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ençliğimiz geleceğimiz olabilecek mi?
Endişemiz var, endişe duyanlarımız
var, boş ver diyenimiz var. Ben  endi-
şelenenlerdenim. Çocuklarımız, okul-
larda aşağılanıyor, teneffüslerde Türk-

çe konuşmaları yasaklanıyor, barbar diye, çingene
diye kendileriyle alay ediliyor, hakaretlere uğruyor-
lar. 

Benim üzerinde durmak istediğim birilerinin çocuk-
larımızı aşağılaması, onları yargılaması değil. Benim
derdim çocuklarımızın bu konularda muhataplarına
verecekleri cevaparının, sağlam bilgilerinin olmama-
sıdır. Kendisinin barbar olmadığını muhataplarına an-
latamamasıdır. Zavallı bilmiyor, tanımıyor ki
kendisini. Bazıları kabulleniyor babarlığı, demekki öy-
leymişiz diyor. Bazıları da karşı koyuyor, kaba kuv-
vetle karşı koyuyor, ben öyle değilim diyor,
hakaretleri kabullenemiyor. Ancak haklılığını bilgi ile
destekleyemediği için haksız duruma düşüyor. 

Çocuklarımızın geleceği için, topyekün seferber ol-
malıyız. Başta anne ve babalara görev düşüyor.
Sonra da sivil toplum örgütlerine. Kimse “Beni sok-
mayan yılan bin yaşasın” dememelidir. Gençli-ğimizin
geleceğimiz olmasını isteyenler ise hiç dememelidir.
Türkçe, Türk tarihi, İslâm tarihi, Selçuklu tarihi, Os-
manlı tarihi, kültürümüzün ayakta duran eserleri,
folklörümüz, masallarımız, hikaye-lerimiz, edebiyatı-
mızın diğer örnekleri, gençlerimize bilgi olarak veril-
melidir. Ancak, bilgi sunmak, eğitmek bedel ister.
Bedelini ödemediğimiz hiçbir şey bizim değildir. 

Bu bedeli, önce anneler ve babalar ödemelidir.
Önümüze çıkan her fırsat çocuklarımızın geleceği için
değerlendirilmelidir. Sahip olduğumuz gayri menkul-
ler, bankalarda duran milyonlarımız, sadece övün-
memize yarayan varlıklarımız olmaktan öteye
geçmiyorsa gençliğimiz geleceğimiz olamayacak de-
mektir. Maddi varlıklar mutlaka aktif hale geti-rilme-
lidir. 

İzin sezonu yaklaşıyor. Çoğumuz izine gideceğiz,
izinimizi anavatanımızda  geçireceğiz. Bu bir fırsattır,
iyi değerlendirilmelidir. Çocuklarımızın geleceği açı-

sından iyi değerlendirilmelidir. Köksüz ağaç olmaz.
Bu vesileyle, köklerimizin derinlere doğru indiğini,
uzandığını göstermeliyiz  gençlerimize. Cennet vata-
nımızın her köşesi başka bir güzelliğe sahiptir. O gü-
zellikleri göstermeliyiz çocuklarımıza.

Bazılarımız izinlerini sadece köylerinde geçirmeyi
tercih ediyorlar, bazıları da yazlıklarında. Köyümüzü
ve köyümüzdeki büyüklerimizi ve mezarlarımızı ziya-
ret edelim, onların gönüllerini alalım mutlaka. Yazlı-
ğımız var madem, oraya da gidelim. -O yazlıklar niçin
alındı onu anlamak mümkün değil ama, yine de gi-
delim. En fazla bir ay kalabileceğimiz bir yazlık ev.
Oraya yatırılan parayla ömür boyu değişik yerlerde
izin yapmak mümkün iken, bir mekana mahkum
olmak...-

Ancak 5 haftamız buralarda geçmesin. Her sene
ayrı bir yerini gezelim memleketimizin. Doğusundan
batısına,  güneyinden kuzeyine dolaşalım Cennet va-
tanımızı bir baştan bir başa. İnanın, izin dönüşü ço-
cuklarınızdaki değişiklikleri hemen farkedeceksiniz.

Avrupa’dan Türkiye’ye gidenler Anadolu’ya üç şe-
hirden dağılıyorlar. Edirne, İstanbul ve Çanakkale.
Edirne’den geçip de Edirne’yi, Çanakkale’den geçip
de Çanakkale’yi, İstanbul’dan geçip de İstanbul’u ta-
nımaya çalışan insanımızın sayısı kaç tanedir acaba?
Gelin bu iznimizde çocuklarımıza zaman ayıralım. Ce-
saretlendirelim onları, özgüvenlerini artıralım onla-
rın. 1000 senelik tarihimizden arta kalan
eserlerimizle tanıştıralım onları. İstanbul, Edirne,
Konya, Bursa, Urfa, Antep, Nevşehir...

Avrupalılar bu şehirleri gezip görebilmek için ser-
vetler harcıyorlar, bizler her sene içinden geçi-yoruz
o şehirlerin, ama nedense bir iki günümüzü o şehir-
leri gezip görmeye ayıramıyoruz. 24 saatte Tür-
kiye’ye girdiğini, yolda hiç uyumadığını övünerek
anlatan insanımız var bizim... 

Övünülecek olan her saatin kıymetini bilerek hare-
ket  etmek; görerek, duyarak, düşünerek seyahat
etmek ve emanet ömrü boşuna tüketmemek olsa
gerek.. Allah’a emanet olun!

Başyazı
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Bedelini ödemediğimiz 
hiçbir şey 
bizim değildir

G

Rüştü Kam
Genel Yayın Yönetmeni



ann unsere Jugend auch unsere Zukunft
sein?  Es gibt Grund zur Sorge, so gibt
es Besorgte und Gleichgültige. Ich ge-
höre zu den Besorgten. Unsere Kinder
werden diskriminiert, es wird ihnen un-
tersagt in ihrer Muttersprache zu reden,

sie werden als Zigeuner und Barbaren beschimpft
und beleidigt.

Was mich im Grunde besorgt sind nicht die Belei-
digungen denen sie ausgesetzt sind, es ist vielmehr
die Unfähigkeit unserer Kinder in solchen Situatio-
nen geeignet zu antworten. Die Klarstellung und Be-
richtigung scheitert oftmals an der Unkenntnis der
eigenen Identität. Manche übernehmen die ihnen zu-
geordnete Rolle einfach und denken:“ so sind wir
also“. Andere weigern sich die Ungerechtigkeiten
hinzunehmen, wehren sich und werden in ihrer Ver-
zweiflung sogar gewalttätig. Da sie ihr Recht jedoch
nicht mit Wissen belegen können, werden sie wie-
derum in die Rolle der Schuldigen gedrängt.

Wir müssen uns für die Zukunft unserer Kinder en-
gagieren. Die Verantwortung der Eltern und NGOs
darf hierbei keinesfalls unterschätzt werden. Nie-
mand hat das Recht, sich dieser Verantwortung zu
entziehen. Die türkische Sprache, türkisch-islami-
sche Geschichte, unsere kulturellen Überlieferungen,
unsere Literatur, Kunst, Theater, Folklore, sowie un-
sere Philosophie und was sonst noch zu unserer
Identität gehört, muss an die Kinder weitergegeben
werden. Diese Weitergabe bedingt jedoch einen
Preis, aber es sollte nicht vergessen werden: Nichts
ist unser, solange wir dafür keinen Preis zahlen. 

Bald ist wieder Urlaubszeit und viele von uns wer-
den in ihre Heimat fahren. Das ist eine günstige Ge-

legenheit, die genutzt werden kann. Unseren Kindern
können wir die Wurzeln unserer Kultur näher brin-
gen. Sie können erkennen welcher großartigen Zivi-
lisation sie entstammen und sich von den tief
greifenden historischen Identitätsmustern überzeu-
gen.

Viele von uns verbringen ihren Urlaub mit Ver-
wandten, andere reisen ans Meer zu ihren Ferien-
wohnungen. Wohnungen und Häuser in die wir
Unmengen von Geld investieren, um dann nur einen
einzigen Monat im Jahr in ihnen zu verbringen, könn-
ten wir mit diesem Geld doch jedes Jahr ein neues
Urlaubserlebnis finanzieren. Wie dem auch sei, wir
sollten unseren Kindern soviel zeigen wie möglich,
vielleicht auch die Dörfer aus denen wir kommen und
die Gräber unserer Vorfahren. Nach Einreise in die
Türkei verteilen sich unsere Urlauber aus drei Städ-
ten, Edirne, Istanbul und Canakkale. Aber wissen un-
sere Kinder eigentlich welche großartige Geschichte
diese Städte zu erzählen haben? Nehmen wir uns
dieses Jahr doch etwas Zeit und zeigen ihnen beein-
druckende Werke aus 1000 Jahren Geschichte:
Istanbul, Edirne, Bursa, Konya, Urfa, Antep, Nevse-
hir......

Bedenkt man wie Touristen aus aller Welt diese
Städte besuchen, ist es unverständlich, warum wir
nicht ein paar Tage unseres Urlaubs nutzen, um es
ihnen gleich zu tun. Schließlich ist es unsere Kultur,
unsere Geschichte. 

Nehmen wir uns also die Zeit, zu reisen und zu
sehen, anstatt zügig durchzufahren. Weshalb diese
Eile, diese Hast? Um zu erzählen, dass man in 24
stunden am Ziel ist? Unverständlich.          

Editorial
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Nichts ist unser, 
solange wir dafür 

keinen Preis zahlen

Rüştü Kam
Chefredakteur
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Güncel

6 10/2010

Mocca: Sanat hayatınız ne zaman başladı?
Hayati Boyacıoğlu:Karikatüre ortaokul sırala-

rında başladım desem yanlış olmaz. O yıllar, aynı
zamanda döneminin efsanesi olan „Gırgır“ dergi-
sinin de çıkma tarihleridir. Gırgır hem kolay anla-
şılır, hem ucuz, hem de en güncel olaylara parmak
basan, çok satan, çoluk çocuk herkesin takip ettiği
bir dergiydi. İnternetin olmadığı, her evde tele-viz-
yonun bile bulunmadığı yetmişli yıllara farklı bir
renk getirmişti Oğuz Aral’ın hayata geçirdiği bu
dergi. Derginin bir köşesinde de hem amatörlerin
karikatürleri yayınlanır hem de nasıl karikatür çizi-
leceği konusunda altın değerinde tavsiyelerde bu-
lunulurdu. Öğrencilerin sorunları da derginin
ağırlıklı konuları arasındaydı. Bugünle kıyaslanınca
bambaşka bir ağırlığı olduğunu düşündüğüm gaze-
telerde de Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Semih
Balcıoğlu gibi bugün aramızda bulunmayan usta-
ların çok çarpıcı çizgileri yer alırdı. Biraz da muzip
bir çocuktum herhalde. Bu esprili, keyifli işe merak
salmam kolay oldu. Hatta bir ara İstanbul’ daki
Dolmabahçe Küçük Çiftlik Parkı’ndaki ünlü Luna-
park’ta portre karikatürleri çizerek harçlık çıkarır
bile oldum. Almanya’ya gelmeden, yarışmalara,
sergilere katıldım. Bazı albümlerde, dergi ve gaze-
telerde imzamı görerek onurlandım…

Mocca: Neden bu mesleği seçtiniz?
Hayati Boyacıoğlu: Yüzlerce sayfalık bir kitapta

anlatılamayan bir olguyu bazen bir karikatürle an-
latabilirsiniz. Üstelik insanları güldürerek düşün-
meye sevkederek… Farklı, keyifli, güzel bir iş…
Meslek olarak değil de keyif olarak görülebilecek
bir iş… Emekliliği de olmaz bu yüzden…  

Biraz da bazı işler sizi seçer, diyelim…

Mocca: Karikatürist Boyacıoğlu gelmek is-
tediği ettiği yere geldi mi?

Hayati Boyacıoğlu: Bu soruyu bütün meslek-
ler için sormak mümkün elbette… „Yüksel ki, yerin
bu yer değildir !“ demiş şair… Bence, hangi yeri,
neyi hedeflediğinizle ilgili… Ben şimdi çizdiğim gibi
şeyler çizmek istiyordum hep ve çiziyorum, sergili-
yorum… Böyle bakınca tam da istediğim yerdeyim
demektir… Ama meseleye karikatürden geçimini
sağlama anlamında bakınca konu farklı… Bir iş
keyif olmaktan çıkıp iş haline gelince artık çizecek-
leriniz, yazacaklarınız da doğal olarak size dikte
edilir hale gelebiliyor. Parayı veren düdüğü çalıyor,
yani… O bakımdan ben de, başka işlerden mesela
gazetecilikten geçinmeye çalışarak daha çok kendi
istediğim şeyleri çizmeye çalışıyorum. Avrupa’daki
gazetelere bakarsak onlar da karikatürü zaten İs-
tanbul’daki merkezlerinden almayı tercih ediyor-
lar. Gazeteciliğin de, karikatürcülüğün de eski
ciddiyeti ve ağırlığı da zaten kalmadı gibi…

Mocca: Gençlere tavsiyeleriniz olacak mı?
Hayati Boyacıoğlu: Almanya’da yaşayan genç-

lere tavsiyem, meslek seçerken titiz davranmaları
ve kendilerine uyan, yetenekleriyle örtüşen işlere
yönelmeleri. 

Karikatürcülüğü düşünenler de hem bol bol kitap
okumalı, dünya çizerlerini yakından takip etmeli-
ler hem de bol bol çizerek desenlerini geliştirmeli
ve elbette akademik eğitim almak için tüm olanak-
larını seferber etmeliler.F
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Hayati Boyacıoğlu kim-

dir?

1960 İstanbul doğumlu,
çizer Hayati Boyacıoğlu
1978 yılından beri Berlin’de
yaşıyor. Yüksek öğrenim
için geldiği Berlin’de Alman
filolojisi, gazetecilik ve eği-
timbilimleri okudu. F.U.‘da
master yaptı.
Oyun yazarlığı, gazetecilik

ve çizerliği, „gözlem“ ortak
paydasında buluşturduğunu
dile getiren Boyacıoğlu bu
yıl Spandau ve Kreuz-
berg’de açtığı iki güncel ka-
rikatür sergisiyle
mizahseverlerle buluştu. 

Karikatürist Hayati Boyacıoğlu,  50.doğum gününde ikinci sergisini açtı:
“Yüzlerce sayfalık bir kitapta anlatılamayan bir olguyu bazen bir karika-
türle anlatabilirsiniz. Üstelik insanları güldürerek düşünmeye sevkederek…“

Karikatürist 
Hayati Boyacıoğlu ile Mülâkat

Hüseyin BOZKURT



an konnte die Aufregung in dem Raum
regelrecht knistern hören. Es ist ein er-
stes offenes und ehrliches Beisammen-
sein der benachbarten Kulturen, ohne
jegliche politische Verkrümmungen
und Verbeugungen. Hier sollte es keine
Verstellungen geben. Dessen war sich

jeder einig. Direkt und ehrlich sollte es sein, wie
es sich unter Freunden gehört - Und man spürt
das. Die Stimmung ist gelassen und doch ge-
spannt.

In der 1. Phase des Treffens hat Herr Lenz eine
allgemeine Einführung gemacht: Das grundle-
gende Credo des Christentums und seine histori-
sche Entwicklung. Demnach hat das Christentum,
wie auch der Islam, seinen Ursprung im abraha-
mitischen Glauben. Christus selbst ist der Ge-
sandte Gottes (Sohn Gottes) und der Name
bedeutet eigentlich der „Gesalbte“. Es wird zwi-
schen dem Alten und dem neuen Testament un-
terschieden, wobei die Bibel das heilige Buch der
Christen ist. 

Anfänglich galten Christus und seine Jünger als
eine jüdische Sekte und wurden  entsprechend
verfolgt. Ca. 50. n. Chr. sind viele Juden, aber
auch Heiden zum Christentum übergetreten. Im
Christentum ist eine Beschneidung nicht Pflicht,
was den damaligen Heiden und Juden erleichterte,
zum Christentum zu konvertieren. Bis zu Zeiten-
Kaiser Constantins wurden die Christen systema-
tisch verfolgt, haben sich in dieser Zeit allerdings
dennoch vermehrt. 

Das Wesentliche im Christentum ist unter ande-
rem die Gottesliebe, die Nächstenliebe und die Ge-
rechtigkeit, die sowohl im Judentum als auch im
Islam gepredigt werden. Besonders ist im Chri-
stentum jedoch auch die Feindesliebe. 

Der Heilige Geist ist im trinitarischen Christen-
tum eine der drei Personen oder Hypostasen
Gottes (siehe Dreifaltigkeit: Gott-Vater, Gott-Sohn,
Gott-Heiliger-Geist) und wird auch als dritte Per-
son des Dreieinigen bzw. Dreifaltigen Gottes be-
zeichnet. 

Wie auch in anderen Religionen hat sich das

Focus

7 10/2010

Am 28. Mai sind die Mitglieder des Berliner Theologenvereins e.V. mit Vertretern
der Sankt Christophorus Kirche in Neukölln zusammen gekommen. In diesem
Treffen haben Karl Herrmann Lenz, der Pfarrer der Kirche, zusammen mit seinem
Praktikanten Holger Grande die Fragen der Vereinsmitglieder bezüglich des
Christentums beantwortet:

Herr Lenz, können Sie sich bitte kurz vorstel-

len?

Ich stamme aus Kassel, bin jetzt 51 Jahre alt und
habe Theologie studiert. 
Dazu gehört ja in der katholischen Theologie auch
Philosophie. 
Seit 16 Jahren bin ich Pfarrer in der St. Christop-
horus- Gemeinde.

Gott:
Vater - Sohn - Heiliger Geist

M



Christentum in unterschiedliche
Richtungen entwickelt, zuerst in
die Westchristen und die Ostchri-
sten, wobei der Glaube gleich ist,
sich die Riten allerdings unter-
scheiden. Es gab auch die Auftei-
lung in Katholiken (universell) und
Orthodoxe (eher nationalorien-
tiert), die bspw. auch den Papst
ablehnen. Martin Luther aus Wit-
tenberg hat die Erneuerung der
Kirche vorangetrieben. 

In Deutschland kann man Chri-
sten grob in Katholiken und Evan-
gelen (erkennen den Papst nicht
an) unterscheiden, die sich im
Wesentlichen durch das Amt der
Kirche und den Sakramenten
unter- scheiden. Darüber hinaus
gibt es die Freikirchen. Hierzu ge-
hören u.a. die Baptisten und die
Methodisten. 

In der 2. Phase wurden durch
die TEV-Mitglieder Fragen an die
Gäste gestellt, die überwiegend
durch Herrn Lenz, der darauf be-
stand “Kalle” genannt zu werden,
beantwortet wurden. 

Warum gehören Zeugen Je-
hovas, Mormonen und die
Scientology nicht zum Chri-
stentum oder werden nicht als
Christen akzeptiert?

Diese Richtungen haben einen
Führer, der laut dieser Gemeinde
Offenbarungen von Gott bekom-
mt. Diese Offenbarungen werden
über das Geschriebene in der
Bibel gestellt, was das Christen-
tum nicht anerkennt bzw. akzep-
tiert. 

Was für eine Bedeutung
haben die christlichen Feier-
tage?

Weihnachten: Geburt Jesus,
ehemals Sonnenwendefest, der
Weihnachtsbaum hat an sich mit

dem Christentum nichts zu tun. 
Ostern: Auferstehung Jesus
Pfingsten: Herabkommen des

heiligen Geistes (ca. 50 Tage nach
Ostern)

Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Gott und der
Dreifaltigkeit?

Die Dreifaltigkeit ist eine bildli-
che Darstellung für den Men-
schen, wichtig ist die Gottes- und
Nächstenliebe

Was ist der Unterschied zwi-
schen dem alten und dem
neuen Testament?

Das Neue Testament wird als
das Wort Christus bezeichnet, d.h.
die Texte sind von Menschen, die
allerdings von Gott inspiriert wur-
den. Es gibt somit eine Entwick-
lung des Gottesverständnisses. 

Es gibt viele Gemeinsamkei-
ten der monotheistischen Reli-
gionen. Wie können diese
Religionen näher zusammen-

rücken und zusammenarbei-
ten?

Es finden idR viel zu lange Dis-
kussionen über theologische The-
men statt, die sich letztendlich im
Sande verlaufen und wo auch
keine Einigung erzielt wird. Inter-
essant wären hingegen gemein-
same praktische Tätigkeiten,
Hilfsdienste etc.

Hatten Sie jemals  Zweifel an
ihrem Glauben?

Ja, während der Studienzeit ge-
trieben durch das Akzeptieren der
Glaubenssätze als Wahrheiten.
Heutzutage ist es für mich wichti-
ger im Sinne des Glauben zu han-
deln und für andere Gutes zu tun. 

Bei einem Treffen mit einem

Zeugen Jehovas wurde be-
hauptet, dass es in der Bibel
keine Hölle gibt. Was halten
Sie davon?

In der Bibel ist von “Feuer” die
Rede, welches sehr oft vorkommt
und was als “Hölle” verstanden
wird. Allerdings gibt es natürlich
andere Deutungsmöglichkeiten.
Wichtig ist allein: Wenn der
Mensch schon im Diesseits nicht
im Sinne seiner Religion handelt,
kann ihm schon diese Welt eine
Hölle sein. 

Du sagtest du seist Palotti-
ner. Was sind Palottiner?

Die Pallottiner sind eine Gesell-
schaft apostolischen Lebens in der
Römisch-Katholischen Kirche und
haben einen Fokus auf die Aktivie-
rung der Menschen im Sinne des
Glaubens. Wir wollen nicht nur
reden, wir wollen auch mit gutem
Beispiel vorangehen. 

Wie läuft ein typischer Got-
tesdienst ab?

Der wichtigste Gottesdienst fin-
det am Sonntag statt und dauert
ca. 1 Stunde und es gibt den
Wortgottesdienst (Lesung aus der
Bibel) und anderes. 

Gab es durch die Ernennung
des deutschen Papstes Bene-
dikt einen Zustrom zur Kirche?

Anfänglich gab es einen leichten
Zustrom der Menschen in die Kir-
che, allerdings gibt es wieder sehr
hohe Austritte durch die vielen
Missbrauchsfälle aus der jüngsten
Vergangenheit. 

Was bedeutet “Gottes Ver-
treter auf Erden”?

Ich finde diese Benennung
höchst problematisch. Es gibt kei-
nen “Vertreter Gottes”, daher ist
dieser Begriff unglücklich gewählt
und auch sehr fragwürdig. Der
Papst hat seinen Ursprung in Pe-
trus und hat eine Sprecherfunk-
tion. Er ist Erst- und Letztverant-
wortlicher des Christentums. 

Abschliessend wurde einstimmig
vereinbart die Zusammenkünfte
regelmäßig zu veranstalten.

Vielen Dank an alle Beteiligten!

8 10/2010

Kemal ZEYVELİ
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28 Mayıs - Neukölln’deki Sankt Christophorus Kilisesi’nin papazı Karl-Hermann
Lenz ve Holger Grande (kilisede stajer) ile İlahiyatçılar Derneği (Theologenve-
rein e.V) üyeleri bir araya geldi. Papaz Lenz’in yaptığı kısa sunumdan sonra, soru
ve cevaplarla sohbet devam etti:

Tanrı:
Baba - Oğul - Kutsal Ruh

Bamteli

ütün katılımcılar bu buluşmayı heye-
canla bekledi. Zira bu türden buluşmalar
bu şekliyle pek nadir rastlanan bir şeydi.
Sohbetin havası ve karakteri siyasetten
ve yapmacıklıktan uzak, dobra dobra ve
dürüst olmalıydı. Komşulara, dostlara

nasıl yaraşırsa öyle. Öyle de oldu. Odadaki atmosfer
hem sıcak hem de ilk tanışmanın verdiği bir heye-
canla dolu idi.  
Karl-Hermann Lenz yaptığı kısa konuşmada şunları
söyledi: “Hrıstiyanlık ve İslam, kökleri Hz. İbrahim’e
dayanan bir dindir. Hz. İsa Tanrı’nın bir elçisidir, ki
kendisine bu yüzden tanrının oğlu denir. İsa aslında
„melhemlenmiş“ demektir. İncil Hristiyanlar’ın kutsal
kitabı olmasıyla beraber Eski Ahit ve Yeni Ahit ara-
sında bir ayrım yapılmaktadır.

Başlangıçta Hz. İsa ve takipçileri Yahudilerin bir
mezhebi olarak algılanmış ve böylelikle baskı ve şid-
dete maruz kalmışlardır. Yaklaşık 50 sene sonra bir
çok Yahudi ve hatta putperest Hristiyanlığı seçtiler.
Hristiyanlık’ta sünnet olmak zorunlu olma-dığı için o
zamanki Yahudi ve putperestlere bu yeni dine gir-
mek oldukça cazip gelmişti. I. Konstantin’in zama-
nına kadar Hristiyanlar daima baskı ve zulüm altında
yaşamalarına rağmen sayıları hızla artmıştır.

Hrıtiyanlık’ta asıl olan Allah sevgisi, insan sevgisi
ve adalet prensipleridir. Bu açıdan İslam ve Hris-ti-
yanlık birbirine çok benzemektedir. Hristiyanlık’ta
düşman sevgisi ise bir başka prensiptir ki belki ara-
daki bir farkı göstermektedir.

Hristiyanlığın teslis öğretisine göre Kutsal Ruh hi-
postazın bir unsurudur ve teslis üçlü şahıs tasavvu-
rundaki üçüncü şahıs olarak da tanımlanır.

Her dinde olduğu gibi Hristiyanlık’ta da bölünme-
ler zuhur etmiştir. İlk ayrım inanç esaslı değil ve
fakat kültür ve görenek esaslı bir ayırımdı ve Hristi-
yanları „Batı Hristiyanları“ ve „Doğu Hristiyanları“
olmak üzere ikiye ayırdı. Daha sonra Katolik ve Or-
todoks ayrımları da ortaya çıkmıştır. Burada ki en
büyük fark Ortodoksların Katolik papazını kabul
etme-melerinden kaynaklanmaktadır. Wittenberg’li
Martin Luther  kilisenin yenileme projesini başlat-
mıştır.

Almaya’da ise genel olarak Hristiyanları: Katolik ve
Evangelist (Ortodokslar gibi Papa’yı kabul etmezler)
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. En büyük farkları as-
lında ayin esnasında öngörülen bazı farklı törelerdir.

B
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Bunun yanısıra Baptist ve Meto-
dist’ler gibi „Freikirche“, yani „Hür
Kilise“’ler de vardır.”

Sorular ve cevapları:

Yehova Şahitleri, Mormonlar
ve Scientology Kilise’sine bağlı
olanlar niçin Hristiyan’dan sa-
yılmıyor?

Bu Grupların hep bir başı vardır.
Başlarının Tanrı’dan ilham veya
vahiy aldığını iddia ederler. Bu yeni
vahiyler ise onların nezdinde İncil’

de yazanların hükmünü kaldır-
makta, yani onları nesh etmekte,
ki Kilise asla böyle birşeyi kabul
edemez. 

Hristiyan bayramlarının ma-
nası nedir?

Noel Bayramı: Hz. İsa’nın doğu-
mu, güneş yıl dönümü. Noel ağacı
gibi bazı modern alışkanlıkların as-
lında Noel ile hiçbir ilgisi yoktur.

Paskalya: Hz İsa’nın dirilmesi.
Pfingsten: Kutsal Ruh’un inişi.

Paskalya’dan 50 gün kadar sonra-
dır.

Tek tanrı inancı ile Teslis
inancı arasındaki fark nedir?

Teslis insanların kavrayışını
kolay-laştırmak için öne sürülen
bir simgedir. Asıl olan Allah sevgisi
ve insan sevgisidir.

Eski Ahit ile Yeni Ahit’in ara-
sındaki fark nedir?

Yeni Ahit Tanrı’nın sözü olarak
tanımlanır. Öyle ki Yeni Ahit’in için-
deki metinler bir ilahi ilham ile in-
sanlar tarafından yazılmış
olduk-larına inanılır. Eski Ahit ve

Yeni Ahit’ten söz ederken Tanrı al-
gılayışındaki bir gelişmeden de söz
edebiliriz.

Hiç inancınızda  süpheye
düştüğünüz oldu mu?

Evet. Talebelik döneminde tüm
ayetlerin hakikatliğini ispatlama
arzusu beni epey şüphelere itmiş-
ti. Bugün ise ayetlerin asıl mana-
sını kavrayıp ve onları yaşamak ve
etrafıma güzel hizmetler yapma-
nın daha doğru ve güzel olduğunu
düşünüyorum.

Yehova Şahitleri İncil’de „ce-

hennem“ lafzının geçme-diği
ve dolayısıyla cehennem azabı
öğretisinin olmadığını söylü-
yorlar. Buna siz ne diyorsu-
nuz?

Cehennem İncil’de „ateş“ lafzı
ile tarif edilmekte. Fakat tabii ki
yine bu lafzın farklı yorumları da
var. Ama önemli olan bu değil.
Önemli olan: İnsanlar bu dünyada
inandıkları dine uygun olarak ya-
şamazlarsa bu dünya hayatı onlar
için cehennem olabilir.

Alman Papa’nın atanmasıyla
kiliseye gelenlerin sayısı arttı
mı?

Başlangıçta artış oldu. Fakat son
zamanlardaki bazı papazların ah-
laksız hareketleriyle ilgili olaylar
yine birçok insanın kiliseyi terket-
mesine yol açtı.

Papa’ya Tanrı’nın dünyadaki
temsilcisi olarak inanılıyor. Bu
ne demek?

Bu adlandırmayı beğenmiyorum.
Tabii ki Tanrı’nın temsilcisi olamaz.
Bu yüzden bu isimlendirme olduk-
ça yanlış ve hatalıdır. Papa’nın kö-
keni Petrus’a dayanır ve görevi
tebliğ ve temsilciliktir. Papa Hristi-
yanlığın ilk ve son merciidir.

Karl-Hermann Lenz ve  Dernek
üyeleri bu hoş sohbetten dolayı
memnuniyetlerini dile geti-rirken
bu tür sohbetlerin sürekli olması
kararlaştırıldı.

Bamteli

Ziynet 
DERBAZLAR



nver Paşa, günahıyla sevabıyla adını Türk tari-
hine yazdırmış bir komutan ve ilginç bir kişilik-
tir. Onun hakkında romanlar yazılmıştır ve
yapılan birçok araştırmada ondan söz edilmiş-
tir. Makedonya, Almanya ve en son da Orta

Asya Enver Paşa’nın hayatında önemli yeri olan coğrafya-
lardır.  

Enver Paşa’nın İstanbul, Balkanlar ve Almanya’daki
hayat hikayesi bilinir ama hayatının son dönemlerini ge-
çirdiği Orta Asya’daki yaşamı, macerası ve ölümü tam ma-
nasıyla bilinmez. 

Bir süre önce okumuş olduğum bir kitapta Enver Paşa
üzerine yazılmış bir bölüm bulmuştum. Çok enteresan bul-
duğum bu yazının bazı kısımlarını Türkçe’ye çevirip yazıla-
rım arasında sakladım. Enver Paşa’nın öldürülmesi olayını
sanırım bu kitapta anlatıldığı gibi henüz kimse duymamış-
tır.

Gustav Krist, adlı Avusturyalı yazar ‘Allein durchs verbo-
tene Land’ (Yasak Ülkeden Yalnız Başına Geçiş) adını ver-
diği bu kitapta, 1920’li yıllarda Orta Asya’ya yaptığı
geziden izlenimler anlatıyor. Sovyetler Birliği döneminde
Türkler rejime karşı başkaldırdıkları için, onların yaşadığı
coğrafyalar ‘yasak bölge’ ilan edilmişti. Yazar buradan çı-
karak kitaba bu adı vermiş.

Yazar, 1918 yılından sonra Enver Paşa’nın Rusya ve Orta
Asya yıllarına gayet uzun olarak değinmiş.  

Bu sayfalardan bir bölüm okuyoruz:
Enver Paşa, 12 Şubat 1920 yılında Lenin tarafından

kabul edildi ve onun temsilcisi olarak Bakü’de yapılan top-
lantıya katıldı. Bu toplantıda yaptığı 5 saatlik bir konuş-
mayla tüm katılımcıların hayranlığını kazandı. 

Fakat Lenin ile Enver Paşa’nın ayrı ayrı hedefleri vardı.
Lenin, Asya Türklerini dünya devrimi için ayaklandırmak
istiyordu, Enver Paşa ise Türkiye dahil büyük bir Türk dev-
leti kurmayı amaçlıyordu. Nitekim bir süre sonra Lenin ile
Enver Paşa’nın araları açıldı ve savaş başladı.

Buhara’da çatışmalar çıktı. Enver Paşa orayı terk etti.
Birkaç gün sonra 6000 adamıyla geri döndü ve Buhara’yı
kuşattı. Kızıl Ordu’yla kıyasıya bir savaşa girdi. Her iki ta-
raftan olmak üzere toplam 5000 kişi öldü ve Buhara’nın
büyük bir kısmı yandı. Enver gene geçit vermez dağlara
çekildi.

Yazar, Enver Paşa’nın Asya’daki savaşlarına daha birkaç
sayfa ayırmış. Artık o Lenin için ortadan kaldırılması gere-
ken bir adamdı. 

Yazar Gustav Krist, Enver Paşa’yı öldüren Agabekoff’la
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Enver Paşa öldü mü, 
yoksa öldürüldü mü?

“Enver Paşa’yı yakalamak zorundaydık. Ama bu kolay bir iş değildi. Çünkü o sü-
rekli yer değiştiriyordu. O nedenle ona gizli olarak yaklaşmayı planladık. Ben sey-
yar satıcı kılığına girdim. Bu şekilde amacıma ulaşabilirdim...” 
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Enver Paşa (1881-1922) 
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buluşur ve ona Enver’i nasıl öldür-
düğünü anlatmasını ister. 

Agabekoff yazara şunları an-
latır: 

‘Enver Paşa’yı yakalamak zorun-
daydık. Ama bu kolay bir iş değil-
di. Çünkü o sürekli yer değiştiri-
yordu. O nedenle ona gizli olarak
yaklaşmayı planladık. Ben seyyar
satıcı kılığına girdim. Bu şekilde
amacıma ulaşabilirdim. Taşkent ve
Buhara’ya gidip küçük eşyalar ve
bir eşek satın aldım, bunlarla Kar-
schi’ya gittim. Burada beni G.P.U’-
dan (gizli servis) bir ajan beni bek-
liyordu. Bu ajanın görevi, benimle
Kızıl Ordu arasında ilişkiyi canlı
tutmaktı. Doğu Buhara’ya gider-
ken savaşın buraları ne hale getir-
diğini gördüm. Gelişmekte olan bir
kent çöle dönmüştü.

Husar’da görevimize başladık.
Satmak için aldığımız eşyaları or-
taya çıkardık ve şehirde kalabi-len
az sayıdaki insana sunduk. Hu-
sar’da, bize yardımcı olabilecek,
şüphe uyandırmayan ve her yerde
tanıdıkları olan Özbek bir ajan bul-
duk ve bir süre sonra Denau’ya
doğru yola çıktık. Denau’ya geldi-
ğimizde burada çatışmaların hala
sürdüğünü gördük. Husar’dan al-
dığımız ajan çevreyi araştırmaya
başladı ve kısa sürede Enver Pa-
şa’nın saklandığı yeri öğrendi.
Seyyar satıcı rolümüzü iyi oynu-
yorduk, kimse bizden şüphelen-
medi. 

Bu şekilde Enver Paşa’nın yaşa-
dığı evin bulunduğu köye geldik ve
evin yanına kadar sokul-duk. Ev
sıkı bir şekilde korunu-yordu. Yeni
mal alma bahanesiyle yardımcım
rolündeki ajanı Denau’-ya, Kızıl
Ordu’ya haber vermesi için gön-
derdim. Yardımcım ku-mandanlığa
Enver Paşa’yı buldu-ğumuzu
haber verecekti. Özbek ajan ve
ben köyde kalmıştık. 

Beş gün sonra yardımcım geri
döndü ve buraya gelmek üzere bir
süvari birliğinin hazırlandığını söy-
ledi. Biz köyü terk etmek üzere
hazırlandık ve gece yarısı yola çık-
tık. Köye birkaç kilometre uzak-
lıkta, yolda askerlere rastladık.
Kumandana köyün planını verdik
ve Enver’in evini tarif ettik. As-
kerler köyü çembere aldıktan son-
ra sabah 7’de saldırıya geçti. En-
ver’in adamları bizim makineli tü-
feklerimize dayanamayacaklarını
anladılar. Enver durumu hemen
kavradı ve adamlarına, kendisinin
dağlara kaçıncaya kadar onları

oyalamasını söyledi. Enver 50 ka-
dar adamıyla birlikte köyün diğer
ucuna doğru kaçmaya başladı.
Ancak buraya konuşlanan Kızıl
Ordu birliği onları ateş altına aldı.
Burada kısa ama kıyasıya bir ça-
tışma başladı. Enver vurulun-caya
kadar aslan gibi dövüştü. Sadece
iki kişi kaçmayı başardı. Ruslar el-
lerindeki palalarla hepsini doğradı.
Kumandanlar hariç, koca tümen
kimlerle savaştığını bilmi-yordu.

Daha önce Enver Paşa’ya hizmet
etmiş olan Dunow, ölenler ara-
sında Enver’i tanıdı ve bunu as-
kerlere bildirdi. Bir pala
darbe-siyle Enver Paşa’nın başı
vücudun-dan ayrılmıştı. Başsız vü-
cudun yanında küçük bir Kuran
bulunu-yordu. Belli ki, Enver sava-
şırken elinde bu Kuran vardı. Daha
sonra bu Kuran, ‘karşı devrimci
Enver Paşa’ dosyasının içine konu-
larak Taşkent’teki G.P.U.‘ya gön-
derildi.

Agabekoff’un anlattıkları bu-
rada son buluyor. 

Birkaç hafta sonra Buhara’da
Dunow’la bizzat konuşma fırsatı
buldum. Dunow, Agabekoff’un an-
lattıklarının yalan olduğunu söyle-
di. Dunow’a göre bu trajedi şöyle
son buldu:

‘Bu baskında iki atlı kaçmayı ba-
şarmıştı. Bunlardan biri Enver’-di,
öteki de onun yardımcısı Süküs
Bey. İki kişi Arundar’daki Aksu pı-
narına kaçtılar. Burada onlar gel-
meden üç kişi vardı. Bunlar Aga-
bekoff ve iki yardımcısıydı. Enver
ve yardımcısı, üzerlerindeki Türk
üniformaları nedeniyle en acemi
bir kişi tarafından bile tanınabilirdi.
Enver, çeşmenin altında bulunan
koyun derisinden yapılmış kovaya
başını eğdi. Tam bu sırada Aga-
bekoff, elbiselerinin içine sakladığı
Türkmen palasını çıkardı ve eğil-
miş durumda bulunan Enver’in ba-
şına vurdu ve başını parçaladı. Az
sonra, şok içinde bulunan yar-
dımcı  Süküs Bey’in akıbeti de aynı
oldu.’

Evet, Gustav Krist’in  ‘Allein
durchs verbotene Land’ adlı kita-
bında Enver Paşa’nın ölümü üze-
rine bu bilgiler var. 

Bu vesile ile Enver Paşa’yı bir
kez daha anmış olduk. Ona Allah’-
tan rahmet diliyor, yorumu bu sa-
tırları okuyanlara bırakıyorum.
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Hüdai Ülker

Enver Paşa Kimdir?
(1881-1922) 1881 Senesinde İstan-

bul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri
Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp

Okulunu 1899'da piyade teğmeni ola-
rak tamamladıkten sonra, 1903'te kur-

may yüzbaşı olarak Harp
Akademisinden mezun oldu. Sela-

nik'teki üçüncü ordunun emrine
girdi. 1906'da binbaşı oldu. İttihat ve
Terakki Cemiyeti kurucuları arasına
katıldı. Bu topluluk içinde tutunup,

kendini sevdirdi.
II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde

önemli rol oynadı. Makedonya Genel
Müfettişliği ve Berlin Ateşemiliterliği
gibi görevlerde bulundu. 31 Mart ola-

yında Hareket Ordusu’na katıldı. İş-
kodra mutasarrıfı ve cephe komutanı

olarak İtalyan saldırısına başarıyla
karşı koyan Enver Paşa, 1912'de yar-
bay oldu. 23 Ocak 1913'te İttihat ve

Terakki tarafından düzenlenen Babıali
baskınına katıldı. Sadrazam Kamil Pa-
şanın istifasını sağladı. Böylece İttihat

ve Terakki Cemiyetinin iktidarı ele
geçirmesinden sonra, Edirne'nin kur-

tarılmasında önemli rol oynadı. Bu
başarısından sonra albaylığa ardından

da tuğgeneralliğe yükselen Enver
Paşa, 1914'te de Sait Halim Paşa hü-

kümetinde Harbiye Nazırı oldu. Şeh-
zade Süleyman'ın kızı ile evlendi.
Orduda bazı düzenlemeler yapan
Enver Paşa, Fransız modeli yerine

Alman stilini uyguladı. 
Birinci Dünya Savaşına Almanların

yanında katılmamızda etkin rol oyna-
yanlar arasındaydı. Dünya savaşının

Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisi
ile sonuçlanmasından sonra İttihat ve
Terakki partili arkadaşlarıyla beraber,

önce Odessa'ya, oradan da Berlin'e
gitti; daha sonra Rusya'ya geçti. Ana-
dolu'daki Milli Mücadele hareketine
katılmak istediyse de kabul edilmedi.
1920 Eylülünde Bakü'de Doğu Ulus-

ları toplantısına katıldı ve Batum'da
Türkiye Şuraları Partisini kurarak

Türkistan'ı kurtarma hareketini baş-
lattı. Ancak Rus kuvvetleri karşısında

başarılı olamadı. 4 Ağustos 1922'de
Tacikistan'da, Belcivan yakınlarında

bir çarpışmada öldü ve Çeğen köyüne
defnedildi.
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Çileden çıkarıp isyana salma
Yaratan söylüyor Hak’dan hiç şaşma
Hukuku, kanunu, sınırı aşma
Yaratan’ı bir de ölümü düşün

Dara düşeni vura vura ezme
İnsan ol, insan kal! gönülden geçme
Dünya malına gel tamah etme
Yaratan’ı bir de ölümü düşün

Kartal misali küçük kuşu yeme
Zengin, fakir deyip ayrıma gitme
Şef olsan da kimseye zulmeyleme
Yaratan’ı bir de ölümü düşün

Sevdalandım
Lâyık görmedim seni ben ellere
Kurban olam saçındaki tellere
Ben rastlamadım sen gibi güzele
Çehrendeki güllere sevdalandım

Kıskanırım elin verme ellere
Muhtaç oldum şirin tatlı sözlere
Kız düşürme beni sevda çölüne
O elâ gözlerine sevdalandım

Nazara uğrama düşme dillere
Alıp gidem seni bizim illere
Al duvaklı gelin ol bizim eve
Suvaran Sunaya sevdalandım

Halil Doğan

YARATAN’I 
BİR DE
ÖLÜMÜ DÜŞÜN

Edebiyat



üreselleşmiş dünyada iletişim ve bilimin ha-
yatımızda ne kadar merkezi bir rol oyna-dığı
açıktır. Modernleşme süreci ile beraber sa-
nayileşmeyi tamamlamış olan ve postmo-
dern çağı yaşayan ülkeler, ekonomilerini
ağırlıkla hizmet sektörüne yönlendirmiş-ler-

dir. Bu esnada kaliteli eğitim artık bireylerin sosyal ve
kültürel statüsünü daha da belirleyen faktör haline gel-
miştir. 

Çağımızın ünlü sosyologlarından Pierre Bourdieu eği-
timi, kültürel sermaye olarak tanımlayarak, modern Batı
toplumlarında bu sermayenin paylaşımındaki ada-let-
sizlik sonucu sosyal eşitsizliklerin oluşturulup muha-faza
edildiğini savunur. Bu konuyu Avrupa’da yaşayan ya-
bancılar bağlamında ele aldığımız zaman kendile-rinden
sürekli istenen entegrasyon için şart olan fırsat eşitliği-
nin eğitim alanında sağlanamadığını görebiliriz.  

Sosyolojik olarak toplumlar, kendi içinde yaşayan
azınlıkların ve yabancıların etnik ve kültürel farklılıkları
sebebi ile ortaya çıkan eşitsizlikleri yok edemedikleri
takdirde bunları ötekileştirilip dışlamaya başlarlar. Fark-
lılıklar bağlamında ortaya çıkan problemlerden bu grup-
ların sorumlu olduğunu öne sürerler. Bunun bir örneğini
Almanya’nın eğitim sisteminde açıkça görebi-liriz. Yapı-
sal olarak farklılıklara kapalı olan Alman eğitim sistemi
yabancılar ve azınlıkların ihtiyaçlarını yeterince dikkate
almamaktadır. Bu ihmallerin sonucu olarak yabancı ço-
cukların eğitim alanında Alman çocukları ile eşit haklara
sahip olmadığı son senelerde yapılan araştırmaların
ortak neticelerinden biridir. Senelerdir bu gerçeklere
gözlerini kapatan veya hâlâ gerçekleri inkar eden resmi
makamlar artık hem uluslararası hem Almanya’da yapı-
lan PISA,TIMMS, FABER, IGLU gibi araştırmaların so-
nuçlarını kabul etmek zorunda kalmış-lardır. Bu
araştırmalar Alman eğitim sisteminde başa-rının ne
kadar etnik ve sosyoekonomik faktörlere bağlı olduğunu
açıkça göstermiştir.

Yabancı uyruklu çocukların Alman arkadaşlarına göre
daha başarısız olmalarının sebebini çocuklarda ve ailele-
rinde arayan görüş bazı kesimlerce hala kullanılsa da,
bilimsel olarak geçerliliğini kaybetmiştir. Başarı tablo-
sundaki farkların okul öncesi yuva eğitimiyle başlayıp
üniversiteye kadar fazlalaşarak devam ettiğini tespit
eden bu araştırmalar, Alman eğitim sisteminde yabancı
çocuklara karşı resmi kurumlarca bir dışlamanın hakim
olduğunu ortaya koymuştur. 

Sürekli olarak yabancı uyruklu çocukların dil sorununu
bahane ederek veya kültürel olarak eğitime verilen de-
ğeri sorgulayarak yabancı öğrencilerin eşit fırsatlar-dan
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ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNDE 
YABANCI ÇOCUKLAR 

RESMÎ KURUMLARCA DIŞLANIYOR
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Alman eğitim kurumları,
kurumsal olan hataları gör-

mezden gelerek, bütün
sorumluluğu çocukların
kendisinde veya çevre-

sinde arıyorlar. Hatta okul
dışı faaliyetleri bile  sebep

göstermeye çalışıyorlar. 
Mesela Türk ve Arap kö-
kenli yabancı öğrenciler

için Kur’an kurslarının okul-
daki entegrasyon gayret-
lerini olumsuz etkilediğini

bile savunmaya çalışıyor-
lar.

Eğitim



mahrum bırakıldığı da bu araştırmaların sonuç-ların-
dandır. Hatta 2006 senesinde Birleşmiş Milletler söz-
cüsü Vernor Mundez bu duruma dikkat çekerek
Alman eğitim sisteminde reform yapılması gerekti-
ğini vurgulamıştır. 

Almanya’daki okul sisteminde öğretim üyeleri ve
okulların yanlış ve taraflı uygulamaları öğrencilerin
gelecekteki hayatlarını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Yabancı öğrencilerin aynı okullara yönlendiril-

mesi için Alman arkadaşlarından daha başarılı olması
gerektiği veya eşit başarıya rağmen Alman öğrenci-
lerin tercih edildiği de ortaya çıkmıştır. 

Neticede bu dışlama mekanizmalarını direkt ve do-
laylı olarak ikiye ayırabiliriz. Direkt olanlar, sözünü
ettiğimiz organizasyon bağlamında çifte standart uy-
gulamakla yapılan haksızlıklardır. Bu uygulamala-rın
yer yer pozitif ayrımcılık olduğunu ve yabancı çocuk-
ları başarı seviyesi daha düşük okullara gönde-rerek
korumak ve teşvik etmek maksadı ile yapıldı-ğını sa-
vunan öğretim üyeleri ve resmi makamlar da olmuş-
tur. 

Dolaylı dışlama ise sistemin kendi içinde getirdiği
ve bütün öğrencilere aynı davranarak aktörlerin bile
belki farkında olmadıkları dışlama mekanizmalarıdır.
Sistem olarak Almanca lisanı ve Alman kültürüne
uyarlanmış olan eğitim kurumları, farklılıkları gözardı
edip prensip olarak yabancı çocukların ihtiyaçlarına
cevap vermemektedir. Bu nedenlerden ortaya çıkan
okuldaki  başarısızlıkların sebepleri çocukların men-
sup oldukları kültürün, dinin ve sosyal çevrenin so-
runları gibi gösterilmeye çalışılır. 

Eğitim kurumları evde konuşulan anadil, eksik yuva
eğitimi, yetersiz motivasyon veya ebeveynlerin eksik

desteği gibi sebepler öne sürerek kendi sorumluluk-
larını kabul etmiyorlar. Yabancılığın pisikolojik bir yük
olduğunu ve çocukların iki kültür arasında çaresiz
kaldıklarını ve bunun sonucunda okul başarısının
düştüğünü savunuyorlar. 

Kurumsal olan hataları görmezden gelerek bütün
sorumluluğu çocukların kendisinde veya çevresinde
arıyorlar. Hatta okul dışı faaliyetleri bile sebep göster-
meye çalışıyorlar. Mesela Türk ve Arap kökenli ya-

bancı öğrenciler için Kur’an
kurslarının okuldaki entegras-
yon gayretlerini olumsuz etkile-
diğini bile savunmaya çalışı-
yorlar.

Bu önyargılı ve sorumsuz
yaklaşımların ne kadar gerçek-
dışı olduğu bahsettiğimiz araş-
tırmaların sonucuyla nihayet
ortaya çıkmıştır. Eşitsizliğin sa-
dece çocuklardan değil okul sis-
teminden kaynaklandığı ve
kurumsal bir dışlamanın var ol-
duğu artık bilimsel olarak da
tespit edilmiştir.

Bu tabii ki ebeveynlerin so-
rumluluğunu veya çocukların
bazılarında gerçekten dil so-
runu olduğunu reddetmek anla-
mına gelmez. Sebeplerin çok-
faktörlü olarak farklı oranlarda
çocuklardan, okuldan öğretim
üyelerinden ve büyük ölçüde
eğitim sisteminden kaynaklan-
dığını görmek gerekir. Bunu
fark eden muhtelif bölgesel yö-
netimler yabancı çocukların
yoğun olduğu okullarda artık

koordinatör ve mediatör olarak faaliyet gösteren
farklı etnik kökenli  aktörler çalıştırmaktadır. Bu ak-
tiviteler faydalı olmakla beraber problemin kökten
çözümü açısından yeterince kapsamlı değildir. 

Artık bu gerçekleri resmi makamlar da görerek,
okul sisteminde reform yapılması gerektiğini farket-
mişlerdir. Neticede reformize edilen yeni eğitim sis-
temi bu adaletsizliği bir nevi ortadan kaldırması
açısından son derece önemlidir.      

Bekleyip göreceğiz....                              
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as deutsche
Bildungssys-
tem ist einer
der gesell-
schaftlichen

Bereiche, der seit Beginn
der Einwanderung von
Gastarbeitern vor einem
halben Jahrhundert vor
diversen Herausforderun-
gen gestellt wurde. 

Die Heterogenität und
Diversität der Schüler
brachte neue Anforderun-
gen an alle Beteiligten mit
sich, die bis heute nicht in
zufriedenstellendem Maße
bewältigt werden konn-
ten. Hauptindikator hier-
für sind die in diversen
Studien nachgewiesenen,
geringeren Bildungser-
folge von Schülerinnen
und Schülern mit Migra-
tionshintergrund im Ver-
gleich zu „ deutschen“
Schülern, selbst wenn sie
in Deutschland geboren
wurden, die deutsche
Sprache  beherrschen und
ihre gesamte Schullauf-
bahn in Deutschland ab-
solviert haben.  

Die schulische und be-
rufliche Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen
stellt eine zentrale Res-
source für die Zukunft
einer Gesellschaft dar.
Gerade vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden
Leistungs- und Informa-
tionsgesellschaft haben
höherwertige Schulab-
schlüsse eine immer grö-
ßere Bedeutung.

Besonders mit Blick auf
die spezifische Situation
von Migrantenkindern-
und jugendlichen gewinnt
diese Bedeutung noch-
mals an Wert, da für sie
der Erwerb schulischer
und beruflicher Bildungs-
qualifikationen eine
Schlüsselrolle im sozialen
und kulturellen Integrati-
onsprozess spielt Es be-
steht Einvernehmen in
Politik und Wissenschaft,
dass dem Bildungs und
Qualifikationssystem eine
Schlüsselfunktion für den
langfristigen Erfolg der
gesellschaftlichen Inte-
gration dieser Kinder und
Jugendlichen zukommt.
Besonders angesichts der
demographischen Ent-
wicklung in Deutschland
sind Förderung und
(Aus)-Bildung junger Mi-
grantinnen und Migranten
– als Kinder der einzig
wachsenden Bevölke-
rungsgruppe – für künf-
tige Produktivität und
gesellschaftlichen Wohl-
stand von großer Bedeu-
tung. In diesem
Zusammenhang haben di-
verse nationale und inter-
nationale Studien und
Forschungen wie PISA,
FABER, IGLU oder TIMMS
dem deutschen Bildungs-
system jedoch schlechte
Noten ausgestellt. Diese
Studien haben empirisch
bestätigt, dass Deutsch-
land im internationalen
Vergleich nicht nur

D

UN-GLEICHHEIT IM DEUTSCHEN

SCHULSYSTEM

Bildung

Die tatsächlichen Barrieren 
für Migrantenkinder in der
Schule offenbaren sich je-
doch in organisatorischen
Regulierungen und Proze-
duren, die oberflächlich fair
oder zumindest neutral for-
muliert sind, deren Wirkun-
gen aber diskriminierend
sind.
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schlechte schulische Leistungen
vorweist, sondern durch die hohe
Selektivität des Schulsystems
auch soziale Ungleichheiten pro-
duziert. Demnach sind Kinder
aus sozial benachteiligten Schich-
ten und Migrantenkinder struktu-
rell benachteiligt und es kann
nicht von einer Chancengleichheit
gesprochen werden. Besorgniser-
regend war vor allem die enge
Kopplung von schulischem Erfolg
und ethnischer Herkunft. Für den
französischen Soziologen Pierre
Bourdieu ist Bildung als kulturel-
les Kapital zu betrachten,  bei
dessen Verteilung in modernen
westlichen Gesellschaften beson-
ders im Hinblick auf Migranten
soziale Ungleichheiten reprodu-
ziert werden. Wie die Fakten be-
legen, sind tatsächlich Kinder
und jugendliche mit Migrations-
hintergrund von den Selektions-
mechanismen im deutschen
Schulsystem überproportional
betroffen. Kinder ausländischer
Herkunft haben selbst bei glei-
chem sozialen Status, nicht nur
bei gleicher Leistung, eine gerin-
gere Chance auf ein Gymnasium
empfohlen zu werden als “deut-
sche” Kinder. Die Bildungsun-
gleichheit bewegte sogar den
UN-Sonderberichterstatter Vernor
Mundez 2006 die fehlende Chan-
cengleichheit im deutschen Bil-
dungssystem anzumahnen. Die
Idee der Chancengleichheit ba-
siert nämlich auf der Einsicht,
dass die Menschen aus unter-
schiedlichen “Startpositionen”
nur nach individueller Leistung
mit Erfolg belohnt werden. Der
von der Mehrheitsgesellschaft
oftmals bemängelte Integrations-
wille der Migranten setzt  jedoch
eine Chancengleichheit  Voraus,
die zumindest im deutschen
Schulsystem nicht existent ist.

Aus soziologischer Perspektive
zeigt sich, dass Mehrheitsgesell-
schaften, die die soziostrukturel-
len und kulturellen
Herausforderungen im Kontext
von Migration nicht bewältigen
können, die Minderheiten bzw.
Migranten als Urheber und Ver-
antwortliche für die Anomien be-
trachten. Obwohl die
Aufnahmegesellschaft als Haupt-

akteur die Rahmenbedingungen
und die formell- institutionellen
Konditionen des Handlungsspiel-
raums von Migranten als Gruppe
festlegt, wird versucht, Defizite
im Kontext von Integration, in
der Kompetenz und Verantwor-
tung der Einwanderer zu veror-
ten. Das führt dann zur
Etikettierung dieser Gruppe als
“Fremde”, die von der eigenen
Identität abgrenzbar werden.
Diese Denkmuster basierend auf
sozial konstruierten Differenzie-
rungsmerkmalen bilden dann die
Grundlage von Schuldzuweisung
und Diskriminierung einerseits
und einem Überlegenheitsan-
spruch andererseits. Entspre-
chend gab es in den letzten
Jahrzehnten die  Auffassung,
dass die Ursachen für den man-
gelnden Schulerfolg von Migran-
tenkindern überwiegend in den
Defiziten und Mängellagen der
betroffenen Kinder, ihrer familiä-
ren Umwelt und ihrer kulturellen
Herkunft liegen. Als Antwort wur-
den unterschiedliche Förderpro-
gramme für die Kinder oder
kulturelle Begegnungen organi-
siert. Diese Maßnahmen blieben
jedoch in Bezug auf das Ziel der
Chancengleichheit und Bildungs-
gerechtigkeit unzureichend. Mitt-
lerweile hat sich in den
Sozialwissenschaften auch mit
Hilfe besagter Studien und For-
schungen der  alternative Erklä-
rungsansatz der
“Institutionellen Diskriminie-
rung” etabliert. Neben den klas-
sischen Sichtweisen, Gründe für
die unterproportionale Partizipa-
tion von Schülern mit Migrations-
hintergrund in höheren
Bildungsgängen bei den Schülern
selbst zu suchen, geht diese
Theorie von dem Argument aus,
dass das öffentliche Schulwesen
nur unzureichend in der Lage sei,
auf die Komplexität der aktuellen
und künftigen Lebenszusammen-
hänge- und perspektiven zu ant-
worten. Zur Begründung wird
darauf verwiesen, dass die Struk-
turen und Ziele des deutschen
Schulsystems durch die Leitvor-
stellung der Homogenität (Ein-
heitlichkeit) einer Gesellschaft
und der Homogenisierung ihrer

Mitglieder determiniert seien. So
werden bestehende Ungleich-
heitsmuster in der Bildungsbetei-
ligung als Resultat
organisatorischen Handelns kon-
zipiert. Ausgehend von den sta-
tistisch meßbaren Effekten der
ungleichen Verteilung von Schul-
erfolg entlang ethnischer Unter-
scheidungen werden
Mechanismen der Diskriminie-
rung rekonstruiert. Betrachtet
werden die Strukturierung der
Leistungsbeurteilungen und Se-
lektionsentscheidungen in den
Schulen von lokalen einwande-
rungs- und bildungspolitischen
Rahmenbedingungen, lokalen
Angebotsstrukturen sowie etab-
lierten Praktiken und Wissens-
haushalten in den einzelnen
Schulorganisationen. Ausgangs-
punkt dieses Theoriekonzeptes
ist die Vorstellung, dass Mecha-
nismen institutioneller Diskrimi-
nierung weitgehend unabhängig
von den Eigenschaften und Leis-
tungen der Schüler wirksam wer-
den. Shulerfolg oder Misserfolg
ist demnach nicht allein von den
eigenen Leistungen der Schüler
abhängig, sondern auch von Ent-
scheidungsprozessen der Schu-
len, die die
Verteilungsgerechtigkeit der von
ihnen zu vergebenden Güter (in
diesem Fall Bildung) vernachläs-
sigen. Hierbei bekommen be-
stimmte Gruppen weniger , als
ihnen normativ zustünde.  Die
daraus resultierende soziale Un-
gleichheit wird dann von den Ent-
scheiderInnen durch bestimmte
institutionelle Arrangements mit
Sinn ausgestattet und durchaus
als stimmig oder gerecht be-
trachtet. Beispielsweise wird ein
Schüler mit Migrationshinter-
grund ausgehend von der An-
nahme, er könne wahrscheinlich
zukünftig nicht ausreichend ge-
fördert werden, trotz ausreichen-
der Leistungen auf eine
Realschule statt auf ein Gymna-
sium empfohlen. Das kann
durchaus aus paternalistischen
Motivationsmustern erfolgen
ohne von den Verantwortlichen
Akteuren als intendierte Diskrimi-
nierung wahrgenommen zu wer-
den. Institutionelle

Bildung



Diskriminierung kann als direkte
und indirekte Diskriminierung in
zwei Kategorien eingeteilt wer-
den: Der Typ der direkten institu-
tionalisierten Diskriminierung
beruht auf der Anwendung von
ungleichen Normen und Regeln,
die mit benachteiligenden Konse-
quenzen auf bestimmte Gruppen
angewendet werden. Diese Be-
nachteiligung kann sowohl hoch-
formal und
gesetzlich-administrativ sein, als
auch informell in der Organisati-
onskultur von Institutionen und
seiner Akteure abgesichert sein.
Die tatsächlichen Barrieren für
Migrantenkinder in der Schule of-
fenbaren sich jedoch in organisa-
torischen Regulierungen und
Prozeduren, die oberflächlich fair
oder zumindest neutral formuliert
sind, deren Wirkungen  aber dis-
kriminierend sind.  Diese Formen
verdeckter und nicht-intentiona-
ler Diskriminierungen gehören
zur indirekten institutionalisierten
Diskriminierung. Allgemein resul-
tieren Effekte indirekter Diskrimi-
nierung aus der Anwendung von
gleichen Regeln und Normen, die
bei verschiedenen Gruppen
grundsätzlich ungleiche Chancen
ihrer Erfüllung zur Folge haben
(z.B. nur Deutschkenntnisse als
Maßstab zur Bewertung sprachli-
cher Leistungen). Zum Ausdruck
kommen beide Arten der Diskri-
minierung hauptsächlich in den
diversen Entscheidungsinstanzen
im Laufe einer Schullaufbahn,
wie beispielsweise der Einschu-

lung, der Wiederholung von
Schuljahren oder dem Übergang
in die Sekundarstufe. Aber auch
die ungleichen Bewertungen von
Schulleistungen, die pädagogisch
von den Lehrkräften legitimiert
werden und nur bedingt einseh-
bar oder kontrollierbar sind, kön-
nen zu einem negativen Trend in
den Bildungserfolgen der Migran-
tenkinder beitragen. Gemeinsam
haben sämtliche Diskriminie-
rungsmechanismen jedoch, dass
sie sich erstens um die Deutsch-
kenntnisse der Kinder und zwei-
tens um ihre familiären und
soziokulturellen Lebenshinter-
gründe zentrieren. Diese klassi-
schen Legitimationsmuster
dienen oftmals zur Leugnung von
organisatorischen Diskriminie-
rungsmechanismen, die im Sys-
tem des deutschen
Bildungswesens enthalten sind.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass die alleinige Be-
trachtungsebene der Individuen,
Lehrer und Schüler sowie die Dif-
ferenz der Kulturen keinesfalls
ausreichend ist, um die man-
gelnde Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit in Deutsch-
land zu erfassen. Die Strategie
des individuellen Förderns hat
keine ausreichende Wirkung ge-
zeigt. Auf lokaler Ebene haben
zahlreiche Schulen diverse Sozi-
alkräfte mit interkulturellen Kom-
petenzen und dem Aufbau von
Netzwerkstrukturen versucht,
dem schulischen Scheitern von
Migrantenkindern zu begegnen.

Trotz  positiver Ergebnisse ist je-
doch auch dieser Weg keine flä-
chendeckende, bundesweite
Lösung, solange es situative, or-
ganisatorische Kalküle sind, die
die Schullaufbahn der Kinder be-
stimmen. Erforderlich sind ent-
schiedene bildungs-und
schulpolitische Maßnahmen, die
eine Sonderbehandlung von Mig-
ranten mit besagten Nebenwir-
kungen unterbindet. Hierzu zählt
auch im Schulbereich eine aktive
Antidiskriminierungspolitik. 

Keinesfalls soll mit diesen Aus-
führungen die Verantwortung der
Eltern oder der Schüler bezüglich
der Schulleistungen geschmäh-
lert werden. Es soll aber aus-
drücklich zum Ausdruck gebracht
werden, dass es sich meist um
multifaktorielle Lösungsansätze
handeln muss. Die pauschale
voreilige und überholte Ansicht,
die Migrantenkinder für ihre
schlechteren Schulleistungen al-
lein verantwortlich zu machen,
sollte spätestens mit den Ergeb-
nissen der Studien überfällig
sein. Letzlich haben  auch die po-
litisch verantwortlichen Akteure
mit der aktuellen Schulreform die
Weichen für ein weniger selekti-
ves Schulsystem gelegt, der hof-
fentlich zumindest einen Teil der
Ungleichheit aufhebt. Wir werden
sehen...

Önder Coştan
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Kottbusserdamm 1    10967  Berlin
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Fahri Kaynar
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er 9. November 1989 ging in die Ge-
schichte ein. Die DDR zerbrach. Nach 28
Jahren Trennung war Berlin nun wieder
vereint. Im Jahr 1990 fand die Wieder-
vereinigung Deutschlands statt. Viele
Familien und alte Freunde fanden zu

einander. Nun sind etwa zwanzig Jahre vergangen seit
der Wende. Jedoch ist heute immer noch oft festzu-
stellen, dass „Ossis“ und „Wessis“ an ihren alten Iden-
titäten hängen und noch nicht so recht heimisch
geworden sind in ihrer neuen vereinten Heimat. 

Im Geflecht der Identitätswandlungen ist die Per-
spektive der Migranten aus dem alten Westberlin nicht
allzu oft beleuchtet worden. Ausländer bzw. Deutsche
mit Migrationshintergrund haben sich mit Berlin und
Deutschland mitgefreut, sind mittlerweile jedoch ge-
spaltener Meinung, was die Wiedervereinigung angeht.
Interviews mit Migranten und ihre Stimmen zu diesem
Kontext wurden eher selten wahrgenommen. Daher
habe ich mit dem Berliner Schriftsteller Hüdai Ülker ein
Interview zu diesem Ereignis durchgeführt. 

Hüdai Ülker ist 05.08.1951 in Stip, Mazedonien ge-
boren und kam mit 6 Jahren nach Izmir, wo er und
seine Eltern eine neue Heimat fanden. Mit 23 Jahren
entschloss er sich nach Deutschland zu kommen, um
hier zu arbeiten, ohne zu wissen, dass dies hier seine
zukünftige Heimat sein würde. Neben seiner Tätigkeit
bei Siemens führte Ülker seine literarischen Ambitio-
nen fort und ist vor allem bekannt wegen seinen Kurz-
geschichten, wie „Gurbet insanları“, in denen er oft
über das Leben und seine Hindernisse im noch frem-
den Deutschland der 1970er Jahre schreibt. Im nach-
folgenden Text werden ausgesuchte Teile des Inter-
views wiedergegeben: 

Die Nachricht, dass der Weg nach Westberlin offen
sei, kriegt Ülker im Radio auf dem Weg zur Arbeit mit.
Die helle Aufregung um ihn herum ist ihm nur teilweise
verständlich. In den nächsten Tagen und Wochen er-
fährt er einige Schicksale hautnah mit, welche ihn
auch sehr berühren:

„Ein alter Mitarbeiter bei Siemens, der im Osten
blieb, bekam nach 28 Jahren seinen alten Arbeitsplatz
zurück und fing an bei uns zu arbeiten. Sein Umklei-
deschrank war nicht angerührt worden. Seine Arm-
banduhr darin war allerdings stehen geblieben.“

Um Solidarität zu zeigen ging ich zum Checkpoint
Charlie, traute mich aber nicht beim „Trabbiklat-
schen“, dem damaligen Willkommenszeichen mitzu-
machen. Zu groß war meine Angst, dass jemand mich
fragen könnte, warum ich mich angesprochen fühle.
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Die Geschichte, 

die die Welt e
rschütterte.  

Ein Interview mit Hüdai Ülker.Der Bau und der Fall 
der Berliner Mauer

In der Nacht zum 13. August 1961 wurden unangekündigt die Grenzwege zum
Westen durch die Nationale Volksarmee mit Stacheldrahtrollen abgesperrt. 

Natürlich spürte ich die Verän-
derungen, die vor allem finan-
zielle und berufliche
Schwierigkeiten mit sich brach-
ten, aber ich fand es eher über-
raschend, dass Menschen, die
gestern noch zusammen wein-
ten, heute den Anderen nicht
mal mehr sehen wollten. 

Geschichte



Nichtsdestotrotz haben viele Gast-
arbeiter anfangs verwirrten ehe-
maligen DDR-Bürgern hier in
Berlin sehr geholfen, sei es auch
nur in Form von warmem Essen
und Trinken.

Die Freude der Wiedervereini-
gung kann Ülker nur bedingt mit-
reißen. Er freut sich für
Deutschland, besonders für die
zerrissenen Familien, die nun zu-
einander finden sollten. Nur weiß
er nicht mit wem er sich freuen
soll, daher ist er eher ein gerühr-
ter Zuschauer. Er erhofft sich
durch den Mauerfall ein größeres
Land, also viel mehr zu sehen und
zu erleben. Anstelle dessen erfolgt
eher Ernüchterung und Enttäu-
schung. Vom viel diskutierten In-
tellekt des Sozialismus in der DDR
ist nicht viel zu sehen. Die Infra-
struktur ist in einem sehr schlech-
ten Zustand. Das Interesse am
Osten erlischt mit der Zeit für
Ülker. Im Berliner Ausnahmezu-
stand geht er seinem Alltag nach:

„Ich musste zur Arbeit und kam
nicht durch zur U-Bahn. Hunderte
von Menschen hatten sich bei der
Post angestellt, um das Willkom-
mensgeld zu bekommen. Aus
Angst ich wolle vordrängeln ließen
sie mich nicht durch. Erst mit Müh
und Not konnte ich Ihnen erklä-
ren, dass ich nur durchgehen
möchte, um zur Arbeit zu gelan-
gen. So hatte ich mir die Worte
Mompers nicht vorgestellt, als er
sagte: Nun Berlin, freue dich.“

Für Ülker bestehen in den näch-
sten Monaten und Jahren die Ver-
änderungen aus neuen Kollegen
aus dem Osten, Warenknappheit,
Menschenmassen, finanziellen
Kürzungen und Ausländerfeind-
lichkeit. Das Gerede von Ossis und
Wessis beginnt. Zwischen zwei
Fronten verliert Ülker etwas die
Orientierung. Wie viele andere ist
er der Meinung, dass die Mauer zu
schnell und zu unerwartet fiel, so
dass man sich und das Land nicht
darauf vorbereiten konnte. 

Das Land, dass mit dem Mauer-
fall dazukommen sollte als Per-
spektivenerweiterung ist ihm nun
gänzlich fremd und kalt. Er hört
von rechtsgerichteten Demonstra-
tionen und Bewegungen und hat
Mühe zu begreifen, was die Men-
schen in Ostdeutschland gegen
Menschen wie ihn haben. Gegen
Menschen, die sie noch nicht ein-
mal kennen. 

Er erkennt, dass die finanzielle
Situation wohl mit dazu führt. In

der Not ist man wohl sich selbst
der Nächste, und braucht einen
Sündenbock, denkt er sich. Die
Freude des Mauerfalls war von
kurzer Dauer:

„Viele Menschen wünschten sich
die Mauer zurück, nur diesmal
bitte mit 5 Metern Höhe. Für mich
war aber die Mauer nicht wirklich
weg. Natürlich spürte ich die Ver-
änderungen, die vor allem finan-

zielle und berufliche Schwierig-
keiten mit sich brachten, aber ich
fand es eher überraschend, dass
Menschen, die gestern noch zu-
sammen weinten, heute den an-
dern nicht mal mehr sehen
wollten. Und besonders neu war
für mich die Erkenntnis, dass ich
Ostberlin vor dem Mauerfall ange-
nehmer empfand und nach dem
Mauerfall weniger im Osten war,
als vorher“ (1Std. 23Min. 45Sek.)

Hüdai Ülker erlebt mit dem Mau-
erfall eine Verschiebung seiner
Identitätsstellung in Deutschland.

Nach der Eingewöhnung an den
realen Alltag bewirken der Mauer-
fall und seine Folgen eine Irrita-
tion. Auch wenn das erzählte
„Wunderland“ nicht der Wahrheit
entspricht, so ist er doch zufrieden
und glücklich hier in der Ferne sei-
ner Heimat. Nach der Wiederver-
einigung bleibt ihm Ostdeutsch-
land so fremd wie zu DDR-Zeiten.
Er erlebt die Ereignisse und Ent-
wicklungen zwar mit, jedoch als
Beobachter und nicht als aktiver
Mitspieler. Die Verwandlung der
früheren Freude in bundesweite

Frustration hinterlässt bei ihm
einen bitteren Nachgeschmack.
Seine Empfindungen, dass es frü-
her irgendwie besser war, nehmen
ihm die Angst um seine Zukunft
als Türke in Deutschland nicht.
Das Gegenteil ist der Fall. Er sieht
die Nichtdeutschen als die größten
Verlierer des Mauerfalls.

Durch die Informationen in den
Aussagen Hüdai Ülkers kann man
einen ungefähren Eindruck gewin-
nen, wie sich der Mauerfall aus
der Sicht eines Migranten abge-
spielt haben mag. Die Auswirkun-
gen der Wende sind was das
soziale Leben und die mentalen
Entwicklungen von Migranten in
Deutschland angeht, nicht zu un-
terschätzen. Der Migrant scheint
für die Geschichte des Mauerfalls
aus deutscher Sicht nicht dazuzu-
gehören. In diesem Beziehungs-
dreieck in dem die Deutschen in
Ost und West schon eine Schwie-
rigkeit miteinander aufführen,
kommt der Migranten gänzlich „zu
kurz“. Um einen besseren Um-
gang miteinander zu haben sollte
aufeinander zugegangen werden. 

Eine bewusste Abgrenzung zwi-
schen „Ossi“ und „Wessi“ wird
heute noch im Alltag und im Be-
rufsleben ganz klar wahrgenom-
men. Zwar ist diese nicht oft
diskriminierend oder benachteili-
gend, jedoch sehr spaltend. In
diesem Sinne ist es empfehlens-
wert an einer zusammenwirken-
den und bindenden Zukunft zu
arbeiten in der alle Bürger in der
Bundesrepublik, einschließlich der
Migranten, sich nicht wie eine
Randgruppe oder nicht erwünscht
fühlen. Ein wiedervereintes
Deutschland bringt nicht viel,
wenn seine Bürger sich dem nicht
zugehörig fühlen. Damit ist ab-
schließend zu bemerken, dass
eine starke Integrationsarbeit
nicht nur für Migranten, sondern
auch für viele Deutsche geleistet
werden muss, um in Deutschland
eine besser funktionierende Multi-
kulturalität und eine sozialere und
gemeinsam wachsende Zukunft
zu erreichen.
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ir kadını ağlatmak çok zor değildir as-
lında. Kadınlar her şeye ağlayabilir; bir
filme, bir şarkıya, bir yazıya... En az er-
kekler kadar yani! Ama bir kadını yü-
rekten ağlatmak zordur. Eğer bir kadın
yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun yüre-

ğine ulaşmış demektir. 
Ama o yüreğin değerini bilememiş olacak ki ağla-

tan, gözünü bile kırpmadan teker teker batırır iğne-
lerini yüreğe! 

İşte o zaman koca bir yumruk gelir oturur boğa-
zına kadının. Yutkunamaz, nefes alamaz; çünkü o
koca yumruk canını çok acıtır. Gözleri buğulanır ka-
dının sonra. 

Ağlamayacağım, der içinden. Ama engel olamaz
işte. 

Çünkü yüreğine ulaşmıştır birileri ve iğneler sapla-
maktadır... Bu acıya ne kadar karşı koyabilir ki bir
kadın. İnce ince süzülür yaşlar gözünden; önce bir-
kaç damla, sonra bir yağmur seli... Ve kadın ağlar;
hem de çok! 

Sanmayın ki gidene ağlar kadın! Gidenin giderken
koparttığı yerdir onu ağlatan, orada bıraktığı yaradır.
O yaranın hiç kapanmayacağını, kapansa bile izinin
kalacağını bilir kadın; o yüzden ağlar. Ama bilir misi-
niz, ağlamak kadınları olgunlaştırır. Her damla, daha

çok kadın yapar kadınları. Her
damla bir derstir çünkü. 

Bazen kadınlar ağladığında çoğu
insan, ağlama niye ağlıyorsun ki,
değmez onun için derler. Bilmedik-
lerindendir böyle demeleri. Çünkü
yürekleri acıyan kadınlar ağlamaz-
larsa, ölürler. İçlerindeki zehirdir
onları öldüren! Ağlayarak o zehir-
den kurtulur kadınlar, o irini temiz-
lerler yaralarındaki! 

Çünkü bilirler, o irin temizlen-
mezse iltihaba dönüşür yaraları.
Dönüşmemesi lazımdır oysa. O
yüzden de bolca ağlarlar. 

Zaman geçer sonra. Kadınlar
kendilerine sarılmayı öğrenirler.
Umarım öğrenirler, yoksa ruhlar
sapkın yollara çarpar kendini.
Sapan ruhların doğru yolu bulması
da yeni acılar demektir. Bunu bilir
kadınlar, o yüzden eninde sonunda
öğrenirler kendilerine sarılmayı... 

Çok ağlayan kadınlar, bir çok
şeyden vazgeçen kadınlardır aslın-
da. Her damla olgunlaştırır kadın-
ları evet ama olgunlaştıkça o safça
inandıkları aşk gerçeği onların gö-
zünde küçülür. Küçüldükçe değerini
yitirir ve işte o zaman kendilerine

sarılıp, yeni bir kadın yaratırlar kendilerinden. Güçlü,
yenilmez, mağrur ve aşka inanmayan... 

İnsanlar soruyorlar çoğu zaman neden bu kadar
çok bekar kadın var diye; hepsi kariyer derdinde
olan. Çünkü inançlarını yitirdi o kadınlar. 

Zamanında yüreklerine o kadar çok iğne saplandı
ki, o kadar çok ağladılar ki! Artık kendilerinden başka
bir doğru olmadığına inanıyorlar, o yüzden kendile-
rine sarılıyorlar. 

Çünkü biliyorlar ki sarıldıkları adamlar onları hak
etmedi; hem de hiçbir zaman! Hep bir çıkarları oldu
sarıldıkları adamların. 

E... o zaman niye sarılsınlar ki! 
Niye sarılalım ki! 
Etrafınızda yürekten ağlayan bir kadın varsa bilin

ki olgunlaşıyordur. 
O bilin ki, gerçekleri kabul etmeye başlamıştır. 
Bilin ki, artık aşkın olmadığına inanmıştır. 
Bilin ki, sarılacak tek bir doğrusu

kalmıştır. 
O da kim, ne diye sormayın

artık. Çok ağlayan kadınlar, eninde
sonunda kendilerine sarılırlar
çünkü! 
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Bir kadını ağlatmak

Anneler günü münasebetiyle, Aziz Nesin’den...,
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üyükşehir Beledi-ye
Başkanı Kadir Top-
baş’ la Florya’ da
bir saat başbaşa
Saat 11.00’de huzur-

daydık. Nasıl buldunuz İstanbul’u? 
İstanbul’un uğradığı  değişimi göz-
den kaçırmak mümkün değil. Fark
ediliyor. Tarihi eserler restore edil-
miş, Haliç temizlenmiş... 
Memnuniyetimizden memnun oldu
başkan Kadir Topbaş. Göreve gel-
diği günden bu güne kadar neler
yaptı ise anlattı bizler. Florya’yı
örnek olarak verdi: “İşte oturdu-
ğunuz bu mekan, pislikten geçil-
miyordu. Kokudan oturup çay
içmeniz mümkün değildi. Şimdi
görüyorsunuz…”  Sonra ayrıldık. 

Türk Eğitim Derneği ve Berlin
Veliler Topluluğu’nun üyelerinden
oluşan 17 kişilik bir grubun İstan-
bul gezisi 6 Nisan 2010 tarihinde
işte böyle güzel bir finalle nokta-
landı. 

İstanbul gezisini anlatmadan
önce eskimez dostum Ekrem Kızıl-
taş’a candan teşekkür etmek isti-
yorum. Gezi ile ilgili organize-leri
o yapmıştı. Bir organize ancak bu
kadar güzel yapılır. Sevgili dos-

tum, iyi ki varsın… 
Atatürk Havalimanı’nda hazır

bekleyen otobüsümüz bizi doğruca
otelimize götürdü. Çok yorgunduk
ve karnımız da açtı. Yatmadan ön-
ce az da olsa İstanbul havası al-
madan olmazdı. Ali Aksoy’un terci-
hine itibar ederek hem İstanbul’un
havasını koklamak hem de yemek
için Hataylı Habeş Restoran’a doğ-
ru yaya olarak yola koyulduk. 

Caddeler seyyar satıcılarla dol-
muş da taşmış, geçmek mümkün
değil. Arabı, Afrikalısı, Uzak doğu-
lusu, Asyalısı tezgah açmış Aksa-
ray caddelerine, caddeler renga-
renk. Kimi tekstil, kimi hediyelik
eşya, kimi ayakkabı, kimi çakmak,
kimi tatlı, kimi lahmacun, kimi ku-
ruyemiş, kimi meyve, kimi kes-
tane satıyor ve kimi turşu satıyor.
Ana-baba günü. Bağırıyorlar:
“Ucuzluğa gelin ucuzluğa! Batan
geminin malları bunlar”! “Buyur
abicim yemeklerimiz taze! “Buyur
abi, buyur kardeş”! Cıvıl cıvıl orta-
lık. Alışık olmadığımız bir manza-
ra.  Daha doğrusu unuttuğumuz
manzaralar bunlar. Belki gürültü
kirliliği demek daha doğru olacak.
Hayranlıkla seyrediyoruz satıcıları.

Belli ki herkes ekmek parası peşin-
de. İlk önce yadırgadık bu durumu
ama, kısa süre sonra alıştık. Her
gün festival gibi, şehir sabaha ka-
dar canlı. Bizimkiler hemen karar-
larını verdiler, “Bunlar vergi de
vermiyorlardır”. 

Dolmabahçe Sarayı
Sabah saat 9.00’da otobüs bizi

otelden aldı. İlk durağımız Dolma
Bahçe Sarayı oldu. Sultan l.Abdül-
mecid’in borç alarak yaptırdığı sa-
ray. Avrupalı’nın Osmanlı’ya “has-
ta adam” dediği yıllarda yapılmış.
Kanıtlanmak istenmiş bu sarayla
Osmanlı’nın hasta adam olmadığı,
dimdik ayakta durduğu. Ancak
öyle olmamış. Borç olarak alınan
para bir türlü ödenememiş. 

ll.Abdulhamid’e kadar gelmiş
borç. Bir gün Theodor Herzl huzu-
ra çıkmış ve Osmanlı’nın borçlarını
kendilerinin ödeyebileceğini taah-
hüt etmiş. Ancak karşılığında Filis-
tin topraklarını istemiş. 

Abdulhamid tarihe geçen o ünlü
sözünü işte o zaman söylemiş:

“Şehit kanıyla alınan; parayla
satılamaz!”
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“Ben bu şehri size emanet ettim, bu şehir bir daha el değiştirmesin, hurafe ve bid’atların şehri
değil, ilmin ve irfanın şehri olsun“

Gezimizden İzlenimler

Türk Eğitim Derneği’nin İstanbul Gezisi (2010-03-30) 

Kültür



Yuşa Tepesi
Yuşa (a.s)'nın, Musa (a.s)'nın

vefatından sonra peygamber ola-
rak görevlendirildiği, Hz. Musa'nın
yeğeni ve yardımcısı olduğu, hris-
tiyanların ve yahudilerin ona Yeşû
dedikleri nakledilir.” 

Kabrin uzunluğu 10 metredir.
Sebebini sorduk, ama aldığımız
cevap o kadar da doyurucu olma-
dı. “Kabir keşfedildiğinde o uzun-
luktaki alana koyunlar ayak bas-
mamış, sadece etrafından dolaş-
mış.” Demek ki mevtânın boyu bu
kadar olmalı” diyerek, koyunların
ayak basmadıkları o yerleri mezar
haline getirmişler.

Çamlıca Tepesi
Yuşa tepesinden dönüşte Çamlı-

ca tepesine çıktık. Çamlıca tepesi
şairlerin şiir yazdığı İstanbul’a
hakim bir tepe. İstanbul oradan
muhteşem görünüyor. Çamlıca te-
pesinde çay bir başka keyifle içili-
yor. Eğer İstanbul’u Çamlıca tepe-
sinden seyretmediyseniz İstanbu-
l’un güzelliğini görmüş sayılmaz-
sınız. 

Bu tepe  gün olmuş dinlenmeleri
için padişahlara kollarını açmış,
gün olmuş kent sakinlerine ev sa-
hipliği yapmış; şairlere, müzis-
yenlere, ressamlara, yazarlara
ilham kaynağı olmuş, hatta âşık-
ların en mutlu dakikalarını onlarla
asırlarca paylaşmış bu tepe…

Kız Kulesi
Anadolu yakasının bir çıkıntısı

olan kara parçası, zamanla sahil-
den kopmuş ve böylelikle Kızkule-
si’nin üzerinde bulunduğu adacık
oluşmuş. Bu adacıktan ilk kez
M.Ö. 410 tarihinde söz edilmiş. Bu
tarihte Atina’lı komutan Alkibia-
des, Boğaz’a girip çıkan gemileri
denetlemek ve vergi almak ama-
cıyla bu küçük ada üzerine bir kule
inşa ettirmiş. Sarayburnu'nun bu-
lunduğu yerden, kulenin bulundu-
ğu adaya bir de zincir gerdirmiş,
kule böylece Boğaz’ın giriş ve çı-
kışlarını kontrol eden gümrük is-
tasyonu olarak kullanılmış.

Fetih Müzesi
İstanbul’un fethi üç boyutlu ola-

rak canlandırılmış. Sanki sava-şın
içindesiniz. Merdivenleri çıka-rak
ulaştığınız alanda, önce açık ha-
vaya çıktığınızı sanıyorsunuz,
çünkü ilk gördüğünüz şey 29
Mayıs 1453 sabahının gökyüzü
manzarası. Hava güneşli, bulut-
ların arasından ışık hüzmeleri sü-
zülüyor. Sonra sırayla surları,
surlara tırmanan askerleri, süvari-
leri, Mehter Takımı’nı, İstanbul’u
ve bir ağacın altında, savaşın
beyin takımıyla birlikte atının üze-
rinde Fatih Sultan Mehmet’i görü-
yorsunuz. Bir yandan Mehter
Marşı, bir yandan top sesleri ve bir
yandan aslına uygun olarak hazır-
lanmış maket toplar, oklar, kılıçlar,
kazma ve küreklerle kendinizi sa-
vaşın tam ortasında buluyorsu-
nuz. Az sonra ‘Allah Allah!’ nidaları
duyacakmış hissine kapılıyorsu-
nuz. Osmanlı’nın İstanbul’a giriş
anının heyacanını yaşıyorsunuz. 

Merkez Efendi Camii ve Tür-
besi

Merkez Efendi Camii’ni ve tür-
besini uzaktan gördük ve ruhuna
Fatiha okuduk. Yavuz Sultan Seli-
m'in kızı Şah Sultan yaptırmış bu
camiyi. 

Hafsa Valide Sultan hastalanınca
Merkez Efendi 41 çeşit baharattan
oluşan meşhur mesir macununu
yapmış. Hafsa Sultan bu macun
sayesinde şifa bulmuş ve bu ma-
cunun herkese dağıtılmasını iste-
miş. Merkez Efendi de 22 Mart
günü, Sultan Camii minareleri ve
kubbeleri üzerinden mesir macu-
nunu halka dağıtmış. Bu gelenek
günümüze kadar gelmiştir. Her yıl
22 Mart’ta Manisa'da mesir ma-
cunu şenlikleri yapılmaktadır.

Anıt Mezarlar
Adnan Menderes, Hasan Polat-

kan, Rüştü Zorlu ve Turgut Özal’ın
anıt mezarları bunlar. Fatiha oku-
duk, dua ettik. Rehberimiz bu iki
devlet adamıyla ilgili kısa kısa bil-
gilendirmede bulundu: Bu dev-let

adamlarından dördü, kendile-rine
ciddi bir suç isnad edilemeden
idam edilmiş. Yönetime geldikle-
rinde Türkçe olarak okunan ezanı,
Arapça aslıyla okutmuşlar bunlar.
Bu icraatları onları ipe götürmüş. 

Birisinin de ölümü şaibeli imiş,
hanımı otopsi yapılmasına bile
müsade etmemiş, hâlâ da etmi-
yormuş, rehberimiz öyle anlattı.
İçimiz burkuldu ve “Allah’ım dev-
letimize zeval verme, iyi niyet-li,
vatansever devlet adamlarımızı
koru, kötü niyetli yöneticilere de
fırsat verme” diye dua ettik bu
mezarların önünde. 

Piyer Loti Kahvesi
Piyer Loti, 1850-1923 yılları ara-

sında yaşamış ünlü bir Fransız
yazar ve oryantalist. Deniz subayı
olan Loti, Türkiye'ye ilk kez 1876
yılında gelmiş ve bir yıl kalmış.
Eyüp sırtlarındaki tarihi kahveha-
neyi de o yıllarda keşfetmiş. Pierre
Loti'yi oraya çeken Haliç'in büyü-
sünden ziyade, Aziyade ismindeki
evli bir Osmanlı hanımıymış. Pi-
erre Loti ile Aziyade arasında bu
kahvehanede büyük bir aşk başla-
mış. İşte o gün bugündür kahve-
nin adı Pierre Loti olarak anılmış.
Kahvehanenin bulunduğu tepeye
de Loti'nin anısına Pierre Loti Te-
pesi denilmiş. 

Eyüp Sultan Camii
Ebu Eyyûb El-ensarî  Türkçe'de

Eyüp Sultan olarak anılan Saha-
be'den bir müslümandır. Mekke’
den Medine'ye göç ettiği zaman
Peygamberimizi evinde ilk misafir
eden sahabedir. 80 yaşlarında gel-
diği (668-669) İstanbul kuşat-
ması sırasında şehit düştüğü
söylenir. Vasiyeti üzerine İstanbul
surlarının dibine gömüldüğüne
dair bir rivayet vardır. Anlatıldığına
göre daha sonra Akşemsettin,
manevi keşif yoluyla mezarını bul-
muştur. 

Cülus Yolu
“Cülus Yolu, Fatih Sultan Meh-

met'ten Vahdettin'e kadar Osman-
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lı padişahlarının tahta çıktıklarında
kılıç kuşanıp ata bindikleri, cülus
törenlerinin yapıldığı, padişahın
hükümranlığını sembolize eden ta-
rihi bir yoldur. Geleneğe göre Sul-
tan, kayık ile Eyüp'e gelir, vezirler
ve devlet adamları yolun başında
kendisini selamlar, o ise binek ta-
şının üzerinden atına bine-rek
Eyüp Sultan Hazretlerini ziya-ret
edermiş. Şeyhülislam burada Pa-
dişahın beline dört halifeye ait kı-
lıçlardan birini kuşatır ve Allah'ın
yardımıyla din ve devlet düşman-
ları üzerine muzaffer olması için
dua edermiş. Törenden sonra Sul-
tan yeniden ata biner yolda topla-
nan ahaliye cülus bahşişi
dağıtarak Topkapı Sarayı’na geri
dönermiş.” Bir döneme damgasını
vurmuş Osmanlı Padişahlarının ik-
tidara ilk adımı attıkları Cülus Yo-
lu'nda sultanların ata bindikleri
tarihi "Binek Taşı" halen ziyaretçi-
lerini beklemektedir. 

Miniatürk
Miniatürk`te Türkiye`nin dört

bir yanından seçilen tarih, kültür
ve sanat eserlerinin minyatürleri
bulunuyor. Antik Çağdan Bizans’a,
Selçuklu`dan Osmanlı`ya 3000
yıllık tarih ve kültür mirasımız bu-
raya, Haliç kıyısına taşınmış. Kendi
içinde kapalı "masalsı" bir ortam
yaratmayı hedefleyen Miniatürk,
Anadolu, İstanbul ve eski Osmanlı
coğrafyasından eser-lerin oluştur-
duğu üç ana bölüm-den oluşuyor.
Fevkalade etkileyici. Kendi ortam-
larında sergileniyor burada eserler

Mısır Çarşısı
Mısır Çarşısı, Eminönü'nde Yeni

Cami'nin arkasında ve Çiçek Paza-
rı'nın hemen yanındadır. İstanbul'
un en eski kapalı çarşılarından
olan bu çarşı 1660 yılında Turhan
Sultan tarafından yaptırılmış. Ak-

tarlarıyla meşhur olan bu çarşıda
halen tabii ilaçlar, baharat, çiçek
tohumları, bitki kök ve kabukları
gibi eski geleneğine uy-gun ürün-
lerin yanısıra, kuruyemiş, şarkü-
teri ürünleri, değişik gıda
maddeleri de satılmaktadır. 

Yeni Cami
Yeni cami hemen Mısır Çarşısı’

nın yanında denize nazır muhte-
şem bir eser. Yeni Cami’nin ya da
Valide Sultan Camisi’nin temeli,
1597 yılında Sultan III. Murat'ın
eşi Safiye Sultan'ın emriyle atıl-
mış, bazı nedenlerden dolayı
1663'te ancak ibadete açılabilmiş.

Fatih Camii ve Külliyesi
Fatih bütün ihtişamıyla, bizi

ayakta karşıladı ve miras olarak
bıraktığı bu şehrin bir daha el de-
ğiştirmemesini istedi bizden. “Ben
bu şehri size emanet ettim, bu
şehir bir daha el değiştirme-
sin, hurafe ve bid’ atların şehri
değil, ilmin ve irfanın şehri
olsun“ dedi. Dedi demesine de bi-
zimkiler o kutsal(!) sudan çoktan
içmişti bile...

Cami Fatih Sultan Mehmed tara-
fından yaptırılmış külliyenin bir
parçasıdır. Bu külliyede, 16 adet
medrese, hastane, konukevi, aşe-
vi, kütüphane ve hamam bulun-
maktadır. Yapımına 1462 yılında
başlanan cami, 1470 yılında ta-
mamlanmış. 29 Ocak 1932'de,
ezan türkçe olarak ilk defa bu ca-
mide okunmuş. 

Emanetine sahip çıkamadığımız
için Fatih’ten eman diledik. Saygı
ile önünde eğildik, hatalarımızın
telafi edileceğinin sözünü vererek
huzurdan çekildik. 

Ortaköy Camii
Denize sıfır bir cami. Ne güzel de

duruyor orada. Köprünün hemen
ayağının altında. Osmanlı’nın son
dönemlerinde  yapılan camilerden-
miş. Asıl adı, Büyük Mecidiye Ca-
mii’ymiş. Halk arasında Orta-köy
Camii olarak anılırmış. 

Beylerbeyi Sarayı
Bu saray Osmanlı mimarisinden

izler taşıyor, avizeleri hariç. Hoşu-
muza gitti. Saray yazlık olarak kul-
lanılıyormuş. Manzara büyüle-yici.
Saraya bir tünelden giriliyor-muş
o zamanlar, uzunca bir tünel.
Gelen elçiler ve  devlet adamları
içeriye bu tünelden alınırmış. Mak-
sat huzura çıkmadan önce kalp-
lere korku salmakmış. 

Saray, 1861-1865 yıllarında, İs-

tanbul'un Beylerbeyi semtinde
Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis
Balyan'a yaptırılmış. Denize düş-
künlüğüyle bilinen Sultan Abdül-
aziz tavanları bol miktarda deniz
ve gemi tabloları ile döşetmiş.
Yazlık bir saray olarak yapıldığın-
dan ısıtma donanımı yok. Rehbe-
rimizin anlattığına göre, serinlik
vermesi ve yapılan konuşmaların
duyulmaması için sarayın içine
havuz yaptırılmış.

Tahttan indirilince Selanik'e gön-
derilen II. Abdülhamit, Balkan Sa-
vaşı patlak verince Beylerbeyi
Sarayı'na getirilmiş ve 1918'de
burada vefat etmiş. Allah rahmet
eylesin.

Adalar
Bostancı’ya kadar yola otobüsle

devam ettik. Oradan Büyük Ada’
ya vapurla geçtik. Büyük Ada, ok-
sijeni bol olan bir yer. Petrol ile ça-
lışan bir aracın Ada’ya girmesi
yasak. Cuma namazını  Hamidiye
Camii’nde kıldık, tepede küçük
ama hoş bir cami, tadilatı yapılı -
yor. 

Büyükada, yabancılar tarafından
Prens Adaları olarak da bilinen İs-
tanbul açıklarındaki adaların en
büyüğüymüş. Eski Yunanca adı
Prinkipos'muş. Prinkipos Yunanca'
da Prens anlamına gelmekteymiş.

Diğer Prens Adaları gibi Bü-yü-
kada da Bizans döneminde sür-
gün yeri olarak kullanılmış. Bu
Adalar, Fatih Sultan Mehmet tara-
fından İstanbul'un fethinden bir ay
önce Osmanlı topraklarına katıl-
mış.

Adanın en yüksek tepesinde Aya
Yorgi Kilisesi ve Aya Yorgi Manas-
tırı bulunmakta. Buradaki ilk yapı,
M.S. 6. yüzyılda inşa edilmiş. Bu
mevkide, bir çok kilise ve ma-nas-
tırın kalıntıları da var. Bunlar-dan
bazıları günümüze kadar ulaşmış,
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bazıları yıkıntı olarak kalmış.

Alman Lisesi
Karaköy’e kadar tramvayla gel-

dik. Oradan yaya olarak Bankalar
Caddesi’ni kullanarak Galata yo-
kuşuna vurduk, o daracık sokak-
larda seyyar satıcılar nar şurubu
satıyorlar. Birer bardak içtik, içi-
mizi serinletti. 

Galata yokuşunun sonuna
doğru Alman Lisesi’sinin tabe-
lasını gördük, önünde fotoğraf
çektirdik. Aynı günlerde Al-
manya’da Türk Lise’si tartış-
maları tüm hararetiyle günde-
mi meşgul ediyordu biz gelir-
ken. Herhalde Almanlar, bura-
da bir liselerinin olduğunu
unutmuş(!) olmalılar diye dü-
şündük yüksek sesle.

Anadolu Kavağı
Anadolu Kavağı, Beykoz ilçesinin

mahallelerinden biridir. Turistik bir
balıkçı kasabası olmasıyla öne çık-
maktadır. Mahallenin tepesinde,
Marmara Denizi ile Karadeniz'in
bağlantı noktasına hakim bir nok-
tada bulunan, Doğu Roma döne-
minden kalma Ceneviz kalesi,
mahallenin gelir kaynağı. Bir diğer
turistik öğe de mahallenin balıkçı
restoranları. Bunlar sayesinde ma-
halle, yaz aylarında oldukça fazla
turist çekebilmekteymiş. 

Alman Çeşmesi
Saat dokuzda Rehberimizle

Alman Çeşmesi’nin önünde buluş-
tuk. Alman Çeşmesi Sultanahmet
Meydanı`nda, Sultan I. Ahmed
Türbesi`nin karşısında yer alan ta-
rihi çeşmedir. Alman İmparatoru
II. Wilhelm'in Sultan’a ve İstan-
bul’a hediyesiymiş bu çeşme. Al-
manya’da yapılıp 1901’de şu
andaki yerine monte edilmiş. 

Yerebatan Sarnıcı
Yere Batan Sarnıcı Bizanslılar ta-

rafından yapılmış. Sarnıca su, su
kemerleriyle Belgrad Ormanları'
ndan imparator Jüstinyen (Justi-
nianus) tarafından yaptırılan su
kemerleriyle taşınırmış. Yere-
batan Sarnıcı sarayın altı aylık su
ihtiyacını karşılıyormuş ve bu sar-
nıçlardan o zamanlar İstanbul’ da

12 kadar varmış. 
Yerebatan Sarnıcı İstanbul’daki

en büyük kapalı sarnıçmış. Civar-
daki saraylara su sağlamak için I.
Justinyen (527-565) devrinde ya-
pılmış. Sarnıç, 143  metre uzun-
luk ve 65 metre genişliğiyle
top-lam 9.800 metrekarelik bir
alanı kapsamaktadır. 

Topkapı Sarayı
İstanbul Sarayburnu'nda, Os-

manlı İmparatorluğu'nun 600 yıl-
lık tarihinin 400 yılı boyunca,
devletin idare merkezi olarak kul-
lanılan ve Osmanlı padişahlarının
yaşadığı saraydır. Topkapı Sarayı,
Osmanlı Devleti’nin yönetim mer-
kezi ve Osmanlı sultanlarının ika-
metgâh yeridir. Devletin idari
işlerinin görüldüğü, yönetim ka-
rarlarının alındığı ve yüzlerce insa-
nın sosyal ihtiyaçlarının
karşılandığı Topkapı Sarayı’nda
ayrıca ülkenin en büyük eğitim fa-
kültesi olan Ende-run bulunmak-
tadır. 

6 asır dünyayı yöneten bir dev-
letin yaklaşık 4,5 asrında göz-lerin
çevrili olduğu bu mekânı Fatih Sul-
tan Mehmed İstanbul’un fethinden
sonra inşa ettirmiş. 

Topkapı Sarayı, selamlık ve
harem olmak üzere iki bölümden
oluşuyor. Ziyarete arz odasından
başladık. Bu oda Padişahın ya-
bancı devlet adamlarını ağırla-dığı
bölümmüş. Kutsal emanetler hali-
felik Osmanlı’ya geçtikten sonra
getirilmiş İstanbul’a, Bağdat
Köşkü de Bağdat’ın fethi anısına
yaptırılmış. 

Ayasofya Camii
Ayasofya Camii 326 tarihinde

yapılmış. Kubbesinin yüksekliği 56
metredir. Yapıldığı tarih itibariyle
değerlendirme yapacak olursak
gerçekten devasa bir eser. Bu ki-

lise fetihten sonra cami olarak kul-
lanılmıştır. Orijinallığı tahtalarla ve
sıvalarla kapatılarak öylece bırakıl-
mış, bozulmamış. Müzeye çevri-
lince sıvaları kaldırmışlar ve
bakmışlar ki, altında resimler ve
mozaikler olduğu gibi duruyor.
İşte size Osmanlı hassasiyeti. 

Sultan Ahmet Camii
Sultan Ahmet Camii’nde Hikmet

Yılmaz avizelere taktı kafayı. “Bu
avizeleri kristal avizelerle değiş-
tirmek gerekiyor, bu avizeler ca-
minin güzelliğini bozuyor, belki
cami bu avizeleri kaldırınca daha
bir aydınlık olacak” diye tutturdu. 

Caminin aydınlık olacağı doğru
bir tesbit. Bu konuda haklı olabi-
lirsin. Ancak tarihi dokuya dokun-
mamak gerek. Tarihi eserlerin
olduğu gibi kalması daha uygun
olur. O günkü insanların bu camiyi
nasıl aydınlattığını görmüş oluyo-
ruz ve bir kıyaslama yapma imka-
nımız doğuyor, dedimse de ikna
edemedim Hikmet’i. Serde Kara-
denizlilik de var ya...

Burada rehberimiz bir hususa
dikkatimizi çekti, çok önemli bul-
duk: Padişahın camiye gireceği
kapıya bir zincir gerilmiş, oraya
gelince attan insin ve camiye öyle
geçsin diye.”Gururlanma padişa-
hım senden büyük Allah var!”, zin-
cir bu mantıkla gerilmiş buraya.

Dikili Taş
Doğu Roma İmparatoru Theodo-

sius 390 yılında Mısır’dan bir diki-
litaş getirtmiş ve özel bir temel
üzerine Hipodrom’a diktirmiş. Bu
taş işte o taşmış. Her ne kadar
Haçlı Seferleri sırasında yıpratılmış
olsa da, Osmanlı Devleti dönemin-
de korunmuş. 

Dikilitaşlar antik Mısır mimarisi-
nin önemli bir bölümünü oluştu-
ruyormuş. Bu taşlar genelde çift
olarak  tapınakların girişine diki-
lirmiş. Bu anıtların dekoratif nite-
likleri dışında pratikte bir işlevleri
yokmuş. Genellikle yükseklikleri
15-30 m arasında olurmuş. 
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Baharında ekono-
mik şartlar Doğu
Almanya'da da kö-

tüleşmekte idi. Yiyecek maddeleri
karneye bağlandığı halde, hükü-
met gereken yiyeceği karne ile ve-
remiyecek duruma geldi. Bunun
üzerine Doğu Almanya'nın Komü-
nist Partisi lideri Walter Ulbricht,
Sovyet Rusya’ya başvurup yardım
istedi. Sovyetler bu isteğe menfi
cevap vermekle birlikte, sosyalist-
leştirme kampanyasını yavaşlat-

masını ve halkın
üzerindeki siyasi
baskıların hafifletil-
mesini tavsiye etti-
ler. Lakin Ulbricht,
28 Mayıs’ta yayın-
ladığı bir karar-
name ile, üretimi
arttırmak için, çalışma şartlarını
daha da ağırlaştırdı. Ulbricht'in
bu tutumu, Moskova'daki kollektif
liderlikten de cesaret alan, Doğu
Alman Komünist Partisi içindeki
liberallerin Ulbricht'e karşı çıkma-
sına sebep oldu. 

Doğu Almanya’dan her gün yüz-
lerce insan Batı Berlin'e kaçı-
yordu. Bir yandan Stalin'in ölümü,
öte yandan Komünist Partisi için-
deki görüş ayrılıklarından cesaret
alan Doğu Berlin'deki işçiler 16
Haziran sabahı ayaklan-dılar. Baş-
langıçta bir kaç yüz kişi olan bu in-
şaat işçilerine, bir kaç saat içinde
katılmalar oldu ve geniş bir ayak-
lanma haline gelen gösteriler o
gün bütün Doğu Berlin'e yayıldı.
İşçiler, çalışma şartlarının hafifle-
tilmesini ve fiyat-ların düşürülmesi
yanında, hükü-metin istifasını ve
gizli oylu ser- best seçim istiyor-
lardı. 

17 Haziran sabahından itibaran
durum daha da kötüleşti. O günün
sabahından itibaren Doğu Berlin'in
kenar mahallelerinde toplanan ka-
labalık şehrin merkezine doğru

yürümeye başladı. Genel grev ilan
edilmişti. Binlerce insan şehrin
merkezindeki hükümet binasına
saldırdı. Meşhur Brandenburg Ka-
pısı üzerindeki kızıl bayrak indiri-
lerek yakıldı. 
Bu durum karşısında şehirde bu-

lunan iki Sovyet zırhlı tümeni ha-
rekete geçti. Halk taş ve
sopa-larla Sovyet tanklarına karşı
koy-du. Tanklar halkın üzerine
ateş açtı. Lakin 17 Haziran akşamı
saat 19.00 sıralarında Sovyet kuv-
vetle-ri şehre hakim olmuşlar ve
ayak-lanmaları bastırmışlardı.
Doğu Berlin ayaklanması sırasında
Doğu Almanya'nın diğer şehirle-
rinde de ayaklanmalar çıkmıştı.
Leipzig'de işçiler genel greve gitti-
ler ve hapishaneyi işgal ettiler.
Rostock, Dresden ve Jena gibi
diğer büyük şehirlerde de aynı şe-
kilde hadi-seler oldu. Fakat bu
ayaklanmalar da Sovyet kuvvetleri
tarafından bastırıldı.

17 Haziran Ayaklanması
Doğu Almanya’dan

her gün yüzlerce
insan Batı Berlin'e ka-

çıyordu. Bir yandan
Stalin'in ölümü, öte

yandan Komünist
Partisi içindeki görüş
ayrılıklarından cesa-

ret alan Doğu Ber-
lin'deki işçiler 16

Haziran sabahı ayak-
landılar.

1953 
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Hüseyin BOZKURT



28 10/2010

erlin’den dünyaya açılan bir haber pen-ce-
resi olmayı hedefleyerek, bundan üç yıl
önce yayın hayatına başlayan ha-ber.com
kuruluş yıldönümünü kutladı. 

“BİR EKSİKLİK VARDI” 
Sıcak bir atmosferde geçen ha-ber.com yayın haya-

tının üçüncü yıl kutlamasında kısa bir konuşma yapan
Genel Yayın Yönetmeni M. Sefa Doğanay, Berlin’den
dünyaya açılan bir haber penceresi olmayı hedefleyen
sanal haber sitesinin kısa sürede, mütevazi olanak-
larla, dürüst yayıncılık yapmayı denediğini dile getire-
rek, sanal gazetenin yerel gazeteciliğe duyulan
eksiklikten kaynaklandığını vurguladı. Büyük medya
organlarının yerel olayları yeterince önemsemedik-le-
rini, ya görmezden geldiklerini ya da çok kısa ve yü-
zeysel bir şekilde verdiklerini ifade eden Doğanay,
Alman medyasının da Türk kökenlileri olumsuz bir şe-
kilde yansıttıklarını söyledi.

"YEREL GAZETECİLİK PEK ÖNEMSENMİYOR!"
Yerel gazeteciliğin ve internetin, okurla görüş alışve-

rişine olanak sağlayan boyutunun kazandığı öneme
dikkat çeken Genel Yayın Yönetmeni Doğanay, ha-
ber.com’la açılan yolun genç kuşaklara da ışık tutaca-
ğını belirtti. Gazeteciliğin bir ekip işi olduğunu
hatırlatan, Doğanay, bundan üç yıl önce yayına baş-
ladığımızda bazı çevrelerin yakında kapanır  şeklindeki
düşüncelerini bakışlarından okuyorduk. Şimdilerde ise
iyi ki varsınız, çok iyi yapıyorsunuz, sayenizde hızlı ve
tarafsız yayınlarınızla bilgi sahibi oluyoruz diyenlerin
sayısının arttığını biliyoruz.” dedi. 

Ayrıca ha-ber.com’un „atom karıncası“, Orhan Önal-
dı’dan övgüyle bahseden Doğanay, ha-ber.com’u ba-
şından beri hiçbir karşılık beklemeden destekleyen
bütün köşe yazarlarına da tek tek teşekkür etti. 

M. Sefa Doğanay Doğanay, büyük medya tröstleri
kadar olmasa da internetin de bir masrafı olduğuna
dikkat çekerek ha-ber.com ekibine inanıp maddi des-
tek sunan ve yüreklendiren işverenlere de ayrıca şük-
ranlarını sundu.

ha-ber.com üç yaşında

“Bundan üç yıl önce Berlin’den dünyaya açılan bir haber penceresi olmayı hedefleyerek,
sanal haber sitesini kısa sürede, mütevazi olanaklarla, dürüst yayıncılık yaparak sizlerin de
büyük desteği ile ha-ber.com’u bugüne kadar getirdik. Yayına başladığımızda bazı çevrele-
rin yakında kapanır şeklindeki düşüncelerini bakışlarından okuyorduk. Şimdilerde ise iyi ki var-
sınız, çok iyi yapıyorsunuz, sayenizde hızlı ve tarafsız yayınlarınızla bilgi sahibi oluyoruz diyenlerin
sayısının arttığını biliyoruz.” 
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AVUKAT 
(RECHTSANWALT)

Bülent Göktekin

aAile Hukuku
aKira Hukuku
aTrafik Hukuku
aİş Hukuku
aSosyal Hukuk

Boppstr. 7   10967 Berlin
Nähe U-Bhf. Hermannplatz

Tel.: (030) 617 09 680
Fax: (030) 617 09 682 

In mir das Ende

Ich laufe im Dunkeln
Sehe licht im Weiten
Und suche und renne
Vielleicht ein Ende
Findet das Schwarz
In mir so Schmerz
Dank dir, o dir!

Ich lebe und lebe
Mit Fleck im Herz
So einsam bin ich
Es ist kein Scherz

„Komm her, komm her“
Ruft die Bosheit
Will mich packen aber auch zacken
Vor Wut die Tränen
Fließen ins Felde
Rot wie Blut die Farbe
Wozu die Eile

Ein Tropfen im Ozean
Bin ich für dich
So winzig so niedrig
Es kränkt sehr mich

Da ist das Ende
Meines Lebens
Adio! du Stehende
Es ist Zeit des Gehens

ABİLERİM ABLALARIM MAÇA MİTİNGE 
UCUZ BAYRAKLARIM VAR, HAYDEEE!

Hâcım! hayır bu sefer 
Demeyeceğim ağlama
Gaza gazze’ye yardıma 
Mas Mavi Marmara’ya
Köp köp’oğlu balık saldırısına
Maytap olmuş MobyDick-balina 
Uyu uyu yat akşama kalk sabaha
Mitinglere koş bayrak al ve salla
Kolla da salınsın missis ana! nutuk çeksin mister baba:
_Güzel, çok güzel günler göreceğiz eey:(etli makinalar!)
Rap rap Sağa dön! rap rap Sola dön! önce oy sonra doy, oy oy millet  
Desene hangi takımı tutacaksın Güney Afrika dünya kupasında
Seyret ne döktürecek yine senin Salsa-brezilya
Birinciyiz kız, ingilizce şarkılarla yürovizyonda
Beyzbol sopasıyla barış getirmiş ülkesine Nelson Mandela
Sinek! Kene! yine yapışkan yaz da geldi ay aşkım 
Gider miyiz yine kumlara yatar mıyız yakışıklım
Lan oolum aç gözünü ne gelmiş yenice Datça’ya
Faydalan nimetlerinden dünyanın sen de cübbemolla
Hem bu dünyada hem öbür tarafta hurilerle çok yaşa 
İşte çıkıyorlar FKK-Hotelden beyazlar sarışınlar karalar 
Çok da yakışıyorlar ülkemin cuntacı kollarına
Batarsa batsın Karadeniz’de gemiler kadırgalar
Sen kır dümeni uş’şaam cumhuriyet-i tatilyaya
“Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan”
Ya lelli ya lelli, ten nen ni ten nen na 
Tez gidelim Akdeniz akşamlarına.

Bünyamin Özdemir
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Edebiyat

Rabia Özdemir



üftü Ahmet Hulusi Efendi, Türk Milli
Mücadelesi'ne önemli katkıları olmuş
olan bir Türk din adamıdır. İzmir,
Yunan işgali altında iken Denizli’de 15
Mayıs 1919’da bir miting düzenlemiş
ve “İşgal edilen memleket halkının si-

laha sarılması dinî bir görevdir” diye haykırıp, halkı
ayaklandıran ilk kişi olmuştur.

Rehabilitasyon için geldiğim Bernau’daki Branden-
burg Klinik’in penceresinden dışarıya bakarken, aklı-
ma nedendir bilinmez birden lise tarih öğretmenim
Fikret Müftüoğlu geldi. Çok sıkı, disiplinli biriydi ken-
disi. Gençliğinde futbol oynamış, uzun boylu, yapılı,
sert biri... Ama öğrencilerini severdi. Benim asıl bah-
setmek istediğim kişi ise dedesi; Müftü Ahmet Hulusi.

Genellikle Kurtuluş Savaşı denildiğinde ya Sütçü
İmam gelir, ya da Maraş Savunması. İzmir’in işgalini
duyar duymaz kürsüden halka “Bu günden itibaren
Cuma namazı size farz değildir, gücü yeten biz-
zat mukabele etmekle yükümlüdür, yetme-
yense düşman cihetine en az 3 taş atmakla
mükelleftir” şeklinde vaz vermiş ve Batı Anadolu’da
millî mücadeleyi ilk başlatan kişi olmuştur. Verdiği bu
vaazın metni ben lise öğrencisiyken Denizli’nin en
işlek yerlerinden birinde bir kaide üzerine yazılmıştı,
hâlâ, duruyor mu bilmiyorum. 

Hulusi Efendinin tarihi konuşması, Milli Mücadele
günlerinin önemli belgelerinden biridir, konuşmanın
tam metni aynen şöyledir:

“Muhterem Denizlililer! Bugün sabahın erken saat-
lerinde, İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu
tecavüze karşı hareketsiz kalmak, din ve devlete iha-
nettir, vatana karşı işlenen suçların, Allah ve tarih
önünde affı imkansız ve günahtır. Cihad, tam mana-
sıyla teşekkül etmiş dini görev olarak karşımızdadır.
Hemşerilerim, karşımıza çıkarılan dünkü tebaamız Yu-
nan’a biz mağlup olmadık. Onlar öteki düşmanları-
mızın vasıtasıdır. Yunan’ın bir Türk beldesini ellerine
geçirmelerinin ne manaya geldiğini, İzmir’de şu bir
kaç saat içinde işledikleri cinayetler gösteriyor. Sila-
hımız olmayabilir, topsuz, tüfeksiz olarak sapan taşları
ile de düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı,
vatan sevgisi, haysiyet şuurumuz ile, kalbimiz-deki
iman ile mücadelemizin sonunda zafer kazana-cağız.
Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazidir. Bu
mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Sizlere vatanımızı
düşmana teslim etmekten başka bir çarenin olmadı-
ğını söyleyenler, düşman esareti altın-da olanlardır.
Onlar, irade ve kararlarına sahip değillerdir. Bu vazi-
yette onların emri ve fetvası aklen ve dinen caiz,

İz Bırakanlar
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“Bu günden itibaren 
Cuma namazı size farz değildir,
gücü yeten bizzat mukabele et-
mekle yükümlüdür, yetmeyense
düşman cihetine en az 3 taş at-
makla 
mükelleftir.” 

Batı Anadolu’da 
Millî Mücadeleyi Başlatan İmam

Kurtuluş savaşının 87. yılı (1920-1923) münasebetiyle, 
Batı Cephesi gönüllülerinden Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi...

-Sorumluluk hepimizin, çünkü gelecek hepimizin!-



makbul ve muteber değildir.
Doğru olan vatan savunması ve
bağımsızlık uğruna cihattır. Kork-
mayınız… Üzülmeyiniz… Bu Liva-yi
Hamd’in altında toplanınız ve mü-
cadeleye hazırlanınız. Müftünüz
olarak ‘cihad-ı mukaddes fetvası’nı
ilan ve tebliğ ediyorum… Elinizde
hiçbir silahınız olmasa dahi üçer
taş alarak düşman üzerine atmak
suretiyle mutlaka fiili mukabelede
bulununuz.”

Ahmet Hulusi Efendinin konuş-
ması ve düzenlenen miting, çevre
il ve ilçelerde de etkili olmuştur. 16
Mayıs Cuma günü Acıpayam, Sa-
rayköy ve Tavas ilçelerinde, 17
Mayıs Cumartesi günü Çal ilçesin-
de mitingler düzenlenmiş ve Yu-
nan işgalini protesto telgrafları
çekilmiştir.

Diğer taraftan Müftü Ahmet Hu-
lusi Efendi ilk fiili savunma örgü-
tünü kuranlardandır. Denizli
Kuva-yi Milliyesi adını alan bu teş-
kilatın sevk ve idaresi için yakın-
dan ilgilenmiştir. Dinar ve Afyon-
Karahisar’a gitmek suretiyle bu
ulusal kuvvetin ikmalini sağla-
mıştır. Milli Mücadelede Denizli
hatta sadece Milli Mücadele denil-
diği zaman ilk akla gelen isim kuş-
kusuz onun ismidir. Bu yüzden
İstiklal Savaşında Garp Cephe-
si. Nasıl Kuruldu?, adlı eserin
yazarı Rahmi Apak’ın da tespit et-
tiği gibi “Yalnız Denizlililer değil,
bütün Türk milleti Ahmet Hulusi
Efendi ile iftihar edecektir.”

Tarihimizde böyle örnek şahsi-
yetler bulmak ve anlatmak işin
kolay tarafı. Zor olan yönü ise bu-
gün böylesi şahsiyetler yetiştire-
bilmek. Duruş sahibi, en ufak bir
rüzgârda sağa sola savrulmayan,
müftümüzün dediği gibi kötülüğü
ortadan kaldırmak için gerekti-
ğinde fiilen mücadele edecek, ya-
pamadığında köşesine çekilmeye-
cek, elinden gelenin en azını yap-
ma gayretinde olacak şahsiyetler-
den bahsediyorum. Özellikle Al-
manya’da böyle insanlara daha
çok ihtiyacımız var; özellikle genç-
lere. Alanında uzman, iyi yetişmiş,
yaşadığı ülkenin ve dünyanın şart-
larına vâkıf, hem Türkçemizi hem
Almancayı mükemmel şekilde ko-
nuşan gençlere. Bu konudaki so-
rumluluk hepimizin, çünkü gele-
cek hepimizin!

Zülfikar Kam

Ahmet Hulusi Efendi kimdir:
13 Eylül 1861’de Denizli-Kayalık

Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Osman Nuri Efendi’dir.

1895 yılında Denizli Müftüsü iken
vefat etmiştir. O da Müderris Veliy-
yüddin Efendi’nin oğludur.

İlköğretimini Denizli’de Tekeliza-
de Bekir Efendi’den yaptı. Daha
sonra, babası Osman Nuri Efendi’
nin Denizli-Kayalık Mahallesi’nde
bulunan medresesinde eğitim ve öğ-
renimini sürdürdü. Ağabeyi Müf-tü
Tahir Efendi’den Mantık, Sarf-
Nahiv, Edebiyat, Fenbilgisi ve Ab-
dullah Efendi’den Hadis dersleri
aldı.  4 Haziran 1891’de icazetname-
sini aldı.

1 Eylül 1885 tarihinde Denizli
Müftüsü Osman Nuri Efendi’nin
yardımcılığına getirildi. Aynı yıl
Aydın Vilayeti İl İdare Meclisi üye-
liğine seçildi. Bir yılı aşkın bir süre,
bu mecliste Denizli Sancağı’nı tem-
sil etti. Bu arada, Mekke-i Mükerre-
me’ye akan “Ayn-ı Zebin” su
yolunun tamiri için kurulan(12
Temmuz 1906) yardım toplama ko-
misyonunun da başkanlığını ya-pan
Ahmet Hulusi Efendi, ağabeyi Meh-
met Tahir Efendi’nin ölümü üzerine

6 Haziran 1918’de Denizli Müf-
tülüğü’ ne tayin edildi. Belirtilen
memuriyetlerinin yanı sıra mezu-ni-
yetini müteakip babasının med-re-
sesinde hocalığa başladı ve Sahn
Müderrisliği’ne kadar yükseldi.

Tel:  030-612 20 52     
030-617 01 10

www.TouristikTravel.de 
e-Mail: info@touristiktravel.de
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enizli'nin sembolü olan "Denizli Horozu",
renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli
uzun ve güzel ötüşleriyle, isim yapmış
yerli bir horoz cinsidir. Bazılarına göre
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ar-

navutluk'tan getirilen uzun ötüşlü Berat Horozları’nın,
Denizli'deki yerli tavuklarla melezleş-mesinden üre-
tildiği söylenmekte ise de bu doğru değildir. Zira renk
ve vücut yapısı bakımından arala-rında hiç bir ben-
zerlik yoktur. Denizli Horozu bu bölgedeki insanların
eskiden beri uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri özen
sonucu kendiliğinden oluşmuş bir ırktır/cinstir.

Denizli Horozunun gözleri siyah ve sürmelidir. Ba-
cakları koyu gri veya mor, ibik balta ibik şeklinde, ku-
lakçık kırmızı veya kırmızı üzerinde beyaz benekli
genel renk, siyah kirli beyaz ortaklaşa karışım halin-
dedir. Bazen kanat tüyleri üzerinde kahverengi renk-
ler bulunur. Al horozlarda ise siyah-kırmızı ortaklaşa
karışım halindedir. Canlı ağırlık ortalama 3-3.5 kg. ci-
varındadır.

Denizli Horozları renklerine, vücut yapılarına ve ibik
şekillerine göre 3'e ayrılır. Renklerine göre demirkır,
pamukkır, kınalı, al, siyah ve kürklü olmak üzere 6
tipe ayrılırlar. Vücut yapılarına göre yüksek boyun,
sülün, ve küpeli olmak üzere 3 tipi vardır. İbik şekil-
lerine göre ise geniş ibik ve dar ibik olmak üzere 2
tipi vardır. 

Denizli Horozunun sesi,  tonuna ve netliğine göre
de ince, davudi ve kalın ses olmak üzere 3'e ayrılır.
Davudi ses, ince sesle kalın ses arasında ve kalın
sese yaklaşan tek bir sestir. Niteliğine göre net ses,
hüzünlü ses, cırtlak ses, dalgalı ses (alaycı ses)
olmak üzere 4'e ayrılır.

Denizli Horozları'nın ötüşleri, ötüş anındaki vücut
pozisyonuna göre aslan ötüşü, kurt ötüşü, yiğit
ötüşü, pus ötüşü olmak üzere 4'e ayrılır. 

İyi bir Denizli Horozu'nun bacakları canlı, boynu
uzun, göğsü geniş ve derin, kuyruğu dik ve başa
doğru meyilli olur. Tavukta da aynı özellikler aranır. Denizli Horozla-
rı'nın birinci yılda ötüş uzunlukları 20-25 sn. olmaktadır.

Denizli Tarım İl Müdürlüğü üretim birimince yetiştirilen Denizli Ho-
rozları genel olarak 100 başlık bir sürü halinde elde tutulmaktadır.
Damızlık horozlar seçildikten sonra kalanlar Mart, Nisan ayından iti-
baren yurdun çeşitli yerlerinden gelen taleplere göre satılmakta,
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, civciv satışı yapılmaktadır.

D

Horoz deyip geçmemek lazım. Horoz vardır, bir de Denizli horozu vardır. “Her
horoz kendi çöplüğünde öter, Denizli Horozu her çöplükte öter“

DENİZLİ HOROZUNU TANIYALIM

Ve Saire...

Süleyman KAYA



Hasankeyf
‘Katledilen Tarih’



asankeyf, Batman'a bağlı olan, iki yakasını
Dicle nehrinin ayırdığı tarihi bir ilçedir. 1975
yılı nüfus sayımlarına göre nüfusu 13.823 olan
Hasankeyf, verdiği sürekli göçler nedeniyle
2000 yılında nüfusu 7.493'e düşmüştür. 

Hasankeyf’in tarihi, 10.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 
1981'de doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Kuzeyden gü-
neye kıvrılıp giden Dicle nehri üzerinde yer alması ve taşı-
macılığın önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması
Hasankeyf’i, gittikçe gelişen bir ticaret şehri haline getir-
miştir.

Türkler tarafından Hasankeyf'in fethi 1071 Malazgirt
Meydan Muhaberesi’nden sonra olmuştur. Selçuklu Sultanı
Alparslan'ın komutanlarından Artukoğlu Sökmen 1101 yı-
lında burada ilk Urartu (Artuklullar) beyliğini kurmuştur. Ar-
tukluların burada para bastıkları ele geçen sikkelerden
anlaşılmaktadır. Bugün Hasankeyf'te harap bir şekilde gör-
düğünüz kıymetli eserlerden birçoğu Artukoğulları’nın ha-
tırasıdır. 

Hasankeyf 1232 yılında Artuklular'dan Eyyubiler’e geçti. 
Hemen sonra Moğol istilasına uğradı. Eyyubiler Moğol şo-

kunu atlattıktan sonra 14. yüzyıl başlarından itibaren Ha-
sankeyf'i yeniden imar etmeye başladılar. Özellikle bugün
Hasankeyf'te bulunan birçok eserde imzası bulunan Eyyu-
biler'in, Sultan Süleyman zamanında bu imar faaliyeti zir-
veye ulaştı. Hasankeyf, bu yıllarda tarihinin en parlak
dönemlerinden birini yaşadı.
Bu gün Hasankeyf'te ayakta olan pek çok yapı bu devre
aittir. Sultan Süleyman Camii, Kale, (Ulu) Camii, Koç Camii,
El-Rızk Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Kızlar Camii bu
devre ait yapılardır.
Hasankeyf kısa bir süre de Akkoyunlu kakimiyetine (1461-
1482) girmiştir. Bu gün Hasankeyf'te bulunan Zeynel Bey
türbesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel
Bey'e aittir. 1516 yılında Osmanlı hakimiyetine girdi.

Ilısu Barajı Tehlikesi

Hasankeyf, üzerinde yapılması planlanan Ilısu Barajı se-
bebiyle sular altında kalma ve tüm kültürel hazinesini yi-
tirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yerleşim merkezlerinin
ve 10.000 yılı aşkın tarihi bulunan kültürel varlıkların ya-
nında bilir kişilerce hazırlanan raporda Ilısu Barajı'nın ba-
rındırdığı çevresel tehlikeler şöyle sıralanmıştır:

-Soyu tükenen hayvanların besin ve habitatlarının 
yok edilmesi
-Kitlesel balık ölümleri
-Çökelme ve ötrofikasyon
-Su kalitesinde ciddi düşüş
-Sıtma gibi su kaynaklı hastalıklarda artış
-Su kaynaklı çatışmalarda artış (özellikle Türkiye ile 
komşu ülkeler arasında)

H

Av.Ahmet Akduman

Ahmet Akduman gezdi gördü ve sizler için görüntüledi:

Güncel

Tarihi eserleri katletme konu-
sunda ne kadar cömert

davrandığımızı bu fotograflar
çok güzel bir şekilde
anlatıyor. Sorumsuz

sorumluların elinde göz göre
göre  kaybolup gidiyor bu

güzelim eserler. 
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Mit seinen Jüngern stieg einst ein alter Meister
hoch hinauf auf Bergeshöhen.
Nicht, wie manche glaubten, zu sprechen mit Geistern,
nur, damit sie einmal sehen,
mit Gottes Augen die große kleine Welt,
wie der Himmel mit der Erde sich gefällt.

Sie setzten sich und ließen die Augen weiden.
Über die herrlichen Fluren,
über Wipfeln, über Seen und die weitesten Weiten.
Die Blicke hatten sich verloren
in den Farben der leuchtenden Natur –
Sogar die Dörfer wie Steine aus Purpur!

Nachdem sie gegessen und getrunken hatten,
rief der Meister sie zusammen:
„Kommt meine Söhne! Setzt euch unter diesen Schatten 
und lasst uns ein wenig sinnen.“
Weise war der Meister, geachtet beim Volk.
Nichts besaß er, verachtete Ruhm und Gold.

„Nicht wahr -Auf diesen Höhen scheint die Welt ein and-
rer,
langsamer geht hier die Zeit,
höher klingt der Wind und alles passt zueinander.
Und der Horizont – wie weit.
Hier, fern vom Menschen und seinem Tumult
Hört man erst die Stimme der innern Vernunft

Hier, fern von Menschen gibt’s kein tadeln. Fühlt euch frei!
Vergesst alles, was ihr wisst!
Keine Liebe, kein Hass – euch sei alles einerlei.
Sammelt euren ganzen Witz!
Schaut euch einmal um! Stellt euch vor ihr seid Gott
und sagt mir wie ihr die Welt erschaffen wollt.

Sie schwiegen eine kurze Weile alle still,
bedachten bei sich die Frage. 
Wie, wenn ich erschaffte von vorn das ganze All!
Worauf legte ich die Waage?
Eine Frage darin die Welt versteckt.
Doch einer sagte er hätt’ ein Fehl entdeckt:

„Wenn ich könnte“, so sagte stolz der Älteste,
„so wäre der Krieg abgeschafft.
Ist denn nicht der Zwist, der Zorn der Sünden Erste, 
der Generationen wegrafft?!
Wozu das Töten und das ganze Blut!?
Die Erde behält am Ende alles Gut!

Wozu das Streben nach Reichtum, Land und Ehre?
All das - sinnlos ohne Ende.
Stellt euch vor – ohne Streit – wie schön das Leben wäre!
Nicht wahr, eine schöne Wende.“
Jeder war getroffen von dieser Aussicht.
Nur dem Meister – so schien es – gefiel’s noch nicht.

Allein die Rede fing langsam an zu wirken,
da nahm der Zweite sich ein Herz:
„Zu deiner Rede, Freund, muss ich doch bemerken” –
Er war bekannt für seinen Scherz -
„Wirklich, schön gesprochen! Nur nicht allzu gründlich.
Mich beschäftigt diese Frage geradezu stündlich.

Denn schau mal: Dadurch, dass man den Pickel aus-
drückt,
wird die Haut doch nicht heilen.
Und wenn man vom Hals auf die Schmerzen abhackt,
wird dem Kopf nicht geholfen sein!
Diesbezüglich gibt es doch Bedenken?
So lasst uns etwas tiefer denken:

Das Unrecht zeugt den Zwist und ist von Gier gezeugt.
So wie das Virus beugt den Leib,
so wird auch der Geist von der Gier gebeugt.
Dieses ist unser ganzes Leid!
Seht ihr?! Ha! Und hier hat die Pest ihr Nest!
Ich spreche also folgendes Attest:

Nicht Krieg, nicht Unrecht ist hier die große Plage -
Sie sind nur eitriger Ausschlag –
Wenn man jeder Krankheit gleich die Wurzeln schlüge,
Es lebte sich ein jeder Tag!
So hört! Dieses ist also mein Befund,
nachdem alles erforscht ist auf den Grund.“

Merkez Efendi 
(Teil I)

Literatur
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Der Meister befahl einiges Holz zu sammeln,
es fing langsam an zu dämmern.
Der Tee kochte bald und dazu gab es Semmeln
und der Sterne köstlich schimmern...
Der Meister blickte heiter in die Runde.
Sichtbar genoss er eine jede Stunde.

Als sein scharfer Blick auf den dritten Lehrling fiel,
zuckte dieser kurz zusammen.
Darauf sprach der Meister sanft, mit viel Gefühl:
„Hier sind nur Freunde beisammen.
Nun sage auch du wie du darüber denkst.
Sprich nur frei heraus und habe keine Angst.“

Nachdem ihn der Meister so ermutigt hatte, 
blickte er scheu und langsam auf.
Goss ihm frischen Tee ein und sagte: „Nur bitte,
richtet euren Blick hinauf!
Zu den Sternen dort und zur Milchstrasse,
so dass ich mich in mir selber fasse.“

Sie lächelten warm und ließen ihn gewähren
und sie schauten in die Ferne. 
„Wie sollte ich mich denn hier vor euch bewähren?
Könnte ich, ich tät es gerne.
Wie Hippokrates hat mein Freund gesprochen!
Mit Geist und Aberwitz und so gestochen.

Ich finde nichts, was ich an euch tadeln könnte -
Allein - ich verstehe es nicht.
Wenn ich, dank höchster Vollmacht, entscheiden könnte,
so gäb’ es erst den Teufel nicht.
Wer ist denn der Grund für all die Sünden?
Ohne ihn kann ich nichts Schlechtes finden.

Wer gibt Rat, wer heizt auf zu Krieg und Verbrechen?
Er hat seine Finger im Spiel!
Wenn du mich schlägst, wer rät dazu mich zu rächen,
wer war der Grund, dass Adam fiel?
Weder Himmel gäbe es dann, noch Hölle.
Das Paradies wäre hier! Diese Stel...“

Fortsetzung folgt…

Hureyre Kam
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üslümanın mezhebi
Kur’an’ın mezhebi-
dir. Müslüman Kur’
an’ın dışında başka
bir mezhebe tabi

olamaz. Mezheplerin ortaya çıkışı
siyasidir. Mezhepler ikinci asırdan
itibaren oluşmaya başlamıştır. Din
hakkında  bilgilenmek isteyen müs-
lümanlar bilgi sahibi olan âlimlere
sorular sormuş- lardır, onlarda o
insanları bilgilendirmişlerdir. Bu bil-
giler, zamanla bir araya getirilmiş
ve bilgi veren âlimin adı
kullanılarak kurumsallaştırılmıştır.
Daha sonra bu kurum- lar, mez-
hepleri kurum haline getirenler
tarafından „hak mezhebler“ adıyla
piyasaya sürülmüş ve dört sayısı ile
de sınırlandırılmıştır.

Allah Kitabı’nda:“Kur’an’ı durup
düşünmüyorlar mı? Eğer o, Al-
lah’tan başkasından gelseydi,
onda çok aykırılıklar
bulurlardı.” (Nisa suresi, 82) buy-
ururken, mezhepleri
kurumsallaştıran- lar, Allah’ın dinini
çelişkiler dini haline getirmişlerdir.
Mesela: 

-Kan şafi mezhebine mensup
bir müslümanın abdestini boz-
mazken, Hanefi mezhebine
mensup bir müslümanın abde-
stini niçin bozar? 

-Hanefi mezhebi gusül abde-
stinin farzının üç olduğunu söy-
lerken, Şafi mezhebi niçin bir
olduğunu  idda eder? 

-Hanefi mezhebi, mensubu
olan bir kadına tek başına 96
kilometrelik mesafeden fazla

yolculuk yapamazsın derken,
Şafi mezhebi yol güvenliğini
esas alarak bu görüşe niçin
katılmaz?

-Hanefi mezhebi balığın dı-
şındaki deniz ürünlerinin yenil-
memesi gerektiğini söylerken,
Şafi mezhebi denizden babam
çıksa niçin yerim der?

Çoğaltmak mümkündür. Sadece
bu kadarı bile mezhepler
tarafından Allah’ın dininin ne hale
getirildiğini  göstermek açısından
ye- terlidir. Mezhepleri din haline
getirenler kadar, o dinlere inanan
imsalarda sorumludur. Allah
müslü- manın her ihtiyacını Kur’an
mezhebinde bildirmiştir,
açıklamıştır. Kur’an mezhebinin
dışında mezheb arayanlar, bilmeli-
dirler ki, o mezhep Kur’an’ın me-
zhebi değildir.  

Dinde mezhep yoktur. Çünkü
mezhep çelişki demektir. Biz Al-
lah’ın dinini çelişkiler dini haline ge-
tirenleri Allah’a havale ediyoruz.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Pek çok müftü fetva verse de sen
kalbine danış.” (Süyûtî Câmi’u’s-
Sağîr I/40.)

Mezhepler konusunu, AÜ İlahiyat
Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bö-
lümü İslam Mezhepleri Tarihi Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan
Onat enine boyune işlemiş, hem de
güzel işlemiş. Konu ile ilgili olan bu
yazıyı aynen sizlere aktarıyorum.
Allah istifade edebilenlerden eyle-
sin… 

Mezhep Kavramı ve Mezhe-
plerin Doğuş Sebepleri

Mezhep,“gidilen yol” demektir.
Mezhepler, dinin anlaşılma biçimleri
ile ilgili tezâhürlerdir. Siyâsî, icti-
mâî, iktisadî, coğrafî, tarihî ve ben-
zeri sebepler, dinin daha iyi
anlaşılması endişesiyle, belirli fikir-
lerin ya da şahısların etrafında
odaklaşmalara yol açmıştır. Böy-
lece, din anlayışında  yer yer
farklılaş- malar husule gelmiştir. Bu
farklı-laşmaların, zamanla sistema-
tik özellik kazanarak, düşünce ve
davranışları etkilemeye başlaması,
kurumlaşarak  ve sosyal hayatta
derin izler bırakarak varlığını sür-
dürmesi,  karşımıza "mezheb" ol-
gusunu çıkartmaktadır.

Müslümanlar, Hz.Muhammed'in
vefatından sonra,  muhtelif sebep-
lerle, dini farklı anlamaya, farklı
görüşler üretmeye başlamışlardır.
Bu farklılaşmalar, mezheplerin
oluşumunu hazırlayan sürecin ilk
aşaması olarak alınabilir.

İslâm Düşünce  Tarihi'nde, mez-
heb dendiği zaman, hem siyasî ve
itikâdî nitelik taşıyanlar, hem de
fıkhî, amelî nitelik taşıyanlar
anlaşılmaktadır. Özellikle Türk-
çe'de, mezhep, her iki alanı da
ifade et-mek için kullanılmaktadır.
Bu bağ-lamda,"fırka" kavramının
Kur'an'la irtibatlandırılması müm-
kündür. Al-i İmrân sûresinin 103.
âyetinde, "Toptan Allah'ın ipine
sarılın, ayrıl-mayın (ve la tefer-
rekû)" buyrulmakta, bölünme, par-
çalanma, ayrılık yaratma
kınanmaktadır.

Din ve Mezhep İlişkisi 
Din insan içindir ve doğrudan bir
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Mezhepler ve 
Doğuş Sebepleri

› Kan Şafiî mezhebine mensup bir müslümanın abdestini bozmazken, Hanefi
mezhebine mensup bir müslümanın abdestini niçin bozar? 
› Hanefi mezhebi balığın dışındaki deniz ürünlerinin yenilmemesi gerektiğini söy-
lerken, Şafiî mezhebi, denizden babam çıksa, niçin yerim der?
› Hanefi mezhebi, mensubu olan bir kadına, tek başına 96 kilometrelik mesa-
feden fazla yolculuk yapamazsın derken, Şafiî mezhebi niçin yol güvenliğini
esas alır?
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araç niteliği taşımaktadır. Amaç,
insandır; insanın insanlığını
gerçekleştirmesidir; insanın in-
sanca yaşamasıdır. Ancak dinin, -
hangi isimde ve formda olursa
olsun-, insanlık tarihi boyunca
etkin olduğu; hatta insanlığın doğal
akışına damgasını vurduğu her-
halde tartışılamayacak kadar
açıktır.

İslâm, son peygamber olan
Hz.Muhammed'e Allah katından
gelen vahyin etrafında şekillenmiş
bir din olup, onun sağlığında
tamamlanmıştır[4]. Hz.Muham-
med, "örnek" insan sıfatıyla
İslâm'ın nasıl hayata geçirileceğini
bizzat yaşayarak gözler önüne
sermiştir. 

Hz.Muhammed’in sağlığında, sa-
dece Müslüman insan vardır; her-
hangi bir  mezhep, tarikat, cemaat
ya da din anlayışını merkeze alan
bir zümreleşme, bir örgütlenme
söz konusu değildir. 

Hz. Muhammed’in vefatını mü-
teakip, siyasî görüş ayrılıkları, ka-
bilecilik, çıkarlar, İslâm’ın yayılma
sürecinde karşılaşılan yeni kültür-
ler, sosyal değişme, din anlayışında
doğal olarak ortaya çıkacak olan
farklılaşmaların kurumlaşmasına
yol açmıştır. Daha sonraları “mez-
hep” adını alan bu oluşumlar, dinin
anlaşılma biçimleri ile ilgili tezahür-
lerden ibarettir.  Bir başka ifadeyle,
mezhepler, din değil; dinin
anlaşılma biçimleridir.                     

İslâm dini ilahî bir dindir. İslâm’ın
anlaşılması planında ortaya çıkan
her türlü oluşum insan ürünüdür,
beşerîdir.

Hz.Peygamber'in vefatını mütea-
kip ortaya çıkan, dinî nitelik taşıyan
bütün oluşumlar, İslâm'ın anlaşılma
biçimleridir. Bütünüyle beşerî olan
bu tür oluşumların İslâm'la
özdeşleştirilmesi, hem İslâm'ın
evrenselliğine, hem de insan
gerçeğine aykırı olur. Artık, dinin
anlaşılma biçimleri söz konusudur.
İnsanlar, içinde bulundukları or-
tama göre, bilgi birikimlerine göre,
Kur'ân'ın öngördüğü istikâmette
İslâm'ı anlamaya ve yaşamaya
çalışmak durumundadırlar. Beşerî
nitelik taşıyan bütün olgu ve
oluşumlar, tabiatı gereği, her türlü
tahlil ve tenkide açık olacağı için,
her ne sebeple olursa olsun, dinin
anlaşılma biçimlerinin  din gibi mü-
talaa edilmesi, geleneğin din haline
getirilmesi, dinin etkinlik alanının
daraltılması anlamına gelecektir.
Bu durum, din anlayışının geçmişe
göre şekillenmesine yol açacağı
için, İslâm'ın evreselliği ile
bağdaşmayacaktır.

Hak Mezhep, Bâtıl Mezhep
ve Dört Hak Mezhebin Anlamı

İslâm'ın bir din olarak teşekkülü,
Hz. Muhammed'in yaklaşık 23 yıl
süren peygamberliği dönemi ile
sınırlıdır. Hz.Peygamber, vahiy ve
aklı birlikte etkin kılarak, İslâm'ın
anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde
hayata geçirilmesi konusunda
sağlam bir "model" ortaya
koymuştur. Hz.Peygamber'in
vefatın-dan sonra Müslümanlara
düşen, bu sağlam "model"den ya-
rarlanarak, vahyi eksen alarak,  za-
mana ve zemine en uygun, insan
fıtratı ile çelişmeyen sağlıklı din
anlayışına ulaşmaktır. Kur'ân'ın
eksen alın-ması ve Hz.Peygam-
ber'in ortaya koyduğu "model", so-
syal değişme-ye paralel olarak
yenilenecek anlayış biçiminin istik-
âmetini  belir- leyecektir.    

İslâm tarihi boyunca ortaya
çıkan her mezhep, kendisinin,
İslâm’ın en iyi temsil eden, en
doğru, en sahih mezhep olduğunu
iddia etmiştir. İnsanlar, kendi mez-
heplerini önplana çıkartabilmek
için, diğer mezhepleri kötülemek
ihtiyacı hissetmişlerdir. Öyle ki,
mezheplerin pek çoğunun lehinde
ve aleyhinde hadisler
uydurulmuştur. Her mezhebin
mensupları, kendi mezheplerinin
hak (doğru, gerçek, sahih) mez-
hep, diğer mezheplerin de bâtıl
(gerçeğe uymayan, doğru ve sahih
olmayan) mezhep olduğuna
inanmışlardır. 

Her mezhebin, Kur'ân'a uygun
olan ve uygun olmayan görüş ve
düşüncelerinin olması her zaman
imkân dahilindedir. Çünkü, bütün
mezhepler insan ürünü olan
oluşumlardır. 

İnsanoğlu, zaman zaman
araç-amaç kargaşasından pek
yakasını kurtaramamaktadır.
Din, insan için bir araçtır; mez-
hepler de, hem dinin anlaşıl-
ması  için, hem de insan için bir
araçtır. Araç olan mezheplerin,
çeşitli sebeplerle amaç konu-
muna  yükseltilmesi, her mez-
hebin, hatta her dinî grubun
kendisinin kurtuluşa ermiş fır-
ka (Fırkayı Naciye) olduğunu
iddia etmesi gibi bir sonuç do-
ğurmuştur[5]. Bunun anlamı,
en azından   mezheblerin birta-
kım temel görüşlerinin din gibi
telakki edilmesi ve dinin
birtakım temel fonksiyonlarının
mezheplere yüklenmesi de-
mektir. Mezhepler ve bütün
dinî gruplar, en ileri noktada,
İslâm'ın sadece bir tür
anlaşılma biçimi olarak görül-
melidir.

Bir mezhebin hak veya bâtıl
mezhep olduğunun tek ölçüsü
Kur’ân-ı Kerim’dir. İnanç nokta-
sında Kur’ân’a ters düşmeyen her
mezhep hak mezheptir; Kur’ân’ın
öngördüğü istikâmeti yitiren mez-
hepler de bâtıl mezheplerdir.
Ancak, Kur’ân’ın, inanç noktasında
kurumlaşmaya pek sıcak bakmadı-
ğını, her insanın aklıyla ve kendi
hür iradesiyle imana ulaşacağını,
“hiç kimsenin bir başkasının
günahını yüklenemeyeceğini”
ısrarla belirttiğini hatırlamakta fay-
da vardır. Kur’ân, inancı biçimlen-
diren geleneği “ataların dini” adı
altında şiddetle eleştirir. Bu
doğrultuda düşünecek olursak,
“hak mezhep -bâtıl mezhep”
ayrı-mından çok, Kur’ ân istik-
âmetinde olan, ya da olmayan
Müs- lüman’dan sözetmenin
daha doğru olacağını söyleye-
biliriz. Çünkü, inanç noktasında
önem-li olan bireysel
tavırlardır. Bir mezhebe men-
sup olmak, hangi mezhep
olursa olsun, bireyin
Müslümanlığını garanti altına
almaz.

Mezheplerin hak olup olmadığı
şeklindeki bir tasnif, sadece, temel
ilkeleri açıkça Kur’ân’a aykırı olan
mezhepleri belirleme noktasında
bir anlam taşıyabilir. “Dört hak
mezhep” ifadesiyle kastedilen,
yaşayan dört fıkıh ekölüdür.
Bunlar, Hanefîlik, Hanbelîlik,
Şafiîlik ve Malikîlik’tir. Oysa,
Müslümanlar arasında yüzlerce
mezhep ortaya çıkmıştır. Bun-
lardan pek azı günümüze kadar
yaşama şansı bulmuştur. Hak
mezheplerin sayısını bu dört
mezheple sınırlamak, İslâm ta-
rihi boyunca ortaya çıkan yüz-
lerce mezhebi görmezlikten
gelmek demek olur.

Daha önce de ifade ettiğimiz
gibi, İslâm dini bireysel kurtuluşu
esas alır. İslâm’ın Kur’ân’da belirti-
len temel ilkelerine inanan her
insan, hangi mezhepten olursa
olsun, İslam dairesi içindedir. Müs-
lüman olan bir kimse, mezhebinin
adı ne olursa olsun, “hak mezhep”
mensubudur. 

Devam edecek....

[1] Bk.G.Tümer, A. Küçük, Dinler Tarihi, 29 vd.
[2] Muhammed Hamdi Yazır,Hak Dini Kur'ân
Dili,I,83.
[3] Aynı eser, I, 89.

[4] Mâide, 3.
[5] Hz. Peygamber’e atfedilen Müslümanların
yetmişüç fırkaya ayrılacağı, bunlardan sadece biri-
sinin “Fırka-ı nâciye” kurtuluşa eren fırka olacağı
şeklindeki hadis, hemen hemen bütün Mezhepler
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Fahrzeugortung
Mit dem Horizont  haben Ihre Fahrer jederzeit alle

Informationen im Fahrzeug – von der aktuellen Be-
und Entladeadresse bis hin zu den Ladungspositio-
nen. Ihre Zentrale ist immer online informiert, wo
sich das Fahrzeug gerade befindet, welche Strecke ge-
fahren, wann und in welcher Zeit ein bestimmter

Auftrag bearbeitet wurde
und ob Besonderheiten
bei diesem Auftrag auf-
getreten sind. Die Ortung Ihrer Fahrzeuge erfolgt in
Echtzeit über GPS. Sehen sie im Internet immer die
aktuelle Position Ihrer Fahrzeuge durch die mobile
Objects Fahrzeugortung.

Ihre Vorteile
Wie lange können Sie es sich noch leisten?
›nicht zu wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind

›nicht zu wissen, wo Ihre Fahrzeuge wie lange gestanden haben

›nicht zu wissen, welche  Strecken tatsächlich gefahren wurden 

›häufige und überflüssige Telefonate zu führen

›über Arbeitszeiten zu diskutieren

›kostbare Zeit mit Tourenabrechnungen zu verbringen

Schaffen Sie Transparenz
und Sie haben die Antwort auf ihre Fragen



Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup

Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Özhan Eren

Portre

GURBETZEDE
PORTRELERİ
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Ö N S Ö Z yerine:

Gurbette doğan sorular:
arınki nesiller bu-
raya, Almanya’ya ilk
gelen anne-
babalarını nasıl bile-
cekler?.. Niye
geldiler yâdellere?

Onları el kapılarına sürükleyen
sebepler neydi? Niye dönemediler
memleketlerine? Nasıl insanlardı
onlar? İşleri, güçleri, dertleri
neydi? Niye onların adı
‘yabancı’ydı. Yaşayışları-
anlayışları niye başkaydı? Gurbet
diyarında niye bir ömür tükettiler
de dönemediler? Dönenlerin göz-
leri niye arkada kaldı? Zamanla
unutulacak mı yoksa, o ‘dilsiz
yaşayan gurbetçi’ babalar-
analar? Kim, hangi hayırlı evlat o
dilsizlerin dili ve gönüllerinin
tercümanı olacak? Merak eden bir
evlat çıkmıyacak mı, kimdi onlar?
Dilleri, dinleri, kültürleri neydi?.
Bir zaman sonra kendi köklerine
sahip çıkan nesiller var olacak
mı? Onlardan bir işaret-nişane
taşıyan nesiller olacak mı?..
Atasını az da olsa hatırlatan, “işte
budur”! diye gösterebileceğimiz
bir iz, bir eser, bir ‘torun’... Evet!
işte onlar, birer ikişer aramızdan
ayrılıyorlar. Ne yaptık onlar için?
Ne yapabiliriz onlar için? Ve
onların getirdiği emaneti kimseler
almayacak mı omuzlarına?.  

Gurbetçi adamın tahta
bavulu:

Ey emaneti atamayan ve bilme-

den söz veren insan, sözüm
sana: İnsansan söz verdiğin
emaneti düşürmeden taşı!. Baba-
Âdemin emanetini.. O emaneti is-
temeyerek gurbetçi-baban
buraya getirdi.  Odur senin atan!
Cennet-vatanını terk ederek
gelen, sonra ‘vatan’ dedikçe fer-
yât eden adam odur! Ne melek,
ne şeytandır o! Âraftakidir. İşte
şimdi o burada! Adı Alamancı ve
Yabancı! Dinle duy evlat, o garip
bülbülü, o yörük Türkmeni, o
göçmen kuşunu.. O sıla türkü-
lerini yazan ağıtçıyı, o kara bahtlı
gurbetçiyi dinle!.. Sen ey onların
tohumunu taşıyan işçi çocuğu,
gurbetçi çocuğu, doğulu-güneyli
çocuk beri bak! Düşün bakalım!.
Sana ne kalmış onlardan
geriye?..  

Ayrılıklar ve acılar.. Tahtadan
bavullar. Sirkeci istasyonundan
kalkan buharlı tren düdükleri.
Ağıtlar, umutlar, gelmeyen
yarınlar ve bitmeyen yollar-yolcu-
luklar... Ufukların nihayetine
karışan tozlu-dumanlı göz
ağrıları. Kâh beyaz örtüsüne
bürünen annenin, kâh mor
menekşe nakışlı sürmeli yârin
gözyaşları..

Babasını görmeden
büyüyecek olan yeni doğmuş
emzikli bebeler.  Düşün
evlat!. Giden gurbetçi ya
gelir, ya gelmez: Yolları
kazasız-belasız geçebilecek
mi? Bulgar mı, Sırp mı,
Romen mi onu gümrükte
alıkoyacak ve bırakmayacak?
Hasta düşüp ölecek mi, yoksa
yaşayacak mı? Makinaya elini
mi kaptıracak, yoksa
parmağını mı?..
Bir sarı kıza gönlünü kaptırıp
yoksa evini mi yakacak?

Giden, nice yıl sonra izine
geldiğinde ne getirmiş olacak:
Yeşil Markları mı, Opel-Mersedes
marka arabaları mı, teyip-tele-
vizyon-radyoları mı, arsa-ev-
apartımanları mı; mutluluklar mı,
ıstıraplar mı; zenginlik mi, fakirlik
mi; zarar mı, ziyan mı; elem mi,
neşe mi?.. Ne getirecek?

Sevgili: 
Bütün bu maceranın müsebbibi

senin atanı hiç başıboş
bırakmayan, o malûm-muamma
kelime: Gurbet..! Ta Asya’dan
Avrupa’ya at sırtında
getirdiğimiz. Uçan, vın sesli
(ok)larımızla uzak illeri obamıza
dâvet ettiğimiz. Bizi hiç terket-
meyen ya Elif-Suna, ya kara
gözlü Leyla diğer adı, vefâkar ve

cefâkar sevgilimiz... (Ev)lenmeye
mecbur olduğumuz beşik kert-
memiz. Sütümüz-ayranımız-

yoğurdumuz.  Anamıza sözümüz
ve babamıza hürmetimiz:
Töremiz. Namusumuz ve
kıymetimiz. Kültürümüz ve
kimliğimiz. Tek kelimeyle bizim
biricik hakikâtimiz..  

Yazmak için saatlerimi zevkle
ziyan(!) ettiğim gönüllere
dokunucu, yakıcı cümlelere hain-
lik ederek sadede gelecek olur-
sam: Bizim hikayemiz ve bizden
sonraki nesillerin hikayesi siz de
bilirsiniz ki buraya ilk gelenlerin
hikayeleriyle kopmaz sûrette
rabıtalıdır. Bizden sonraki nesil-
lerin hamuru buraların ateşi-
suyu-toprağıyla karılsa bile, o
karılmış-örülmüş bedenin bur-
nuna ilk nefesi muhakkak
gurbetçiler üfledi. Canımızı
onların canına borçluyuz. Hayat
kaynağımız olan rüzgâr onların
sadırlarından sadırlarımıza-
ciğerlerimize bir Anadolu havası
olarak doldu. Ciğerlerimize
doldurduğumuz bu havanın
kıymetini bilip bilmemek şüphesiz
bizim elimizde.. Çünkü emânete
ancak şuurla ve azm ü gayretle
sahip çıkarsak, o takdirde o bizim
olur. İşte bunun için Mocca Der-
gisi her sayısında ilk gelen
nesilden seçtiği şahıslardan
birinin portresini yazmakla
kendini vazifeli addecektir.
Köklerine sahip çıkmayan nesil
var olma imkanını yitirir. Çünkü
bizim ‘kök’ümüz-‘dil’imiz tama-
men ‘din’imizden töremiştir. Bu
şu demektir: Kökünü kaybeden
dinini-diyenetini kaybedecektir.
Dinini yiteren dü cihânda zelil
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iladî 1930 senesi
Cumhuriyet’imizin
henüz çocukluk yıl-
larıydı. Doğu şehir-
lerimizin en meşhûru

Erzurum’un güz mevsiminde, fakir
ve dindar bir ailenin -en küçük- al-
tıncı çoçuğu olarak Hacı Cuma ma-
hallesinde, kiracı olarak oturduk
ları küçük taş bir evde, bir çocuk
doğdu. Aile için mübarekti bu doğ-
um. İslâm alemi üç aylara girmişti.
Receb-i şerif idi. Bu yüzden müte-
deyyin ebeveyn, oğullarının ismi
üzerinde hiç tereddüt etmedi. Şüp-
hesiz, Recep idi onun adı... Recep
belki henüz yeni ayakta durmaya
başlıyordu ki babasını kaybetti. Ba-
bası, o bir yaşındayken Hakk’a yü-
rüdü.Recep yetim kaldı.. Baskısız
tahtayı yel kaldırır, derlermiş Hacı
Cuma’da. Bu söz bir daha doğru-
lanmış olacak ki erkek kardeşleri
zamanla ocağı terk etmişler. Baba-
sız yuvanın çilesi daha da katmer-
lenmiş. Recep böylece kimsesizliği,
sahipsizliği ve zorluğun her türlü-
sünü, tabiî bir hayat görerek yeti-
şecektir. Yerli halka yapılan zulüm-
leri de daha küçük yaşında göre-
cektir: Elif-ba’yı öğrenmek için
önünde diz çöktüğü hocasının ba-
şına, gözlerinin önünde jandarma

dipciği iner. O anda korkudan büyür
gözleri küçük Receb’in, ama o kor-
kusunu her zaman yenmeyi bilecek
ve hayatı boyunca zulmün ve hak-
sızlığın her türlüsüne karşı koy-
mayı kendine düstûr edinecektir... 

Erzurum’un insanı ta küçüklük-
ten hayata atılır. Hele bir de fakirlik
varsa, erkek çocuk bekletilir mi
evde.. O da çalışmalıdır. Recep he-
men haftalığı 175 kuruşa terzi çı-
rağı olur. Anasının kazandığı gelire
birkaç kuruş gelir de Recep’ten
gelir. Gelir amma yaşam savaşının
üstesinden gelmeye bu gelir yine
de yeterli olmaz.. Zaten anne çalış-
masını değil, en küçük evladının
okumasını istemektedir.. Daha son-
ra anne şiddetli maîşet derdi sebe-
biyle yanına tek kızını alarak
Erzurum’u terk edecek. O zamanlar
küçük bir nâhiye görünümünde
olan, Tercan’a gidecek. Anne, işleri
sebebi ile sürekli seyahatte bulunan
yeni evlenmiş bir iş adamının karı-
sına, bir nevi analık ediverecek.
Yeni gelişmekte olan Tercan’da ise
ilkokul olmadığından Receb’ini er-
kek kardeşine emanet edecek. Ye-
tim kalan Recep şimdi de öksüz gibi
yaşayacak. Çünkü acı hayat şartları
yüze gülmeyecek; ayrılığın vuslatı
ancak yıllar sonra İstanbul’da, Re-
cep ev-bark, iş-güç sahibi olduktan
sonra vuku bulacak... Çileli annenin
çilesine -dokuz yaşındaki Receb’in
çocuk muhayyilesine- bir de yanın-
dan ayırmadığı biricik kızının ayrı-
lığı eklenecek: 35 bin canı alan
1939 Erzincan depremi genç kızın
eceli olacak. Bir beyaz gelinlik
düşü, ci-ğeri dağlanmış annenin di-
linden ve bunları bana gözlerine
nem hücûm ederek anlatan Recep
amcanın hatıralarından bir gün dü-
şebilir mi?. Düşebilemez!. Ateşli
acılarla yoğ-rulmuş, yanmış ve piş-
miş bu insan belki bu yüzden hak-
sızlıklara hiç tahammül edemez.
Çünkü Mukad-des Emanet çilesiz
omuzlara otur-maz... 

Evet bu çile Receb’in yakasını bı-
rakmaz. Annesi çok istese de,
Recep okuyamaz. Dayısının kanat-
larında olsa bile, onun da durumu
ona bakacak durumda değildir. Yok-
luk ve kıtlık vardır. Bunun ya-nında
İnönü hükümetinin halkı pe-rişan
eden yönetimi de vardır. O devir-
lerde ekmek, bez, gaz şeker kar-
neyle verilmektedir. Karne bile
bulamayan halk ise memurdan ka-
raborsa karne tedarik etmeye çalı-
şır. O günü sonradan bir beyite
sığdırır Recep amca: Memura gaz,
memura bez, memura şeker / Va-
tandaş da ah ile feryat eder, çile
çeker..  Nelere şahit olmaz ki: Gar-
nizonların önünde yemek artığı
kapmak için kuyruk olan zavallı ka-
dınlar... Bütün bunlar nam-ı diğer
Akdede’nin hiç unutamadığı şeyler.
Halkla memur (devlet adamları)
arasındaki bu farkın niçin’ini hep
kendine ve bulursa muhatabına so-
racaktır Akdede. 

Erzurum’un kışları çok sert,
dağları dumanlı ve yücedir. Palan-
döken dağlarına bakan, Erzurum
halayı (bar) seyreden, Battal Gazi
destanı ve Ruslar’la yapılan savaş-
ların hikayelerini dinleyerek büyü-
yen çocuk elbette dadaş (yiğit) ve
korkusuz olur. Dadaşa mücadele
gerek. Ve dadaşın kimseye muhtaç
olmaması gerek. Terzi dükkanla-
rında önceleri karın tokluğuna ça-
lışır. İşi de yavaş yavaş öğrenir. Bu
arada dinini öğrenmeyi de iste-
mektedir. İster ama, bu zor ola-
caktır. Hocalar tarassut altındadır.
Geleneksel örtüsüyle dışarıya çıkan
Erzurum’un kadını bile işgüzar po-
lisler tarafından çevrilerek çar-şaf-
ları yırtılmaktadır. Bu elim vakayı
Akdede’nin annesi de yaşar. İşte bu
şartlar altında da olsa Akdede dinini
öğrenmeye cesaret eder. Meşhûr
Alvarlı Efe’nin (mutasavvıf, şair
İmam Mehmet Lütfi Efendi) müra-
kebesinden dahi geçmiş. Ona el
bağlamış. Madden ve manen anne-
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siz babasız da olsa kendini yetiş-tir-
miş. 

Gurbet Yollarında
Gurbetçilerimiz henüz Avrupa ka-

pılarına düşmeden köylerin, kasa-
baların ve küçük kentlerin in-sanları
önce büyük kentlerin yolla-rına
düşmüşlerdir. Bir yol parası ve bir-
kaç kuruş harçlığı olan İstan-bul’un
yollarındadır. Önden gidenler sonra-
kileri peşlerinden çekmişlerdir. Ana-
dolu’da hâlâ büyük ketlerin
imkanları yüksektir. Gurbete hâlâ
çalışıp para kazanmak, muhannete
muhtaç olmamak için çıkılır. Dadaş
Recep 45 Liralık biletini alır, İstan-
bul’un yolunu tutar. Yıl 1946. İlk gi-
dişinde büyük hayal kırıklığı yaşar.
İş bulamaz. Tekrar memle-kete dö-
necek parayı bile denkleş-tiremez.
Günlerce aç-susuz kah yaya, kah
trenle kaçak yolculuk yapar. Arifi-
ye’de rayların altında parçalanmak-
tan son anda kurtulur. Yakalanır. Bir
hayırsever ona sahip çıkar. Biraz
harçlık için Eskişehir’de, gündüzleri
terzi dükkanında gece-leri fırında
çalışır. Sonunda Erzuru-m’a var-
mayı başarır. İstanbul’a ikinci geli-
şinde biraz daha tecrübe-lidir. Koca
İstanbul’un dilinden her-halde artık
anlamaktadır. Terzilik mesleğini de-
ğerli ustaların yanında çalışarak
ikmal eder. Bir ara pazar-larda
limon satar. Artık o Kadı-köy’de
saygın bir kimsedir. Ortaklıklar
yapar, dükkanlar açar. Ama bu
dünya düzeni ve İstanbul gibi insanı
çarkına alan bir yer bile onun da-
daşlığını köreltemez. Erzu-rum’da
mahallenin namusu için gözünü bu-
daktan esirgemeyen; halka karşı
zulüm söz konusuysa eğer subay
olsun, sivil olsun İstan-bul’da da
aynı şekilde haksızlıklara karşı dur-
maktan geri durmaz Ak-dede.
Hakk’dan ve halktan yanadır. Milli
Nizam Fırkası’nın ilk şekillen-diği
günlerde fırkanın ilk kurmay-larının
karargahı Akdede’nin dük- kanıdır.
O kendi ifadesi ile, hiç ikbâl peşinde
koşmamıştır. Ve bunu hayatıyla da
ispatlamıştır. O inan-cının peşinde-
dir. Her türlü feda-karlık onunla bir-
liktedir fakat, o ‘küçük adam’ hep
unutulan adam-dır. Hacı Cuma’lı
yoksul Receb’i o günkü dava adam-
larından(!) pek hatırlayan yoktur.
Vefâ yoksula uğramazmış zahir. Ne
ki bunların kaydında olmamıştır o.
O ‘hizmet hırkası’nın içinde kaybol-
muş, mü-kafatını öbür tarafa ha-
vale etmiştir.   

Recep Derbazlar’ın evlenmesi
kolay olmaz. İstanbul gibi bir yerde
dinine/tesettürene riayet eden kızı
zor bulur. Sonunda Sarıyer doğum-
lu Müzeyyen hanımla dünya evine
girerler. Önce kızı vermezler. Bir
gün Recep amca Sarıyer’deki cami-

de ezan okur. Ezana mest olan ba-
baanne şöyle der: _Ben bu ezanı
okuyana kızı verdim. Beş kuruşu ol-
masa da maneviyatı var!. Yani Ak-
dede bir ezana Mezeyyen hanım-ın
kocası olmuş.

Akdede’nin İstanbul’da da işleri
bir zaman sonra rast gitmez. Bunun
için hiç istemese de karısını, Ber-
lin’e kayın biraderlerinin yanına
gönderir. Sonradan, karısının daveti
üzerine 1973’te Berlin’e gelir. Fran-
sız askeri garnizonunda 16 yıl terzi-
lik yapar. İş başı yapmadan namaz
kılabilmeyi şefine şart koşar. 97 yı-
lına kadar da orada çalışır. Kıymet
verilen ve sevilen bir işçi olur. Hatta
Fransız subayı ona Hacc’a giderken
yeşil bir takke hediye eder. Akde-

de’den de kendine misvak getirme-
sini ister. Acı bir hatırası sadece şu-
dur: Eski şefinin yerine gelen Erme-
ni şef-subay Cuma namazına gi-
denleri bir üstüne şikayet eder. Fa-
kat gerekçesi yapılan işlerin aksa-
tıl-dığıdır. Büyük şefin huzuruna
dada-şımız çıkar. Akdede aynı za-
manda tedbir adamıdır. O zamana
kadar yapılan bütün işlerin mak-
buzlarını şefin masasına serer. Şef
o günü Akdede’nin şanına paydos
ettirir. Akdede’yi arkadaşları alkış-
larla karşılar. 

Bitmeyen Mücadele
Bugün 80 yaşında olan, iki kere

kalb ameliyatı geçiren, ak-pak elbi-
seler giyen, artık çehresini çevrele-
yen ak ışıktan saç ve sakalıyla hak
edilerek, hakca yaşanmış bir ömrün
ihtiyarı, bundan on yıl önce el kapı-
sında hiç çekmediği sıkıntıyı dost(!)
kapısında çekti. Karısının, kızının ve
kendisinin pasaport uzatma isteği
hemen kabul edilmedi. Resimlerin
değiştirilmesi istendi. O güne kadar
hiç bir zorlukla karşılaşmayan Ak-

dede buna bir anlam veremedi. Re-
simlerde, sakalın kısa ve baş-örtü-
lerin olmaması şartı koşuldu.
Akdede bu haksızlığa hemen isyan
etti. Gençliğindeki bir kavgadan ha-
tıra kalan alnındaki ‘yara’ zonk-la-
yınca Nene Hatun’un torunu yine
cepheye koştu. Resmi makamlara
sayısız mektup yazdı. Mağdurlar
adına 11.000’den fazla imza top-
ladı. Sonunda eski İçişleri bakanı
MustafaKalemli zamanından (1988)
beri var olan uygulamaya geri dö-
nüldü. 

Akdede hâlâ ilgili bütün evrakı
saklıyor. Benim için o resmi belge-
lerden biri dikkate şayandı: Belge-
ye* göre 14-15 Şubat 2000 yılında
Berlin’de yapılan başkonsoloslar
toplantısında alınan karar netice-
sinde haksız uygulama başlıyor.
Güya bazı valiliklerinden alınan pa-
saportlardaki resimler ön görülen
niteliklere uymuyormuş. İşte Ber-
lin’de baş gösteren Türk vatandaş-
larına yapılan haksızlıkları, Los An-
geles başkonsolusluğunun yazı-
sına atfen Dışişleri Bakanlığı
başlatıyor..

Akdede, Hasankale’li divan şiiri-
mizin en büyüğü Nef’înin yılmayan
cesaretiyle İstanbul’un kahpe düze-
nine meydan okuyor. Akdede, Rus
şairi Puşkin’in gördüğü Erzurum’lu
dadaş olsa gerek. Ki o şair oranın
ruhuyla konuşuyor: İstanbul Pey-
gamberin yolundan ayrıldı**

Akdede, Boppstr.’deki Vakıf cami-
sinde ezan okumaya devam ediyor-
/edecek. 1.60’lık dev, minberin ya-
nındaki mevkîinde. Onun orada eli
kulağında ışıktan canlı bir heykeli
var. Ben onu görüyorum. Nesille-
rimiz de görecek, inanıyorum. Pey-
gamber yolundan ayrılmayan da-
daşlar insanlığı Namaza ve Kurtu-
luşa çağırmaya devam ediyorlar..
edecekler... Sözümüzü Erzurumî
İbrahim Hakkı ile noktalayalım:        

Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

*T.C.İçişlr.Bkn.Emn.Gen.Mdr.18.08.00-193781
Konu:Pasaportlara Yapıştırılan Başörtülü Bayan Fo-
toğrafları **Erzurum Yolculuğu kitabından (Ataol
BEHRAMOĞLU çevirisi)

Akdede eydür:
Sıkıştık Berlin’in köhne evine 
Bağlandı ayağım çıkamıyorum
Kendini bilmezin düştük diline
Vatan merdivenine çıkamıyorum

Çalıştık çabaladık beller büküldü
Siyah saçlarımız ağardı döküldü
İnci dişlerimiz çürüdü söküldü
Takatim kalmadı çıkamıyorum.
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occa: Türk cemaati’nin kuruluş amacı
nedir?

Bekir Yılmaz: Türk Cemaati 1983 yı-
lında Türkiye ile Almanya’da yaşayan Türk
vatandaşları arasında köprü vazifesi kur-
mak için kurulmuştur. Amaç, Türk Toplu-

mu’nun kendi kültürünü koruyarak,  bu kültür üzerinden
başka kültürlere entegre olmasını sağ-lamaktır.

Mocca: TGB amacına uygun çalışmalar yapabildi mi?
Bekir Yılmaz: Doğrusunu söylemek gerekirse, Türk ce-

maati bu ideal anlamda yapması gerekeni yapamadı. İç
çekişmelerle devamlı olarak yıpratıldı. 

Mocca:  İç çekişmelerin sebebi nedir?
Bekir Yılmaz: Bencillik. Ben varsam olur, ben olmaz-

sam olmaz, olursam olur mantığı. Cemaati kullanarak iti-
bar elde etmek ve bu itibarı da müşteri kazanmak için
kullanmak. Bu iç çekişmeler Cemaata ve Türk Toplumu’
na zarar verdi. Cemaat ehil ellerde değildi. 

Mocca: Bekir yılmaz ve ekibi ehil el midir? Cemaati Yıl-
maz ve ekibi çıkar amaçlı olarak kullanmayacak mı?

Bekir Yılmaz: Ben ve ekibim ehil eldir. Cemaati ben ve
ekibim çıkar amaçlı olarak kullanmayacaktır. Ben Bekir
Yılmaz olarak sizin aracılığınızla bu sözü veriyorum.

Mocca: Neler yaptınız,  neler yapacaksınız?
Bekir Yılmaz: Ben ve ekibim Cemaatin kuruluşundan

beri yapılmayan işleri yapmaya başladık. Amaca uygun
projeler üretiyoruz. TGB(Berlin Türk Cemaati) ile, Berlin
Emniyet  Müdürlüğü ve Berlin İtfaiye Müdürlüğü arasında
karşılıklı imzalar atıldı. Bu imzalar bu kurumlarda daha
fazla Türk kökenlilerin istihdam edilmesi için atıldı.

Bürokrasi ile ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Göreve geleli
daha 2 sene oldu. Bu iki senenin bir senesi sadece bizden
önceki yönetimin enkazıyla uğraşmakla geçti, hâlâ uğ-
raşmaya devam ediyoruz. 

Siyasi partilerin eğitim sözcüleriyle üç kez bir araya gel-
dik. Birlikte çalışmalar yapmak için Protokoller imza-
ladık. Okullarda Türk kökenli öğretmenlerin sayının
art-ması için gereken çalışmaların yapılması konusunda
fikir birliği oluşturduk. 

Uyum ve Göç projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda
görüş bildirmeleri için üyemiz olan derneklere bu projeyi
gönderdik. 

Mocca: Türk cemaatine üye olmakla dernekler ne
kazanır?

Bekir Yılmaz: Berlin Türk Cemaati’nin projeleri bun-
dan böyle dernekler üzerinden yürüyecektir. Biz dernek-
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Okullarda Türk kökenli öğretmenlerin sa-
yının artması için, gereken çalışmaları ya-
pıyoruz 

Berlin Türk Cemaatı Başkanı Bekir Yılmaz’la Türk Cemaati’nin 
dünü, bugünü ve yarını üzerine bir söyleşi:
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lere hak ettikleri yere gelmeleri için
elimiz-den gelen her türlü desteği
sağla-yacağız. 

Mocca: Türk Günü kutlamaları
ne olacak?

Bekir Yılmaz: Biz sadece eğlen-
ceye dayalı günübirlik kutlanan
Türk Günü istemiyoruz. Bir hafta
sürecek olan ve çeşitli etkinliklerin
yapıldığı bir Türk Günü istiyoruz. Bu
konuda alt yapı çalışmaları  devam
ediyor. 

Mocca: Türk cemaati Alman-
ya’ya açılmayı düşünmüyor mu?

Bekir Yılmaz: Düşünmez olur
mu, elbette düşünüyor. Ancak bu
konular enine boyuna düşünülerek
tartışılarak halledilecek konular.
Türk cemaati Berlin’e sıkışmış kal-
mış. Almanya’da Türk cemaati yok.
Bundan dolayı da Türk Toplumu’
nun tamamını  temsil eden güçlü
bir ses çıkmıyor Almanya’da. Türk
Toplumu adına konuşan bazı der-
nekler Türk Toplumu’nun bir kısmı-
nı temsil ediyorlar. Bu dernekler
Türk Toplumu’nun problemlerini de
bilmiyorlar. Meselelere o bir kısım
insanın gözüyle bakıyorlar. Dolayı-
sıyla bu ses cılız çıkıyor. Çoğunlu-
ğun görüşü, düşüncesi maalesef
temsil edilmiyor. İslam Konferans-
ları’nda da aynı şey yapılıyor. Biz bu
eksikliği gördük ve çalışmaları baş-
lattık.

Mocca: Son olarak neler söy-
leyeceksiniz?

Bekir Yılmaz: Biz Türk Toplumu’un problemlerini
biliyoruz. Olaylara tek pencereden bakmıyoruz.
Gençlere en azından mutlaka bir meslek sahibi ol-
malarını tavsiye ediyoruz. Üniversite okumalarını teş-
vik ediyoruz. Bil hassa sosyal dallarda okumalarını

tavsiye ediyoruz. 
Gençlerimiz kendi kültürlerini

unutmamalıdırlar. Dillerini ve din-
lerini de unutmamalıdırlar. Bu ko-
nuda bilhassa dini derneklere
önemli görevler düşmektedir. Okul-
larda müslümanlara namaz kılma
imkanları sağlanmazken, dini der-
neklerin bu konularda sessiz kal-
mamaları gerekir. Bu konuda huku-
ki çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. 

Aileler de bu konularda duyarlı
olmak zorundadır. Hep birlikte ta-
şın altına elimizi koymak zorunda-
yız. 

Demokratik bir ülkede insanların
ibadet yapmaları engellenmemeli-
dir. Bazı derneklerin ve bazı Türk
kökenli milletvekillerinin yaptığı
gibi tek pencereden bakarsanız ge-
lişen olaylara, problemleri çöze-
mezsiniz. Hatta çözmek bir yana
insanların demokratik hakları elle-
rinden alınırken, o insanların ya-
nında olacağınız yerde, bu hakları
o insanların ellerinden alanlara
alkış tutarsınız.  Bunlar yanlıştır.
Biz bu yanlışlarla mücadele etmek
için varız. Varlık sebebimiz Türk
Toplumu’nun hak ve hukukunu ko-
rumaktır. Onlara kendi kimlik-le-
riyle yaşamak zorunda
oldukları-nının bilincini aşılamaktır: 

Çünkü, kendisine yabancı olan
insanlar en-
tegre olamaz-
lar. Bu
konuda başarı
elde edemez-

ler.

Bekir Yılmaz kim-
dir?

Bekir Yılmaz İkiz-
dere/Rize’de

doğdu.İlk öğrenimini
Rize’de bitirdi.

1979’da ailesinin ya-
nına, Berlin’e geldi.

Orta ve Lise tahsilini
tamamladıktan sonra,

İktisat Yüksek
Okulu’na kaydoldu.

Mezun olduktan
sonra Alman firmala-

rında yöneticilik
yaptı. 1998 yılında,

temizlik, danışmanlık
ve iletişim firmalarını

kurdu. 
1990 yılında yönetim

kuruluna girdiği Türk
Cemaatına, 2007 yı-
lında başkan seçildi.

Evli ve 4 çocuk baba-
sıdır.   

Danışmanlık

Muhasebe

Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak

Reuterstr. 57 . 12047 Berlin
Tel.:030-820 79 564    Fax: 030- 82079 565      Mobil:0176- 22 75 59 79

a.yumusak@aysa-berlin.de
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icaz Demiryolunun Hikayesi 
I.Hicaz Demiryolu, İslam dünyasından yardım top-
lanarak yapıldı. Bu amaçla bir vakıf kuruldu.                      

II. Abdülhamid Han, 50 bin lira ödeyerek yardımda
bulunanlar listesinin en başında yer aldı. Bütün

İslam ülkelerinden, özellikle Hindistan, İran, Tunus, Cezayir,
Rusya Müslümanları, Doğu Türkistan, Sumatra, Java, Malezya
gibi ülkelerden büyük bağışlar yapıldı. 

III.Afganistan Sultanı Amir Han da en yüksek yardımı yapan
kişiler arasında yer alır. Hicaz Demiryolu inşaatı 1 Eylül 1900'da
başlar.  Hicaz Demiryolu'nun o zamanki maliyetinin 4 milyon lira
olduğu ve bu tutarın 1901 yılı devlet bütçesinin yüzde 18'ine
denk geldiği biliniyor. 

Suriye'nin başkenti Şam'dan başlayıp Medine'ye kadar uzanan
demiryolunun o günkü toplam uzunluğu 1.766 kilo-metre olarak
planlanmıştı. Kazım Paşa ve başmühendis Hacı Muhtar Bey’in so-
rumluluğunda başladı demiryolu yapılmaya. Projenin sorum-lusu
ise  Alman Meissner Paşadır.   

Yapımına 1 Eylül 1900'de başlanan projede 17'si Türk, toplam
43 mühendis çalıştı. Hicaz Demiryolu 1 Eylül 1908'de hizmete
açıldı. 1910'da 198 bin 448 yolcu ve 66 bin ton yük, 1913'te  232
bin 563 yolcu ve 112 bin ton yük taşıyan Hicaz Demiryolu 1.
Dünya Savaşı ve sonrasında Araplar ve İngilizler tarafından tah-
rip edildi.

Arabistanlı Lawrence 
1914'te savaş patladığında yiyecek, mühimmat ve asker sev-

kiyatı için Osmanlı ordusu demiryolundan faydalanmıştır. Bu yüz-
den de İngilizlerin ilgisi Hicaz Demiryolu'na çevrilmiştir.

İngiliz casusu Thomas Edward Law-
rence, Bedevi Arapların yardımıyla Hicaz
Demiryolu’nu bombalarla havaya uçur-
muştur. Bu tahripte kendisine yardım
eden Bedevi Araplar Patlayıcı uzmanı
Lawrence bu başarısından ötürü,  ‘Dina-
mit Emir' lakabını takmışlardır.

I.Dünya Savaşı'nda tahrip olan
Hicaz Demiryolu, 

dört ülkenin ortak girişimiyle ye-
niden hayata geçiyor.

2012'de bitmesi öngörülen hat
ile İstanbul - Mekke arası 

24 saate inecek. 
Projeye Türkiye hızlı tren istas-

yonlarıyla başlandı, 
Suriye ve Ürdün çalışmalara

2010'da başlayacak. 
Suudi Arabistan'da ise çalış-

malar 2012'de tamamlanmış
olacak.

Proje tamamlandığında İstan-
bul'dan yola çıkan bir trenin,

24 saatte Mekke'ye ulaşacağı
hesaplanıyor.

Proje tamamlandığında İstan-
bul'dan yola çıkan bir trenin,

24 saatte Mekke'ye ulaşacağı
hesaplanıyor.

İstanbul - Mekke arasını 
bir güne indirecek olan proje

hayata geçtiğinde yılda 
10 milyon yolcu taşıyacak.

İstanbul'dan Mekke'ye,
24 saatte tren yolculuğu

H

Güncel

Dipl. -Ing. Yunus Inci



occa: Buradaki göçmen öğrenciler
hala kimlik sorunu yaşıyorlar mı? 
G.P.: Evet, bu problem hala sürmek-
tedir. Göçmen öğrenciler kendi tarih-
leri, kültürleri ve edebiyatları hakkında
yeterli bilgiye sahip değiller. Kendi kül-

türlerini tanımıyorlar. Bu nedenle komplekse kapılı-
yorlar. Bu kompleks kimlik oluşumuna engel oluyor.
„Ne olacağımızı görebilmek için ne olduğu-muzu
bilme-miz gerekir.“

Mocca: Peki, bu kompleksin tesettürle bir iliş-
kisi var mıdır, yoksa genel midir?

G.P.: Çoğu öğrencilerde evet. Bunlardan bazıları
tesettürü bir şekilde kamufle ederken, bazıları da te-
settürden vazge-çebilmektedirler. Bu sonuç, tabia-
tıyla çok üzücü bir durum. 

Mocca: Tesettürlü öğrenci dersleri takip etme
konusunda sıkıntıya giriyor mu?

G.P.: Benim bölümde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ka-
rarlı olursanız, tesettürle ilgili alt yapınız varsai,  fikir
sahibiyseniz ve inancınızla yaşamak istiyorsanız,
komplekse girmezsiniz zaten. Tuhaf bakışlar, laf at-
malar v.s onlara alıştık, gülüp geçiyoruz. O bakışlar
sahibinin seviyesiyle ilgili oluyor çoğu zaman. Bu şe-
kildeki tavırlar aksine bana azim ve direniş kazan-
dırdı. Ben şu ana kadar üniversitede tesettürle ilgili
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ÜNİVERSİTELERDE 
TESETTÜR VE KİMLİK SORUNU 

Almanya üniversitelerinde okuyan teset-
türlü kızlarımızın sorunları hakkında
biraz araştırma yapmaya çalıştık. Düssel-
dorf üniversitesini ziyaret ettik. Türk
öğrencileriyle konuştuk. Bu kısa araştır-
mada ilginç sonuçlara ulaştık. Bunları
şöyle özetleyebiliriz: İki kültür arasında
kaybolma, vurdumduymazlık, ilgisizlik,
güvensizlik ve sahipsizlik. Ama İslam
kültürüne sahip öğrenciler arasında fazla
kimlik sorunu görünmüyor. Sadece yet-
kililerin ilgisizliğinden söz ediliyor. Bu
da eğitim faaliyetinin ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor. Biz bu olayı daha
somut bir şekilde ortaya koymak için
Düsseldorf Üniversitesi’nde psikoloji
eğitimi alan G.P. ile minik bir röportaj
gerçekleştirdik.:

M

Bamteli



sıkıntı yaşamadım.

Mocca: Sıkıntı yaşanan bölüm
var mı? Yoksa üniversite yöne-
timinin kararı mı böyledir?

G.P.: Bazı bölümlerde büyük sı-
kıntılar yaşanıyor. Mesela öğret-
menlik bölümü gibi. Şunu da
söy-lemeliyim, zirvede olursanız,
fazla göze batarsanız, aktif olursa-
nız sizinle sorunları var demektir. 

Mocca: Bu zorluklar ve dışlan-
malar neden kaynaklanıyor
olabilir?

G.P.: Her şeyden önce medya
büyük rol oynamaktadır. Medya İs-
lam’ı ve tesettürü farklı bir şekil-de
tanıtıyor. İnsanları provoke edi-yor.
Bu da İslam’ı medyadan tanı- yan
insanların kafasında önyargı-ların
oluşmasına, var olan ön yar-gıların
da pekişmesine yol açıyor. Böyle-
likle tesettürlüler ikinci sınıf insan
gibi, terörist gibi görülüyor.

Medya denince akla sadece tele-
vizyon gelmemeli. Gazeteler ve
dergiler de bu tanıma dahildir. Al-
manya’da ne yazık ki, İslam’ı yan-
lış tanıtan ve sürekli eleştiren, Bild
ve Spiegel gibi gazete ve dergilerin
okuyucu kitlesi çok fazla. Bu tür
gazete ve dergileri genelde akade-
misyen insanlar okuyorlar. Bu in-
sanlar da tabiatıyla çocuklarına
İslam hakkında yanlış bilgiler akta-
rıyorlar. 

Mocca: Bu problem sizce nasıl
çözülür?

G.P.: Öncelikle kafalarda oluştu-
rulan yanlış resmin düzeltilmesi ge-
rekir. Bu kolay bir iş değildir.
De-neyimli ve ne yaptığını bilen
aka-demisyenlerle bu iş yapılabilir.
Alt yapı gerekli. Yatırım gerekli. İn-
sanların geneline hitap edebilen
yayın organları gerekli. Eğitim mer-
kezleri olmalı. Fikir kuruluşları ol-
malı, siyasetçilerimiz olmalı, kütüp-
haneler kurulmalı. Sadece kültürel
bir varlık olarak değil, aynı zaman-
da bilimsel bir toplum olarak kendi-
mizi organize etmeliyiz.  Özellikle
tesettürlü genç kızlar daha aktif ol-
malı. Kendilerini toplumun bir par-
çası olarak gören herkes,
so-rumluluklarının bilincinde olma-
lıdır. Başörtülü kızlar kendilerini
savuna-cak kadar cesur olabilmeli-
dirler. Bizleri erkekler savunmama-
lıdır. 

Mocca: Peki, İslami kuruluş-
lar bu konuda yeteri kadar des-
tek veriyorlar mı?

G. P.: Destekleri, var olmasına
var. Yeterli midir, derseniz hayır de-
rim. Sadece karşı olmak; camilerde

yapılan yanlışlığı kendi cemaatları-
na anlatmak yetmiyor. Organize
olmak ve paradan başka değerlerin
olduğunu da kabul etmek gere-
kiyor. Eğitime ve geleceğimize ya-

tırım yapmak gerekiyor. Akademik
seviyede çalışma yapanları des-
teklemek gerekiyor. Alman kamuo-
yunu oluşturmak gerekiyor. Bizim
her konuda, maalesef sıfırdan baş-
lama gibi bir zorunluluğumuz var:
Çünkü bizleri ne Türkiye anlıyor ne
de Avrupa. Haksızlık etmeyelim,
Avrupa Türkiye’den daha iyidir. 

Mocca: Mesela üniversitede
neler yapılabilir?

G.P.: Her üniversitede müslü-
man öğrenciler birliği olmalı. Bu
birlik maddi olarak desteklenmeli.
Müslüman öğrencilere sahip çıkıl-
malı, sahiplenme konusu ciddiye
alınmalı. Birliği oluşturanlar önce-
likli olarak eğitilmeli. İslam’ı nasıl
temsil etmeleri konusunda eğitil-
meleri gerekir. En önemli görevi-
miz gençlerimizi üniversite oku-
maya teşvik etmek olmalıdır. Bil-
hassa sosyal dallarda okumaları
için teşvik edilmelidirler. 

Mocca: Son olarak söylemek
istedikleriniz nelerdir?

G.P: Ben gençlerin bilinçlendi-ril-
mesini çok önemli bulmaktayım.
Burada ailelerin de desteklenmesi
gerekir, bilinçlendirilmesi gerekir.
Aileler de dini kuruluşları destek-le-
melidirler. Onlara maddi ve ma-
nevi güç vermelidirler. Aile eğitim
seminerleri düzenlenmeli, burada
yerleşik olduğumuzun şuuru veril-
meli. Toplumun bir parçası olduğu-
muzun şuuru verilmelidir. Bu bi-
lince sahip olan ailelerde yetişen
gençler kimlik krizi yaşamaya-cak-
lardır. 
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Her üniversitede bir
müslüman öğrenciler

birliği olmalı. 
Bu birlik maddi olarak
desteklenmeli. Müslü-

man öğrencilere
sahip çıkılmalı, sahip-
lenme konusu ciddiye
alınmalı. Birliği oluştu-
ranlar öncelikli olarak
eğitilmeli. İslam’ı nasıl
temsil etmeleri konu-

sunda eğitilmeleri ge-
rekir. En önemli

görevimiz gençlerimizi
üniversite okumaya

teşvik etmek olmalıdır.
Bilhassa sosyal dal-

larda okumaları için
teşvik edilmelidirler. 

Fikri Emanet /
Gülay P.

Bir devletin kendi vatandaşlarını 
« ya inancın ya canın » diye
bir seçime zorlaması kabul 
edilebilir mi?

Bamteli
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occa: İkbal hanım hoş geldiniz.
Sizleri gurbet insanları olarak ara-
mızda görmek ne güzel.
İkbal Gürpınar: Çok teşekkür ede-
rim, gurbette bir Türk dergisi ile rö-
portaj yapmak beni gururlandırdı.  

Mocca: Efendim sizler görüntülü medya dün-
yasında çalışıyorsunuz. Bize biraz Türkiye’ deki
medyadan bahseder misiniz?

İkbal Gürpınar: Her gün birileri üzerinize kova-
larla pislik boşaltıyorsa, sizlerde sessiz kalıyorsanız,

tepki göstermiyorsanız bu sefer şikâyet etme hakkı-
nızda olmaz. Halkın istemediği hiçbir şeyi kimse
kalka dayatamaz. Halkın duyarlı olması gerekiyor. 

Mocca: Türkiye’de özürlülerle ilgili çalışmalar
istenilen seviyeye ulaştı mı?

İkbal Gürpınar: Özürlüler halen acınacak durum-
da. Ancak gün geçtikçe özürlüler seslerini yükselt-
tikçe durumlarında iyileştirmeler oluyor. Ancak

halkımız özürlüler konusunda fazla eğitimli değil. Ai-
lenin bir ferdi özürlü ise aileye acınarak yaklaşılıyor.
Aile bu durumdan rahatsızlık duyuyor, eksiklik his-
sediyor. Hatta o kadar acı ki, kendi özürlü çocuğun-
dan utanan insanlar bile var. Ülkemizde 14 milyon
özürlü var bunlara öncelik tanınması için çalışma-
larda geç kalınmaması gerektiğine inanıyorum. 

Mocca: Avrupa’da televizyon dizileri 30 daki-
kadır. Türk diziler neden 90 dakikadır? Sonra
bu dizilerden halk rahatsız olmuyor mu? Bizim
vazgeçemeyeceğimiz ahlaki değerlerimize ne
oldu?

İkbal Gürpınar: Bu cevaplaması zor bir soru. Ce-
vabı kısa olacak. “Eskilerde bir söz vardı ahlaksızlık
parayla değil ya.” Ama şimdi tam tersi oldu. Ekranda
oynayanlar daha çok para kazanıyorlar, gerisini siz
anlarsınız.

Mocca: Özel bir soru sormak istiyorum ama,
sorsam mı sormasam mı diye de tereddüt edi-
yorum.

İkbal Gürpınar: Buyurun, çekinmeyin, lütfen
sorun. Benim gizli saklı hiçbir şeyim yoktur. Başımı
niçin açtığımı soracaksınız değil mi? 

Mocca: Yani…
İkbal Gürpınar: Ben bir sunucuyum Türkiye’nin

Her yerine davet ediliyorum. Türkiye’nin şartları belli.
Patronuma sordum bu konuyu, bana şöyle cevap
verdi: “Burası demokratik bir ülkedir. Nasıl rahat ola-
caksanız, öyle çıkın insanların karşısına. Ben de şart-
ları göz önünde bulundurarak, yerine ve zamanına
göre hareket ediyorum. Herkes beni müftü kızı bilir,
fakat benim babam ilahiyatçıdır, müftü değil. Evli de-
ğilim. Biri 12 diğeri 8 yaşlarında iki oğlum var. 

Mocca: Efendim bu bilgileriniz için teşekkür
ediyorum.

İkbal Gürpınar: Ben de teşekkür ederim, çalış-
malarınızda başarılar dilerim. Derginizi gönderirseniz
memnun olurum ve zevkle okurum ve okuturum.

Özürlüler de Bizimdir! 

“Anadolu Stiftung Bünde Özürlüler Vakfı” nın düzenlediği müzikal eğlence gecesinde, hüzünle eğlence beraber ya-
şandı. Ulusal bir televizyon kurumunda  sunuculuk yapan İkbal Gürpınar’ın davetli olarak katıldığı  gece oldukça coş-
kulu geçti.  Hayranları Gürpınar’ı  çiçek yağmuruna tuttular. Gürpınar yoğun kalabalık arasında özürlü gençlerin yanına
giderek onlara moral verdi. Özürlü gençlerin aileleri ile beraber resim çektirdi.

Gecenin sunuculuğunu Erdal Yıldırım yaptı. Mocca Dergisi’nin sinevizyon gösterisiyle tanıtıldığı gecede Mocca Der-
gisi, NRW-Temsilcisi Bahattin Omurcan da bir konuşma yaptı. 

Anadolu Özürlüler Vakfı başkanı Avni Ateş çalışmalarını anlattı: “Hizmetlerimiz Türkiye’ye yöneliktir. 2003 yılında
kurulduk. 140 üyemiz var. Depomuz yeterlidir. Gerekli araç ve gereçlerin  noksanlarını, tamiratlarını burada yapıyoruz.
Sonra tırlara yükleyip,  resmi makamlar nezdinde Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Bugüne kadar bizleri bir kere Alman gaze-
tesi haber yaptı, resimlerimizi çekti, yaptıklarımızla ilgilendi. Bugün de ilk defa bir Türk dergisi olan MOCCA ilgile-
niyror. Huzurunuzda Mocca dergisi çalışanlarına ve Mocca dergisinin NRW-Temsilcisi Bahattin Omurcan’a teşekkür
ediyorum.” Gecenin Sonunda Mocca Dergisi İkbal Gürpınar’la halka açık bir röportaj yaptı: 

M

Güncel

Bahattin OMURCAN
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Amazonlarda bir kelebeğin kanat çırpmaları, dünyanın herhangi bir
yerindeki birçok doğal yaşamla, olayla bağlantılıdır. Yani dünyadaki
her şey birbiriyle bir etkileşim içindedir. Amazon ormanlarının çıkar
sağlamak için yok edilmeleri, yalnız orada yaşayan yoksul Kızılderilileri
değil bizleri de ilgilendirmektedir. Çünkü dünyanın akciğerleri yok
olmaktadır. Biz de dünyada yaşadığımıza göre…



occa: Teknolojinin ilerlemesi
sonucu ortaya çıkan çevre so-
runları ve çözümleri nelerdir?
Turgut Altuğ: Bu konu hakkında
konuşmak sanırım birkaç günü-
müzü alır. Fakat kısaca anlatmam

gerekirse: Endüstrileşme, insanların doğa üzerin-
deki hâkimiyetleri, sanayileşme ve doğal kaynak-
ların sürekli tüketimi korkunç boyutlara ulaşmış
durumda. Örneğin ABD altın üretiminde önde
gelen ülkelerden biridir. Altın üretilen bölgeler,
uzaydan kraterler şeklinde tahrip olmuş toprak
parçası gibi görünmektedir. Doğada bulunan altın
siyanür ve diğer ağır metaller yoluyla toprağa ka-
rışmakta ve geri dönüşü olmayan sağlık ve doğa
felaketlerine sebep olmaktadır.

Mocca: Yani insan doğayı köleleştirmiştir
diyebilir miyiz?

Turgut Altuğ: Evet, maalesef insan doğa ile
barışık yaşamaktan çıkıp doğayı kölesi haline ge-
tirmiştir. Teknolojinin getirmiş olduğu bir rahat-
lık, tüketimin artışı söz konusudur. Bunun bedeli
daha çok doğaya çıkıyor. Bunun yanı sıra, tekno-
lojide geri kalmış denilen bölgeler de bu fela-ket-
leri yaşıyor. Günümüzde karbondioksit (CO2)
ve diğer sera gazlarının (Metan), salını-
mında önde gelen ülkeler; A.B.D, Kanada,
Avrupa Birliği gibi endüstrileşmiş ülkelerdir.
Bu ülkeler sera gazları salınımının yaklaşık
%70’inden sorumludur.

Mocca: Almanya’da durum nasıldır?
Turgut Altuğ: Almanya’da sera gazları salınımı

yılda kişi başına 9 ton, A.B.D’ de 20 ton, Bangla-
deş’te ise 0.24 tondur. Aradaki farkı görmemek
imkânsızdır. Son yıllarda sıklaşan doğal afetlerin
iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu bilim adamları
söylemektedir. 

Mocca: Çözüm neler olabilir? 
Turgut Altuğ: Bunun için öncelikle gelişmiş ül-

keler ve sonra da bireyler sorumluluk almak zo-
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Dr.Turgut Altuğ  ile nükleer santrallar ve çevreye verdiği zararlar üzerinde konuştuk:

Dr. Turgut Altuğ kimdir?
Turgut Altuğ, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun
oldu ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1992
yılında Almanya’ya geldi. Almanya’da uluslararası bir prog-
ram çerçevesinde “gelişmekte olan ülkelerde tarım ve doğal
kaynakların kullanımı” konusunda yüksek lisansını ve dok-
torasını yaptı. İki yıl Güney Amerika ülkesi olan Bolivya’da
“İnka Kızılderilileri”ile kaldı. Doktora çalışmasını bitirdik-
ten sonra organik tarım ve çevre koruma alanlarında çalış-
malar yaptı. 

İyi niyetli, doğa aşığı insanlar çoğalırsa sorunların üstesinden gelinecektir.
Üretim ve tüketim dengesinin iyi kurulması gerekiyor. Üretime ve tüketime bu şe-
kilde egoistçe, sorumsuzca  devam edilirse gelecekte çalacak olan zillerin se-
sini şimdiden duymak mümkündür. 

Kelebek kanadı mı?
Nükleer enerji mi? 
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rundadır. Üretim biçimlerinin te-
melden değişmesi, farklılaşması,
üretimin doğal kaynaklardan,
özellikle fosil enerji kaynakların-
dan bağımsızlaşması gerekiyor.
Eğer doğal kaynaklar bu şekilde
tüketilirse bizlere üç beş tane
dünya daha gereklidir. Elimizde
bir tane yerküre vardır. Ayrıca Çin
ve Hindistan da sanayi alanında
gelişmekte ve doğal olarak bera-
berinde çevre sorunları artmakta-
dır. İki hafta önce Pekin’de büyük
bir kum fırtınası yaşandı. Bu fır-
tına durduğu yerde olmadı. Ora-
daki termik santrallerinde
tüketilen kömürün etki-
sini görmezlikten gele-
meyiz. Nijerya ve Çin de
tek-noloji atıklarından
oluşan çöp dağları var.
Dünya çöp yığınları ile
mücadele edemez du-
ruma geldi. Denizleri
nükleer atıklarla doldu-
ran gelişmiş ülkeler,
kendi çıkar-larını düşün-
mektedir. Sanki fosil
enerji kay-naklı endüs-
trileşmenin getirdiği
olumsuzluklar dünyanın
başka bir yerinde etki
yapmıyor-muş gibi dav-
ranılmakta-dır. Oysa
başka bir bilim alanın-
daki bir teoriyi ekolojiye
de uyarlarsak şu söyle-
nebilir: Amazonlarda bir
kelebeğin kanat çırpıntı-
ları, dünyanın herhangi bir yerin-
deki birçok doğal yaşamla, olayla
bağlantılıdır. Yani dünyadaki her
şey birbiriyle bir etkileşim içinde-
dir. Amazon ormanlarının çıkar
sağlamak için yok edilmeleri, yal-
nız orada yaşayan yoksul Kızılde-
rilileri değil bizleri de
ilgilendirmektedir. Çünkü dünya-
nın akciğerleri yok olmaktadır. Biz
de dünyada yaşadığımıza göre…

Mocca: Nükleer enerji elde
etmek için yapılan çalışmalar,
atom bombalarının test edilmesi,
özellikle deniz altında yapılan de-
nemeler var. Kamuoyu bu dene-
melere neden ses çıkarmıyor,
sebebi nedir? Yoksa bu deneme-
ler çevreye zarar vermiyor mu?

Turgut Altuğ: Kamuoyunda
neden ses yok? Cevap vermek
zor. Bir takım denemeler gizli ya-
pıldı yapılıyor. A.B.D. ve Rusya
arasında nükleer silahların azaltıl-
ması için yine geçenlerde bir an-
laşma yapıldı. Öte yandan
Polonya’ya yerleştirilen füzeler
dünya barışı ve çevre açısından

tehlike oluşturmaktadır. Nükleer
silahlanma ve nükleer enerji tüm
dünya için son derece tehlikeli bir
duruma geldi. 1950’lerde bu
enerji çeşidinin dünyadaki enerji
sorununu çözeceği düşünülmüş-
tür. Ama görüldü ki bu tip enerji-
lerin getirisinden çok zararları
var. Fransa’nın ve A.B.D.’nin geç-
mişte Pasifik-Okya-nusu’ndaki
değişik adalarda yap-tıkları atom
bombası deneme- lerini, Nevada
çölünde A.B.D.’nin yaptığı atom
denemelerini basın-dan duymak
her zaman mümkün değil: Çünkü
bunlar devlet sırrı olarak geçiyor.

Günümüzde Kuzey Kore gizli de-
nemeler yapmakta vs. Gizli ya da
açık, bu denemelerin çevreye
verdikleri zararlar ortada. O böl-
genin insanları radyasyondan
kanser olmuş durumdalar. Me-
sela, Çernobil’den etkilenen ülke-
ler arasında Almanya’da vardır.
Bu olaydan sonra Almanya’da bir-
çok tarımsal ürün toplatıldı ve ör-
neğin ormanda mantar
toplamama konusunda vatandaş-
lar uyarıldılar. Türkiye’nin kuzeyi-
nin, Karadeniz Bölgesi’nin nasıl
etkilendiğini hepimiz biliyoruz.

Mocca: Sorunlar çözülecek mi?
Turgut Altuğ: İyi niyetli, doğa

aşığı insanlar çoğalırsa sorunların
üstesinden gelinecektir. Üretim
ve tüketim dengesinin iyi kurul-
ması gerekiyor. Üretime ve tüke-
time bu şekilde egoistçe,
sorumsuzca, devam edilirse gele-
cekte çalacak olan zillerin sesini
şimdiden duymak mümkündür.
Yatırımların alternatif enerji kay-
naklarına yönelmesi gerekir. Rüz-

gâr, güneş, su ve jeotermal
enerji alternatifleri düşünülmeli.
Almanya’daki rüzgâr enerjisinin
kullanımı %9’lara kadar çıkmış
durumda. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının elektrik üretimin-
deki oranı ise 1996’da %5 iken
günümüzde % 16’a çıkmıştır. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları ala-
nında çalışan firmalar bu oranın
2020 yılına kadar % 47’ye çıkma-
sının bir rüya olmadığını belirt-
mektedir. Öte yandan kuzey Afri-
ka’da kapsamlı bir güneş enerji
projesi var. Bu projeye büyük si-
gorta firmaları, enerji sektörünün

devleri ve ban-kalar mil-
yarlarca dolarlık yatırım
yapacak. Proje solartech
diye bilinmektedir. Bu de-
vasa projeyi kötüler için-
deki iyiler olarak tanıtmak
mümkündür. Çünkü enerji
ihtiyacının karşılanması te-
kelleşmeden çıkmalıdır. Al-
manya’da, İspanya’da bu
konuda çalışmalar yapıyor.
Türkiye’deki rüzgâr ener-
jisi çalışmaları da sevindi-
ricidir. İnsanların enerji
sorunlarını çözebilecek im-
kânı var. Petrole ve diğer
fosil enerji kaynaklarına,
doğal gaz da dâhil, olan
bağımlılıktan kurtulmamız
lazım; mesela içinde bu-
lunduğumuz bu oda dahi
petrokimya ürünleri ile
dolu. Okyanuslarda plastik

adaları oluşmuş durumda vb. En-
düstrileşmiş ülkelerin sorumlu-
luk almaları da çok elzem.

Mocca: Dünyadaki çevre so-
runlarının siyasi arka planı
nelerdir?

Turgut Altuğ: Sorumluluk sa-
dece gelişmiş ülkelerde değildir.
Çin, Hindistan, Brezilya ve Tür-
kiye gibi son yıllarda ekonomik
olarak hızla gelişmekte olan ülke-
ler de sorumludur.  Türkiye’de
gelişme, %7’lerde. Almanya’da
gelişme %1’lerde. Yani gelişme
demek, enerjinin de fazla tüketil-
mesi demektir.

Mersin ve Sinop’ta nükleer
enerji santrallerinin kurulması ça-
lışmaları var. Türkiye’nin bu ener-
jiye ihtiyacı olduğu söyleniyor.
Oysa Türkiye’nin değişik bölgele-
rinde rüzgârdan, güneşten,
sudan, jeotermal kaynaklardan
enerji üretmek mümkündür.
Diğer taraftan insanları refaha
ulaştırmanın yolu daha çok üre-
tim ve daha çok tüketim olarak
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görülürse, bir gün doğa tokadını
atacaktır. İnsanların artık anla-
ması gerekir. Doğaya ihtiyacı olan
biziz, doğanın bize ihtiyacı yok. 

Mocca: Bu yapılanların arka-
sında ne gibi politikalar var?

Turgut Altuğ: Bu yapılanların
arkasında ne gibi politikaların ol-
duğunu anlamak basittir. Her
ülke kendi çıkarlarını hesaplar.
Nükleer atik ve diğer kimyasal
atıkların denizlere döküldüğü za-
manlar yaşanmaktadır. Okyanus-
larda plastikten çöp adaları
oluşan bölgeler var. Tükettiğimiz
bazı balık türlerinin ve deniz can-
lılarının bünyesinde plastiğe rast-
lanılıyor. Yani dönüp dolaşıp bu
zarar yine insanı buluyor. Doğa-
nın doğal dengesini bozmaya
devam edersek zarara uğrayan
yine insan olacaktır. Plastik atık-
ların doğada kaybolması yüzyıllar
alıyor. Örneğin plastik torbala-
rın ve diğer plastik ürünlerin
kullanımı çevreye çok büyük
zararlar veriyor. “Plastic Pla-
net” adlı filmi izlemenizi öneri-
rim.

Mocca: Plastiğin alternatifi
yok mudur?

Turgut Altuğ: Plastik yerine
hammaddesi nişastadan olan tor-
balar üretilse ve bu torbalar
tüke-tilse çevre için çok daha
faydalı olacaktır. Almanya’da 4
büyük enerji firmaları elektrikle
çalışan arabalar üzerinde çalışı-
yorlar. İnsanların her alanda üze-
rine düşen sorumlulukları
bilmeleri ve ona göre çalışma
yapmaları gerekiyor. Bana ne
deyip üzerine düşen sorumluluk-
tan kaçmak geleceğe yapılan en
büyük kötülük olaca-ktır.

Örneğin sebze ve meyveleri
mevsiminde, zamanın da tüket-
mek dahi doğaya büyük bir hiz-
mettir. İnsanlar ucuzluk var diye
ihtiyaç dışı bir yığın alış veriş ya-
pıyorlar. Oysa ihtiyaç dışı tüketim
daha çok üretim demektir. Buda
daha fazla enerji üretimi ve çevre
kirliliği demektir. Dengeli üretim
ve tüketim alternatif enerjilerin
kullanımı birinci sırada olmalıdır
hayatı-mızda.

Mocca: Günümüzdeki çevre
felaketlerinin gelecek yıllara
etkisi nasıl olacaktır?

Turgut Altuğ: Çevre felaket-
leri şu an etkisini göstermektedir.
Meksika sahillerinde meydana
gelen petrol sızıntısının çevreye

verdiği zarar ortadadır. Bu felake-
tin sorumlusu BP’dir. 

Bu çevre felaketlerinin kötü so-
nuçlarının ortadan kalkması için
uzun yıllar gerekecektir. Hiroşima
ve Nagasaki’ye atılan atom bom-
balarının çevreye verdiği zararları
daha uzun yıllar yaşacağız. 

Mocca: Çevre felaketlerinin ya-

şanmaması için bireylerin toplu-
mun ve devletlerin yapması
gereken bilinçlendirme çalışma-
ları nelerdir?

Turgut Altuğ: Devletlerin üre-
tim politikaları doğayı koruma
amaçlı olmalıdır. 

Bir fıkra vardır: Dünya ile ay
karşılaşmışlar ve sohbet etmeye
başlamışlar. 

Ay sormuş:
_ Nasılsın dünya kardeş? 
Dünya:
_Bu sıralar iyi hissetmiyorum

kendimi. 
Ay:
_Hayrola, neyin var? 
Dünya:
_Bende homo sapiens, yani 
insan var. 
Ay:
_Üzülme! o da geçer gider...

Dünyanın bir kaç milyarlık geç-
mişi var. Bu geçmişte kendini ya-
ratıcı zannedenler yok olup gitti.
Son olarak denilebilecek şudur:
Devletler üretim politika-larını
yeniden gözden geçirmelidir. Bi-
reyler tüketim çılgınlığından vaz-
geçmelidirler. Almanya’da kilerler
kullanılmayan eşyalarla dolu. Bit
pazarlarını bili-yoruz. Refah top-
lumu daha çok mal sahibi ol-
makla değil, daha çok boş vakit
sahibi olmaktan geçer. Çöp dağ-
larının bu dünyaya ve bize fay-
dası olmayacaktır. Tüketimin
sınırını belirlemek gerekir. Haf-
tada 40 saat çalışıp, gereksiz, ih-
tiyaçtan fazla mala sahip olmanın
çevreye ve insana faydası yoktur.
Bir atasözümüzde söylendiği gibi
“dünya malı dünyada kalır.”

Mocca: Hayata geçirdiğiniz
projeleriniz var mıdır?

Turgut Altuğ: Elbette var.
Görlitzer park’ta derneğimiz TDZ
(Türk Alman Merkezi) ile birlikte
projelerimizi hayata geçirmekte-
yiz. Buradaki çocuk çiftliğinde
kültürler arası organik bahçemiz
var. Bu bahçede değişik kültürler-
den gelen insanlar birbirlerine
cevre ve doğa hakkındaki dene-
yimlerini aktarılıyor, organik üre-
timden elde edilen sebzeler var.
Çocuklara doğayı Almanca terim-
lerle, kelimelerle sunuyoruz.
“MUZ” adı altında iki dilde çıkar-
dığımız bir dergimiz var. Ayrıca,
“İklim kahvaltısı” adı altında bir
programımız var. Kültürler arası
çevre festivali düzenliyoruz, bu
sene ikincisi dü-zenlenecek.
Çevre konusunda se-minerlerimiz
oluyor, özellikle göç- menlere yö-
nelik çalışma programlarımız ol-
maktadır. Genç bir kuruluşuz ve
fakat çok kısa zamanda birçok
projeler gerçekleştirdik ve doğa
ve çevre koruma çalışmalarımız
devam etmektedir. Bu konuda
Alman çevre ve doğa kuruluşları
ile birlikte çalışmaktayız.
Üretimde ve tüketimde dengeli
bilinçli bir hayat sürdürmek ve
gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakabilmek ümidi ile,
Mocca dergisine, çevre duyarlılı-
ğından dolayı teşekkür ederim. 

occa Dergisi’nin başlattığı ‘Edebi-
yat Sohbetleri’ etkinliklerinin il-
kinde Araş-tırmacı-Yazar Hüdai
Ülker konuk edil-di. 

Mokka Dergisi’nin  yazarlarından
Bünyamin Özdemir’in yönettiği
gece-de, “Almanya’daki Türk Ede-
biyatı”nın dünü ve bu-günü konu-
şuldu. 

Kalabalık bir
dinleyici kit-
lesi ve basının
hazır bulun-
duğu sohbet
akşamında,
1 9 6 0 ’ l a r d a
başlayan işçi
göçüyle Al-
m a n y a ’ d a
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oluşan Türk Edebiyatı ve edebiyatçı-
ları ele alındı. 

Hüdai Ülker, Almanya’da 1960’larda
ortaya çıkan edebiyattan önce,
1800’lerin sonunda ve 1990’lerin ba-
şında ve daha sonraları Almanya’yı zi-

yaret eden eden Türk gazeteci ve yazarlardan da söz
etti. 

Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1891 yılında çıkan ‘Avru-
pa’da Ne gördüm’, Cenap Şahabettin’in 1914 yılın-
daki Avrupa seyahatinden gönderdiği mektup-lardan
oluşan ‘Avrupa Mektupları’ adlı kitabı, Ahmet Mit-
hat’ın ‘Avrupa’da bir Cevelan’ , Ahmet Haşim’in
‘Frankfurt Seyahatnamesi’ H. Kuraoğlu’nun ‘Alman-
ya’dan Geliyorum’ Ümit Yaşar Oğuzcan ve Yusuf Ziya
Ortaç’ın ‘Göz Ucuyla Avrupa’ gibi kitaplarına kısaca
değinildi.

Daha sonra asıl konuya geçildi ve 60’lardan günü-
müze devam eden ‘Gurbet Edebiyatı’ üzerine konu-
şuldu. Almanya’daki Türk Edebiyatının
duayen-lerinden Fethi Savaşçı, Bekir Yıldız ve Fakir

Baykurt rahmetle yad edildi. 
Almanya ile ilgili kitaplar yazmış olan ve sayıları el-

liyi geçen yazarlara kısaca değinildi. Burada ortaya
çıkan bu edebiyat hakkında bir zamanlar gazete ve
dergilerde çıkan yazı ve yorumlar üzerine de konu-
şuldu. 

Daha sonra soru ve görüşler bölümüne geçildi. Ka-
tılımcılardan gelen ilginç sorular ve görüşler gece-ye
renk kattı. 

Berlin’de yaşayan Türk kültürü adına çok faydalı
geçen bu akşamın sonunda herkes, bir dahaki ede-
biyat gecesinde buluşmak dilekleriyle birbirinden ay-
rıldı.
OCCA: Die Französiche Revolution trug den wegwei-
senden Schlachtgesang des anbrechenden neuen
Zeitalters der Aufklärung auf ihrem Banner: „Liberté!
Egalité! Franternité!“ (Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit). Bis heute haben diese Ausrufe natürlich
nichts an ihrer Brisanz verloren. Nur scheint es als
würde hier ein sehr wichtiger Begriff fehlen. Der Be-
griff „Gerechtigkeit“.
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Philosophie

Aber wenn wir unseren Kindern die goldene Mitte lehren,
also, dass sie den Anderen nicht zu fürchten brauchen,
aber auch, dass sie niemanden verachten und kränken
dürfen, so wird das ein erster großer Schritt sein.
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MABE: Gerechtigkeit ist natürlich ein
sehr schwieriger und komplexer Be-
griff. Ebenso schwer ist es auch diesen
Begriff zu definieren. Denn Gerechtig-
keit hat nun einmal immer damit zu
tun, dass der Eine Vorteile hat und der

Andere Nachteile. In diesem Sinne scheint die Forde-
rung nach Gerechtigkeit in dem Ausruf nach Gleich-
heit schon insgeheim enthalten zu sein. Nur ist es
natürlich eine sehr richtige und wichtige Frage ob
denn Gleichheit mit Gerechtigkeit 

gleichgesetzt werden kann und darf.

MOCCA: Tatsächlich wird Gerechtigkeit immer mit
der Waage symbolisiert: Die Gewichtung liegt in der
Mitte und beide Seiten haben gleiches Gewicht. Und
in dieser Gleichheit der Gewichte liegt ja gerade un-
sere Auffassung von Gerechtigkeit.

MABE: Tja, Sie sagen es schon selber: Es symbo-
lisiert! Es ist ein Ideal. Aber die Idee und die Praxis
sind stets zwei Paar Schuhe. Denn wir haben noch nie
eine Ordnung entwickeln können, in dem alle die glei-
chen Rechte, die gleichen Vorteile oder alle die glei-
chen Nachteile haben. Deshalb ist Gerechtigkeit
immer damit verbunden, dass es Opfer gibt. Es gibt
Gewinner und Verlierer.

MOCCA: Sie haben gerade von einer „Ordnung“
gesprochen. Es ist wohl das Produkt dessen, was Ge-
recht sein soll. Nun, wenn wir allerdings die Natur be-
obachten, so sehen wir da eine vollkommene
Ordnung. Und dennoch finden wir in der Natur nie ein
solches Gleichgewicht. In Afrika haben wir die Sahara
und hier regnet es das ganze Jahr. Wenn wir schon
feststellen, dass Gerechtigkeit nicht sofort Gleichheit
bedeuten kann, könnte uns dann vielleicht die Natur
hier als Modell dienen?

MABE: Nein. Die Natur an sich ist weder gerecht
noch ungerecht. Wir können das Prinzip der Natur
nicht mit sozialen Strukturen und Phänomenen ver-
gleichen. Ausgehend von der Natur können wir nicht
die Gesellschaft erläutern. Denn die natur ist passiv,
der Mensch ist aktiv. Erinnern Sie sich nur an die Zeit
vor der Industrialisierung. Da herrschte in Europa
Dürre und obwohl Afrika ein heißer Kontinent ist, gab
es da so etwas nicht. Der Mensch, oder der Europäer
in diesem Kontext, hat Technologien entwickelt und
hat die „natürlichen Strukturen“ zu seinem Vorteil zu
verändern gewusst.

MOCCA: Dann bleiben wir also nur auf der sozialen
Ebene. Was wäre dann in diesem Rahmen das erste
Prinzip der Gerechtigkeit, an welches wir uns halten
müssten, ohne Rücksicht auf irgendwelche politi-
schen Systeme?

MABE: Nun, schauen Sie, hier erleben wir das, was
ich zuvor meinte: Die Vollkommenheit der Idee ge-
währleistet nicht auch gleich die Vollkommenheit der
Praxis. Die Gewaltenteilung, die Montesquieu formu-
liert hat und die unserer Demokratie immer zugrunde
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Wir haben mit Herrn Jacob E. Mabe, dem Professor für Interkulturelle Philosophie an der
TU-Berlin, über Recht und Unrecht und über die Möglichkeit eines interkulturellen Ge-
rechtigkeitsprinzips gesprochen:

In einem Gerechten Staat muss

der Schwache immer geschützt

werden. Jeder muss soviel tra-

gen wie er nur kann und die Rei-

chen müssen dann halt die

Hauptlast tragen. Wir leben hier

in Deutschland, in einem Sozial-

staat, welcher sich an diesem

Prinzip zu orientieren versucht.

Aber das ist es halt schon auch:

Er versucht sich daran zu 

orientieren…
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liegt, ist als Idee in sich abgeschlossen und konse-
quent. Aber sehen sie nur in die historische Praxis
der Machthaber… Und auch heute noch können wir
in nicht davon reden, dass die Idee Montesquieus
verwirklicht wird! Ferner: In einem Gerechten Staat
muss der Schwache immer geschützt werden. Jeder
muss soviel tragen wie er nur kann und die Reichen
müssen dann halt die Hauptlast tragen. Wir leben
hier in Deutschland in einem Sozialstaat, welcher
sich an diesem Prinzip zu orientieren versucht. Aber
das ist es schon auch: Er versucht sich daran zu ori-
entieren…

MOCCA: So ist also Gerechtigkeit überhaupt
nicht möglich?

MABE: Wenn Sie die Gerechtigkeit nur in den
Gerichtssälen suchen wollen, dann nicht. Es
wird immer Menschen geben, die – aus wel-
chen Gründen auch immer – zu unrecht verur-
teilt werden. Aber wenn Sie sie in den
Menschen suchen wollen, dann könnten wir sie
tatsächlich finden. Die Hoffnung liegt immer
auf der nächsten Generation. Wir tragen alle
eine sehr große Verantwortung, was die Erzie-
hung unserer Erben betrifft. Wenn wir Sie als
rechtliebende Menschen erziehen, so werden
unsere Enkel vielleicht rechtschaffen sein. 

MOCCA: Ja, aber jede Kultur hat seine eigene Vor-
stellung davon, was schön, was ethisch, was mora-
lisch und was Recht und Unrecht ist.

MABE: Genau. Und genau hierin knüpft sich un-
sere ganze Hoffnung. Merken Sie nicht, was das für
ein kreatives potential ist und was man durch ihre
Interaktion alles erreichen könnte? Das ist natürlich
wieder ein Ideal. Aber wenn wir unseren Kindern die
goldene Mitte lehren, also, dass sie den Anderen
nicht zu fürchten brauchen, aber auch, dass sie nie-
manden verachten und kränken dürfen, so wird das

ein erster großer Schritt sein. Denn diese Prinzipien
sind völker- und kulturübergreifend. 

Philosophie
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