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lk sayımızda niçin bir dergi, sorusunu sorarak yayın
hayatımıza başladık. Berlin’de yaşayan Türklerin
resmi olmayan rakamlara
göre 400.000’in üzerinde olduğu düşünüldüğünde bu
sorunun cevabını vermek zor olmadı. Cevabın içinde dilin, dinin,
kültürün unutulmaması vardı. Açıkçası asimile olmak istemiyoruz
diyorduk. Sorumuzda, köklerinden
kopmak istemeyen duyarlı insanların yıllar sonra bile köklerine yabancılaşmadan ayakta kalmak
sorgusu vardı.
Altı ay gibi uzun bir zaman
derginin sadece isminin ne olması
gerektiğini tartıştık. Öyle bir isimle
isimlendirilmeliydi ki dergi, niçin
bir dergi sorusunun cevaplarını da
içinde taşımalıydı. Aynı zamanda
kendileriyle birlikte yaşadığımız insanları bu isim rahatsız etme-meliydi.
Hararetli tartışmalar oldu. Sonunda MOKKA isminde karar kılındı. İki (C) ile orjinal görünümü
de kültürümüzün biricik sembolü
olan ‘hilal’e hoş yakıştı. Mesele-lerimizi tartışalım, ancak bu tartışmalarda kırıcı olmayalım, gayet
rahat bir ortamda kahvemizi içerken bu tatışmayı yapalım anlamında MOKKA isminde karar kıldık.
KAHVEnin Avrupa’da tanınmasının
geçmişini, böylece eski kültürümüzü de çağrıştırsın ama, Avrupa’lı oluşumuzu da anlatsın istedik. Logusu bu mantıkla çizildi.
Doğu,Batı; Alman bayrağıyla Türk
bayrağı birlikte görünsün, ismi cismine yakışsın ve hayalimizi ha-yatımızda görmek istedik..
Temmuz 2010 itibariyle 10’uncu sayımızı geride bıraktık. İşte
şimdi dergimizin 11’inci sayısı ile
karşınızdayız. Almanca ve Türkçe
olarak yayımlanması gayemizin
tahakkuku açısından fevkalade

önemliydi. Alman komşularımız bizim ne düşündüğümüzü bilme-liydiler. Karşılıklı güvene ihtiya- cımız
vardı. Öyleyse şeffaf olmalıy dık.
Olumlu tepkiler aldık, hâlâ alıyoruz.
Dergiyi konularına göre Bölümlere ayırdık ve isimlendirdik. Mesela, “Bamteli” bölümünün içinde
duyarlı olduğumuz konular, “İz Bırakanlar” bölümünde tarihe bir şekilde
not
düşmüş
önemli
şahsi-yetler, “Edebiyat” bölümünde hi-kayeler, şiirler, “Portre”
bölümün- de kendi mesleğinde Almanya’da başarılı olmuş şahsiyetler, “Eği-tim” bölümünde yaygın ve
örgün eğitimin önemi ve velilerin
bu sü-reçteki rolleri, “Kültür” bölümün-de kültürel değerler, “Güncel”
bölümünde
kayıtsız
kalmamızın mümkün olamayacağı
günlük o-laylar, “Felsefe” bölümünde de dü-şünce adamlarına
yer verdik.
Üç ayda bir çıkarıyoruz MOKKA’
yı, bekleniyoruz. Derginin yeni sayısı ne zaman çıkacak? Diye soran
okurlarımızın sayısı oldukça fazla.
Geldiğimiz yerden geriye doğru
baktığımızda başarımızdan gurur
duyuyor ve mutlu oluyoruz.
Eli kalem tutan herkese çağrı
yapıyoruz. Gelin bu mutluluğu birlikte paylaşalım. İnsanımızın bilgiye ihtiyacı var. Kendisini tanımaya
ihtiyacı var. Bırakırsak elini, kendisine yabancılaşacak. Birisi kendisine “Barbar”, dediği zaman, “hayır ben barbar değlim” diyecek
belki ama, neden barbar olmadığını anlatamayacak muhatabına.
İnsanımızın kendisine yabancı
olarak yetişmesi bizi vebal altında
bırakır. Sonradan bu vebalin faturası acı olacaktır. Tedbir alınmadığı
zaman bu acı faturayı hepimiz ödeyeceğiz. Hem de gecikmiş faiziyle birlikte ödeyeceğiz. Belimiz
iki büklüm olacak..
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İş adamlarımız da bu vebalin
altına gireceklerdir. Hatta Allah’ın
daha çok kazanma imkanı vermiş
olduğu işadamları iki kere vebal
altına gireceklerdir. Birincisi Allah’ın kendilerine emanet olarak verdiği kazançlarını insanlarla paylaşmadıkları için, ikincisi de topluma önderlik yapacak insanların
yetişmesine vesile olmadıkları, zemin hazırlamadıkları içindir.
Çağımızda emperyalist güçler
sermaye sahiplerinin desteğiyle
varlıklarını sürdürmektedirler. Karşı bir tavır da aynı şekilde sermaye
sahiplerinin desteğiyle olacaktır.
Hz.Ebu Bekir ve Hz.Osman gibi
varlıklı insanlar olmasaydı, Bilal-i
Habeşi gibi müslüman olma şerefine nail olan köleler hürriyetlerine
kavuşamayacaklardı.
Yazılı ve sözlü medya önemli
bir güçtür. Bu gücü iyi kulanmak
gerekir. Bu gücü elinde tutamayanlar, kendi kimlikleriyle varlıklarını sürdüremeyeceklerdir. Biz
MOKKA DERGİSİ’yle bir adım attık. Bu adımın yere sağlam basması için bize inanan ve güvenen
insanlarımızla,
işadamlarımızla
güçbirliği içine girmek istiyoruz.
Bu isteğimizin cevapsız kalmayacağına olan inancımız tamdır.
11’inci sayımızın birlik ve dirliğimizi artıracak yeni gelişmeleri
tetiklemesi ümidiyle siz değerli okuyucularımızı Allah’a emanet ediyorum.
MOKKA
DERGİSİ’nin
12’nci sayısında buluşmak ümidiyle hoşcakalın, sağlıcakla kalın..

“

Dergi,
hür tefekkürün
kalesidir Cemil Meriç

“

Editorial

Nach der 10. Ausgabe
Und es tut gut zu hören, dass unsere Quartalszeitschrift sehnsüchtig erwartet wird! Wir machen einen öffentlichen Appell an alle Menschen, die
schreiben können, schreiben wollen und etwas zu sagen haben! Kommt,
lasst uns diese Freude teilen.

D

ie Frage “Warum
eine Zeitschrift?“war
der Aufmacher der
ersten Ausgabe der
MOCCA. Wenn man
bedenkt, dass in Berlin über
400.000 Türken leben, ist es nicht
so schwer diese Frage zu beantworten. Es gab viele Antworten
unserer sensiblen Leser, die ihre
Wurzeln nicht verlieren, nicht assimiliert werden wollen.
Sechs Monate lang haben wir
in der Redaktion nur über den
Namen der Zeitschrift diskutiert,
die wir Herausgeben wollten. Es
musste ein Name sein, der gleichzeitig auch die Frage „Warum eine
Zeitschrift„ beinhalten würde. Es
sollte ferner einer sein, der der
kulturübergreifend und umarmend ist. Es gab heftige Diskussionen. Am Ende haben wir uns
auf den Namen MOCCA geeinigt.
Im Sinne von: „Lasst uns gemeinsam einen Kaffee trinken und uns
unterhalten. Differenzen können
am besten bei einer geselligen
Kaffee- runde beigelegt werden.“
Das Logo folgt ebenfalls dem gleichen Prinzip. Das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit
ausgedrückt
durch die deutsche Fahne mit der
türkischen Fahne Arm im Arm im
Logo.
Im Juli 2010 haben wir unsere
zehnte Ausgabe veröffentlicht.
Diese ist die Elfte. Dass wir gleichzeitig auf Türkisch und Deutsch
veröffentlichen, ist für das Erreichen unseres Zieles sehr wichtig.
Unsere Deutschen Nachbarn müssen wissen, was wir denken und
fühlen. Wir müssen transparent
sein. In dieser Hinsicht haben wir
viel positives Feedback bekommen und bekommen es noch. An
dieser Stelle muss auch angegeben werden, dass wir bedauern
nicht alle Texte zweisprachig drukken können. Wir bedauern diesen
Mangel. Zur Bewältigung dieser
Aufgabe fehlen zur Zeit leider die

nötigen Mittel, um die Übersetzer
zu bezahlen.
Wir haben die Texte in verschieden Ressorts aufgeteilt. In
„Fokus“, haben wir z.B. jene Themen zusammengestellt, auf die
wir besonderen Wert legen. In
“Spuren“ stellen wir wichtige historische Persönlichkeiten vor und
in der Sparte „Literatur“ sind Erzählungen und Gedichte, sowohl
etablierter Dichter, als auch jener
Dichter zu finden, die heute zwar
unbekannt unter uns weilen, aber
in Zukunft vielleicht von großem
Wert sein können. In „Portrait“
stellen wir Persönlichkeiten unserer Gesellschaft vor. Wir öffnen ein
Fenster in das Innenleben dieser
Menschen, die aktiv bemüht sind,
unsere Gesellschaft mitzugestalten.
Und es tut gut zu hören,
dass unsere Quartalszeitschrift sehnsüchtig erwartet wird!
Wir machen einen öffentlichen Appell an alle Menschen,
die schreiben können, schreiben wollen und etwas zu sagen haben! Kommt, lasst uns
diese Freude teilen. Unsere
Menschen brauchen Wissen. Sie
brauchen Selbstkenntnis. Lassen
wir ihre Hände los, werden sie sich
verfremden. Wenn jemand sie mit
„Barbarei“ beschuldigt, werden sie
vielleicht behaupten, dass sie es
nicht sind, aber sie werden nicht
sagen können, wieso sie keine
sind.
Es ist fatal, dass unsere Menschen ohne Selbstkenntnis und
Selbst-Bewusstsein aufwachsen.
Dieser Mangel wird sich in Zukunft
bitter auszahlen. Die Rechnung
werden wir dann alle gemeinsam
bezahlen müssen. Und zwar mit
allen Zinsen…
Die Schuld wird dabei auf den
Schultern unserer Unternehmer
und besonders der erfolgreichen
Unternehmer lasten. Erstens, weil
sie das Reichtum, dass Gott ihnen
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schenkte, nicht zum Wohle der
Menschen verwendeten und zweitens, weil nicht zum Wohle der
Gesellschaft gehandelt haben,
indem sie es versäumten die Menschenpotentiale, die in Zukunft
großes vollbringen könnten, nicht
förderten.
Die imperialistischen Mächte
unserer Zeit, werden durch die
Kapitalbesitzer gefördert. Eine Gegenbewegung wird zweifelsoh-ne
auch wieder mit Hilfe des Reichtums der Großunternehmer stattfinden können. Wenn es sei-ner
Zeit keine vermögenden Menschen wie Abu Bakr und Omar
gäbe, die ihr Reichtum zum Wohle
ihrer Ideale opferten, so würden
Sklaven wie Bilal nie ihre Freiheit
erlangen können.
Die Presse und die Medien sind
sehr wichtige Mächte. Diese Macht
will gut genutzt werden. Versäumen wir uns dieser Macht zu bedienen, werden wir unsere eigene
Identität in Zukunft nicht wiederfinden können. Mit unserer Zeitschrift MOCCA haben wir einen
ersten Schritt in diesem Sinne
getan. Um mit sicherem Schritt
der Zukunft entgegen sehen zu
können, hoffen wir auf die Unter
stützung der Menschen und der
Unternehmer, die an uns und an
eine Zukunft glauben, die die Gemeinschaftlichkeit groß sch-reibt.
Wir sind uns sicher, dass unsere
Hoffnungen nicht ent-täuscht werden.
In der Hoffnung, dass diese
elfte Ausgabe unserer Zeitschrift
einen Impuls zu einem noch stärkeren Ruf nach Gemeinsam-keit
geben wird, grüße ich meine verehrten Leser mit dem Gruße Gottes. Auf ein Wiedersehen in der
12. Ausgabe der MOCCA. Gott befohlen!

Rüştü Kam
Chefredakteur
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İFTAR SOFRALARI
Berlin’de Ramazan sofraları insanlar arasındaki muhabbeti artırdı. İftar sofralarında buluştu dostlar, tanıdıklar. Yemeklerini
yiyip sohbetlerini yaptılar. Partiler ve STK(Sivil Toplum Kuruluşları) lar da iftar yemeği verdiler....
Yeşiller (Bündnis 90/Die Grünen)
Alman Yeşiller Partisi, ramazan ayı vesilesi ile
başkent Berlin'de ''Yemek & Dialog'' adı ile bir
yemek verdi.Cem Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşayan Müslüman göçmenleri
eleştiren Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu
Üyesi Thilo Sarrazin'e de değinerek, ''Aslında burada reklamını yapmak istemiyorum. Zaten kitabından çok kazanmış. Ancak şunu söylemek istiyorum.
Çok kültürlü toplumlarda sorunlar vardır. Bunların
tartışılması da lazım. Ama bizim bu tartışmalar için
Sarrazin'e ihtiyacımız yok. Bazıları para kazanmaya
çalışıyor. Biz ise sorunlara çare arıyoruz'' dedi.
CDU
Almanya İçişleri
Bakanı Thomas de
Maiziere, üyesi olduğu
Hristiyan Demokrat
Birlik partisinin Berlin
eyalet teşkilatı tarafından verilen iftara katıldı. Bakan Maiziere,
"Dostların davet edildiği ramazan ayı geleneğini beğeniyorum"
dedi.
Ülkede yaşayan
Müslüman göçmenleri
eleştiren Almanya
Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo
Sarrazin'e de değinen
Maiziere, "Her kışkırtıcılığa da tepki gösterilmemesi gerekir" dedi.
Para kazanmanın
ve kitap tanıtmanın
herkesin hakkı olduğunu, ancak bir kitap
tanıtırken insan onu-
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runa hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiğini ifade
eden Maiziere, Almanya'da bugüne kadar birçok konunun ihmal edilmiş olabileceğini, ancak İslam
Konferansı çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarında kadın-erkek eşitliği ya da İslam düşmanlığı
gibi çeşitli konuların ayrıntılı ve yapıcı bir şekilde ele
alındığını söyledi.
IGMG
İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Yavuzçelik Karahan Berlin teşkilatının verdiği iftar yemeğinde konuştu. konuşmasında Karahan:
Müslümanların artık Avrupa'nın bir gerçeği olduğunu belirterek, İslamiyet'i hâlâ terörle ilişkili
görmeye çalışanların
olduğunu, ancak kendilerinin müspet adımlarla önyargıları
kırdıklarını ve gelecekte
tümüyle ortadan kaldıracaklarını ümit ettiğini
söyledi.
İnsan hakları, inanç
ve düşüncelerin her
şeyden önemli olduğunu ve yaşadıkları demokratik toplumlarda
bunların uygulanmasının önemli olduğunu
ifade eden Karahan, Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın kalkınmasının
Müslümanların refahı
anlamına geldiğini, bu
nedenle bunun için
çaba harcanması gerektiğini belirtti.
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Güncel

Veli Karakaya
Berlin Müsiad Başkanı

Selma Alye Kavaf
Devlet bakanı

besi
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lmanya'daki Türk iş adamlarının kurduğu MÜSİAD Federasyonu çok başarılı
çalışmalar yaptmaktadır. Müsiad Türkiye'nin Avrupa'daki
kulağı ve sesidir. Buraya 1960'larda işçi olarak gelen Türk ailelerin çocukları bugün Almanya'da hatırı sayılır işverenler
arasındadır.
Bizler Almanya'da yaşayan Türk insanıyla
gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti olarak sizleri her zaman destekliyoruz. Eğitimli olmak, iyi bir eğitim almış
olmak, her zaman insanın hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren bir şeydir.
Almanya'da doğan ve yetişen gençlerimizin
Almanya'daki iyi okullara ve üniversitelere
devam ediyor olmaları bizim için çok sevindirici ve onur vericidir.
Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta yaşayan Türklerin, kültürlerini, Avrupa'nın neresinde olurlarsa olsunlar yaşattıklarını
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
zor bir iştir. Sizler bu zor işi başarıyorsunuz.
İftar sofraları bu anlamda dayanışmanın ve
kardeşlik duygularının sergilendiği önemli
yerlerdendir. Bu vesile ile Ramazan ayınızı
kutluyorum.
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Berlin Müsiad başkanı Veli Karakaya bu
toplantıda ev sahibi olarak bir konuşma yaptı.
Bu konuşmanın metnini tam olarak

“

Risk almazsanız hayatı
seyredersiniz. Risk alırsanız hayatı yaşarsınız

D

“

eğerli Misafirler,
11 ayın sultanı olan Ramazan
ayı, insanlığa açılmış ilahi bir
kredidir. Ramazan, kişide sosyal duyarlılığın zirveye çıktığı
aydır. Ramazan, hem ruha hem
de bedene hürriyet talimi yaptıran aydır.
Hürriyet, bedene haddinin bildirilmesi, ruha
da kaptanlığının hatırlatılmasıdır. Hürriyet, ruha
birincil, bedene ikincil olduğunu hatırlatmaktır.
Hürriyet, adalet duygusunun kişideki doruk
noktasıdır. Ve aynı zamanda Hürriyet Müsiad’ın
vizyonudur. Beden ve ruha haddini bildiren bu
hürriyet ayı tüm insanlığa hayırlı olsun...
Berlin’deki 200.000 nüfuslu Türkiyeli göçmenler, göçmenler arasında ki %30´luk oranıyla büyük grubu teşkil etmektedir. Berlin’deki
Türk girişimcilerin sayısının 7.000 civarında olduğu biliniyor. Ve 30.000 kişiye istihdam sağlıyorlar. Türk girişimcilerin %29’unda hiçbir
meslek eğitimi yok, %8´i teknisyen ve sadece
%16´sı yüksek okul mezunudur.
Göreve gelmeden önce sadece bakanlardandık, göreve geldikten sonra görenlerden
olduk. Görmeye başladık. Ve gördük ki. Türkler
arasındaki eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel,
siyasi tablo çok vahim.
İlk önce bizlere “misafir işci sonra yabancı
şimdide göçmen” diyorlar. Adımız sürekli değişmiş, ama tablo hiç değişmemiş. 7 Şubat 2010
da göreve geldiğimizde kendimizi sorguladık ve
bütün gayretimizle toplumun yaralarına nasıl
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Güncel
merhem olabilirize konsantre
olduk.
Bir şeyi farkettik. Herkes her
şeyi biliyor. Bütün siyasiler, tüm
sivil toplum kuruluşlarının kanaat
önderleri, bütün problemleri biliyor, zaten çözümleri de ceplerinde. Üzerinde konuşulmamış hiçbir
konu kalmamış. Sorunlar biliniyor,
çözümleri biliniyor, neler yapılması
gerektiği biliniyor. Hatta o kadar
şey biliniyor ki, neler bildiğimizi bilemeyecek kadar, çok şey biliniyor. Enformasyon çağındayız falan
diyerek havamız da yerinde... Belkide gelmiş geçmiş uygarlık-ların
en zekisiyiz.
Ama yüreğimiz
bomboş.
Her şeyi bilenlerin önde gideni
sayın Google sağolsun! Bize sürekli malumat pompalıyor. Ama bu
malumat çokluğu içerisinde, sayın
Google’nin de bilmediği bir şey
var.. Hayata anlam kazandıran o
şey. Hiçbir problemin onsuz çözülemeyecegi o şey.. Bilgi kirliliğini
temizleyecek olan o şey..
Beraber yaşamayı anlamlandıracak olan o şey. İnsanlığın ve
özellikle işadamlarının en çok ihtiyaç duyduğu o şey.. Çağı-mızda
en çok ihtiyaç duydu-ğumuz o
şey. Belkide insanlı- ğın yaratılış sebebi olan o tek
şey. İşte o şey sevgidir arkadaşlar...
Saygıdeğer Konuklar! Evet biz
göreve geldikten
sonra, sevginin
her kapıyı açan
anahtar, yaşamın lokomotifi
ve mutluluğun
şifresi olduğunu
anladık. Başarının
sırrının sevgide
gizli olduğunu anladık. Nasıl ki canlının
suya, havaya, ateşe ve
toprağa ihtiyacı varsa, insanın da sevgiye ihtiyacı olduğunu
anladık. Ticari, sosyal, ekonomik,
kültürel hayatın sevgisiz başarılamayacağını anladık. Başarıya
ulaşmak için, bilinçli, yüreği sevgiyle dolu işadamlarıyla beraber
olmanın önemini anladık.
Ve biz; Schiller'in, Goethe' nin,
Kant'ın, Leibnitz'in, Bismark'ın,
Heidegger'in Nietzsche'nin ve Hegel'in çocuklarıyla, Gazali'nin, İbnSina'nın, İbn-i Rüşd'ün, Mevlana'nın, Pir Sultan Abdal'ın, Ali Kuşcu'nun, Ömer Hayyam'ın ve Yunus
Emre'nin çocuklarının me-selelerini ancak ve ancak birbir-lerini se-

verek ve sayarak halle-debileceklerini anladık..

“

Ve biz; Schiller'in,
Goethe'nin, Kant'ın,
çocuklarıyla; Gazali'nin,
İbn-i Sina'nın,
Mevlana'nın çocuklarının, meselelerini
birbirlerini severek
ve sayarak halledebileceklerini anladık...

“

Ve biz din ve vicdan hürriyetinin ne demek olduğunu anladık.
Hiç kimsenin ötekileştirilmemesinin gerektiğini anladık. Sahici ol-

manın samimiyeti tetiklediğini
anladık. Sevginin sevdikçe çoğalan tek hazine olduğunu gördük ve
anladık. “İnsanların en hayırlısının,
insanlığa en hayırlı olanıdır” sözünün anlamını anladık. Biz insanımıza anladıklarımızdan yola çıkarak yaklaştık. Yaralarına merhem
olmak için geldiğimizi anlattık onlara. Bir olmayı, diri olmayı, iri olmayı anlattık onlara...
Bize inandılar ve göreve gel-diğimiz tarihten itibaren, son 6 ay
içerisinde 200 işadamı daha safla-
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rımıza katıldılar. Huzurunuzda samimiyetimize inanan o işadam-larına bize gösterdikleri teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiniz!. Sağolun! Varolun!. İyi ki varsını..!
Yine son 6 ay içerisinde İşadamlarının rekabet gücünü artırmak için, üç sektör kurulu oluşturduk. İnşaat, gıda ve otomotiv.
Önümüzdeki günlerde hizmet sektör kurulu ve danışmanlar kurulu
oluşturacağız. Ayda iki defa olmak
üzere Almanca ve Türkçe edebiyat
akşamları yapacağız. Türk ve Alman işverenlerini kaynaştırmak
için bir sene İstanbul bir senede
Berlin'de olmak üzere her sene
fuar yapmayı planlıyoruz. Bunun
alt yapı çalışmalarını hazırlıyoruz.
Değerli Misafirler, Franz Kafka
diyor ki: “Yollar, yürüyerek aşılır.”
Biz yürümek için geldik. Mevlana
diyor ki: “Bir mum diğer bir mumu
tutuşturmakla, ışığından birşey
kaybetmez!” Biz tutuşturmaya
geldik. Nitsche diyor ki: “Risk almazsanız hayatı seyredersiniz.
Risk alırsanız hayatı yaşarsınız.”
Biz yaşamak için geldik.. Yunus
diyor ki:
“Dağlar nice yüksek ise, yol
onun üstünden geçer.”
Biz dağları aşmaya geldik.. Ramazan ayının insanlığa hayırlı sonuçlar
getirmesini
diliyor,
bizi onurlandıran siz
sayın
misafirlere
teşekkür ediyor ve
saygılarımı sunuyorum.

Hazırlayan:
Ahmet YUMUŞAK

H&V Möbelland OHG Rest-& Sonderposten
MOCCA Okuyucularına %10 İndirim
10% Rabatt für MOCCA-Leser

Päwesiner Weg 27
13581Berlin

Tel.: 030-45800410
Fax: 030-33507043

www.huv-moebelland.de E-Mail : huv@huv-moebelland.de
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Freiheit ist der Höhepunkt der Gerechtigkeit. Freiheit ist die Vision von Müsiad...
Die Rede Veli Karakayas, des Vorstandsvorsitzenden von Müsiad Berlin, anlässlich des Fastenbrechens .

V
Veli Karakaya

“

Die Kinder
von Schiller,
Goethe, Kant
haben sich
mit den Kindern
von Gazzali,
Ibni Sina
und Mevlana,
verständigen
können,
indem Sie
einander
respektierten
und
mit Liebe
begegneten..

“

erehrte Gäste,
Ich begrüße Sie
und heiße Sie alle
herzlich
willkommen. Wir befinden
uns im Fastenmonat Ramadan. Im Ramadan erreicht das soziale Verantwortungsbewusstsein seinen Höhepunkt. Der Ramadan ist ein gesegneter Vorschuss an die Menschheit, indem wir die Freiheit der
Seele erfahren können.
Freiheit bedeutet, dem Körper
seine Grenzen aufzuzeigen und
der Seele in Erinnerung zu rufen,
dass sie der Führer ist. Freiheit ist
der Höhepunkt der Gerechtigkeit.
Freiheit ist die Vision von Müsiad..
Unter den Migranten in Berlin
bilden die 200.000 türkischen
Einwanderer mit 30% die größte
Gruppe.
Die Zahl der türkischen Selbstständigen in Berlin beträgt etwa
7000. Sie schaffen 30.000 Arbeitsplätze. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit unter den Türken
sehr hoch.
Und der Anteil der ausgebildeten Unternehmer liegt weit hinter
dem der Mehrheitsgesellschaft.
Unter den türkischen Selbständigen haben 29% keine Berufsausbildung und nur 16% sind
Hochschulabsolventen.
Mit der Wahl zum Vorstand
von Müsiad Berlin haben wir uns
der Verantwortung gestellt. Wir
haben erkannt, dass neben der
Bildung, die soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Situation der Migranten dringenden
Handlungsbedarf aufweißt.
Die
türkische
Minderheit
wurde zuerst Gastarbeiter genannt, dann Ausländer und dann
Migranten. Die Benennung hat
sich verändert; die Situation der
Migran- ten blieb jedoch unverändert.
Zu Beginn unserer Arbeit haben wir uns die Frage gestellt,
was wir zur Lösung der bestehenden gesellschaftlichen Probleme
beitragen können. Dabei haben
wir festgestellt..
Dass jedem aber jedem, die
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Probleme bekannt sind. Jeder hat
Lösungen parat. Politiker aller
Richtungen, Regierungsvertreter,
Migrantenorganisationen sowie
Kammern, Innungen und Verbände sind bestens informiert.
Es gibt kein Problem, was
nicht bereits behandelt wurde. Es
gibt kein Problem, wofür man
keine Lösung hätte. Man hat inzwischen soviel Informationen
über Migranten, dass man den
Überblick über die Informationen
verloren hat.
Wir sind im Informationszeitalte. Wir sind die am weitesten
entwickelte Zivilisation der Geschichte. Dennoch fehlt uns das
Wesentliche, unsere Herzen sind
leer.
Zwar wissen wir heute dank
Google über alles zu jeder Zeit
bescheid, jedoch gibt es etwas,
was auch Google unbekannt ist.
Et-was, was die Menschheit und
im besonderen Unternehmer benötigen. Vielleicht der Grund der

Schöpfung, meine Freunde, verehrte Gäste, dieses etwas ist.
Die Liebe und die Barmherzigkeit… Wir haben verstanden, dass
Liebe der Schlüssel ist, der alle
Türen öffnet und das Geheimnis
des Glücks darstellt.
Und dass ohne sie, das wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Leben nicht bewältigt werden
kann.
Wir haben zu schätzen gelernt, mit Unternehmern zusammen zu sein, deren Köpfe mit
Wissen und deren Herzen mit
Liebe erfüllt ist.
Verehrte Gäste, die Kinder von

Aktuell
Schiller, Goethe, Kant, Heidegger,
Nietzsche und Hegel haben sich
mit den Kindern von Gazzali, Ibni
Sina, Ibni Rüsd, Mevlana, Pir Sultan Abdal, und Yunus Emre verständigen können, indem Sie einander respektierten und mit Liebe
begegneten.
Wir haben verstanden, was Religions- und Gewissensfreiheit bedeutet.
Wir haben verstanden, dass
niemand ausgegrenzt und diskriminiert werden darf.
Wir haben verstanden, dass die
Liebe der einzige Wert ist, der
durch die Teilung vermehrt wird.
Wir haben auch verstanden,
dass der nützliche Mensch nur derjenige ist, der der gesamten Menschheit nützlich ist.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, bei der Heilung der Wunden
der Gesellschaft mitzuwirken.
Seit wir die Verantwortung für
Müsiad Berlin übernommen haben,
konnten wir etwa 200 weitere Unternehmer für unseren Verein gewinnen. Ich möchte mich in Ihrer
Gegenwart bei diesen Unterneh-

mern dafür bedanken. Sie haben
an uns geglaubt. Sie haben uns
beehrt. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön!
In den letzten sechs Monaten
haben wir zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmer
drei
Ausschüsse
eingerichtet; den Ausschuss für die
Baubranche, den Ausschuss für die
Lebensmittel- und Gastronomie-

branche und den Ausschuss für das
KFZ - Gewerbe.
In den nächsten Tagen werden
wir den Ausschuss für die Dienstleistungsunternehmer einrichten.
Weiterhin werden wir zur Stärkung unserer Mitglieder einen

„Experten-Rat“ bilden, um die Zusammenarbeit von deutschen und
türkischen Unternehmern voranzutreiben. Zudem sind im jährlichen
Wechsel Messen in Berlin und
Istanbul geplant.
Franz Kafka sagt: „Wege entstehen dadurch, dass man sie
geht“. Wir sind da, um Wege zu
gehen.
Yunus Emre sagt, dass die
Wege über die Berge führen,
mögen diese noch so hoch sein.
Wir sind gekommen, um Berge zu
überwinden.
Ich bin zuversichtlich, dass alle
Berge überwunden werden können. Wir müssen uns nun gemeinsam diesen Aufgaben stellen.
Ich danke Ihnen allen; sie
haben uns mit ihrer Teilnahme und
Anwesenheit beehrt. Ich wünsche
Ihnen noch einen angenehmen
Abend und einen gesegneten Ramadan. Danke…!

Hazırlayan:
Ahmet YUMUŞAK

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
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Nizâmülmülk
N

yılı
18.
9
in
şin
i
l
i
d
e
id e betiyl
h
e
Ş nase
mü

izâmülmülk, Büyük Selçuklu Devletine; idârî, adlî, askerî, mâlî,
sosyal ve kültürel sâhada pek çok
yenilikler ve değişiklikler getirdi.
Sarayı, merkezî hükümet teşkilâtını, İslâm esaslarına dayalı mahkemeleri, toprak sistemini sağlam esaslar
üzerine yeniden düzenledi. Gerçekleştirdiği
yeni sistemler bâzı değişikliklerle berâber bütün
Türk İslam devletlerince devam ettirildi.
Dirayetli bir şahsiyete sahipti. Sultanlar karşısında bile şahsiyetini korumuştur. Alim, dâhî, fâzıl,
siyaset fenninde asrında yegâne kişi ve emsali az
bulunur bir şahsiyetti. Çok isabetli kararlar vardı.
Muvaffakiyetinin sırrı, emniyet ve itimat kazanmış
olmasıydı. Bütün müslümanları, ırklarına bakmaksızın eşit tutardı. Öbür taraftan gayrimüslimlere
karşı da müsamahakârdı.
Nizâmülmülk, zamânında yayılmaya ve kuvvetlenmeye çalışan bozuk fırkalara (Fatımilerin yaymış olduğu Şiî-batınî düşüncelerin ve Hasan
Sabbah'ın sapık fikirleri) karşı mücadele etti.
Bunun için Bağdat, Belh, Nişabur, Herat, İsfehan,
Basra, Amul ve Musul gibi çeşitli şehirlerde, kendi
ünvanı ile anılan Nizâmiye Medreselerini kurdurdu.
Bu med-rese, adını Nizamülmülk'ten almıştı ve başına da İmamı Gazali'yi getirmişti.
Sultana karşı çok fütursuz davranmıştır. Bir defasında Melikşah'ın tehditkâr ifadeleri karşısında,
“Bu vezirlik diviti ile sarık, senin tacın ile o derece
alâkadardır ki bu divit gittikten sonra senin tacın
da kalmaz.” der.
Bir mesele münasebetiyle, Melikşah'a: “Senin
ordun gece uyurken benim kurduğum ilim ve
irfan ordusu Allah’ın huzurunda geceleri kahramanca dizilirler. Saflar halinde, bağlı bulundukları Sultanı Kâinata gözyaşları göndererek niyaza başlarlar. Sen ve askerlerin
onların dualarının himayesinde yaşıyorsunuz,
onların ilim, irfan ve duaları ile kuvvetleniyorsunuz. Onların dua ve niyaz ile attıkları
oklar yedi kat göklere ulaşır.” demiştir.
Nizamülmülk'ün yaptırdığı Bağdat Medresesi ve
diğer medreseler (ki bunlar o zamanın en büyük
üniversiteleriydi) dünyanın ilk üniversiteleri sayılmaktadır: Belh, Gazali’nin müderris olduğu Nişâbur ,Herat, İsfehan, Merv, Taberistan, Rey, Fusenc,
Halep ve Musul Medresesi. Bu medreselerde umumiyetle, Arapça, Edebiyat, Kelâm, Tarih, Hendese,
Polemik, Mantık, Astronomi, Riyazât, Fıkıh, Hadis,
Usul ve Tefsir gibi ilimler okutulu-yordu.
Bu medreselerin kuruluş sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
1- Aydın din adamı yetiştirmek,
2-Yoksul ama yetenekli öğrencileri okutup topluma kazandırmak; fakir öğrencilere burs verip
okutmak,
3-İmparatorluğun yönetimi için, Allah sevgisi ve

“

Dirayetli bir şahsiyete
sahipti. Sultanlar karşısında
bile şahsiyetini korumuştur.
Alim, dâhî, fâzıl, siyaset
fenninde asrında yegâne
kişi ve emsali az bulunur bir
şahsiyetti. Çok isabetli kararları vardı. Muvaffakiyetinin sırrı, emniyet ve itimat
kazanmış olmasıydı. Bütün
Müslümanları, ırklarına bakmaksızın eşit tutardı. Öbür
taraftan gayrimüslimlere
karşı da müsamahakârdı

“
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korkusu arasındaki dengeyi çok iyi
kurmuş üst düzey bürokrat memur
yetiştirmek,
4- Devlet adamlarını eğitmek,
5- Bilginleri koruyup kollamak,
ayrıca bir görev ve amaç etrafında
birleştirmek,
6- Herkese eşit eğitim şansı
vermek, böylece fırsat eşitliği oluşturmak: çünkü bu medreseler kuruluncaya kadar eğitim sadece paralı üst düzeylerin tekelindeydi.
Nizamiye medreselerinde yalnızca din eğitimi verilmiyor, matematik, felsefe, edebiyat, hukuk, dil,
tıp, astronomi gibi devrin pozitif bilimleri de öğretiliyordu. Medre-selerde zengin kitaplıklar vardı.
Bunlara her gün yenileri eklenirdi.
Zaten Selçuklu Devleti'nin çeşitli
yerlerinde faaliyet gösteren kütüphaneler zengin çeşitlerini halkın istifadesine sunuyordu.
Bu medreselerde ilmî, mülkî,
idarî ve adlî kadrolar yetiştirilmiştir. Bunlardan Ömer Hayyam,
Ebü'l-Muzaffer İsfirâzî, Meymûn B.
Necip el-Vâsıtî gibi şahsiyetler;
Tarih-i Meliki, Tarih-i Celâli veya
Takvim-i Melikşahî adlı takvimi tanzim etmişlerdir. Yüksek fizik ve ışık
bil-gisine dayanılarak yapılan bu
tak-vim hâlen kullanılmakta olup
bu- gün bizim kullandığımız Milâdî
(Gregorien) takvimden daha sağlam hesaplara dayandırılmıştır. Ayrıca gene bu medreselerden büyük
hekimler, lisan âlimleri, belagatçiler yetişmiştir. Kimya, boya sanayii
ve kâğıt imalâtı üzerindeki çalışmalar da takdire şayandır.
Turtuşî'nin Siracü'l-Mülk adlı
eserinden öğrendiğimize göre Nizamülmülk, medreseler ve diğer kültür faaliyetleri için sultanın hazinelerinden yılda 600.000 dinar harcamaktaydı. Bazı müzevirler durumu Melikşah'a duyurup, bu para ile
bir ordu teşkil edilse idi Bizans'ın
başşehri Kostantiniye'nin bile fethedilebileceğini söyleyip Sultan'ı
vezir aleyhinde tahrik ettiler. Sultan çok kızdı ve Nizamülmülk'ü
sorguya çekmek için huzuruna çağırdı.

Nizâmülmülk kimdir?
Nizamülmülk Büyük Selçuklu
Devleti sultanlarından Alparslan
ve oğlu Melikşah'ın veziri, Büyük
Selçuklu devletinin, idâri, malî
ve askeri teşkilatını kuran mahir
bir devlet adamıdır. Asıl adı,
Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan
bin Ali'dir.
Nizamülmülk, 1018 yılında
İran'da Horasan'ın Tûs şehrine
bağlı Nukan kasabasında doğdu.
Babası Ali bin İshak, Gazne Devleti'nde vazife gören bir devlet
memuruydu. Varlıklı ve itibarlı
bir aileye mensup olduğundan
kardeşi Ebü'l Kâsım Abdullah ile
birlikte çok iyi bir eğitim gördü.
Fıkıh, hadis, edebiyat ve sâir
ilimleri tahsil etti.
Alparslan Sultan olunca 1064
yılında Selçuklu Devletine vezir
tâyin edildi. Zamânın halîfesi
Kâim bi emrillah tarafından
"Devletin Düzeni" anlamına
gelen "Nizâmülmülk" ve "Kıvâmü'd Devle ve'ddîn" ünvânlarıyla
ile taltif edildi.
Nizâmülmülk, vezir olduğu
1064'ten, şehit edildiği 1092 senesine kadar aralıksız yirmi
dokuz sene Büyük Selçuklu Devletine, tam bir dirâyet ve adâletle hizmet etti.

Devletin gücünü sadece maddede, asker, silâh ve orduda gören o
zihniyete karşı tecrübeli vezirin cevabı ne kadar zarif ve isabetlidir:
“Sultanım! Ben, esir pazar-larında satılsa 5 dinar bile etmeyecek yaşlı bir kimseyim. Sen
de savaşçı, güçlü bir Türk gulâmı olarak satışa çıkarılsan
belki 30 dinar edersin. Dünyadaki maddî değerin bu kadardır. Zevklere dalmış ve arzularına esir olmuş bulunduğundan
ahirette de Allah huzuruna taat
ve ibadetlerden ziyade günah
ve kötülüklerinle çıkacaksın.
Düşmana felâketler yağdıran
ordun seni ancak iki arşın boyu
kılıçlarıyla ve 300 arşına bile
erişmeyen oklarıyla bu kadar
mesafe koruyabilir.
Onlar da kusurlu ve günahkârdır; içki, oyun ve çalgıya
düşkündürler. Seni manevî dert
ve belalara karşı savunamazlar. Ben ise senin hem dünya,
hem de ahiretini düşünerek,
senin için bir mâneviyât ordusu
kurdum. Senin ordun uykuya
vardığında bu maneviyat erleri
uyanıktır. Rablerinin huzurunda saf saf dizilir, gözyaşı döker,
tazarruda bulunur, ellerini Al-
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lah'ın yüce dergâhına kaldı-rırlar. Aslında sen ve senin askerlerin onların himayelerin-de
yaşıyor, onların dinî, ahlakî ve
irşadî çalışmalarıyla güçleniyor, onların bereketleriyle suya
kavuşuyor ve çeşitli nimetlerle
rızıklandırılıyorsunuz. Çünkü
onların dua okları, tazarru ve
niyazla tâ yedi kat göğü geçer,
dergâhı izzete ulaşır.”
Şehid edilişi
Nizam'ül-Mülk, Hasan Sabbah
hakkında şunları söyler: “Her devrin asileri vardır. Fakat hiçbirisi
Batıniler kadar meş'um olamaz. Zira onların gayesi İslâmiyet'i ve bu devleti fesada vermektir. Bu sahtekârlar, bir de
Müslümanlar arasında görünüyorlar. Ben öldükten sonra,
bütün mümtaz insanları kuyuya attıkları, davul sesleriyle ortalığı çınlatıp, sırlarını açığa
vurdukları zaman benim bu
sözlerim anlaşılacaktır.”
Nitekim, 15 Ekim 1092 yılında ,
Nihavend yakınlarında kendisine
dilekçe vermek bahanesiyle yanına
gelen Hasan Sabbah'ın fedâisi bir
bâtinî (haşhaşî) tarafından hançerlenerek şehit edildi.
Siyasetname'si
Siyasetname Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu bir eserdir. Eserde yoğun bir
dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye
dair temel ilke ve düşüncelere yer
verilir. Yazarı Nizamiyye'nin de kurucusu olan tanınmış İranlı devlet
adamı Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nde vezirlik yapmıştı. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nin siyaset
ve devlet anlayışı, genel Türk ve
Fars siyaset anlayışı ve dönemin
yaygın siyasî görüşlerine ışık tutması açısından önemlidir. 11.
asırda, Farsça yazılmış kitabın bilinen en eski nüshası bugün İran'daki Tebriz Milli Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır.
Kaynaklar
-Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Nizamülmülk"
maddesi, İhlas Gazetecilik, İstanbul 1993.
-Doç.Dr.M.Esad Coşan, "Nüzamülmülk'e
Göre Devlet İdaresinde Manevi Güçlerin
Rolü
-Diyânt.Gazt.15.10.1976,sayı.153, sayfa,4.
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Şehir

Denizli/Laodikeia

D

enizli
Denizli, Ege Bölgesi'nin
güneybatısında, turizm
ve sanatsal açıdan gelişmiş bir ildir. Ege ve
Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit
duru-mundadır. Yüzölçümü 11868
km², denizden yükseltisi 428m'dir.
Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. İlde
yıllık sıcaklık ortalaması 15,8 derecedir. İlin 2009 yılı nüfus sayımı sonucuna
göre
toplam
nüfusu
926362'dir. Denizli merkez ilçenin
nüfusu ise 519986'dır. Denizli ve havalisinde Türkler ilk defa 1070 yılında görülmüşlerdir.
Denizli adı
Denizli, şimdi otuduğu yerin 6 km
kuzeyinde, Eskihisar köyü civarında
M.Ö. 261-245 yılları arasında, Suriye
Kralı II. Antiokhos tarafından kurulmuştur. II. Antiokhos kente karısı
Laodike'nin adını vermiştir. Bu kent
M.S. 7.yüzyılda büyük bir depremle
yıkılınca, bugünkü Kaleiçi mevkiine
taşınmıştır.
Timurlenk'in zafernamesini yazan
Şerafeddin Zemdi, Tenguzlug ve
Tonguzlug gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise
bugünkü imlasıyla Denizli demektir.
Netice olarak Denizli adı Tenguzlu ve
Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline
gelmesinden bugünkü şeklini almıştır. Denizli, öteden beri ülkenin dokumacılık merkezlerinden biridir. Günümüzde küçük ve orta işletme-lerden büyük sanayii kuruluşlarına
kadar çok sayıda işletme Denizli’de
faaliyet göstermektedir.
Denizli mutfağı
Denizli damak tadına da önem veren

bir ildir. Kedi börülcesi çorbası, Mercimek çorbası, domates çorbası,
kuru börülce çorbası, Tarhana çorbası, ovmaç çorbası gibi yöreye özgü
çorba türlerinin yanında, et yemekleriyle de ünlüdür; tas kebabı, mumbar dolması, sirkeli et, nohutlu et,
tandır, kol dolması, ciğer sarma,
saçta işkembe et yemeklerinden bazılarıdır.
Aslında Denizli mutfağının temelini
zeytinyağlı sebze yemekleri oluşturur. Özellikle patlıcanlı yemek çeşitleri önemli yer tutar Denizli mutfağında.
Salata çeşitlerinin başında, taratorlu börülce salatası, ebe gümeci salatası, filiz salatası yöreye özgün
salata türleridir. Yöredeki beslenme
alışkanlıklarından biri de yatmadan
önce yenen “yat geber ekmeği” dir.
Denizli Horozu
Denizli'nin sembolü olan "Denizli horozu", renk ve vücut yapısı itiba-riyle
ahenkli uzun ve güzel ötüşle-riyle,
uzak yörelere kadar isim yapmış
yerli bir ırktır.
Pamukkale
Pamukkale, 'her derde deva' şifalı
suları ve travertenleriyle, Türkiye'
nin turizm cennetlerinden biridir. Pamukkale'nin binlerce yıldır yerle-şim
merkezi olmasını sağlayan şifalı termal su, bölgenin dünyaca ünlü beyaz
travertenlerinin de hayat kaynağıdır.
Pamukkale'nin hemen yakınındaki
Karahayıt ve Gölemez-li'deki termal
kaynakların romatiz-ma, kalp, mide,
damar sertliği, tansiyon ve deri rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilir.
Kültür turizmi
Antik kent Hierapolis ile iç içe olan
Pamukkale, kent merkezine 20 kilo-
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metre uzaklıkta. M.Ö. 197 yılında
kurulan Hierapolis, Hz. İsa'nın havarilerinden St.Philip'in burada öldürülmesi ve onun adına anıt mezar
yaptırılması nedeniyle, inanç turizmi
açısından da öne çıkıyor. Yapılan kazılarda bulunan tarihi eserler, Hierapolis
Arkeoloji
Müzesi'
nde
sergileniyor.
Laodikeia’nın tarihi
Denizli ilinin 6 km. kuzeyinde yer
alan antik Laodikeia kenti coğrafi
bakımdan çok uygun bir noktada ve
Lykos Irmağı’nın güneyinde kurulmuştur. Kent, antik kaynaklarda daha çok “Lykos’un kıyısındaki laodikeia” şeklinde geçmektedir. Tarihçi Plinius’a göre laodikeia, önceleri
Diospolis “Zeus Şehri”, daha sonraları da Rhoas adını taşıyan bir koyun
yıkıntıları üzerine inşa edilmiştir.
Laodikeia, MÖ I.yüzyılda, Anadolu’
nun en önemli ve en ünlü kentle-rinden biridir. Şehirdeki büyük sanat
eserleri bu döneme ait olduğu gibi,
yine bu yüzyılda burada düzenlenen
Gladyatör döğüşleri şehre ayrı bir
önem kazandırmıştır. Romalılar Laodikeia’ya özel bir önem vermişlerdir.
Ünlü devlet adamı ve hatip Cicero,
MÖ.50 yılında buraya gelmiş ve kentin Bazı hukuki sorunları ile uğraşmıştır.
Laodikeia’nın ilk sakinleri hakkındaki
araştırmalar, şehirde var olan yerli
nüfusa Yunanlı ve Yahudilerin eklendiğini ve kentin kozmopolit bir kişilik
kazandığını göstermektedir. Bu nüfus
çeşitliliği ise şehrin ticari öneminden
dolayıdır.

Seval TEZCAN

Söyleşi

Denizli
Mahallenin en güzel kızı.
O’na dillere destan
bir düğün yapacağız...
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occa: Nasıl bir Denizli hayal ediyorsunuz? Gelecekte
nasıl bir Denizli ile karşı-laşacağız?
Zeybekçi: Denizli bizim
için 2004 seçimlerinde gençlik
tabiriyle “mahallenin en güzel kızı” idi. Biz o
kıza gelinlik giydireceğiz. Bunun için uğraşıyoruz. Denizli halkı da böyle bir gelini hak
ediyor. Çünkü Batı Anadolu’da bütün yolların
kesiştiği noktadır Denizli. Büyük İskender’den
Selçuklular’a ve Osmanlı’ya kadar bu hep
böyle olmuş.
Mocca: Denizli kaynakları itibariyle de
isminden hep söz ettirmiş…
Zeybekçi: Evet tarihte Denizli hep hedef
tahtasına konulmuştur. Denizli tarihte de tekstil şehridir. Denizli ayrıca; doğal kaynaklarıyla, tarımıyla, madenleriyle, mermeriyle,
inanılmaz derecede verimli olan topraklarıyla,
Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir. Denizli dünyanın en güzel sahillerine iki saat mesafededir. Antalya, Fethiye, Marmaris,
Bodrum, Didim gibi…

“

Nihat Zeybekçi Kimdir?
Nihat Zeybekçi 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Beldesi'nde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü tamamladıktan
sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde yüksek ihtisas yaptı. Ardından İngiltere’de South
London College’de Ekonomi Eğitimi aldı. Eğitim sonrası
yurda döndü.
Bir süre İstanbul’da üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra
memleketi Denizli’ye yerleşti. İhracatta önemli yeri olan bir
tekstil firmasında da üst düzey yöneticilik yaptı. Daha sonra
1994'de Turkuaz Tekstil'i kurdu. İlerleyen yıllarda kendi
sektöründe önem arz eden altı yeni firma daha kurarak ülke
ekonomisine katkıda bulundu.
Bir dönem Denizli Platformu Sözcülüğü yaptı. Belli dönemlerde Sanayi Odası Meslek Grubu'nda görev aldı. Üst
üste iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 28 Mart 2004 Yerel
Seçimleri'nde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
Son yerel seçimlerde Denizli Belediye Başkanlığı'na tekrar
seçildi.
İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci
dört çocuk babasıdır.

“
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Mocca: Kültürel açıdan da zengin bir
şehir Denizli değil mi?
Zeybekçi: Evet evet, kaynaklar açısından zengin olan Denizli, aynı zamanda kültürel açıdan da zengindir. Denizli’nin hemen
yanında, Denizli’ye, mahallesi kadar uzaklıkta 5 tane antik şehir vardır. Bunlardan birincisi ve en bilineni Hierapolis antik şehri.
İkincisi Efes’ten bile büyük iki antik tiyatrosu
olan Laodikya antik şehridir. Birisi 16 diğeri
20 bin kişilik olmak üzere iki tane tiyatrosu
ayakta duruyor. Tavsiye ederim, gidip görün.
Anadolu’nun en büyük hipodromu oradadır.
Mocca: Denizli’nin tekstille ne zaman
tanıştı?
Zeybekçi: Elimizdeki verilere göre tek-stilin tarihi Milattan öncesine dayanıyor. Mesela,
Laodikya’daki yazıtlarda, 3 bin yıl öncesinde
Denizli’nin çürüksu havzasındaki koyunların
yünlerinin ne kadar kaliteli oldu-ğundan bahsediliyır. Ayrıca, Laodikeia’daki kazılarda
kumaş işleme ve boyama ile ilgili bulgulara
da rastlandı.

11/2010

Söyleşi
Mocca: Travertenler hakkında neler söyleyeceksiniz?
Zeytbekçi: Denizli traverten
zengini bir şehirdir. Dünya travertenlerinin yarısından fazlası Denizli’dedir. Çürüksu havzası diye tabir
ettiğimiz bölgede ki; Denizli’den
Dinar’a kadar uzanır. Burası traverten bölgesidir.
Mocca: Bu durmda Denizli’
de işsizlik oranı sıfır olmalı..
Zeybekçi: Denizli’de şu anda
150 bin tane sosyal sigortalı işçi
var değişik iş kollarında. Biz turizmle bir bu kadar daha istihdam
edilebileceğine inanıyoruz. Turizmin tüm alt kollarıyla birlikte tabiî.
Mocca: Alt yapı oldukça başınızı ağrıtıyor olmalı..

Zeybekçi: Ben Denizliye hizmet etmek için başkan oldum. Ben
belediye’den maaş almıyorum.
Maaşım olduğu gibi Denizli halkı
için kullanılan bir fona aktarılıyor.
Denizli gördüğünüz gibi şantiye
görünümünde. Alt yapıyı olduğu
gibi değiştirmek istedim.
Denizli’de sular musluktan sarı
renkte akmaya başlamıştı. İnanın
şebekedeki boruların bir kısmı
seksen yıllık. Şebeke borularının
bir kısmını belediye döşemiş, bir
kısmını da belediyenin izni ile şahıslar döşemiş. Ben bu sorun-larla
uğraşıyorum. Çalışma arka-daşlarımdan aldığım destekle ma- kul
bir süre içinde bu çalışmalar bitecektir.
Mocca: Otogar konusu da
var..
Zeybekçi: Otogarı önce Denizli’nin dışına çıkarmak istedik. Son-

Nihat Zeybekçi:
Derginin adı niçin
Mocca ve Logo’nun anlamı nedir?
Mocca:
Malum-u âlîniz siyah
sarı ve kırmızı rekler Alman
bayrağının renkleridir. Ortada da Türk bayrağı var.
Oraya bir de cami yerleştirerek Müslüman kimliğmizi anlatmaya çalıştık.
Berlin’in sembolü haline
gelen giriş kapılarından şu
anda ayakta olan Brandenburg kapısını da Televizyon Kulesi’ninin yanına
koyduk. Böylece entegrasyonu tamamlamış
olduk.
Mocca kahve demek.
Ancak isminden ziyade
bizim için önemli olan o
isme yüklediğimiz anlamdır: “Beraberce oturalım
ve kahvemizi içelim. Biz,
birlikte kahve içerken sohbet edelim, meselelerimiz
konuşalım ”anlamında
Mocca dedik derginin
adına.
Bu sayımızda Kelebek
kanadı mı, yoksa nükleer
enerji mi diye sorduk.
Müftü Ahmet Hulusi’yi yazdık. Sizi de Ahmet Hulusi’ye gösterdiğiniz ilgiden
dolayı kutluyorum.
Zeybekçi-15 Mayıs
gününü Denizli’de Ahmet
Hulusi’yi kutlama günü
olarak ilan ettik. Bu günü
Milli Mücadele Günü olarak kutluyoruz ve Ahmet
Hulusi’nin o konuşmayı
yaptığı Kayalık Camii’ni
de kamulaştırdık.

radan bu kararımızdan vaz geçerek eski yerinde modern bir garaj
planladık. Üç katlı olacak. Denizliye yakışır bir modernlikte olacak.
Giriş ve çıkışları hem An-kara, Antalya hem de İzmir istika-metinden gelen ve giden araçlar için
son derece rahat olacaktır. Bu
karar esnafımızın durumu göz
önünde bulundurularak alınmıştır.
Mocca: Birazda siyasetten

17

11/2010

bahsedelim. Gelecek seçimlerde kazanma şansınız nedir?
Zeybekçi: Ben, Denizli’ye biraz da başka arkadaşlar hizmet etmeli diye düşünüyorum.
Mocca: Bu düşüncenizi ben
gelecek seçimlerde aday olmayacağım şeklinde mi anlayalım?
Zeybekçi: Büyük konuşmamak lazım ama, bakalım gelecek
ne gösterir.
Mocca: Son olarak neler
söyleyeceksiniz?
Zeybekçi: Denizlili hemşehrilerim, 2011 yılında geldiklerinde
tanımakta güçlük çekecekleri modern bir Denizli ile karşılaşacaklardır. Bu müjdeyi veriyorum. Biz

ekibimle birlikte Denizli’yi dünya
şehri yapmakta kararlıyız. Ömrümüz yeterse amacımıza ulaşacağız. Türkiye emin ellerdedir. Yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız
kendi kimliklerine sahip çıkmalıdırlar.
Zor kazanılan değerler kolayca
kaybedilmemelidir.

Hureyre KAM

Sinema

BÜLENT SHARİF

Berlin
doğumluyum,
1997’de
Amerikalı bir
filim yönetmeni
tarafından
keşfedildim.
İlk filmim
Nisan
cocuklarıdır.

Müslümanların Avrupadaki geleceğini yine müslümanların kendi çalışmaları
belirleyecektir. Bu calışmalar iyiye güzele insani değerlere yönelik olmalıdır.
İslâm dini özellikle insanın güzel ahlaklı olmasını ister.

Sinema
Satin, Traum aus Schokolade gibi
oynadığım öbür filmlerle de isim
yaptım.
Dominik Graf’la 10 bölümlük
bir dizi çektik: Im Angesicht des
Verbrechens. Yakın geçmişte
İsrail’de çektiğimiz, das Lied
der Könige filmi idialı filimlerimden biridir.

O

Bülent Sharif’i
tanıyalım?
Berlin
doğumluyum. Rol
aldığım ilk film
1997’de Nisan
Çocukları. Bir Amerikalı yönetmen tarafından keşfedildim.
Oyunculuk eğitimi aldınız
mı?
Hayır! Bir Amerikalı yönetmen
ile çalışmak oyunculuk
dünyasına girmeme imkan verdi.
Alman film endüstrisinin elini
çabuk tutması ve olayların lehime hızlı bir şekilde
gelişmesi beni GSG-9 diye
bilinen polisiye dizide baş
role getirdi.Rolümü
doğal bir tarzda oynamak yıldızımın
parlamasını
kolaylaştırdı. Zamanla eğitim
eksiğimi oyunlarda rol
ala ala kapadım. Tabiî ki
eğitim çok önemli. Eksiğimi
tamamlamak için gerekli
çalışmaları hâlâ yapıyorum. Oyunculuk benim için farklı karakterlerin bende canlanmasıdır.
Rollerimi hissederek ve
yaşayarak oynamam yönetmenimi olumlu yönde etkiledi.Gençler sinema dünyasında yer almak
istiyorsa tabiî ki eğitim şarttır.
Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Bu iş için Almanya’daki imkanlar çok fazladır.

Hangi filmlerde oynadınız?
April Kinder, Meine Beste
Feindin, Eine Hand voll Grass,
Die Dickköpfe, Trau Niemals
deinem Schwiegersohn.. filmlerinde oynadım. Ayrıca Sat.1
televizyonunun GSG-9 adıyla bilinen polisiye dizide de oynadım.
Bu dizi 73 ülkede gösterilmektedir. Die Schatzinsel,
Whiteout(Eisfieber), Der gelbe

Türk sinemasını takip
ediyor musunuz?
Türkiye’de güzel filimler
yapılıyor. Türk yapımcı ve yünetmenleri daha da güzel filmlere
imza atacaktır diye
düşünüyorum. Bir de Almanya’da
doğup büyüyen
Türk kökenli
oyuncular
sinema ve
tele-

vizyonda
büyük
başarılara imza
atmaya devam edecektir. Bu
gurur verici. Bana eğer
Türkiye’den bir teklif gelirse,
çalışmak isterim.
Oyunculuk nedir?
Tabiî ki bir meslek.
Sorumluluğu olan, toplumun her
kesimine ulaşabilen bir meslek.
İnsanî değerleri kaybetmeden
mesleğimi icra etmek. Yüz akı ile
toplumun içinde yaşayabilmek ve
oyuncu olarak sunduğunuz
mesajı toplumda görmek benim
için çok önemli. Ben filmlerde
hissedemediğim
kabullenemediğim rolleri

19

11/2010

oynayamıyorum. Bu sanırım
toplumsal ve ahlakî değerlerimle
ilgili. İşte ben oyunculuk
eğitiminde bunları savunuyorum.
İyi oyunculuk yanında iyi
insan olmak çok daha önemli…
Hedefleriniz var mı?
Rolümü iyi yapmak, sonra da
toplumda iyi bir vatandaş olarak
yer etmek, onlarla içiçe
olmak ve normal bir vatandaş
gibi hayatımı sürdürebilmek..
Yeşili ve doğayı seviyorum.
Bunun için hep bahçemle ilgilenmek istiyorum. Bir de özürlü bir
insanın hayatını oynamak ve bu
insanların yaşadıklarını ekrana
veya beyaz perdeye aktarmayı
çok isterim..
İnançlı mısız?
Avrupa’daki geleceğimizi
nasıl görüyorsunuz?
Aşırılıklardan
uzağım. Ben iki
dünya
arasındayım..
Dünyada
yaşarken
ahiret
inancımı da
korurum. Hiç
ölmeyecek gibi
ama her an
ölecekmiş gibi
yaşarım.
Müslümanların
Avrupa’daki geleceği yine
müslümanların çalışmaları
ile belirlenecektir.Bu
çalışmalar iyiye güzele insanî
değerlere yönelik olmalı. İslâm
dini insanın güzel ahlaklı olmasını
önemsemektedir. Avrupa’daki
insanımız özellikle güzel ahlak
üzerinde daha çok durmalıdır.Bu
arada benim de sosyal bir faliyet
içinde bulunduğumu söylemek isterim. Hasta çocuklara ve ailelerine yardım eden
(Kinderschutzengel e.V) bir
dernekde gönüllü çalışmaktayım.
Son olarak söylemek
istediğiniz ?
Mocca gibi bir derğinin
çıkarılması Alman-Türk toplumu
adına sevindirici.
Derginin içeriği
bilgilendirici.
Yapısı kültürler
arasında iletişimi
sağlamaya yönelik.
Çok güzel bir
çalışma.

Mustafa EKŞİ

Mizah

250 GRAM BEYİN!

b

ay Sarrazin, yabancı
karşıtlığına eyvallah (!)
Ama Yahudileri hele
hele onların genlerini
niçin irdelersin? SPD çatısı ve koruması altında NPD’lilerin kahramanı
oluverdin. Yabancı kökenliymişsin
ama hakiki Almanları dahi solladın.
İçten içe haykıran çoğunluğun sesi
oldun. Sonunda sınırları zorladın:
Burası Almanya! Burada Yahudilere
laf söyleyemezsin! Sen sadece onların isteklerini yerine getirebilirsin!
Yahudilerden özür mi diledin? Kim
kabul eder senin özrü-nü? “Yabancılar Alman toplumunu olumsuz etkiliyor’’ derken; anlaşılan etkilenen
zihinsel olarak sen olmuş-sun.
Yoksa bu duruma düşer miydin?..
“Yabancılar; kasap, manav veya
döner satmaktan başka topluma bir
katkı sağlamıyor’’muş... Kötü mü
bu? Manava git! Biraz hıyar iste! Kasaptan 250 gram beyin al! Kendine
bir ziyafet çek! İyi olmaz mı?
Müslüman ‘yabancılar’ınız biter
mi! Canın sıkıldığında yine bir yolunu bul, saldır! Yahudileri işe karıştırma ama! Yahudilere laf söylemeseydin, bayan Merkel büyük bir ihtimalle, ifade özgürlüğü adına, sana
hemen bir ödül sözü verirdi.
Ödül demişken akılma geldi. Bir
karikatürist, Müslümanların inançlarıyla dalga geçiyor, bayan Merkel
de; (çok iyi yapmışsın anlamında)
ona herhangi bir isim taktığı bir ödül

KASAP
FAHRİ

veriyor. Ben şimdi soruyorum Merkel’e: Ben Hristiyanların inan-cıyla
dalga geçen bir karikatür çizsem
bana da ödül verir misin? Veremezsiniz. Zaten ben de öyle bir ödülü
kabul etmem. Birilerinin inan-cıyla
dalga geçtim diye bana ödül vereceklerse ....reyim o ödüle!!.
Sanatçılık, insancılık, ahlakçılık
bunu gerektirir. O ödülü de o adama
zaten birilerinin dayatmasıyla verdiğinize inanıyorum. Yani iktidarınızı
hazırlayan, iktidarınızı koruyan ve
gelecekte de iktidarda kalmanızı
vadeden birileri. Ama bu birileri asla
Alman halkı değildir. Bu birileri Müslümanlarla Alman halkını, veya hıristiyanları, karşı karşıya getirmek
için, özel çaba sarfederken; siz de
buna aracı oluyorsunuz.
Ama Müslümanlar, Hristiyanların ve Yahudilerin inanç ve kutsallarıyla, hiç bir zaman dalga geçmezler ve geçmeyeceklerdir. Zira
onların terbiyesi, ahlakı, karak-terleri ve en önemlisi inançları buna
müsade etmez. Siz devam edin ve
kolay gelsin diyorum. Nasıl olsa entegre olacağız ya unuturuz bun-ları.
Elbette siz bu tip insanları ödüllendirince yeni ödül avcıları piyasaya
çıkacaktır. Mesela Amerika’ da yine
Alman kökenli bir papaz “Ben Kuran
yakacığım’’ diyor. Ona da ifade özgürlüğü, adına bir ödül takdim edebilirsiniz. O papazın geçmişi veya
Obama’nın ona “soytarı’’ demesi mi

yoksa o ödüle engel oluyor. Biz
müslümanlarca bir sakıncası yok.
Siz ödülünüzü verin. Biz nasılsa entegre olur unuturuz. Biz Müslümanların bu tip papazlara bir teklifi var:
Onlara diyoruz ki, eğer içinizdeki bastırılmış duyguları silecekse, gözünüzü bürüyen kan
hırsını silecekse, cinsel sıkıntılarınızdan dolayı okullarınızdaki
öğrencilere teca-vüz ve taciz etmekten alıkoya-caksa Kuran’ı
yakabilirsiniz. Hatta yakmanız
için size bol bol, tırlar dolusu
Kuran da temin edebiliriz. Bizce
sakıncası yok! Fakat sizin haliniz ne
böyle! 21. asırda siz ve Galile. Hâlâ
gelişiminizi tamamlayamamışsınız.
Bu arada evrim teorisini de sayenizde tekrar incelemeye başladığımı belirtmek
isterim.

Adil AVAZ

Kottbusserdamm 1 10967 Berlin
Tel.:0178 26 92 776 - 0160 44 79 279
EL-FI Süpermarketin içinde hizmetinizdedir.

Fahri Kaynar

Güncel

Sayın Cumhurbaşkanımız C.Wulff İslam’ın Yahudi ve Hristıyanlık gibi
Almanya’nın bir parçası olduğunu açıklayarak önyargıların önüne
büyük bir set çekmiştir. Teşekkürler Sayın Wullf, İyi ki varsın..!

Teşekkürler Cumhurbaşkanım!

“

Christian Wullf’un iki Almanya’nın birleşmesinin
kutlandığı bu günde yaptığı
bu açıklama müslümanlar
için oldukça önemli bir açıklamadır. Bu bir milattır.
Bunun kıymetini bilmeliyiz
ve bu tarihi söze sahip çıkmalıyız.

“

B

u açıklama neden bu kadar önemlidir?
Uzun yıllardan beri İslâm Almanya’da
ciddi bir tehdit ve tehlike olarak algı-lanmaktadır. 11 Eylül olayları bu algıla-maya
tuz biber olmuştur. Aslında bu tehditlere vesile olan
iki önemli neden vardır: Tarihi hesap-laşma, günümüzdeki müslümanların tutarsız davra-nışları ve
medyanın müslümanlarla ilgili taraflı yayınları.
Tarihi arka plan:
Müslümanlarla Batılılar asırlarca birbirleriyle savaştılar. Bu savaşlar bazen ekonomik ve bazen de
din savaşları şeklinde devam etti. Karşılıklı olarak
bu savaşlardan etkilendiler. Bu geleceğe ümitle bakmamızı olumsuz yönde etkiledi. Çünkü Batı toplumunun kollektif hafızası hâlâ geçmişteki kötü
olayların, o kavgaların hatırası ile doludur. Daha
düne kadar şu soru sorulmaktaydı: “İslam’ın Almanya’da ne işi var?” “İslam hiç buraya ait olmamıştır ve asla olmayacaktır”. Ne yazık ki, son
yapılan bir araştırmaya göre de Alman toplumunun
% 67,4’ lük çoğunluğu İslam’ı hala Almanya’ya ait
olarak görmemektedir. Demek ki, olumsuz düşünenler hala çoğunluktadır. Mazideki bu ilişkilerin enkazı ortadan kaldırılmadan mutlu geleceğe
ulaşmanın imkansız olduğu bilinmektedir.
Günümüzde müslümanların tutarsız davranışları ve dünyada müslümanlarla ilgili meydana gelen olaylar:
Ne yazık ki, günümüz müslümanları yaşadıkları
ülkelerde gıbta edilecek örnek bir yaşantı ortaya koyamadılar. İslam’ın güzelliğini temsil edemediler.
Bazı müslüman cemaatların yaptığı yanlışlıklar kafalardaki olumsuz düşüncelerin yeşermesine zemin
hazırlamıştır. Zaten meselelere önyargı ile bakan Almanlar da mal bulmuş mağribi gibi bu yanlış-lıkların
üzerine
balıklama
atlamışlardır.
İslam
ülkelerinde meydana gelen olumsuz olayları ise sıralamaya gerek yoktur.
Almanya’daki bu kötü imajın düzelmesi konusunda sayın Cumhurbaşkanımız Christian Wulff birinci adam olarak ciddi bir açıklama yapmış ve
İslam’ın Yahudi ve Hristıyanlık gibi Almanya’nın bir
parçası olduğunu açıklayarak önyargıların önüne
büyük bir set çekmiştir. Müslümanlar bu açıklamaya ciddi olarak sahip çıkmak zo-rundadır. Bu ta-
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rihi fırsatı kaçırmamak gerekir. Bu
açıklamadan sonra müs-lümanlar
yeniden yapılanarak ciddi bir çalışma
içine girmelidirler: Bu-nunla ilgili
daha önce yazmış oldu-ğumuz bir
yazıda aynen şunları söy- lemişiz:
“Almanya’da, Almanya top-lumu ile
barışık, bir İslami hayatı yaşamak
mümkündür. Bu hayatı yaşamanın
koşulları: Kur’an’a mutlak teslimiyetle, ve körü körüne birile-rine
itaatı terketmekle ve güven ortamının oluşması için gerekli çalış-maları
yapmakla mümkündür. “Ken-dimiz
için istediğimizi başkası için istemek,
istemediğimizi baskası için de istememek” düsturumuz olsun.“ *

b.e.y
Services

GmbH

Dipl.-Kfm. Bekir Yılmaz
-Geschäftsführer-

Son yıllarda çokça rastladığımız
açık kapı günleri, iftar programları
gibi kültürel katılımcı çalışmaları artırılmalıdır. İlmi konferans ve seminerler, Almanca kitap ve bültenler,
gazete ve dergiler, TV. lar kütüphane
ve araştırma merkezleri, vakıflar ve
iletişim teknolojilerinden yararlanmalıdırlar. Bir örnek vermek gerekirse, Berlin’deki değerli eğitimci
Rüştü Kam’ın önderliğinde kurulan
Hikmet Kütüphanesi, bu amaçla kurulmuş ilk kütüphanedir. Bu ilim yuvasına
hizmeti
geçen
herkesi
kut-luyorum. İnsanlarımızın da bu
kü-tüphaneye ciddi anlamda sahip
çık- malarını diliyorum.
Yeni bir İslam medeniyetinin kurulması müslümanlar için tarihi bir
sorumluluk, dini bir yükümlülüktür.
Müslümanlar, öncelikle Yüce Kitabımız olan Kur’an’ı okuyup anlamak
ve ondan evrensel ilkeler çıkararak
hayatlarına yön vermekle sorumludur.
Bu yüzyılda olduğu gibi müslümanların gelecek yüzyıllarda da en
büyük düşmanı yine cehalet ola-caktır. Müslümanlar cehaleti yener-lerse
kazanacaklar, aksi takdirde kaybedeceklerdir. Özellikle çocuk-larımızı kaliteli
bir
şekilde
yetiştirmek
zorundayız. Onların eğitimi için yapacağımız her fedakarlık, geleceğe
yapılan olumlu bir yatırım olacaktır.

GEBÄUDEREINIGUNG
›UNTERHALTSREINIGUNG
›GLASREINIGUNG
›HOTELSERVICE
Sachsendamm 68 - 70
10829 Berlin
Tel.: 030- 695 99 150
Fax: 030- 695 99 151
Funk: 0172- 990 82 72

*(Mocca dergisi, sayı:8, s.32)

e-Mail:bey-services@beyline.de
Fikri EMANET
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Bir Garip Rüya
Almanya’da yaşayan 3 milyonu Türk olmak üzere 5 milyon müslümanı,
bu ülkenin bir parçası olarak görmemekte direnenlerin var olduğunu görmüş rüyasında arkadaşım...

D

ün bir arkadaşımla bir kafede oturmuş, havadan sudan konuşuyorduk. Bana “Dün
gece çok garip bir rüya gördüm. Hâlâ etkisindeyim, bana tabir eder misin? “ dedi. Ben
de “Hayrolsun ama bu işlerden pek anlamam, ancak yine de memnuniyetle dinleyebilirim” dedim.
Başladı anlatmaya: Cumhurbaşkanı Wulff “İslâm bu ülkenin bir parçasıdır “ diye beyanat veriyormuş, bunun
üzerine ülkede her kafadan bir ses çıkıyormuş.
-Müslümanlardan çok cılız olmak üzere!Almanya’da yaşayan 3 milyonu Türk olmak üzere 5
milyon müslümanı bu ülkenin bir parçası olarak gör-memekte direnenlerin var olduğunu görmüş rüyasında arkadaşım. “Biz nerenin parçasıyız o zaman? Nereye
uyum sağlayalım?“ şeklinde bana göre haklı bir soru
sordu. Ben de her ne kadar rüya tabirinden anlamasam
da, rüyaların hep tersiyle yorumlanması gerektiği şeklinde bir cevap verdim kendisine.
Yani; “O müslümanlar buraya ait değil diyenler aslında
gerçeği konuşmuyorlar, oy kaygısıyla bu şekilde konuşuyorlar. Yoksa onlar da müslümanların bu toprakların bir
parçası olduğunun farkındalar” dedim.
Hele seçimler bir gelsin o zaman görürsün kim buraya
ait kim değil.
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Gezi

BOHEMYA GÜZELİ
PRAG
Prag’ın tarihçesi
Mitolojiye göre 6'ncı yüzyılda efsanevi
Prenses Libuse ve Prens Premysl'inin kurduğu kabul edilen Prag, 9'uncu yüzyıldan itibaren Çeklerin başkenti olmuştur.
14'üncü yüzyılda İmparator 4.Karl'ın
imar faaliyetleriyle sıradan bir şehir olmaktan çıkıp bir metropol haline gelen
Prag, 17'nci yüzyıldan itibaren Avusturyalıların egemenliğine girdi. 1918’de
Çek Cumhuriyeti kuruldu ve Prag yine
başkent oldu.
24

Prag, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. O kadar güzel ve
alımlı bir şehir ki, sanki açık hava
müzesi. Sokaklar tertemiz, köpek
pisliklerine rastlamıyorsunuz, gürültü kirliliği yok. Renkli Bohemya
cam ve kristallerinin pırıltısı sokakları pırıl pırıl aydınlatıyor.
Ancak bu kristallerin fiyatları oldukça yüksek.
11/2010

Gezi

D

erlin Türk Eğitim
Derneği ve Berlin
Veliler Topluluğu’nun
birlikte düzenledikleri gezilerden beşincisi için Prag’daydık.
16 Ekim sabahı saat beş gibi yola
koyulduk. Gece olması münasebetiyle gezi ile ilgili bilgilendirmeyi
kısa kestik. Sabah namazını kılmak için mola verdiğimizde Prag’a
20 kilometre kalmıştı. Kahvaltıyı
otelin restoranında yapabiliriz diye
düşündük ama olmadı. Dolayısıyla
sabah kahvaltısını tren istasyonunda yapmak zorunda kaldık.
Rehberimiz geldiğinde saatin akrebi dokuzu gösterirken yelko-vanı
da 12’nin tam üstündeydi. Hava

güzeldi, gezi havasıydı. Rehberimiz Ramil Mehmetova, Azerbaycanlı bir genç.
Dönüşte gezinin değerlendirmesinden anladığımıza göre herkes memnun kalmış Prag gezisinden. Özellikle kadınlar bu geziden oldukça fazla keyif almışlar.
Ancak memnun olmadıkları bir
husus varmış kadınların; o da kocalarından alış veriş izni alamamış olmalarıymış. Kristal bir
avize, tek taş bir yüzük, küpe ve
kristal bir su bardağı alamamışlar
Prag’dan. Velhasıl kadınlar buruk
bir sevinçle dönmüşler Berlin’e.
Sonraki gezimizin –inşallah!- ya
Bosna-Hersek ya da İspanya, belki
de bir Umre yolculuğu olabileceğini konuştuk.
Çek Cumhuriyetinin tarihçesi
Mitolojiye göre VI. asırda efsanevi Prenses Libuse ve Prens

Berlin Türk Eğitim derneği ve Berlin Veliler
Topluluğu’nun birlikte
düzenledikleri gezilerden beşincisi Prag’a
yapıldı.
(16.10.2010)

rihi eserler öyle güzel ışıklan-dırılmış ki, muhteşem!. Teknede açık
büfe usulü yemek yiyebiliyorsunuz. Ancak önceden sipariş etmeniz gerekiyor.
Burada bulunan tarihi yapılar
içinde en çok ilgi çekeni astronomik saat kulesi. Astronomikliği
saatin güneş, ay ve gezegenlerin
konumlarını da gösteriyor olmasından kaynaklanıyor. Prag'ın simgesi olan bu tarihi saat kulesinde,

Premysl'inin kurduğu kabul edilen
Prag, IX. asırdan itibaren Çeklerin
başkenti olmuş. Prag, XIV. asırda
yılda İmparator IV. Karl'ın imar
faaliyetleri neticesinde sıradan bir
şehir olmaktan çıkıp bir metropol
haline gelmiş. IVII. asırdan itibaren Avusturyalıların egemen-liğine
giren Prag, 1918'de kurulan Çek
Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmiş. 1939'da ise bombardıman
tehdidi üzerine savaşmadan Almanlara teslim olmuş. 1945'te
Rus askerleri tarafından istila edilen kent, 1948'de yapılan seçimlerin ardından 40 yıl sürecek
Komünist yönetime adım atmış.
1989 yapılan “Kadife Devrim’’iyle
yeniden demokrasiye geçmiş.
Başkent Prag
Prag dünyanın en güzel şehirlerinden. Güzel ve alımlı. Ve sanki
açık hava müzesi. Sokaklar tertemiz, köpek pisliklerine rastlamıyorsunuz, gürültü kirliliği yok.
Renkli Bohemya cam ve kristallerinin pırıltısı sokakları pırıl pırıl aydınlatıyor. Ancak bu kristallerin
fiyatları oldukça yüksek. Bir şarap
kadehi 1.790 Kron, yaklaşık 60 €.
Sokakları tarihle dopdolu. Birinci dünya savaşı sırasında Almanlara
savaşmadan
şehrin
anahtarı teslim edilmiş, yukarda
dediğimiz gibi. Böylece şehir bombalanmaktan kurtulmuş. Tanklar
1968 işgalinde saat kulesinin yanındaki belediye binasını yıkıp
geçmiş. Bugün ayakta sadece bir
duvarı kalmış… 2004'ten bu yana
Avrupa Birliği’nin üyesi olan Çek
Cumhuriyeti'nin başkenti Prag. 1.2
milyon nüfuslu bu kent çok fazla
turisti de ağırlıyor. Prag geniş bir
alana kurulmuş. Metro, tramvay
ve otobüslerle şehrin her köşesine kolayca ulaşabiliyorsunuz.
Vltava nehri ve manzarası
Şehir geniş bir nehir olan
Vltava nehriyle ortasından ikiye
ayrılıyor. Vltava’da tekne gezintisi
bir harika! Nehrin kenarındaki ta-
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her saat başı çanların çalmasıyla
küçük bir gösteri başlıyor. Saatin
sağını solunu süsleyen birkaç
heykelcik, çanların çalmasıyla birlikte hareket ediyor ve aynı zamanda üst tarafta iki pencere
açılıyor ve 12 havarinin heykelleri
geçiş seramonisine başlıyor. Rehberimizin anlattığına göre bu heykellerden her biri, bir karakteri
simgeliyormuş. Bana en ilginç geleni ipi çekerek çanı harekete geçiren iskeleti simgeleyen heykel
oldu. Çünkü bu heykelin verdiği
mesaj fevkalade önemli! İskelet
yüzyıllardır her saat başı aynı şekilde şu mesajı veriyor:
"Ey insanoğlu! Sonunda öleceksin!"
Eski meydan
Eski şehir meydanında birçok
tarihi yapı var. Burada en etkileyici
yapılardan biri Meryem Ana Kilisesi. Gotik bir resimden çıkmış-çasına bütün heybetiyle meydana
karşı duran bu yapı oldukça etkileyicidir. Bu yapının iki kulesi var:

Gezi
Soldaki Hz. Âdem’i, sağdaki Hz.
Havva’yı simgeliyor. Hz. Adem
hafif eğilerek Hz.Havva’ya kur yapıyor. Kulenin yapım hatası eğ-riliğini halk ne güzel manalan-dırmış!
Bu manaya gark olmuş bulunan
Yılmaz Gün kardeşim sevgili hanımına bu meydanda kendi deyimiyle yeniden ilan-ı aşk eylemiş.
Hz. Adem ve Havva’nın makâm-ı
muhabbetinde. Evlilik hayatının
her baharında ilân-ı aşk etmek
Gün geleneği olarak evli-lere iyi
bir âdet olur inşallah!
Tırdlov (Trdelnik) tatlısı
Meydanda Ortaçağ pazarlarını
andıran pazarlar kuruluyor. Buranın „Tırdlov tatlısı’’ çok meş-hurmuş. Kelime manası ahmak-mış.
Herhalde içinin boş olma- sından
tatlıya bu isim verilmiş. Kokoreç
gibi şişe geçirilmiş şekilde satılıyor.
Lezzetliydi.
Peynir kızartması da Prag’ın oldukça meşhur yemeklerindendir.
Prag’da ördek ve geyik etiyle yapılan yemekler de meşhurmuş!
Yemekler çok pahalı değil. Örneğin
bir kişi karnını 15, 20 Euro’yla doyurabilir. Turistik bir yerde en orjinal şeyleri yediğiniz düşünülür-se
bu fiyat son derece normal bir
fiyat. Paraları olarak Kron. Avrupa
Birliği’ne üye bir ülke olmalarına
rağmen Euro’ya geçmemekte israr
etmişler ve bunu başarmışlar.
Prag sokaklarında sanatçılar

Meydanda işimiz bitince Karlov
Köprüsü’ne doğru yol aldık. Tarihin
zaman tünelindeyiz âdeta. Güzellikler karşısında hayranlığımız aşikar. Kral Karlov’un dört hanımıyla
birlikte dikilmiş anıtı bizi şaşırtıyor.
Sağlı sollu değişik heykellerin ve
Vltava nehri üzerine yapılan o tarihi köprülerin ve etrafındaki o tarihi binaların güzelliği ve görke-mi
karşısında şoke oluyorsunuz.
Heykel deyip geçtiğime bakmayın, her bir heykelin ayrı bir hikayesi
var.
İçlerinden
biri
kari-katürize edilmiş görünüşüyle
çok uzun palabıyıklı ve kılıçlı bir
zindan bekçisi: şişman bir Türk.
Aziz Peter zindandakilere özgürlüklerini Türklerle savaşmaları
kaydıyla veriyor. Burası Osmanlılarla hiç karşılaşmamış ama Türk
korku-sunu bunlar da bu heykellerle halklarına maalesef böyle
anlat-mışlar.
Prag kalesi bölgesinde St. Vitrus katedrali ihtişamıyla dikkat çekiyor. İçi bir başka muhteşem!

Bu bölgede en çok ilgi çeken
yerlerden biri de Kafka'nın doğduğu ve yaşamış olduğu ev. Kafka
Çek asıllı bir Yahudi. Prag onu sahiplenmiş.

Oyuncak müzesi
Kafka'nın evini hemen geçtikten sonra birkaç katlı bir binada
oyuncak müzesi kurulmuş. Müzelerden söz açılmışken, Prag'da çok
fazla müze var. Bu müzelerden bazılarının isimleri şöyle: Komu-nizm
Müzesi, Ulusal Müze, İşkence Müzesi, Yahudi Müzesi, Müzik Aletleri
Müzesi...
En önemlisi Ulusal Müze. Rehberimizden edindiğimiz bilgiye
göre bu müzeyi gezmek bir tam
günümüzü alırmış. Dışardan gördük ama içine giremedik. Bu müzenin önünde birkaç yüz metre
uzanan geniş bir meydan var:
Wenceslas Meydanı. Burada yürümek çok keyifli.
Buradaki gece âlemine Murat
ve arkadaşları şahit(!) olmuşlar.
Bu, Recai’nin gözünden kaçmamış. Bu caddeye Prag’ın Şanzelize’si (Champs-Élysées) diyorlar.
Burada Ferrariler ve limuzinler
var! Recai biraz Murat’a takıldı.
Fakat Murat’ın ağzından bir şey
alamadı. Nihayet Murat “Recai abi
boşuna uğraşma senin söyletmek
istediğini ben söylemiyeceğim” diyerek Recai’nin çekim alanından
kurtuldu.
Slavya Kahvesi’inde Nazım
Hikmet’le Türk kahvesi içtik
Burada bir de Yahudi Mahallesi
var. Zaten Prag, Avrupa’daki Yahu-di tarihinin en önemli kentle-rindendir. Görülmesi gereken yer-
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lerden biri de Narodni caddesi. Burada lüks dükkanları görmek
mümkün. Bunlar yeni yapılar. Narodni caddesinin sonunda Vltava
nehrine bakan yerde Cafe Slavia
var. Ünlülerin takıldığı çok meşhur
bir yer. Buranın ünlü gediklilerinin;
artistlerin ve sanatkarların fotoğrafları kahvenin duvarlarını doldurmuş. Fotoğrafların biri Türk
şiirinin önemli simalarından Nazım
Hikmet Ran’a aittir. Yani Nazım
geçmiş buralardan. Tek parti yönetimi yıllarında nerdeyse bir çeyrek asır hapis yatan şair, çok partili
hayata geçilmesiyle serbest kal
mışsa da peşinde sürekli hafiye
eksik olmadığından -belki yine hapislerde çürümek korkusundançok sevdiği vatanından kaçmış.
Vatana hasret çeke çeke ölen bu
komünist şair, bir çok kez Prag’ı ziyaret etmiş ve burada şiirler yazmış. İlk dönem şiirleri Çekce-ye
çevrilmiş. Çevrilmiş 1951 baskısı
bir kitabını antikacıdan 50 Kron’a
aldık.

“Ah gülüm, ah gülüm
Muhacirlik ölümden beter”
Bilmediğimiz bir şey daha: Sabahattin, Yunus ve oğlu iki ki-şilik
yatağı paylaşmışlar. Bu gü-zel(!)
düzensizliğin müsebbibi sa- nırım
gezi kaptanımız. Kaptanımız göre
ise asıl müsebbip: Mustafa Yücel.
Arkadaşımız Ahmet Yumuşak
da yolda rahatsızlandı ve Prag’a
varır varmaz hemen yatağa attı
kendini. Hanımına ısrar ettik “sen
bari bizimle gel” diye, ama o ben
beyimi bu halde bırakamam diyerek beyi ile birlikte otelde kalmayı tercih etti. Kendini bu gezinin
vefakar kadını ilan ettik.
Sokaklardaki tarih

Gezi
Rehberimizin verdiği bilgiye
göre burada da Nazilerin kampları
varmış. En bilinenleri: Karlovy
Vary ve Terezin. Karlovy Vary,
Çeklerin kur merkeziymiş. Son dönemde zengin Rusların diktikleri
otellerle çirkinleşen bir bölge
olmuş burası. Terezin kampı ise
Polonya'daki Auschwitz kadar
meşhur olan bir kampmış. Biz
bunların hiçbirine gitme fırsatı bu-

lamadık. Bir de Prag'ın 70km doğusunda bir kasabada yer alan,
tamamen insan kemikleriyle yapılmış bir kilise varmış.
Sözlerimi komünizm zamanında hapis yatmış, ülkesini terke
zorlandığı halde terk etmemiş, tiyatro eserlerine de sahip, o değerli
mücadele adamı ve yazar; eski
Çek cumhurbaşkanı Vaclav Havel’in veciz ifadesi ile bitirelim:

“Her ne olursa olsun daima
gerçeği söylemenin yine de
şart olduğuna inancım şüphesiz tamdır.”(Vaclav Havel)

YİNE MEMLEKETİM ÜSTÜNE SÖYLENMİŞTİR
Memleketim, memleketim, memleketim,
ne kasketim kaldı senin ora işi,
ne yollarını taşımış ayakkabım,
son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,
Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın akında,
enfarktında yüreğimin,
alnımın çizgilerindesin memleketim,
memleketim,
memleketim...
(N.Hikmet-Pırag, 8 Nisan 958)
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Riba ve zekat kavramlarında ‘artmak’ anlamı vardır. Ancak ribanın getirdiği
artış iğreti, aldatıcı, yıkıcı, zulümden kaynaklanan bir artıştır. Zekatın getirdiği artışsa kalıcı, mutluluk getirici, emekten kaynaklanan bir artıştır.
Zekat; servetin zenginlerden fakirlere doğru akmasıdır. Temizliktir, artırandır,
çoğalandır, çoğaltandır, berekettir, övgüdür, maddecilikten kurtarmaktadır.

z

ekat; temizlik, bereket
ve artmak manalarına
gelir. İhtiyaç fazlası bir
malın belirli bir miktarını, üzerinden bir yıl
geçtikten sonra Kur’ân’da belirtilen yerlere Allah emrettiği için
vermektir. Zekat, Hicret’in ikinci
yılında oruçtan evvel farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de değişik isimler altında otuz yedi yerde
geçmektedir. Zekat malî bir ibâdettir. İhtiyaç fazlası mala sahip
olan zengin müslümanlara farzdır.
„Ey Habibim! Servet sahiplerinin
mallarından zekât al, bu onların
mallarını temizler ve vicdanlarını
arıtır.„1
Bir başka temel nokta da
şudur: Kur’an, servet sahibinin
malında, ihtiyaç sahiplerinin hakkı
bulunduğunu bu hakkın onlara
mutlaka ulaştırılması gerektiğini
açıkça belirtir.2
Servet ve sermaye kutbu, sürekli olarak emekten bir şeylerler
almaktadır. Kur’ân bu gerçeği,
ezilen-sömürülen kitleden yana
durarak gözler önüne koymuştur.

Peygamber ise „içinizdeki zayıf ve
ezilenler hürmetine rızıklanıyorsunuz“ diyerek emeğin hayattaki rolüne dikkat çekmiştir.
Zekat emri ve riba yasağı emeğin, servetin bir zulüm aracı haline
gelmesini önlemede asgarî resmî
tedbirlerdir. İnfak kurumunun imkânları işletilerek, tedbirlerin yoğunluğu, şartlara göre
değiştirilebilir. Böyle olunca da
İslâm yönetimi, gerekli görürse
servetin tümüne elkoyabilir. Hz.
Peygamber: „Mallarınızda zekat
dışında da yoksulların hakları
vardır„ diye buyurmuştur. Kur’ân
Rûm Sûresi‘nin 39. âyetinde riba
ile zekat arasındaki ilişkiye ve
bunların birinin yıkıcı, ötekinin yapıcı özelliğine dikkat çekiyor.
Bilindiği gibi hem riba, hem de
zekat kelimelerinde artmak anlamı
vardır. Ancak ribanın getirdiği artış
iğreti, aldatıcı, yıkıcı, zulümden
kaynaklanan bir artıştır. Zekatın
getirdiği artışsa kalıcı, mutluluk
getirici, emekten kaynaklanan bir
artıştır. Bu espriyi Kur’ân, anılan
âyette şöyle veriyor: „İnsanların
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malları içinde (riba yoluyla) malın
artması için verdiğiniz riba Allah
katında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince,
işte onu verenler mallarını kat kat
artırırlar.„
Kısaca İslam nimetlerin adaletsiz dağıtımını zekat emriyle; sefaletlerin belli bir kesime
yüklenmesini riba yasağıyla önlemek amacındadır. İslâm işçinin
emeğini koruduğu gibi sermaye
sahibinin hakkını da teslim eder.
İnsan toplulukları, her zaman ve
mekânda servetten bir şeylerin
topluma aktarılmasını sağlamadan
yaşayamazlar. Günümüz sistemlerinde bu, vergi adıyla sahneye
konmuştur. Ve zekat, genel anlamda, bir vergidir. Bu yüzden
Kur’ân zekatın miktarını ve zekat
yükümlülüğüne esas olan zenginliğin tanımını zaman ve şartlara
göre yapılacak içtihada bırakmıştır.
3

Zekatı kimler verir?
Büluğ çağına ulaşan, yöreye
göre, belirlenen nisap miktarı mala

Bamteli
sahip, hür ve akıllı müslümanlar
zekat verir. Peygamberimiz kimlerin zekât mükellefi olduğunu şu
sözleriyle açıklarlar „Zekât, zenginlerinden alınıp yoksullara verilen bir sadakadır. „ 4
Kimlere ve nerelere verilir?
Zekat; verilmediği taktirde,
vermeyenlerden kamu otoritesi tarafından zorla alınması gereken bir
ibadettir. Malî-iktisadî bir ibadet
biçiminde somutlaşan bu kurum,
İslâm iktisad ve sosyal felsefesinin
temelidir. İslâm iktisadının gayesi:
Sosyal ve siyasal sisteminin toplam mantığı içinde, müslümanın,
toplumun yararlarını korumak,
yoksulluğu ortadan kaldırmak ve
refahı gerçekleştirmek için kendi
ruhuna uygun, tutarlı yöntemler
oluşturmaktadır. Bu gayeye bağlı
olarak zekat, basit bir cömertlik
olarak görülmemelidir.
Zekat; servetin zenginlerden
fakirlere doğru akmasıdır. Temizliktir, artırandır, çoğalandır, çoğaltandır, berekettir, maddecilikten
korumaktadır. Buyruk şöyledir:
“Müminlerin mallarından zekat al
ki; onunla kendilerini arındırmış ve
mallarını bereketlendirmiş olursun.„ 5
“Onların mallarında hem dilenen hem de iffetinden dilenemeyen için belirli bir hak vardır.„ 6
“Allah’ın fazlı kereminden kendilerine verdiği mallardan cimrilik
edenler, sanmasınlar ki, o mallar
kendileri için hayırlıdır. Tersine bu
onlar için çok fenadır. Cimrilik ettikleri şey de, Kıyamet Günü boyunlarına dolanacaktır. „7
“Zekat Allah’tan bir farz olarak
sadece şunlar içindir:
a-Fakirler
b-Düşkünler
c-Zekatı toplamaya memur edilenler.
d-Kalpleri İslâm’a ısındırılacak
olanlar.
e-Özgürlüğünü yitirmiş olanlar.
f-Borçlular
g-Allah yolunda
h- Yolda kalmış kişiler.„ 8
Müslüman toplum, tek vücud
gibi olmalıdır. Toplumu oluşturan
bir kısım fertler, refah içinde yüzerken, diğer bir kısım fertler : Yoksulluk içerisinde sürünmemeli,
-okulsuz kalmamalı ,
-hastanesiz kalmamalı,
-yurtsuz kalmamalı,
-evsiz barksız kalmamalıdır.
Zekatın kimlere verileceği,
Tevbe 60’da gayet açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu sarf yerlerinden bir tanesi de, zekat toplama
memurlarıdır. Zekat toplama me-

murlarının, zekat verilmesi gereken yer olarak belirlenmesi, zekatın memurlar tarafından
toplanması gerektiğinin emridir.
Asr-ı Saadette, bu böyle uygulanmıştır. Zamanla işin ciddiyeti kaybolmuş ve bugünkü duruma
gelinmiştir.
Kur’an’ın belirlediğine göre zekatın sarf yeri sekizdir: 100’ü
temel alıp hesaplarsak ve bunu 8’e
bölersek, fakirin hakkına düşen
kısım 12,5’dur. Miskini de fakir kıs-

mında değerlendirirsek bu:
12.5+12.5= 25 olur. Yani zekatta
fakirin hakkı 100 üzerinden 25’dir.
Geriye kalan 75 ise, dolaysız fakire
ait değildir: Borçlulara, zekat memurlarına, kalbi İslâm’a ısındırılmak istenene, özgürlüğünü
yitirmiş olanlara, Allah yolunda yapılması gereken her işe ve yolda
kalmışlara aittir. 9

Müesseselere zekat
Müesseselere de zekat verilir.
Yani zekat parası bu gruplarla ilgili
yatırımlara harcanabilir: Çünkü
elde edilen kâr, yine aynı amaçla,
aynı yerlere harcanacaktır. Elimizdeki kaynaklarda, zekat, zekat verilecek yerlerle ilgili yatırımlarda
kullanılamaz diye, mâni bir hüküm yoktur. Fakirin, yeme içme
gibi tabii ihtiyaçları yanında:
-Oturmak için eve,
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-çalışıp rızkını kazanabilmek
için işyerine,
-tedavi edilebilmesi için hastaneye,
-okumak için okula ve kütüphaneye,
-yurda ihtiyacı vardır.
Bu ihtiyaçlar, zekat paralarının
nemalandırılması yoluyla karşılanabilir. Zekat, devlet eliyle toplatıldığına göre, ortada bir müessese
vardır. Bu müessesenin muhtaç olduğu bina yapımı ve sair giderler
elbetteki zekattan harcanacaktır.
Ilim öğrenenlerden, özellikle dar
gelirlilere, zekat verildiğine göre,
bunların okumaları için;
-Özel okullar,
-faydalanmaları için kütüphaneler,
-araştırma merkezleri,
-üniversiteler ,
-yemek içmek ve barınmak için
yurtlar yaptırmak ta elbette ki gereklidir.
Bu tür yerlerde kullanılmak
üzere zekat verilebileceği gibi, öğretmenlerin ücretleri de zekat fonundan ödenebilir. Ayrıca;
yolcular için verilen zekattan misafirhaneler yaptırılabilir, yol yapımı
için bir pay ayrılabilir.
Özgürlüğünü kaybetmişler için
ayrılan zekat fonundan, hapishanedeki tutuklulara sarfedilebilir.„ 10
Allah yolunda ne demektir?
Zekat verilecek yerlerden yedinci olarak „Allah yolunda“ zikredilir. Allah yolunda kavramı, Asrı
Saadette gereği gibi anlaşılmış,
uygulama, bu anlayışa göre gerçekleştirilmiştir. Zaman içerisinde
bu anlayış kaybolmuş, yerini fakir
ve miskinlere bırakmıştır. Yalnız
yedinci madde değil tabiki, yerini
fakir ve miskinlere bırakan, âyette
zikredilen sekiz madde, uygulamada tek maddeye indirilmiştir;
„fakirfukara“, hepsi bu kadar.
Konu böyle anlatılmış, böyle anlaşılmıştır.
Sistem veya sistemler halkı fakirleştirirse, üstelik bu fakirleştirme, bir kısım mutlu azınlığın
çıkarına olacak şekilde, yapılırsa
bu oran, yani fakirleştirme oranı
da yüzde 80’lere veya daha yukarılara çekilirse, bu sistem içerisinde tek tek fakirlere ulaşıp da;
- onları zenginleştirmek,
- onların problemlerini çözmek,
- onların akan gözyaşlarını dindirmek,
- fakirlik problemine çare bulmak da mümkün değildir.
Zekatla koruma altına alınan
insanlar, ya zenginleştirilerek
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ilerki senelerde zekat verecek duruma getirilmeli, ya da bir daha
yaşam endişesiyle karşı karşıya
kalmaması için güvence altına
alınmalıdır. Bir taraftan düzen,
sistemli bir şekilde insanları fakirleştirirken, siz öbür taraftan insanları zekatınızla fakirlikten
kurtaramazsınız. Bu güne kadar
da kurtarılamamıştır.
İslâm insanlığın kurtuluşu için
indirilmiş. Ancak bugün yeryüzünde iki milyar insana ismini
veren İslâm (!) mensuplarını bile
kurtaramamaktadır: Çünkü, bugünün müslümanları, İslâm kültürünün değil, kültür İslâm’ının
Müslümanlarıdır. Böyle bir dînin
dünyayı ve insanlığı kurtarması
mümkün değildir..
Zekâtı memurlar toplar
„Zekat memurlarına zekat veriniz!„ Bu, şu demektir. Müslümanlar fert fert zekat veremez /
zekatı, zekat memurları toplar.
„Onların mallarından zekât al!„
emri de aynı içeriği taşımaktadır.
Müslümanlar müesseselerini
kurarlar ve memurlarını tayin
ederler. Tayin edilen görevli memurlar, görevliler, zekatları toplarlar, toplanan bu zekatlar „Zekat
Müessesesi“ tarafından değerlendirilir, yatırılması gereken yerlere
yatırılır, harcanması gereken yerlere harcanır, gerekli görülen kurumlar kurulur, yeni kurumlar için
yatırımlar yapılır.
Zekatın şahıslar tarafından şahıslara dağıtılması resmi ideolojilerin işine yaramaktadır, bu yüzden,
müslümanların kontrolündeki sosyal müesseseler, başta zekât müessesi olmak üzere mutlaka
kurulmalıdır. Zekat kurumunun
destekleyeceği diğer müesseseler
sayesinde fakirlerin hem yüzü gülecek, hem de İslâm’ı tanıma fırsatını elde edeceklerdir.
Meselâ; zekât fonunun desteğiyle kurulan bu müessese bir
hastane ise; fakir, özel hastanesinde bedava muayene olacak ve
tedavi olacaktır.
Kurulan bu müessese bir özel
okul ise veya üniversite ise; fakir
öğrenci parasızlıktan ötürü okuldan atılmayacak. Bu yurt ise parasızlıktan ötürü yurttan
çıkarılmayacaktır. Kitlelerin İslâm’ı
kabulü, ancak bu yollarla gerçekleşebilecektir. İslâm’ı hayat nizamı olarak omuzlayacak kadrolar,
ancak, bu yollarla yetiştirilebilecektir. İşte zekat, Allah yolunda
böyle harcanır. Oysa, geleneksel
yaklaşımda zekat verilmesi gereken yerlerden „Allah yolunda“
maddesi, gaziler, fakirler ve hacca

gitmek olarak anlaşılmış ve anlatılmıştır. Bu anlayış ne yazık ki hâlâ
devam etmektedir.
Büyük düşünür, İslâmı hayat
düsturu olarak seçen şehit Seyyid
Kutup ve diğerleri, bakınız “Allah
yolunda“ yı nasıl açıklıyor. Allah
yolunda: „Bu geniş bir kapıdır.
Allah’ın egemenliğini, yeryüzünde gerçekleştirmeye yarayan, toplumun yararına olan
her şeyi kapsamına alır ve ku-

Sadaka Taşı
şatır.„11
Fahreddin Razi’ye göre „Allah
yolunda“ tabiri umumidir, herşeyi
içine alır. „Enes bin Malik ve
Hasan-ül Basri de aynı görüştedirler.
Reşit Rıza: „Allah yolundan
kasıt, fertlerin değil, bütün müslümanların umumi
menfaatleridir„diyor.12
Müellefe-i kulûb: Kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen insanlardır. Avrupa’da yaşayan
Müslümanlar zekatlarını bu insanlara verebilecekleri gibi, İslâm’ı bu
insanlara tanıtma amaçlı olarak da
kullanabilirler. Yine aynı amaçla,
enstitüler, yurtlar kurabilirler, özel
okullar açabilirler, gazete ve dergi
çıkarabilirler, radjo ve televizyon
açabilirler. Aşevleri kurmak suretiyle köprü altı müdavimlerinin karınlarını doyurabilirler.
Sozialamtlarla ortaklaşa çalışarak
muhtaç olan insanlara devlet eliyle
ulaşabilirler. Bu şekilde hem gayri
müslimlerin kalpleri İslam’a ısındırılmış hem de İslam üzerindeki
yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiş olunacaktır. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar gündemden
düşürülen Kur’an’ın bu maddesini
hayata geçirmek için özellikle gayret sarfetmelidirler. Bu Avrupa
müslümanlarına tarihin önlerine
koyduğu büyük ve anlamlı bir fırsattır.
Bu açıklamalardan sonra :
1- Müslümanlar İslâm’ı, yaşadıkları zamanın şartlarına göre,
anlamak ve anlatmak mecburiyetindedirler. Aslında mezhepler de
kendi zamanların da bu işi yapmış-
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lardır.
2- Müslümanlar, bu güne kadar,
şahıslara zekat vermekle, fakirleri
zengin yapamadıklarına göre, şahıslara zekat verme yerine
Kur’an’ın ruhuna uygun olarak kurulan emin bildiği müesseselere
zekat vermeyi tercih etmelidirler.
3- Müslümanların zekat verecek oldukları bu müesesselerin de
amacı Allah’ın ismini yüceltmek
olmalıdır.
4- Hele hele İslâm’ı yaşam biçimi olarak seçmek gayesinde olan
cemiyetlerin, kuruluşların mensupları sistemli olarak fakirleştirilen
insanları zenginleştiremeyeceklerine göre, zekatlarını, kuruşuna
varıncaya kadar Allah yolunda harcanması için güvendiği müesseselere, vermelidirler. Bu kuruluşlara
zekat vermenin önşartı şeffaf olmalarıdır. Şeffaflığı konusunda
şüpheli olan müesseselere zekat
verilmemelidir.
5- Slogan cümlemiz şu olmalıdır.
„Zekat, Allah’ın egemenliğini, yeryüzünde gerçekleştirmeye yarayan, toplumun
yararına olan her şeyi kapsamına alır ve kuşatır. Zekat’tan
maksat, Allah’ın isminin yüceltilmesidir.„
1
Tevbe Sûresi 5, 11, 18, 71, 103, Bakara, 43, 83,
110, 277, Mâide, 12. Nur, 37, 56
2
En’am, 141, Isra, 26, Rûm, 38
3
Öztürk Y. Nuri, Kur’an’ın Temel Kavramları, Yeni
boyut, Ist. 1993, s. 649
4
Buharî, zekât, 24, no: 1395
5
Tevbe 105
6
Zariyat 19
7
Ali Imran 18
8
Tevbe 60
9
Heyet , „Türkiye’de Z e k a t Potansiyeli“ , Ilmi
neşriyat, s. 20
10
Seyyid Kutup, Fî zılâlil Kur’ân c. 5 shf. 329
Tevbe Sûresi 60. Âyetin tefsiri
11
Seyyid Kutup, Fî zılâlil Kur’ân, c. 5, s. 329
Tevbe Sûresi 60. ayetin tefsiri
12
Y. Kardavi 2/64- 650, a. g. e. , s. 135

İlahiyatçılar Derneği

Thilo Sarrazin hatte gesagt:
“Wir werden auf naturlichem Wege durchschnittlich dümmer.”
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“Almanya kendini yok ediyor
Biz ülkemizi nasıl tehlikeye atıyoruz”
T.Sarrazin’in kitabı Alman medyasına Berlin-Basın Merkez’inde Necla Kelek tarafından tanıtıldı. (30.08.2010)

S

arrazin,tanıtım
''Şiddet ve terörizme geçişin
toplantısında
İslamiyet dışında hiçbir dinde bu
yaptığı konuşmakadar kolay olmadığını''
Yeşiller Partisi'nden
d a , A l m a n ya ' d a
''İslamiyet'in, diğer hiçbir
yaşayan
Çinli,
dinde olmadığı kadar talepkar
Federal Meclis Üyesi Ekin
Rus, Vietnamlı
bir şekilde Avrupa'da yayıldığını
Deligöz: Berlin'de doğan
ya da Polonyalı göçmenlerin
ve
Müslümanların
suç
uyum konusunda sorun yaşaolaylarıyla dikkat çektiğini, diğer
her iki çocuktan biri göçmadığını ve ülkeye zenginlik
hiçbir dinde şiddet ve terörizme
men kökenli. Göçmenleri
kattığını, asıl sorunun Müslügeçişin
bu
kadar
akıcı
manlardan kaynaklandığını, gitolmadığını''
düşman olarak görmek
tikçe artan nüfuslarına rağmen
''Özellikle Müslüman erkekleAlmanya'nın yararına
eğitim ve istihdam alanında
rin, okullarda Müslüman kızlar
Almanlara göre daha az temsil
kadar başarılı olamadığını, bundeğil zararınadır. Sarrazin
edildiğini öne sürdü.
un verdiği sıkıntıyla ve sözde
gibiler Müslümanları görAlmanya'da yaşayan Türkonur adına çok sayıda suç
ler'in sadece yüzde ikisinin Alişlediğini''
mezlikten geliyor. Biz
manlarla evlendiğini, bunun da
''Berlin'deki şiddet olaylarının
Türkler'in
ve
tüm
yüzde 20'sinin, toplam 1000
buradayız ve biz varız.
Müslümanların
kültüründen
Türk ve Arap genci tarafından
Toplumda sorunlar varsa
kaynaklan-dığını ileri süren
işlendiğini ancak hükümetin
Sarrazin,
''Müslümanların
uyum raporlarında bu şiddet
beraber çözmeliyiz.
kültürü Ba-tılı ülkelerdeki
olaylarının
ayrı
ayrı
İnsanları kışkırtmakla hiçyaşam tar-zına uymuyor''
gösterilmediği''
dedi.
''Almanya'daki Türk göçmenbir yere varılmaz.
Demografik gelişmeyle Allerin yüzde 90'ının kendi araman halkının yok olmaya başsında, yaklaşık yüzde 60'ının da
ladığını, bunun da kendisini
Türkiye'den getirdiği insanlarla
büyük üzüntüye sevk ettiğini belirten Sarrazin, bu evlendiğini ve Türkiye'den gelenlerin çoğunun
nedenle göç ve uyum konusunda ayrıntılı analizler eğitimsiz olduğunu''
yaptığını ve kitabında ayrıntılı bir şekilde
''Batılı aydınların, Müslüman kadınların başörtüsü
Müslümanların uyum sorununa değindiğini söyledi.
takmasının ne Almanya'daki ne de Türkiye'deki deBir Arap gazetecinin, uyum konusunda neden mokrasiyi çökerteceğini söylediğini''
daha çok Alman politikasının yaptığı hatalara
''Bu görüşe katılmadığını, başörtüsünü, gerici bir
bakmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da Sarrazin, ideolojinin
önde
dalgalanan
bayrağı olarak
Çin, Rusya, Vietnam ya da Polonya'dan gelen göç- gördüğünü''
menlerin Alman toplumuna birinci kuşaktan sonra
''Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da başörtüsü
çok iyi uyum sağlayabildiğini söyledi ve ''Eğer politi- takan kadınların sayısının arttığı''
kalar hata yaptıysa, neden Müslümanlar dışında
''Okulların küçük yaştaki kızlara başörtüsü ile
diğer yabancılar uyum sağlayabiliyor?'' yanıtını verdi. derslere girmesine izin vermesinin, bir devletin kız
''İslamiyet'i Almanya'nın bir parçası olarak gör- ve kadınların erkeklerle eşdeğerde olmadığını kabulmüyor musunuz?'' sorusuna da, ''İslamiyet bir kişi lenmesi anlamına geldiğini, bu nedenle devletin
değil, o yüzden bir şeyin parçası olamaz'' diye yanıt böyle bir mesaj vermesinin yanlış olduğunu''
veren Sarrazin, ''Vergi ödeyen Müslümanları seviyor
''Müslümanlar'ın Almanya'daki yasalara uyması,
musunuz?'' sorusuna karşılık da, ''Ben Berlin eyale- kadınları baskı altında tutmaması, zorla evlilikleri ortinin eski Maliye Bakanı olarak vergi ödeyen herkesi tadan kaldırması, gençleri şiddet eylemlerinden uzak
seviyorum'' dedi.
tutması ve sosyal yardım sistemine yük olmadan geAlmanya Başbakanı Angela Merkel'in de kendisini çimlerini kendileri sağlaması gerektiğini''
eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Sarrazin, Mer''İşlevini büyük ölçüde yitirmiş ve işsiz bir alt
kel'in, kitabını henüz okuma fırsatı bulduğunu sınıfın oluşmaya başladığını''
sanmadığını söylemekle yetindi.
''İşsizleri uzun vadeli sosyal yardıma bağlayan sosyal devlet sistemi fazla cazip hale geldi, böylece
Sarrazin'in kitabından alıntılar
insanların iş yapma isteğinin de kalmadı,’’
''Müezzini duymak istersem Şark ülkelerine gide’’Buna çözüm olarak devlet yardımı yapılan ailerim''
lerden, karşılığında bir şeyler beklenmesi, her du-
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Politika
rumda insanların aylarca, hatta yıllarca sosyal yardım
paralarından geçinerek gerçek hayattan uzaklaşmasının önlenmesi gerekiyor.''
Almanya'da Sarrazin'e tepki yağıyor
Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili
yaptığı aşağılayıcı açıklamalarla köklü bir göç ve
uyum tartışması başlatan Alman siyasetçi Thilo Sarrazin'e toplumun her kesiminden ve siyasi partilerden tepki yağıyor
Sarrazin'in kitabının tanıtıldığı Federal Basın
Evi’nin önünde ise protesto gösterileri düzenlendi.
Protestocular, Sarrazin'in tezlerinin toplumu bölmeye
yönelik olduğu belirterek, bu tür tezlerin paylaşıldığı
platformların
sunulmamasını talep etti.
Alman hükümet sözcüsü
Steffen Seibert, ülkedeki
Müslüman
göçmenleri
eleştiren Almanya Merkez
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Thilo Sarrazin'in söylemlerinin, Merkez Bankası'nın ulusal ve uluslararası alandaki
itibarını zedelediğini söyledi.
Seibert Berlin'de yaptığı
açıklamada, "Almanya Kendini Yok Ediyor" (Deutschland schafft sich ab) adlı
kitabını tanıtan Sarrazin'in
söylemlerinin uyuma zarar
verdiğini belirterek, "Uyumu
istediğini söylüyor, ancak belirli grupları toplumdan dışlayarak bunun olmaması için
çok şey yaptığını söylemek
lazım" şeklinde konuştu.
Almanya
Müslümanlar
Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayyub Axel Köhler:"Sarrazin'in tehlikeli bir yolda olduğunu, ancak
böyle ırkçı bir insanın değişemeyeceğini" ifade etti.
"Bu, buz dağının tepesi. İslam düşmanlığının,
ırkçılığın bir türü olarak siyasette gündeme getirilmesi lazım. Bu konuda önlemler alınmasını istiyoruz"
şeklinde konuştu.
Almanya Yahudi Merkez Konseyi'nin eski Başkan
Yardımcısı , Sarrazin'in sorumluluklarını yerine
getirmediği tartışma konusu olduğunu belirterek,
"Biz hepimiz beraber ortak yaşamı inşa etmeliyiz.
Mil- yonlarca Müslümana ve Türklere hakaret etmekle buna fayda sağlanmaz. 'Yahudi her zaman Yahudi. Aptal Türk her zaman aptal Türk'’ diye
popülist ifadeleri kullanmak, ortak yaşamı isteyen ve
bunun için çaba harcayan milyonlarca insanı rencide
ediyor. Bize toplumu kışkırtanlar değil, köprü rolünü
üstlenenler lazım." diye konuştu.
Almanya Türk Toplumu (TGD), Başkanı Kenan
Kolat: "Sarrazin'in kitabının tanıtımı aslında NPD
(aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisi)
merkezinde yapılması gerekirdi" dedi.
Kendisi de SPD üyesi olan Kolat, Sarrazin'in bir an
önce partiden çıkartılması ve bu konuda Almanya
Merkez Bankası'nın da sorumluluk üstlenmesi
gerektiğini kaydetti.
SPD Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Ülker Radziwill
de, Sarrazin'in tehlikeli bir adım attığını, ülkede bir-
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likte yaşama zarar verdiğini belirterek, Almanya'da
yaşayan göçmenlerin çoğunun, yurt dışından
getirdiği diplomaların Almanya'da kabul edilmemesi
nedeniyle iş bulamadığına ve sosyal yardım parasıyla
geçinmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Sarrazin'in
Almanya'ya bugüne kadar büyük emek vermiş
insanları gözardı ettiğini ifade etti.
Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis Üyesi Ekin Deligöz ise, "Berlin'de doğan her iki çocuktan biri göçmen kökenli. Göçmenleri düşman olarak görmek
Almanya'nın yararına değil zararına." dedi. Deligöz,
sözlerine
şunları
ekledi:
"Sarrazin
gibiler
Müslümanları görmezlikten geliyor. Biz buradayız, biz
varız. Toplumda sorunlar varsa beraber çözmeliyiz.
İnsanları kışkırtmakla hiçbir
şey elimize geçmez."
Yeşiller Partisi Berlin Eyalet
Meclisi Üyesi Özcan Mutlu
Sarrazin'in Müslüman kökenli
olduğunu iddia etti. "Sarrazin ismiyle Endülüs Devleti
döneminde ve sonrasında
İspanya'dan Fransa'ya göç
eden
Müslümanların
adlandırıldığını" ve
"Bu
bağ-lamda, ırkçı söylemleri ile
toplumu bölen ve toplumsal
barışı tehlikeye sokan Thilo
Sarrazin kendi ecdadına dil
uzatmakta ve kendi soyunu
karalamakta" diye konuştu.
Sol Parti Federal Meclis
Grubu Göç ve Uyum politikası
sözcüsü Sevim Dağdelen,
Sarrazin'in toplumsal grupları
genetik kökleriyle sınıflandırdığına işaret ederek, "eğer
insan topluluklarını genetik
kökenleriyle tanımlar, buradan hareketle belli davranış
tarzlarının altında genetik kökenleri yattığını söylerseniz sadece ırkçılık yapmış olmazsınız. Tersine, bu
düşüncelerle nazi ideologlarından uzak olmadığınızı
gösterirsiniz" dedi.
İslami kuruluşlar da bir basın toplantısı düzenledi.
DİTİB Berlin Yönetimi'nden Pınar Çetin, Almanya
İslam Konseyi Genel Sekreteri Burhan Kesici, İslam
Merkez Konseyi Dönem Genel Sekreteri Ayman Mazyek'in hazır bulunduğu toplantıya Berlin'in eski
Uyum Sorumlusu Barbara John katıldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Burhan
Kesici, şunları söyledi: "Bu tezler aslında yeni değil,
ama Sarrazin gibi Berlin'in eski Maliye Bakanı ve Merkez Banka Yönetim Kurulu Üyesi'nin bunu söylemesi
bu tezlerin toplumda daha çok benimsenmesine ve
hak verilmesine yol açıyor. Normalde bu tür tezleri aşırı sağ görüşlüler savunurken, şimdi toplumun merkezi diye adlandırdığımız kesim
tarafından da benimsenmesi tedirgin ediyor. Bu
ise uyum konusunun yeniden tartışılması gerektiğini
gösteriyor."

Hazırlayan:
Sabahattin BOZKURT
11/2010

Kültür

sarı genler
yeşil genler
sarrazin’ler

Çevirenin önsözü: Bu yazının aslı Der Spiegel (36/2010) dergisinde ‘Thilo und Gene’ üst başlığıyla yayınlanmıştır.
Yazar doğrusu meseleyi enine boyuna bol bol tırnak içinde kullandığı kelimeler ve cümlelerle, kaynaklarına göndermeler
yaparak gayet güzel serimlemiş. Aşırıya giderken bile yer yer mizahî bir dille kendini frenlemesini bilebilmiş. Fakat bu
arada konuyla alakası uzak mıdır, yakın mıdır demeyip mâlum soykırımlara da değinmeden edememiş. Sonunda değerli
yazarımız sözü İslam’a getirerek, ön yargılarından hiç şüphe etmediği gibi Cem Özdemir’e gönderme yaparak; „Mit den
Wölfen heulen“ (siz isterseniz bunu kelimesi kelimesine kurtlarla ulumak” diye tercüme edin!) yani “cemaate uyarak”
deyimiyle, yerdiği zümreye aslında kendisi dahil olmuştur.

a

lman atlarının üç hareket biçimi vardır: Hafif
yürüyüş, tırıs [hafif
sürat]* ve dörtnala gidiştir. İzlanda atlarının ise bir hareket fazlalığı vardır. Buna “tölt”
[rahvan veya eşkin] denir. Toynaklar zemine değmiyormuşcasına at
ve sürücü yola sanki akarlar. Bu
hareket göze şık görünmekle kalmaz, suvâri atının üzerinde bardağındaki kahvesini dışarıya sıçratmadan da içebilir.
Herşeyden önce ülkeye dışardan
gelen ziyaretçiler bu hareketten
etkilenirler. Bu ne demek oluyor?
İzlanda atları dünyaya “tölt-gen”li
mi geliyorlar?.. “Tölten” [rahvan]
koşmak doğuştan mı yoksa terbiye edilmekten mi gelir? Tabiat mı,
yetiştirme mi?..
İzlandalılar atlarının “saf” kalmalarına ve onları başka atların yöresinden uzak tutmaya dikkat
ederler. Bir İzlanda atı eğer bir
başka yörede yarışmaya katılmışsa bir daha yuvasına sokulmaz.
Fakat İspanya Sarayı Binicilik O-

kulu’nun atları Lipizzanalarda tam
tersi olur: Yarışmaya katılmazlar
ise yuvalarına sokulmazlar.
İzlandalılar soy ve soplarına büyük değer verirler. 300.000 İzlandalının nerdeyse her biri soy zincirini 970 yılı dolaylarında ilk göç eden Kızıl Erik’e kadar geri çekebilir. Hemen hemen hepsi bir şekilde
birbirleriyle akrabadır. Yani bunlar
sadece yaşadıkları coğrafya itibarıyla değil etnik kökenleriyle de
yeknesak bir bütünlük içindedirler.
Soy-sop ekonomisi olumsuz, hedeflenen hastalıklarla mücadele
ise bu durumun olumlu tarafıdır.
Decode Genetics’e göre İzlanda-lıların miraslarının neredeyse tamamının kayıt altına alındığı ve
fakat adadaki hastalıkların tarihlerinin değerlendirildiği hiç bir kayda rastlanmadığı da bir vâkıadır.
Saga-araştırmacı/genetikcilerin
düzenledikleri şecerelerin yardımlarıyla Kızıl Erik’in boylarını ve soyunu çıkarmak mümkün olabilmektedir.
Her bir İzlandalı’ya özel bir “İz-
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landa-gen”i olup olmadığı eğer sorulsa, bunu evet ile cevaplan-dırır.
İzlandalı, bu eveti ne ırkî ne de bilimsel olmayan bir sınıfla-maya
tâbi tutarak söyler.
Mesela İzlandalıların herhangi
bir felaket karşısında nasıl tedbir
aldıkları, böyle bir karakter için bir
komplimandan daha fazla bir şeydir. Kollarını hemen sıvayıp molozları bir yana yığarlar ve sonra yine
önden yığmaya başlarlar. Bu şekilde iş görmeyi Vikingler yaptılar,
İzlandalılar da hâlâ aynısını yapıyorlar. İşte bu kültür ve anlayış
veya gelenek diye adlandırılır.
Bilhassa Adalıların hepsi okuryazar olmakla gururlanırlar. En
basit köylüler bile okuyabilmek-tedirler. Katolikler kendi latin ölçüleriyle bayram yaparlarken, bunlar
da hâlâ kadın-erkek kendi yerel
dilleriye ibadet ederler. Bunu
bugün adalıların edebî verimlilikleri de izah etmektedir. Avrupa’nın
hiçbir yerinde şahıs başına satın
alınıp ve okunan kitap, buradaki
kadar değildir. Ülkenin Atlantik

Kültür
morinasından hemen sonra ikinci
en önemli ihraç maddesi romanlar
ve hikayelerdir.
Okur-yazarlığın yüksekliğinde
uzaktaki Avrupalı iki toplumla, Ermeniler ve Yahudilerle beraberdirler.
Hristiyanlık
öncesi
Roma’-sında bayramlar hâlâ putperestce kutlanırken Ermeniler
kendi kilise-lerini 301 yılında ihya
etmişler. Yahudiler ise kendilerini
kitabın [Tevrat’ın] halkı olarak anlarlar. Bu iki millet soykırımlardan
sonra yok olmayan zengin tecrübelerini ve kültürel geleneklerini
nesilden ne-sile “miras’’ bırakarak
“vadedilmiş ülke’’ye mistik bir
tarzda bağlarlar.
Bunlar hep “identität“ [kimlik]
diye adlandırılıyor. Fakat buna ek,
bir de “gen’’ söyleniyor. Yani eğer
Ermeniler, İzlandalılar ve Yahudiler benzer “genler’’e sahiplerse
bu, hiç de ırkçı bir tesbit değildir.
Bu sadece zamanla edinilmiş benzer hayat şartlarının, benzer tezahür-lere yol açtığını gösterir.
Malta Lehming Berlin’de çıkan “Tagesspiegel’’ gazetesinin bir kaç
gün önceki sayısında, bu yılın
Nisan ayı Yeşiller Partisi’nin Kölln’deki küçük grup toplantısını hatırlattı. Habere göre Cem Özdemir,
Yeşiller ile FDP arasındaki hududu
ve iki parti arasında var olan “genetik farklılık’’ın büyük olduğu-nu
ileri sürdü. Bu sözden önce “Hamburger Abendblatt’’da çıkan konuşmasında Yeşiller’in şefi “A-tom
enerjisinden vazgeçme bizim için
münazara konusu olmaz. Bu âdeta
genetik koşullara bağlıdır.’’ diye
izah etmiş.
Hiç kimse daha önce böyle telaşlanmadı. Daha önce sarı genlerin veya yeşil genlerin varlı-ğını hiç
kimse sorgulamadı. Her-şey Özdemir’in sarfettiği gibi apaçıktı. Ne ki
’’Yahudi geni’’inden dem vuran
Thilo Sarrazin için öyle masumluk
ihtimali düşünüle-mezdi. Sonunda
Cem Özdemir de sevinçle cemaate
uydu. Hem de Guido Westerwelle
ile yanyanaydı. O Westerwelle ki,
ne çabuk da unutmuş; antisemitik
çıkışları se-bebiyle partiden arkadaşı Jürgen W. Möllemann’a hiç
perva etme-den hududları gösterek böyle be-yân etmişti: “Siyasî
münakaşa- larda ırkçılığı veya antisemitizmi destekleyen sözlere
yer yoktur.’’
“Günlük gazete’’ programında
ZDF-televizyon’un baş müdür vekili terorizm uzmanı Elmar Theveßen (“ırkçılık’’) iddiasını yüksek
sesle okudu ve hemen şu hükme

vardı: „Thilo Sarrazin demokrasi
aktini ihlal etti.“ Yahudi Merkez
Konseyi başkan yardımıcısı Dieter
Graumann da meseleyi yanlış istikamete doğru fevkelâde hava-landırdı ve Sarrazin’i “Nazi-dönemi
hijyen ırkçılığı elementlerine geri
dönmek’’le suçladı. “Bild am
Sonntag’’ gazetesindeki rakibi Michel Friedman da asistanlığını yaptı: “Köprü kuranlara ihtiyacımız
var, nefret vaizlerine değil, hele
Alman Merkez Bankası’nın yönetiminde bulunmalarına hiç değil.’’
Öyle görünüyor ki bunların hepsi
aynı vakitte aynı maddeyle kafayı
bulmuş gibi tüm tartışmaları;
‘‘biz’’im köprü kuranlara değil, bilhassa Merkez Bankası yönetiminde para ve faiz politikasından
haberdar olan kimselere ihtiyacımız var şeklinde. 30 yıl var yok,
böyle heyecan yaşanmamıştı.
1981’de, eski İsrail cumhurbaşkanı Menachem Begin eski Almanya başbakanı Helmut Schmidt’i
Nazilerin civarına doğru itmişti. Bu
tarihte bütün Almanya halkı yekvücud oldular ve eski muhalefet lideri Helmut Kohl bile Schmidt’e
arka çıkarak, baş kaldırdılar.
Bugün elit siyasîler ayağa kalkıyor ve Thilo Sarrazin’in başı için

kavga ediyorlar. Bir elin par-makları adedince yekün tutan bu kimseler beyanatlarıyla ona arka
çıkıyorlar veya en azından onu
haklı buluyorlar. Bunlar işte kötü
zanlılar: Arnulf Baring, Heinz
Buschkowsky, Hans-Olaf Henkel,
Necla Kelek.
Yani sözümona Almanya’da
“provakatör’’ ve “putkırıcı’’lar saygın oluyorlar. Fakat bunlar öyle
hemen meydana çıkmıyorlar ve
açık kapıların eşiklerini aşındırmıyorlar; taşkın ve zararsız, kutlamaların ama hepsinde medhedilmiş “dâhi provakatör’’ Christoph
Schlingensief gibi.. bir sıfat da;
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demografi, entegrasyon, emigrasyon, çokkültürlülük ve sosyal devlet gibi sağılmış inekleri yeniden
sağmaya çalışan Thilo Sarrazin’e
yakıştırılsaymış meğer.
Sarrazin belki bazı noktalarda
yanılıyor olması sebebiyle değil,
özellikle bu noktaların çoğunda
haklı olmasına rağmen yine de tecavüzleri harekete geçirir. Göçmenlerin, cemiyeti ne kadar çok
“zenginleştirdiği’’, çokkültürlülük
projesi taraftarlarını çok heyecanlandırsa bile bu temiz projenin
gerçekte; cemiyete kârdan çok
zarar getirdiğidir. Bu gibi iddialar
sebebiyle Sarrazin, “insanı aşağılamak’’la suçlanmaktadır.
Eğer bu tartışma, emeklilik yaşının
67 yaşına çıkarılmasının devlet
maliyesine hangi kolaylıkları ge-tireceği üzerine olsaymış; insanlara, faydanılma değerine göre
kıymet veriliyor olması çok heyecanlı halis kinizm olacakmış.
“Yahudi-gen’’iyle çok mu ileriye
gitti Sarrazin? Evet. O “sıfatlar’’
veya “huylar’’dan, yani “tölt’’ten
konuşsaymış daha şık olurmuş.
Eğer hiç kimsenin şüphelenme-yeceği dış görünüş veya hastalık-lar
irsî ise şu sorular sorulmalıdır:
Niçin Yahudiler –istisnalar hariçkötü sporcudur ve iyi satranç oynarlar. Niçin blues tarzı müzik
yapan müzisyenlerin çoğu zencidir? Niçin Kenyalılar maraton yarışmalarını sık sık kazanırlar? Niçin
Amerikan üniversitelerinde okuyan Asyalıların sayısı çok çok yüksektir?.. Böyle pozitif ayrım-lara
hiç kimse karşı değildir. Piza-Araştırması tersini göstermesine rağmen hâlâ Almanlar ’’şairler ve
düşünürler milleti’’ olarak tanımlanmaya teşnedirler. İtalyanların
İsveçlilerden ayrı iş ahlakına, Polanyalıların Danimarkalılardan ayrı
seks ahlakına sahip olmaları hâlâ
cedel çıkarır. Esasen “Diskriminieren’’in aslı “unterscheiden’’ [ayırmak,tefrik etmek] demektir. Ve
yalnız kamu merasimlerindeki
farklılığın kaydı, eğer sınır koymak
olarak yürütülecekse; bu tehlikeli
ve çirkin olur. Geri kalan herşey
böylece çeşitliliğin sınıflandırılmasına ait olur. Bunun için bugün
helal[metnin aslı “halal”], yarın
koscher [yahudi yemeği] ve öbür
gün ise Haxe [hristiyan yemeği]
yiyoruz. Sabahları piyano konseri
ve akşamları isyan şarkıları din-liyoruz. İspanyollar kendi sıcak-lıklarına,
İngilizler
kendi
soğukkanlılıklarına hayran oluyorlar.
İskoçyalılar da kendi cimrilikleri

Kültür
üzerine şakalaşıyorlar.. Bunlar hep
klişeler. Fakat çekicilikleri var. Yönelimlerimizi kolaylaştırıyorlar.
Sarrazin’in meselesi kitabını ayıran gözükmeyen kırmızı iplik ayraç
gibi istatistikler ve rakam-ların güvenciyle bir beyandan kaçmak
olsa gerek: İslam otoriter, eskimiş; modernliğin ruhundan uzak
kendine hizmet eden bir sistem. O
demokrasinin değerleri-ne ve yapılarına muvafık değil: kuvvetler

ayrılığı, devlet ve kilise-nin [metnin aslında ‘Kirche’(!) var] ayrılığı,
bireyin kendi mukadde-ratını tayin
etme hakkı, inanç ve fikir hürriyeti, eşitlik hakkı ve özgürce eşini
seçme hakkı.. Bunlar İslam’ın bütünlüğünde yok. Bir çok müslüman
modernliğe
geçme-yi
başardı, bir kısmı da bu mo-dernlik için hayatını ödedi.
Aslında Sarrazin “ham tezler’’iyle açıkca bir sinire isabet etti.

Karl Kraus: ne isabet ederse, isabetli de olur demiş. Yani Sarrazin
dip Almanlılık genini yeniden hortlattı: Weltanschaung olarak şikayetkarlık.
Henryk M.Broder
*Köşeli parantezler çevirene aittir.

Çeviri :
Bünyamin Özdemir

EVİN VİA
Pflegedienst

Ihr Pflegepartner Zu Hause
Herzlich willkommen! beim Pflegedienst evinvia
Häusliche Pflege wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Deshalb ist es notwendig, einen zuverlässigen Partner zu haben, der Sie in der häuslichen Pflege unterstützt und im Alltag begleitet.
Wir sind die richtigen Partner für alle, die Unterstützung bei der Pflege brauchen: Für überlastete
Angehörige, die Beratung und Information durch Fachleute wünschen, für jeden der Gesellschaft
und Erholung sucht, für alle die im Haushalt Hilfe brauchen.

Pflegedienst evinvia GmbH
zur Homepage Nachricht senden

Tel.: 06337 7373
Fax.: 06162 29844

Obentrautstraße 72
10963 Berlin - Kreuzberg
36

11/2010

Literatur
Nach Sarrazins Äußerungen

AUSLÄNDERLIED 2010
O Mensch! O wehe Erasmus!:„Menschen werden nicht geboren, sondern gebildet.“ Stimmt's?
Um die Atombombe zu erfinden und sie zu zünden, müsste man ja gebildet sein?

Auf!
Herr ExGrandeur Conducteur!
Auf, ihre weisen westlichen Frankenohren!
Würden Sie liebenswürdigerweise wagen, sich zu äußern:
Wer streichelt denn Ihr geheimes Wunderlampenrund in der Kurve
Wer flüstert dann Ihre Irrungen und Wirrungen
Von wem werden Ihre Adern mit blauen Blüten empört
Von welchen Thesen aus Affenrippen murmeln Sie lustig
Unter diesen Blöden, ei Bourgeois
Ja Sie sollten ächzen etwas!
Was geschah jener Eurer adeligen Hoheit
Die aufs Spiel zu setzen war natürlich nicht ertragbar
Und Eurer zu wenig Gebärendes Mamaland, die sich abschafft.
Entgegen musste die „bleiche Mutter“ pausenlos beständig gebären
Die Angst vor dem unerwünschten nächsten Niederschlag wird nicht schlafen lassen
Und sowie vor den lebensunwerten Oskars, von deren Geschrei
Von deren Schlägen darauf! : Auf die riesige Blechtrommel:
„Dummheit, Dummheit über alles, / über alles in der Welt“ in der Welt
„Hey teacher leave the kids alone“
Die Gastarbeiterkinder kennen noch nicht, was eine Mauer mit Stacheldraht ist
Drum brauchen sie Ihre gütige Hilfe, wie man mit solchen Mauern leben kann
Dort gibt’s noch viele Abfälle unter Ihrer letzten Berliner Mauer nach dem Fall
Ja dort unten gibt’s vieltausend KANTige unHELLenische graue Steine, gewiss!
Nun mit denen müssten Sie schnell diesmal Big Germany aufbauen neben purpurroten Flüssen
Keine Sorge die Bundesbank sollte Ihnen gern helfen durch die AMEX-Karte, klar!
Schaffen Sie doch das, mein Herr
Sie wünschen nicht dumm zu sein
Sie sollten ja intelligent sein
Herr Hellseher! Herr Ober!
Schauen Sie nach sich selbst in Ihrem unfremden Spiegel!
Was beliebtens zu sehen: Er ist Uve Schmidt, nicht wahr
Er schrieb ein merkwürdiges Gedicht, das „Deutschlandlied“,
An die eventuellen Herrscher und Bankiers: „Über alles“ und 18mal
„Wir mauern/ Wir mauern/ Wir mauern„ etcetera
Hören Sie doch das, mein Herr
18 Mal? Wieso ist denn das
Sie wünschen nicht dumm zu sein
Sie sollten ja intelligent sein
Zum Aufbau, Herr Zahlmeister! Fragwürdiger Volkswirt!
Die Gastarbeiter, die echten Ungebildeten könnten nicht mehr arbeiten
Manche von denen sind schon tot
Manche von denen liegen im Krankenbett
Manche von denen sind zurückgezogen in die Türkei
Sie würden sich darüber tatsächlich nicht freuen, nicht wahr
Herr Genhüter Genschütze! Klonforscher Dolly
Ihre übermütige Hybride-Verteidigerin in jedem Rand
Müsste vielleicht gern anmutig Ihnen zwar helfen
Könnte aber auch vergebens sein: bei solchem eigenen Baugerüst,
Im Laufe des Verkehrs, wegen der übertriebenen Zündspannung für den
Genussbiss
Schmeckt die Gnädige enorm sehr herb, na ja
Als eine unreife K e l e K m e l o n e.
›
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Herr Statistiker Spekulant oder Krisenmacher!
Als Obama in Berlin die Siegessäule noch nicht umarmt hatte
Also noch nicht Berliner war. -Yes, he can! -Kiss him Angie!Und Lehman Brothers von den Neffen Keynes noch nicht entkleidet wurde
Aber nachdem so weit weit weg schon schöne Liberté entjungfert wurde
So wie ein gewisser Efendi vor den Gnomen zum einladenden Schoss geflohen war
Und im Ramadan krönte ein anderer gewisser Hoca seinen Bübchen wie einen
osmanischen Sultan
Wie es sogar die Putschisten nicht tun konnten. Ene!! mene muh, raus bist du!
Und die Soldaten unseres Planeten sind überall und marschieren und marschieren
Entweder um von Irak zurückzuziehen oder nach inner-Afganistan zurückzugehen
Und heute immer noch wie zu allen Zeiten die Schwachen töten lassen
-Los, öffne deine alten Zöpfe ei Mädel! Es gibt kein Heimweh mehr und Vaterland!
-Los ins Laden! Weine nicht mehr ei Weib! Jetzt über-überall Bank und Kaufland!
-Nein! Dichter!! Stimmt nicht! Nicht Jeder Engel ist schrecklich!
-Jeder Mensch ist schrecklich!
Herr Knotenrechner! Fingerhalter! noch etwas:
Es war einmal ein sehr seltsamer Prediger
Der Papst Be Be beVenedig in Regensburg
Seine Rede war dort von Glaube und unVernünftigem Islam
Allerdings konnte er nicht einmal richtig bis 3 zählen
Ach so! der kannte auch keinmal das WESEN ohne Mehrheit
Nach den Kamelhirten in Wüsten war es aber kinderleicht
Da der schon Jahrhundertenlang die Geisel der römischen Zahlen ist
-Zahlen, muss ich sagen, Ziffer ist auch Arabisch. Wie Schandee!!!
-Was hieß die arithmetische Aufklärung? Was denken wir uns da drunter!
-Wieso findet der unkörperliche nur köpfige Hawking keinen Gott im Schwarze Loch
Es gäbe doch nicht die Dreigötzendienerei in den Dreiecken: Sonne-Monde-Erde
Jupiter-Juno-Minerva / Osiris-Isis-Horus / Brahma-Vishnu-Schiva / und und und
-Im welches Loch waren sie verschwunden? 3=1? war’s doch korrekt, meine Heilige!
-Ich schenke ihm drum einmal Türkisch (KOCAMAN SIFIR) eine große Null alsooo
-Mag man die übrigen Stäbe hinein werfen und gut mischen ohne zu gucken
-Öffnen Sie jetzt die Augen! Was würden Sie sehen? Wie Eins aus, weltlich oder geistlich?
-Entschuldiege! Tut mir so leid! Es sieht aber zu mir leider so aus: III
Çok Kalın Bir ( anlayapilmen içün ortadaki üç parmağunu pirleştür papacuğum )
Gott behüte immer noch vor dem ganzen Versehen
Um jeden Preis, der Römer Petrus!!
Zum Schluß
Herr Taufpate Namensgeber!!
Um uns im Jenseits zu retten
Hatten wir Gott noch nie gekreuzigt.
Waren Sie heutzutage wieder in Not
Ich bin hier gegenüber von Ihnen
Los halten Sie mich sicher fest!
Meryemoğlu İsa will ich gern werden
im Namen des Kreuzberger Neugeborenen!
Nun lassen sich selbst zu Judas umwandeln
Mich küssen/ verkaufen/ verraten
Ich gehöre nie zu diesem Paradies
Als der Anker ein schuldiger `Âdem’
Als die ursündige verführerische `Havva’.
Nicht nur „aus den schwarzen Wäldern“
Sondern aus dem fernen schwarzen Osten
Unkraut Unentwickelt Unmodern Fremd!!
Aber keinerlei L’Etranger von Frankreich
Etwa Karl der Räuber von Schiller
Der Gegner der ganzen Imperativen
A wanted Wohlstandsverhinderer
Habe kein Zuhause hier und da
Bin allerletzte schwarze Elegie
Allerletzte hinkende Hoffnung
-Goethelein schweigt im Walde
Als ob er dieses Finsternis gezündet hätte
Ja es ist so! Alles für das mollig Heim
Ja es ist so! Alles für den kokett Reim
Über allen Gipfeln ist der Kuh
Ganz unten bin ich hier nanu:
Bünyamin Özdemir
Unter dem Namen
Der YABANCi
bunyamdemir@gmail.com
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Der Islam gehört
zu Deutschland
Deutschland habe eine christlich-jüdische Geschichte - "aber auch der Islam gehört heute zu Deutschland".
Das sagte Bundespräsident Christian Wulff am 3. Oktober in seiner Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit.

E

“

Die Rede des Bundespräsidenten erntete natürlich nicht
nur Lob, so gab es Kritik von
diversen Politikern der CDU
und der CSU, die ihre Vorstellung einer deutschen
Leitkultur verteidigen wollten. Damit reihten sie sich in
eine Gruppe ein, dessen Horizont populistisch und parteipolitisch bestimmt ist.

“
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igentlich war dieser Satz die bloße Feststellung eines Faktums, also nichts Neues.
Dennoch war es vor dem Hintergrund der
emotional aufgeladenen Stimmung zur
aktuellen Integrationsdebatte ein Meilenstein. Der Bundespräsident als formell höchste Autorität
des Staates konstatierte, dass der Islam, wie das Christentum und das Judentum zu diesem Staat gehört.
Neben Zustimmung aus diversen gesellschaftlichen Bereichen wurde seine Rede als Novum besonders von
muslimischen Bürgerinnen und Bürgern mit Lob und Begeisterung aufgenommen. Vor Allem in Bezug auf ihre
Identifizierung mit Deutschland waren sie dem Bundespräsidenten dankbar. Während sich Angela Merkel noch
als „Kanzlerin aller Deutschen“ bezeichnet hatte, war es
Christian Wulff nämlich gelungen, Präsident aller Menschen Deutschlands zu sein. So sagte er in seiner Rede:
„Wenn mir deutsche Musliminnen und Muslime schreiben "Sie sind unser Präsident" dann antworte ich aus
vollem Herzen: Ja, natürlich bin ich Ihr Präsident! Mit
der gleichen Leidenschaft und Überzeugung, mit der ich
der Präsident aller Menschen bin, die hier in Deutschland leben“. Es war somit ein überaus positives und
lang ersehntes Signal für alle Menschen islamischen
Glaubens in Deutschland. Für sie war die Rede ein klares Zeichen, dass sie nicht unerwünschte Bürger „zweiter Klasse“ sind. Sie bekamen vom Staatsoberhaupt
Deutschlands die Zusage, dass die demokratisch, pluralistische Ausrichtung der Bundesrepublik nicht nur
eine abstrakte Norm, sondern die Verfassungswirklichkeit darstellt. Das Besondere dabei war, dass die Muslime diesmal von der Ehrlichkeit des Redners überzeugt
waren. Allzu oft waren sie in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten ein Spielball der Politik gewesen. Missbraucht für Parteipolitische Ziele, sowie Islam -und
fremdenfeindlichen Populismus mussten sie meist zur
Konstruktion von Feindbildern herhalten. Waren sie
doch in letzter Zeit wieder mal unter Generalverdacht
gestellt worden, wenn es um Kriminalität, den unrechtmäßigen Bezug staatlicher Transferleistungen oder
mangelnde Integrationsbereischaft geht.
Hauptsächlich angestoßen durch die umstrittenen
Aussagen von Thilo Sarrazin, der daraufhin seinen Posten bei der Bundesbank verlor, war eine heftige, teilweise polemische Diskussion entfacht. So war die Rede
des Bundespräsidenten unter anderem auch eine klare
Absage an Sarrazin, dessen diffamierende, pseudowissenschaftliche und sozialdarwinistisch-rassistische Ausführungen die Weichen für einen Konfrontationskurs
gelegt hatten. Während Sarrazin fern jeglicher Wissenschaftlichkeit und Methodologie versucht hatte einen
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kausalanalytischen Zusammenhang zwischen Herkunft, Religionszugehörigkeit und Integrationsbereitschaft herzustellen und
sich peinlicherweise auch noch als
Humangenetiker versuchte, indem
er mangelnde Integration und Bildungsferne für erblich zu erklären
suchte, wird inzwischen überwiegend sachlich über die zweifellos
existierenden Probleme der Integration gesprochen. Die Debatten
haben sich mittlerweile dank gesunden Menschenverstandes und
größtenteils rationaler Argumentation zu einem eher differenzierten Diskurs entwickelt. Sukzessiv
war zudem die wissenschaftliche
Belanglosigkeit Sarrazins Thesen
durch diverse Forscher dargelegt
worden. Auch mit Sarrazin war
somit der Versuch gescheitert,
Rassismus und Sozialdarwinismus
wieder hoffähig zu machen.
Natürlich gab es und gibt es
in Deutschland Probleme bezüglich des Zusammenlebens
von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und natürlich darf, soll und muss
sogar über diese Probleme gesprochen werden. Es muss sich
dabei aber um einen offenen, ehrlichen und vorurteilsfreien Dialog
handeln, der von Respekt geprägt
ist. Wie das möglich ist, hat eben
der Bundespräsident deutlich gemacht. Während er einerseits den
Islam zu Deutschland zugehörig
erklärt, weist er andererseits realistisch auf signifikante Integrationsprobleme hin. Er fordert zu
Recht, dass sich jeder Bürger in
Deutschland aktiv in die Gesellschaft einfügt und hierzu gehört
zweifellos die Achtung des Grundgesetzes als gemeinsames Fundament genauso wie die Erlernung
der Sprache. Es wird wohl keinen
Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland geben, der
dem widerspricht. Voraussetzung
für ein friedliches Miteinander ist
jedoch auch, dass es keinen Überlegenheitsanspruch einer Rasse,
Religion oder Kultur gibt, aus der
Ausgrenzung entstehen kann. Die
institutionelle Diskriminierung im
Schulwesen, die Vorrangpraktik
für Deutsche an Arbeitsämtern
oder die Verwehrung der offiziellen Anerkennung der Religion von
Zuwanderergruppen zeigt, dass in
Deutschland im Sinne der verfassungskonformen Gleichberechtigung durchaus noch Defizite

vorherrschen. Integration ist nun
mal keine Einbahnstraße.
Die Rede des Bundespräsidenten erntete natürlich nicht nur
Lob, so gab es Kritik von diversen
Politikern der CDU und der CSU,
die ihre Vorstellung einer deutschen Leitkultur verteidigen wollten. Damit reihten sie sich in eine
Gruppe ein, dessen Horizont populistisch und parteipolitisch bestimmt ist. Konstruktive Lösungen
oder Alternativen können in dieser
oftmals paradoxen Einstellung
nicht erwartet werden. Während
sie nämlich einerseits erwähnen,
dass sich vermeintlich willkommene Muslime in dankbarer Haltung in die Gesellschaft einbringen

Averous (İbni Rüşd)
sollen, versuchen sie andererseits
die religiöse Präsenz des Islam
aus dem Alltag zu verbannen. So
werden beispielsweise die bloße
Existenz von Moscheen oder Kopftücher als Zeichen von Desintegration interpretiert und zu Symbolen der Ablehnung erklärt. Es
gibt sogar Stimmen, die beispielsweise ein generelles Kopftuchverbot verlangen. Hierzu kann gesagt
werden, dass diese Denkstrukturen auf der gleichen ideologischen
Ebene verortet sind, wie der Kopftuchzwang in manchen islamischen Ländern. Sowohl das Verbot
als auch der Zwang von Kopftüchern sind menschenrechtlich im
21. Jahrhundert nicht hinnehmbar.
Beides verachtet nämlich die Menschenwürde und die Freiheit des
Individuums.
Es ist offensichtlich, dass solche Einstellungen keinerlei Mög-

40

11/2010

lichkeiten zur Lösung von Problemen rund um die Integration der
Muslime und des Islam hervorbringen können. Im Gegenteil ist
diese Haltung besonders geeignet
um Gräben zwischen Gesellschaftsgruppen zu vertiefen und
bestehende Konflikte zu forcieren.
Aber leider scheint diese kurzsichtige, spaltende Art der Politik in
Zeiten von Islamophobie, Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und in Europa
ihre Blütezeit zu durchleben. Zivilisatorische Errungenschaften
wie Gleichberechtigung, Meinungs- und Religionsfreiheit scheinen in dieser Haltung ihren Platz
der sozialen Konstruktion von
Feindbildern zu überlassen. Trotz
Lehren aus historisch dunklen
Epochen, scheint einigen Akteuren immer wieder zu entgehen, dass Menschenrechte
nicht nach ethnischen oder religiösen Kriterien abgrenzbar
sind. Geblendet vom euro-zentrischen Historismus und der eigenen kulturellen Überlegenheit haben diese Akteure außer der Ablehnung und Unterordnung fremder Kulturen, keinerlei Alternativen zu bieten. Das Grundgesetz
mit seinem Gleichheitsprinzip und
seiner pluralistischen Ausrichtung
ignorieren sie dabei ebenso, wie
die Notwendigkeit von differenzierten Betrachtungsweisen.
Umso mehr strahlt die Figur
des Bundespräsidenten, wenn er
inmitten dieser Debatten die richtigen Worte findet. So untermauerte er dann auch während seiner
Türkei Reise in Ankara seine Thesen aus der Rede zur Einheit. Als
erster Staatspräsident Deutschlands sprach er im türkischen Parlament und man wurde das Gefühl
nicht los, dass seine Worte auch
an das heimische Publikum gerichtet waren. Unmissverständlich
distanzierte er sich von fremdenfeindlichen Stellungnahmen aus
Deutschland und bekannte sich
nochmals zu den Türken in Deutschland: „Einwanderer aus der
Türkei sind in Deutschland willkommen. Sie gehören zu unserem
Land, sie sind bei uns nicht mehr
wegzudenken, und wir sind ihnen
für ihre Arbeit beim Aufbau der
Bundesrepublik zu Dank verpflichtet“. Auch die Erwartungen der
Mehrheitsgesellschaft an die Einwanderer formulierte Wulff in seiner Rede: „Wir erwarten aller-
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dings, dass alle Einwanderer sich
an unsere Regeln halten, die Verfassung achten, die Sprache lernen und Werte wie die Gleichberechtigung der Geschlechter akzeptieren.“ Geebnet wurde ihm
dieser Kurs durch den Aufruf des
türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül, der die türkischstämmigen Bürger in Deutschland zur
aktiven Integration aufrief. Sie
sollten die deutsche Sprache möglichst akzentfrei erlernen und die
Regeln und Gesetze ihres Aufnahmelandes beachten. Unterstützt
wurde er vom Ministerpräsidenten
Erdogan und dem Europaminister
der Türkei, Egemen Bagis, die
zuvor Ähnliches appelliert hatten.
Der Bundespräsident lobte zudem
die Türkei als gelungenes Beispiel
für die Vereinbarkeit von Demokratie, Pluralismus und Islam und
erteilte somit eine Absage an alle
Islamkritiker, die dies für unmöglich erklären möchten.
Es war überfällig, dass neue
Denkmuster und Perspektiven in
die Integrationsdebatte einbezogen werden. Lebenslügen wie die
Ablehnung Deutschlands als Einwanderungsland oder die Schuld-

zuweisung an Migrantinnen und
Migranten, aufgrund fehlender Integrationsbereitschaft für sämtliche Integrationsprobleme verantwortlich zu sein, haben bisher nur
zu mehr Intoleranz und Ausgrenzung gesorgt. Daher kann nur
eine offene, aufrichtige und differenzierte Auseinandersetzung zur
Lösung von derart komplexen
Konflikten beitragen. So hat die
Debatte tatsächlich nicht zuletzt
dank des Bundespräsidenten eine
neue Dynamik gewonnen, in der
beispielsweise die Notwendigkeit
von Islamunterricht an öffentlichen Schulen oder die Ausbildung
von Imamen ersichtlich wurde,
Ansätze, die von Migrantenorganisationen seit Jahrzehnten verzweifelt gefordert wurden. Somit
kann nämlich dem Missbrauch von
Religionen vorgebeugt werden,
der zur Polarisierung unserer Gesellschaft instrumentalisiert wird.
Während Islamgegner auf der
einen Seite versuchen, vereinzelte, Normabweichende Verhaltensmuster wie Ehrenmorde oder
Zwangsverheiratungen der Religion von Muslimen zuzuordnen,
obwohl der Islam diese Praktiken
verbietet, nutzen verfassungs-

feindliche und extremistische
Splittergruppen auf der anderen
Seite die Diskriminierung von
Muslimen zu ihrer Radikalisierung
aus. Gegen beide Richtungen, gilt
es daher im Rahmen freiheitlichrechtsstaatlicher Prinzipien unsere
Demokratie zu schützen. Letztlich müssen wir im Sinne der
Menschheit Wege für ein besseres
Miteinander
finden.
Haben wir denn eine Alternative?
Der Bundespräsident scheint
jedenfalls mit seinen Reden den
richtigen Ton in der Integrationsdebatte getroffen zu haben. Der
Zustimmung der Migranten aber
auch dem Großteil der Mehrheitsgesellschaft kann er sich dabei sicher sein, was bisher kaum einem
Politiker gelungen war. Uns bleibt
daher nur zu sagen: Danke, Herr
Bundespräsident!

Önder COŞTAN

Bamteli

İslâm Almanya’nın bir parçasıdır
3 Ekim 1990 iki Almanya’nın birleşmesinin resmî tatil günüdür. Bu birleşmenin 2O.yılı münasebetiyle Almanya cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya’da yaşayan müslümanları da çok yakından ilgilendiren bir
konuşma yaptı.
Darvinizm içeren sözlerin sahibi
Thilo Sarrazin’e de en iyi cevabı
vermiş oldu.

A

lmanya cumhurbaşkanı Christian Wulff bu
veciz cümlesiyle Almanya’daki İslam gerçeğinin reddedilemeyeceğini dile getirdi. “Almanya tarihi Hristiyan-Yahudi tarihidir, fakat
bugün İslam da Almanya’ nın bir
parçasıdır.’’
Bu ifade entegrasyon konusu
sebebiyle siyasetçilerin yükselen
hareretini düşüren önemli bir beyandır. Cumhurbaşkanı devletin en
yüksek yetkilisi olarak, İslâm dini
de Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Almanya’nın bir parçası oldu-ğunu
söylemesi birçok kesimi kızdırırken, özellikle yabancı kö-kenli
müslümanları sevindirdi. Şansölye
Angela Merkel kendini bütün Almanların başbakanı ola-rak görmesine rağmen, cumhur-başkanı
Wulff kendini Almanya’ da yaşayan herkesin cumhurbaşkanı olduğunu ilân etti. Bu ifadesiyle Wullf,
Almanya’da yaşayan müslü-manların sevgi ve saygısını ka-zandı.
Onlar kendilerini artık eşit haklara
sahip kabul eden vatan-daşlar olarak görüldüklerinin sin-yalini aldılar. Evvelden beri kendi- lerinin
siyasetin ve bazı toplumsal grupların malzemesi ve polemik konusu
yapıldıklarına
ve
anlaşıl-madıklarına inanan bu
gruplar ilk defa cumhurbaşkanının
samimiye-tine inandılar. Cumhurbaşkanı Wulff bir bakıma, tartışmalara yol açan ırkçılık ve

Sayın Sarrazin; ilmî değeri olmayan, metodolojik üslûbdan
uzak söylemleriyle uyumla ilgili
problemleri daha da karıştırdı.
Böylece ırk, din ve kültürler bağlamında Almanyalı müslümanları
ince bir şekilde aşağıladı. Tabiî ki
Almanya’da, farklı coğrafyalardan
gelen göçmenlerin farklı problemleri vardır. Bunları konuşmak
da gereklidir. Ama bu karşılıklı,
önyargıdan uzak, samimiyet ve
saygı esasları çerçevesinde olmalı.
Sayın Wulff konuşmasında bu çerçeve bağlamında müslüman-ların
toplum içinde yerlerini alması gerektiğini belirtirken onlara so-rumluluklarını da hatırlatmış oldu.
Bunların başında yasalara uymak
ve Almanca dilinin öğrenilmesi geliyor. Diğer yandan okullarda, devlet dairelerinde ve sair alan-larda;
‘yabancı’/‘Alman’ şablonu, İslâm’ın
dininin resmen tanınma-ması gibi
konular, hukukî eşitliğin gerçekleşmediğini, dolayısıyla da entegrasyunun tek taraflı olama-yacağını
gösteriyor. Sayın cumhu-başkanının konuşması başta CDU ve CSU
partililerden olmak üzere çeşitli
kesimlerden tepki gördü. Onlara
göre Müslümanlar, Alman toplumuna ve değerlerini kabul etmeli
ve toplumsal ödevlerini ye-rine
getirebilmelidir… Bu partililer bir
paradoks içindedir. Bir taraftan
müslümanları topluma entegre olmaya çağırırlarken, öbür taraf-tan
müslümanları dışlamaya çalışıyorlar. Camileri ve ‘baş örtülü olmayı’
entegre olmak isteme-menin işareti sayarak yasaklama-lara gitmek
istemektedirler.
Bu
tutumlarıyla bir çözümden yana
olmadıklarını göstermektedirler.
Bazı İslâm ülkelerinde ‘baş örtülü
olmaya’ zorlamak kadar ‘baş örtüsü’ yasağı da insan haklarına ve
insan onuruna aykırıdır. Bu düşünce ve hareket tarzı müslümanların entegrasyonuna hizmet
etmediği gibi tam tersi toplum
gruplarının arasındaki ayrılıkları
derinleştirmekte ve körüklemektedir. Ne yazık ki, popülist politi-
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kanın bu dar görüşlülüğünden ırkçılık, İslâm ve yabancı düşmanlığı
Almanya’da ve Avrupa’da sürekli
artmaktadır. Eşitlik, fikir ve din özgürlüğü gibi haklar ırkî veya dinî
unsurlara indirgenerek sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Öteki kültürleri aşağılamak ve reddetmenin
dışında başka alternatifler sunulmamaktadır. Türkiye ziyareti sırasında sayın Wulff bunun cevabını
verdi. Yanlış anlamalara imkân
vermeyecek şekilde Türklerin de
Almanya’nın vazgeçilmez birer
parçası olduğunu ve bu ülkeye
yaptıkları katkılara minnet duyduğunu belirtti. Diğer taraftan onların da kurallara ve kanunlara uymaları gerektiğini ve dil öğrenmeleri gerektiğini hatırlattı.
Ayrıca sayın Wulff çoğu münekkidlerin aksine Türkiye’yi, İslâm ile
demokrasiyi bağdaştıran bir ülke
olması sebebiyle övdü. Bu zamana
kadar Almanya’nın bir göçmen ülkesi olmasının reddedilmesi ve entegrasyonun
başarıya
ulaşma-masının suçu daima yabancılara çıkarılırdı. Bu durum ise
hep hoşgörüşsüzlük ve ayrımcılığa
yol açtı. Ama sayın Wulff’un
konuş-ması yeni bir başlangıç sayılırdı. Örneğin devlet okullarında
İs-lâm/din dersi ve üniversitelerde
imamların yetiştirilmesi konularında olduğu gibi.. Bu sayede din
üzerinden yapılan kötü uygulamalar bertaraf edilebilir. Böylece
İslâm karşıtları; töre cinayetleri,
zorla evlilik gibi aslında İslâm’da
yasak olan konuları müslümanların önüne getiremeyeceklerdir.
Bazı radikal kesimler ise ayrımcılığı körüklemektedir.
Her şeye rağmen demokrasiyi
korumak için barışçı, özgürlükçü,
hukukî devlet prensipleri için ve
insan onuru için beraberce çalışmamız gerekmektedir. Başka bir
alternatifiniz var mı? Sayın cumhurbaşkanı konuşmasında entegrasyon tartışmaları içinde en
doğru sözleri söylemiştir. Bize söyleyecek tek bir söz kalır:
Sayın cumhurbaşkanına
teşekkürler!!

Önder COŞTAN

Portre

Şimdi biz buradayız.
Buradaki halimize şükrediyoruz.
Kısa bir zamanda çok yol katettik.
Bu sebeple Almanya toplumuna
borcumuzu nasıl ödemeliyiz:
Bunu düşünelim ve hemen
bir şeyler yapalım.
Burayı ‘çöplük’ yapmayalım!!
Yaşadığımız yere önem verelim!!
Almanya’yı ön plana alalım!!
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Portre

Dürüst olun! Yalan söylemeyin! Ticaretinizde hile yapmayın! Vergi kaçırmayın!
Yaptığınız bütün işlerde önce Almanya’nın menfaatını sonra kendi menfaatınızı düşünün!

zası daha açmışlar, H&V Moebelland.
Masa, koltuk ve yatak gibi mobilyaları sipariş alarak atölye-lerinde kendileri imal ediyorlar.
Ayrıca imalatını yapmadıkları mobilyaları, Avrupa”nın çeşitli ülkelerinden getirerek Berlin’de müşterisiyle buluşturuyorlar.
Hedefleri büyük bu genç ortakların. Fabrikalaşmak istiyorlar.
Bunun için Almanya’nın dışına çıkmak gerektiğinin farkındalar. Kaliteli ve ucuz mobilya satmak istiyorlar. Böylelikle para kazanırken
dostlarının ve sevdiklerinin sayısını
da artırmak istiyorlar. Dost kazanmanın para kazanmaktan daha
zor olduğunu düşünüyorlar.
17 seden beri ortaklıklarında
bir sıkıntı olmamış Hasan Öztürk
ve Veli Tüfekçinin. Bu birlikteliğin
sırrını sorduk kendilerine. Çok açık
ve net olarak: „Karşılıklı güven
duygusu, çalışma azmi ve tutVeli T fek i:
kusu“ dediler. Daha bu güne kadar
Aslen orumlu. Manisa da
birbirlerine, „Sen çok çalışıyorsun
do up b y d . lk ve orta
ben ise az çalışıyorum, sen çok
tahsilini Manisa da yapt
›
. para
ni harcıyorsun ben ise az harcıversiteyi Erzurm
da okudu.
yorum dememişler.“
Aile birle imi yoluyla Berlin Almanya’ya
e
karşı görevlerimiz
ne-lerdir
bir iş adamı olarak neler
geldi. Evli ve
ocuk babas
.
söyleyeceksiniz? Bulunduğumuz
yeri temiz tutmamız gerekir. Aksi
olursa o çöplükte oluşan mikropbit pazarında eski eşyalar alıp sa- lar bizim sonumuzu da getirir.
tarak atılmışlar ticaret hayatına. Memle-ketimiz de kazancımız iyi
Ticaretin tadını almış olacaklar ki, olsaydı bizler buralara zaten gelçok kısa bir zaman sonra ilk dük- mezdik. Ben üniversiteyi bitirdim.
kanlarını açmışlar. Ancak serma- Aynı yıl memur olmak isteyenler
yeleri 70 metrekarelik olan bu için „yeterlilik“ sınavları icad edildi.
dükkanın içini doldurmaya yetme- 45 kişi alınacaktı, 1800 kişi müramiş. İşin üzerine gitmişler, zaman caat etmiş. Sonuç olumsuz. Diyemefhumunu unutmuşlar bir ara. rek hayıflandı Veli Küçük.
Allah da yürü ya kulum demiş olaVe devam etti: “Ben şimdi bucak ki, dükkan birken iki, iki iken radayım. Allah’a şükrediyorum
üç olmuş. Ve bir zaman sonra kısa zamanda büyük yol katettik.
Schöberg’te büyükçe bir kullanı- Onun için Almanya’ya karşı borlmış eşya dükkanı açarak kısmen cumuz var. Burayı onun için çöpde olsa mobilya dünyasına ilk lüğe çevirmeyeceğiz, onun için
adımlarını atmışlar.
Almanya’yı ön planda tutmamız
1990 yılında Berlin’e aile birle- gerekiyor.
şimi yoluyla gelen bu iki kafadar
delikanlı, 2003 yılında Spandau’da
Gençlere tavsiyeleriniz neoldukça büyük bir mobilya mağa- ler olacak?
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Gençler öncelikle insani değerlere sahip çıkmalıdırlar. Nedir bu
insani değerler:
1-Kul hakkı yememektir.
2-Yalan söylememektir.
3-Haksız kazanç elde etmemektir
4-Emeğe saygılı olmaktır.
5-Güvenilir insan olmaktır.

Hasan zt rk: Malatya/Do
›
an ehir do umlu. lk ve orta
tahsilini Do an ehirde yapt .
Aile birle imi yoluyla Berlin e
geldi. As
gayesi
l
niversite
okumak idi, ama olmad . Evli
ve
ocuk babas .

Gençler: “Almancayı ileri derecede yazın ve konuşun. Mutlaka
Üniversiteyi okuyun. Üniversiteyi
okuyamamışsanız mutlaka bir
meslek yapın. Kimliğinizi kaybetmeden toplum içinde kendinize bir
yer edinin. Dürüst olun, yalan söylemeyin, ticaretinizde hile yapmayın, vergi kaçırmayın. Yaptığınız
bütün işlerde önce Almanya’nın
menfaatını sonra kendi menfa-atınızı düşünün.“

Raşit TANRIVERDİ

H&V

Moebelland
demek Hasan
ve Veli’nin mobilya dünyası
demekmiş. Hasan Malatyalı, Veli
ise Manisalı. Her ikisi de evlilik
yolu ile gelmişler Almanya’ya. Veli
Üniversite mezunu, eğitimci. Dil
kursunda tanışmışlar birbirleriyle.
Başangıçta geçimlerini temin etmek, ailelerine yük olmamak için

YAVUZ
HOMEDESIGN
& BAUELEMENTE
aBeratung
aPlanung

aVerkauf
aMontage

TURNALAR
Güzele de turnalar güzele
Yeşil yapraklar dönmüş gazele
Selam olsun o nazlı güzele
Alın götürün dertli turnalar
Kar yağmış yine bizim dağlara
Dolu vurmuş o şirin bağlara
Varan varmış o güzel çağlara
Alın götürün allı turnalar
İndim yazıya harman döğerler
Durmuş gelinler yiğit öğerler
Var mı kara gözlümü görenler
Arzuhalim size telli turnalar

aMassivholztreppen
aFenster, Türen
aZaunanlagen
aGaragentore
SELAMIN MI VAR

Askanierring 155- 156
13585 Berlin- Spandau
Tel.: 030 / 37 58 17 11-12
Fax: 030 / 37 58 17 14

e-Mail: info@fensterberlin.de
www.fensterberlin.de

Yazıyor mektubun dertli yazıyor
Gurbete çıkana bakan olmuyor
Ben bana kalmışım içim yanıyor
Gurbet kuşlarına selamın mı var
Alnımda çizgiler gözlerim yaşta
Naçar kaldım gurbet ellerde hasta
Aylarım yıllarım geçiyor yasla
Gurbet kuşlarına selamın mı var

Halil DOĞAN

Medya

Kocaman gözleri olan insanlar... Bizler!
Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki üzerimize gelen görüntü bombardımanının
hiçbir sınırı yok. Sokaklarda, bilboardlarda, otobüs duraklarında, yerlerde, tavanlarda, afişlerde, telefonlarda, etrafta uçuşan reklamlarda... hatta en yoğununa „evlerimizde“ televizyon sayesinde maruz kalıyoruz.

E

„Gördüğümüzle ne olduğumuz
arasındaki farkı ayırt edemez
hale geldiğimiz zaman, tek
çıkış yolu kitlesel özdeşleşmedir,
yani gerileme ve itaat“.
Marie-José Mondzain
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Hasan Aycın

İllüstrasyon:

skiden batıda zihnin kullanımının artmasıyla, insanın
kafasının da büyüyeceğine
inanırlarmış. O yüzden bazı
betimlemelerde insanın kafasını da büyük olarak çizerlermiş. Şimdilerde ise gözlerin kullanımının önemine dikkat çekilerek artık gözlerin böyle büyük çizilmesi gerekti-ğinden
söz ediliyor. İnsanın önceleri yal-nızca aklıyla yerine getirebileceği işlemleri artık
makineler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir çaba sarf etmeden
ya da çok basit yollardan artık „bilgi“ye
ulaşmamız mümkün. Yalnız bu bilginin
şöyle bir farklılığı var; artık bilgi akla hizmet etmekten ziyade, gözlere hitâp/hizmet eden bir şeye dönüştü.
Marie-José Mondzain’nin dediği gibi aslında „bütün uygarlıklar imaj uygarlık-larıdır.i Yani resim, sûret ya da görüntüi
uygarlıkları. Biraz üzerine düşündüğümüzde, birçok sözcüğün bizde resimsel bir karşılığı olduğu veya zihnin görüntülerle daha
kolay işlediğini düşünebiliriz. Mond-zain,
görünmeyenin betimlenmesi için zihnin
birer imaja, bir düşünceye veya bu imajın
yönetimine ihtiyacı olduğundan söz eder.
Hatta bütün kurumların böyle bir imaj üzerine kurulduğunu söyler; dolayı-sıyla iktidar sahibi olabilmek de böyle bir
(görünmeyen) imajla ilgilidir. Mondzain,
dünyada bugün yaşananların aslında birer
görüntü enflasyonu olduğunu, “görünen”in
aslında “bakış”ı esir aldığını, düşünce faaliyetini kesintiye uğrattığını, özellikle gören
kişi için söz olanağı yoksa görmenin yetersiz olduğunu söyler.
Herşeyin gözle ulaşılabilir olduğu bir
durumda üstü kapalı bir kabul söz konusudur. İletişimin en temel kuralı olan „mesaj
gönderim“ ve „mesaj alımı“ günümüz iletişim dünyasında sıkça manipüle edilmekte, kitlesel medya araçları sayesinde insan,
mesaj alan ama mesaj gönder(e)meyen
kitlelere dönüşmektedir. Dolayısıyla tek taraflı bir „iletişim“e maruz kalmaktadır. Edilgen, kabul eden ve yalnızca mesaj alan
insan! İsmet Özel bu durumu „medyatik
narkoz“ olarak tanımlamaktadır.
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Medya
Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki üzerimize gelen görüntü
bombardımanının hiçbir sınırı yok.
Sokaklarda, bilboardlarda, otobüs
duraklarında, yerlerde, tavanlarda, afişlerde, telefonlarda, etrafta
uçuşan reklamlarda... hatta en
yoğununa „evlerimizde“ televizyon
sayesinde maruz kalıyoruz.
Günde ortalama bir saat televizyon görüntüsüne maruz kalan
bir çocuk yedi yaşına (okul çağına)
geldiğinde ortalama iki milyona
yakın fotoğraf görmüş oluyor. Bu
fotoğraflardan ne kadarını algılayabildiği, ne kadarında ne gördüğü
veya bu görüntülerin insan zihninde nasıl bir kirlenmeye yol açtığını ne yazık ki düşünmüyoruz.
İnsan zihni saniyede art arda
gösterilen yirmidört tane fotoğraf
karesini ancak algılayabiliyor. Bu
yüzden hareketli görüntü dediğimiz (video vb.) şey de aslında art
arda gösterilen yirmidört fotograf
karesidir. Ama asıl problem şu ki;
yirmidört tane fotograftan fazlası
gösterildiğinde; yani yirmibeşinci
kare eklendiğinde gözlerimiz bunu
fark edemiyor. Dolayısıyla bu teknik kullanılarak (her saniyelik görüntüye birer fotoğraf eklenerek)
insanın bilinçaltına belli imgesel
şeyler gönderilebiliyor. David Fincher yıllar önce buna dikkat çekmek için bu yöntemi Fight Club
(1999) filminde uygulamıştı. Aslında teknik olarak gerçekleşen
şey o saniyede yer alan görüntünün daha da hızlı ilerlemesi.
İddiaya göre bu yöntem çok
manipülatif anlamda insanın bi-

linçaltına başka şeyleri de yer-leştirmenin bir aracı olarak kulla-nılıyor. Milyonlarca kez belli markaların logolarını, renklerini veya
ürünlerini bize fark ettirmeden
gösterdikleri iddia ediliyor.
Mondzain’e tekrar dönecek
olursak „televizyonun çalışma şek-

medir, yani gerileme ve itaat“.
Mondzain, haber görüntülerinin
daha da büyük bir tehlike arz ettiğini ve insanın her şeye tanıklık
ederek (tanık sandalyesinde oturarak) dünyaya bakan... ”inanması
gereken” bir birey olarak inşa edildiğini ifade ediyor.
Bu özdeşleşme gerçekleşmeden insan hiçbir şeyi izleyemez.
Tıpkı roman okurken ya da başka
bir empati kurma şeklinde olduğu
gibi insan, televizyon izlerken sürekli bir özdeşleşme halindedir.
Televizyon karşısında taraf tutan,
üzülen, sevinen, ağlayan, ezilen,
kutsanan veya kahraman olandır.
Özellikle çocuklar televizyon izlerken yetişkinlere göre çok daha
güçlü bir özdeşleşme halindedirler.
Tül Akbal Süalp’in şu sözleri hâlâ
aklımda „artık çocukları biz doğuruyoruz, medya yetiştiriyor.
i
M.J.M.’den aktaran Duran, R. (2001). Global
Medya Eleştirileri, S.24. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
i
Nişanyan, S. Sözlerin Soyağacı, www.nisanyansozluk.com

Fotograf:

Osman Y. Bayram
linin, insanı sürekli olarak düşüncesinden ve sözünden kesmeye
yönelik“ olduğunu televizyonun
açık olduğu anlarda iletişimin kesintiye uğradığını.. televizyon
programlarının aslında itaate ve
benimsenmeye yönelik bir çabasının bulunduğundan bahseder.
„Gördüğümüzle ne olduğumuz
arasındaki farkı ayırt edemez
hale geldiğimiz zaman, tek
çıkış yolu kitlesel özdeşleş-

Osman Y. Bayram
osmanyukselbayram@gmail.com

Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak

Danışmanlık
Muhasebe
a.yumusak@aysa-berlin.de

Reuterstr. 57 . 12047 Berlin
Tel.:030-820 79 564 Fax: 030- 82079 565
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Das erste Blutvergießen
Es war, als langsam die Nacht ihre Augen zum Schlaf senkte
und die Sonne der Nacht einen ersten Gute-Nacht-Kuss schenkte
zu jener Zeit also, als der Tag die Nacht zum ersten Mal kosend neckte
da saß ein Vogel, im Dunkeln noch, auf einem Ast am Baum
Es verliebte sich die Sonne in die tiefschwarzen Locken der Nacht
Ihre funkelnden Augen haben ein riesiges Feuer entfacht
Es entbrannte die Sonne! Und strebte ihr zu mit unbedingter Macht
Ergoss sich sein Augenlicht – noch Trunken von ihrem Traum –
in Wellen über Wellen über alles Raum
Noch im Dunkeln saß der Vogel. Wusste nicht wo er noch wie ihm war.
Nur – es lag ein Duft an diesem Ort. Er wusste nicht wie ihm geschah,
als das erste Licht des Tages vor ihm eintausend Farben gebar!
In einem Garten fand er sich. Vor ihm eine Rose duftend weiß!
Nichts anderes sah er mehr auf der Welt keine Farbe mehr!
Quoll ihm das Herz, glühte der Kopf und drang so leicht und drang so schwer
ein Weh! aus seiner Brust ein Ach!, dass alles erbebte um ihn her.
So klein die Welt so eng! Schlug die Flügel und sprang mal hin und sprang mal her
und es sang die Nachtigall und sang: „Oh meine Rose Rose weiß!“
Schon im nächsten Augenblick gab er sich. Gab er sich den Winden hin.
Mal trugen sie ihn, mal flog er dahin: „Du, mein Leben! Du, mein Sinn!
Sie Du mein Feuer! Ich bin Wachs. Du, mein Licht! Oh, Du mein Sinn!
Nur gib ein Kuss nur wag es! Dann lass mich brennen, schmelzen dahin.“
Da drang eine Dorne durch mitten sein Herz. Es schoss sein Blut! Schoss Purpurrot!
In Fluten eine Glut fiel sein Blut. Fiel sein Blut auf ihr samtenes Kleid.
Tropfen um Tropfen die Lippen blass. Doch mit letzter Kraft den ersten Kuss
drückte er ihr auf die Lippen und fiel – ganz ermattet und ganz blass.
Ihre Farbe trank sein Mund. Ihn hielt umschlungen sie mit ihrem Kleid
und sprach: „Auf ewig dein Lied will ich singen!“ Und trug fortan nur Purpurrot

Hureyre KAM
hureyre@hotmail.de
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Söyleşi
Dergimizin Kuzey Ren-Westfalya (NRW) muhabiri Bahattin Omurcan
yazar Emine Şenlikoğlu ile Avrupa Birliği üzerine konuştu:

Emine Şenlikoğlu sohbetlerinde bol bol kitap, dergi ve gazete okunmasını;
İslam’ı tehlikeli gösteren yazarlara aldanmamayı; müslüman kadınların erkeklerine sahip çıkmasını, kıyafetlerine özen göstermelerini tavsiye ediyor.

Ülkemiz sunî
gündemler
yüzünden
yerinde sayıyor

M

occa: Almanya ve Avrupa’daki gezilerinizi nasıl
yorulmadan yapabiliyorsunuz? Yorucu olmuyor
mu? Bir de şimdi sizi sorularımızla biraz daha
yoracağız. Hazır mısınız?
E.Şenlikoğlu: Doğrudur, tabiî ki çok yorucu
oluyor. Ama siz bir şeye inanarak başlarsanız ve
inandığınız bu yolda dikenler bile güle çevrilir. Bizimki de öyle
bir şey.
Mocca: Avrupa’daki İslamî gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
E.Şenlikoğlu: Türkiye’den daha iyi buluyorum. Türkiye’deki İslamî çalışmalarda seksenli yıllara nazaran bir gerileme var.
Mocca: Avrupa Birliği’ne ülkemiz girmek istiyor. Bu konuda siz
ne dersiniz?
E.Şenlikoğlu: Ben şahsen taraftar değilim. Ama bu bir ülke
meselesidir. Hükümetlerin meselesidir. Hakkımızda hayırlı olur
inşallah!
Mocca: Başörtüsünün arkaplanında neler var?
E.Şenlikoğlu: İnanç var, Allah’ın emri var! Bilmek gerekir ki
müslümanın örtüsü siyasî değildir. Allah’ın emri üzerinden
tartışma çıkartıyorlar. Başörtüsünün serbest olması bunların
işlerine gelmez. Ülkemiz bu garip ve sunî gündemler yüzünden
yerinde sayıyor. Bir türlü kendine gelemiyor.
Mocca: Müslüman kadınların bir kısmı niçin depresyona giriyorlar?
E.Şenlikoğlu: Bu olay müslüman olmayanlarda daha fazla.
Genel ve özel haller vardır. Müslüman kadın, dini ile barışıksa
Allah’ına sığınır ve haline şükreder. Fakat müslüman’ın dinî
kaynaklı olmayan yaşam tarzı onu bunalımlara sürükleyebilir.
Gerçek dinî yaşantı topluma hakim olsa inanın bunlar silinir
gider.
Mocca: Bu mülâkat için size ayrıca
teşekkür ederiz.
E.Şenlikoğlu. Ben de Mocca Dergisi’nin
bu güzel aydınlatıcı soruları için
teşekkürlerimi
sunuyorum.
Allah
yardımcınız olsun!
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KİRLİ EVET
KİRLİ HAYIR
KİRLİ BOYKOT
4 Eylül 2010 / İstiklal Marşı Derneği’nin

12 Eylül Referandumuyla İlgili
Basın Toplantısı

B

u toplantıda konuşan
İstiklal Marşı Derneği
Genel Başkanı İsmet
Özel, anayasa değişikliği meselesinde İstiklal
Marşı Derneği’nin doğrudan doğruya taraf olduğunu, çünkü İstiklal
Marşı’nın daha önceki anayasalarda zikredilmemesine rağmen
1982 Anayasası’nda yer aldığını
ifade etti. Bünyesinde anayasalardan daha büyük güç taşıyan İstiklal Marşı’nın herhangi bir
sigortaya bağ-lanmasa da canını
kurtarabilecek bir şeyken böylece
ayrıca bir tür sigortaya bağlanmış
bulunduğunu dile getiren İsmet
Özel; İstiklal Marşı Derneği’nin yerinin de Türk Milleti’nin varlık şartlarıyla alakalı bir yer olduğunu
beyan etti. Konuşmasına İstiklal
Marşı Derne-ği’nin Türk Milleti’nin
sözcülüğünü yapmaya en yakın
kuruluş olduğunu, bu sebeple referandum hakkında bir basın toplantısı düzenlediklerini söyleye-rek
devam eden İsmet Özel derneğin
referandum hakkındaki görüşünü
“Kirli Evet, Kirli Hayır, Kirli Boykot”
şeklindeki ifadeyle özetledi.
Bu referandumun vukû bulmasının kendi başına bir bela olduğunu, hangi sonuç çıkarsa çıksın
bunun Türkiye aleyhine bir hareketi doğuracağını beyan eden
İsmet Özel, Türkiye’yi kontrol altında tutan güçlerin kendi manipülasyonlarının
hangi
imkânları
taşıdığını ölçmeye çalışmak için bir
referandum uyguladıklarını ifade
etti. Bu manipülasyonların bundan
sonra hangi usullerle yapılacağı,
yeni metotlar geliştirilip geliştirilmeyeceği hususunda bir yoklama
yapıldığını belirten Genel Başkan
İsmet Özel, AKP’nin bir bütün olarak devamı veya dağılması halinde
neler yapılacağının tespit edilmek
istendiğini, referandumda “evet”
diyenlerin, “hayır” diyen-lerin ve
boykot edenlerin güçle-rinin neye

yetebileceğinin ölçüle-ceğini ifade
etti. Aslında kimsenin derdinin
anayasa değişikliği olma-dığını,
“evet” diyenlerin AKP ikti-darına

“Evet” diyenler de
“hayır” diyenler de
Türkiye kaybettikçe
kazanan kimselerdir.
Bu referandumun
kendisi bir beladır.
“evet” demiş olacaklarını, “hayır”
diyenlerin AKP iktidarına hayır
demiş olacaklarını, boykot edenlerin ise Kürt meselesinin AKP’nin
tekelinde olmadığını gös-termeye
yönelmiş sayılacaklarını izah eden
İsmet Özel, Amerika’ya bağlı Kürt
hareketiyle devlete bağlı Kürt hareketi arasındaki çiz-giyi bu referandumun
sonuçlarının
belirleyeceğini ifade etti. Referandumda etnik taleplerin şiddetinin
ölçülmek istendiğine dikkat çeken
İsmet Özel, etnik taleple Kürt meselesini kastetmediğini, zira Türkiye’deki etnik meselenin bilhassa
Kürtlerin dışındaki bir mesele olduğunu, Çerkezlerin, Gürcülerin,
Pomakların, vs. talepleriyle alakalı
olarak geliştiğini dile getirdi.
İstiklal Marşı’nın bir milletin
akıbeti konusundaki endişenin dile
getirilmesinden başka bir şey olmadığını; ancak insanların referandumla birlikte, bu endişeyi yok
sayarak hayatlarını devam ettirmeyi kabul etmiş olacaklarını dile
getiren İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, referandumun bir dönüm noktası olmadığını, bir dağılma noktası ve bir
bitiş olduğunu ifade etti. “Gâvurla
mukatele ettik, gâvur bize mübadele uyguladı. Şimdi aynı gâvur
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referandum yapıyor. Bizi boğazlayamayanlar, bizi kimlikten sıyırıp
çıplak bırakamayanlar bugün beslenmiş, hem de sağlıklı beslenmiş
ve giyinmiş, hem de marka giymiş
olarak Türklüğümüzü sonlandırıyorlar” diyen İsmet Özel Türkiye’nin referandumla birlikte Türk
olduğunu söylemenin alay konusu
olacağı bir sonuca götürüldüğünü
kaydetti.
Kanunların, anayasaların neden var olduğunun anlaşılması gerekliliğine işaret eden İsmet Özel
kanunlarda neler yazılı olursa
olsun esas olanın her zaman, bir
milletin neye boyun eğdiğiyle alakalı olduğunu, hiç anayasası olmayan Britanya ile çok sayıda anayasa değiştirmiş olan Fransa örneklerini vererek izah etti. Anayasalar ve kanunların hiçbir insani
meseleye çare olamayacağını belirten İsmet Özel, kanunların her
zaman gücü ve maddi imkânları
elinde bulunduranların kendi programlarında neler varsa bunlara
göre düzenlendiğini, referandumların ise halk desteğine sahip olmayanların yaptıkları işleri halka
da onaylatmak üzere yapıldığını
ifade etti. İsmet Özel konuşmasının devamında sekiz senedir
Türkiye’de bir Amerikan diktatörlüğünün ceremesinin çekildiğini ve
bunun devamını istememiz için bir
zorlamanın yürürlüğe konulmak
istendiğini vurguladı.
İstiklal Marşı Derneği’nin referandumla alakalı bir teklifinin olmadığını, oyunun kurallarının değiştirilmesini teklif edecek bir pozisyon elde edildiğinde refe-randum belasının atlatılabileceğini
dile getiren Genel Başkan İsmet
Özel Türkiye’de bir milletin yaşayıp yaşamadığı sorusu cevaplandırıldığında İstiklal Marşı Derneği’nin hareket alanının da tayin
edilmiş olacağını sözlerine ekledi.
Meselenin başlangıcı olan Tanzi-

Bamteli
mat’tan bu yana bizi bugüne getiren şeylere hep “evet” diyenlerin
yine evet dediklerini, bunların
küfrü Müslüman kisvesi altında savunma tezinin müdafileri olduk-larını;
“hayır”
diyenlerin
ise
Tanzi-mat’tan bu yana Türk Mille-

ti’nin uğradığı kayıpları savunan
ve teb-cil edenlerden oluştuğunu
söyle-yen İsmet Özel, “evet” diyenlerin de “hayır” diyenlerin de
Türkiye kaybettikçe kazanan kimseler olduklarını, bu bakımdan referan-dumun kendisinin bir bela

oldu-ğunu, vukû bulmasının bir
musi- bet olduğunu beyan ederek
ko-nuşmasını tamamladı.

“

Hiçbir zaman haklı bir hareketin büyük sayıda destekçisi olmayacaktır. Senin ısrarcı
oluşun, senin kavi oluşun konusunda bir genel anlayış uyandırabilirsen o zaman
seni doğrudan desteklemeyeceklerdir ama senin muvaffak olacağın gün için de
hazırlık yapacaklardır. Mühim olan belli sayıda insanların kendi zihni yeteneklerini
esas alarak haklılıklarına sahip çıkmalarıdır.
www.istiklalmarsidernegi.org.tr

“

BERLIN
G E G R Ü N D E T 17 1 8

VERSICHERUNG JEDER ART
SorglosKombi
Hausrat-, Privathaftpflicht- und Unfallversicherung
sind die drei Bausteine unseres neuen Pakets.
Einerseits sind Sie damit erstklassig gegen die
wichtigsten Wechselfälle des Lebens abgesichert.
Andererseits bleibt alles überschaubar.
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Kızılbaşlık
ve mum söndü

Anadolu Aleviliğinin tarihsel süreçteki
adı Kızılbaşlık'tır. Bu kelimenin içini
dolduran anlam yüzyıllar içinde değişmiş, bir zamanlar "Kızılbaşlık gibi
unvanımız var" diye övünülen bir isim
iken bugün saklanan bir kimlik haline
dönüşmüştür.
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A

nadolu Aleviliğinin
tarihsel süreçteki
adı Kızılbaşlık'tır.
Bu kelimenin içini
dolduran anlam
yüzyıllar içinde değişmiş, bir zamanlar "Kızılbaşlık
gibi unvanımız var" diye övünülen
bir isim iken bugün saklanan bir
kimlik haline dönüşmüştür.
Alevilere neden Kızılbaş denildiğine dair pek çok rivayet vardır.
İsmin kökenini Uhud harbinde
Kâinatın Efendisi Muhammed Mustafa'yı savunurken on altı yerinden yaralanıp başlığı al kanlara
bulanan Hz. Ali hakkında kullanılmış bir tabir gibi gösterenler yanında, Şamanların kızıl bir başlığa
bürünerek ayinlerini yönetmelerinden dolayı işi İslam öncesi dönemlere götürenler vardır. Bu iki
uç görüş arasında Kızılbaş adına
yorum getiren daha pek çok rivayet mevcuttur. Bu rivayetler günümüz Aleviliğinin çeşitliliğini ve
makasın uçları arasındaki geniş
yelpazeyi de işaret etmektedir.
Yani Kızılbaşlığı Sünni İslam dairesine yaklaştırarak namaz kılıp
oruç tutan bir Alevilik ile "Ali'siz
Alevilik"i savunarak İslam öncesi
Şamanlıkla bağlantı kurmayı tercih eden bir Alevilik arasında gidip
gelen kültürel bağ. Başına kırmızı
serpuş dolayan bir Alevi dedesinin
"Kızıl-baş"lığı her iki uca da hükmetme iddiasında; heyhat!..
Kızılbaş adı Şah İsmail döneminde yaygınlaşıp resmileşmiş ve
tarihsel süreçte bir övünç vesilesi
olmuştur. İsmail'in babası Şeyh
Haydar, Erdebil tekkesi müritlerine
on iki dilimli kızıl bir taç giydirip
kızıl sarık sarmaya başladığında
müritlerini manevi derecelerine
göre tasnif edip aynı kızıl başlığı
sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. İsmail bu uygulamayı
devam ettirmiş, şeyhliğini şahlığa
tahvil edince de askerlerine, halifelerine, dai ve nökerlerine aynı
kızıl başlığı giyindirmiştir. Güçlü
bir devlet olup da II. Bayezid ile
yaptığı andlaşma gereği askerlerini Anadolu'dan Suriye'ye geçirdiği vakit Anadolu'daki mürit ve
muhipleri de kızıl başlık kullanmaya başlamışlar, Yavuz Sultan
Selim döneminde de bunu bir
kimlik göstergesi saymışlardı.
Anadolu Aleviliğinin "Kızılbaş"
adını kullanması ve diğerlerinin de
onları bu adla anması o yıllarda
başlamış, kızıl başlıklar ile beyaz
başlıkların savaşı olan Çaldıran'dan sonra da yaygınlaşmıştır.

desi, Kur'an'ın dışlandığı, imanın
içinin boşaltıldığı, tekkelerin kapatıldığı, ibadetlerle birlikte dinî zikir
ve tasavvuf adabının yasaklandığı,
ibadet esnasında jandarma korkusuyla kapılara nöbetçilerin, sokak
başlarına erketelerin konulduğu
dönemin anılarını taşıyordu ve anî
baskınlara maruz kalmamak için
gizli kapaklı semah yapan Kızılbaş
grupların bunu ancak mum ışığında yapabilmeleri ve yakalanacakları haberi gelir gelmez, yahut
her dinî grup gibi kapıları dipçikle
dövülmeye başladığında mumları
söndürüp ortamı gizleme gayretlerine yakıştırılan suçlamanın
adıydı. Tarihsel süreçte ise böyle
bir suç bulunmamaktadır. Nitekim
Osmanlı'nın hukuk sisteminde kriminal olayların kafa kâğıdı sayılan
kadı sicillerinde buna örnek teşkil
edecek dava ve hükümler yer
almaz.

İskender PALA
Zaten Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten boy ve
oymak isimleri eskiden beri kullanılmaktaydı. Siyah başlık (papak,
kalpak) giydikleri için "Karakalpak" veya "Karapapak" diye anılan
Türk boyu veya Anadolu'da "Karabörk", "Karabörklü", Kızılbörklü",
"Akbaşlı" ve "Akbaşlar" diye adlandırılmış eski köyler bunun örneğiydi. Keza XVI. yüzyılda Özbek
askerleri yeşil başlık kullandıkları
için "Yeşilbaşlar", Karakoyunlular
kara başlık kullandıkları için "Karabaşlar", Osmanlı askeri de
beyaz başlık kullandığı için "Akbaşlar" olarak anılabiliyordu.
Şah İsmail'den sonra ne oldu?
Kızılbaş adı bir hakaretin adına
dönüştü. Birisine Kızılbaş denildiğinde onu aşağılama ve hamiyetsizlik iması öne çıkar oldu.
Osmanlılar döneminde bu adı hakaret için kullananlar daha ziyade
resmi ideolojinin temsilcileri idiler
ve Kızılbaşlık düşüncesiyle mücadele için bunu yapıyorlardı. Onlara
göre, durmadan isyanlara kalkışan, durmadan devletin başına
çorap ören bu gruba karşı yaptırım ve cezaları haklı gösterecek
bir zemin gerekiyordu. Gel gelelim, ötekileştirme çabası bilhassa
Cumhuriyet'in ilanını takip eden
yıllarda daha da arttı ve Kızılbaşlık
gayr-i ahlakî bir tavır ile tanımlanır oldu. Bunun en belirgin göstergesi de "mum söndü" safsatasıyla
örtüştürülerek halkın dimağlarına
kazındı. Oysa "mum söndü" ifa-
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Kızılbaşlık geleneğinde mum ile
semah ilk kez Şah İsmail ile Kalender Çelebi'nin mülakatlarında
gündeme gelmiş, ikisi bir mum
yakarak semaha kalkmışlar, mum
sönesiye kadar (o zamanki mumların patates misali yamru yumru
olduğu ve yaklaşık iki saat kadar
yandığı bilinmektedir) vecd halinde dönmüşler ve sonra bitap
düşmüşler. Bilahare bazı Kızılbaş
gruplar arasında mumlu semah
uygulaması kısa bir süre Şah İsmail sünneti olarak tatbik olunmuş, sonra terk edilmiş (Yeni
çıkan Şah&Sultan romanımda bu
konunun teferruatı anlatılmıştır).
Bana göre Türkiye'mizde barış
ve huzur içinde yaşamanın yolu
dayatmaları ortadan kaldırmaktan
geçiyor. Ermeni, Kürt veya Alevi,
başörtülü veya ateist, herkes
kendi kimliğine uygun hayatı yaşayasıya kadar karşılıklı anlayış,
saygı ve özgürlük ortamını desteklemek zorundayız. Ta ki bir
Alevi kendisini "Kızılbaş" olarak
tanıtmaktan utanmasın, hatta
gurur duyabilsin. Bir "Alevi Açılımı"ndan söz edilecekse bunu başarmak durumundayız.

Hazr.:Talha FİLİKÇİ
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