

0

1.01.01.1995’den itibaren sos
yal sigortalara bakım sigortası
da eklendi. Bu tarihten beri bakım sigortası devam etmektedir. Bakım
sigortasında Almaya’da yaşayan, 80
Milyon
insan sigortalıdır. Alman
vatandaşları ve Almanya’da yaşayan
ve herhangibir sosyal sigortada
sigortalı olan- lar, bakıma muhtaç
oldukları zaman sigortadan faydalanabilirler. Ancak özel sigortalarda olanlar
bu sosyal sigortadan yararlanamazlar.
Onlar kendileri için, özel bakım
sigortası yaptırma alıdırlar.
Bakıma ihtiyacınız
yapmanız gerekiyor?

varsa

ne

Hastalık Kasası ile irtibata geçiniz ve
bakım için gerekli bağları oluşturunuz.
Bu konuda bir yakınınız, komşunuz
veya herhangi bir hasta bakım servisi
sizin için devreye girebilir.
Bakım sigortası bu kişilerden ve kurumlardan, sizin hakkınızdaki gerekli bilgileri alınca hemen devreye girecek ve
resmi prosüdürü hayata geçirecektir.
Sigorta yetkilileri sizin evinize gelecekler ve muayene edip kararı bakım
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sigortasına bildireceklerdir. Bu bildirimden sonra size cevap gelene kadar
kücük bir defter alınız ve bakım
günlüğünü kendiniz tutunuz veya bir
hasta bakım servisine başvurarak
onları bakım konusunda yetkililendiriniz.
Bakımı kendiniz yapacaksanız; günde kaç kere hangi yardımı yaptınız ve

ne kadar zaman içerisinde bu işi yaptınız teker teker yazınız. Mesela: Hastaya banyoyu kim yaptırıyor, alışveri-

şini kim yapıyor, yemeğini kim pişiriyor,
çamaşırını kim yıkıyor, kim yatırıp
kaldırıyor? Bunların hepsi ilerde sizin
evinize gelecek olan kontrolcüler için
çok önemli bilgilerdir.
Hastalık kasası denetimcilerinin
geleceği gün, hastaya bakan kişinin
veya hasta bakım servisi yetkililerinin
randevu saatinde
bulunması çok
önemlidir.
Eğer hastaya bakan yakınları uzun
vadeli olarak hastaya bakamayacaklarsa hemen bir hasta bakım servisiyle irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.
Eğer hastaya evde bakım mümkün
değilse, hastalık sigortasından bakım
evlerinin adreslerini almanız ve onlarla
kontağa geçmeniz gerekir.
Eğer hastaya evde hasta bakım servisleri
tarafından
bakılmasını
istiyorsanız,
bakım sigortasından
fiyatları uygun olan firmalar hakkında
bilgi alabilirsiniz. Veya bu konuda sizleri bilgilendirmelerini isteyebilirsiniz.
HÜLYA TALAS
Fachwirtin im Sozıal u.
Gesundheitswesen

Ne yapmalı
Çocuğunuza ne kadar çok kural koyarsanız o kadar çok problem yaşarsınız ve disiplin sorununun çıkmasına yol açarsınız. Unutmayın ki, güce dayanan otorite, çocukları sizden uzaklaştırır. Bilgi ve hoşgörüye dayanan otorite ise yakınlaştırır, danışma ihtiyacı doğurur. Bu şekilde çocuğunuzu daha kolay
etkilersiniz.

ÇOCUĞUNUZA DOĞRU DAVRANIŞ
KURALLARINI NASIL
KAZANDIRACAKSINIZ?
Ç

ocuklarınıza bir doğruyu anlatmak, iyi bir davranışı kazandırmak ve güzel bir yaklaşımı
göstermek mi istiyorsunuz?
Bunun için önce kendinizi, daha sonra
da çocuğunuzu çok iyi tanımanız gerekiyor.
Kendinizde bir eksiklik varsa önce
onu düzeltmelisiniz. Kendinizi düzeltemezseniz ve yeterli hale getiremezseniz, çocuğunuza kazandırmak istediğiniz doğru ve iyi davranışları da tam
anlamıyla gösteremezsiniz ve ortaya
koyamazsınız.
Ani ve sert tepki veren, kızan, bağırıp çağıran, emreden, tehdit eden,
eksik bilgiye sahip olan, davranış metotlarını bilmeyen, başarısız olduğunda
çocuğu suçlayan ve daha birçok olumsuz davranış içinde bulunan anne ve
baba, çocuğuna hangi “iyiyi” ve “doğruyu” öğretebilir ki?
Kendinize,
çocuklara
doğru
kuralları
göstermek
ve
iyi
davranışlarla onlara örnek olmak
nasıl olacaktır diye sorarsanız eğer,
hemen herke-sin cevabını bildiği
ama uygulamada pasif kaldığı şu
çarpıcı gerçeklerle karşılaşırsınız.
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Çocuklarınıza kazandıracağınız davranışın amacı, onun sorumluluk al-ma-

19

sını geliştirmek ve kendi kişiliğinin farkına varmasını sağlamak olmalıdır.
Çocuğunuza hoşgörü içinde ve yumuşak bir şekilde davranmanız, onun
sizin davranışlarınızı taklit etmesini
sağlar ve doğru davranışa özendirir.
Çocuğunuza değer verdiğiniz ve davranışlarını hoşgörüyle karşıladığınız
takdirde, o da sizin sözlerinize değer
verip sizi dinleyecektir.
Çocuk doğru olanı bildiği halde, yanlış yapmaya devam ediyorsa, buna sabır göstererek, doğru davranışlar görtermeye devam etmelidir. Yoksa yanlış
davranışa sert tepki, onun daha da
yanlış yapmasına veya yanlışta inat etmesine sebep olacaktır. Anne baba,
şunu bilmelidir ki, çocuğun psikolojik
dünyasında, doğru bildiği şeyleri bile
zaman zaman yanlış yapma eğilimi
vardır.
Çocuklara sürekli aynı şeyleri anlatmak, onları sıkar. Yapmasını istediğiniz bir davranışa karşı ön yargı ve hatta
tik-sinti oluşturur. Bunun yerine, yapmasını istediğiniz bir davranışın nasıl
yapıla-cağını yaşantınızda göstermeye
çalı-şın.
Çocuğunuzun olumsuz davranışlarını zorla ve tehditle, kalıcı bir şekilde
değiştiremeyeceğinizi bilmeniz lazımdır. Sizin baskınızla değişiyor gözükür,
ama başka yerde yapmaya devam
eder. Çocukla ilgili bu gibi problemlerin
aşılmasında en etkili metot, kırmadan

ona doğruyu göstermektir. Yoksa sert
emirlerle yanlışlar düzeltilemez.
Çocuğunuza, gününü ve zamanını
nasıl planlayacağını, canlı ve somut örneklerle gösterin. Tabii ki önce, sizin
gününüzü nasıl planladığınızı ve nasıl
verimli bir şekilde kullandığınızı çocuğunuz görmelidir. Zamanını anlamsız
şeylerle dolduran bir anne ve baba:
“Kalk oğlum dersine çalış, sen bizim
gibi yapma,” demekle çocuğuna etkili
olamayacaktır.
Çocuğunuzla sürekli bir yakınlık ve
diyalog kurmak için, büyük adam gibi
karşınıza oturtun, birlikte çay veya limonata içerek dertleşin ve sohbet edin.
Halini, hatırını, derslerini sorun. Yanlış
giden bir şey varsa: “Bunu nasıl düzeltelim?” diye birlikte çareler arayın veya
“Seni bu günlerde daha iyi görü-yorum”
diyerek onu cesaretlendirin ve ümidini
artırın. O zaman çocuk kendi-liğinden
hızlanacak ve sizlere mahçup olmamak
için çalışmasını verimli hale getirecektir.
Çocuğunuza eşyalarını, giysilerini,
çantasını, kalemini, defterini... vs. nasıl
kullanacağını ve onların değerini kavratmaya çalışın. Bunun için en sağlıklı
yol: “Onlar senin malındır. Bunları kullanmak ve korumak da senin vazifendir,” gibi sözlerle, ona mülkiyet duygularını kazandırmaya çalışmaktır.
Çocuğunuza paranın ve parayı kullanmanın önemini kavratmalısınız.
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maya çalışın. Bu, aranızdaki iletişimi hızlandırır ve
birbirinizi daha iyi tanıma
fırsatı verir.
Çocuğunuzun olumsuz
davranışlarını ve yaptığı
yanlışlıkları asla başkasının yanında anlatmayın.
Yalnızca kendisine söyleyin ve bir daha yapmaması halinde affettiğinizi
ifade edin.
Çocuğunuzun yaptığı
yanlış bir işe: “Bu yanlış
olmuş.” diyerek kestirip
atmayın. “Bu konuyu iyi
düşündün mü? Şöyle olsa
nasıl olurdu?” gibi alternatifler sunun.
Çocuğunuzu olgunlaştıracak olan şey sorumluluk
almasıdır. Bunun için de
hata yapmasını göze
almak ve bunu kabullenmek gerekir.

nneler Günü
Anneler
günü,
anneleri onur RÜŞTÜ KAM
landıran bir tatil günüdür.
Eğitimci
20.

Afrika Atasözü
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hissetmezler.
Çocuklarınıza karşı
yanlış bir şey yaptığınız
zaman veya onları üzdüğünüzün farkına varmadığınız zaman, onlardan
özür dileyip gönüllerini almayı bilin. Yoksa çocuk
sizden soğur ve size karşı
bir antipati beslemeye
başlar. Siz yanlış bir davranışınızdan dolayı çocuğunuzdan özür dilerseniz,
çocuk da olumsuz bir
davranışı için özür dilemeyi öğrenir.
Çocuğunuzla asla sert
bir tartışma ortamına girmeyin. Sert tartışmanın
galibi veya mağlubu yoktur. Tansiyonu yüksek bir
karşılaşmanın ortamı
daha da çok gerginleştireceğini, birbirinizin gözünde olumsuz
izlenimlerin daha da artacağını unutmayın.
Çocuğunuzdan bir şey
isterken, ne istediğiniz
değil, nasıl istediğiniz
önemlidir. Ses tonunuz,
yaklaşımınız ve davranış
şekliniz, bazen en zor isteklerin bile kabul görmesini sağlar. Ama
yaklaşımınız ve tavrınız
olumsuz olduğunda, en
basit isteğe bile “ret” cevabı alabilirsiniz. İsteklerinizde beden dilinize çok
dikkat edin.
Çocuğunuzun yaptığı
bir şeyden hoşlandığınızda bunun sebebini belirtin. Böylece niçin
hoşlandığınızın nedenini
çocuğunuz öğrenmiş olur.
Bundan böyle bu tür davranışları sürdürmek ister.
Çocuğunuzla birlikte iş
yapma, birlikte gezme ve
birlikte olma imkânı bul-

Ağaç yaş iken dik durmasını öğrenir.

Öncelikle paranın bir araç
olduğunu, iyi kullanılırsa
faydalı, kötü kullanılırsa
zararlı olduğunu göstermelisiniz. Parayı düzenli
ve tasarruflu kullanmanın
ne anlama geldiğini örneklerle ortaya koymalısınız. Bu şekilde çocuk,
parasını rastgele değil,
gerektiğinde kullanabilecek davranışı elde edecektir.
Çocuklarınıza parayı
her istediği zaman değil,
haftada veya ayda bir kez
verin. Verdiğiniz bu paraıy, hafta veya ay sonuna kadar yetirmesi
gerektiğini öğütleyin. Bu
şekilde çocuk, bir daha
para alamayacağını bilir
ve parasını planlı ve tasarruflu kullanma anlayışını kavrar.
Çocuğunuzun sırlarını
alaya almayın ve bunlara
değer verin. Eğer yanlış
bir şey görürseniz, bunu,
kırmadan ve üzmeden
düzeltmeye çalışın.
Çocukların eğitimi konusunda anne baba arasında birlik ve bütünlük
oluşturun. Çocuğa karşı
davranışlarınızda farklı
yaklaşımlar olmasın. Çocuğu biriniz kollarken, diğeriniz kızmayın. Bu, çok
zararlı ve tehlikelidir.
Çocuklar arasında
zaman zaman sürtüşmeler olacaktır. Anne baba
bu durumda çok dikkatli
olmalıdır. Tam anlamıyla
bir hakem rolü oynamalıdır. Çocuklar bu şekilde
hem bölüşüm ve paylaşım duygularını kazanırlar, hem de birbirlerine
tercih edilmemelerinden
dolayı, küsüp, dışlanmış
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Ne yapmalı
„Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.“ (Kur’an-ı Kerim 17:23)

ASLINDA HERGÜN ANNELER VE
BABALAR GÜNÜdür

A

yüzyıldan beri farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde bu günü kutlarlar, çünkü
gün rakamı farklı orijinlere sahiptir. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Dün yada milyonlarca
anne, çocukları tarafından sevgi ve
saygı ile anılır.

Babalar Gününün de bir geçmişi var ve
bu kutlama da Amerika’dan gelmektedir.
Babalar
günü,
babaları
onurlandıran bir tatil günüdür. Louisa
Dodd‘dun
babası
Amerikan
Savasları’na (1861-1865) katılmıştır.

Anneler günü nasıl doğmuştur?
Çoğu yerde olduğu gibi burada da
değisik versiyonlar vardır. Bazıları, bu
günün eski Yunan’da ve Roma’da anne
duası geleneğinden çıktığını iddia eder.
III. Heinrich liderliğinde Anneler Günü
kendini 1300’lü yıllarda İngilizler’in “Mothering
Day”
(Anneler
Günü)
kutlamalarında gösterdi. Bu özel günde
ailenin tüm fertleri kiliseye, senede birgün de olsa beraber olabilme gayesi ile
giderlermiş.
Bugünün anlayışı ile kutlanan Anneler
Günü kökenini Amerika’dan almaktadır.
Anna Jarvis‘in kaybettiği kendi annesi
için 1908 yılında başlattığı anma günü,
1914 yılında Kongre’nin onayıyla Amerika çapında genişledi. Zamanla 1917

den sonra başka ülkelere de yayıldı.
Annelere armağan edilen bu özel gün
Almanya´da 1922 ve Türkiye‘de 1955
yılından bu yana kutlanmaktadır. Türkiye’de ve Almanya´da mayıs ayının
ikinci pazar günü Anneler Günü olarak
kutlanır.
Babalar Günü
Anneler Günü kadar eski olmasa da
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Louisa Dodd fedakar babasını ve diğer
babaları anmak icin bir girişimde bulunur. Bunun sonucunda Babalar Günü
ilk kez 1910’da Washington‘un Spokane şehrinde kutlanmış.
Babalar günü resmi olarak 1924 yılında
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Calvin
Coolidge’in
desteğiyle
kutlanmış.
Ancak bugünkü şekliyle Babalar Günü
1974 yılında o dönemin başkanı Richard Nixon, tarafından yayınlanan bir
bildiri ile kutlanmaya başlanılmıştır. Babalar Günü Türkiye dâhil olmak üzere
pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3.
Pazar günü kutlanan özel bir gündür.
Anneler Gününü aynı gün kutladığımız
Almanya´da Babalar Günü, Christi
Himmelfahrt olarak bilinen dini bayramla
beraber
Mayısın
2.
perşembesinde kutlanır.
Bir taraftan anne ve babalarımız için
böyle özel kutlamaların yapılması sevindirirken, öbür taraftan bu sevginin
sadece yılın bir gününe hasredilmesi
üzüntü vericidir. Bizler için nice çilelere
katlanan o dünya tatlısı insanları birgün
değil hergün anmalıyız, yani bize göre

hergün babalar Günü olmalıdır.
Şunu unutmamamız gerekir; anne ve
babalarımıza aldığımız en güzel çicekler ve pahalı hediyeler anne ve
babalarımızın hakklarını ödeyemez.
Onlar bize hamilelik döneminden baslayarak, bebeklik, çocukluk, evlilik ve
sonrası dönemlerde de sevgilerini hiç
eksik etmediler. Sürekli şefkat ve merhametleri üzerimizde oldu.
Bizim geçimimiz için istemedikleri
işlerde çalıştılar, bizleri okuttular ve
adam gibi adam olmamız için devamlı
bizleri kolladılar, göz kulak oldular. Bu
kadar fedakarlığın karşılığında senede
bir gün onları hatırlamak, ne kadar
komik değil mi?
Neden bizler de hergün Anneler ve Babalar gününü yaşatmayalım. Annelerimize ve babalarımıza özellikle bizlere
ihtiyaç duydukları zamanlarda sahip
çıkalım ve onları ellerini sımsıkı
tutalım.
„Ey çocuklar, Rab yolunda anne
babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü
böylesi doğrudur. «İyilik bulmak ve
yer- yüzünde uzun ömürlü olmak
için annene babana saygı göster.»“(Yeni Ahit , Pavlus’un Efeslilere mektubu 6:1-4) ‘’Anne babaya hürmet et.’’
(Musa’ya gönderilen dördüncü buyruk)

Bitirirken son cümleyi sözün Sahibi’ne
bırakalım:„Rabbin, O’ndan başkasına
kulluk etmemenizi ve anne-babaya
iyilikle davranmayı emretti. Şayet
onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf”
bile deme ve onları azarlama; onlara
güzel söz söyle.“ (Kur’an-ı Kerim 17:23)

SEBAHATTİN BOZKURT
Elektrik Yüksek Mühendisi
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Ne yapmalı

İZİNE GİDECEKLERE TAVSİYELER
Araba bakımı rutin olarak her sene mutlaka yapılmalıdır. Berlin dışına uzun yola gidecek olanlar özellikle A’dan Z’ye
arabalarına bakım yaptırmalıdırlar. Bu bakım işine bizler teknik muayene deriz. Ancak bu muayeneler bilirkişiler tarafından yapmalıdır.

A

rabalar çekap yapılmalıdır.

Lastikler en fazla on sene kullanılabilir. Yıpranmamış gibi de görünse lastikler on seneden fazla
kullanılmamalıdır. Lastikler on
sene içerisinde içten içe çürürler,
yolda ısınır ve ayrışırlar ve patlarlar. Uzun yola mutlaka yeni
lastiklerle gidilmelidir. Lastikler
çok önemlidir. Arabanın direksiyonu kadar önemlidir. Ve her
mevsimin lastiğini kullanmak en
güzelidir.

Işıklar
Işıklar uzun yola çıkmadan
mutlaka elden geçirilmelidir.
Zaman içerisinde yıpranan kablolar, ufak bir sürtünmede, temasta, kontak yapabilirler bu
kontak büyük tehlikelere yol açabilir. Arabanın güven açısından
olmazsa olmaz ak-samları vardır.
Bu aksamlar için, idare eder ne
olacak, mantığı ile hareket etmek
hayati tehlikelere davetiye çıkarmaktır. Mesela, ön far karşısından gelen sürücünün gözünü
alabilir ve bu durum büyük kazalara sebep olabilir. Oysa tamiri
basittir.

Fren

Dipl. -Ing. Veli Karakaya
2/2008

Frenler bütün müştemilatıyla
birlikte kontrol edilmelidir. Bir balata değiştirip yola devam etmek
yenlış olur. Fren balataları, aynalar, fren boruları ve fren yağı
mutlaka teknik uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir. Yıpranmışsa değiştirilmelidir. Balatayı
değiştirir aynayı değiştirmezseniz, önemli bir değişiklik yapmış
olmazsınız çünkü fren yine istenilen ölçüde sağlıklı değildir.
Fren boruları çok önemlidir.
Fren borusundaki küçük bir küflenme borunun patlama nedenidir. Çok ihmal edilir. Hatta bazen
küfler kaybolsun diye boru fırçalanır, bu çok yanlıştır. Fırçalamak
boruyu inceltir ve zamanından
önce patlamasına sebep olur.
Ayrıca fren borusuna kaynak ya-

pılmaz, siyah boya sıkılmaz:
Çünkü siyah boya borunun ayıbını örtecektir.

Fren yağı
Fren yağını değiştirmek çoğu
zaman aklımıza bile gelmez. Balatayı değişirdiğimizde boşalan
fren yağının yerine, yeni yağ
ilave ederek kullanırız, fevkalade
yanlış bir uygulamadır. Borulardaki yağlar zamanla sulanırlar bu
sular yamaçlarda buharlaşırlar
ani bir frenle buharlaşan bu su
boşluk yapar ve frenler boşalıverir, kaza nedenidir. Bilirkişiler borulardaki bu su miktarını ölçerek
tesbit edebilirler. Frenler değişmişse yağların da mutlaka değişmesi daha uygundur.

Hız
Sürücüler gidecekleri yere geç
gitsinler ama güç gitmesinler.
Aman hıza dikkat! Yol işaretlerine mutlaka uyulması gerekir.
Bu işaretler yollara gelişi güzel
yerleştirilmezler. Sürücü lehine
önemli bir sebebi vardır ki oraya
yerleştirilmişlerdir.
Yolculuk mümkünse gündüz
yapılmalıdır. Gece yolculuğu,
görüş açısı oldukça kısıtlı olduğu
için çok tehlikelidir.
Arabada telefon kesinlikle kullanılmamalıdır! Kullanılacaksa
eğer; gerekli önlemleri de mutlaka alınmalıdır.
Araçlara gereğinden fazla yük
atılmamalıdır. Lastiklerin dayanma gücü sınırlıdır. Fazla yük
lastiği zorlar ve patlamasına
neden olur.
Uzun süre mola vermeden
araç kullanmak çok tehlikelidir.
Böyle durumlarda gözünüz açıktır ama beyniniz uyumuş olabilir.
Enfazla üç saatte bir kısa da olsa
istirahat yapılmalıdır. Yolculuk
esnasında kesinlikle araç içinde
sigara içilmemelidir. Ayrıca istirahat süresinde araç mutlaka havalandırılmalıdır.
Hayırlı Yolculuklar dilerim.
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HALİÇ
H

aliç, (yabancıların deyişi ile Altın
Boynuz) İstanbul‘un bir koyudur.
Kelime anlamı olarak Haliç, nehir
ağzındaki koy anlamına gelmektedir. Yunan
efsanesine göre; Altın Boynuz ismi,
Megaralılar tarafından, kralları Beyaz’ın annesi Keroessa’ya verilmiştir. Dogal bir liman
olan Halic, Marmara Denizi‘ndedir.
Kolonileşme Bizans döneminde burada
başlamıştır.
Bizans
İmparatorluğu
zamanında denizcilik merkezi olarak
kullanılmıstır. Şehri deniz saldırılarından korumak icin, sahil boyunca uzanan savunma
duvarları inşa edilmiştir. Haliç’in girişinde
istenmeyen gemilerin girişini engellemek
için, şehirden karşıya eski Galata kulesi’nin
kuzeydoğu ucuna uzanan kalın bir zincir
çekilmişti. Latin haçlılarınca bu kule,1204
yılında 4.Haçlı seferinde büyük bir tahribe
uğratıldı. Fakat yanına Ceneviz’liler
tarafından yeni bir kule inşa edildi. Bu kule
meşhur Galata Kulesi 1348 Christea Turris
(Tower of Christ:İsa’nın Kulesi) diye
adlandırılır. Hile ile galip gelebilecek veya
Haliç’i karşıdan karşıya kapayan zinciri
kırabilecek dikkate değer üç zaman vardı.
Viking’ler uzun gemilerini onuncu yüzyılda
boğaz dışına, Galata etrafına sürüklediler.
Onları kızaktan tekrar Haliç’in içine indirdiler. Bizans‘lılar onları Yunan ateşi ile yendiler. 1204 de 4.Haçlı seferinde, Venedik
gemileri zinciri kırmak istediler, ama
başaramadılar. Daha sonra, 1453 de
Osmanlı Sultanı II.Mehmed gemilerini
yağlanmış kütükler üzerinde Galata içlerinden karşı yana geçerek Haliç’e indirmistir.
Şehrin, Fatih Sultan Mehmed’e tesliminden
sonra; Yunanlılar, Yunan Ortadoks Klisesi,
Yahudiler, İtalyan tüccarları ve diğer gayri
müslimler, Haliç boyunca fener ve Balat bölgesinde yaşamaya başladılar. Bu gün altın
Boynuz her iki yakada yer alır. Sahil
boylarınca parklar vardır. Halic, güzelliği ve
tarihinden dolayı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Galata köprüsü günümüzde; Galata ve
Eminönü‘yü Haliç üzerinden birleştirir. Haliç
üzerinde diğer iki köprü de Atatürk Köprüsü
ve Haliç köprüsüdür. 1980li yıllara kadar; endüstriyel atıkların döküldüğü bir yer olan
Haliç, temizlenilmeye başlanmış; 2000li
yıllarda temiz bir hale getirilmiştir.

İLKNUR ATAK
İşletme Mühendisliği
Böl.Öğr. T.U

Küf mantarı

Ne yapmalı

K

üf mantarı-Ne anlama gelmektedir?
Kış aylarında, özellikle duvarlarda görülen küf mantarı oluşumundan
dolayı şikayetler artmaktadır. Küf mantarları yaşadığımız çevrenin doğal
bir parçasıdır ve genellikle zararsızdırlar. Fakat küf mantarının belli bir
miktarı geçmesi halinde, insan sağlığına tehdit oluşturur hale gelmektedirler. İç
mekanlarda bulunan küf mantarlarının insan sağlığı üstündeki etkisi çoğunlukla
dile getirilmekle beraber, genelde küçümsenmektedir. Oysaki küf mantarlarının
solunum yolu hastalıklarıyla direkt alakalı olduğu yapılan çok sayıdaki araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
Oluşum esnasında küf mantarlarını gözle görmek mümkün değildir. Küf mantarları üremelerini sağlamak icin „spor“ üretirler. Sporlar renklidir (genellikle siyah
yada sarı küf lekeleri seklinde) ve gözle görülebilirler. İç mekanlarda küf mantarı
oluşumuna sebep olan 3 etken bulunmaktadır: Nem, gıda maddeleri ve sıcaklık.
Küf mantarı oluşumunu engellemek için, iç mekanlarda nem oranı en fazla %6570 civarında bulunmalıdır ve duvar yüzeylerinde ise % 80’i aşmamalıdır.
Kalınlığı artan pencerelerden dolayı normalde olması gereken hava değişimi gerçekleşememektedir. Bu sebepten binalarda oluşan nemin klimalarla ve normal havalandırmayla yok edilmesi gerekmektedir.
Küf mantarları birçok maddeyi oluşma alanı olarak kullanabilmektedir. Örneğin çeşitli tahtalar, kağıt, karton, duvar kağıdı, plastik, silikon, halı, boya, cıla, deri vs.
-Küf mantarı ne zaman oluşur?
Küf mantarları gelişmek için 20°C ısı ve %70’in üzerine çıkan bir nem oranına ihtiyaç duymaktadırlar. Konutlarda yemek pişirmek, bulaşık ve çamaşır yıkamak,
banyo yapmak, çamaşır kurutmak, çiçek bulundurmak ve buharlaşma, mantar oluşumuna sebep olur. Bir kişinin bir gecede terlemesi sonucu buharlaştırdığı su miktarı 1 litreyi bulur. Bu 1 litre su 20 °C sıcaklığındaki odanın nem oranının %60’dan
% 100’e çıkmasına sebep olur. Bu nem oranı odada az olsa da, uzun süre o odanın ağır bir su buharı etkisine girmesine sebep olur. Buna karşılık mutfak ve banyolarda kısa süren ama aşırı su baharı oluşması engellenemeyecek seviyeye
ulaşır.
Öncelikle dış izolasyonu yeterli olmayan yapılarda nemlenme oranı daha yüksektir
ve bu da küf mantarının oluşup artmasını destekler. Bir örnek vermek gerekirse,
bu durum eski konutlarda, yeni ve iyi izolasyonlu pencerelerin takılmasıyla meydana gelir. Daha önce tek camlı pencerelerde görünen buharlaşma, şimdi daha
soğuk olan dış duvarlarda meydana gelir. Köşelerde beliren küf mantarı bunun bir
sonucudur. Küf mantarları, yapılardaki hatalar yüzünden ve binanın tam kurumamış olmasından ötürü yeni binalarda da görülür.
-Küf mantarının belirtileri:
Öncelikle küf mantarının meydana geldiği bölgelerde lekelenmeler meydana gelir.
Bunlar önceleri küçük ve nokta noktadır. Sonraları yuvarlak şekile gelip büyürler
ve küf çayırı oluştururlar.
Uzun bir süre sonra küf mantarlarının oluştuğu bölgeler zarar görmeye başlar,
duvar kağıtları erir, ahşaplar ve kağıtlar çürür, sıva ve boyalar dökülmeye başlar.
Küf mantarı oluşumuna karşı ne yapmak gerekir? Odalarda oluşan fazla buhar
oranı havalandırmayla dışarıya atılmalıdır. Havalandırma ve ısıtmayla nemli duvarlar kurutulur. Tabii bu da bina yapısında eksiklikler yoksa başarıya ulaşır.
Asgari olarak her saat başı odada bulunan hava dışarıya atılmalıdır. Küçük odalarda daha fazla hava değişimi tavsiye edilebilir. Bu arada tabii ki dışarıdaki havanın da kalitesini göz önünde bulundurmak gerekir. Yeterli derecede hava
değişimi şu sebeplerden dolayı vazgeçilmezdir: Sağlığa zarar veren maddeler ve
karbondioksit dışarıya atılır, odadaki nem oranı düşer. Bir taraftan lüzumlu olan
yakıt tasarrufu, öbür taraftan hava değişimi birbiriyle çelişsede, günde en azından
üç dört sefer, onar dakika, pencereleri karşılıklı açmak suretiyle konuttaki havayı
değiştirmek çok dikkat edilmesi gereken bir olaydır.
-Küf mantarıyla mücadele ve giderme nasıl olur?
Küf mantarı uzun vadeli olarak çok zor yok edilebilir. Duvar kağıtları, sıva ve dolgulat tamamen yok edilmelidir. Mantara karşı piyasada satılan ilaçların zehirli katkıları olduğundan, kullanılması sakıncalıdır. Bu ilaçlar zaten uzun vadeli bir
çözüm getirmemekle beraber, küf mantarının oluşmasına neden olan sebepleri
yok etmemektedir. En başta mantara neden olan sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
Küf mantarları olusumuna neden olan kaynakların yok edilmesinden sonra uzman
firmalar tarafından kalıcı şekilde ortadan kaldırılır. Düzenli şekilde ısıtma ve havalandırma zaten hemen hemen küf mantarının oluşmasını asgari bir seviyeye indirmeye en iyi önlem teşkil etmektedir.*

* Bundesamt August 2004 Broschüre

HÜSEYİN BOZKURT
Yüksek Mimar Mühendis
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Bamteli

DEĞER TÜKETENLER,
DEĞER ÜRETENLER !
Dindar inancı uğruna bedel öder, dinci inancına bedel ödetir.
Dindar imanını sermayesi bilir, dinci sermayesini imanı bilir.

Adam dini değerleri üretiyorsa, ona
“dindar” derler. Yok dini değerleri tüketiyorsa, ona da “dinci”derler.
Dindar olanlar dini tezgâhlamazlar,
dinci olanlar dini tezgâhlarlar.
Gerçek dindarlar dini değerleri tüketmezler, aksine üretirler.
Nasıl mı?
Mesela; Hz. Peygamber’i sevdiğini söyleyen bir dindar, O’nu hayatında üretir.
O’nun örnekliğini çağa taşır. O’nun
mesajına dil olur, el olur, ayak olur.
O’nu gönülden gönüle, kulaktan
kulağa, gözden göze, özden öze taşır.
Dindar, “mezhebim” demişse, mezhebinin tezgâhtarlığını yapmaz. Mezhep
imamının yüzünü ağartır. Mezhebini
merkebi gibi kullanmaktan sakınır. İşte
o zaman, “mezhepçi” değil “mezhepli”
olur.
Birine “imamım” demişse, o imamın
yüz karası olmaz. Aksine yüzünü ağartır. Birine “üstadım”, “efendim”, “önderim”, “liderim” demişse, onları tezgâhına koyup pazarlamaz. Onların sırtından geçinmez. Onlara değer ekler,
onların medar-ı iftiharı olur. O zaman
ona “ustasını pazarlayan işportacı”
değil, onun yüzünü ağartan “hayru-l
halef” olarak bakılır.
Dindar inancı uğruna bedel öder,
dinci inancına bedel ödetir.
Dindar imanını sermayesi bilir, dinci
sermayesini imanı bilir.
Dindar arı gibidir. Çiçekten çiçeğe ko-
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nar. Amacı bal yapmaktır. Hem kendi
beslenir hem de başkalarını besler.
Dinci sinek gibidir. Başkalarının yaptığı
ballara konar. Ağızlarıyla ve ayaklarıyla
mikrop taşır temiz ballara. Konduğu
balı da berbat eder. Çünkü onun temyiz
yetisi, bal ile pisliğin arasını ayıracak
kadar
gelişmemiştir.
Aklını
kullanmadığı için aklı bücür kalmıştır.
Evet, sinekler de sever. Fakat bu sevgi,
gerçekte üretici değil, tüketici bir sevgidir. Sevginin tüketici olanına, aslında
“sevgi” değil, “tutku” denir. Tutku tutuklar, sevgi azat eder, özgür kılar.
Değerler nasıl tüketilir?
“Tüketmek nasıl olur?” derseniz, 1400
yıl öncesinden sizi hayrette bırakacak
bir örnek vereyim:
Müslim ve Nesai, sahabi Hz. Cabir’den
naklediyor: “Münafıkların reisi Abdullah
b. Ubeyy b. Selul öldüğünde cenaze
namazını Rasûlullah’ın kıldırmasını vasiyet etmişti. Oğlu Hz. Peygamber’e
geldi ve dedi ki: “Babam Senin
gömleğinle kefenlenmeyi vasiyet etti.”
Ölmek üzere olan iki yüzlü elebaşı,
Rasûlullah’ın cenaze namazını kıldırmasını, O’nun hırkasıyla kefenlenmeyi
vasiyet ediyor. Açıktır ki; tescilli
münafık, Rasûlullah’ın hırkasından,
namazını
kıldırmasından
medet
umuyor. Bu onun, sözüm ona “sevgi”
ve
“say-gı”sının
ifadesi.
Ölüm
döşeğindeki bir adama, Rasûlullah’ın
hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet ettiren
saik başka ne olabilir ki? Fakat bu
“saygı” ve “sevgi” tüketime, istismara
yönelik bir ilgi. Tabii ki buna ‘tutku’ bile

diyemeyiz; olsa olsa, münafığın
yüreğinde oluşan iman ve inkar
arasındaki gel-gitlerin şiddetini gösteren bir gösterge olabilir.
İşte, tüketmek ve üretmek dediğimiz
şey de bu. Yoksa adına “sevgi” denilen,
fakat “tükettiği” için sevenlerin sevgisi
“sinek sevgisi”dir. Sinekler sevgilerinin
bedelini ödemedikleri gibi, neyi seviyorlarsa onu berbat ederler.
Şu âyet, Allah sevgisinin dahi bir bedelinin olduğunu ifade ediyor:
“De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız, beni
izleyin ki Allah da sizi sevsin ve
suçlarınızı bağışlasın; zira Allah çok affedicidir, rahmet membaıdır.” 1
Âyet şöyle yorumlanabilir: Allah’ı
sevmenin bir bedeli vardır. Bu bedel,
“tabi olmak”tır. Sorunun can alıcı
noktası, “kime” tabi olunacağıdır. Ayet,
Allah’ı sevmenin bedeli olarak “Zâtına”
değil, “Elçi’ye tabi olmayı” göstermiştir.
Peki, neden?
Âyette geçen “fettebiûnî” sözcüğünün
bu bağlamdaki anlamı genel bir ‘itaat’
değil; ‘izleme, peşinden gitme, takip etme’dir. “Allah’ın peşinden gitmek” ya da
“Allah’ı izlemek” mümkün değildir. Çünkü insan ve Allah, mahiyet açısından
farklı varlıklardır; insan içkin ve sınırlı,
Allah aşkın ve mutlaktır. Biri yaratılan,
diğeri Yaratan’dır.
Böylesine mahiyet farklılığı olan iki varlık arasındaki ilişki, izleyen-izlenen,
takip eden-takip edilen ilişkisi olamaz.
Yapısı gereği dikey ilişki türü olan insan
-Allah ilişkisi bunu mümkün kılmaz.
Bunun mümkün olabilmesi için, izleye-
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nin izlenenle aynı düzlemde olması,
aynı dünyayı paylaşması gerekir. Değil
mi ama; izlemek, “iz sürmek, izini takip
etmek, izi sıra gitmek”tir. İzi olmayanın
izini sürmekten söz edilebilir mi? İz
bırakmayanın, “izi sıra gitmek” mümkün
mü? İşte, bu nedenle âyette Hz. Peygamber’e “Allah’ı seviyorsanız beni izleyin” demesi emredilmektedir. Çünkü
O, yolcu olan, yolda yürüyen ve iz
bırakan bir insandır. Kendisini izleyecek
olanlarla aynı düzlemi paylaşmakta,
aynı dünyada yaşamaktadır. O, Allah
tarafından kendisine memur edilen Ce-

brail gibi bir kılavuz, vahiy gibi bir yol
haritası sayesinde yolculuğunu güvenlikli
bir
biçimde
sürdürüp
tamamlamıştır.
Bize de O’nun izini, aynı yol haritasıyla
sürmek, haritayı O’nun okuduğu kodlarla okumak tavsiye edilmekte, bunun
Allah sevgisinin bir bedeli olduğu ima
edilmektedir. Bunun karşılığında, Allah
da insanın bedelli sevgisine aynı yöntemle, yani hem sevip hem de sevgisinin bedelini Allah’ca ödeyeceğini vaat
etmektedir. Seven ve sevgisinin bede-

lini “itaat” biçiminde ödeyen bir insana
ödenen bu bedel, Gafur ve Rahim olan
Allah’ın “günahları bağışlaması”dır.
İnsanımız, inandığı değerleri üretenlerle tüketenleri birbirinden ayıracak
bir kabiliyete ulaşmadıkça, şap
şekere karışmaya, arılarla sinekler
aynı muameleye tabi tutulmaya
devam edecektir. Siz siz olun, “tezgâha” gelmeyin! 3/31

MUSTAFA İSLAMOĞLU
İlahiyatçı Yazar

GÖÇ
Kaç yıl oldu saymayı,
Bıraktılar çoğumuz.
Kaç kitaba konu oldu, kaç cilt doldurdu ?
Soğuk bir tabut içine sığdı hayallerimiz
Berlin Şehitlik Camiinden uğurlanırken burukluğumuz!
Hayat sürüyor elbet! Sürerken ses kısıklığımız!
Uyanıklara havadan “Avans” oldu, eldeki avuçtaki
ahmaklığımız.
İstisnasız genç yaşlı demiyor ölüm.
Tuttuğunu alıveriyor aramızdan.Şükür buna hâlâ kader diyoruz,
Zaman herşeyi örtüyor külleniyor ataklığımız.
İlk gelende artık takat yok
Geri kuşaklarda “hırs”
Çocuklarımız Kültür girdabında
umutları “hapis”.....
Arada bir yangına yenik düşüyor yaban olmamız.
Birden hatırlanıyoruz!

Almanya’ya yola çıkan ilk işçi kafilesi
24 Haziran 1961

Almanya’ya yola çıkan ilk işçi kafilesi
24 Haziran 1961

Mölln’deyiz, Solingen’deyiz, Ludwigshafen’deyiz ,
Dostlarımız?! Şakıyorlar...
Canı yanan “Biziz”
Göç yollarına düşmüşüz,
Nereye?
-belli değil göçümüz.

MEHMET GÖDEN
Haziran 2008
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Bamteli
İmam Hüseyin’in kesik başını Ubeydullah b. Ziyad’ın önüne getirdiklerinde o elindeki ağaçla Hüseyin’in mübarek dudaklarına ve dişlerine vurmaya başladı. Bu manzara karşısında kendi kendime şöyle
dedim: “Allah seni zelil etsin ey Ubeydullah! Şu vurduğun dudakları Allah Resulünün (s) öptüğüne ben
şahit oldum.”

Hz.

Hüseyin

İ

mam Hüseyin İslam tarihinde çok
önemli bir değer olduğu için İslam
araştırmacıları ve yazarları bu konuyu
her yönüyle araştırmış ve hakkında
birçok kitaplar ve makaleler yazmışlardır.
Hatta bu hususta Şia ve Sünni bilginlerinin
yüzlerce cilt kitap kaleme aldıklarını iddia
edersek abartmış sayılmayız. Elbette bu konuda bazı araştırmacı yazarlar tarafından
müstakil kitaplar kaleme alınmıştır, fakat çeşitli nedenlerden dolayı bu eserler günümüze ulaşmamıştır.
İmam Hüseyin’in ismini ve uğradığı zulmü
ve bu zulum karşısındaki muvahhid duruşunu işitmeyen hiçbir Müslüman yoktur. İsmi
ve yüce hareketi sadece Müslümanlar tarafından değil bilakis tüm dünya tarafından bilinmektedir.
Her iki cihan şahsiyeti Hz. Hüseyin Peygamber (s.a) nezdinde de özel bir konum ve değere sahipti. Allah Resulü (s.a) İmam
Hüseyin’i çok derin bir sevgiyle sevmekteydi. Bu tarihin inkâr edemeyeceği gerçeklerdendir. Belki o dönemdeki insanlar Peygamberin (s.a) onu niçin bu kadar çok sevdiğini anlayamadılar. Bu sevginin sebe-bini
anlayamamakta haklıydılar da. Pey-gamberin (s.a) İmam Hüseyin’e olan bu derin sevgisi bir baba oğul, ya da dede torun
sevgisinden öteye geçmişti.
Peygamber’in (s.a) İmam Hüseyin’e olan
ve anlaşılmayan ancak tamamen hikmete
dayalı sevgisi tarihler ilerledikçe daha iyi anlaşıldı ve bu sevginin felsefesi herkes için
anlam kazandı. İmam Hüseyin’e bu güzel
ismi dedesi Allah Resulü (s.a) vermiştir. Ve
onun kulağına ezan okumuştur.”1
-Resul-i Ekrem’in (s.a) gülü
Nesai Hasaisu Emiri’l-Müminin adlı eserinde Enes b. Malik’ten şöyle rivayet eder:
“Allah Resulünün (s.a) huzuruna müşerref
olduğumuz bazen zamanlar Hasan ve Hüseyin’in Peygamberin göğsünde oyna-dıklarını görürdük. Resululah onlar hakkında
şöyle buyuruyordu: “Hasan ve Hüseyin dünyadaki iki hoş kokulu reyhanımdır.” 2
-Hz. Hüseyin’in ağlaması Allah Resulü’nü
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(s.a) üzüyor
Zahairu’l Ukba kitabında Yezid b. Ebi Ziyad’tan şöyle nakledilmiştir: “Vaktiyle Allah
Resulü (s.a) Ayşe’nin evinden dışarı çıktı.
Fatıma’nın evinin yanından geçiyordu. Hüseyin’in ağlama sesini işitti. Kızı Fatıma’ya
şöyle buyurdu: “Ey Fatıma! Hüseyin’in ağlamasının beni üzdüğünü bilmiyor musun?”3
-Allah Resulü’nün (s.a) en çok sevdiği
kimse
Tirmizi, Sünen adlı eserinin “Menakibu’l
Hasaneyn” babında Enes b. Malikten şöyle
naklediyor: “Allah Resulüne (s.a), ailenizden
en çok kimi seviyorsunuz?” diye sorduk-larında şöyle buyurdu: “Hasan ve Hüseyin’i”.
Daha sonra kızı Fatıma’ya torunlarını çağırmasını söyledi. Hasaneyn dedelerinin yanına geldiğinde Allah Resulü (s.a) onları
bağrına basıp öptü.” 4
-Allah Resulü (s.a) Hüseyin’i öpüyor
Taberani kendi senediyle Enes b. Malikten şöyle naklediyor: “İmam Hüseyin’in kesik
başını Ubeydullah b. Ziyad’ın önüne getirdiklerinde o elindeki ağaçla Hüseyin’in mübarek dudaklarına ve dişlerine vurmaya
başladı. Bu manzara karşısında kendi kendime şöyle dedim: “Allah seni zelil etsin ey
Ubeydullah! Şu vurduğun dudakları Allah
Resulünün (s) öptüğüne ben şahit oldum.”5
Zeyd b. Erkam yerinde kalkarak halka şöyle
seslendi: “Ey millet! Sizin bu günden itibaren ölülerden bir farkınız kalmadı. Çünkü
Peygamberin kızının oğlunu öldürdüler. Sizler İbni Mercane’nin oğlunu kendinize emir
seçtiniz. Allah’a yemin olsun ki çok yakında
içinizdeki iyileri öldürecek ve kötüleri size
musallat edecektir.” 6
-Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sevgisi
Tirmizi Camiu’l-Kebir adlı eserinde Usame b. Zeyd’ten şöyle naklediyor: “Bir gece
Allah Resulünün (s.a) evine gittim. Cübbesinin altında birilerinin olduğunu fark ettim.
İşimi halledip huzurundan ayrılmak istediğimde şöyle arz ettim: “Ya Resulullah! Cübbenizin altındaki nedir?

Allah Resulü (s.a), cübbesini kaldırdığında
Hasan ve Hüseyin’in Peygamberin dizlerinin
üzerinde oturduklarını gördüm. Sonra Resulullah (s.a) şöyle buyurdu: Bu ikisi benim
ve kızımın çocuklarıdır. Allah’ım! Ben bunları seviyorum, sende bunları sev!” 7
-Hüseyin (r.a) Peygamberin (s.a) sırtında
İbni Mes’ud’dan şöyle rivayet edilir: “Allah
Resulü (s.a) ile namaz kılıyorduk. O sırada
Hasan ve Hüseyin geldiler ve Resulullah‘ın
sırtına bindiler. Resulullah başını secdeden
kaldırırken onları incitmeyecek şekilde yavaşça tuttu ve indirdi. Tekrar secdeye gidince onlar yine Peygamberin (s.a) sırtına
bindiler. Namazını tamamlayınca birini sağ
dizine, ötekini de sol dizinin üzerinde oturttu
ve şöyle buyurdu: “Beni seven bunları da
sevsin!”8
El-Mustedrek Ale’s-Sahiheyn c.4, s.175
2 Zahairu’l-Ukba s.209
3 Zahairu’l-Ukba s.239, Sire-i A’lamu’l Nubela c.3,
s.284
4 Tirmizi c.6, s.116, El-Bidaye ve’n-Nihaye c.8,
s.205, Es-Sevaiku’l Muhrika s.135-190, Fethu’l
Bari fi Şerhi’l Buhari c.7, s.79, El-Camiu’s-Sagir,
h.204
5 El-Mu’cemu’l-Kebir h.2878
6 Es-Savaiku’l Muhrika c.2, s.578
7 Süneni Tirmizi c.6, h.3769, Zahairu’l-Ukba s.201
8Mustedreki Hâkim c.3, s.166, Kifayetu’t-Talib
s.422, A’lamu’l-Vera c.1, s.432

KERİM UÇAR

‘’Ey Ehl-i Beyt, gerçekten
Allah, sizden kiri (günah
ve çirkinliği) gidermek ve
sizi tertemiz kılmak ister.’‘
Ahzab 33.
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Kitap Özeti

KAŞAĞI
Y

azar Hakkında Bilgi
Ömer Seyfettin, yazı ve öyküleriyle
dilde
sadeleşme
hareketinin
öncülüğünü yaparak yeni bir edebiyat akımının oluşumunu sağlayıp, Türk
öykücülüğünde kısa öykü türünün dil,
anlatım tekniği ile tematik yönden ilk özgün
örneklerini vermiştir. Aynı zamanda ulusal
edebiyat akı-mını başlatan yazarlardan olan
Ömer Seyfettin; 28 Şubat 1884′te Gönen’de
doğdu. Öğrenimine, dört yaşında iken,
Gönen Mahalle Mektebi’nde başladı.
Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelince (1892),
ilköğrenimini özel bir okul olan Aksaray’daki
Mekteb-i Osmani’da sürdürdü.
Babasının isteği üzerine, Eyüp baytar Rüştiyesi’nin subay çocuklarına özgü bölümüne
yatılı olarak yazıldı (1893).
Buradaki eğitiminden sonra (1896), Edirne
Askeri İdadisi’ni (1900) ve İstanbul Mektebi Harbiye’yi bitirdi.
22 Ağustos 1903′te piyade teğmeni rütbesiyle mezun oldu. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisinin
kadrosuna katıldı. Balkan Savaşı’nın
başlaması üzerine, yeniden orduya çağrıldı
(14 Eylül 1914).
Kısa bir süre “Türk Sözü” dergisinin
başyazarlığını yaptı. lan Calibe Hanım’la
evlendi (1915).
Eylül 1918′de eşinden ayrıldı. 6 mart
1920′de kaldırıldığı Haydarpaşa Hastanesi’nde şeker hastalığından öldü. Kadıköy
Kuşdili’ndeki Mahmut Baba Türbesi mzarlığına gömüldü. 1939′da, kemikleri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Asri Mezarlık’a taşındı.
Kitabın adı: Kaşağı
Kitabın yazarı : Ömer Seyfettin
Yayın evi ve adresi: Şafak yayınevi İst.
Basım yılı :1997
Kitabın Konusu
Kardeşine iftira atıp, onun ölümünden sonra
vicdan azabıyla yanıp tutuşan bir çocuğun
dramı anlatılmaktadır.
Kitabın Özeti
Annesi, İstanbul’a gittiği için kendisinden bir
yaş küçük olan kardeşi Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmaz. Dadaruh,
babasının seyisi, yaşlı bir adamdır. En sevdikleri şey atlardır. Dadaruh’la birlikte onları
suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek,
onlar için çok zevklidir. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri
kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok
hoşlarına gider. Dadaruh eline kaşağıyı alıp
işe başladı mı, tıkı… tık… tıkı… tık… tıpkı
bir saat gibi… yerinde duramaz, bunu gören
küçük çocuk ben de yapacağım! diye tutturur.
Dadaruh, onu Tosun’un sırtına koyar ve
eline kaşağıyı verir,
- Hadi yap! Der.
Ve o kaşağıyı hayvanın üstüne sürter, ama
o uyumlu tıkırtıyı çıkaramaz.
Her sabah ahıra gelir gelmez,
tımarı ben yapacağım, der. Ama Dadaruh

izin vermez, ancak boyu at kadar olunca
yapabileceğini söyler ona. Onun boyu atın
karnına bile varmıyordu. Oysa ona göre en
keyifli, en eğlenceli şey kaşağı yapmaktı.
Ona göre sanki kaşağının tıkırtısı Tosun’nun
hoşuna gidiyor, bundan dolayı kulaklarını
kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi
sallıyordu.
Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanan
Tosun’a Dadaruh, “Höyt..” diye bağırır ve
sağrısına bir tokat indirir, sonra öteki atları
tımara başlardı. Hasan’la Dadaruh birgün
dere kenarına inerler ve o yalnız başına
kalır. İçinde Tosun’u tımar etmek hırsı
uyanır. Kaşağıyı arar, bulamaz. Birden
aklına annesinin bir hafta önce İstanbul’dan
gönderdiği armağanlar içinden çıkan kaşağı
gelir, hemen onu alır ve Tosun’un yanına
koşar, karnına sürtmek ister fakat Tosun
rahat durmaz.
- Sanırım acıtıyor? Diye düşünür.
Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının
dişlerine bakar, çok keskin ve çok sivridir.
Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başlar. Dişleri bozulunca yeniden
dener. Gene atların hiçbiri durmaz ve kızar.
Öfkesini sanki kaşağıdan çıkarmak ister. On
adım ilerdeki çeşmeye koşar. Kaşağıyı
yalağın taşına koyup yerden kaldırabildiği en
ağır bir taşı kaşağının üstüne hızlı hızlı indirmeye başlar.
İstanbul’dan gelen, üstelik Dadaruh’un
kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı
ezip, parçalar. Sonra yalağın içine atar.
Babası çeşmeye bakarken, yalağın içinde kırılmış kaşağıyı görür; ve Dadaruh’u yanına
çağırır, o çok korkar. Dadaruh şaşırır, kırılmış kaşağı ortaya çıkınca, babası bunu
kimin yaptığını sorar. Dadaruh,
- Bilmiyorum, der.
Babasının gözleri ona döner, daha bir şey
sormadan, o kaşağıyı kardeşi Hasan’ın
kırdığını söyler. “Dadaruh uyurken o odaya
girdi. Sandıktan kaşağıyı aldı ve sonra
yalağın taşında ezdi” der.
Babası Hasan’ı çağırır.
-Bu kaşağıyı niye kırdın?diye
sorar.
Hasan, Dadaruh’un elinde duran alete şaşkın şaşkın bakıp, sarı saçlı başını sarsarak,
- Ben kırmadım, der.
- Doğru söyle, darılmayacağım.
Yalan çok kötüdür, der babası. Hasan inkârda direnir. Baba öfkelenir. Üzerine yürür
“Utanmaz yalancı” diye yüzüne bir tokat indirir.
- Götür bunu eve; sakın bunu bir
daha buraya sokma. Hep Pervin’le otursun!
diye haykırır.
O artık ahırda hep yalnız oynar. Çünkü
Hasan eve hapsedilmiştir. Annesi geldikten
sonra bile bağışlanmaz. Öyleki annesi onun
iftira atabileceğine hiç ihtimal vermez. Ertesi
yıl anne, yazın gene İstanbul’a gider. Hasan’a ahır hâlâ yasaktır.
Hasan bir gün birdenbire hastalanır. Doktor
“Kuşpalazı”
der.
Babası
yatağın
başucundan hiç ayrılmaz. Hizmetçi

kardeşinin öleceğini söyler ve o ağlamaya
başlar. Gece uyuyamaz, uykuya dalar dalmaz Hasan’ın hayali gözünün önüne gelir
“İftiracı! İftiracı!” diye karşısında ağlar. O
hemen Pervin’i uyandırır ve babasına bir
şey söylemek istediğini söyler. Pervin yat
şimdi yarın söylersin, der. O sabaha kadar
gene gözlerini kapayamaz. Hava henüz
ağarırken Pervin’i uyandırır. Ama neyazıkki
zavallı suçsuz kardeşi hasan, o gece
ölmüştür.
Kitabın Ana Fikri
Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır.
Kitaptaki Olayların ve Şahısların
Değerlendirilmesi
Büyük çocuk: Hasan’ın abisidir,
babasından çok korkar, atları çok sever.
Hasan: Küçük kardeştir. O da
babasından çok korkar ve atları o da çok
sever. Geçirdiği hastalık ölümüne sebep
olur.
Dadaruh: Evin seyisidir. Bütün
zamanını atlarla geçirmekten çok zevk alır.
İki çocuğu da çok sever.
Pervin: Evin hizmetçisidir. Çok
yumuşak kalplidir ve herşeyi açıkça söyler.
Bir o kadar da sulu gözdür.
Baba: Çocuklarının üzerinde
büyük bir otorite sahibidir. Çocukları onu çok
sever ama ondan çok korkarlar.
Bütün Eserleri
Temalarına göre bir araya getirilen kitaplar:
Efruz Bey, kahramanlar, bomba, Harem,
Yüksek Ökçeler, Yüzakı,
Yalnız Efe, Falaka, Aşk
Dalgası, Beyaz Lale, Gizli
Mabet

ZİYNET DERBAZLAR
Bilgisayar Böl.Öğr. T.U

Türk Eğitim Derneği’nden
Yeni Bir Hizmet!
Her Salı saat 10.00 - 16.00
arası danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.

EMEKLİLİK, ALG II
ve ÖZÜRLÜLER’in
sorunlarına uzmanınız

RECEP UZUNER
yardımcı oluyor.
Türk Eğitim derneği
Reuterstr. 58, 12047 Berlin
Tel.: 030/ 6040 71 38
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Pantolon ıslanmadan balık tutulmaz
Benim etrafımda gördüğüm gençler, kısa yoldan hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Bedel ödemeden hedefe ulaşılmaz. Bu her işte böyledir. İş sahibi olmak için sadece iş ile ilgigli teorik bilgi yeterli değildir.
Kararlılık lazımdır, detaylı bilgi lazımdır. Herşeyden önemlisi: ‘’Ben bu işi yapacağım’‘ şeklinde bir irade
beyanı gerekir.

1961’de Erbaa’da yedi kardeşten biri olarak dünyaya geldi. 1972’de
aile birleşiminden yararlanarak Berlin`e ailesinin yanına geldi. İlk, orta
ve Lise eğitimini Berlin’de aldıktan sonra 1985’de iş hayatına atıldı. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

1987’de bir arkadaşı ile birlikte ortak olarak şirketlerini kurdular. Ortaklık on üç yıl sonra, ortağının rahatsızlığından dolayı sona erdi. Yılmaz Gün 2000 yılında büyük oğlu Musab’ı ortak olarak yanına aldı ve
eski şirketini bu vesile ile aile şirketine dönüştürdü. Şirket çatı kaplama
işleri yapmaktadır (Dachdeckerei GmbH ) .

irketimiz muhtemelen Almanya’nın ve Avrupa’ nın
ilk Türk kökenli çatı kaplama şirketidir. Allah’a
hamdolsun, bugün itibariyle Türkiye kökenli çatı kaplama şir-ketleri bir elin parmakları kadar
olmasa da yavaş yavaş kurulmaktadır. Gelecek senelerde sayının dahada artması beni mutlu
edecektir.

Ş

bilgi edinmeliler, edinmiş oldukları
bu bilgileri özümsemeliler, içlerine
iyice sindirmeliler. Zira bir konu
hakkında sadece bilgi yetmiyor.

Neden çatı kaplama mesleği?

Sonra özümsenen iş veya meslek
konusunda kesin bir irade ortaya
konulmalıdır. „Evet ben bu işi yapacağım’‘ diye. Ve bu irade beyanından sonra kararlılıkla işin
üzerine gitmeli ve bilgisini pratiğe
dökmelidir. Yani işin mesleğini
yapmalıdır.

Bu branşı seçmem bilinçli olmadı,
bir baktımki ben çatı kaplama
mesleğinin tam ortasındayım. Ancak, kısa zamanda işimi sevdim
ve işimle bütünleştim. Sevgisiz hiç
bir şeyin uzun soluklu ve sağlıklı
olması taktir edersiniz mümkün
değildir.
Bu mesleğe atılacaklara tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençler hangi işi yapacaklarsa o
iş hakkında sağlıklı ve kapsamlı
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Konuyu:Bilgi,Tasdik,İkrar, Amel
diye özetlemek mümkündür.
Ancak ben gençlerimize öncelikle
yüksek tahsil yapmalarını özellikle tavsiye ederim.
Gençlere meslek edinme konusunda imkan tanıyormusunuz?
Elbette, bizim vazifemiz sadece iş
yapıp para kazanmak değil.
Gençlerimizin meslek sahibi olmaları için ellerinden tutmak asli

Yılmaz Gün
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vazifelerimizdendir. Yeterki onlar önce kendilerini
inandırsınlar, iradelerfini kesin olarak ortaya koysunlar ve kapımızı çalsınlar. Sonrası kolay.

Charlie ve

Tecrübelerinize dayanarak değerlendirecek olursanız, gençler meslek edinme konusunda istekliler mi?

çikolata fabrikası

Tabii bu soruya genel bir cevap vermek yanlış olur
ancak benim etrafımda gördüklerim kısa yoldan hedeflerine ulaşmak istiyor lar, yani bedel ödemeden.
Bizim oralarda bir söz vardır; ‘’Pantolon ıslanmadan
balık tutulmaz’’. Eğer balık tutulmak isteniyorsa biraz
pantolonun ıslanması gerekiyor.
Devletten beklentileriniz nelerdir?
Biz devletten bir şey beklemiyoruz, yeterki gölge etmesinler. Bugüne kadar bizim şirketimiz herhangibir
zorlukla karşılaşmadı. İşinizi düzgün yapar verginizi
doğru bir şekilde öderseniz devlet sizi neden rahatsız
etsinki. Biz yaşadığımız topluma faydalı olmak için
yararlı işler yapmak zorundayız; fertler ne kadar işlerinde dürüst olurlarsa, sosyal olurlarsa devlet de o derece sağlıklı olur ve asli fonksiyonlarına döner.
Hedefleriniz nelerdir?
Aile şirketimiz şu anda ikinci kuşakta. Biz bu şirketi
üçüncü kuşağa daha sağlıklı bir şekilde devretme çabası içindeyiz. Hedefimiz genç beyinlerin önünü mümkün olduğu kadar açmaktır.
Son söz...
Gençler yaşadıkları toplumun dilini, örfünü ve kültürünü öğrensinler, ancak bunu kendi ana dilini,
örfünü ve kültürünü unutmadan yapsınlar. Kendi
değerlerine saygısı olamayan insanın başkalarına
da saygısı olmaz.
MOCCA Dergisi’ne böyle bir söyleşi fırsatını bana verdiği için teşekkir ederim. Yayın hayatında üstün başarılar dilerim.

illy Wonka tüm dünyada ürünleri yüksek talep
gören bir çikolata fabrikasının sahibidir. Oluşan
yüksek rekabet sebebiyle Wonka’ya sabotaj dü
zenlenir ve fabrikaya sokulan bir casus ile çikolatanın tarifi
çalınmaya çalışılır. Wonka çikolatalara azalan talep sebebiyle fabrikayı kapatmak zorunda kalır ve gözlerden kaybolur.
Fabrikanın yakınlarında, durumu iyi olmayan bir ailenin
oğlu olan Charlie yaşamaktadır. Charlie’nin dedesi olan ve
eskiden bu çikolata fabrikasında çalışmış olan Joe, bir gün
fabrika bacasından duman çıktığını görür ve gidip fabrikayı
son bir kez kontrol etme ihtiyacı duyar. Birkaç gün sonra her
yerde ilanlar asılır. İlanda 5 çocuğun fabrikayı gezmeye hak
kazanacağı yazmaktadır. Bu hakkı elde etmek için yapılması gereken ise, çikolata paketleri içine gizlenen, altın kart
adı verilen giriş kartlarını bulmaktır. İlk kartı Almanya‘dan
Augustus Glupsch bulur. Aklı fikri fabrikadaki çikolata ve
şekerleri yemektir. Onun arkasından babası istediklerini
almadığında krizlere giren Veruca Salt gelmektedir. Bir sonraki Violetta Beauregarde ise sadece sakız çiğneme
şampiyonu olarak aldığı madalyalarıyla ilgilenmektedir. Son
olarakta televizyon ve video oyunu bağımlısı Mike Teavee
giriş kartını bulur.
Ailesi Charlie‘ye yaş günü için yıllık Wonka çikolataları hediye eder. Fakat içlerinden giriş kartı çıkmaz. Büyük
babasından yeni çikolatalar almak icin para alır ama onlarla
da başarıya ulaşamaz. Charlie yolda para bulur ve onunla
da bir tane çikolata alır. Bu sefer altın kart içinden çıkar.
Her çocuk fabrikayı gezerken bir kişiyi yanında getirme
hakkına sahiptir. Gelenlerin içinde Charlie’nin dedesi de
bulunmaktadır. Çocuklarla arası pek iyi olmayan Wonka çocuklara, içinde çocukların hayal bile edemeyecekler şeyler
bulunan fabrikayı gezdirir. Çikolatadan nehirler, çikolata
akan şelaleler olan, her yerin çikolatadan yapıldıgı bir
fabrikadır burası. Tur boyunca çocuklar yaramazca hareketler yaparlar ve enteresan kazalar sonucunda ortadan
kaybolurlar.
Sonunda yalnızca Charlie ve dedesi kalır. Wonka onları
evlerine bırakır. Wonka Charlie’ye kazananı bekleyen özel
ödülü açıklar. Ödül Charlie’nin fabrikayı üstlenmesi ve böylece de Wonka’nın mirascısı olmasıdır. Bu ödülü kazanabilmesi için Charlie’nin yapması gereken, ailesinden uzaklaşmasıdır ve Charlie bu teklifi reddeder.
İlerleyen zamanda, Charlie‘nin ailesinin durumu gittikçe
düzelir, babası yüksek maaşlı bir işe girer. Wonka’nin durumu ise gittikçe kötüye gider. Şekerleme koleksiyonu da
gittikçe kötüleşir, satışları düşer ve çikolataların kalitesi de
her geçen gün azalır. Charlie bu problemlerin oluşmasındaki
sebebin Wonka‘nın babasıyla olan ilişkisinin kötü olmasıyla
alakalı olduğunu düşünür ve babasıyla arasının düzelmesi
icin ona yardım eder. Wonka Charlie’ye ailesinden
uzaklasmaksızın vaad ettiği ödülü verir. Charlie ailesi ile birlikte şekerlemelerden yapılmış bir şehri andıran fabrikaya
yerleşir.

W

BEYHAN BOZKURT
Öğrenci
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ie erste Ausgabe von MOCCA hat sich mit ihren
Leserinnen und Lesern getroffen.
Es war eine äußerst erfreuliche Begegnung, beglei
tet von Glückwünschen und Danksagungen lässt sie uns voller Hoffnung in die Zukunft blicken.
MOCCA hat eine gesellschaftliche Lücke gefüllt, eine solche Zeitschrift war von Nöten und wir bedanken uns bei allen
Beteiligten für ihre Mühe. Erhalten haben wir fast ausschließlich Lob und Gratulation. Bei solch positiver Kritik erlebten wir bewegende Momente und es war eine
Genugtuung und Ansporn für unsere zukünftigen Ausgaben.
Wir hatten es uns zum Ziel gemacht, das Auge und die
Stimme unserer Leserschaft zu werden. Die überaus positive Resonanz der Erstausgabe hat uns diesbezüglich bestätigt und MOCCA wird seine Zielstrebigkeit beibehalten.
Nach dem Motto „Aller Anfang ist schwer“ wird MOCCA
auf seinem Weg vereinzelte Schwächen von Ausgabe zu
Ausgabe ausmerzen. In diesem Zusammenhang ist unser
Vertrauen in unsere Leserschaft unerschütterlich. Die Zukunft unserer Gesellschaft wird geprägt sein von ihrem Bil-
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dungsgrad, mit der sie in einer engen Wechselwirkung steht.
Jeder Mensch, der sich Bildung zur Leidenschaft gemacht
hat, kann ohne zögern an die Tür von MOCCA klopfen, als
Autor, Dichter, Erzieher oder einfach um seine Unterstützung
zum Ausdruck zu bringen.
Unterschiedliche Meinungen und Weltanschauungen sollen sich bei MOCCA begegnen, denn für MOCCA bedeutet
Vielfalt und Unterschiedlichkeit, Reichtum. In dieser Hinsicht
ist MOCCA ein Treffpunkt für Austausch und Dialog.
Die MOCCA Familie will gemäß ihrer Einstellung „ Akzeptanz und Toleranz statt Ignoranz“, sowie „Miteinander statt
Gegeneinander“ dafür Sorge tragen, sämtliche Gesellschaftsbereiche zueinander zu führen. Gemeinsam an
einem Tisch bei einer Tasse Kaffee möchten wir respektvoll
und vorurteilsfrei versuchen, uns besser kennen zu lernen
und zu verstehen.
In hoffnungsvoller Zuversicht für zukünftige
Begegnungen verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen.
RÜŞTÜ KAM
Chef Redakteur
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MAHATMA GANDHİ
Boykottiert die englischen Waren
und
treibt keinen Handel mit Ihnen!
MAHATMA GANDHI

er in Indien geborene Jurist
war Vater der indischen Unabhängigkeit gegen Englands
Kolonialmacht. Bereits als Anwalt in
Sudafrika, wo Mohandas Karamchand
Gandhi für die Rechte der eingewanderten Inder kämpfte, entwickelte er die
Prinzipien des “Satjagraha“; dem unbedingten Festhalten an der Wahrheit.
Für seinen Einsatz nahm er bewusst
Haftstrafen in Kauf. 2089 Tage verbrachte er für seine Philosophie in Gefängnissen. Sein Name gilt heute als
Synonym für gewaltlosen Wiederstand
für die Freiheit und die Wahrung der
Menschenrechte. 1948 wurde Gandhi
von einem fanatischen Hindu erschossen...

D

Mohandas Karamchand Gandhi wurde
am 2. Oktober 1869 in Porbandar als
Sohn des dortigen Chefministers geboren. Er entstammte der Hindukaste
der “Vaishyas”, d.h. der Kaufleute.
Gandhi wuchs in einem wohlhabenden
und streng hinduistisch gläubigen Elternhaus auf. Seine Kindheit war von
hoher Religiosität und asketischer Lebensweise bestimmt. Unter dem Einfluss der altindischen Lehre des
Ahimsa, der christlichen Bergpredigt
und der Ideen von Tolstoi, entwickelte
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er eine eigene Vorstellung des gewaltlosen Widerstandes, die sein weiteres
Leben prägen sollte.
Nach seiner Schulausbildung heiratete
er 1882 in Rajkot Kasturbai Nakanji.
Von 1888 bis 1891 studierte Gandhi in
London Rechtswissenschaften. 1891
erhielt er in Rajkot und Bombay seine
Zulassung als Rechtsanwalt. 1893 reiste Gandhi nach Südafrika, wo er sich
als Anwalt und politischer Führer der indischen Einwanderer niederließ. Im
Jahr 1894 gründete Mahatma Gandhi
hier den Natal Indian Congress zur Organisation des Widerstandes gegen
staatliche Diskriminierung.
1914 kehrte Gandhi nach Indien zurück, wo er sich dem Kampf gegen die
englische Kolonialmacht anschloss.
Dabei wurde er mehrmals verhaftet. Als
1919 eine indische Protestbewegung
gewaltsam aufgelöst wurde, rief Gandhi zum Generalstreik auf, um dem Widerstand Ausdruck zu verleihen.
Im Jahr 1920 wurde er Führer des Indian National Congress (INC.), als welcher er wegen zivilen Ungehorsams
angeklagt wurde. 1922 wurde Gandhi
wegen Aufwiegelung zu sechs Jahren
Haft verurteilt. Aus gesundheitlichen
Gründen wurde er jedoch bereits 1924
wieder entlassen, worauf ihm seine Anhänger in Bombay einen triumphalen
Empfang bereiteten.
Gandhi war zur Symbolfigur für die
Freiheit und den Widerstand Indiens
aufgestiegen. 1928 forderte er vergeblich nach einem Unions-Status. 1930
erfolgte die zweite Anklage Gandhis
wegen zivilen Ungehorsams. In der anschließenden Haft verfasste er seine
Autobiografie unter dem Titel “Mein
Leben”
.
Im nächsten Jahr, 1930/31, beteiligte
sich Gandhi an dem “Salzmarsch”

gegen das britische Salzmonopol. In
London nahm er an dem zweiten runden Tischgespräch mit Vertretern der
britischen Regierung teil. 1932 wurde
er für seinen Kampf für die volle staatsbürgerliche Gleichheit der “Parias” erneut inhaftiert. Nach seiner Freilassung
trat er 1934 wieder aus der INC. aus.
Von 1940 an führte Gandhi eine Kampagne gegen Indiens Kriegsbeteiligung. 1942 bis 1944 forderte er von
England die Entlassung Indiens in die
Unabhängigkeit (“Quit India”), wofür er
erneut inhaftiert wurde. Nach erfolglosem Bemühen, die Stabilität Indiens zu
bewahren und die Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen zu
verhindern, scheiterte am 20. Januar
1948 ein Bombenanschlag gegen Gandhi in Neu-Delhi.
Mohandas Karamchand Gandhi wurde

am 30. Januar 1948 in Delhi von einem
fanatischen Hindu erschossen. Sein
Leichnam wurde am nächsten Tag verbrannt, die Asche nach der hinduistischen Lehre am 12. Februar im
Ganges verstreut.

AHMET YUMUŞAK
Dipl.Kaufmann
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DIE VERNUNFT
DES HERZENS – GAZZALI
Das 12. Jahrhundert im Vorderen Orient
Das Umfeld Gazzalis.

D

ie Zeit, in der Gazzali lebte, wird
zwar als die Blütezeit des Islam
und der islamischen Wissenschaften gepriesen, dennoch war es
politisch und gesellschaftlich eine
durchaus kritische Zeit.

Mit dem Anfang der Übersetzungsarbeiten im 9. Jahrhundert haben die
Wissenschaften der benachbarten Kulturen, wie z.B. die Mathematik, Physik,
Mystik und mithin die Metaphysik, Eingang in die islamische Gemeinschaft
gefunden. Während jene Wissenschaften, wie z.B. die Mathematik, die keinen unmittelbaren Schnittpunkt zur
Religion und Theologie haben, keinen
direkten Einfluss auf das alltägliche,
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gesellschaftliche und religiöse Leben
ausübten, wurden mit der Übersetzung
vor allem der philosophischen Schriften
der antiken Griechen auch Denkstrukturen ins arabische übersetzt, die der
islamischen Welt fremd waren.
Die Auseinandersetzung mit diesen
Schriften hat die islamische Gesell-

schaft zutiefst geprägt und es kam zu
Spaltungen innerhalb der Gesellschaft.
Wenngleich die Philosophen die Synthese der Offenbarung und der Ratio
erstrebten, standen ihnen traditionalistische Gruppen gegenüber, die nichts
mit der Philosophie zu tun haben wollten und die Besinnung auf die ursprünglichen Werte predigten. Aber
auch unter den Philosophen und Theologen gab es Abspaltungen. Während

z.B. die Mu‛taziliten meinten, dass man
von Gott nichts anderes aussagen
könne, als das er ist, behaupteten die
Es‛ariten, dass man Gott durchaus Adjektive zuschreiben könne, wie z.B.
dass er sehend oder barmherzig ist.
Wo jedoch die Es‛ariten einräumten,
dass die Stellen im Koran, in denen
von Gott ausgesagt wird, dass er eine

Hand habe oder dass er (auf seinem
Throne) sitze, nur metaphorisch zu verstehen sind, behaupteten wiederum die
Zahiriten, dass alles ganz genau so zu
verstehen sei, wie es da steht, denn,
wenn Gott wollte, hätte er sich durchaus anders ausdrücken können.
Gazzali beschäftigte sich intensiv mit
den verschiedenen Strömungen und
schrieb, in der Absicht die sunnitische
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Auffassung zu manifestieren, viele Kritiken, in denen er die restlichen Schulen in ihren Fundamenten angriff. Die
große Bedeutung Gazzalis liegt darin,
dass er die philosophischen Argumente
stets mit den Mitteln der Philosophie
widerlegt hat. Gazzali selbst aber hat
im Alter der Philosophie abgesagt und
betont, dass mit Philosophie allein die
Wahrheit nicht zu finden sei. In seinen
reifen Werken spricht er sich zwar nicht
gegen die rationalen Wissenschaften
aus, doch sagt, dass lediglich der Weg
der Mystik den Menschen zur Weisheit
führen könne. Nach Gazzali ist die Mystik jedoch keine rein intuitive Erfahrung mehr, sondern bekommt eine klar
strukturierte Methode zur Erlangung
von Erkenntnis. Die Vernunft ist bei
Gazzali nicht mehr nur eine Eigenschaft des Gehirns, sondern auch dem
Herzen wird nun Vernunft zugesprochen. Somit kann erst die Vernunft des
Herzens den Suchenden zu Bereichen
der Erkenntnis führen, die das Intellekt
allein nicht erreichen kann.
Leben und Werk al - Gazzalis
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazzali wurde 450/ 1058 bei
Tûs in Horasan geboren. Als sein Vater
starb, war Gazzali noch im Kindesalter.
Bevor sein Vater jedoch dahinschied,
bat er einen engen Freund sich seiner
beiden Söhne Muhammad und Ahmad
anzunehmen und beauftragte ihn mit
ihrer Bildung und Erziehung. Sein
Freund, der ein Sūfi war, nahm sich der
Söhne seines geliebten Freundes an.
Es ist wahrscheinlich, dass Gazzali das
Lesen und Schreiben von ihm erlernte.
Er unterwies ihn ebenfalls in Arithmetik, Grammatik und der Koranexegese,
so dass Gazzali den Koran im jungen
Alter schon auswendig konnte. Nachdem er den beiden Brüdern also das
klassische Lehrgerüst der Zeit beibrachte, empfahl er ihnen ihre Bildung
in einer Madrasa, also in einer Schule,
fortzusetzen, da seine finanziellen Mittel ausgeschöpft waren. Es ist wahrscheinlich, dass die Lebensweise
dieses Mannes Gazzali und seinen
Bruder tief beeinflusst hat. Während
später sein Bruder Ahmad ein großer
Sūfī wurde und in seinen Werken die
„pure Liebe“, die Erfüllung in Gott durch
die Liebe beschrieb, formulierte Muhammad Gazzali seine mystische
Ethik, indem er sagte, dass das unbedingte Wissen (‛Ilm al-yaqîn) allein
durch die Mystik möglich sei.
Der Empfehlung seines Obhuts gemäß
ging Gazzali zunächst nach Djurjan,
kehrte später für eine Weile nach Tûs
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zurück, um sich dann in Naysabur niederzulassen, wo er bis zu seinem 28.
Lebensjahr lernte. Vor allem zog ihn
der gute Ruf des al-Djuwayni Imam alHaramain nach Naysabur, der als einer
der größten Gelehrten seiner Zeit galt.
Gazzali, der in den klassischen islamischen Wissenschaften schon gründlich
bewandert war, wurde durch seinen
neuen Lehrer mit der Theologie
(Kalām) und Philosophie (Falsafa) vertraut gemacht. Nach dem Tode
Djuwaynīs verließ er Naysabur, wo er
sich einen sehr guten Ruf verdient
hatte, und ging an den Hof des seldschukischen Wesirs Nizam al-Mulk.
Der Wesir, der ihn mit großer Hochachtung empfing, machte ihn bald zum
Professor in Bagdad. Gazzali wurde
zum prominentesten Menschen in Bagdad und mithin einer der mächtigsten,
zumal seine politischen Ratschläge
großen Einfluss auf die Herrscher ausübten. Seine große Kritik „Tahafut alFalasifa“ (Die Widerlegung der
Philosophen) und eine Reihe weiterer
bedeutender Werke fällt in diese Zeit,
die seine produktivste war.
Nach der Ermordung des Nizam alMulk zog sich Gazzali aus der Lehrtätigkeit zurück und ging auf eine Reise,
die in ihrem Grunde mehr eine innerliche war. In diesen 11 Jahren, wo er
sich ganz dem asketischen Leben widmete, verfasste er sein Hauptwerk
„Ihya ‛ulum al-Din“ (Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften),
wo er seine mystische Ethik zum ersten
Mal explizit formulierte. Im Jahre 1106
gab Gazzali schließlich den wiederholten Bitten des Fakhr al-Mulk, Sohn des
Nizam al-Mulk, nach und nahm eine
Lehrstelle in Naysabur wieder auf. Vor
seinem Tode im Dezember 1111 jedoch
kündigte er erneut seine Professur und
setzte sich in seiner Heimatstadt Tûs
zu Ruhe.*

GF:Dipl.-Ing. M. Kilci
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REGİERUNG UND VERFASSUNG
Verfassungen sind also Produkte universaler, demokratischer Errungenschaften, in dessen Zentrum
der Schutz und die Grundrechte des Bürgers stehen.

s

ehr geehrte Leserinnen und Leser,
In dieser Ausgabe möchten wir uns
anschauen, wie die Verfassungen
der uns vertrauten westlichen bürgerlichen Gesellschaften entstanden sind
und welche charakteristischen Züge sie aufweisen. Ausgehend von den Arbeiten des
deutschen Rechtswissenschaftlers, Dieter
Grimm, Prof. für öffentliches Recht und Bundesverfassungsrichter 1987-1999 in Karlsruhe, können wir Antworten auf unsere
Fragen finden.
Verfassungen werden heutzutage unter drei
Gesichtspunkten zusammengefasst:
Sie sind ein Normenkomplex
Sie regeln die Struktur und Ordnung der
Staatsorgane
Sie regeln das Verhältnis zwischen Bürger
und Staat
Verfassungen sind ursprünglich als ein Produkt der bürgerlichen Revolutionen und
grundlegender sozialer Umwälzungen des
18. Jhd. entstanden. Nach dem Zerfall der
monarchischen und kirchlichen Staatsgewalt musste eine neue Form von legitimer
Herrschaft errichtet werden. Die Sozialphilosophie der Revolutionsträger dieser Zeit
besagte, dass nur die Herrschaftsformen legitim seien, die sich auf die Zustimmung der
Herrschaftsunterworfenen berufen konnten.
Es sollte die Staatsgewalt zwar erhalten,
aber zugunsten der Untertanen und der Bürger umgestaltet werden. Die individuellen
Rechte und Freiheiten der Bürger sollten erweitert und in Schutz gestellt werden. Hierfür bedurfte es einer förmlichen Verfassung.
Zum einen wurden durch die Grundrechte
der Bürger die staatlichen Einflussmöglichkeiten begrenzt und zum anderen beugte
die Gewaltenteilung möglichen Machtmissbrauch vor. Das heißt, es fand eine Verrechtlichung der politischen Machtausübung
statt. Es gab nun eine Herrschaftsform der
Gesetze und nicht der Personen oder des
Göttlichen. Die wichtigste Voraussetzung für
die Entstehung von Verfassungen war dabei
der Konsens, bei dem die politischen Akteure der Verfassung zustimmten, auch
wenn sie sich zukünftig ihren politischen Absichten in den Weg stellen sollte. Ebenfalls
existenziell war der Rückhalt in der Bevölkerung, damit die Verfassung ihre Wirkung
entfalten konnte.
Besonders wichtig war, dass die Verfassung
nicht eine Wahrheit offerierte oder gar von
einer politischen Ideologie manipuliert war.
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In diesen Fällen, in denen sich die Verfassung pluralistischen Einflüssen verschloss,
war sie erfolglos und gezwungen Gewalt
einzusetzen um sich behaupten zu können,
während Systeme, die verschiedene Meinungen und Einstellungen zuließen eine
Rahmenordnung herstellten, die dauerhaft
und erfolgreich sein konnte. Diese Offenheit
ermöglichte es der Verfassung nämlich, sich
auch für kommende und gewandelte Sozialstrukturen attraktiv darzustellen, weil sie
auf neue und wechselnde Anforderungen
reagieren konnte. Es steht außer Zweifel,

Reichstag
dass Systeme, die eine Wahrheit oder eine
Ideologie als absolut setzen, weniger bereit
sind, verfassungsrechtliche Bindungen einzugehen, als Systeme , welche die Wahrheitsfrage offen lassen und verschiedenen
politischen Richtungen erlauben, um die befristete Staatslenkung zu konkurrieren. Verfassungen sind also Produkte universaler,
demokratischer Errungenschaften, in dessen Zentrum der Schutz und die Grundrechte des Bürgers stehen.
Zur Überwachung und Einhaltung der
Grundgesetze wurden im Laufe der Zeit Verfassungsgerichte eingerichtet, die als juristisch höchste Instanz gelten.
Allerdings muss hierbei beachtet werden,
dass sich Machthaber und Verfassungsgerichte nicht kurzschließen oder dass Gerichte nicht die politische Gestaltung
übernehmen. In diesen Fällen herrscht nämlich die Gefahr der Justizialisierung der Politik. Auch für Änderungen im Grundgesetz,
die immer wieder aufgrund veränderter Verhältnisse notwendig werden, sind die Verfassungsgerichte die richtige Adresse. Es
gibt zwei Formen der Änderung.
Es kann entweder der Gesetzestext direkt
geändert werden (möglich nur über Konsens) oder es findet ein Verfassungswandel
statt, bei dem der Text erhalten bleibt, sich
aber die Bedeutung der Norm ändert. Die
zweite Form der Änderung ist als Ergebnis

von Interpretationswandel anzusehen und
oft gibt es dabei verschiedene Meinungen,
wo die Grenzen der Interpretation liegen
und ob die Identität der Verfassung gefährdet ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
sich Verfassungen im 20. Jhd. weltweit nach
Revolutionen, Kriegen und Dekolonisation
durchgesetzt haben.
Oftmals können Verfassungen, die unter bestimmten historischen Voraussetzungen
ohne Rückhalt der Bevölkerung entstanden
sind, ihre Gültigkeit nicht aufrechterhalten,
nachdem sich diese Umstände der Entstehungszeit verändert haben.
Diese Form der Herrschaft, die sich auf legales, schriftliches Recht in Form von Gesetzen und Verfassungen stützt, ist auch
nach Max Weber, dem berühmten deutschen Soziologen, die reinste Form von legitimer Herrschaft. Neben der traditionalen
Herrschaft, bei der die überlieferten Normen
nicht in Frage gestellt werden (Monarchie)
oder der charismatischen Herrschaft, bei
der auf die Außergewöhnlichkeit des Führers vertraut wird (Held, Prophet), ist der rational legale Herrschaftstyp die heute
geläufigste Form.
Es ist also durchaus eine komplexe Angelegenheit, wenn es darum geht, die politischen Institutionen und Verfassungen in
Einklang zu halten, zumal sich die dynamischen Strukturen der sozialen Wirklichkeit
nur allzu schwer in statischer, schriftlicher
Form erfassen lassen. Entsprechend sind
historisch diejenigen Verfassungen erfolgreich, die sich am besten an diese dynamischen Strukturen angepasst haben. Somit
bleibt es eine stetige, endlose Herausforderung, die Errungenschaften der Demokratie
und ihre Vorteile in der Regelung des
menschlichen Zusammenlebens zu hüten
und zu verteidigen. Die meisten europäischen Länder können in diesem Zusammenhang als äußerst erfolgreich angesehen
werden, auch wenn es immer wieder kleinere Rückschläge gibt.
In Staaten, in denen die gesellschaftliche
Demokratie noch nicht den Entwicklungsgrad der europäischen Länder erreicht hat,
finden sich häufig Probleme in der Durchsetzung rechtsstaatlicher Strukturen. Oftmals sind es Republiken, die sich im
Übergang, bzw. in Reformbemühungen befinden. Sie haben zwar Verfassungen, in
denen die demokratisch, säkulare Staats-
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form als unveränderbar festgeschrieben ist,
die Umsetzung und Kontrolle jedoch von
einer bürokratisch, elitären Oligarchie ausgeht. Diese Machteliten setzen „im Namen
der Demokratie“ verschiedene Institutionen
ein, wenn Sie ihre Machtposition in Gefahr
sehen. Als ein Paradebeispiel für diese
These können wir die aktuellen Vorkommnisse in der Türkei betrachten, die sich nach
einer über vierzigjährigen Odyssee in Mitgliedsverhandlungen mit der EU befindet
und die politischen, sozialen sowie wirtschaftlichen Standards der EU zur Staatspolitik erklärt hat.
Es war durchaus eine politische Bombe, als
ein Generalstaatsanwalt, der geschockten
Öffentlichkeit im März dieses Jahres mitteilte, dass er beim Verfassungsgericht ein
Verbot der Regierungspartei beantragt hat,
weil sich Diese zu einem Zentrum von Aktivitäten gegen den säkularen Staat entwikkelt habe und ein auf religiösen Grundlagen
basierendes Gesellschaftsmodell entwikkeln wolle.
Als nützliche Eckdaten hierzu seien genannt, dass es seit der Gründung der Republik
in
der
Türkei
zahlreiche
Interventionen des Militärs in die Politik gab

und allein seit dem Militärputsch Anfang der
80er, bis Heute 25 Parteien aus allen politischen Richtungen wegen Verfassungswidrigkeit verboten wurden und die Türkei in
einen „Parteienfriedhof“ verwandelten. Nicht
bedeutungslos ist dabei wohl die Tatsache,
dass es sich um eine vom Militär eingesetzte Verfassung handelt. Ohne in eine politische Debatte zu geraten, sei trotzdem
noch genannt, dass dieser Antrag im In-und
Ausland für Kritik gesorgt hat, nicht nur weil
die Regierungspartei bei den Wahlen im Juli
2007, 47% der Wählerstimmen bekam. Der
Ministerpräsident der Türkei sagte „ Diese
Anklage ist kein Angriff auf uns, sondern auf
das Volk. Unsere Partei wird sich nicht provozieren lassen, sondern die Demokratie
verteidigen“.
Auch der EU Erweiterungskommissar Olli
Rehn mahnte, dies sei kein akzeptables
Vorgehen. In Europa würden politische
Streitfragen im Parlament und an der Wahlurne entschieden und nicht im Gericht.
Seit den 80er Jahren wurde in allen Kreisen
und von allen politischen und sozialen Akteuren die Notwendigkeit einer neuen demokratischeren Verfassung immer wieder
betont. Die Unhaltbarkeit der Militärverfas-

sung zeigte sich immer wieder in endlosen
Verfassungsänderungen und politischen
Auseinandersetzungen. Die rigide Struktur
und der geschlossene Charakter der Verfassung zeigten immer wieder, wie ungeeignet sie ist, sich an die Anforderungen des
gesellschaftlichen Lebens, den sozialen
Wandel und den allgemein gültigen Richtlinien von parlamentarisch demokratischen
Herrschaftssystemen anzupassen.
Die Bemühung der Regierung, wie im Wahlprogramm proklamiert, eine entsprechende
Verfassungsgrundlage
auszuarbeiten,
wurde ihr von Gegnern als ein weiterer
Schritt ihrer heimlichen Agenda vorgehalten. Auch Bemühungen früherer Regierungen in dieser Richtung wurden stets mit
besagten Mitteln unterbunden.
Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass
die Türkei diese demokratische Prüfung
meistert, zumal sie sich im Umbruch befindet und durchaus gestärkt aus dieser Krise
hervortreten könnte.

ÖNDER COSTAN
Student a.d.H.U

Nicht Gesetz und Justiz machen einen Rechtsstaat aus,
sondern Gerechtigkeit
Wolf- Alexander Melhorn
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das

Goldene Horn
as Goldene Horn (türkisch Haliç) ist eine lang gezogene Bucht des Bosporus in Istanbul. Gemeinsam mit
dem Marmarameer begrenzt Sie die südlich von ihm
gelegene Halbinsel. Diese war, um 600 v. Chr., zur byzantinischen Zeit für die griechischen Kolonisten, ein ursprünglicher
Siedlungsort.
Das Goldene Horn war während des Byzantinischen Reiches
der wichtigste Hafen der Stadt. Die Stadt (inzwischen umbenannt in Konstantinopel) wurde von Mauern, entlang der Küstenlinie vor Seeangriffen geschützt. Es gab eine große Kette
am Eingang zum Horn. Diese reichte bis zum Galataturm auf
der Nordseite und verhinderte, dass unerwünschte Schiffe hereinkamen.

D

Training zur Selbständigkeit –
das ‘Türk Bakim Evi’ weiß wie!
lte Menschen bewegen sich oft viel zu
wenig, insbesondere dann, wenn sie
pflegebedürftig sind. Ihre Angehörigen
meinen es besonders gut mit ihnen und nehmen
ihnen selbst die einfachsten Tätigkeiten ab. Die
Alten werden gewaschen, angezogen und ihnen
wird das Essen gereicht, obwohl sie noch selbständig genug sind, es selber zu tun. In Folge
können vorhandene Fähigkeiten verloren gehen.

A

Darum setzt das Türk Bakim Evi in Berlin-Kreuzberg auf eine ganzheitliche, aktivierende Pflege.
Wie es richtig gemacht wird, wissen die professionellen Pflegekräfte. Sie kennen die Befindlichkeiten und Fähigkeiten der ihnen anvertrauten
Menschen und stellen sich auf die jeweiligen Bedürfnisse ein. Unter fachkundiger Anleitung wird
mit gezielten Übungen hauptsächlich die Feinund Grobmotorik trainiert. Auf diese Weise erhalten die pflegebedürftigen Menschen ihre Selbständigkeit.
Zeit und Muße spielen bei der aktivierenden
Pflege eine besondere Rolle. Ein aufmunterndes
und lobendes Wort kann ebenfalls kleine Wunder
bewirken. Mit Orientierungshilfen kann der Bewohner sich außerdem leicht im Hause zurechtfinden. Das Türk Bakim Evi, die einzige
Pflegeeinrichtung in Deutschland für türkischstämmige Mitmenschen, berücksichtigt die kulturellen und sprachlichen Besonderheiten der ihr
anvertrauten Menschen.
“So viel Hilfe wie nötig – so viel Selbstständigkeit
wie möglich“ lautet das Motto von Einrichtungsleiterin Nejla Kaba-Retzlaff. Gerne antwortet sie
auf alle Fragen.

Informationen gibt es im Türk Bakim Evi,
Tel. 030 / 768076-0.

Diese als Sperre dienende Kette am Goldenen Horn wurde nur
drei Mal überwunden. Die Kiewer Rus ließen im 10. Jahrhundert ihre Schiffe über Land schleppen, nahe Galata wieder ins
Wasser setzen und gelangten so in das Horn. Die Angreifer
wurden vom Byzantinischen Reich mit dem griechischen Feuer
empfangen und wurden dann auch von Ihnen besiegt. Venezianische Schiffe waren während des Vierten Kreuzzuges, um
1204, in der Lage, die Kette mit einer Art Rammbock zu zerbrechen und so Einzug zu halten. Sultan Mehmed II. gelang
1453 mit der Taktik der Kiewer Rus die Eroberung der Stadt.
Vorwiegend griechische Bürger, Juden, Italiener, Kaufleute und
andere Nichtmuslime siedelten sich nach dem Fall von Konstantinopel entlang des Horns an. Das Goldene Horn, im heutigen Istanbul ist beiderseits bewohnt und es gibt Parks
entlang der Ufer. Dort hat auch die Istanbuler Handelskammer
ihren Sitz.
Die Altstadt wird von der Galata-Brücke, gebaut 1836, mit den
Bezirken, Galata und Beyoğlu (früherer Name: Pera) verbunden. Außerdem überqueren im oberen Teil der Bucht, die Atatürk-Brücke und die Haliç-Brücke ebenfalls das Horn.
“Goldenes Horn”, dieser prunkvolle Name bekam seinen Ursprung von den Herrschern des Römischen und später Oströmischen Reiches, die damit ihre Macht und ihren Reichtum zur
Schau stellten. Der Kaiserpalast, das Hippodrom (die Pferderennbahn) und viele andere offizielle Gebäude, standen auf der
Halbinsel südlich des Horns, und waren alle mit verschwenderischer Pracht ausgestattet. Zu diesem denkwürdigen Namen
führte die weitreichende Verwendung eines Materials:, selbstverständlich, Gold.
Das Goldene Horn war leider bis in die 1980er Jahre eine industrielle Müllhalde. Nun ist es erfreulicherweise seit der Säuberung des Meeresgrunds und verantwortungsvoller
Landschaftsgestaltung, eine der touristischen Sehenswürdigkeiten in Istanbul. Der Freizeitpark Miniatürk liegt direkt am
Ende des Horns.

İLKNUR ATAK
Studentin a.d.T.U
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Haben Sie Fragen und Anregungen zum Unternehmen, unserem Angebot oder zur Website?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
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.

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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EIGENTLICH SOLLTE JEDER TAG
MUTTER- UND VATERTAG SEIN!

D

er Mai-Monat beschert uns
jedes Jahr viele bedeutungsvolle Tage. Christi Himmelfahrt, der Vatertag und der 1.Mai, sowie
der Muttertag und Pfingsten fielen auf
jeweils einen Tag. Folglich gaben diese
Feiertage gleichzeitig Anlass, Vater und
Mutter besonders zu ehren.
Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren
der Mütter und der Mutterschaft. Er hat
sich seit dem 20.Jahrhundert weltweit
in meisten Ländern eingebürgert. Wo
kommt der Muttertag her? Hier reicht
uns die Literatur eine Vielfalt von Versionen zu. Bereits die alten Römer und
Griechen widmeten den Müttern ihrer
Götter Feiern und Feste. Im 13. Jahrhundert gab es in England unter Heinrich III. am Sonntag den sog. Mothering
Day, einen Tag im Jahr, an dem die
Menschen in die Kirche (Mutter Kirche)
gingen, um mit der ganzen Familie zusammenzukommen. Der gegenwärtige
Muttertag kommt aus den USA.
Eine Frau namens Ann Jarvis rief dort
1908 zum “Allgemeinen Gedenktag

aller Mütter” auf. Sie wollte damit an
ihre Mutter Ann Reevers Jarvis erinnern, die sich für die Rechte von Müttern engagiert hatte und an einem
zweiten Sonntag im Mai gestorben war.
1914 erklärte der amerikanische Kongress den Muttertag zum Staatsfeiertag. Nachdem England den Mothering
Day übernommen hatte, verbreitete

sich der Feiertag nach 1917 in Europa
und weltweit. In Deutschland wird der

Muttertag immer am zweiten Maisonntag gefeiert.
Der Vatertag hat seine Wurzeln in den
USA. Dort wird der Vatertag als ein Ehrentag für Väter ähnlich wie der Muttertag gefeiert. Zurückzuführen ist der
Feiertag auf Louisa Dodd, deren Vater
im Sezessionskrieg 1861–1865 gekämpft hatte. 1910 rief sie eine Bewegung zur Ehrung von Vätern ins Leben.
Präsident Calvin Coolidge gab 1924
eine Empfehlung für die Einführung
eines besonderen Feiertages an die
Einzelstaaten der USA heraus. Präsident Richard Nixon erhob ihn 1974 in
den Rang eines offiziellen Feiertages.
Der volkstümliche Vatertag wird in
Deutschland am christlichen Feiertag
„Christi Himmelfahrt“, dem zweiten
Donnerstag vor Pfingsten, gefeiert.
Einerseits finde ich es schön, dass es
diese Feiertage gibt, an dem wirklich
einmal daran gedacht wird, was die
Väter, jedoch insbesondere Mütter und
Hausfrauen Tag für Tag in den Familien
leisten. Ohne dass sie angemessen
dafür entlohnt würden. Andererseits
wird das Danke-Sagen zu den Eltern
aufgrund dieser Tage eine leichte
Pflichtübung. Und der Blumenstrauß
am Mutter- und Vatertag sollte deshalb
auch nicht zu Alibi für alle nicht geschenkten Blumen des ganzen Jahres

werden. Die Eltern sind fürsorglich,
stets immer präsent und liebevoll zu
Ihren Kindern, angefangen von der
Schwangerschaft, der Geburt und bis
zum Erwachsenenalter. Für den Lebensunterhalt haben Sie für uns meistens unerwünschte Jobs ausgeführt,
sowie schlaflose Nächte verbringen
müssen. Mit diesem Faktum möchte
ich gerne meinen Artikeltitel unterstützen und plädiere mehr für eine intensivere Betreuung für unsere Senioren
und Eltern im hohen Alter. Ferner sollten Sie auch nicht einfach in die Pflegeheime abgeschoben werden, wenn
Ihre Physikalität stetig verschlechtert
und hilfebedürftig werden. Als Schlussfolgerung möchte ich meine Sinnesrichtung mit göttlichen Offenbarungen
aus dem Koran, Bibel und mit dem vierten Gebot bekräftigen und meinem Artikel ein Ende zubereiten.
„Dein Herr hat bestimmt, das ihr Ihn alleine anbeten sollt und das Ihr gegen
eure Eltern gütig seid, auch wenn der
eine von ihnen oder beide bei dir ins
hohe Alter kommen. Sag daher nicht
„Pfui!“ zu ihnen und schelte sie nicht,
sondern rede mit ihnen auf ehrerbietige
Weise.“ 1
„Ihr Kinder, gehorcht euern Eltern! So
erwartet es Gott von euch. «Du sollst
deinen Vater und deine Mutter ehren,
damit es dir gut geht und du lange auf
dieser Erde lebst.»“2
“Du sollst Vater und Mutter ehren, auf
dass es dir wohl ergehe und du lange
lebest auf Erden !” 3
Kor’an: 17:23
Neues Testament: Epheserbrief Kapitel 6
Verse 1 – 4
3
Das vierte Gebot Gottes an Moses
1
2

SEBAHATTİN BOZKURT
Dipl.Ingenieur

Eltern verachten ist ein Stück von einem gottlosen Menschen
Deutsches Sprichwort
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Interkulterelle Kommunikation
...wurde Anfang 2006 im Reuterkiez Neukölln-Nordost das Modellprojekt
„Interkulturelle Moderation“...

O

bwohl deutsche, wie auch Familien anderer Nationali
täten, in den Quartieren Nord Neukölln von zentralen
Problemen wie Arbeitslosigkeit und Bildungsferne betrof
fenen sind, unterscheiden sich die Lebenswirklichkeiten
vieler Migrantenfamilien wesentlich von denen deutscher Familien.
Hier sind es Probleme wie Aufenthaltsstatus, Sprachbarrieren, Unsicherheiten und Berührungsängste im Umgang mit staatlichen Institutionen, die ihnen das Leben noch zusätzlich erschweren.
Viele dieser kinderreichen Familien verfügen über geringe erzieherische und kommunikative Kompetenzen und über mangelnde Bildung, so dass es ihnen schwer fällt, den schulischen Alltag der
Kinder mitzuverfolgen oder sogar zeitweise zu verstehen.

ternbesuche und geplante Gesprächstermine finden regelmäßig
unter Teilnahme der Interkulturellen ModeratorInnen in der Schule
statt. Eltern informieren sich häufiger über das Verhalten und die
Leistungen ihrer Kinder. Die Teilnahme an regulären und thematischen Elternabenden steigt kontinuierlich. Das hängt auch damit zusammen, dass die ModeratorInnen regelmäßig an den
Elternabenden teilnehmen, zu denen schriftlich in den jeweiligen
Muttersprachen und zusätzlich telefonisch eingeladen wird.
Außerdem erkennen die Familien durch die von den Interkulturellen ModeratorInnen organisierten thematischen Elternabende, dass
sich die Schule für ihre Belange interessiert und sich für sie einsetzt.
Hausbesuche haben in der interkulturellen Elternarbeit einen hohen
Stellenwert. Gemeinsame Hausbesuche mit den LehrerInnen tragen dazu bei, dass die Schule
Einblicke in die Lebenswirklichkeiten der Familien gewinnt und
dass sich die Familien ernst genommen fühlen. Die Gastfreundlichkeit und die offene Haltung
der Familien den Interkulturellen
ModeratorInnen und den LehrerInnen gegenüber ist ein positiver
Hinweis dafür, dass Eltern an der
Zusammenarbeit mit der Schule
interessiert sind. Selbst bei unangekündigten Hausbesuchen werden die ModeratorInnen und
LehrerInnen herzlich empfangen,
und es entstehen häufig konstruktive Gespräche.
Neben der Elternarbeit beschäftigen sich die ModeratorInnen
häufig mit alltäglichen Sorgen
von Schülern und Lehrern. Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten werden
häufig mit Hilfe einer dritten, neutralen Person zur besseren Reflektion der eigenen Rolle geklärt.
Ein anderer wichtiger Baustein in der Arbeit der Interkulturellen ModeratorInnen ist die Netzwerkarbeit. Dabei werden die vorhandenen
Strukturen der Schule mit außerschulischen Partnern genutzt und
entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Schulakteure geprüft
und ggf. ausgebaut. Somit nennen die Interkulturellen ModeratorInnen den Eltern, Schülern und LehrerInnen, entsprechend ihrer Problemlagen und Bedürfnisse, die geeigneten Ansprechpartner und
Beratungsstellen im Bezirk.

Faissal Bakir - Sevilay Yüksel- Ahmad Al-Sadi- Altun İçöz

Aus dieser Situation heraus wurde Anfang 2006 im Reuterkiez Neukölln-Nordost das Modellprojekt „Interkulturelle Moderation“ ins
Leben gerufen.
Initiatoren des Projekts waren das Quartiersmanagement Reuterplatz und die Jugendhilfeträger Jugendwohnen im Kiez-Jugendhilfe
gGmbH und LebensWelt gGmbH. Bis Ende 2007 wurde das Projekt im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gefördert. Seit Januar 2008 wird es von
der Senatsverwaltung für Bildung aus ESF-Mitteln finanziert.
Heute sind an vier Schulen in Neukölln-Nordost (Rütlischule, Heinrich-Heine-Realschule, Franz-Schubert- und Rixdorfer-Grundschule) insgesamt acht Interkulturelle ModeratorInnen tätig. Da an
diesen Schulen der Anteil an SchülerInnen mit Migrationshintergrund bei über 80 Prozent liegt, setzt sich das Team der Interkulturellen ModeratorInnen aus muttersprachlich türkischen, arabischen
und serbokroatischen Fachkräften zusammen.
Die Interkulturellen ModeratorInnen sind bemüht, vor allem die Kommunikation zwischen SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern zu verbessern. Die muttersprachlichen Interkulturellen ModeratorInnen
vermitteln dort, wo es aufgrund sprachlicher, kultureller und religiöser Unterschiede zu Verständigungsschwierigkeiten kommt.
Durch den Einsatz der ModeratorInnen an den Schulen können
immer mehr Eltern erreicht und eingebunden werden. Spontane El-

Die ModeratorInnen nehmen regelmäßig an relevanten kiezbezogenen Gremien teil. Dabei fungieren sie einerseits als Informationsmittler zwischen Schule und Kiez und anderseits fördern sie
Kontakte zu wichtigen Partnern der Schule. Damit wird die Schule
entsprechend dem Kiezschulengedanken mit dem Stadtteil vernetzt.
Die Motivation zur “Interkulturellen Moderation” aufgrund der erzielten Erfolge und die positiven Rückmeldungen seitens der Schule,
Eltern, Schüler und Kooperationspartner ist sehr groß. Dennoch ist
es wichtig bewußt zu machen, dass nachhaltige Erfolge nur möglich
sind, wenn alle Mitwirkenden weiterhin eng zusammenarbeiten.

SEVİLAY YÜKSEL
Dipl.-Pädagogin
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MOTIVATION
PFLEGEVERSICHERUNG

A

m 1. Januar 1995
wur de die letzte
große Lücke inder
sozialen Versorgung geschlossen: Seither gibt es
die Pflegeversicherung.
Sie wird im Rahmen einer
sozialen Pflegeversicherung als neuer eigenständiger Zweig der Sozial- ver
sic herung und im Rahmen
einer privaten Pflege-Pfli
chtversicherung durch- geführt.
Damit erhalten die rund
80 Millionen Bürger einen
Versicherungsschutz bei
Pflegebedürftigkeit, den es
vor her nicht gab. Die soziale Pflegeversicherung
deckt nicht alle Kosten der
Pfle ge ab, sie ist eine „Teilkasko-Versicherung“. Wer
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert
ist, gehört der sozialen
Pflegeversicherung
an.
Wer in einer privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine
Krankenhausleistungen
versichert ist, muss seit
dem 1. Januar 1995 eine
private Pflegeversicherung
abschließen.
Was können Sie tun,
wenn Sie pflegebedürftig
werden?
Setzen Sie sich mit Ihrer
Krankenkasse in Verbindung und lassen Sie sich
mit der Pflegekasse verbinden.Selbstverständlich
kann das auch ein Familienangehöriger,Nachbar
oder guter Bekannter für
Sie tun, wen Sie ihn dazu
ermächtigen.
Wenn Sie einen Antrag
bei Ihrer Pflegekasse gestellt haben, beauftragt diese den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen
(MDK) mit der Begutach-
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tung zur Feststellung Ihrer
Pflegebedürftigkeit. Führen
Sie ein Pflegetagebuch
darüber, bei welchen Verrichtungen geholfen werden muss (z.B. Waschen,
Anziehen, Essen) und wie
viel Zeit die Hilfe in Anspruch nimmt. Diese An
gaben sind wichtig für die
Begutachtung durch den
MDK.
Bitten Sie Ihre Pflegeperson, bei der Begutachtung durch den MDK anwesend zu sein.
Teilen Sie Ihrer Pflegekasse bereits bei Antragstellung mit, ob Sie zu
Hause oder in einem Pflegeheim gepflegt werden
möchten.
Versuchen Sie einzuschätzen, ob die Pflege längerfristig durch Ihre Angehö
rigen durchgeführt werden
kann oder ob Sie auf die
professionelle Hilfe des
ambulanten Pflegedienstes zurückgreifen müssen.
Ist Ihre Pflege zu Hause
nicht möglich, so können
Sie sich von Ihrer Pflegekasse über geeignete stationäre Pflegeeinrichtun
gen informieren und beraten lassen.
Bitten Sie Ihre Pflegekas
se, Ihnen zum Kostenvergleich eine Liste der zugelassenen
ambulanten
Pflegedienste bzw. stationären Pflegeeinrichtungen
zu geben.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so
können Sie sich an Ihre
wohnortnahen Beratungsstellen, Pflegebüros oder
Ihre Pflegekasse wenden.
HÜLYA TALAS
Fachwirtin im Sozial u.
Gesundheitswesen

UND
DEMOTIVATION AM ARBEITSPLATZ

otivation wird in den Humanwissenschaften
als ein Zustand des Organismus, der die
Richtung und die Energetisierung des aktuellen Verhaltens beeinflusst, bezeichnet. Mit der
Richtung des Verhaltens ist insbesondere die Ausrichtung auf Ziele gemeint. Energetisierung bezeichnet psychische Kräfte, die das Verhalten
antreiben. Ein Synonym von Motivation ist „Verhaltensbereitschaft“.

M

Ein Motiv bezeichnet in der Psychologie eine relativ
stabile Persönlichkeitseigenschaft, die durch eine
Vorliebe für bestimmte Arten von Zielen zum Ausdruck kommt. Synonym wird oft der Begriff Bedürfnis verwendet.
Gibt es aber noch „echte“ Motivation an Arbeitsstellen?
Die Antwort ist:—„Wohl kaum!“
Vielmehr tritt heutzutage eine neue mutierte Form der
Motivation, nämlich die der Motivierung in Vorschein.
Auf die Frage: “Was denn nun der Unterschied zwischen Motivation und Motivierung sei?“, lässt sich folgendes sagen.
Der Begriff der Motivation wie oben schon definiert; ist
die Eigensteuerung eines Individuums durch intrinsische
(innerlich kommende) Anreize;
Bei der Motivierung dagegen sind die Extrinsischen (von
außen kommende) Anreize die Gründe,die
dazu führen, dass ein Individuum auf ein bestimmtes
Ziel hin arbeitet.
Motivierung an Arbeitsplätzen erfolgt vor allem durch
Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter künstlich “motivieren“ wollen, indem sie ihnen Prämien und andere Anreize anbieten; um ihnen die Arbeit so attraktiv wie
möglich zu machen.
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Was tun?
Jedoch bewirken sie in meinen Augen
mit solch künstlichen Motivierungselementen nur einen weiteren negativen
Effekt, sie schrauben die Motivationsschraube beim Mitarbeiter nur noch
höher; denn wer heute eine OstseeReise geschenkt bekommt, will beim
nächsten mal eine Reise ans Mittelmeer, beim übernächsten Mal will man
schon eine Karibik-Reise usw …..Bis
wohin soll das gut gehen? Und Was
passiert wenn man dem Mitarbeiter
keine attraktive Reise mehr bieten
kann, also wenn das Maximum an vorhandenen Prämien etc. erreicht ist??
Die Antwort lautet: Der Mitarbeiter, verwöhnt von all den ganzen finanziellen
Anreizen, bringt nicht mehr die volle
Leistung, weil er ja weiß dass sein Chef
ihm nichts mehr bieten kann. Aber die
schlimmere Konsequenz ist die Demotivation des Mitarbeiters. So kann man
schließlich guten Gewissens sagen,
dass man als Führungskraft keine finanziellen Anreize verwenden sollte
um die Mitarbeiter zu „ködern“.
Schließlich haben Untersuchungen ergeben, dass die tüchtigsten und leistungsstärksten Mitarbeiter nicht in
erster Linie des Geldes wegen arbeiten, sondern weil sie ihre Arbeit als
sinn-, und wirkungsvoll erleben wollen.

Das häufigste Vergehen im Wirtschaftsleben ist die fundamentale
Missachtung der Menschenwürde.

Lıteratur: Mythos Motivation, Reinhard
K. Sprenger

TOLGA GÖDEN
Student a.d.TFH

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
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Weitere Demotivationsgründe:
Es gibt den sogenannten „PhygmalionEffekt“ der Führung.
Damit ist gemeint, dass Arbeitnehmer
oft dazu neigen sich so zu verhalten
wie es von ihnen erwartet wird. In der
Tat übt Erwartungshaltung der Vorgesetzten einen mächtigen Einfluss auf
die Entwicklung und Leistung der meisten Mitarbeiter aus.
Wenn Führungskräfte ihren eigenen
Mitarbeitern also von Anfang an nicht
viel zutrauen(Aufgrund von Vorurteilen,
Aussehen etc) und somit geringe Leistungen abverlangen, so werden die
Mitarbeiter auch nur geringe Leistung
bringen.
Hinzu kommt leider noch eine gewisse
Fahrlässigkeit vieler Führungskräfte;
Interessanterweise können sie selbst
das demotivierende Verhalten ihrer
Vorgesetzten sehr gut benennen, jedoch wollen die meisten Führungskräfte nicht wahrhaben, dass auch sie
ihre Mitarbeiter demotivieren können.
An diesem Punkt ist es wichtig zu erwähnen, dass es empirisch bewiesen
wurde, dass den größten demotivierenden Einfluss auf Mitarbeiter die direkten Vorgesetzten ausüben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das
Selbstwertgefühl des Einzelnen.
Unglücklicherweise wird heutzutage in
vielen Unternehmen die Gesamtarbeit
in immer kleinere und unkomplexere
Arbeitseinheiten unterteilt, daher ist es
nicht verwunderlich, wenn viele der Mitarbeiter kaum eine Identifikation zum
Endprodukt und somit auch zum Gesamtunternehmen finden.
Daraus resultiert meistens Entfremdung, innere Leere und schließlich Demotivation beim Mitarbeiter.
An vielen Arbeitsstellen herrscht zudem
eine gewisse „Fremdsteuerung“ der
Mitarbeiter. Daher haben viele von
ihnen keinerlei Möglichkeit sich zu „entfalten“, d.h. ihrer eigenen „Motivation“
freien Lauf zu lassen und begeistert arbeiten zu können. Wichtige Gründe für
das Fehlen der individuellen Freiräume
sind vor allem: strikte Regelungen, Vorschriften und die sinnlose und überflüssige Bürokratie vielerorts, welche
wieder zur Demotivation der Mitarbeiter führen.

Lösungsvorschläge:
Was kann man als gute Führungskraft
tun, um Demotivation zu vermeiden?
- Auf jeden Fall sollte man es nicht soweit kommen lassen, dass ein Mitarbeiter demotiviert wird, denn einen
Demotivierten zu motivieren ist sehr
schwierig.
- Aber sollte man trotzdem einen demotivierten Mitarbeiter haben, so sollte
man in einem 1-1 Gespräch gemeinsam! mit dem Betroffenen nach den
Gründen für die Demotivation suchen,
Konflikte ansprechen und aufdecken
und auf gar keinen Fall verschweigen,
wie in vielen Unternehmen heutzutage
leider zu sehen ist.
- Generell sollte man als guter Chef um
die Motivation eines Mitarbeiters zu fördern, mehr „Lassen“ als „Machen“, d.h.
demotivierendes Verhalten „unter-lassen“ und mehr Selbstforderung und
Neugieraktivität „zu-lassen“.
Schließlich sollte jedes Individuum für
sich selbst verantwortlich sein, sei es
der Chef oder der Mitarbeiter, denn
Laufbahnen eines Einzelnen oder die
Zukunft eines Unternehmens sind nie
100% sicher und vorhersehbar.

Deutsches Sprichwort

Menschen werden in vielen Organisationen nur allzu häufig wie Kinder behandelt, nicht wie Erwachsene.
Außerhalb der Unternehmen sind Arbeitnehmer aber Männer und Frauen,
die Regierungen wählen und abwählen, Sportvereine organisieren, Familien gründen.
In dem Moment, in dem sich hinter
ihnen die Unternehmenstüren schließen, geben sie ihr Erwachsensein
gleichsam beim Pförtner ab. Sie werden vom Unternehmen zu Jugendlichen zurückgestuft – und viele lassen
es zu. Halbwüchsige, die man belohnt,
belobigt, bedroht, bestraft. Das liegt vor
allen Dingen daran, dass viele Führungskräfte ihren eigenen Mitarbeitern
nicht viel zutrauen. Es ist unübersehbar: Das häufigste Vergehen im Wirtschaftleben ist die fundamentale
Missachtung der Menschenwürde. Das
fällt kaum mehr auf, so sehr haben wir
uns daran gewöhnt.
Selbstachtung scheint die wahre
Quelle aller Motivation zu sein. Sie ist
die Voraussetzung für eine volles „JA“

zu einer Sache, die ich zu meiner
mache. Sie wird greifbar in Handlungsund Entscheidungsfreiheit, in Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeit. Abwertung erschließt sich mithin als die
Quelle aller Demotivation. Was motivieren soll, entwürdigt. Die LeistungsFreude des Einzelnen stirbt.
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Schimmelpilze
SCHIMMELPILZE - WAS IST DAS?
ohnungsnutzer beanstanden
Schimmelpilzbildung, speziell
im Bereich der Außenwände
und häufig in den Wintermonaten.
Schimmel ist der umgangssprachliche
Begriff für Schimmelpilze. Diese sind
ein natürlicher Teil unserer belebten
Umwelt und normalerweise harmlos.
Übersteigt allerdings eine Schimmelpilzkonzentration ein bestimmtes Maß,
so kann es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen für den Menschen kommen. Die Auswirkungen von
Schimmelpilz in Innenräumen auf die
menschliche Gesundheit sind ein häufig vorkommendes, aber völlig unterschätztes Thema in der Öffentlichkeit.
Eindeutige Zusammenhänge zwischen
Schimmelpilzbelastungen und Atemwegserkrankungen bzw. Allergien wurden in einer Vielzahl von Studien
bestätigt.

W

In der Entstehungsphase sind Schimmelpilze normalerweise mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Zur
Vermehrung und Verbreitung bilden
Schimmelpilze „Sporen“. Diese sind oft
gefärbt, so dass der Schimmelpilzbefall
in diesem Stadium auch mit bloßem
Auge (zum Beispiel als schwarze oder
gelbe Schimmelpilzflecken) erkennbar
ist.
Das Schimmelpilzwachstum im Innenraum wird hauptsächlich durch drei
Faktoren bestimmt: Feuchtigkeit, Nährstoffangebot und Temperatur.
Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum
sollte auf Dauer 65-70 % in der Raumluft und unmittelbar entlang von Wandoberflächen 80 % nicht überschreiten,
um die Gefahr von Schimmelpilzwachstum vorzubeugen.
Durch erhöhte Dichtigkeit der Fenster
etc. bei aufwändig sanierten Gebäuden
wird der natürliche Luftaustausch mit
der Umgebungsluft reduziert. Die im
Gebäude entstehende Feuchtigkeit
muss dann durch verstärktes Lüften
abtransportiert werden.
Schimmelpilze können eine Vielzahl
von Materialien als Nährboden nutzen,

wie zum Beispiel:
diverse Holzarten, Spanplatten, Papier,
Pappe, Karton (auch Gipskarton), Tapeten, Tapetenkleister, Kunststoffe,
Gummi, Silikon , Teppichböden, Kleber
für Fußbodenbeläge, Farben, Lacke,
Leder.
Wann kommt es zur Schimmelbildung?
Schimmelpilze benötigen zum Wachstum eine Temperatur von ca. 20 °C und
eine Luftfeuchtigkeit von über 70 %. In
der Wohnung entsteht Luftfeuchtigkeit
durch Kochen, Geschirrspülen, Baden,
Duschen, Waschen, Wäschetrocknen,
durch Zimmerpflanzen und Verdunstung.
Eine Person verdunstet pro Nacht bis
zu einem Liter Wasser. Dieser eine
Liter reicht aus, um die Luftfeuchtigkeit
eines knapp 50 m² großen Raumes bei
einer Temperatur von 20 °C von 60 %
auf 100 % zu steigern. So kann es in
Schlafzimmern zu zwar geringen, aber
lang andauernden Wasserdampfbelastungen kommen. In Küchen und Bädern kommt es dagegen zu extremen
und kurzzeitigen Spitzenbelastungen,
bei denen eine Kondensation des Wasserdampfes kaum vermieden werden
kann.
Insbesondere in Bereichen mit
schlechter Außendämmung kann es
zur Kondenswasserbildung kommen,
was das Pilzwachstum fördert. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn in Altbauten neue gut dämmende Fenster eingebaut
werden:
Wo
das
Kondenswasser sich früher an der kalten Einfachverglasung sammelte,
schlägt es sich nun durch die neue Isolierverglasung an der vergleichsweise
kälteren Außenwand nieder. Schimmelbildung in Raumecken sind die Folgen.
Als Folge konstruktiver Mängel treten
Schimmelpilze auch in Neubauten auf,
wenn die Gebäude nicht vollständig
ausgetrocknet sind.
Folgen des Schimmelbefalls:
Als erstes treten Verfärbungen der befallenen Stellen auf (Stockflecken).
Diese sind erst klein und punktförmig,
werden kreisrund größer und verwachsen schließlich zu einem Pilzrasen.
Nach längerem Befall werden die betroffenen Baustoffe zerstört: Tapeten

werden zersetzt, Holz und Papier werden bröselig, Putz und Farben blättern
ab.
Was tun?
Überschüssige Luftfeuchtigkeit, wie sie
während der Nacht in Schlafzimmern
oder bei Anwesenheit mehrerer Personen in einem Raum entsteht, muss
weggelüftet werden. Durch gezieltes
Lüften und Heizen können auch nasse
Wände wieder getrocknet werden, vorausgesetzt, sie sind richtig gedämmt
und es liegen keine bauphysikalischen
Mängel vor.
Mindestens einmal pro Stunde sollte
die gesamte Raumluft ausgetauscht
werden. In kleineren Räumen ist sogar
eine höhere Luftwechselzahl empfehlenswert. Dabei spielt die Qualität der
Außenluft natürlich auch eine große
Rolle.
Ein ausreichender Luftwechsel in Räumen ist aus folgenden Gründen unverzichtbar:
Entfernung von Schadstoffen ,Entfernung von Kohlendioxid, Entfernung von
Feuchte aus bauphysikalischen Erfordernissen.
Die Erfordernis eines geringeren Heizenergieverbrauchs einerseits und die
Notwendigkeit sauberer Atemluft andererseits führen zu einem schwierigen
Zielkonflikt. In Häusern und Wohnungen mit geringer Luftwechselrate
kommt daher dem Stoßlüften (das
weite Öffnen der Fenster für etwa 10
Minuten, möglichst Durchzug drei- bis
viermal täglich) eine große Bedeutung
zu.
Bekämpfung/Beseitigung der
Schimmelpilze
Pilzbefall auf Baumaterialien lässt sich
nur schwer dauerhaft beseitigen. Tapeten, Putz und Fugenmassen müssen in
der Regel tief entfernt werden. Der Einsatz von Fungiziden sollte aufgrund der
Giftigkeit dieser Substanzen vermieden
werden. Außerdem stellt eine solche
Maßnahme keine Lösung des Problems dar, da nicht die Symptome, sondern die Ursachen bekämpft werden
müssen. In der Regel wird der Schimmelpilzbefall, nach Beseitigung der Ursachen, durch Fachfirmen fachgerecht
beseitigt.
HÜSEYİN BOZKUTRT
Dipl.Ingenieur
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Charlie
und
die Schokoladenfabrik*
illy Wonka betreibt eine florierende
Schokoladenfabrik,
deren Produkte in der ganzen
Welt reißenden Absatz finden. Die Konkurrenz setzt alles daran, Wonka zu sabotieren und schleust Spione in die
Fabrik, die das geheime Schokoladenrezept stehlen. Wonka muss seine Fabrik wegen fehlender Nachfrage
schließen und verschwindet von der
Bildfläche. In unmittelbarer Nähe der
Fabrik wohnt Charlie, ein kleiner
Junge, mit seiner Familie in einem heruntergekommenen Haus in ärmlichen
Verhältnissen. Als eines Tages wieder
Rauch aus den Schornsteinen der Fabrik steigt, entsteht vor allem bei Charlies Großvater Joe, einem ehemaligem
Fabrikarbeiter von Wonkas Fabrik, ein
starkes Verlangen, noch ein letztes Mal
die Fabrik zu besichtigen. Wenige Tage
später sind überall im Ort Aushänge
angebracht worden, die verkünden,
dass fünf Kinder eingeladen werden,
die Fabrik zu besichtigen. Eingeladen
ist, wer eine der fünf in allen WonkaSchokoladentafeln der Welt versteckten Eintrittskarten, die so genannten
Goldenen Tickets, findet. Die erste Eintrittskarte findet Augustus Glupsch aus
Deutschland, der ausschließlich daran
denkt, sich mit Süßigkeiten vollzustopfen. Kurz darauf folgt die verwöhnte
Veruca Salt, die Wutanfälle bekommt,
wenn der Vater ihr nicht alles kauft, was

W

sie haben will. Die Nächste ist Violetta
Beauregarde, Champion im Kaugummikauen, die sich nur für die Siegestrophäen in ihrer Vitrine interessiert. Und
schließlich bekommt der launische,
fernseh- und videospielsüchtige Mike
Teavee eine Eintrittskarte. Charlie bekommt von seinen Eltern die jährliche
Wonka-Schokoladentafel zum Geburtstag geschenkt, ohne Ticket. Dann
erhält er von seinem Opa Geld für eine
weitere, wieder ohne Erfolg. Charlie findet einen Geldschein auf der Straße,
geht in das nächste Geschäft und kauft
eine Tafel. Diesmal ist ein Goldenes
Ticket dabei. Jedes der fünf Kinder darf
nun mit einer erwachsenen Begleitperson die Fabrik besichtigen, darunter
Charlies Opa. Wonka, der sich nicht
viel aus Kindern macht, führt sie durch
die Fabrik, in der sie Dinge sehen, von
denen Kinder nur träumen können.
Flüsse und Wasserfälle aus Schokolade, essbares Gras - eine Landschaft
komplett aus Süßigkeiten. Während
der Tour tun sich einige Kinder durch
ungezogenes Benehmen und Gier hervor, sodass ein Kind nach dem anderen durch merkwürdige Unfälle
verschwindet. Als am Ende nur Charlie
und sein Großvater übrig bleiben, werden die beiden von Wonka nach Hause
gebracht. Wonka erklärt Charlie zum
Gewinner eines Sonderpreises. Dieser
besteht darin, dass Charlie die ge-

samte Fabrik übernehmen und somit
Wonkas Erbe antreten soll. Um den
Preis einzulösen, müsste er allerdings
seine Familie verlassen, Charlie lehnt
aber ab. In der Folgezeit geht es Charlies Familie finanziell immer besser,
sein Vater erhält wieder einen Arbeitsplatz mit einem hohen Lohn. Wonka
geht es dagegen immer schlechter.
Seine Süßigkeiten-Kreationen entspringen direkt seiner Gefühlslage, sodass seine Verkaufszahlen einbrechen
und die Qualität seiner Schokolade rapide abnimmt. Charlie sieht einen
Grund des Problems in Wonkas vernachlässigter Beziehung zu seinem
Vater und hilft ihm, sich mit seinem
Vater zu versöhnen. Wonka erlaubt
Charlie nun beim Einlösen seines Preises, seine Familie nicht aufgeben zu
müssen. Das Haus von Charlies Familie wird in das Süßigkeitenland der Fabrik versetzt.
*Dieser Artikel bezieht sich auf einen im
Jahre 2005 von Warner Bros. Veröffentlichten Film. Ein Pädagogisch Wertvoller Film
von Tim Burton mit einem überzeugenden
Johnny Depp in der Hauptrolle.

BEYHAN BOZKURT
Schüler

EDELMANN GEBÄUDEREINIGUNG GMBH

EDELMANN GEBÄUDEREINIGUNG GmbH ∙ Am Stichkanal 39-41 ∙ 14167 Berlin

Tel.: (030) 250 98 5344 Fax: (030) 250 98 5300
e-Mail: edelmann.berlin@arcor.de
2/2008

43

Kultur

O, schöne Blume was suchst du da?

E

s kann dem Menschen leicht passieren, dass er im
Getümmel der städtischen Tätigkeiten sich seiner
selbst ledig wird. Leicht kann es passieren, dass
man zwischen dem ganzen hin rennen und her vergisst wozu.
Man verliert. Das ist pure Ironie. Das man doch stets verliert, wo man zu gewinnen dachte. Ganz langsam zwischen
den Anhäufungen. Schritt für Schritt an die Anhäufungen.
Still und unbemerkt unter den Anhäufungen hat man sich
selbst verloren... begraben...
Zwar hat man sich vieles erworben und vieles, allzuvieles
angehäuft, doch letztlich - im Ganzen, was ist es als ein Haufen.
Nein! möchte man sagen, nein! Nicht ein Haufen ist es,
was meine Fäuste aus dem Boden geschlagen und zusammengetragen. Nicht ein Haufen ist es nur, was meine Jugend
aufsaugt. Es ist eine Zukunft. Ein ganzes Morgen baue ich
auf. Mit meinen zwei Händen. Einen ganzen Morgen. Mit
jedem Tropfen meines kochenden Blutes. Eine Sonne...
Stein um Stein.
Höher stets!
Stein um Stein.
Zur Sonne geht`s!
Noch ein Stein.
An Zement fehlt`s!

Und Stein um Stein und Stein zu Stein wurde das Herz! Man
kennt den Vers. Was ist er Wert? Eine ganze Stadt, ein
Reich hat man sich aufgebaut Stein um Stein. Hat weder
Schweiß noch Blut gescheut um Stein zu legen auf Stein.
Auf Stein baut man. Von Stein lebt man. Der Stein gibt Brot,
schützt der Stein. Auf Steine hofft man. Den Stein ehrt man.
Zu Stein wird man und hat sich zugedeckt mit Steinen, hat
es sich gemütlich gemacht in seinem Stein-sein. Ich erinnere
mich – wo hatte ich es noch gleich gelesen? - dass ich einmal irgendwo las, auch Steine könnten weinen...
Und je näher man der Sonne kam, desto dunkler wurde
es im Herzen. Denn man wird Blind, wenn man zu lange in
die Sonne guckt. So errichtete man sich eine Mauer, um sich
zu schützen. Denn es weiß doch jedes Kind, dass die Sonne
Blind macht. Und man kann doch nicht sehen, wenn man
Blind ist. So kam es. Eine Mauer hat man sich errichtet zuletzt, die vor der Sonne schützen soll, zu der es ging.
Wo nur las ich, auch Steine könnten – aus sich selbst heraus- könnten auch Steine, sie seien lebendig und könnten
auch zerspringen? Und wie nur kam es... O... was suchst du
da!... O... so ganz alleine. So ungebrochen. So frisch und
mutig. So fein und zerbrechlich. Zwischen all dem harten,
grauen Staub!
O, schöne Blume was suchst du da?
HUREYRE KAM
Philosophie Student a.d.T.U.

Selami Balkan

Danckelmannstr. 20
14059 Berlin
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COOL, COOLER, NEUKÖLLN

I

mmer wenn ich gefragt werde, wo ich wohne und die Antwort Neukölln lautet sind anfangs viele Leute pikiert und rümpfen die Nase. Neukölln, ein Stadtteil, der auf Begeisterung, meist aber auf Ablehnung trifft.
Heutzutage ist es aber „cool“ geworden in Neukölln zu wohnen, denn die Gegend um den Maybachufer, die Pflügerstrasse und die Reuterstrasse ist zu einem der angesagtesten Bezirke Berlins aufgestiegen. Besonders an der Grenze
Neukölln und Kreuzberg, also dem Kottbusser Damm, lebt man ehrlich, laut und trotzdem schrill.
Derzeit entstehen hier so viele Cafés, Bars und Galerien. Sie machen den urigen, alteingesessenen Eckkneipen Konkurrenz, die in Neukölln das Stadtbild kennzeichnen bzw. prägen. So trifft man mittlerweile hier einen Mix besonderer Art vor:
Kiez trifft auf Coolness, Arbeitslose auf Avantgarde, Berliner Weiße auf Milchkaffee sowie Döner und Currywurst auf Sushi.
Das wirkt modern und trotzdem bodenständig. Man fühlt sich, als wäre man in Berlin- Mitte und nicht in einem der ärmsten
Bezirke Berlins.
Trotz dieser neuen Coolness-Atmosphäre, die jetzt in Neukölln herrscht, gibt es leider immer noch zu wenig engagierte
Kräfte, die bereit sind, die Probleme in ihrem Bezirk anzupacken, um ein friedliches und harmonisches Zusammenleben aller
Bürger zu ermöglichen. Denn Neukölln ist wirklich besser als sein Ruf …

e zaman bana, nerede oturduğum sorulduğunda “Neukölln” cevabım önce birçok kişinin burun kıvırmalarına neden
oluyor. Neukölln şirin ve çekici bir semt olmasına rağmen layıkıyla sevilmeyen bir semt görüntüsünde.
Bütün bu burun kıvırmalara rağmen Neukölln’de oturmak, son günlerde oldukça “cool” oldu. Maybachufer, Pflü-gerstrase ve Reuterstrasse’de oturmak, çok tercih edilen yerler olarak gündeme geldi. Bilhassa ilçe olarak Neukölln ve Kreuzberg, mahalle olarak da Kottbusser Damm çevresi. Özellikle Kottbusser Damm geleceğin restoranlar caddesi olma yönünde
oldukça iddialı görünüyor. Buralarda hayatın güzellikleri ile yüzyüze geliyorsunuz; riya yok, kin yok, nefret yok... Gürültü çok
ama yaşam bir başka renkli buralarda.
Son zamanlarda buralarda, birçok kafeler, barlar ve galeriler çoğalmıştır. Ancak bu yeni açılan yerler Neukölln`ü etkileyen
ve imajını belirleyen köşe meyhanelerine rakip oluyorlar. Haa! bu arada güzel bir meyveli kokteyl gibi çeşitlilik oluşmuşmuyor da değil: Orada avangard işsizler Kiez coolnes’i ile, Berliner Weiße sütlü kahvesiyle, Döner, Currywurst ve Sushi’siyle
buluşuyorlar. Modern bir yaşamın yaşandığı bu yerlerde hayat pahalı da değil. İnsan kendini şehrin en fakir bir semtinde değil
de, Berlin´in en lüks semtinde oturduğunu hissediyor sanki.
Neukölln’de gelişen bu olumlu atmosferin yanısıra semtin sorunlarıyla, problemleriyle ilgilenen ve oturdukları bu güzel semtte
herkesin barış ve uyum içinde yaşayabilmesi için çalışan çok az kişi var.
Oysa Neukölln anlatıldığından çok daha güzel bir semt, tam yaşanılacak yer...

N

SEVAL TEZCAN
Studentin a.d.T.U.
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Schichtsalat
In dieser Ausgabe von Mocca gibt es den leckeren Schichtsalat, genau richtig für die Sommerzeit! Genau
richtig zum gegrillten Steak oder Hähnchen, wenn viele Gäste zu Besuch kommen oder einfach nur zum
genießen...
EMİNE ALACAKUŞ
Dipl. İnformatikerin

Dieser leckere Salat wird von Carola Prokopp zubereitet.
Für den Schichtsalat brauchen wir:
2 Stangen Porree
3 Äpfel
1 Glas Sellerie
1 Dose Mais
1 Dose Ananas
Kochschinken (Vegetarisch auch ohne Kochschinken
zubereitbar)
Miracle Whip
200 – 250 g Schnittkäse
5-6 Eier
Den Sellerie abtropfen und in einer Schüssel den Boden
damit bedecken. Danach den Mais in die Schüssel
geben. 2 Stangen Porree kleinschneiden und darauf verteilen. Nächster Schritt: die Äpfel schälen und kleinschneiden und auf dem Porree verteilen.
Den Schnittkäse würfeln und verteilen, dann die Ananasstücke verteilen, den Kochschinken (Vegertarier
überspringen diese Zutat) würfeln und verteilen und die
hartgekochten Eier darauf anordnen. Zuletzt überdecken
wir mit Miracle Whip die Oberfläche. Den Salat über
Nacht kaltstellen. Am nächsten Tag durchmengen und
genießen.

Dipl. Ing. Carola Prokopp
Einige Worte zu Ihrer Person:
Carola Prokopp aus Potsdam hat Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Bauwesen an der Technischen Universität Berlin studiert. Seit
März 2007 hat sie die Tätigkeit des Research Consultants bei einem
Personalberatungsunternehmen aufgenommen. Zu ihren Hobbys zählen Kochen, Backen und Fußball. Jedes Wochenende trifft sie ihre
Freunde, um gemeinsam Fußball anzugucken.

Guten Appetit
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Türk Bakım Evi, kendinize

yeterli hale gelmeniz için yapılması gerekenleri biliyor

Yaşlılar çok az hareket ederler,
özellikle bakıma ihtiyaç duyuyorlarsa. Yaşlı yakınları, aslında yaşlının
kendi başına yapabileceği en basit
işleri, ona iyi davrandıklarını düşünerek kendileri yapmaya başlar.
Yaşlılar, yakınları tarafından yıkanır,
giydirilir ve yaşlılara yemekleri yedirilir. Böylece yaşlılar sahip oldukları
yetenekleri kaybetmeye başlarlar.
Bu nedenle Türk Bakım Evi BerlinKreuzberg, sakinlerine bütüncül ve
onları aktif tutacak bir bakım sunar.

Profesyonel bakım görevlileri, yaşlı bakımının en

TÜRK BAKIM EVİ
Be
rli
n

doğru şekilde nasıl yapılması
gerektiğini bilir. Profesyonel
bakım görevlileri, kendilerine
emanet edilmiş kişilerin içinde
bulundukları durumu ve yeteneklerini bilir, ve ihtiyaç duyduklarında onlara yardım eder.
Uzmanların yönetiminde yaptırılan egzersiz ile genel ve hassas motor yetenekleri geliştirilir. Böylece bakıma ihtiyaç
duyan kişiler kendi ayakları
üzerinde durabilme yetisini kazanırlar.

Zaman ve sağlanan fırsatlar, bakıma ihtiyaç duyan
kişileri aktif hale getirecek bakımda önemli rol oynar. Ce-saretlendirici ve övücü bir söz
küçük mucizeler yaratabilir.
Sakinlerimiz, alacakları yönlendirme yardımlarıyla kurum
binasının içinde rahatlıkla hareket edebilirler. Almanya’da
Türk kökenli kişiler için kurulmuş tek bakım kurumu olan
Türk Bakım Evi, kurumda bakım hizmeti almakta olan sakinlerinin kültürel ve dil farklılıklarına özen göstermektedir.

“Gerektiğinde en fazla

K
re
u
z
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rg

yardım, mümkün olan en fazla
derecede kendine yeterlilik”,
kurum yöneticisi Nejla KabaRetzlaff’ın mottosudur. Nejla
Kaba-Retzlaff, sorularınızı sevinerek yanıtlayacaktır.

Daha fazla bilgi almak için Türk Bakım Evi’nin
030 / 768076-0 numaralı telefonunu arayabilirsinz.

